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 كلم لَم نم لَهْف ركّزلِل نارقلا انرَسَي َنَّدَلَو

 4 0 لْيِلَدلاراكذتَل محلا نافرع ءاّيْفَصالا هياَحَصاَو ءايلوآل ايلا قتعهممَيلاراطمتْساو ممّدل افك ىلا ىلع ةولَصلاَو رعّيلا جايس هَنلاَدمح ٍؤ ١
 بما لْيِلَحلا باتكلا اذه عيطلانل هقيفوكلع نو داَملا هءاّممن ىصخيالكنولئاقلا هتحدَم غلبي آل ٌىدلاولي دّمَحلا

 0 1. فاتن 0
 دلمألا ٠ بد د. ل نال نا قول ةللطب م

 27| .ةيردصلا بكلاو ةربتعملاريسافتتلا نم تدخل نيلالجلا ىشاوح نم اميسال قاذألا ىف اهلريظنال ةايلج تامتيلعت 0
 0 0 روثملارُدلاو ريشكن بار يسفتو فاشكلاو نزاخلاريسفتو ريبكلاريسفتلاو«ىفاعملا<و ركنيقفحلاو ءاملعلا نيب نأش اهل 0 /

 4 نيلالزلاو ىدمحالا ريسفتلاو نيلامكلاو ىواصلا ةيشءاحو لمجلاو ىواضيتلاو دوقس ىلاريسفتو نايبلا حفرو 2 4

 ةروبشملا ثيداحال | بتك ف ةيورملا ,نيعباتلاو ةباحصلاو يم سلا نم ةروث م لاريساغتلاو ةلوقنملا ف اعملا تلقن دق
 0 0 دؤاد ىلال نناسلاو ىذمرتلل ننسلاو ماس عيحملاو ىراخبلل عيجملاك برغلاو قرشلا ءاملع نم سانلا نيب ةلوادتملا 1 1

 ككمإ)| ىراقلاعاطيس ىقهيبللننسلاو مكأحلل كردتسملاو لْبنَح نيدمحال دنسلاو ةجامنبال ننسلاو قاسنلل ناسلاو |(34©
 / ١ تارايعلا تربظأ دق ىهاونلاو رماوألاو ديعولاو دعولاو صصقلاو لزعاوملاٍلعفرعيس وهفئاطلو نارقلا فراعَم ىلع 0 1

 ةيشحتلا هذه ايازم نمةل يلج ةزيمهذهو ىثشاوحلا فنيلالج نتم نمةردقملا

 ٍّ 0 .اهيلع لوضحلا بلاطلا 011111110111 د 000 0 د4

 ' ١١ نيعَمَجأ هباحشأو ولا لو هييبح لع ملسو 0 و يربو يو ومو 0
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 ل طوف ان نك تسلل قف فجل تت كس تب نك ك تانك



 كقاوز طحجاسف
 فصإ مانجا اىصإ _ءانجا اه _ءانجا كم عازجا



1 
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 ١ م عك

 | نيقئاعما ء

 ا

 وْيِجَكلا نبْحَبلا ساو

 أما يدونججو هبصصو هلأونجعأت ديس قعماللاوةولصلاو هديزملا يف كمه معنل ايفاومادمح هتدديحلا
 هك

 قةريلا ققصلا ةمالعلامامالايفلإ يذلا ميركل نأرقلاريتشت لت ف نيبعزرلا لجأ هيلآ ترد امانذف دعب
 ممتو اهلا قتلا سسحا نبرغ نيل لالج يكبح ء حر ًُ

 اوبر ومو

 1ع |ميالا ةروسرحخأ لرب روس لوا نموهيو هتافأي
 تاءارقلا لع ةيمنتو هيلا جاتحيأم بارع لاوقالا جرا لعد ارتعةلاو <تدئر| مالك هب م هفيايركذ نم4بطمن لع

 ةيضرمريغ لأوقاركلب ل يوطقلا كرت وزيجور يبحتو قيطل هجو ىلع ٍةروُهشملا ةفلتخملا
 يسرا نضرا لل مسي 2ي|نونامثو حيسوا تقال للا كسل هركومانمي ىفقعلا ىف هيلع ءازجلا نسحاو اينرلا ىف هب عفنلا لس اهثداو ةيبرعلا
 ثو تاشأ يرل لون ديع هئرا ص

 نال السب_لك ةرتحما جس انتل نم ةريي مب تابعت
 رماح ل ضنا امال ضيع هزم بانك اعتر شلاح فسم ا يتشفا خاتم الوقت ل
 لت ابوارماىلا عيم ىل اعرشلا ترم فل حوارماوم لا لضف ايثار ار ذنول ايفر ياوترهاك
 اهاسدالث امم ىا هريزل ايناكلوق لس رك خلا ادع شارل ! لوقت نا رقي طفي جلا
 [سييلطو رويل ىلع يسمى ف ورك ىلع وق الل سرنا رشا هوز نم مكرر صسديزملاو
 .ميسلا نور ؤصو ربو اور لاربإ نرسل( ليالي ىلع ال انيس“ هرمي امو لاو طخ
 صل يوسي انضنقا اينم ركن امعب اها لزب انيق وق حك ريم الان يف ومو
 نال" لجل رعت لينا رب لص شذ يف ابر كس ا يلا رينج لا تارايعلا لارا ازبو
 رطزنوزلار الا نمل يلا بو قرهنتلا نصرا لصاو عي لاو نييملا ىا نارقلا ينك و
 ماس كر يصَقو يالا ناس نسير ضملا كرير لعن الشك بيلار.ف
 مشمول ن ارق نبل شل ءطساو ب طورغدللا نحس نير يعسلا نلا لس وامل اوريعنلا نيب قول اد ليزا
 رطماولانطخ ىلع اعل لمحل اذذللا لونا ناوي الار واوقل ا ىلع حررت ءطيس اوي ارو
 فوص لب هامل او ةراورلاب نلحيوببو نايبلارينحسلا را ىدعلا لاق انعياو ى يس ١ ”رلهقعلارواوقلا

 و ريالا لوزن ب اهسا ىف مال اوبجو مار يشن وق اكل ٠١ ةياردلاب قلعت سو يشك ىلا اذرغللا
 ىزلارالان ل يبلاىبد ةرغلا نيينعلا لصاو لمنلا قرط نر وبجسعإ عابس ايالارزوكالف امتصقداهناشم
 قاَصّتْساو امصّمو يلا ناش نمضي لما سئزل حملا ءلع نزيف ب يبطلا ريفر
 ىف ارلوق حش ملاعما» ئرصن ان سفرص ا رسل وا لائم عرج فا ومب و لاوالا ننس واننا
 ورقو نوح د تنور للى لو عش ]ل وعم نري نم نيدم ير لحما ىلا مريس
 يلا امنا تس نم حاسم اب رربلا فدا تافام م زق تكس هررصنلا باب لاب
 رينا ل وا نوبة ىطويسما رب ل اسخن وب ئاف ري انا ملال لحن اهي لال مك ىننوبيسملا
 .ىواسما! لتويسار يشم ودصاو ايقإر سمرا او رئاقاب نا تسلم ل ريل ا رئافامل تا
 استار رم اور اقام نا تفرغ رسساوا سانام حتارريطلا لا لوا نمو درت مح
 لطويسلا رق لح ا رشف تالا راو ىلا قربا بروم وا نوب ىو بجسم ضو ورعاو
 رام ىف رشم !فيرسفو رقما لوا نموبب أر باو وريم طن وكس ىلا يغتر خا
 اهنم ليما نس نيرو نيا كذا ورم ن اكد امنه لقا ىف ل اويل نيرا ىف ى ميلكا ويب
 مة هس لق ل نسب ىلحن ائافو رعب لكلا هزب فيي انبءامنبإ تاكو روس
 مولع وق و باعاو وق از كورك ل ع ضلع ايتعالاو لوقو حم لعمر (يلاو متو زوخب قلعت
 ىلع فلعل يولتسلا لرتورلوق يصل ارب فيلل اي دارماورلهق حبر ارو اصمم اب قلعت فض ييطد
 . .تيبرعلا بسك وقو لاوق ا لم فطع بد اعاو لوقو نرضملا نعى يضر يل وقو فيلل جو
 ف انيالذ :ىنماولا نشل ىوفللا عم اب ةر وشم ارق هل“ مانعا ءغالبلاووغلا بسك بو
 لوول نرئاوتلا ير نود تر م رئعروشملا ناو قرئاومما لك سلا تارارقلا نا
 روسو لل نم» نحب نارقلا لازنادد واكل امب را لونا قلا حجم راوارطلا وول ةروملا
 املئاومتاخو حاف ىذ ىأ ل ءل مسن ارق ةروسلارم ىريعم ا ل ائواب رعى ءاردعلا فخ لا
 علوا تسلوقون اًنربتنات اولوارجت ”لزمو أرتسب َةرَقبلا ةروّسو نائئالا لف ازلت ايآش الت

 دم لوق ا ىآلا عل سور ىف ىفوكلا ىضسلا فالتخا فالق اايأشم دي
 ف مم لاو لير ولو رجل لبث لزئار للملا نار جراوي كف الن يندم وا رسل ةروسلا نك ولا
 بليس داون اواو طع افا امنم ن (تيلا للا سيم رلوقو رفعوا لم ىف لو جرجا معب لزم ام
 ال ىد للؤرو ل يد انيزخت ةزملاتفزم :يئاادلماريألاة ألق هلل ناقن "مر
 منلاو لم لكن وككر قو ةيالازخآو مل صلو لصفة زيتي نارقلا تارك سدنخنلاط بفرع

 | بيك اهله بيراعأو

 7” ه1 وا مي هيت هلك 1 7 هللا ماك علما

 لص هؤرقي .اىزلا كول انها كلذ كلي «دارمب ملحن نقلا
 ت71 ىف لذ نو وول ايلا نم لب ورم تق هلع

 يّرُم هنعتلل هب 5أشالاو كلذ أس تبمّربحخ ىقنلاةلمجو هللا دنع نم هنادعف
 لكل 'سجنل ملئ ص بانل ! نا اشم

 مس 2
 "ةهيعبلل عرتمولا ليز عزت لجتسا

 وروما اوف ىب لوقي لب تاي امبيسي ال مر يغو نييثوملا نع ار كو يزل لذلورععلاو منو
 ميرا نطرلا امل هلك ام نامابرم لوق الاي" اب دحو ىا ام ركع ل يفارق لبا نع

 | ماجوقثاّسلا بسيف ةرارب ةروسىوسروسلا نم ريو اولا نم لهسبلا نوكىف مالا ف لت ا
 و سس ايع تبا لوقو مب ف ارب ىوس لوا ف ترلو ةروس لكن مو دن الا نمي[ امنا ىلا ءارلخلا نم
 للوقوع ن يسياورلا ىرعا فر ماو لرابمل نب اوءاطعوربج روسو ةربررم ىلاورغ نب
 و ى ازوالا بس و يكن يرو ىروتلاو ىروزلاو بلال ىلا ني (ى م نمل وقتل نر قتسببلا
 ىب اهئاوروسلا نمر طنم لوو ؤاوولا از حافلا نم دي[ سيبك ءلسبلا نا ىلا زيفصوفو ىلا
 م ىلا ةراشا معا تااراوق هل #0 ”٠ لرتبلاو لصف ربك ياو لمغنلا قوس ف يضع
 اك لاالا لي هان ال ىلا تر امياشنسلا نم طملا فورا نا فلنا او نلسارومت راما

 لاامكثلا ٌرراتس ١ىذلا انما نيروسلا لئاوا ىف رابجلا ف ورحب اسو ملاثع ارجو ىجشلا لا
 اس, ناميالا بلطاب لذ ةرئافور سلا لا اريف محلا لكن |برسب نب نم وف نخنت ن اقل وبورلحب
 لكم نادل مل اور وسلا لماوا نارعلا ىف ىل اهتوسلار سورس بالكل كىف قف صلاركوبا لا

 راف نكي جلا لسا تنكرنج ىلا نئءواءاد لالا نورت بلا هزب وفض ٌءوفص ب
 بؤ ى وسال سو اعرؤروسلا اوف نارقلارس ناواس باكل كن نادؤاواب لاّقفروسلا
 مث طلال اهنا لاقاكرمابسا نيكل حاسفض ازم فرح ل كم ىف املا رمولخمى ب عار لاو
 كلا"قدامنمداصلاو ريل من م يل او ريل نضرايناو ىداب نمءابلاوو ىف اكتب انا صعنيك
 لو هلك ليزتلا ملاعما» ابي ناييالا بلطايركذ ةريافو هداصرلع ا وق نلت لادم
 لنحت يعبلا ىلع لري ابل اهناو بسورقلل امي لول ناا ةراشنالا ضنا ىلا فذ باشا هأا ب ى ا
 اذب ىارغعفازر ليتو ولا ازيروق هلل ىواصا »بردا منو مترا عوفر نآرقلا نوكل
 ءاملا هوحالاياتكيلع لزفي نا لسور يلع ثلا لري دعو رق ثلا ناكل رطلا لاك بااتكلا فل
 بانا كلذ ازر لصقو كبدعو ىذلا بانكلا لؤاذب لاق نارقلا ل زنا اىهفورلا لن عقلخمالو
 كلؤو بيرقلل ازرو كلبقن ويبتلا نا لكل يكاالاو ٌجاروتلا ىف يلع زا نا رو ىذلا
 قوبل ةروس لزم ا نول ااه يزكار وس قربا روس بت ل زئارئسلا نا ناسبكن با لا ورييبلل

 ىاوآى زلال وقلق لادم لك الروسلا نم ةرقبلا نم مفاد فني باتللا لذ لاق
 وهب و ثنؤسرلاراشملاو ةراشنالا مساركؤ امناو ملا ىلا ٌةراشا فلذا مشو سوم ناسل لكل دعو
 ةراشالانءضصن اكن اوريكذتلا ىف لع عر اجا زار امسنو وانعم ىف . لي ناكورتئاناك ناد بانا نال ةروسا
 ناسنالا كلذ ازب لوقت فص حق اولا سجى ار يراشم ةراشالا مسا نال اى يس انا ىلا

 املا نولي نا ةروسم سا ملا تملعج نا ملا عم لذ فيل انيرجتوو انك ل مخ صحا فازوا
 ام ناكل اكلنا ب للا ورب كنز نا هانعمو لو الا ًارتبلارضلم اوورجتب اتللاو نائارتبب تاذو

 لايرلا ف نوكيامل عم اىإارييلوجبرلا ىف لعالم ى ا لمرفاومب لوعَت كا ص ان.ءلب انتم ىف بستللا نم ها
 لعن او ىرما لمت ب الا فل ذو ملا هزي ىا فوزي أ تيرربخم لا نولي ناو لاصتف ا تايم ن
 لرارما#لع اكمل ا باننكلاوبج لزنملا بس ائلا كلذ ىا بازل عرج أم تدب سك ناكش ر وصلا ةلزنملا
 سفك شتا ىا .نابرب عروطس و ل الو حرونصول ريف لش نا قش ال ىا بيدا حش
 وب كثاو اطول يرتال ىإ ىنلا قع ف مس ليو قرصلاو قم ا اور شبل ارك نضر
 جاما لوق حلل نايبلا حورا» كاشلارنعزخألا ىلع اير صال جارت ال نيضصْنلا نمبووزرلا
 كال نان كش ى اروي ريخشلا نم لوب قزم

 ١ مةكرقيلا 2



 ريس رس

 م اركلا
 مرو هع

 وأ
 ةرهيلا ض ظ

 كق سصي نوفي َنبْوِإ رانلا كل نب مهن اقتل ىاونلا بانتجاو ورمأو لإ لاثتمابى ءؤقتلاىلإ نيرثانشلا نَنييَمْلل داه نآيربخ
 كي لخافلا :

 ا 4 تا 0
 :لاوةنجحلاو ثعبلا نممهرنع بأغامب يعل

 1 سس ع ل ا ص مسا

- 

 نوهعي و ل

 ليجن لاو ةيزوتلاىا 'َكِلْيَكْنِمَلِرأاَبَو نارقلا ىا َكَإ لأ امي نوبي يلام هيرا ةعاط

 حبال يع 0س . سا در

 ى يروق مهانيطع|/ة رام اهق وقسم نوتاي ىا ٌةوَّضلا نو

 :روملحي ضروب مةرلابو اهردشو
 رع دل » تبت خر | رح 2و .[ 2110

 ون ره ىلع د أمب نوفوصومل | كيلو

 7777© لب وقلت اكا ف يع اى نع يب انك انهم زو الا

 مهل عل اوما هوو بملىلاو لمج
 هم هبا وورد

- 

 هللة فدونت حممالعإران ندلاو مهز اميا ف حمطتالق كلذ_مهزم هن ا ملعل وويل هكرتو ىزخدلاو
 0 . نيتزمدان يي فلالاداقبا

 دي الف قيوتساو ًابرللع عبط روم
 2-2 2 0 أو 8 0

 مح

 لوقي,ر يمض ىفو ُنَم ىفعم هيف ىعور َنينمومممامَدملي الرع هنال ةهقلا موي ىأر خجل

 10 ر فارم  سب رب حبر دان ادور اجا دق 5 م وو يلو 15
 يف اكول نيْنلاَكَأ رانا نم وجانلا ةنجلاب نوزئ افلا هيفاء كب

 تارك ءاوو ا يرمعلل وصلنا

 هلسملا تيب فلا لاخذأو أيأيمبتتو اهلا ةين اذا لاودبإو نياتزمهلا قيقحتس منَ
 0" صال

 / زب"

 نووي

 ام وا

 رِهِراَصْبَلَعو قحلا نم هنوعمسإمب نوحفتني الذ هحضاٌوم ىا زمر عءريخ
 نم ساد نمو كيقف انملا ف لزنومهثاد ىرق خزطظع كراَنَع رمل قحلا نو رجي الفواطغ واع

 تت
 مويه للأب اكمال وقَي 2:

 لم ارسو ثا سا ١ بور يلا اد
 «اونم| سولاو هللا نوع

 و و سوة ردسي سوو مو مرر عيب قلل , ٍ .٠

 مهيلإ عجإر مهرعادخ للي و نوم هْشْنأ الإ توُعَرتم امو ةيئوين نه م اكحارمهةعاوحف نيل ر تكلا نم وونطبا آم ف العن اهظأب
 اجه

 اور
- 

 ف نوع دخي أهو ةيارق فو نيسحت أبرذ هكراركذو صللا تبق اعكدرحاو نمانه ةمتذ اخجلا
 6و راكي حلوم هذيلا باَرَعْوَمآو هب مهرقك نإركلا نم هلزن|أمب

 ]أ 04 2 سمس أوه ه بس

 "اٌموَرم دلر| مُهَمارَم اهفعضي ىامهتولق ضَرَمُي
 ىررلا صينى نسم يمت تيس 1 ش
 نمؤ/ن وظن لكل ءلءاش يارب تناك او ورأي نوعضتسل !هراولا نم ن وسيتم مهنا ال نينا
 ىو اياودصتي م مثال لذ ون اه يطغى وعلا ىلا نيرئاصلا لوق حس روعسلا لإ رفاكو
 مزلي الل كلب مررسفى ويعسلا ىلإ نجار ىا ىوتعتلا ىلا نين اصلا _لوق مل هواش راو تتراوح الا
 وقتا دعا ('اسقا ئالئى ىويعل اور الع اقرصاّلا ينس فراشملا حرق نيرتسملا ءامتسبا
 اتلانوىباونلا بادب اورماوالا لاننا ىو صاوخا وت ارّياشو ناييالابر للا ءارتتا ىبوو /ماوعلا
 ال ةئاط شا م ادقالا انو اري ندا جبل ميال او مئسلا نع ل خس اهئ ا ىبد صاونل !ص خا ى اول
 لاول نموا ر ثلا مى نيم ا ىا ل والا ززاجج ماما ىف نال النير انا نامل الت جيلا
 لريال ثري :لعاك يي ل معلاو محلا نع بازيلا بامايرلوق لس صان يتتسمسنوك ىلا
 لا اذ نعود اهبل وقل يررا ىدلاو مولع ليد ال مش نايسقو بس فب اربلا قلرطبل دل با منش ول
 حئازماو م اكرحالا نم اهب قلي ارو تاوشلاورئ اذصو عن اصل اللورد عن رسوب الا [ريلعيلا
 مس و نايبلا حور لق ازك شلي دارماوكب هرازجلاو باسم اوروئشلاو شعبا نيراوج ا وزخألا (ويملا و

 بلعب ان ىزلاف دم تسي بسيفو لع باذ بسن اير بسؤلا نا مع او ريغ ا تاليوانا |
 عرامتساو مكبرب تسلادمعىف لووجواذلو عرورلايريف تسكن دا ضامن اكر قاف عاورالا ماع
 مرض وو يلدالاد ءايبئالا نم حاورالا ف راوتو ”لئالماو ومنو يول ر انآ عل مو نك ا ب طخ
 يزلاناو م اجالا ملاع نم تاس وصل ىلا سما ساوب اب تررظذو باقل اب ىردلعت ا لس بن
 2و ووومرلاب كل ب اه ايوووتولاب لع سيئدق يسوم لا ةزصتزمفابسيفلا يسن تس ىزنلا
 ماك ىتسا يرولا لبني يلا برقا نحن د ىل اول ائاك ف نم بعير قو و نم يجب تننا مكه
 دابد ورك اهب اوم ىف اسيع نولنف اويوارنوممسي ىا ةولصلا نورتي رلوق يكا# »ب ئيضملا
 رى ري لبلوق حس ملاىم »ووقت يطعسب لااذارهال اب ماق ل ايي اهتاسسو امماكرا
 امراقيلى ا نئرملا قيّيحت لق عش "ب بورا نبك نكست ىرلا نمرة
 تهتكس الا” اعمصا جلخ 'ق_ةييقكم يزمو نييئوللا ورم اء ني الوم ريت طن ع اهبل ام ىلع

 -سلا» ةرسملا بإرعا زينل سمن ىلا فورملا نيو نيب ةزممالا لجو (ليربستو زوق
 مل دال رعب انا ببزعبل هي ئّسلا نم قائريس لاري قست | رس امان تت ةوشل

 وقح نوح ضيف يرملا نعربعسن يع 0 عرولبو
 نمو لل اوتر وقلم ول اورد امولف لجسلا مكس مرق ل اعترشلاو مرفلا ةازاجي خلا تلق
 سيطر شما عزت لي للاعت وق للرب دلع ثلا حرط ريس كا اوجررق ا ىلو (نلبسم تيرم انيفدب ات
 باقتايوإماو ازمعالا ىف فرق ورومالا هلق ايلخ حد اوفلا وسو بلقح مب يولقلاو مرطب
 حرور_ف اهلانيا م يهل ءاذ لكتسلا ىريوبصلا مسا راوفل نم ءلقاولا وعلا لخ يالا
 راو اقوال علام ايت ىف رهلابلقلاب ما" فيلل ستوب بملقلا لمب اىفو ناييبا
 موق ا" فراحملاو لحل ايف مرن لكاردالا ثم لص زيا: بلل نيو لاب
 مصابا ضييطللا سب و لوقعلا يولعلاب وار اوربت ل ليل او ”لملاكورعب ارواب مجولكل ع

 ملطف قصالا ئعل ا ىلا ةراشسا اسلم حول وكو مابرانلا ةراتمايقوارم وجاب ضولا مايقرب ونصلا لاكش وال
 ءانالاب ةراوتسا وللا قوت |لضرير لذ لوق لرب مع لك ىف اهرؤك مدعوم رمز لداداد
 منوم ورمزاول نم سس لزمرو ري ربشم ار لذ ىوطو هلع موون ىشسف لمسرازكلا برولك بخ شسيج
 عملا تال نام ا تكذ رمق امنا عطاوص ى ا معمر روق ل *-- ىواصا# لست اغا

 5 نورعتيي مو ةرخالا ف نوبقأجبو تونطبا|م لع هيبن هدا عالطاب ايندلا ف نوكضتفيف طم ووودسا رم دع . هال, 5 ٠ 8 ' . ١ .٠
 رم النا بيمسك عرارتما ناكن او مست !لارئاع هد ت-ت_-س سيسبب للسط

 و ادخ نان 1 ١

 وهذقاتننوكش 'ٌضرَمْمهوْلَ

 طصلوعرومسلا نولل وا عم لو نسال رمصم ءالاما هدرف او ارب متل د انببسما حمم ىف احم ا نم ىنتم
 قرط ارينا "اللا صو موز واراو مزاللا نلط اي ملى وندم ارونل  لوصو مدع ةواشخلابام او
 ونمعلا لبو اريل لطي قو ءو ماسلا ولا لاروا حم اعمل ووقت حل 1: شلاب معلا
 عجاف فو لاما ريلعووصقمل اوبس ل رب نيرا ال انيب د|ملاو مد نال ىاامل لعامما
 د ليت نناف عارباو نينسلا ورم اولل اّسجالصل عمص الرواس م اور صم ل صا لا ىف ذناابررعا هوجو
 فريش ا امو فلل عمج ارسم ا اهما ناكل نيل هسا نا نلمس اكو وريم اول اور اصيالا مج
 بسن حنش ىذلا متنا ملحن ص اون نم ايصنلاء ل عت ينناوجلا خيتنبإ لاووالا ىف يلقلاو عسا
 لكتب ةواخلا لعف نع امل عئرارلا لجلب املا بي صا اهبر اصيالا كاردا و تاسجلا
 رصببلا ىلع موا خلا لب منت اور اهسلا نع رم ال رعبلاو عم الع و|نْلا انعيلاو حرور ها جلا
 1٠ تو اًمْعلا | لف نايل حاملا ل صتو ريش | يلعن م يصئجام لت ازر لجالداصيالا نأ عش
 للذ حاضياو هرعب اموت ام حمضو عجل ادعو فيل ارباب باوتروضاوم ىازق حلا
 0 ا” مم اهمال سو ازاي ىئرقو حصاوم ىا ملا هال للا تنيطا ام ف زمررصم نا
 مله لقي نلوق نااضيالاقورفؤ ارتب لون نيو( قسغ إلا سنان دل قلل
 نمل 1١ امبيرتو رست نإ بسمو لوس ىلا نيرا ربع ن عت (نلا ىف تلزم يلا لع شرما
 اولا لما نماكدي نومك ن ا لتكسايغلا لم اور ذر نود انس لق هلل ليلا ماعم
 ءانخالا عاما لصاو عارفا ل مل تس ازإمكوق نال لايتشال لري ان نوي لوقو بو نل لص
 ولف لزلاو ةيزحجباو ى راو لشل "فلو اينملاىف عنثراىاربوشرلا لق حلك نيا

 ىوا س٠١ مب“ اهيا اوصلخ لرايجلا بسور انلا ىف ولثل نم يور رم اكدا خضداورف
 راما او دلي ارعؤانارصموررقم لاوس ياوج ىلا ريراسا لا عرائلاو لقتله
 2 ريس ى او قازنلا لم نط ايلا فال
 هرعت أل اومبا# ثلاركذو لوقو امبب اب لع تسل |نرب اررئارلصخ اوركذ اهب راوج ى اد اس اف
 ةايرنع ب اجار ثلا ن وئدازع ليفي اصلا لعيوب ورمل ليس ىارسلا عادا فيك
 عردافملا ل امر ييلا مشط ام ىف عل عريس ثسيح يا يزملا ةراوتس الا لست نم عي ألا نا رلصخو
 ندا بسيكرتلا لصأاو دمع ايبا ءبنلا ىف ىلقعلا زول ياي نموا علا شسبج نمر يح ام خم
 وربع و ووعسلا ىلا نم وب عرارولا |: طير شر مش اىمركو تسيح مير وتلا براي نموا سلا ل وسر
 ميو ورع لاى الا عدا فيك ريم ال اوس اج هش ارانو دق هلش
 رش ْشملا ةراعتسالا لب نم يلا نا براوجلال صو ا نوعدازسس ليت ضير يملا
 ريينلا ل ىلقحلا زاجلا باب نئوا حلا شميح نيج اص خم عردازملا لاو شل متتطاومو ملام
 طلب ملل |عمرلذ ثسيج ”ةيرنلا باب نوال لوم نوط انيس بيكر لا لص اورد قيل
 كفل ونعم يحى ا نيس وق حط < تك لحب »ملكنا نسكت للا نم لكو عرارؤلا
 ني اديب, شلاركذ ليقو ليزرتسلا ملاحم فو ىف ىدلارعت ىف اك لمت ىف نيد نسما نب عم اوبس
 عيا ملوسلوق حلل ”٠ لوسرهل وسن تل نااف ىل اعترل وخل ونص ؟ ني زيا عوامل ابر سعملا و
 جيلا بزعم ا فص ريل ىف وب و خل ايل يس ا.نولا بدصو م الي الا نم ل وجم زراف للحم الا
 قلما يازولا ىلا بزعم لا نم رس تحيل خط ملال نا وأ :دخل ايما بجو عمتي ١لااذلا
 مميت بر ولا ىلا ميل الا بسفر اع و عرس حم جيمس لوم ماسك كسو سسيلتخلا لو حرور هارل
 قب يو (نعسملا لاقرب ومب ام نو لمنى ع يشسلا عر اوس بزل نول لير لوق "ِس

 جو
 هجص

 هيج(



 . املا
 ار ولا

 . :ل يال ءالؤبل ىلا ليال وانم/ موق يفي يؤيفختل امد هثللا بنى ا ديد
 شنان هيبنتلا آلا مدريلعادر ىلاحت هثدالأق داضب هبياع نحناو سيلو و وسم

 مكرقبلا

 نابيالا-نعقيوعتلا» رفكلاب ِْضَدلا فا
 ةمينيسس تالا ا 5 لا

 سو ووو تي 5 اس سو 4

 جَيورعْتيل نجل وَكْو
 يس يس. سس يح وس ع سس سا يس

 مهلعفكل عفن الى الاورج الهلا نما كك مولا لع ةميلع هدا لص ىجنلا باسم ا شاقل َنَمأ كا ومما ممل ليقا ذل: كلنب
 د6َنْوُملعيال نيل ءاَهَقَسلا م ]كلامهم عادر لاحت هنا لق 1” م وودوم ده و تجرب سرب ل ربل وحفمل ب زعلا تاز :

 |َنيِزَلا واولا عمةنكاسائاقتلال
 1 تي سب و سيمبا

 رم موو

 ممُهْليو مدعازدتساب مكي زاجي_ْمِهي قري لا نانيدلار ابهاب مه. هنزل

 دامت هياهول كامتس | رأي ةَلصلاادرتَشا ينو ل احادي نو ددرتي هنومعيرفكلاب
 ص هو 5

 -ب لدهم ناك امو مهيلع ةديكملاراتلا ىلا مهريصملاورسخ

 ةط | مهرب هللا بم هف اخجأم نمو دتسا ووعي الوحام ترانا ٌتءاَضأَبْلَد ةهاظ "كأي

 كلل
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 ءايلامث لاقثتسالا ةعضلاّتف نحاويقل هلص اد

 زاب قر بدن عر تاداسا نالاراشا 2 لياهرذاوعبامىا كة ثحب 500 ءاكاعللا

 نقوا َنوويْد| ىَزْلا لكك م هقافن فم هّتفصءكْكم اولحف هذ 6
 ايه سس سس سيب _-_ ب | ب ب للسما

 رت هر ا

 . 2 ميناج نك ريكا ع0 ب محرج مر تيسير نا يج < فارس 5
 ىحمل 5 اعارمببمضلا حمج-و و ' : م ل و!

 لأ, نفل رابع يرو وتسإ لهوارفا تاك

 اذ اف نآميذلا ةلكر اهظاناونمأ عدل كل نكت نيا تخ قيرطلا نع نيرريدتهمبل وح امو نوري اَل تلح و مرتو ىذلا
 نع ٌّيَهُع هزولوقُم أل ذريدملا نع سرح كب لوبق عامس هنوعمسيالذ قحلا نع وص مك باذعلاو فوخلامه ءاجاوت ام

 20 عطر 2 ا و7 ه1 نيكل نى ىلا سوف م” 06 ل ْمكهُف نورد الق ىرهلا قيرط سوو ىب
 باص نم ؟ُويِيَم ءاصاورطم باص اكىإ يصمم هلشم 5أ ةلالّصلا نعد َنوَعِجْتِ

 لكتتلا كالملاوه كرو ةنث اكتم ُثللَْظ باسل (هقاوْيَو باصسلاىاٍرَهَملا َنم لزني ىإبوصي
 مدس تسييس

 ايمانا ىف ةإَصا بيصلا باصماىا َنْوْلَحْجي هب ةؤجزي ىذلا هطوس ناعمل
 أاهوحمسل العا نعرلا
 طالت يب عج نعول

 اي هبشملا هيلع سعولاو |[

 لذ الج لك قروبخ اممساونلا نس قري دج تارت
 ولإ امو بنورزصومي امو تايضومب ام بيزللا نأ ناقرقالطا ىلع شا ازبورلم ارو سو ىف دل
 سمك || داما دوام يعلو رويت ويشن مهاوي: ف عرسي ناو ل1” يؤو قفل بكى ققثوب اكووصتملا ىلا ليسو مكن | ن ل مارت م ابو بجاد
 لولى ب و نم لص ى عوا نول لي ل ع مؤ وطعم 1 0 وشم

 ىواما'دالا ف اورضتال م' ليا ذا منا نموا اما نول وعي مذا مع اهم نيربررسسلاو
 رو مند سم الاب دوش مدت سيكا سلو كوريل هلل
 راسا نم حماسي نافاس جدل انها مثالا ةاشا حلا نودروعشا
 / ابانايألا هزب لوزن ردساوُهل اذاورزوق يلخس ىواصا» ءال يم فالك ب روع

 انعم صلغاو ىلباوساو تننا مرر وبارل ليف ثلا نحلل ولسا نبا شبلاريحل اومجوت |يلعورشو
 لاف ىلا نب ابابعرموبخو زيد ىف ىوتلاقدداؤخب اهحرمر ماو قلرصلاو تسل اياهعرمإل لاف
 اذا تع اهل لاق اومجوت الف عن اهياكى اهيا نوكل اط» هك تقام لام ف انئالو رنا قنا عر
 ىمماجرلرق هيلث ىواما» نيف تشع ايري ل زنماول ف كملقار لاول فكل
 اس لا زوكبم ال نال كلاب لو اانا املس ديس دريس اززجو وقل, لكا ملا ليج سمس ابراز هتس الا رازرج
 رامابابول مبتساوق نال لا" ل مج او ئسبلا نع ا ل أزد اىبسيلع يزعل ىا
 قرم ابورفللا ءلالنعلاب ولاو نيا ىلع ءلمغاورالاو لإ ,يتسالا لطم شلال نأ ىلا كلب
 موت فلزلو مو "ل اللا اوزيخاو موعد مبرنعادوتبوم ناكى رملا نا نتبم اكو نايا
 جرت راج تلك انرةهلل ىواضاا/ لاو طضلا ىلع, ولبوول وم لكم سو هيلع سلا لص

 مشن ةراوبلا ىلا هدانس اف مقيما ىف ةرارثلا بايرا لادم حرلا ناذاريؤاوكرامىازاىجل
 ىسملخوو نإرثكلاو علا بسبس ارنا ضييج نم وايا(ستسم اغيل وا لع الأب اهسسبلسل عر اّتإإا ىلع
 اللا اوشا ضي( يت اذ ىشاوكلا ىفاك اوجد اهن اوشا ذاو هرب رشملا نحن منال
 رّمُك ل لشنا ىلااو 0و اذاف مدري ىف زاك يربتلح اول ح7 ىملكى رملا ل اوف اكامو ىرسلاب

 لايراشا تدائارلوق تسلك ا ةراوتلا قبرط ىلا ىا وولف ايؤزوق هل لس ”بابودبتسا
 قعشامل وح ىذلا ناكملاراتلا تءانما ىاروعغل ل وصوم ا ارورسم اوريثعلع انتل خلا نا
 ىلا رانا مع زق لش حام ىرك ف د ان تسال حمل 4 لمت ب ناكل
 10 غن اسيل نروحتري المل وقو روم العوم ةومو فوزم أ شبيرجخ ممكنا
 اويل ساوفطن م منالفاورلنا ام فالضاونطلا زول تيان لو قلك ءانببا
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 قرب و هتوص ليقو هر
 ٠ زاعما» باكل نم وسق ىلا ىوصلا :

 توص ةدش َقِعاَوَصلا لجا َنِبث ُمئاَذا ف

 تآملظلاب هبشملارفكلاركذ هيفو نارقلا لزناذاعدلؤط كأ نكاهعامسنم معدل فوت رح
 هلرتو نآميدلاىلااوديمف ةوعمي العإ مهن اذأ نودسي قربلاب ةهبشملاةتيبل اجل اودعرل

 اهنخ يدمر صبأ فطن ُقْربْلا برقي داب نتوفيالف ةردقو املعو نترفكلاو اظِيص ةللاو توممه سنعوهو مهزيد را رو ف صور ف ويا الذ و فر ع ير اطشلا قيفلا ام دارو أك شوو ماع
 دمام لطابلا نع نوبي لوا ءلالضلا نع ن وحتي ل ىا (نال لعفلا نا ىلا يراساّدلالنعلا نع
 ضم ءاضببلا ىلإ يضل نصا ابان ودرملل مث رمرَّمت فوز وحش و روسوب ليو وَ نس
 ثح تالآلا ةمالس ع اطتساب عررترلا نوعيطحسي اوف الم ثا تداذاو ليم !كطذف يلا وري
 مار 0 وب لب نمل قب سل ىلع مم نلو رتب ملااوعْح ١

 ىا لوق لش لمبا» فصوزب يمي باساب مسببتل لم شو تفص وزب ىزلار ووتسملا
 باوسازوق هلل بر طمىا بص يراوصاكو ا هربت ف ذع ملكنا ىف نا ىلا دانا بباعص اك
 [منعلا قر س ايءىا نو براىسلا وصور طم ا نال يراىسا مي ري راو ءايسلا نط ١ نا ىاراسا

 ءارلا ىلا بشن يشر امس ىم اد ارس نم اسايرطصريلا لقول تاناويبلا قازرارنم لنشر كرولا سيمت نا
 حروراا ار عنضوم |.صنضيل فلم | مع والارض طق نم سيلك ل ريت يرظننلا بما ىسلا ىلا ول و اينرلا
 ن/ل الجل ا ظوداعارقو ييصلل حتباررينعلا نا لنلارب لن نضر داما تار ظ ضل ىلا
 قخ لو دل مط فالوب و ءايسلا لول موج ىزلا ب اىسل ا ى ا هداعارفو ماو نيرسمم ا
 ور للزلو باوسلا ف ىاراهسلا ىف ليقو بس يعلا ى ريف ىلاوترلوق ليزتلا ملاعم يبو لمتدعا حم
 لوق جايا » تطفماءابسلا اذا لاعتو ير طش اسما ىل اعبر شيلال ات سؤ وركيراوسلا ليو
 قرار داب اىسلاب لكو للا فلم ا رعرلا اعوفرم س ايع نيا نع ىزيزتملا ىور باساب ى اب لكوملا
 . ماعم“ وأ ن/طوسن اول قرباو نرسم ذدلاو س اهدّسلابسو ليلو الا سلاراش تسيح ب اوس اهب نتن ران نم
 و لاوق الا عي اوبج و ليلا ماعم لاق باشا نم حرت ىنارانلاوبب لاك قري ولرق تفس
 راسخ ا ىف ىكرقوسي ىارمن اينما لعيرج يو باوسا امرت يدان نم لأ يوسو لمب ا ىف

 للاب رت ردو نما وس ربما لات سابع نبا نعريرج سا ىور هرم لو حيه ١
 لكلا ٌقالط ومب و ىوغللا زاىملا عونا نصا ار اس امطانا ىا لورق حل للا» باىسلا
 ,سروضلا ةرْشس نمار فلا ف ضل بمد عملار يع ىلعاىل اند ىلا ةداشالا خبر اصال ايار اون ع
 لامن ارب قف عوشانب ماءالؤب ا زك ل ق تكس ىئركا“» اسي عجب اصالا ولعت اذ
 وفلان اميهنسللا ليست نمط ريا نا ىنتضيم لك ىف حز يل ا انر و ب سيسملا ىلاع ناري دعب يشل

 نم يلملا نإرب لما ىو نهيبلا لاق ب لذل و يلرملاريشتلا ليم نم عب ا نفل نا برقالاو :
 قفص لئو هدازربا تمانصت عرومت نسم فيل شسم ناو وفل ولا تالا هلم
 توبا تش ارمش ل كبا» نين انما لام لف شلل اذ املس ىرظناب ارصاو اً تداص
 تلاعريش ميلي ةراعتسا انسلف ىا زول وني لذ لوق ب ناوي ا يني د اش ثولاو
 ل" ط املا رتوغيل ل نا ىل يشل لد ريلا لاويربازو نعمل صنم لو زوق وغيلال مناف اللا

 4 ةميز

 ظ لاكمي ننس الب لاف نئررظاذلا نلا قمم ليصلي | للوق ارتست ا ف أ
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 رم نه هاا 5 كيع ملي ىبءم ا وواس و ةكم م41 دنا رع ىلا ع الاول و ب وول **ر 2و

 ,مىلق جلا نم نارقلا ىفأم ججاَعَرَدل ليشمتاوفقو هاؤْماَمْمِهيإعملْاآَذِإ و هعوض ىف ىاآوْيِو اَوَسَسم سامي ةعوسب
 :ةهراضبأو مدرع امنا فحم ٌمهعْيَسب ٌبهنلدْلر قبول, نوهركي ابعموفوقوو نوبحي أمم هيفاوععسأمب مهرقي لصتو
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 :أ اًوُدُبعا ةكم لقا ى شاقل امير ركذ ام باهزإ هوو ف دْررَف ةءاش وت لك لع ناك هليا نإ ةنطايلاب بهذ امك ةرهاظلا هووو هللا 6001146 ادا ةتتتصل نا تصخصصتختخ ىبحش راهب © مو
 ىلعلو هياقعهت داعب ْنَنرْفَتَت َْلَكْكِلََم نب َنْيِزَلا قلعت ايش وكيملو مك اشناهْكَقَلَح ئزلا مكر او دو 5 0 : 700 اا حى
 واةب الملا ف اهل ةياغالشرتفياط ان لاح مار ضر كل ىلخ ّلَعَج ئِْزَل قّيوستلل لاعت همالكىفو رتل لصالا
 منرط انآيك )اع رطر تيرم اونا نص هي يَرْخأَك 2م راجتتلا نص لدن ةافقتتر نيران اهيل عرارقتسالا تكميل بويل
 نم ااهلا ثوكيالو نوشلخي الو رقلاخلا هنا حيلك يْنَاَو ةدابعلا ف ءايرعش ادن اْلَعب الكم كباد د هب هبوضلحتو
 نويولزنملاىا لقت روسو هندادنعسم هنانارفلا نمررجإ|نبع لعاكئاَجَو كش يبرق رنتك نإ نأ
 اوْعْداَو تاياثلث اهلقاورو لوااهل حطت عروسلاو بيغلانعرابخالاو مظنلا نسحو ةغالبلا ف هلثمىىانايبلل

 اولعذ ا هسفن دنع نمدلأق ادمحل نايف جني صوتت نإ .ر ممكتيصتلوريخىا وللا ندد نق هنو دبعتىتلا كتيرا ثك نه
 همسمسب-ب بسسس ل سلسل تك اري قم نور نإ ىل! لزب راخ ارمي

 روهظل ادبا كلذ اًوُلَعْفَتْنْل و مكرجلركذأم اوْلَعْنَتْوَل نو ىلاعتلاق كلذ نعاوز جم املو هلثم ءاصصن نويبرعمككاذ كلذ

 ينعي مهمانصاك ةرايا و رافكلا لَك ادق نيا راكلا ىشبلا مالك نم سيل هنإو هثداب نانيدالاب اوقَكاَ ضرتها جزانعا
 يو لوو رتل ارا مح انما لا تجني تع حج ل ابر شبل ١م الك نم سيل ب اي ىاي لاي و ك1 ل البف اوجد لع لكي طع 1» ءازج او طرتسلا نيب داو ريخم لم كا

 ه« وأ هب ل #0 5 1 7 و 5 1 يه وم كو < 3" ١

 ٌتّّنعَأ كوكو ا طخ اب لفرد أنا ملار ثكةلركذ أمي سنت ةرارحلاةطرغمابنا
 ل .واةقنأتسمةلمجأج نوبذعي 0 كْلِل ت رنه

 ثا و. يعول ا! و هكحيا سم ٠ ها ءألو م 1 و 00 هالك م عا ألا

 تاز قناة ِقْيَجمُمَل نابىا نأ لفاونلاو ضورفلا نم تدلل اوْلِيَعَو هلدأي اوقدص اوما نينا ربمخ [رْشيل و ةمزأل
 لاب ع يبول !مساريئل اور للوس عا يركأ نات الي ننار_

 ىاوهني ءاملا نالءاملا كييف يرجع ئذلا عضوملارهزلا وأهريف هايملاىا 25 اهروصقو اهراجنا تحت ىا نك نم يعي نكاسم
 ترا عاوا نمرلوق يب سس عودا كنا نش هزيئايزنا مذ نب هدوم و لشرالا ليرنمو باك ١ | |. نميفا, نارقدا نم اوعمسا لكم اي نيف الا, لول ليسومش ىا رامز لل يشتد تحل
 اكو ىزخلاو لاوم الاو رامرلا معصم نم نوبي ره ناكنارياوقرصو مل ابروظدسولق زا يا
 تل ىرلا» سرت اوفقو موصلاو جولصلاكم يلع اغلا فيئاكتلا نم نومي ركي ام ناكن أ
 ناكر نيولقوولقار زلوم اولا ىف يلع اا م سولت يرجى ا نآرقللا ىلا جاع اللوق
 ءاضولو ىارلع باول ا لالرل ف وزمان لوعفم ما كاءانولورلوق لاس لان ذاك
 . بلرادما» دارادءاش ىف فزم ا اذرغاكترقو ام, بزل متداصباو رجح سبي نارنلا
 هت ٠١ مجراصباو روب عبجلا ىعموزول انا ىلا ةراشسا مع اس ضر ةمم|
 ناو وموم اوما علا ل مب م اهمناف ئافصو رئاذ ومب و باول خارخالك لزب يت هءاشرلوق
 لوما نمل اوب كلؤو هءاني نانا نم ناو ءاشرل كب ملاذ ةوارالا تيل ماسي
 قّئس ل اون يلاذ ىلاعتو اوس اماذب لاما ىف سلا نموارلا نا ل غي لف نايبب ا حورس و
 لع ني ان الف لاق اكرر ق واسس لكل مقحم ا لفعل لرب ئنم غزل لو انتي امتيالا ف
 لم لبا رةهقك_ ا ان ناكن اور سف يف لدي الو س انلا نو اوس لى كس بيا نعم

 ءملم ىف سانا امي اي نايم وعسن با نعالاحلا ىورامامأو سزرم ةروسلا نك ف لذ انيالو
 اورموزوة كك لاا ماىب سلوزتكالا لومف شيرم ان اونم 1 يزلااسي اي ناك امو
 نيو لك وورجر ند ىوخم ا لارج بلا ءانعث ٌقوايعلان/ نارعلا فد روام لكس ابع ا لاق
 الصب عمرا ىل ًناواز اج اميلعٌىلطا امل ببسومف صول ايالا نوكئال ةداهحلا ناايسرعا
 رو بوب ىف علا ىا يدل وق كش الا" ىءانخلا هركؤ ورغاو ريت الور عاول مت دايع
 ىريوان بم ل اىئرتت ىف لامو مو رق ايلاب لمكا مالا نوليا ىو حت لاب مقنع
 ملغم ايفالا عيال مرركلا نال عرقولا قيتتَك ىا نيت ىلا ىتر مالك ولو كي: لاراشنا
 نيا ىلاوترمالك و لوق ياكنٍق تحس اب امرنا مالكن م عضم اولا ذكا ف نال ظن يفو كلا نوعا
 سسوس نديئزس موكل اع ىكا نيب اولا ىلا يشتلاب حيل ا نا للايحلا نم يراومل او ملسم
 سر الث يف س (ءللف ل اىّترشلا م الكف لا درو اراو لاق ضريح ميسا فر صو بف نيم ا
 نوهت دعا ىا نيب ايما ىلا ببن اب نال عاطالاو قررا نم امياب لل لحن اابررما لاق ا
 . اهينا ف انلاداركس اهر ىلع اهب زا ى ارك تيرم عل ىل ادت وق نري وبل اقاريو عش و ل اير ىلع
 مسيل اما 2 ناو امير خو ىرطسلاو ببر ل اكرر واو ى متءاوربعاى |! ليلعسلل

 حلا ىف لحس رلحا وق ءاّترلا ىلإ يضأ ىف اضياو اوس نإ نينطوكم لل زاولعنا لينك
 وكوورولد طي الواب ربان عش لزق هش ١ ىلا اير عنهن دهب! ىااوربعاب
 حس ايزو ف ل دور صنم سلو شرفي ا طاب روق تيل طظفاع »اركز وا كرا
 ١ عرود # اهارفال كس اسر شعم الكشك ن ان ضد لوط ىذلا ومد اقيم
 ىف رجلا حاس وت هلل »ضنا ىلع علت اطول كات لأ

 سم اشم و نت طم ل اءاهسلا نسل وقيل لل لمت »ماد اة راش !ءازدبل ايان رع هتف ير ا

 نعجن وكيل تارغلا ضعحبلانضرخافرارلا لعصير ايسلا نم لن او ليترك لوفم [ةزرو ويجب نم
 رس امر حسا عيب” تراب ولا نا ىلا ةراشسا مبا ود نوفل و زو حله بلا مكز
 اولعي فرو حلل »ب نازجوروقس شروف عرطعلا ىف يضل و نورضملا لاقل طرا نا
 ليال ناؤميص لامس اساو ةدايعلا لصا نال اورام ولحج لف مءداور عا ىارمال اب لص وكب
 اوُوصن لاهنت لاس سابع نبا نكو لئملوم رن او ارئا لو كل 7 فيض الدرن ل
 لارا ورع لا لى تل | نكد انام سل يرابلا لص عرب انيلكل ولو ازاى باصال ن الفالو
 لوا لوغ' اوارئاو حرور صاا لس امو اونام امل ا .نعاوذ اكول اول اكن مف نما مالكن م زمافو لو مايا
 دوز ن وح ل وعش و لاولا عنموم نر مخو أ يدب ل مب نورلحت مش اور ورحل اوراجل اوبس ىف لاو لعفلل
 نموت ابر لكس لاب نوكي لولوة هيلا هرغوءاتبلا ىلا ريض نما كك نالطب ىا
 بلش دق هيل ىواسص + نوركذتلفا نكمل نك دنت لى اوت اكل يلدلا ماعم
 دلوولع ىواصا ضورظملا نم نورظلا ناس مني كمت زنا ىلا ةداشا مل انرظ فشلا لحجب
 ةريازوان ويجتلو,ضريعبلل 2. نمو نزن ل علا ون نم زنا روج ١ ةروس م فصول شس نم
 مطتاو حللا_ىواضيبا»مثنلا نو رغابلا ف نارا لثارم ةروسب ى إش فحالارنع
 رسالادوسنم ألا نم ىرقلا اولا ةروس تسييس ناو رخألاو لوالا مولعم نارتلا نم طا
 رقبلاوم ىلا ر وسلا نم ونام ىذ قزم نع يلنقشم سن اكن او بص ا ابواو تن هناا ريو ى ا
 راما متل زوق حكلألا_ حروررا» ايري نم ةزرطص نآرعلا نمو طلق روس اذ ئننلا نم
 بسس ا!ردساؤلا مز لع ما ايإ مواجع ممم اهيعلا فر سلا ىدي نين ما نورتي من ال
 2 ا ممكن اوجد إي 3 انو
 ورفاونخل اب روق و ري جل اي ووقو حرطرصلا ىف الا ىلا ريض نمر ضل اي ئرقو طخ اوبو

 1 م ا
 . را" لمتد الدباب و من طخ اهيل نحس سو ازعملا نال وريم فانطم نال
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 تلك زا لاق ناوي م /ااوقتا ىررفاكلن ةرعم ىب لستم خدمة مزال لق
 ىا لق يب لسدلا_ نيسلا نم ب ااويلصنتل مل ناي ميا نوم ل ضطع 1 !كيذلا رطب و رلوق
 رسم بص ث تلك امو نا حتوم ما ناب رميزهنلا نال اننب نا تس ما ىلا ةراشا ناب
 وق 14 ءاقبلاولا ال ريو هجلبسب م ازرضنب ل مغلالسو فزو ارا ف منال
 قط ت قل عملا ىف راوي اي ناس ولو تضردايرازموم/ د قيم عمت قئادع
 ابا باولاو وق اماو عبار فص لا ايف م: هرلوقو اثر فصماروقو ينام فصاوق زد لكروق د تانب فصلا"
 ايدامحجتا تك و لش ماوه” د وربط ]ريف رب لج ار اسما شيد !قو ضارتعاوش
 طسو قءاملا ناي رجول لور ااماو مارس الا ل مدا انعم نص ىلع م الك ١ نادي رم

 مةرقيلا

 . || نوكنازوبور فص منو لزناو لوعفم قوزما نحمب ائزرو مكن وزر لول نايييف نيل حت إب لاجلا



 مزالدكو

 ل كتسايآلاندرشي الان ماورلارولث ايوارلا نا ريرائااربا نك نت عقم حما

 ثساينلا ىف ارش نعم ف ايدي شنو ماي في ب قيلاراخصروت تلمس موف رووح
 فلظلاو لك !يروصنم ل و صومو او ضوم ارو هضوعبل لع نطع ار قوق اموت كغ ط#أاا

 ( اكلنا نكي و نوح ايلا لاعذلاو# ىفاثلا نا مون اذ لب ديضول ارض قو ةراقملا

 ساعي امضوخ نم ناس الارصاد ريغ ايلا نزال ا ةرايعو هيلع ررل |هتس ال هدديمال اغا
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 ١ ةرقملا اذكلا

 لبق نم انقزرم لشم عا ْىَرَلاَلِهاَولَك اق َز ٍةرَجَت نم تانجلا كات ٌتماومعطا هنا املك راج ةيلا ىرجملاداتسا ةورفحي 5. و م 3 . 5 5 ى م مري و .٠ بي رمامود ى# واس .٠ هل -
 مسيسسسل_ كلوي قالا ري دل هه مايو تل اكسس هيي ْ '

 9 ووو تار 00008 -- ٠ 3 ل ا ه9 ٠ م هُ م#و ل. 5-5 0 <: 1 ص 0 55

 أهِذ ه اعط فلتخي ابو اضعب هضعي هضم "يدم قزرلاب اني هاو ةنيرقب اهرامث هبأشنتل ةنجلا ف هلق
 م يي شخ سمد للمعلم

 2 . ٠.٠ هش. 9 3 َ 8 لامس < 7 0 : ٠

 اجرلزتو نوجر خالو نونفيدلا نر وتكأم ©َنوُلخاَمْيِفْمُهَد رق لكو ضيجحلا نم ةٌةرَهِطُم اهريغو رولا نم ولا

 داو ِتوبكتَملا ليئَمَكىاعت هلوق ىف توبكتعلوأَست باي |ممَهمأْسي نو ىلاعت هلوق ىف بابل | ذلاهّند !بررعض آمل وهلا لوقل
 2 ٍ اه بأدب ةةفوصومّوركن اف لوا لوحفم الَكَملعبعي بذي نأ قتلها نإ ةسيسل ا كيشنلا هنطركنب هللا

 ىا 'اَهَقْوَفاَبَق قبلاراغشتوهو ضوعبل اددفمم ةيَضْوعب ىفاثلا لوعفملا اه دعب مذ ةسخلا سبكأتل ةكئإنوا نأكل شم يا ىانأث
 همت يبيت 2---- 6-00 9“ الخ تا ساما ةرياز ام سمت كازا 3 ربان فرحا لون فضول نع ب وسكن ا '

 أما و حفتر نم هحقوم عقاولا تالا نحل لثملا ىاذيأ َنوْملْعَيَ اوما نيام مكي نم هيفامل هن أيب كرتي "ل ىاايزمّرنكا
 ار للا بزع ىلع جرت مركح ا نايب ف خور كلتا 6

 ىاوريحخ هتلُصِب ىزلاىنعمباذوأ ستيمر اكن اماهفتتساأمو لثملاا نهم ىازييمت ملكان 2 دار دار سولوكيف اوك بيل

 نينمؤملا نم ايدي هي ْئِدَمبَو هب مهرفكل قحلا نع اريدك ل ثملا ذهب ىا!4ي ضي مهرباوج ىف لاحت لآق هيف 85لثاف ٌىا
 تكتل

 نم بتكلا مديل دبع ام ودان هع نوُصقتُي تعن َنيِنَلا هتعاط نع نجر االلا جَنْيَق فلا الإ كب كضياَموهب هفقي ل 5
 سا يمول سس جس ع ص يحج م

 هثداط عجبنلاينامميالا نم لصد ْنأ ب ارم أم َنْوعطْقي وملعب سيكرت هوكي ِدْعب ْنِم لوةريلع هياط مصب نآييدالا
 ليف اطل

 أمي نوفوصوملا َكِيلوُأ نآميالا نعقيوختلاو ىصاعملاب ضر ىف َندرِيَو هبريمضنم لدهن او كلذريغو جلا لتر يلع
 .٠ .ءلا ات “وك لد هلم م 0 و وة سس سو 0 م و وو

 .بالصالافامطن ًاتاومأ زثنأ لقد هلأ ةكميلهااي َنْوَرْفكَت تيب مدرع ةنيؤملارانلا ىلا مهريصمل ©نوٌريا مه ركذ
 !"رقرسرّصََب لاو رجلا ناىلاراشا ساب زءو بلم لبا ينك نسحالاو

 7 زؤيبوتلاو ناهريل امأيق حممهرفك وم يهتللماهفتسالاومكين حورلازمفمب ايندلاوماحيرالا ف يك ملَو

 /ٍ 27 عر زج افلانش ةري رص تايرلغ

 نايولقعز اب بوم ىلا ى زاب يلا لوق حل نيكس ابحت اه اير نم قف وا تاجا

 ص050 ا ااا جلل
 1 جيم ل ا ل يس  مسسسسسمل

 فك لا بني نا ض وتم اسنالا حت ىلا يعسل اوه أيا تآمر تر اممو باري لف لكن[ |
 ىلا را [رينو جببتلا لعفلا

 ناشالاىرتت/ر اس اورؤت ايجنانزاخلا ةر ايعوررلعرلاوتسالورئيسال ياخى حرا صف ءايي انا لق هلل لا» فانعلا فزيوا لاهل اةداراو لم اركزي طلال اراه ن وكي نا
 رشلاو ناسئالا قرلصا اب حابقلا نضمن! ضابملاوبب ليا ريلع (نيورب باعيام فوت نم | | ىريبتم عب ىلا اميقاوق زم ناوغل ن ارظاممناو عاري للاسهف نم نلا ليم تان لل نم
 ريادي لعن لكن نال للذو للا هانم نوكيب مل اعتر سلا فصواذاذ رك يؤ نعوتنمى ادن | | لير ماو لف واو قعر قرت ىيلصتر ايت مزلي لف يملا ل انناو قلطم ب لحس لو ال اف لوالاي
 ةيامنو | لعشلا سوريا بني نا نوف نم نانالا نى ساو رايلا ناد ياضو | | اوواراو مهلازطحا ىذلا نا بيتل نمتقيفوربخ د سب ىزا وأ رتجاذنإلا ىلا از .لق تل
 دمت ىدلا للا لتنمو اف اح شناص ماي ا فصووروااذاذ جيجا !لحفلا سل كرت | | بتاج فانعم كم ىلع ملكنا رسضملا لج كلف مّفنسي لوبد و بكن دولا ىزلا يعوج رك
 لوقب ل قم لري ل ىا اذن بزعيل نإ ى يتسم ثلا نو حم نوكيف ىل اهئ رشلا قصف دايخ ةياسم | | ابرام ياش لقد عضوا ناين ىذلا لسا لاقتوفو ىذا ظذلب ةروكذملا ىب امو املخى الا تزرملا
 لمت لب اعبع سيل نإ_عّقوم [عقاو دولبوارماو_عقوم عّق اولا تباثن الق قلك امل دال وريم ار ليحتو ف ءجإا ف لبق ى ا وقب دعس # ااولاو منير لوقو فاشملار رسل لع
 مسسرف قب اطيب نوعي لف وح نم ن ين ولفيف زوق ازبرياونل اوراس لاو ركحلا ىلع هلق وق تكل لج انما» اينددلو امل لما شاملحي ل ئزتذل اير دلل لق نم ىلعورلا يرضع
 ن وكي ةيانللا ليس ى سر الرع مست ل كى لع اىتعاو اليد ازب مسلوق ناياب نكن يش لياقيد امور لاكبر اشا ىواصلا لور يكن ب ى ينير نب هاورو نسما وع عزك نجلا بكى ا
 هلا هرمعام لو بلك ءائباولا سوارا ىو تلصب رق تسلل ىواضيب ا” لعن ابربلاك 0 »م ةروصلا ىف اينرلارفبشسي ىاارباشتن اوتو روقو اينرلا ف لبن ل وخبر ملا نا لت
 قالا او ضَحس الخ ل صدق ب اب ناريإلابررشلارماومب ىزلا محلا نال لوعشما مسايرردسلاسش امنا | | ننالا !ياشتل زماان ادريف ميزا نويل ىف ب (نملا نا مولعملا نسوانول لوقت تش

 نم رمماحم ىب للرب اعرثلا ناف مست منايا ديم الع حقاولار معلا دللاو يروم املا نصقن | | ىو لو نجلا ماهم برم ف لذ تاك ةدادلاف بيرزع نوللا قانا حير تطلا فالشنا لاقي
 النيم قاسي سل اذخاذاو يلاعنرّسلال اق رصنبلو ب تذوب ضر اولزنا يس ىلا أ | | سزلا!ن لوقف ى والا لإ ريف ىرغاب قيل مرنم لكأيذ سحلب ييسع ا نا نحسحلا نع
 لالا ذامصوامسملا ءلمصتنضو ألا رصتتلو ري ضال ال قرصم لوسر لوا دلعو باتل نع نبا لائشلو هل جارد فلتت م اذواو ن وللا لملا] لوقيف لبق نم زر

 ل نايبنامرلا نر)وق يل ىواص »امن ن ءالا مدعو ارايإ م” يقب لل اون هت رك داموفسىردفلانعرلفا جرخا وطمس قت سك ملاسملا نم وس حيل وباب سابع

 لصوا هرايرئالا نرضرتت نمو ى اوم نيدي مسرع لا فسم نرد سول نار ّسلارماام ىنش | | نيلاو نم ءنيو را لنلا نمر :ئئسلاء لكى ارزق ل لورلوق قازبلاو ءازنلاو طيئاذلاوعبتلا نع نر طم
 ناو لوقت بلش لام ضورطملا تاءامباويتلكاب ناميالاو نيزمؤملا ب لاوبك ف يؤريطو مرلا
 قارا او زوق تيل ل صوي ىاداربلا نم الرب رب حصوم ىف لول نا ىلا ةراشا ير يمنع نم لد
 سيلا ملوق ىلا مئكو لجن الا ٍبراشا تك قورلوق حلل حام و تشاو لوفش قدوعت
 .نارومم ا ءنع ةررقم ا ةرعالا ىلع ايرجواولارعب رم كن او لاحلا ىلع يسن لح ىف نوعصرت
 ةرضرعمر ناو راقبلا لا ةرايعو ئرلصا ةردقمو ا ةرب ادق ندب الخالص عوازل قصاملا ل حفلا
 "فظناو ملا ويس امنا حرورلا جنن نإ مولعملا نم عرورلا غش رلوق نطل: لاع لمي او
 "مالا ىف مس اناا ىا برجل ماس لاو لوق بلال لمت ا: ايف ما ورالا ىف الوقت نلعتم
 ا را و اا
 نط زي | اًاوما ينلو لوقيروكة اوم نابر لاير ازلاو زم حل حسي ب ختسا سيئا مولا ناري م أيت
 حقك الا 4 1211111 0 ا
 0 لاو ئشلا ملينوتسارثع ناسنالا ىرمحت هع ورب: ل اعتاد لعل ام

 رقه قلو يدب الاب بفصوملانلو دي موا ماد ةرما لموت اين صاو ثيداعالاو
 امالثموكورفمب وصوم ةركلان نوكبركن اّتنالا يل ابهعب اهب فوصوم رك م سا ام .ملك ا قرلن
 رقع يفي دارابتط ابريق نك. ىف ديفصولاوري رطل عن يسلمج ن وكيت اوف ارف ءطوعب
 ريازل اوونسحت ا نع ن ويعم ن رقل ا لاقتيام حد وادا يسن ا ني( وق عسع اى وررفص او

 ورزعصلا ىف ل ملا ىف ةوايزلا املا نا لاي شارنمربل ىارلوق حيل الاء ارتلصوا ارببغص
 حمى اى ثبلا قص قدايجلا نا ىلا انسيراشاهاايب لاري 0 ىو هلل لب ل عرضملا

 ايس

 ىال



 ١ ةرقبلا ١

 ركل ل ثعبلا اعاليلد ىلا عت لاقو مكأغاب ؟يزاجف ثعبلادعب نودرت جزئي ريل قو تعبلاب كيو يت ملاح ءاهتنرنع 2

 ماعلا لإ تصق ىاضرولا قخ دعب ىوتَسا عش اوربتعتو هباوعفتننل دير اهرفامو ضيالا ىإ ضنكلا ىف كل َكَدْصْرََو
 مح 1000 500 8-0 . حا هم صرت ١ مس

 وو نكي وهو يروم عبس نيضقف ىرخا ةيأىن امك اهريص ىاهيلا ةلئالاعمجلا فعم اهنولءأرسلا ىلا عجربريصضلا نو
1 

2 0 
 2 ذأ دمحم اب ركذاومكتداعا لعردأق مكنم مظعاوشو ءادتبا كلذ قلخ ىعرداقلا ناتوربتعتالف | ا صفموالمجم ة يلع

 ش و" ادلع ارو او غسل( لاا بسم ذم ويب اذ

 ىصأعملأب يو نِْضَي ْنمأَميذ لعلوم وأ وهو أدري ىف اكحا نيفنت ىف ىنفلخي”ةَسْيِلَح ضل ىف لعاب نإ ليكمل كير لَو
 كارب ىويبلا» فك بوني اك اس

 لاسجلاورئازجلا ىلا مهو درطن ةككلملامهيلا هند! لس اود سف اهلك انيفاون كو ناجل اوني لعف امكلتقلاب اهقيري “امّرلا كفو
 ظ وزو نيادعالاساي كذا قو رشا منى نا هس '

 ىماعلاةيطملا مهين هتيرذ ناومد)فالختسا ىف ةىلصملا نم جنتل يكن مز للاحن هَ قداكتسالاب ىحا عيضف ىا
 ميدان مما لاعت قلنف ةريمل ان نتيئرو هل [قبسل ملعادإو اتم هب عمرك اقلخ انير قلخي نلإولاقفمهنيب لح لارهظبف
 |[ انسح ان ويجر اصف حورلا هيف خفنو هاوسو ةفلتخملا هارملاب تتئعو اهأولا حئفج نم ةضبق ادرنم ضبق ناز اهمججو ىاضيالا
 هيلق ىفمقلا نيت غلاة يسفلاو ةوتٌسفلاو ةعب ةاإو حصل ح اهلك تايجسلاء اما ىلا مَجْلا مدا م ءوا دامج اكن دعي

 5و ب مم
 تايمسملا ءكلُؤه ءاَمْسأِي فوريخا نون انتيكبتمهل َلآقْف غيم لع ءالقعلا كيلخت هيفو تايمسملا ىإ مُهْضْرِعُمل

 تح اتاهساواذبول اكل 57 ش 7 0م 5 * الرسولي ٠١ مودالصو

 كأم زنت َكئِم اَولَم هلبق ام هيلع لد طوغشلا ناوِجَو ةذالكل اب قحا مكن[ ا مكتمملعا قلخ اهلا ف ©نيِق يطمن
 سل اا يس ب طمع دع دس يي ل

 لاَ ةتركحو هر عنعئش جرخيالىذلاهوْيِكَ يعل فأكل نيكأت َتْبَكي] هاي يلع امال اَنكْلَع ال كيلعضارتعيلا نع

 ةوزمن صاب الكامل قلخ ىقلا هتمكسركذو دمساب ئش لك ىحض تايصسملاى اوني ةكئلملا ىا مْ مدي عت
 لعجت امكلوق نم نورهظت نورت يولع و امهيذ باغأم ضو توسل بيغولعا قا زمكل لقول انجرممهل ىلاحت لاو

 ةيحت دوجسمدإ] اوُلحساريرَبلملِ اند ركذاو_ملعا دلو انهلومتكا اقلمخ انبر قلخي نلمكلوق نم نورس © يَوْم من امو خل هريذ
 ملل لطرالا ميد ١ نمو امو و لور لعدملا لسن اند يسومش حادرالام امرا اباماودارجالا/امرابساي لوالا جريح امس تلا 2 ةري درجت ار 7

 مير لتحل
 را رد ا و ا /

 ضرال اور #فلا ثامودالوا نن ىار تت ادادو خس ن يس وزين اهعسرم ا نم اعو نيس[ ١١| (-1 200007 هل

 ارا يوهم سيئ لا قل نع ىدروق ىح_]* معن ىوارعوس حن انملا عذاب | ترتدي لقد زمام ل اموري سك هقو تال درلا ع نؤزعت 7
 هر 4 58 . فأين ثررإ[ ( < ل اك ايس 0 معا ةايحرسع نم ةروشم ا سمعقو ثيترانعلا نميري باو يلطل تلؤامناو (نراقشضا الورشلا ىلع ايس بتايا واي 0 5

 ىوم ذإ نادؤادولاو ىذيتلادرمتاةضااهضاولا يسن قتيل # .. قداصا» مل نم يل (نلججولف اهسنط وربك نقلا ةرايعو عرجترلااهضراقي زشموي ةايلا ناذ شمحبلا ايجي رم
 ل” )الارق ى ع موو خب دام ضح لاح يتنئ امض دشن مد[ لسشلا نا اوفس حتا 00 الوزنعو نييس |نكرازألالقن ناريلساب ا جضما نكوأ بيرق ن ارقلا ايي ىلع ليلد رولا اب

 د دقاهىر# رو ” مع 0 وسب ظن 5

 موق يل ل كا يسييطلاو تدخل اون زحلاو لمسسلاو تاي: نيب وو وس لاو ضيم الاوورمت لا لاوسأى اريك رق حلل ٠٠ عرراشلا لوق حر اهنتس ديرب |جسودوعس ناو سابع

 ماا" تيد ايو يدب نو كبر نال اقيو نئعرماولو اذا ملا ىن قف مق ح ايىذروبقلا ىف
 نم اقل م قل انى اشدالا يلا ىوامن/قلضرارا ارا ناوروو نوتس اهنا مميت سمناولا

 راسا ىازق 0 صاد معلا ح١ و | | ىياتلورب مايد ناذ اسد بلةرحب الاوامر وف ىف انياطو نسال قليب لق حش م لاقفرالال سياقلضى “قلع اانيراي تلاتفرانلا لدا ىلاسعننوردجباتلضوا قش اطا | | ىورا ع رغما وتد تااف سند نكون ضرالاو تروق ذنب لو نمر ولحم درو
 ادالق حلل ىداسا» ايلا يلا وربى بو كب نم نويل تسب اف تل || ب ىو ف اكدلاراهنلا بميلاد واول نحت نايل حط رقد ابعت نع
 ' | راوساهسالا تالولدب تاييسملا نئرامملاوردلا فازعملا نع ض وك اننا ىلا لذي راسا تايمسملا مرصتاىارلوق سسك اا نارزنلا ىف ئاردلالنيتلللا نيب اتوا اهماواونم /(تيزلا نم ناك

 مسا حم !ىلا لوي ارابتتع باكا ريا هانا وق ىلا - لوس وريغ ىلا جرت غنم لالا
 ليو عرايس عمل يقو حمو رواولا ىلع حت سني ساوبب ليتوريلا لول مرايتعاياعمب ارزوكف قلثلا

 -ىواص 0 عيب ايسالا فرع مد[ نسخ او
 ةراسعىثررلان د حرك عرب وفل اوروق و ورونل اي مءريصقل اي وصق صقل دوق ||" ا ل سو ع ش

 تا راو هود حل راع بنطلون دوو نحر. است حاد نوكأ نفد حا كوش
 .ىحس توبعإ ناك ن اد رييف اني نكن او يوسف ى ماريد ناك ن اف تصايربدلا | | د او جوا 1 مر
 ميرنا ىاءالقعلا بينت وق لثأ. ىواس» ضيزثلا صم او رشا لا رنع لوالا ما تاولس دة سكس-لا") رمى لوقإ يلم ررشسا خدلا ىف فورا 3

 رطلا باكل هلك لب مر لم مل القفلا بلل "قدي م عرج ربو ريشلا | ايي ضنناىدنوكانبالاد»ر ايا دك ايي رف نائبد نوي او مزعخ ةريظ نائل
 بسبب لع شلال م اوجلا من زوكسو قباسلا نوثبنا ىاربق ريع لوو روقو ممثل ن اوم تارا ول اسطر ات ارو ا /
 معلا حار كت ديفي لسن مث لو را رع ناكل كابلق هلل ٠ ريوس ايفل املا ناو يسن لمى زا نا للبر اشا ل ذاورلوق هلل نايبلا ىور تل لتوبوأ
 ا ل 7 لك 0 2 8 فوزو أم تبيريثوب ليثو لاوؤاراذا هريرّوتر يب لوعظم وب لاؤاورييضت ىف ائبلاولا لاقدمقمركؤا
 .لالرتما فلما نو رويلو اورشملاوباوعض مداومجورلوق كسل ٠١ ةدئازؤا ليو كب لاائزا قا هتباو هويرقت



 ٠ قرقبلا 7 | املا
 000 000 هلم ى ا” ىلا طم واو م وو روي هل

 نم كأكو هنمربخانا لاقوهنيتكت ةريلساَو دوجسلا نم ةنتما ىلإ ةلئلبلا نيب در ناكيتجلاوب اوه نسل الإ مش ءانغذلاب
 0 2 ممر مر 4 - حلا ف 1 5 : 1 ا 0 5 2 راس رسل رع مدام ف رو اج

 نمأوُرق نكن ءاوح َكْجْوَدَو هيلع فطعيل رتتتسملاريمضلل سيكأت َكْنَأ نكس مدَاَمْلَقَ ىلاعت هلدامل عاف ©رنرفكلا

 لوزل» يعد ساي تنال 5 0 تحبط همت 2 يات اانك وامركلاوا ةطنملا ضواهزم لكذلاب جرجا ةزه ايرفتالو كف تْيَح هيف زتجالاعساو اًرْعَر الكا اَهَنِملُكَو هَ! سدلا هعلض

 نأي ةنجيااىا ابعامهايغ اهلانأف ةءارق قو أمهيهذاس يلب | ُنطْيَلا اهملزأَو نيص علا ياا نم يصنف نو اهريغ
 سس ا اعاجرعلا يكاد هيرب س - لبس ١ ٍ 7 م نيس او مرهل اوا حرث لاوأ زونلاىا

 وطي أَنْلُقَو جحنلا م كْيفاَناَكأَم اكيد اهزمالكاق نيصمنلا نبل اره هنا هيد ان امهمسأقو لكلا ةرسهت لعارود ١لهأمل لأق

 مس ٍضْرلا قوْكأو اضعبممهرضحي لظ نم ًوُرَءضْعبِل ةبرنلا ضعب يصعب كتير ذ نم هبل عاتلمتش !اباقناى!ضيالاىلا
 مدا يصنب ةءارق قواهأياهههلا تلكَ ْنِصْمالِقَلَتَم مكلاج |ءاضصقناتقو © ٍنّْيِحل] اهزتآبن نم هي نوعتنتام ٌءاَئَمَو رارق حضوم د ١ مو 0 0 القا وذ خ ىيعو ىداما- و ضخم و سلا ٠

#7 
 ااا

 انذُك مه. © ْمْيِحَتلا هدابح ىلع باكل همي هتبوت لبق ُدْيَلَع بِي اهباعرف ٌةيأل سفن اثملظ اثبر سو هتءاجىاتانلك فرو
 لوسرو باتك ىّرُه ْىيِقْمْكَيِنَي ةديزملا ادا ةيطوشلا نا نونا غدا هيف امْأَك هبع فطعيإ كرنك * عيب ةنجملا نم أبو اوطيف

 انياب داوقل نيِرْلاو ةنجااولخ نيناب ةرخفلا ىف 9َنٌوُنَرْي هالو معلع كووخكلف ىتعاطب لمعو ىبنماف ىاَل هع نومك

 تمعن نيل متنا بوقعي دالوا لْيوارسإ جوني نوجرنعيهإو نونفيالادبا توثك أم 6 َنوُرِلْخ اَهيِو ْمُه ّزأكلا برص كلوأ انييتك 4

  [|ىنلا َىِدْمَعي اًوُقْوََو ىقعاطب اهوركشتأب كلذريغوم اغلا ليلظتور حبلا قلفو نوعرف نم ءاجندلا نممك بلع ى ا يلع

 َقيلَو ةنجلا لوخدب هيلع باوشلا نممكيلاهتدهع ىنلا مكرم وَ لرنياع هثياطص مصب ناميالا نم مكيلا هتديرع

 ديحوتلا فهل هتقفاومب ةبزوتلانمكتمَمإَْي صم نارقلا نم رَيوثماَو ىديغ ند هبءافولا كرت نوف اخ هروبها
 | نال الج لك ةربتعما سائلا نم ةربي مسن تاتييعت

 كلب اشا صرالا لع ييجا حصول الءانحن ال بلوق هل
 اءاو ينط املا مث 1 م ع هائج الاوجو ىوخدلاو وبس اولا نال
 نيالا لرجل وب قرط وحس! نا نيررسضملا زعبل أوو لاكش الف رهطع السلا ىش انتي
 قلم و اههيروا نييح صن الو نيينعض هتك يلاو لبق مالا اور شل وتب افريبجلل البق مرو
 نجياولاوجل وق ل ىواما» تلق مولع اذ مدارج ىلا اورجسا ىا ىلا يعمم اللاف فاشل
 قروس ىف عسل ليز ىف جلاندوجو ملا لهل نيب ضمنصملا جشم اخ يف انكم الكت الملا ني ناك
 نيارماداينج ناكل ام فاضكلإ ىف يلكذب حوصو دك الملا نم دل نارها يضقو | عوط
 ىرماولاو ىوخبل امعبورسفملا لا ناكاور حبس لوقف ريعاورلخف منيا رومخم كف لدلا نول
 لذ ىمدري اذ واول اومن ءايننتسما علو مرما ل وانتي ملالاو كم لملا نم نان اللمع لاو
 تالا نالوا اعوأ من لم ا نمو عت نجلا نم ناكل اتي نارا نما نم ناكس يبا الا ىل امتروق
 هركذامو ل صالاوموالصتض ءانثنتسمالا ل عجيل ع لداهت ورك امني ل صاولاو مناضل انج نوم وق
 لم ب لصالا الخ زكم ونيك ىلا ليوانلا ىلا مني جبج امال علقت ا ىلع وارحم نايا
 يسشتناوورظ ىو لع موك ى ار يعوت لو سيئا عنبتا لكل طا رهبساملاول ايما حنت وق بلس
 | رهجسا قفا لبقن مز ليلا ىفو لس :ئارسل يقو ءشس ع ث رووججسا ىفاوقعبلو اورربس نا ىلااذكب
 قودتصضو هرقار يلا فيك سوري اهل ترس اعل او لييعحفطاو ليو سا مر فل
 ووجب" ايورعايو رذجلا نم مذ ررطدرانلا نريشس سلا زئثاءس أد ىلع نكت اعترشلا نابل
 رع زلال نييسل لنا هتك نايلا ور نماطد انا لازم ىايث مدل
 ابلعالاف الخ ةرباظلا لادذانمرنا) بهيرتلا ىف نعارخ اتم ناكن او ريع دابالا مق ارغاذ بطلا
 اىلاط ب اهربت اكد ال يق اكرم لم فروق لكل ىلا نم# برولقن !لأعفا نع اذ
 مسالك ذ امييألا لوا امنا رعترشلا ع روق لش سرسلا كىف لوقف حرراشلا نع بايياذ
 اذالا راسم ىف قيس امرايسعاب ناكل لرجل اويل امنع ارسل و كل: لبشار ذ اكىرلي
 همم نيش اوزإر جروب مال ىارجبالرروق هك لا اص نحن اك بقو لازيال امفوزلاب
 دع نع ةيانكا نم برقلا مىىبورييجتو ايرضْن الو وق نع بسبس انوكشض وق هلا. حرزرم
 ." كسدالاب لعملا نينا زلت قنا نيىتلاذنزلااويرغت الو قامت وق لك
 ملقوب لمد فيك لج (لضري الر فاكر وارف اناس يللا سلق ن ان يبذازق تق
 رميا ىف اراو ءاوحد موآن الاّ ثسيحىواضيإلا ف صنو مز الب سيل لالزال سنا لوخو
 وامهجارخا ف انسبن الا ىب امسكت مراعات او كاز ناسا ناكو 0

 رشلارمؤيلخوع مدان وليد اهنماّيلغ اهنا اههجزخاف جلا نمايمطا بما بسس لكلا كلت تخالف
 يراوا يطفو رافع شله وزر و ..:ر ليغ ضر ىف لع اهب ىلا لاكر قو ءاشيبا لعل لاو لضرالا ىف
 رد الكا اى ىروتو لضرالا مو ىلع لججلا نم مدار ور نورس رق نييريولا لس و ىلا
 رجس قرعلك ايراصل سول ثلا للصم لش يلص نم حرر ذأ لش ويلا ناكول ل( نيخ حن اموب
 تلقح ود طا رم الا لامجب او ىررجلا لارهكلا ظنال نضر الار يحو لع نرورزملا ىف عرراسيل ابر فيي
 راثيامتانيلومرايقَت لاو رايلوالا ماا خو ىريس لاق انعياو ةرهتلا لكا !نرببرلع عمر عل
 رام ريشملا لك ار لمجال مالا نم فال ؟لوضد رجلا نمر وزن سدس نااكورس سد ن دس
 صن لح اناا يما نالوق ايفورضوأ تب نمل مت وزب هآورع عب رضحارق حلا
 ردعاذفلو فاو وامل ايراجتامفل اتم اهبنالامل لح الامنا ىفانناو ندا اولنيسج !ىا لاما ىلع
 نزولا رالصم ا_سااورع نال اياوورغم ناف ضب |علب ارا هتعا اما نمت هردعال اعمر دلما ناك او
 ىا لوك حلل لغلا نما/ اررصم !ورع لخترضنا نايدائيلاولا حرص و هوك لوبقنا
 0 هلل لا شامئزفا 0 تميقلت لاتينا
 ىارورو ا ابغى ا ةورقم 0 ىافونح ور أ, شب نا ىلع عروفرمواررق اوا تع او فوز
 رقدلت لا 6 نعرو افخت ل ناو راسو طقسا
 نالوا يكاّتن طوبا ايرمالارركو كرامملا ةراع دريك لربركتا ناازممر ضع ا لع ف طعيل هيك
 البلسم اي اماق وق قد اررن نري طرا وا ضعرالا ىلا ءارسلا نمي ف اور ايسلا ىلا منجا نمل والا طوببلا
 م: اناء ىا ةرخألا ف نوف زك, الورلوقو ريالا عزفلار نعى ا هابل نر لغلق حلل
 ةروسلا لول ف امكن يضلكملا باطخىلاوث داعب لاس ىئب ايرلوق حلل !هاينرلا نم
 رلقوا بلص مز لف اوف كر اوبس لباسا ويركب شملت سلما حمرمصقو مدا قلخأ ميم عرش
 رسمأاو ورك ت ااقتناو و رثع حابقوو شع اون مور اهذسلا لوقيسلا انرب نضر قلتي امو
 نارشلالوسرب نايلاياوبل اخت | 'لوسلب بردت نيزلال يلم رز
 نيصتمةوع/ لب لفى شلع اون يم لوصا ناو مليح نطو مر ئباص را ىئري ماسر زمصز ىف نن اكن م
 لزئاب لوا روس ا نا بالذ اب رص ناب باب ولب انرعناو ماوس لك مه لا مل ار يس
 مَ سنا جتراقلا اورتن اواومااواف بسك لاوصا مب وادومي م امناك ميرملا لباو رم اب

 ىف هانممو ماسلا عع بوقت, لما شرلوق تل ىواص#» مل بالخل ا جر رف
 رسمي اوتو ن مسلوب وزير جل ايلا ليا ورههل ارو | سافرشلاريعو ارملة فصرت اس
 باوهلاوريرتلا هزي نورلري اري اووسملا ليقع يناوعإ وركن نابرزوق حلم كرارمو» محجاو

 ل

 نوبترافروق هرضي ى وزو لوحفم ى اياو لوبم ا 06 ازغاىرغنودررقت هلق | 7 0 ا . .
 ليسا ند لوم ا او ين لوم 111 00 000 0 177
 - ىف ما» نري لش اراك ةوق وش انيزخ فوزوماوا ةروكزم اء اهيا درلومتر وكرم ا 7 را اذا ىورالام عضو مال تا م راي ردترم لعفلا ارز 2 قوم (ةروغ عفو زوملاوا ملارايلاوب : ب, هفلذ ىف ةيزالا لما نظام الا لسد طاربا ىف نجت“ نإ يغلى ىلا



 مةرقملا ١ املا

 نممكباتكف ىتلا ْييأِب اولادبّتست اورْدَتاَلَو مكيلع م ه,تاذمكل ع بت مكفلخ نول بئكلا لهآ نم “هي رفا 070/60 ةوبنلاو
 َىاّيإَو مكتلفس نم هنوزخأت ام تاوف فوخ اه ومتكت ال ىاايندلا ماري سي اضوع :لْئإواييَك ملسو ىيلع هيدا طصربغ تحن
 . م[ رصربم تعنَّقَلاوحْلكوورتفت ىذلا لاا مكيلع ثلزناىدلا قتل طلخا الو يديغ تود كلذ ف نفاخ لَ
 "أ هتدالصهب |حداو نيغ نيلصملا حماولكع ا كأول ماورد وكول اواو ةواَاومْيِذاو قح هنا ©َنوَكديرتْناَو طبريل ع هللا

 ةجل سسوس ءع م 558 ا
 | ناميالأب ٌرجْلاي ساكلا نورمأك ىحادن أن دش نيد ىلعاوتيثأ نيإسملا مهئايرقال نولوقيان اكد قوم هئابلع ِلزْنو لسع

 تا كا ا ل ا ا صاع

 لوقلا ةفل اخ ىككديعولااهيفو ةيلوتلا تنل َنكنَو هبأهزورمات اله اهي ري اسفل |نوسست و بو تيلع هلال سر مسد
 كمدخل“

 ريض مروما لع ةنوعملااوبلطا اونِعَتْساَو يراكن لام اهفتسالا لحن نايسنلا ةلمَجج نوعجرتذ مكلعف ءوس5َنولَيعَت1/ لملا
 .٠ ١ ىلاردابّرمإ هرج اذا لبو ىيلع هيي صن كثي سلا قرا هناشل اعظعِتركزلاب اهدرف |ولَّضلا 5 كرك ام ىلع سفنملل سيحملا

 كاارب ل نو رم ك١ :, لا

 ص ( محعبو سلا ع .٠ - 1 ير 1 يح

 ٍةولَصْلاو ةوهشلامسكي هن ال موصلاوهوربصُ اب اورماف ةسايرلا بحو ةمشلاناميالا نعوم اعمل دودرل باطخلا ليقو واصلا
 ملك. م واق 1 ال سو 5 للكس يي عا هع اف ىو "/“ مص ..ه د ىءلافرإ هام
 نونقوبر ىنوئظي نيِزْلا ةعاطلا ىلا نيدكاسلا ةَييِعِشلا ال ةليقث د كل ةرابصلاى اهنا هربكلا ىفنتو حوشللا ثروت اهئدل

 ه رص رت سلا رس ص *» | نو سي 7 ارو | يس 1 2 ٠ 9 ب 7

 | ىتعاطب اهيل عركشلاب ربكيلَع كترغك ل يناله وو مهد اجمد قرخيللا ف0 نومي ملقا ء تقبلاب وقاعد مصل
1 

 7 ا وز 1 0127 نيل مغ از كل عه ةينلا هي دج سم يي ا 0-6
 لبق الو ةمهقلا موي وه انس سنن نع نفت هبف ٌىِرَجت ال موي اوفانخ وهلا ورهف امز ىلل اعه َنْبْلْعلاَلَعمكءابا ىا كلت ماو

 ري ا 01 اح و معا ب ىمهلل 9 مام [23-
 نوحنمي 0نورصنُي ْمُهْدلَو ءادذ ُلْرع اه ُلَحُْي ال 5 نيحف اش نمانلايخلبقتن ءافش اهل سيل ىا ٌةَعاَفَش امم ءايلاوءاتلاب

 ! 1 1 1, 2 در كلور ماريتا

 هعناأ يب اوبن لمت يلع هنا ىلسآنيبن نمز ىف نيدوجوملل عسب ميو هب باطةلاوم كتابا ىا كيتي ذإ اوركذ اهلنا باع نم
 ت2 (زارلا ىف /موزلملالارعتسما نموت ل رترمزديئشلا ناين نال نارشلاب ليلا نع | | | ربل || لج لع قريع اسس بل | رم ب ترا# لت
 را ال اسم نت طدس دات |. تراب يرو تتر يس تااقيلت
 ةجسود طول  ءازه مداح زم اذاروأ هل ؟ اني طع زن آس عفو | يلوا هغمو باكا ل هين يلوا ناب بابا فكن ملول ولعب يك نسل يدوم
 رس او 42 رعاك اهزاي قوك عادات تلش اكااسدب ل روما واثومو عوقك آل ب يرفاكل وا اونو كك الو نحمل ا نا للتي الف ان دوره فصلا مرهقمو شل ل لاقل طعم

 اا لاين ب قس ل راوثتتسما نوح انلا لالا ل وق هبللسس 0 ليلا | | نعوم عوف لوااوفو كين بحبس ليزفكلابدادتبالا نماسيؤا شم ادا ريلولا تركو رفاك
 ىل* لَّصَن موس ائل ىلع ل مل [نهناو ل ميال نيحمم (نل ىلغالا لمست الو فت ال امن اوى! تنل ايان مع امسنعبررذاكل ولاوفوكا ال نإ ربما ورضى ىزارلا باجاني و نا ذب لعلاو راج ظن لبا ا 0

 رلخس ءائان ا رم زلا باول ١ |ّبلب يم ىف ثق وم امل داب ءدص ع ع سوفن لال مكرم / 4 :
 00 0007 الوااوثو ملاذا رفللا مز "ناك ا ىف اثنا لاوسلاو ريف ماوقع اوعشبار وريث اوني لب هرلذب

 ل اياباورشمالو الخف الكوارعام نال عدل الو ئشلا لذ رك ىلس يل اب دعا ووجد نن ياوج و
 روق حل ىواضيرما» ةولصلا ىف قيس رق سلعجو سرد رييع ثلا لص لاذ نواه امد

 عمم ان اف نئكرلل تاوصالا تددنو ل اه يلا لاك ولسا عونا لصا نا ىلا يرش يلا ١ / / و
 عونعنلاو نم طشلاو تناهضالا عون او نيب امىا نيئكاسلا لمجلا فو ماعم هآرشسل اع للا نكس | | املافيصمتلزا اماونم اد رلوق ىف اانا (نيرباذرنلا تل اي كو معايا ىلع ليال ل يئن
 لق هه للسس يدان" بلتاب واو ماوي ب نون لاقي تلد يتالو تلا 1111011111 00
 نونو يب نوني راما فو لارتس لا ثيكومو نييعيلا قحمب رب ناكلا نا ىلا ةراشا نون دل 100 و رونو بي نونظيف لرارملا و لارتتس لار كو بو نويل قحمب ير نما نزل ىلا جرا ن ونقول | | ىف ميّضملا ل ارنس ايا لاي بشسالا نك اجد إرسل اق ب اماءايلا نانا رب_قيقح
 لس صا نييسنااوق انف مب وو مثورذ نم ايولعم اهريث ماعلكن وزنمناياوف ملاعلل ف

 مشا لازم اوب ليو ملاوهوكريلا ةروريصلاءارتدلا نضوارملا ليو ىلا ىترشنلا زي وره ثحبلاب وق : و 51 00 1 ا
 1 رورو م ندد رسمت اي ىسيللا نا ىلا يراشا اوطلك لق تل 0 مستو رهطشلا

 ىلا لمبات الف بلل داما تلف كو فك اعل لل ايل ادا. لخو ار ارلا جب سب
 0 0 ا 2 جرلاو سلا لان قلع تاق ل المي

 لالا اراوميا ىلا ١ىلالو يو 2 و -زاؤرونشلا ىلع ل اولا ليل عوجرلا ىلع لا 3 4 هت

 عررجرلاو يي ؤرلا لس ائللادمجسدوا باذخ أى قيقا ونعم ىلع لطم ا لمحت راو ىلإ عملا ىلع ل ئ يقع 7 موق بسب اقر ِ رمضان لعت نم لوا ثث لئيارسا نبل صاغ يان اولا هزبو لم ىبا ىاقتدا
 رك ثابق منا جف 0 ا عافرنار رسل !زر نمو 0000 ريال غ ابرك ولع نيج ديول مدلول ول هيلع بج داي مص نيد حت اولرل اطياو قرين لش قمل
 نا لا ةراشا ثحبلابوق هلل ”مفانىل ثا نعلييام لولا قحلانا علذرنالا لضاوو | | لحتالورثنلا موب قس ال رعرلعتنيولسو رلعشلا لصشلا لوسر لام يلا ىنمسق و لكرروف
 راقنلاوةاقالمااو سفارتاوتم ثيرملا امب.هرو لينا ةيؤرل سدزوجانككع تتم ! ىلع ثار ارنا | | ةمارلا كوتا بصاصو سبد نم ارحردى ا ”مايقلا لرجل ف ردم ايندلا نم اقرب بيعي
 بشل قماح ول از اواياوق دائم ائنمل اب بسانيام: انورضيلامل نوهن الاوز ايريؤرلاب | | لافت الو فو تلي رقد الو ب عرصيو قل ا نيس ب الحير وتيص "و رديمو الواض وعلم ىلع
 ملاعلاب والا لير كسور اعلا لسير ماتم لاورغب ىلع ي لمرليل ثا وس ام عيب لاىلابررلا سي ىؤيفلاو لق نم ل اياياوريْستالو يالا هزمل لحل او نقلا م لع ةرجالا ذا قر ارلحلا ضلتخاو قت ةداتقو رباه نضرسررج نبا مرخا من ايز ىح اع زوق حيل يزل" ل مج السني اوم اوةرب اشملاب | | تود ما ن اكضمجق ف اب (وقيلوا لوقي نا لدع مريب: رحمي مسرع ثلا لسا لوسر
 . ..... كلا هوجولا حن ل ييطقتتلا ثم موزي ”رومتل واو تتقولا لذ ىف هادسد جوس لك قانا وريم يلا لص لاق ح جشم لشلور غو فلاو ارضها ريح يجشس الار اوجيولع نابزفا زر ف
 بازاوقْنار يرَيسلاو هايقلا مول رف حلال ىوتطلابرعاظا ن ل ب لوشم انباوا موق وقنا رلوق حل ال _ | | ننتج اذا اماارج اريطعذهخ اي قتحى افريل ريل سيخ نم تف ةيالاورشسلا ب اكارجباميلم مخ ام
 كلزيباةءايعوما شن الواى نعتمنا|ىإس ضن ىرجب اللوق هلك. ءائبلاوباا» ب لذ وكندا( وب. | | داتح اددلا ف هةر الازغلامل اًنماو نوما و [ةهطنو لك و فلق ىف هسا ليبي رجالا زا لزوك#
 زوؤنااذاززجا نوجا ىئرقور ملا ىلع صن نوكيذرازجلا نماميثو, قوتحلا نم نار نع فعتصلا) | | مسحت اتعب (ويلا لاو فلو نقلا ريحت ورم ياو او ناذالا لش تاعاطلا لجل لو
 و هآ يف ىزج ال هربررّتت ف وذم اشرئابلاو موي حفص لكك اوارررمم نولي نإ نيعت زر قل عو | | مم راجي الااوذسمت اخ اسس ضو ةيارملا فو ىتنا ناذالاو مماءالاو رض فلاو نقلا
 ضرع وت تل ١ ةرئاكلا ىب يا شلاو ءنمملا ىب ىلوالاسضنل ا وريف ل وقل حرراشل ار اشار للاوو ىو العد نإرقلا طفح عويشم عانت الا ىنش يقسم [رومالا ىف ل اول مهل دال /وبيإ نإرقلا
 بزعم نيس قرف ضن نع ن مون: شعل تاو ىا نخل عك ببو يزل ع اذ سفلو ىردجتب ياعم محلا ىو او ماي للزوج انامذ ىف ى زلم اءالا لاقو مقفل !رلصىلع ةزاهالاز اوك مي ائلو ياللا
 عم ناكاؤاالا عورطلا عطنا لوصالاو نمو بسح ا ناكاا ىا بصح نم عملا شكو اياورشلا بتاكل ىدبإ ل لد قرولا وم, لب نآرقلا بسم ضحب كو ىتنا شور اذكري

 انعم ليقش  ءاذض امل سلوق فلكل ىواصا» م يدز م انقل ىلاعتل اقانلابل عرورطلا عربون ور زج مس غي لكلا رييسست بايو ناىلا كزب راما نيلصلا جاولس وق يس
 سيل ل مؤملا سغنلا نا انعم نإ لمكو ارو غالضف الصا عانس امل سي ةرف ار: صئشلا نأ | لق هلكت ىواصا» ع البف عواد تاز ةولصل ا اولص لادا لش 0 ني دال ريغ لعأأ

 آ » ليوم طاكلا ىف دع انش سل | | رم اوكري لوق تش 7 ب لكل صار ركن اهرلا نال نع صخوريخلا عاوفا حي ماهر إبلاب



 املا

 1 ا سل

 ١ نطاحلا رف

 هامس لا ١١١١| مح سلا

 لا» توزع فانملاو
 ريبسل اهل أو ماين /ببسب اق ١

 مم لل لأ ا

 مسبب _ سس ييييي سس لبس اا ا م

 سس سس سس بي سااااااااب:_ب
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 ١ارماو مولى اكا

 تلا" رسلا نغ

 نا الج ل قرتعم اس انشلا نم ةريي دمج تائويتت
 عاولاب ولن عياولا مناف لبقاء ض حب ىاربك نايل

 بؤر غو بوللا بنرطور ازبلاوريرىلاورجبا عطى ف ليم رما ىنب ءاي وق نوم ئماوف اكل بالا
 ابقاء ضعبا لقا او زمام نولرقي يم (نعنصو نجس مل نانا تلغي مدان ناكو
 0 0 نلوم سيار 0
 ءارح نوئستفي لثو قاقرتس لا ايينسالا لسقو نرلتتيف نصلا مىلوا هدمه اب سمول تي ىا
 رتضنرللا ضعب لوقل 00 ل 00 ا
 مل اماو سلا بيب نإ تلبتااران ناومد (ىنلاق نارا ملأس امل لاوس باج ىا
 راقابرلاول اقف نللا لأسو بذر لع قشخ ل ياسا نسب ض وتم وامي ملكت قزح اورعم
 هلل لت» نيا نك نأ متدالوا نمل تخت ياسا في ىف لولي ملغ لك عقب نوف ما
 ىالما”دابضالا نءاجالاور|ليلاو برع ْشنو فل وشد اجيئالل حار مانا وق يس احلل م ارءالتب ارلوق
 هاير فارعوق نمار فول لرتو ليج ىف مارترلوانزلادلو ناكى توببسا مادا لق عك لو
 حو اذال رت لرشفاورثا نا ضو و لّرت تجار اصف انه عبصا نمر يمت ناو لير:
 ماسلا ن اكودامت ل راصترقورطنا ىف بازتلا عنود |لجيرط اصو صنم |رلعر | ىيك تسري لع
 نمارس قلخول درا اذا مضل لاو اؤل اسعى تالا |عييترتد ابع لعاوذلحش ل يما رما ىنب نم [ئيوانم
 نوكرف هاب ىذلا ىو ذبرظ اكليرجتتو اير ىدنلا دوت دي لعؤم ا بانو ايفر نم باغ مف لااا
 نحن ارق ىرايللالا نوكيا يوتا يللا ريضتلا ىف لاق كرا ىلا لوق حشا ىواصا» لم
 دددإلا قررا لستتي وق سس م زيوتلا ىف ايرلا نان مررملا باو او كسر اب ىلا بف
 عرضت ىلوم اولشخز مسوق شخ باول هاذا لت نس اول اراضفدايتحالا اعيمجاورما عنا
 ةراتيل كنا مرزق هش لاب ملا اوال ادومسلا مياهسعسيع لسر يرن ىلوم
 نايلا ماكنا كلر ريب للا ىا فلو لحفل وق ل 4 ماوس ف نيم مسمار رصلل ىلا
 [مل ب بسوب, ضو ومن لحس اب ربا, نا ىل كين. ئلاداذلا بورك لع انضر هاا
 زامل رلاوو هرلورعبت ناكل كيرلا نا ىورراووسلة لش باربى بطلا لاق أبر

 مل يزلااوزفايو موبي يثاباويتك نااوماوات نوصابتيال ياعسل سرا رشلارمال ىّصم ا
 نولوقيل رواريب ىغت اوارت وبل عوار فرطرو نيرا نعلق اوربصا مل ليقو مةوبس ل مج اوربي
 برايلاق نورابو ىوماءو قناؤلا نيج كل رت همم ا فا" ءاسملا ىلا مهلك أ

 لوقو للس لاا يملا تلزنو ةياوتسلا سنفشكلاف يقبلا يقبل اليا ساو سمك
 قابلا نع لتقكلاب مم اي لكس لا لسراف ايلبو نورابو ىلوم رعت ىا لين بساع

 ريمض نم لاح ةلمجلاوورش١ باّدَعلا َءْوُ مكيوقيني ركَومَوْسَي نوَعو لا ْنِق اونمؤيل هدا ةحنب مهلا ريكذت م هن ابا لع
 نوقبدسي نوي و تيرولوملا ميديا وطبق ملت أيم نوني ماج 00 7-0 200 رو ولا 5 هل رم ور ْ /

 ©َنورظْنَ د مْناَو دعم همرق توي لاًانفرْعأ و قرضلا نم ْمُلَْد م كو دع نم نيبراه دول خر ققح بلا مكيبس مكي
 ل اا

 © ه9

 ب م هع ززيبشل هل او
 7 5 آ١ووح . 0 مولا 0 5

 هليل نزعبدا يدوم اهنودو فلاب أتنعو ذا مهيلعرسلاق ابطنا |[

 لفل لعل كوم رب قمح ك انيبحا زيك عييت مكبلحأو
 سا وبوملا 8 ىلسوم مطاط اي َض

 ةرقبلا ١

 1 يس مو غب ب دلويادولوم نا هل ةنهكلا ضعب لوقل ديك

 انقلف أَقرَقْذِإ اوركذ إو هةْيِظَع رْكَيَر ْنِف ماعناو هاتر | ؛لب ءاجنالاو باذعلا كلذ ف 5: ككلم باهذل ايبس نوكي ليئاوسا
 1 سلا 1 1 ا ا طل ب م ب سم

 رم

 ىلإ «دس ع 05 لع يلو رتل
 كا

 اكل ليلا مبنيا يشن اهءياولععتل ةيزوتل اهعا منا سنع هيطعن
 20 اااا

 ل دبع وَ ث ايلي غ ىف ةدابحلامكعضول هذاتمتاز © َنوُمِلَظ ثنو داعم ىلا هياهذ سب ىا ةلْعب نص يلامس لامكل هغاص
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 مام فمي هه سب بيب بس سال

 ' ياريسفت فطع َناَكْرْقْلاَو ةبزروتلا َبْرِكْلا ىَسْوُماَنِيَت إو مكيلع اندرعن 6و زيكذكل ذانتالا كد لعب نبق مكبون ذازوحم

 2 لحجعلااو سبع نيرتلا ِهيوَعِل سوم لاَوْذإَو لالضلا نم هب 15 لنه كل مارح او لالحلاو لطايلاوقحلا نيب قأفلا
 م يح يمس

 كلذ ممرجامكنم يلا لقبي ىاذكش بدلا هت دابعن م مكهلاح ةليتإب لانك ابر لبن كا تقإر كش وقم هلك وس ١ 0 ىلع طقوم ا اصر 1١د ا ساو 1 اسس فسر هو ل ا
 #7 بنزلا لع ب

 امي .١ * هه ظ هب هم ين اذ 5 م و بر

 لتق ىح همحريف أضحب مكضحير صبي هك ءا وتس ة ب اصمممكييع لسراو كلذ لحفل مكقفو قبر ب ىَدِع ركل يح لتقلا
 ٠ قني وتلا ماطعا ١ 6-2 7 بن

 ُّث * 5 هلل - مي 5 4 04 3-03 نبط 2 ها هلل . .٠

 نم هثداىلااورنتعتل ىلوم عم مةجرخ دقو َرْلَقْذإ طيح بالا وه دَن] مكتبوتل بق كيك بدك اذلا نيحبسون مكنم
 رولات يتم < ا.« هلف 4 5 : 7 1 27 اس سا سمو و 9

 © ٌنورظن رأوا ين ةحصلا هفضل مكرمو انأيع ٌةَرْهَجَمللا ىَرت شح كانون ْنل ىلوُمي مالك ماحمسو لججلاةدابع

 قبقرلا باصسلاب مكانرت_مايملا كلك ارز 52 كلب انتهن
 ا ا ينال ا تا كح ١ رود لفيت لا لسشل | بنر

 ّ آس نيملا 5 : 2م لس ل ل ري 2 رس ل رب 3 2 ع ىلث 59 7 1

 ْنِم الك انلقورمصقتلاو عمل فيفتي ناتملاريظلاو نيبكرشلاه ئول سلا و نما هيف كلك اَمْإَرناَو هيدلا ق سملارح نم
 وق كك 5 0 و و ”لّمد يو َ 5 72 1 ها م ٠ 68 .٠ و ا سا

 ملاين 29نوملظي مهلا اوُناك َنْكلَو كلذب اَئَولَظَمَو مهنم حطقف اورمخداو ةيعنلااورفكقاورخرتالو ذيل يرام ِيْيَط
 فوز ل بتم ريجسم ءازلا سلع بلاتفرلوقوو لتي نمو لف نم وق لسقشل ا نا مترج او
 واصا'دهاد( و ىلي ااذلا نعمك مس: لشن قمزوقو لا كلذ لعت اقذف وقتل ضملاهردق

 ىموم ىلا, نا وا م<وأ لور ب نا كلو لص اهو يمول نايل معضد قوق
 بساب ذلاو ناربالاو باتلا ةراطب ممول مجاور عي مل رم لبر نيني موق تءزهن نا
 ممم اوس و مير اخاف اولوّسو اوزْعَحسمو لهتلا وربع نم اورزئعيلروطلا ليجىلا توم
 ديورصم مرا نمو كتجرغا نااار مشل انا فام لاكرشنلا نادرو رثسلا م لك وعسر وطماا بج لا
 لة هلك ىواصرلا كانو نى لوم اياول اك رثع اوربعت الو وربع اذ ةريرش
 لميلعتلل مالا ناب بيتباو ماللايالرابلابواسفمت ىرسي ناىيالا ن الع هر واو لكن ول نل
 لري عدم ىذ ىيصلا لوق لإ لا9 روعسلا يلا نما تبق لج ا) نمؤن نا ى دبر تنل ال
 قرسلا نير مرجب تنل هاو مح اقرار اهسلا نم لزن ليقو شا نب حير نعجن باهاورازك
 نيرا رهف اوثك حف وسو ررقورعمد ماغلا يب باهومو ماريتا ىف لق لاس كا
 نزلا يدابملالاثقب للادترتلارما م دذل ان تلذ ببسورنم روزا ىلا نور شسمرال كلوز نس
 | لس لاس اماظتاقف كيرو كنا ببذاىدوكلول انف لاوقلا نم اوعتشس ا شح( اشلاباوفاك
 نزلا لبي سا بدرع ناكو تايلا سرّتم لا ضرالا ولدا موق اي ادترلوق ىف قرماملا ةروسف
 . اترلا» نورابو سومري تامو يورطتعلا غلب ل نمار يتلا ىف مكاو امو فلازم سيف اوم ان
 يرش ماما فئاطدد رف عين هررقورصمل او ماشلا نين داوود ريتلا لق حلل
 سل لي وب نأ لي ارس ١ ىثب ريو ايا تسني حوض كما برو لل حقب يول هومر

 زل ا نيويحير شا اهجرلوق كلك ٠م تس (سضل ل شق تلم نا صارت بوت اراك اب
 رم ىولس إو رورو مس اب نوب لشمال لش صيبا ناك ن ويلا كسور راع
 دير يضل ىارتدرخرت وبك اورت كرز لطفك ا نم فوطرد تسرب اط نآو ىف هس لكشرب
 لق يونجلاعرلاسرابىا ناسا لاو ق تلش ىذاتسلا نما" ىول  لاقيد
 ىداما' ينو” ل جاد نوح زل اوه ليكم ةرياب يزعم او اكل وافوبعل 1 اي ناك
 ناب م2ملابونالرق هلع ب بع ى ثلا ون راهغداي ىا فلز لوت 2
 ذ عرف ىحلا ف يباصال هاينرلا ىف نؤمالب مم ل وجي ناكىذلا قزرلا ةداءالا
 منال كول ز غاي وجمل ولالا يزيد ةيانكت اسنا لك غايورشلا لكم طرأ مدعل من
 .' عود هاض و ووو لذ يزل زخا نا مسد اب مول ناكزنال تسيسلا (ريإ لزني نبي
 نا ازا نرمساو نبللاو مرحو : مهرهلرش ووك اوا ماىطلار اظئاومايشالا ل لاك

 ىف |ئييس مرهملا يتلا سرياطف تسلا حم ئش وراملا ريا ربعل ايوه موصل يسبح راك رك“
 اتم ولا

05-2 . 



 م ةرقبلا املا
 سس تا ا يسال

 اة طقه 22:25 ع 1, سرتملا كسب هيَقلا هذه آَج أ ةمتلا نم مدح ١ عر
 2-0 هيا و ا يول يرو سمو تاع هووع كس ديو
 اخص ءانو ءايلاب ةءارق فوزقتت اناياطخ انع طحت نايا رئاقح انتلأشم ادلوُكَو قيبخم هيب اهياب ىا ٌبايلاولْخْداَو هيف 5 هه 7 تا 0 - - ٠ ْ 14 ى . وأو و تس و ه ١ ات 4
 اى ةبحاولاتف مُكَلْيِ ىلع لوف ممل َنْنَْل للبت اباوث ةعاطلاب نينا ُليزََسووكيلَح زكا اهي لوعفملل
 مم: اش مييقت ى ةٌكلابمرمضملاعضومرهاظلا عضو هياكل َلَع انوا مههاتسا لع نوفي اولخمو وحش
 صرب م دايدا يا 10000

 | نوحيس ةعاس فم هم كلهذ ةعاطلا نعحهج ورم ىامهقسف بسب ْنَنْوُْشْنْشي اوك امي ِءَمَسلا نمايوعاط اباذع اًرِجِي |
 رف ىزنلاوهو رجلا كاضعت برضا َمُْكَد هيتلا ىف اوشطع دقو ِهيِؤَقِل ايقسلابلط ىإ ىدْوُم قستساذإ ركذاولقاواافلا : ملط يمدثلا 8 رس و و اردو 5 5 < تاخرت 0 وو طف 5 7

 25 هل طي رس يرد ساس 0 _., "كيس زكافلا نورشعوةدبال تي.
 لرويرل امل د ويب 5 طيس عما مر لاب َة وتر هدا ارش ل ”اويخر لف رق ب 0 ُمِلِعُدَم طايسولاددعب اي ةرشعأت نتا هنو تلاسو تقشنا ٌترَجتلأَو هبرغن ناكر مأتر لجر ساركا لفيف هيون

 هب 9 0 لكم صم نو ولم ويس وك ه١ هه 3 2 .٠ -_ٍ . ا -.

 ضرما ىف اوككت ال وول َق ذر نصور او مهل انلقو مهريغ هيف مهكرشي الف مهبوش عضوما دق مهزم طبس سرك
 ١ لق 4 75 - اص اس و تو 4وأ #0 0 24 0-1 - م م

 وهو ٍلِحاَو هنم عونىإ و أَمَط لع ٌريصَت نأ ىسْوُحيْد ل5 ْذإَو دسفا دلما سكب قك نم اهلم احل 3 سكة ملاح نرسم
 لاك اهب هاهي اهتطنح وداع اهرب نايببل نم لصألا تيب آي ايش ا: رتب 2721215 ىالسلاو نملا 000 00 77 ل ا ظ ك0

 اعد قاوعجري نااويافراتكنالل ةزمهلاو هل دي هنو نخأت ىإ فرعش [مَوُه ىْرلأِب ىشرخا قماَوه زل َسولبَتَْتأ ىسبوممهل
 22 هس و م 3ك از 2 ا , ْ
 ولدلا ليلا مصنع تلعج ٌتبِرْضَو تاينلانم :ةمْاَسأَ هيف رثكأَ راصمالان م اًرضِم اولزن | اًوُطِيْه| ىلاحت لاقن هدا

 | "سلم عزا شم سبت ب لزم اذلا ئواولا طب لاقي مسؤل

 ٌدَْبَو هيكسل بورغملا مهر للا ميزل ءاينغا اناكتاو مهل ةيزالٌىرق يزدلاو نوكسلا نمرمفلارثا ىا ُةيَكَيَمْلاَو ناوهلا
 مص انف و)وو صرم فة ١ 2م وول 2 8 7172 )ا ع١ عارم 2

 ايركزك َنّيمَكلا ندعي وللا تاي نوري الك ممهتاببس ىا ٌمُكأِر بضخلاد برعضلا ىا كِل ذ ولنا نق يضع اوعجر
 «قتسللس ٠ ءايطا ةدعحم [دآح يتعين نجلا نم اصعلا تشاكو ليسا ىب قرطو رحب انبي | | لك ل | | رمد «راكلخ

 رمل يررمجراراضاف ةرؤلا نال الاوز دارا ف ل در ند الم للة ريتح ل جا تنل نم ة دي دج تاققييت
 تيل" اعارذ ناكو بناتى ارجوا عبرا ىا عيرعلوق سلس يداشيبب » نش لوتيلادعب نوكيامنا امنمل كالا تال ءافل ابق ااوكن وق عل

 لال ور ةراجن ايل ن اذكلا لوم لايف نازك رق هريس لس 0 عما_اجوبب واونكساب لأن ورييجتتواول اي ىلا لب فارعالا ىف ءازلاب تاي لو بسيرتتلا
 نر مل برن وريرجنتن اكول ذاريزع ع اينمراحنمالاورج واسلم لريو عه الا لشمس ان ىلإ | ن1 قحموول ناشيارازغتسا كا تفل نياو لحرس ىزلاى اما لسلة لس رفوزم مب لي يصف اوازلاب فوط عم اج روج الدق نا ىلا ياش ا رف وق حل. | . بسك »ب يحض اوت ى ا لاحلا يعصف !يتس نا ىلا داشا نيت ل وق سلس ىواسص" اد داس لرزنرول خرم لس نآو نديسيضن قو مرن 9س عفن اب نازل ملا ىلإ /اطابّقا بكير لف ةدام لكلام يقحيف لوقرلا فالي واول ابا طذلظبسيترت ينيب صح ف لكألا
 فلو يلروم املا نا لع لالدلافيدنلاذرل خلا تكساورارلعلاضحب ليو ترم ةئاؤرم ل منعا اكن لروما نا ىلا باشا م نمل وق يكس يصر زعل" ارا ناب انكم زا نش
 رع انئااسصعل ا ءعسو فلا ايتساوف ايو طابسال دمج وق قل كلا ١٠ مال اربع ىسوص لش الأ | ل ملخلا ىلع (يئرت نعيارعم لصتلاو لولا |زعلاذف لوقلا ورب نارعالا نم تازلاب وصلا نال هرها وم لصالابسبسلا نا للاراييالاو بيزعلا الراين لاروم املا نس ولطملا ناورهالا عرابتا ف لوقلا صلوا نوفحزبراولضوو ل وق لييرب لولا اولي اك انعيا حفلا وار بو وأ ملكا
 فكئزلاو اهب وقعي دالوا نش انما مرفت بسمسو كيبل اوم طمس عمج ابسالاو لرارم هأ الج مالا ل وقل |ب راطلواررباو ى ]يقتل يبا رسدع لئلا يف لعضو ىاالوق لوقت تح

 واسصاع نمسقابانم نال ىااشاعل لؤي لامارت تل متناول شت دبس ل كف | ىواصا» رباوما ىزلإريغارماا ظن يذلا ليف لاكناكل عقلاو لوقلا لمت مو ىللالا ||
 ئلخلا لوا عسل ىنركا» نيريرم متيلو مث ىلاوتر وق فان ييلشللا نالتخا لوؤ نص | |حابصللا لوفر ضع عرارعلا ىف مبرايدا ىلع ن وشما مزج اّسا لم نوفق حس
 فيكن يبست ن كم اىطلا نا لاقي امع باوجبرشم عوف ىارلوق تسلشا# شلل ا دائما ىلإ | مانا ننلابزقةهكسل سس حتهاّساو هآربرلا مقطر دارو ةزجبلا سسالا
 نم مآورنتلا لبا مادطاعم يمن الارماو اعول دولا رش اباري فصوا لصامو ةرعولاب_مصو رسل وفل لحرس اني ارب حنو لك رقيب هزياوفل نولير عملا عصور تلا عنو نا ىلا بر سا
 زااابتعاب واوآاممو نارين ولسل اب نما نيج اوف السا نب دير نب نك ادبع ل اقد ىداضيبلا ناطيشلا ب ز>نا الا ناطيشلا بزح لوا رولا حكوار ثلا بزح نااالارثسلا بزل ا
 وأ لريتيالو فلتكرال اممارابسابارصاو اياىطاع نلاوبوزوت تلك تدادما» لربي ال ىلا كءابولاومو انوع وقس » نائرألا ىف طوس اكفؤرؤغوا سبل كازاوا
 .اطاعى او اهادط نر يعمف ارن يطا وفاكم نا ليقورتلا يف يوقد امم ىامعاو عروف نم اما رايتغاب | | ىقو لاو الا نالتخا لع نبا نعلوا حرا اف وا نارياإاو زها داسفريدجسو سوم لا
 لصا نا لوق كلبك هدمقم لوعفملاو ضل نم نا ىلا يشم ائيشرل وق هلله | | لملاك ثيم اب نوعا طلاب زرجرلا والا( صماو ىنشر يضف .داهسلا نيران م2 تسلسرا يار
 ررجإ لحن ارب ليش فرلاو ضرما قر عبي ريعتسا سن تس اذ ن اكبملا ىف يرشلا وفر لا 001 للا اي ام ردو
 داو لال ىوام سر اوما تزيكولو ىلَعلا ىارضفلاارثئا_لوق ى_للألا ا رتملا | | تحدي دوب همس هدرا تسسا تسو نو ثداوسلارس حرس ىنوهأ ل ساس ىئب نم
 ا م رش اك الو يزلسملا ىا تل ور لل و نوعاط ناسيا رس داس ورنورل ترفل امه ساب
 1 جراي لا نم ميرو فا لرزوعدامارذ لوط ناكو هرإف تقون'ةزخارإا نال قو بس نم |معلاووبوزذا ليت ءاميعشو كندي رزاولسكو رهام نوق وشير الار[ ىلاوماق قم وخيول ان لوران مج اند واول اةامدلا زف لات امال هدر لفت روحك ماو رطل وأ لاو رام نم ما ىف اب يحبس ملتكد ولا ناى دره وين نهظتيو رق للا - نا ردس | اها نا سون بنر! لو يف لش ىو دل اف قردحا بشك نول ايل رد لشمس عون ملا اب طنش وقتنمريرجرمابركسلاو حاصلا لو مددلا | ليرد نا يخا ساسا ىبد دال ا بدوار كلاود خس دما لس |. عبط نم لصاولا شضنلا وبن |ر راو سلات موزل ى ا فاما فزع ىلع ( لذ او بولا ةررقلاف نيناو محبا فما ابن ورج ال لاّديبىذلا ئلا بيزا ىا ىنج مالاوا خلا ىرئاوسولوق ملل كسلا موزل لويقي نا رّشحو عيل ّيرابعلا عزي ر( يوزعملا يررلا منال ق حط كيلا زرع اود تاور بيسر هل »”سراصز
 ظ 70017 || قرط اتنثااهن حر اينتسلا بلطنعاصعلاب برع ناكذف نيا مث الغ بج لكاىف عيدا تامهرلو

 د ح



 ع (ه0<<

 م ةرقبلا ا اذكلا
 دلو جك

 ءايبن لاب اوم َنْنولاَنإ ديك تل ةرركو ىصاعملا ىف سحلا نوزوأجتب هنوني اوْناَكَةاوصَع امي كلذ املظ ىا :قحلر بمب ىجحيو
 "ا ب ع ك0 صانع ةداسالا ليل م هع 1 5 ل هل

 مز رجالا مولا ددللاب مهتم نما نم ىراصنلاوا دوهيلا نمةفئاط نييبضلا و ىرضتلاو دوهملامه اؤُداَه َنْيْنْلاَو لبق نم
 17 لمبلا ةداهع نر عوج لل ب اوصس حئايا اداب ند

 يي اا 0 لابببيبببببعلا

 ٠ ه مسوؤسدو# و)رك م وس بكأس ص و يصر و ور 734 يت اا ع ١

 و نماريمف ف ىعور و َيٌوُئَرْحب هالو مِهْبِلَع كوْوَحال و م هير َلْدَعيمهلامعا باوثى ا ْمُهْرَجا مذ هتحيرشب كَم لجو أانيبن

- 

 لجيل ولك اتْمَهَر ثق هةيروتلاف اهب لعلاب مكدهع ٌدكفاَْيِم اَمَْماْذإ اوركؤ اد اهأنعمك سحب ايفو نمظفل لمعو
 ©نروفتت هي لعلاب ِءّْيِهَأَم وذو دايتتجا وجبة كيت[: قد اهلوبق متي املمكيلعهاص | نم هانعلتقا 7 ممل ن 5. ا ف ص 3000 م05. - | 5 5 59 ومس 9و 1 ا سو ريب و !جس رو هلل ى هلع

 يمل 252521525591212 اخ 2 2ة2ة20 ا همس ب ٠ سيسسبل بلاس

 مار“#ثللا هل ا ١# أ هاي يعجل ى” 7 ع هى وأم 2147 هر 5
 ريمأتواةبوتلابمكل همر كيلوا لصف ةعاطلا نعقأثيملا كلذ لعب نم مصرعإا رت ونجل ىصاعملاواراتلا

 1 سم سس 0 ا سل ور ا سس

 كيمسلا يصب ِتْجََسلا ىف ْمْكَتِم سلا اوز واخت اوَلَتْغا نزلا فرع مدل مسق مال ْنَقلَ نيكل اها بريل نيتك اعلا
 لل* ادعاء قل ب ش لأ /دهاو لوعطمل ارقي تل عم اب سب 7

 سا سب - 5 2 + ةكرص مع 5 مق , ا 5 5 5

 كلت ىا انهن مايا هيب دعباوكلهو أهون أكذ ني دعبم ©نإيبخ ةدركإ اُيوُلَوَمْل اْلُعَم ةلي !لهامشو هنعمكأ نق دقو
 ا ا ملم بع رلاو جبروطلاو يره نيثيلب هى
 كمل ومر 5 لير رع أ و ب 00 هه هء. يا

 نيم ظووم هاه سعبو اهنا هز ف ىتلا ممالل ىا أهمل اَمَمأَمَِْلَي نيبال وامعام لثم باكير نم ةعنأم قربع داكن ةببوقعلا
 هلط 0000 لا 506 : . بس لب
 جرا سو هلتأق ىدديدل ل يتق مهل لت سقوَِموَعِل ىو َلاَوْذ] ركذا همهريغفالخب اه:نوحفتنملا مه:الركذل اباوصختو هلا

 0 كل يلا ا ا ل ل اح ل تح ظ
 لَم كلذ لثمب انبيحت ثيحانياو مم هاًوُره كرد يت اَولاَك ركب انْص'ْوَت نأ مكرم هللا نإ اعرف ول هنيبي ناهثداوعدينا

 لاو اهتشماد ىلا ان نيَبْيَكَبراَسل ا اولاَك مزع هنااوملعايلق نيئزه ةكلنبلا نيل هلا نعلن أ نم هناي حنت دْوْعأ
 9 54 رى هلل مسا ل 5 م تلال " 7 ٠ 1 0 0 9 ىلا 8 9 ف 7

 اَماوُلَعْفاَك نينسلا نموكنملا كلذ 55 قص ناوعةديخص 313 ةنسم ضرأو ل ةرفب ان لوقي هند ىا نأ ىسوم
 اوه راسل او ريقن ىف ا نب جارد

 ُرَش .قرفصلادي دش ايل 45رذَصةرقباهإإ لقيط لا5هولاَم اد نيم كَبر 1 ذا ارعزذ نم هب و نور
 ركذ اب توحنبلا هسنج ىا ربا َك] ةلماعماةمئاسا ”َىشَم ال نمي كبد ال ذا اوف .مهيججناىااهتسعباهريلا 9َنيرِظْللا

 . | تماقر رقم سفر قوف حرف رف فايف لسكردق لعل بلا ناكو ةاروتلا لوبقىااملو بت | | | عل الج لك قريبع رس اونل ا نم ةري رص تاقريخت
 قاشلاروم الا ن' اسيفاءاؤرف حاول الاب متءاج سوم نا س ايع نب: نعم تام ىلا ربا حرخا لبجرلا | | ةرئافاف قحل أر يخجلا ل١ نوكيا ءايرن لالتت_#دلةناف قارب قل ١
 الاورتلبن نامل لاو مكرفر لظكو فرو رصان روطعا علبقب لكزس ناملويق اواو ملم سرر | | امنا واولسعسجضرالا ىف ادرس االوا وليم مناف مب دنع حرب مب ولتكن و انعم تسلق هرأزب
 دايما لال انمرهل مدعم وب و هاركازبال وقل نال فيلكتلا حمتراجلا نها لاقي 1 لا | | لطلاب نوح اثجو اواي لمسنا نم ا ولفصف اوا ودخسولف مجول ارعفار ىلا بوند من صن
 نايزلازب لست اسلام الا ىف تلين اكل يقول اتقلابرمالا لبق ن اكرشف يملا ف دارك اللقا نيزوق تلك ٠١ كلذ ظفلوم 5 ةراشالا مسارركى ا هرركو رلوق تسل فاشل د مبدع
 لولا نعم ا لوقلاب يسن لك ىف اوزغنا للا براشا ا اوزغا ل قورزوق هلل لادن | | عربا نلا ضم لوز ناناوتم ]نزلا نارلوقر برش بن[ ن رقم يعمل"
 لوعضسانيةامو نوي اةروطلا (ئوفروريرّملاوأتحضو لع اق نمل احما لم بسن لحب فما 0 لاف يوات اولا
 رطب لحل اير مبا ىلع يزاد موكل اح وومل انين /ىذلااوزغعملاو ةدرقم لام ةوقبل قو اوزغ نوتذنلا/ د بملقلا ناو يرتننس اباونم نزلا يرن زلا لاو مت عباصرعنت ىداضلاو
 [اتعلا نع ليا يرن اوفاكد واد موق نماذلا نحسن الصاع ليا لبا م درلوق تلال | | ورغ نيديزورافلا بيد ل ثم نيدلا بال متو ثحبلا لبق اونما' نيزلا مب مايدخل لاكو
 اذافرسرمت ال اي مل لعاو تسبيسلا مد يساادايطصا 2 منابر نحت افلم غدا ىف الاب مشوي لبق نمو يبل ب اونم [ نيل ا ىا هلل ىف سضملا م لك يترردناا نكميو لييفن نبي

 ليحمل سلبا نإ مث انيتاورج ملاسقابدراملار مو لهو يسلا اورج تبسلا موي ناك | | توزاماوسظملا لاوو وسيلا نمرعنا ىلع جا عروس ىلح ا جس اههكسقاو نش اطرلوق
 هوزماو لع اورش لوارجلاف لزند لماراجاذازركما لول وارجاوعنسا ما لاتخامبن ود السعي | | توسع ل يق بكا ىلا نولصي و رولزلا ن ورقي رك الملا نوريتي مق ةداتكن عو ىاصنلاوا
 دةررق اوس اولكاو اوواطصاد ركؤاولع الار [نناف قزف شملنا ريفاخ شمبسلا (دلررعمل | | ءايلاو ءنلصن ةؤرماو نإصن لصد اتي نزمن حمتوبب ىذا منلاوال وق باكل# الكان بسلاوملا
 يئن نذل اوني لو مولع اوركلا قرد لم مني اودحجتد ماوس قر ذواوفس مل مايا ما اونط | | حرر اذاً نمو و قيام عمن يمن اصل او وآع جس اور معن للا ذي ومس فلا لل نعنلا ىف
 اوم سال ريراو قلط اريك ارزق ل صالا فونت كنق هلك »رحم لسن نمانكو داب نم يفر ارارومدلاو ف شكواك لملاربعو يي ناو روما نيد نعاولدع موق مجو نيدلا نم
 ليسا ىف ب ف نالت وك صل ىواما» ونا. ةبوقحالرئاذك عون يئملا نإل | | دامك مما لارلابلربا لازنلاواذوت برعم يلو لما راه نعاول نال ياو يائاذا
 مدل نبل اطاوداجممنرملا باب ىلع ارعرطو ذا, يىل اعطوني :ياور لور يئاوني تقف وم حل | | ملا نما نمرلوق يشل ىوانعيب »مال اهيل ب وتل دورا مس اراومح ممن كرب بيرت
 رييردصم فك جنا باد لوعط مساق حز صم ندا ىلا كيري دانا انباوزسرلوق هيل اكلا» | | نم هرب قت فون د ئاعلاو نيا نرخ امجاد مجرما ملف باوجب او نر لاو أرنب عنبوم نم
 ىذلا طقاسلا(الكلاوم ولاول صرير ىف لت اررع ل سرز وذا فانعم افزع لظوا مل ايم | | نا تيبألا لوا ف لات فيك ايبا دع ب اوي نيب نم ىف طوق حسك اونا وبلا مم نم
 شرق ذب انرمات تمناو ليي مما نع اوس ن إل ىا سل لشي وق ملك ملح ل | | نينا ناوارازنا باوجال ص امو صمت ا مم يتلاجوافرشلاب نما نما, رخا ىف للاتواونما نزلا
 زد تلق حورا' سو لمتسلاما خيبر اننا ىفوزملا نإ نير تسلا زق نلف ببارلا ار بو لفو ني :قروو ةرعاس ب توراهلا بربح ل ثم ريفا مز ىف قي ىلع اونمآ
 لاوس! انباملاو ايلا صمت او سفحا امي لشاب نا ىلا ةراشاميفداّيفصو ساه ى ا أرسم لاكزناكفرارديم نأمثورعب ان لسور سس روا ناو زنم مرو ىداذ ناردسو ين هناء وو
 نم نيش املاو ىرامنلاودومدلا ن'لط ايلا نيرلاى ع اولاكن لاو ير ذمجإ لبث اونم | نزلا نا
 ريراشاانعفررقولوق هس ٠ مبرجا ملفانعيا تعز ىف مك زخآلا (نيلا ورنا من نم
 قو لوم اعلا ىف ىن اكل يجى ا لع يطير ولعلاو ركع ا ميلا ىلع يبيض لك ىف لما نا
 و ان ح الزين يرسل اب ليث اوبر وطلا نايلا حور
 هن ينلرب عالتق) ءانولتقاوق قسلثس- لاو نزلا رجلا ماللاث ل ابجلا نيل بلا ليقو
 مسلوق كسلا لراه" مث لعذوفرورلصا نيرلف م السار مل رم ىلاوت شنارماف حرص

 نعل اؤض ىب ايززوقِك رادم ا ةرابعدرصا فورم ٍةرقبلا يقص نال [ييتح نعال قرنا فص نع
 فسولا نعض يلو نسا نع لاوس تناك ادام نال رئييباس نيم اع اوف مال اّسقصو ال او

 ىاارشم عرف ار اع طش ا ومو ضرطلا نس ضان تمل مفي م
 نيبلا يلا يطا انلوركبلاو ضرافلا نسروكزملا وق تطل كامب غآ[تذلبواربتلت
 رئابلاو ل وصوم امن اللا ةراشارب نورعوت زوق هلل الاطر رهتم ىلاالا فاشيال ما
 * 2 .ىكازخلا سوس لعتلا ازي ىف عار ئر اجلا ثذع ناو فوزك
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 :لوارتقو ضارتعا نو اهرم| نم ةَيْوُيككك يدا اد_رهظم طر لبا و” متعف للتو متمتعاخت ىا!لاطلا ف لصالاف
 وا اه: اسلب برضف هاًهِضْنَبِإ ليشقلا ىاةْويرْضامْلَدَق ةصقلا
 منيا كير يود قْوَمْلا هللا حي ءايحا كلَ لاحت لآق التّكو ثاريملاايرخ
 دل نونموتف ةريثكس وفن ءايحا عر دأق ةدحاو سشن ءايحا قعر داقلانا|نوملعتف

 مم دوق نشأ وأ ترسل ف راجي ىف تايدلا نم هلبق امو ليتقلاءأيحا نمروكنملا كِل سب نبك قحلا
 ىيشلا ىف لصالا فءاتلامأغدا هيف نقط ابله نو كافكلا هديتنا
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 اف نوطحلا نيب ى١

 تأبو هيعىتبال نالفو نالذ ىنلتق لاقو ين أهي بنَ

 نوريرتت ©َنٌوُلِقعَت دكلعأ هتر دق لئالد هِيَ
 كشعب ىر

 3!9نع تبلص دوهريلا أهرب هو تشن نو

 وهيدر

 تل

 لاب شرعبلا كتير لام اضم ا ترون
 دمه ممل 0 ىلا ا تا ب سي يي ا أ ذآ را ا

 و 2 ا و

 نم ناد
 ود ووو

 يرخؤئيامناو هَنوُلَمْعَتاَعع لفاَعي للا امو عشنقالو نيلتولورثأتن دلمكبولقو ولاَ يْدَح نم لفس لاولع نم لزني
 0 ا ادا نع انعلا هيف تإ اح تلا تما قا

 قيرف ناك ْنَقَو كل دوهيلاىاًاونِمْوُي نأ نونمؤملااه| | بإطخلا نتتافتلا هيفو ةيناترجتلاب ةءارق ىفومكتقول
 . 0079203 تعال

 كوبر وغلا ف ليكو و رابح فلس ملاك"

 أَنْ دومملااوقف انمىا وااو رفكلا ى ةقب اس كا غاوعمطتل يار اكلل ةزمملاو نورت قسمه
 | تانالج لمكة ربتعلا سا نتلا نم قربي رج تارت

 ادت لول روق تسلسس 0
 رؤرصل ءاوئشسسم امي يختل ىو ”رينملاب قييخسلا ءاونتسم الاب ارطاورشلاءائنارلوقب ىا
 .. ىقركا» يلاوتريداالام لهي ل ارب نيِلحَحلا ثنين م لاول ىف توبثلا نيو مزجما نع مالنا
 0 : 0 هل
 يهل ىف ىيندلاة ايفا هزرو ليوطملا نايزلا مسا, دلاورعلارغأ ىارعدلارب الو ايندلا ةايجزخ
 كفاوزت تنل حرزرعلا نر 0 4 هلثبلا
 ل لدا هرمرّمت لولذ ريتعلا نم لاو بسس حنضوم ىف -ٍ اءاملا لا ةرايعو لولؤ مص
 تزل فوزم هءارجبا]ث نولي نا انميلا فص نوبي ناز وبس رح ا عش الو اب راثآل ام
 ىلا سس ال لق يش الس ؤصو ضو صوم ا لص ط دس شل او ىز قنا ىف ءلغادرلوقو دا
 اسي نول ال ىلا نول لوق قلل فاشلا» ٍةرؤصلا ىوس ى را نول نما ىل حمال
 يو بطف زوق جكس نايبلا ورام انؤلظو ارق قثحامفل رس ابر لمص نول فل اني
 تاك ه1 نبذ لوق هش لما ثار قلا زر ل بسترم اب وك ضر وق نا ىلا ةداشا
 لبا سلاو ايصلا فو ىو اضيبلا ىف ازيمي اند تالت قولا كلذ ف هزئر ع ةرقبلا رم
 فوزا ري لم ةزلو مول ءان ضير دل حلول
 لص اةرايعمأ مارد افلوق ههسمل ىو انميلا» انّئءالخلوا لئ اّملاروم ف ءىيطفلا
 نايداقس امس لايلا حم ءاتلا سرومتت اذ عفر لاوس و دررلا نم انن نزو ىلع ارادت مت الاوا

 نااسإبوارّبالا نكمالد ماذدالال جال سنكساوالا د ءاننإ تبلقف منوال ميراف خرم ف
 مانت ماخلق هلل لم ا»مدافغاراودا نسم اهي أر سبيل لسالا زب تيلتتج اذ
 رملاولوث ىاافيو وق كلا بواشكا» ص ازيورعفدي ىا [ئمدي مرهم دري نيمص |ىتملا نإ
 ملوى اوهو طوق هوي صا [[لتف م أراد اذ يبو يلع ف وطحملاو فيلا رن ىئا ضازتعا جز
 خيم مصب م صقلا لواوب ورلوق ىار علا ازي نال لب لت_عيفص ىف نيك و حا ضن رتل او
 بورت ن ومس ىاازب لاند الذ قبل اسَلا نمنع اوبر ينعلا عئترم نم يجوق ىف لوقا لضتما رم لك
 اسي م اراداف م او اًياسروكزن نومنعم ا رمعلا لوا املا نومسملا ىزوببو ضارعا
 الو السلا ىل ارم ناكناورصتقلا لواازإ ليتم ماعم ةرابعو ما ىروزعل يلم رك كيتو
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 ناجع نابت
 ياسو ممم ا رعلا يغب يتلا سين سيخ وق دسك ل٠ قربا ذب وم لا شل اكد اذ
 تاياود اماضغا ضعبوا ايماظعن مرظتبوا ا زب يرزطوأ سن دل لا ةرعوملادايلاو ميجا
 نمال رن ةزك ل شم اذ هدوزتىذلاوضعل ناين عي ير نمت كت لإ
 اذب لخص حارعروا مدنين ولسو عقلاب جي يسججوارلوق تلك لا» لي اما ىنب لكن
 ملاقالكنوتسيلالا نت رظعل اوم بسجل للاتين الا مدللا ىلوا ناكل امين ذ بسج سو اممبجيل انا
 لكيف ى/زك وللا شلاى بك كة كروق هله ”٠ لعانثر جو مامي ةرياؤملا نوكتض حلا
 فوز لح رابجالا بيز لس احا لوملارلا ى يهد ف وزع رسل سس ا بصنلا
 فاه يئاريلل ع ونموم مثؤلا ميول سسسق وق كلش ناسا ءايحالا كلذ كاتب اكد اجا ىا
 ' عيد ىاازا و يحسم الا ىلع ل ومش ن اءزرعبال اولا ف مم ولك وس ذاب كارما لو نامزلا
 .6ي 1٠ اريك ايش اد اعيتسالل كم ف كذربن نيلوقو تايألا فلتدعا قوسنفلا لم ىلانم
 لّضوا هلشم اهضاير ضير قو امهطع م ياذوا ةرادبلا لم ةواسّضلا ىف ارنا قحم اونمراوق تلحس
 | نضلفرعتر لم لان كشلا ليك اف رم اسيل ف انعم ماو ف انمملا ض زيف وست انما و ام
 واهي و شلاوا لي ىنحكوا لعيد قوارنم ىتاوب هيدا ةرابجاب مج نالما ملاح فتورعن نا قحلا
 ميسو لصتم ابيالا نال ز يتلا لمي وصنم عروستنا ىلا ةران اضم وق تسل كس لاا واولا نح
 رشا نايعخنا زنا حم ىش | لتي ملا رغاو ىنركلا نيو عل اارلل ض وزهر اعل ضفملا و ايلا ل يزل
 ىف ىنلا نسم رس ىل وق تهل ىواضيبام ل يلاو ةواملابّدايزلا ل شلال ل ىلا نا ا
 لنوم اوس لل ةزمبلا نس روق حيل اهبلاوبا ٠؟ميكونللماللاو ناسا بسن خيو
 نم |حتتواءازا مالوقك كو نولعيل ل واهلا لوتكو اولاوانمب اكمانلا فطعلا ضورتنم ذللك
 فما ةررصلا اهل نالر جان م ص رعم ةزعلا ناار 1 ١ بسب زف بيكاتلا هزب لش ىف فلخن ورب
 لم لمن اوان ىلا يزين لا بسب ذو حل امال ١ مد نوملتملالاو ن وعمل ريل و( اللا ىف
 روتسلا نم ول نورس اها نارتو سراي نوما انبرعريسلاو مالا قاييسر يام لو ف وزم
 سام ميولكن وبس ى اروي لوا مبولكس لق لع فولسس لمان وملتنا ق تلح
 ىورازكن ؤملاو لص باذلا نا لارين نونموملااهيررلوق حلل كار نعت ناز
 نا راق تطل لاو امعت عما فلي بلو صا ملص لا لوس وج لق وس ايعينجا نع
 لق هلل لادم لد لجال نايالاوركيدا م اوريو اة ئاذ مالا دلو قدسول نااكا حم اونمؤي
 مل ايورول اك صول او والتلال ةرثام تناك او اش م لو دبع !لواومو زوق هلال ميلا ساثلا قيس اذارهاللازب ىف ضلال لاقت مشاري مافيك كف اودع سس: ىاًي باس ملغ

 مس ناكل ورل نيبو قيل جر ليل رسا ىنب ىف نادال ادلالا نمورهيضت ف سايإ ىلا نب مدآ
 سنن ىردا لو رتل شن ل اقوى سوم ىلاء اب قرطلا عملا هاا سرب سعف شرراو بورق

 نباشلاربعم سثرو نوقف [لا ميرو سرئاَلا وزن ارك ىف عورط# ااوتل اذاورروق هلك ل
 مب نزعل هلل نويختو ملا معد شل انا مقرا ىف عروش لماذ اورلوقو لولملإ
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 لاو دارفالاب ةُدَمْيِطَحي ْتَطاَحاَو وعن كييك نم اهيؤ نو دلت ومكشسمت به َنوئلْكتآلاَولل لع نوف
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 م هيف يعور 0 َنْوُدِإ خيو مهدات بط كيلوت وشم تام نأب بن اج لك نم هب يق دجباو هيلع تلوتساىا
 ةيروتلاف َلْيِداَسِإ قب َقاَكْييَنْرَدْذِإ ركذاَو ؤَنْدُنِلح اَهبذ مه دكا بصك وأ جيلا اول اوما َنْيْزَاَو نم

 رزراوببسسح لج
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 171 يي ا ير ل ل عدل 5 هللا نقربا موو وة سا ا
 ىرَقْلا ىذ و اب اناَمْحإ نيللاولاراوتسحا واو ديعتالىرقو ىنلا ينعم ربخ هلأ الإ ءايلاو ءاتب نوليعتال أنلقو
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 يْمَأَو قاثيملا كلذ متلبق رفا راد نماّص حبر مكضحب رخال مريد نف
 لصالافف ءاتلاماغداهيف َنورِهطَت مهرايد نمو اَكْنف َنْوُجْتَو اصح, مكضحب لقي ركب َن ولفت أوما ري : : موو س|كرو اعاد و رقع 21954 2 وو ةقس كلك و سوو لولو ةياصواس ا وو

 رق تت

 كاقيسا © ليو وعش

 | كنا َنْوِجِرْك ل اصح مكضعب لقب اهنوقيرت كر نوفتال انلقو كفك كك ايأكهنع و َّنٌوُضرْعُت
٠ 

 اذن

 هش.

 رن مكسفنا ىلع ©َنْوُدَهْتَت

 لاا ميل از اسس لير قدا نم رت ١
 ريفيو ىزدأ كوي ْنَو ملظلا 'كلعلاَه ةيبصحملا رثالا مولع نوفواحتت اهفذح- ىلع فيفختلاب ارق ف وءاظلاف مكرم ور هاي | وزإ”ك 5 فرح و كم 0. ىلإ هب ش نوعا ىذا فك ع م

 هشل "تورم اقترصا نا
 رو مو ل 5 201 نا 9 4 2

 ده ناضلاى ٌوُهَومهرلإ  هعاموهو عريغو الامل ايرسالا نممهر نقنت_ مهو نفت ةوارق فو ٌرُهْوُرْدَت يزن ةءارق
 ٠ هكد» ه

 رفا ٌةظيرق تناكو ءادفلا كرترمرح [مكع» ضارتعامزيبتةلمجلا» توجرخترولوقب لصتم + وب
 اولعساذااوناكو مهو دفاورسااذأف مهجر خيو مهرايد برخيو هئافلح م لتاقي قيرف لكن اكو رزخملا_ربكضنلاو

 لاحت اق انو افلُخ لينتسي نا ءأيح نولوقيف مهنولت اقنملف لاقيف ءادفلاب انرمأ ولات مهو سفتو مقوات اكتمل
 ااا  حججعل ا هه( 00 ا ا ا

 لس رس ل7 ا
 "ٍضْعَبِب ْنْوردْكَعَو عادفلاوهو بِها ضْعِبب نونو
 ما 1 رس رع م ' 1 هج سا. ى كك ا ملكك ين نصصوايرسل < 7 اا
 رو دري ءمقْلا موي و ةيرجل!برضوماشلا يلاربضنلا ىقنو ةظيرق لّتقب اوزخت دقو كيرلا ويا ف لذو ناوه ُىَِخرإْمكَتِم

 0 7 0 / ٠ ثيم ل2 9 1 رس يللا لم عن اكثر

 محب لفهم إعاهورث ناب ورجال ٌةويح ا وركشا نَا كيلو عءاسلاورايلاب ©
 10000000000000 ااا هونشل لا عي وغلا

 ومنا لاي هللاامد “ياما يكل لإ
١ 

 كلذ لَعْفَي ْنَم هَنَجاَبَف ةرهاظملاو جارعتكلاو لتقلا كرّيوشو
 سا ورمو

 ةلوسرمهاتكيبا ىإ ”لسرلاي لعب نم نيَفَقَو ةيرروتلا بنا يسوم انيك نَقلَو دنم نوحنمب نوره ْنهالَو باَنَعْل مْهْنَع
 سسلىكهفشلل
 مقا
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 :لوسررتاف

 ليل الج لع قربتعم ا رس اقتل نم قري رص تاقردنت

 قوقكٍ ّملعتلا لوالا ماى نوطحنوب و ليلا نسي بساط متر اورؤار مقل انزغاذاولوق
 ةائمو هلطسارقثىوام ارب ترررعلا نملك اونو ىلا قوق ملت لقبا هزيوزسلا
 ”ةلاستباركزسلا ننسى يول نورص اعمل مف لمادا ملاو لس هميلعرثنلا لس نزصاعملادوم.لل ب الخ
 مابك انييىا مكاني ان نغا نامتقو قريع يلا لسمك نورص ىللووميلا ير اياوركذإو ىا
 نمو ض انيدوا ايس برلاصتال ضن تك وريغ ليلا لس ماريا دامو رلوق حل لبا
 ىواصا/ي بسلا ل عب مرسلا قالطا باي ناومث اصاصق يجف الواب الط داب زاججلا باب
 الداريك ايل نيس انوش قع نورشنل وك ن وكي لزب د الارض نا ملت حث
 ارباش الفرقا فوقك يكات نورت ئاو ىوانعيبلا ف ريكا, هرحبام نوليورمان شرل قالا قبلا
 ازابئم ارق الادانسا نوكيا الس رارقا لم نورمنست نيرو جوملا اميل ياو ليت ورسغن ىلع

 نول اب رعا مول شالو رب ورتب متنا ل !نولعقت ل اررمنا مل تش ٠١
 ءالؤايىا ىو انموج ىف ناوى اراهعأي بصن حشوم ىف اسرعا ن ارجورالؤت ل اذر لم
 را نا ىف ًننارصوكاو مبا حمر ارثلا فرتثزحيالو مجالي نالريوبجس عز ونال اذ نا
 رالوا نا نيرصبلا بذي نال فروض اني ازر رلص نولشعتو نيزدلا نحب نونا لك ال
 فام زمر مكى مر الوثرر فلا نا ضدلاثلارجولاو نويفوملا هز اجاو نيزلا ل زشمب نوكيال اذ
 بمر ائعيلاولا هعارربستلا حم اميز لمثل لاو نول اذب قلع الون لس مما أ هت
 قالطا نمزءا ىلا ك زب رانا انمعب صج لعب وق حس ”!٠ بزعم ىا فنعم
 ناؤسباطس ىفدال مئايد ىف ف انمالاو ايلاف ملا قارا لحملا نم مزه زال مزاللاةوارلو (روزلملا
 با عطعقب دعنا لسق ىف اوبشن لذ ىا لست ل شخ نم نارابتعايوا سنن( دال(

 لعائلا سلا ني دارقلا ىلع ىبو نيل اىرعا فزع ىا ايذزع لل تكس
 ..ارئائيبا لّمارسا نب ناريس زي ,سبر لاو ميورْطت ىداسا كو اي ناورلوق لسن كال
 رليبتوو زير يرو اوبر وى ل ايري لرب ايرينكيس لوب رأي دارك اب عتريس دى يرن

 فرش يبقوو ترا لبو ىرنورلرلئ اتم ما ايا ريطن ريد وظيدرق بيرن دول
 رث هركقافنا نيدزمت إم يعن نب ورث ش كياسوااب يرق ب مز ركيدو سدا يدئوولر ني
 لزانم ى اشور يل ارجو ىدندركل اك ى ركيد لأي دوت ف يلطتلنو احم دونا زفر و

 اذ ّقاؤتابىرضريسا ىك زجو ىريماجنا الجياد بولضم موق مب اى رن يبشموك, دابا |
 نيارد اوبن مس بدول هومز د ما ناشنيارب تيسروتر د زنا نص اررما لياركل اهكدنددأ|
 اشاىام:ورئن ل وق قسرسيضل ا هور ناب ناش سحابق ل اع تايأ

0 2 

 5 ك6 و 6٠ مو ١ كك 0 ل 9

 سوفا جورب هانبوق هن نيو صرب هلإو همكالا عاب و ىوملا ءايحأك تازجحملا كنا مميزمنْب|ىَدعأئيتا
 قانا ارلا منو راتلا جب سو رول يضتلا شن قر وك لاو تاداذملا نم اسكلاو مساعو
 ء بلا ودوري لمي اد مج ارخا ل وتل مقرن مرن وق الش لاا نيت ايلا ةدأر ومو
 ل وطعم نرزت او قو مناك يف لماىلاو ظرف لءض وطعريمئلاو زوق تسلل
 نزف نبل تك راصتخ اللاصق نييطلت#ن يع او لوم افطعلا يضف اقل اهنريف ل اىل إو سوال
 راصنالام؟و حنربلا ىف ناسي خيرزخلاو والا نا لصايلاواوتل اصر رّيسنا فوزي ل وعم
 تسمي فب نيف اواو ريطنلاونبو لغو اماورشلا لوسط نمل ل سمي مو ةوارعارنيب نا
 عم يسوالا لشسما اذا ناكنف نيرزف ابر يضنل اوني و سوالاب رق طتس ل اوف او ىموم
 سمعلابو ظرف وورتذاريطنلا نب نمار ييسا ظافر (نلصرما ذأ و انلعلكع م لتات تيرا
 ١ وب اجادامؤلا ناو هي اورزعتسا نمل زرتسي نا يشس ولع ايم اياول اجا لايقل نئولشس اذا

 0 :ظورو هد روف هتلطس ىوام٠ يانرما|نماب
 اان (يبصو معا ساو ءليدرق لسقو ريضصنلا ىلإ ملص رز لوس هلا لف جرلزخ لا ريطنلا

 م 00 0 0 21100
 17 ”ةدابذ ىو من شل سقي بدرا ذ اعم نيرروس راع ع اولزن نا ىارياىصاو ىلا
 ورش ا قلو رلوق هلا ٠ رجلا نس عبلارلا هسا ف كلذ ناك ةئارحبسم سل تقف
 صادنم دس درلا ىف قديس ايلا رد صورتين ابقار ولب اهيل يياسا ىنبى رع مث ى
 سابعئيانكىور ةرماو لمج |باياشلا وار اروتلا بالا سوم اييازو جلش
 اوقيطالف ارم ميل كل تحن ل وق طيرذ امل م لسوم ل مت شلامداسزمال ةادوتلا نا
 رب رفلا» امم سوم ىلخ ثنا ضن املا تيطير ف يذم رم ترج لكن ثلا ضرع ارم
 عدل درج ن داَمسسب رع ىسوم سيزاميدروآرو يزاد ١هريب نم عرفتو لزق تلال

 ليت الوسر مب مرو سلع قريضل اب ص (يلاو لويكتو يركزون ايه سورؤاوو

 ىو رش ىل اعيمجاو اكو فالآ يلا ليو الا ن وحبس يلو ىسوم نوي ايبئالادرع نا
 يب رثالوسررثا ىف وق حبل لا“ ماى امفيلجتو ةار لاب للاب نييروم اوف اكذ
 و هما بركن عن وبا ا شلش |نولسو ٍةزمإلا سلب هرثنا ىفو نوتتفب ورث ىف تمشجج حابصللا فو

 ديغيازيو م اكلاو قايسلا نم لالجلا هز امناو يالا نفل نم سن حارث إىل منع ن
 رد رشم خيل اياورما نم صوصكل سرل ايوارملا ناكن ار عاو نمز ىف تلو سر عليا مدع

 ماو (وي ىف ارب نيجاس ولت منا مولحملا نم نال عبلا لكريم اربئالا ئلطم مجول ن اكت او |
 عروسين ايرسلاب ى شمر, ىسيسدلوق لل لحبا!دعاو تقود معلا ذب امتجإ طا
 ءايسالا ل اياك الاه ور ىو ربدوق هلله فاشكا' مناقل قب مثرمو كرايملاانعمو
 | ودا» يولقلا تاحينام

 ب مح نص



 فوئياسوينإلثن

 + ةرقبلا هَ لكل

 قنا او هقيسيت ملؤراس ثيح هعمريتي هترامطل ليبي ةسدقملا جورلاى  ةفئقلا ىلا فوصوملا ةفأضا نم
 هي دارملاو م اهفتسالا لكوهو الكب اوج هعابتنعميريكَت "0بكتشا قحلا نو كلنا بحت يقال اوس ركوب
 77166 هيغم ارركزكم لشق ىل ةيضاملا لادلا هيكل عراضملا تون قيرفو ىليعك رمبدكم هن اقيرق زيرتا
 نعمه دعب م َُيعَل بارخالا لاق لوقت تالف ةيطغأب ةأشغم ىا فاغاعمج ابلة ءازهعس بنل

 ىاةلقلا ديكأتل ة ناز ام 3نوؤيإمبيف مه.ىلق ىف لادا مهلوبقم دع نسيلوءو ثني لوبقلا نعم هل نمنو هتمجر

/ 
 ”2و 6 نرد يس ل سلا

 ٠ لا 27 6 ٠ لاعتو

 دعيج لبق لبق ْنِم اوْنَك 5 نارقلاوهةس وتلا م”هكعَم مْ ّقْيَصُم هللا ندع كنك مَ وادج ليلة ثمن أ ميا نك هم راإ3“ب 5 9 59 7 5 9 و 5 د وه س و١ . ل2
 | نم اًوُكرع ا مهر اَيلَذ تاوزلادخأ ثوحبملا ىنلاب مهملع انرصنامهللا نولوقي* ايدك َنْبْرلا لع نورد تسب َنوتَْعنَب
 َلَحِوُماِدَسَحَلَك ةينآثلا باوج هيِلَع لدىلوالا امل بابو ةسايرلا ىلع اًقوحنو ان سح.* راو ملص ىبنلا ةثعب وشو ىحل
 هلل كا ا ا ا ا

 م. لأي صوصخلاو سكب ليافلزي يمتع ش ىنعمب قركك امو باوثلا نم اهظح ىا منتي اوعاب اورتْشا مشب 6َنٌبرفكل
 كي لازن الا نمر حب وو رت ىل ن * 0-20 ْنِم ديرشبتلاو د هللا َلْرتُيْنا ىلعاتسح ىااورفكيل ةل لوحفم ايمي نرقلا نفل َلرَْ ايم هرتكى او هلي نم نيرخملاو ف وكلاب 210151 لعاك حىااو فكرل قل لوعفماةناقلا نمر اا تن

 كوم هل نط يد اا 1ع 7 0 ىلا 0 م و7/4 ام هم برب وس 9 ١2

 ةصتس| يضع لمي ظعتللريكدتلاو لزناأمب مهرفكم هّندا نم رَصَقِب اوعجر دام ِْدَبِع مدل سرلل هَ مْ لعل اهْصَت

 كريغيو نارقلا ُهللاَلْْن امياْوُنِماْمِهللْيِقاَذِإَو ةن اهاوذ هنيه باَّنع َنْنرفكلِل و ىليعب تكلا و ةيزوتلا حييضتب لبق نم

 لاج يح فو نارقلا نع هدعيواكاوس هاو ام يلاجلل واولا نورك ىلاعت لاق ةيزوتلا ىا اَيَلَعَلِْنأ امي صولا
 ىف 7 ثدرطكي اهني لام اول م نر 59 1

 ؟1نقو ةيزوتلابهنينوْؤُم يدل نبق نيو ءاَيارحتلّثق ىا َنْدعَتَءَْو مهل لق ةَماَمِل ةركؤم ةّينأن لاح رص
 يار ىلوموْلِإَْنكلودب مها ضرلمهوأبأ لحق أمب لجون يلع هيد ص نين نمز ىف نيدوجرملل ب اطخلآو مهاتق نعأهيف
 ال5 ةذاخت ابهى وبلظَرُمْناَو تاقيملاىلا هياهذ سعب ىل مب نايا لجعل مْ «رحلاقلفو ديلا وأصعلا تززيهملاىإ
 نال الع لم ةرهتعم ار سا زيتلا نم قريبي رص تارت

 فصلا و ص اصتخالا ىف خل ايما صلا ىلا وق تل
 ليوعلت هلل لال ىو اهوا اديزلاموك رع ايدفاطالا ل وامبلا بو سرّولا

 قوام يولَملا ةايعرب ىلارول م لكعجو نامبالا ةايحب اوم حرورلا نا امور يبست مو
 لورلْل الوب سلا مدير قورازئ لاو ثاذلازم او ىص ىلا نمىارتراطدرلوق هس
 وووؤل كلذ نيمو ورى ا هايم نم ىا إل اعمر سيل وق سكش ىواصا» يلا ميك
 كيف لاو ثتوومرلاوارا نييايسا ىلا در نازو ناطيسشلا له نري مل صون فحرال
 ةاتكابول! باتنلا ىوم نييارّهلو وق نم ماكلا ّقايسبدوصقتملاوبب ازي وااو محتل فروق

 : و ل را
 نيب ةزرملاايبيسوو زل لوس كداب رلكم يكس اناوميطتتست لذ ليك داكظرر تا !زر ىلع ضوطسم
 عراد وللا مترا يكتسب سلع تر درو لا معن اروع عع زجر لج إررلع ضومعملاو نيوطعملا
 10 ا هف_
 وامل ناري ملانسروق يشل ٠ خلا ثلا لوسر كداب ركم كت اؤاوسنتس لكل يق اك
 ىا كلو نكس لمان ها( رمئاك ف وزح ايرث اوو ءلوضوم امنا ىاريرا
 مءامارك كس ارسل اذى مايؤتسالا لكو جورلوق هتك خلا يلل ةرياز ىهيسل اذ
 ملقق حب "٠ رجم او رع حوملاو زعمفنسم وهب ذا( اهضنسالا لردك حولا هسلا لوسي
 سر قسنل مد مرقم لوعفم اير فو ميربكتسا ىف طع منزلك مج رف ويلا متل قير طف
 حر اشلاراشاريلاو ءانبباوبا مآ متءذلم ثم اير ىا تهزم ( لكلا ىفو نولتمتن اير فوازلاو ىلا
 ىف عئاولا فل رعي نا اهبيروصو وأ ءييضاملا لالا هراكر ل وق نيله سم وتعب
 يتناول ةورلوق تللس تءا» لاولا ىف كلادلا راض اب نعرجخسو ركتلا تنقو (ىقاو قدام ا
 . شل لمينا نورصإ ملا م7 لرزلا تي وخالف ندد لوول ذب نا ىل اهيا وزعت
 مسيو وق هلل حارما» نورلداب حم ىئولا نسى الفروق جلاس” مسوي
 ليف عفر حل ك_ لمجوب للا وب زيف ءاطعم ارنا نماوعدا كلى ا متلك ف للنمو
 حرداشلا لوق نمازب واتس ل يلق اناميا ىا إن ايياوجو فو زجئررصل سمن را لك يروصلا
 را اظلاومرو ري نوما ءلقراهتعاب يلق ايم لييكعن ايبا ىازلا حن ايا ىارلق تل "اعلا
 ىا فورم رص صرخ زرا ىلع يسيوصتم اليلقو شاد امان مش نير ارارفالا ل راهتعابوا

 مس - سس سسلال

 ليلك نزف ىا فوز ن ايزل فصزرا لمثل الجما عينصن مرو ايملاوب اوال لق اذ رز نونم بخ
 - ير »ب نسوا ورطكاورامبلا سواونمأن يزلا لعل زا ىزلاباونم [ل وقر قكومف نونمؤل
 نع ةياكم منن لدا البق ىلا لما تاتدعسم نسلم هزب بالم تءامانو لق تلش
 انسب ترش لج نا ىلا يراشا ل يجب ل بتل وق محلك صوب ولسا مز ى اوف اكنيزلاوووميللا
 مسلوق قلاش ءاوبلا ىلإ هيضن م ليو لبكن مدري ل بق م يلاوفاادالا نع اعطت
 مطس اور منلا نحن متعب جاو توتحلا للم, ضرك ديس قرعنماو عا نويل ى ا نورصئتسم
 فوزه لوالا ال باب شي يئاثلاباوكترطع لد لوالاا ل باوجدلوق تل الا ىلع

 هل ل
 ا ضورحم ا راما قح عل يح ساعي ل ورزللاي مس اولي منال عراب ىنحمب انسب بم هداه
 ااه فص بسفللا ٍراوريشساو درب ىلا شب حم لع نكتسلا ىو سب ىلع اندرلوق تلا

 ومقالا هانقنقا الر رصم ليوا اورفكي ناروق نإ ىلا ةراشا مزرفكى الرق هبال
 ريال لاول ياك عررانعملاب منيع ارناو ليت اى اوفي ناوبب سين ىنص ىلا ىف سناب اوع ايامنا
 نال اونبى اجا نسل وعشمر ثلا لزني نارلوق حلل » فروخ شا رددعشلار(نوؤتساو
 ,ابلاولاوأ ولا نيه برسل, صخار ىلا رس ئىا.ئبلا لنا ام ىلع يشير ير يفسلا ليوا لنا
 ءا»مشسلال زي نال مورست ى ا لشي نا كو اريل لزب نإ ىارشلا لني كرارللا رابع

 قولا وه دلضن نم انك ائيْن ىا ف وزو” ب وول ءؤصر ار ئبرل نمر ضف نسوق
 رسم لص الا ءارو ىو اًصيبلالاكه ارواب تحلف لا» ٍلزني نا لوعفم وو
 و يداوي ميول ف لوعظما ىلاو_ةلغوب ورب ىراوت اممسو|ريف لع املا ىف ف انييو ازرط ل عج
 اءاسبذ لماىلاو ةركؤم نات لاصاقرصم روق يشل ؟”دابنعالا ندع تازلو مادو مب
 فر سلا ينعأا لالا ب حاصو لام اقرصمتبائلاوبب و قتحأ !اؤا لعفلا نعم نمو ىف
 م اقمدور نمله! نوم يرن جل !ريئا تلاع ق يكس ءاقبلاوبا ب نكلا
 نا لزبداشا مل يال وق نللش لا» اسيا ضاري رئاروبلا ناوي ارباورفكال م” ا
 تامل لاروت لي ٠ ةيطاملا لاحلا ياكم عرداضملارجارغاو ىعاملا قتحمب عرراشملا
 م" حم انمازبعا لحرق لال انا لارين هزات ايرلوق دبله بح > ربل ابنايل ىلا
 للان



 م ةرقيلا ١ ظ اركلا

 اةُزْح انو مكيلع طقيل ا هلوبق نممتحنتما نيح لبجلا وكلكم اَْمَكَر دقو ةيروتلا ىف امب لمعلا ىلع ْدككأَكِْم مزح 791 و 3 ها. طر وا رواج ياسو سص سيم ١ تا: 12و م م
 لجبل ٌمِهِبوُلُف :ؤ اورو كرما * يصحو كلوق |خوس اولي لوبق عامس هي نورمؤت ام وعمدة داهرةنجاو يحوي كيتي |

 مثنانإ لبجلاةدابعويزوتلاب ريكا بورما اعيشاهشي مهل لك ضنك بارشلا ظلا خي امكمهولق هّمَّع طلاخ ىا

 متسل متنا كلن كذ ىامهُت ابا دارملاو لججلا ةدابعيرمأي 1 ناميدلا تالنينمؤمب متسل قدا[ هتمعزامك اهب نينو
 ىاا ةرهشلا لالا ككل تناكْنإمهرلٌلق هبي نكتيرمأي الاه, ناميالاو لستاميلاع هثداطص ا نبع تب نكن قو ٍةيلوتل ان تينمقمب

 نا ع ناطرشلاهينمقب قلعت ©نيِود ريدك نإ تول ائِمتم متمعز امك لكل ند نيف ةصاخ ضل لاَدئَعةندبلا
 اب هوست نإ, هوتمتف توملا اهلا لصوملاواهرثوي هل تن اكن موكا اهّءامكمعز فتق سَص نا ىا ثلا ف يق والا
 مهسزاجن تيرذ اكل هَنّييِلظلاَ افيلع راو رمهرب نكلمزلتسملا لت: سيلع هتدال عوبنلاي مهرفكن م مهي ثمر 7

 للا وهريصم ناب كك لحل اقءدع ثحبلل نيركتملا وكر نبا نم نضرح او ةقوليَح ْلَع أكل ٌصرخأ مسق مالي هلك هك 15 هاو برب سد حسا م * ملا ىاوبمص امس اة جا 7 ل
 ١ مرن صضرحاب 9 م 9 5-5 0 ا ا ساس ها هو ص .

 ردصم ليو اتى اهّتلصب ىو لأى نعمب ةيردصمولةّدَس تل ربعي ول مهري يمتي ةديهل مهر ايدل نيكرشملاتودراتلا
 انيتسالا شرط ىلع مضت ةدايزل نابع 7 :

 َنْولمَحياَمِ يصب هللا و ةريعت ىا هحزحزم لع أف معي نأ رانلا ٍناَنَعْلا نم جدِحبَم هِحِحْرُمِب مه دحا ىإوهأد و دوي لوحفم مساود م د 5 مم م١ 0 هلقر رو . < 3 مسي 5 7 4 4

 لاقف ةكعلملا نم ىولأب لاي نبع هنع هيدا ىضذر معو ا لبجج يلع هن 'طصونلا ابر عم نب|لاسومهتاصف ءاتلاو ءايلأب

 اًورع ناك محل لَك لزنذ مل سلاو كمخل ابق أي هن الامال لت كيم ناكولو باهل اي ق ايتو دعوه لآقف لير عربج

 ةلالضلاتم يدعو بتكلانمهلبق ويكي َنْيَب اَِلاَكْرَصُمهئلارماي ِنْذِإ كبل ل ع نادقلاى اكتب داو اظمغ تريله ليي
 كسه اردتم نك لاو" 51 د |طسرغ لد رعت ٠ نوو زوم رتل بال, نال رشم

 ليِوَو اهنودوءايب هب و زمهالب اهرضتفو ميدي ارسكب ليي و هيو كيل هوني ورع ناك نم © َنيْيوْؤَمْلِل ةنججلاب ىو
 0 او و ص رسل ١ دي اج : 5 ٍِع هز مف با حروب هليل 0 1

 كلل لع هللأ نإ ءايدلب ىرخاىقو ءايوزمهب لبث كيم ءارق اقورماعلا لعرض الا فطع نم ! !ىلع فطع

 ظ نذل الج لك ةريتعم اس ئتلا نم قربي رص تارت
 ا٠ اولشتم نا سلع اموقسلالجا/ هانعؤ ىذا نعؤر رلوقل لعام. يللوق تل
 لجبل ةد 0 انعم نعام“ ديل اعلم المج ا مسولق ىف اور ساد دلوق تل
 نابي اسزيرل بروم ججا ةدايه بصريش لوقت نارتو ب 7
 للالإر بعيب لو ليسيك ابئاف بارشالاوبورمزاول نم ئبرلز مرو ير هشملا رو ىولو لكى ف زازتلالا
 ال لج نال ضوزم ف انملا ناري ريس وق لس واع م طل رض سبل نال |
 لال ابطا لافرق تكس ال» خل ايهم اقم لج ماو بح لا فزوف برش
 سيال ةارولاب منايزرلوق تلف ىواصا» فون طلال وعش“ نادبالاو بولقلا
 0 تذآذذآ11آ121
 ةدابعب لماي كد اّمّعالوقثن اريرقنو لوالا ل شنان م لتس يق ى ا ةراشا إلا ىنعملا
 0 | جئرفلو مق ل لزكداّمنعا لكو لج
 .ا'سدلملا لاري اعلاربقلا ىف يّسسلايينعلا نمل اووسف هويت مل نمو ناك سا تس اول زوجت نساك
 لوالانإإ انزع لا لوألا نا فلو قو نيك لايريزم قلت ظالا إن لحق تشن
 اء ورب موق ا لالّمساو لاكذن لاديلا ناو زد وربى اذلان حيض لذ ىف نا قعم م ركوب
 اديكلوالا ناك اوج امدثلا سولو ناطرُس عّمتااؤا زار صاع يلا نريتلق تخت لع

  نيثراص منكن ا يلامس امنا فيزل باو 0 '
 بووزم الا باوجو لوالل باو انا لبو توما | نمش ع ل

 ضي دشس ايلا ٌةراسا نعل !ابابباوونمت ناوزرقت كلش فاز با

 صراو وق كسلأ 1 مدل ضيم ب قلا وتلا ىلا ةراشا مبخنلل ملحم الوقود للا
 ريرتعلاو ىنعما ىف سانإا ىلع وطعم اور شما يزل نموت نا ىلا يدأش ا اور شسا كيزنلا نم
 ننلال و ءاهرلا ى ارض ن مو اوك شا نيرزلا نم صحاو مث ايز ىف يزل كاس انلانم صرحا
 صل بي امو لعرب نا لدي رش مص ناضل الركاب اوورفا مهن س انما تمحت اوكا
 فعن مإلا صر اوروق كلل ١٠ ورؤغو لبا ملا نمدعا لي ملا تحال ضد ناورلزلاب
 تلال ىواصا» منسم | نوكرضملا نا مبوتل (وفدو مدلول ىف ةوارر ماعلا ل مث انا

 هلا ىىطحا وق جال لمت اير ينملاو حرراشسلا مالك قررتملا صرحاي لحم اربع زوق
 ورهعم ا زر نيرا ايلا نويجت الا مريع نابرلوقو ماىلا لمص لاا ذب طع سكك ناي
 نيزك ب صننا نللو لعمل يصانلاىب لاى ا نا نحمر كلك !بيريصمل از ىارزوق
 وزب خير حرموم ىف ى ارح رحم لع ارتي نارزوق يلع ٠ ورغد ءاقتبلا وا وأ متداول راو
 لاقل فران نالو رسل امبعرس ا ايروص نءاروق هللا دورت زخم لجل امو ىا
 فزيراشارقوالوق هلع لا" سالب ىوثبلاو ىلا هرروااىئ اوراس عل عكا لقوا
 مهتك تيرم تافصر تفس ارم يلع ناكو ىلاوحلاب ضل نار ظ:ن اذ ف الثلا جونا
 ايومنيال اسفل ىف يصب داو يلع لاا رناو ركبحااهرسلاو لاف كأم رول اياول اً
 ىواص» يلا تلف كاز ىجامغافإل ١انورعوبب اتق لير لاتفرم ى ولايَل اي نع
 بلذاول اذ لرب نمل اش ايريدوملا سام لخر زرع نهصتورت وازرق تلك
 فبصألا حاملي »و بازءو فسخ ل كي حاصزء اوان راسما ل از لطب انورع
 (مثيبو هراس نعل ج اهمو ني نع ل جت اولاق ل اىترّسلا نم اهتم امو لات (السلاو
 وق امبصالاورع ناكن موري !نيزنلا مثنالو تيدمحب |ميلخ نولوتتت اك اناكن ال لايف ةدارع
 فيد لك هفاددمل السار مل اف ولا, قبس ماسلا ع لريصربجوف درك حتر كش لاورع
 نسم قرط نم منا عبمب ا نب اوربت نيا دسم ىف يدهش لا نيا عراد ىواضيبلا نو[ رع اي
 موت تلش »ل يقبل اننا نمل عر رازرف كب انف لوالا نيىوق ومن ىرحا طلو ىهجنملا
 راثلابنرفاهدلارمزنوىان يؤملاوق لق حارما/ لاس ئإ فلاب بصخ#لا بصتلاب
 سن ّررقلا لانا ىفالو يازملا ل ارنا ل .لرايتماال لير ن الصاع ار وصوب ملكت ل اور انو
 ملا بو رلوقدامل حشارمب لب لوقو لبوهشكا خور وق و لير علر ي اللب لق تلشىدام
 مشلاشلاو روبساهظوا سوتشي الو ريجبار وسيف ةرماو نجا ةولقلافاوف رونا نا
 ذعار ٌةرمافو ماعلا لعصائلا,زطع نسوق هلل لمت» لع حي ارئاو لمجلس ن زوي
 ماسلا ءلزسم لزني ف صولا ىف” اذارخ[س طين اهناكركم لا نم ييريغ لع يشأ تلا
 وريغو لرارم لا نما» انا
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 ١ ةرقملا 208 ا انكلا

 ايريلع هللاط هئنللايروص نب لوقل در اج تبأ ماو "يي تيل نيه اكيد نقل ملا لانأرب ميل عقوم عقدا
 اونو اعيدل نا ئنلآوأ رجب نا ىنلاب نأ دلالعاّمَمَع هلام امو اهراو فك © سوقا لإ هيرشي امو عش انتج

 ل ب يي

 ا زهاتك لاقتنالل لب ىراتتةلامايرقتتسالا ل وشو اك باوج هضقنب مكن ٌقْيرَو دجرط مدني نيكرشملا هيلع
 لا. وب رخآ صرع ىلا ضرع نم : ا ص

 ١ ور سدو سا حجب بلا 9 ل رو نا ١ 9و 5 9 4 9و

 بيبا اونزأ نيل نق قرف لبن ْمُهَكم ام ق نصه ني ع هتداط تره وللا سعب نو ماوس مهمل © نوم
 : لبس ا يب ىلع حوا لج ص

 قح ىبنهنا نماهيذام تىزيئيدل م16 ديغو لوسرلابنديدلا نوآديف اباد ملى مده روةناتقاىا ل
 ادئكت يق نفد تنأكو درسسلا نملك يأ دهرع لعن تلى اون [م نين ىلع فطع ابوها باتك اهنا
 هل 3 نجلا نا عاشو كلذإشفو هنونويفةنيلاىلا ةيقلتو بيذاكهيلامضتو عمسلا قرتست تزاكوادكلم عزرنأمل

 | اهنارولاقفرتظسلا اهيفاو دكر اهوجرختسأف سانلا اهرياع نط ايشلا تلد تااملذ اهنخو بدلا نعاس حمجل بيغلا
 نالس ني دمام ف دوهرلا ىلع درو نيل ةيبربت لادتّلأ ممن ابنا بتكاوضفرو ةوملحتذا نزاع مككل
 َنومميادركنططِرَقلا ضيذختلا هدي دشَتلاب حول ءر فكه ئالرصلا لعيمل ى ميلك مو راسل ناي امو ايمنالا ف
 ماللاوسكبائرقو رعبا مدامرلااىا يكمل َلَعَلِْنأاَم مهوملعي ءاورفكريمض نم لاح ةلمجلا شيل ناكل

 0 - .٠ عاف فزلا ىو وعل 5 سا

 املحي نكن ارح اس أمه س يع نب لآق نيكلملل نابي فطعوا لدي* ٌتِولأَبَوَتْوبأَم قارحلاداوس ىف ىلب ّليأَير نينعاتملا
 ةيلب كرو مرح امئإ ايمن دل لومي قح يح 8 سازنم نْمْلَعُي ايو سانلل هتر|نمعالَتبا هملحتل الزن!ناكلمليقورحسلا ها ور رد ا ول ا ا ل 00000

 لف يهالغى وريال نا نم ضان حرس ىف يل ازال هركذاماراو ىلا ناعايماممتا ثلأشلا رج لك جرييعل ارسل | رفة دع ناك

 رسم لصالاوبو ىضحرور لع قريارمارل ىريااذا ورك ل اتي قوو فلام لكركساو وعملا ١ ةنكام ل0 لات اج ا ارامل ةاحسسس 10 0 ار يوم تتقي
 لال ل سعوا نم لوزا ىف ندري نيعاو لك كير سرج نال ةدامحلا هزبب نوفل" لاملا
 سادت زنك با عل اهم ىل ةيبارهدوم ايورماوجلاصاوتيراحلا نسر ينسي وز حسا ضنا يالا ناو عرضك مادارا نا ىلع لوي ماظن راف لماما ةرايبد فر ناخب
 . | ناار لتي تارك نفل عل اطملا نم وصخ سقورل د صرتي وروك لشن ةروهص لعلك ىلع نكن لوو لمن لع امل رلوق سلس« هاداع مب طاع يد وايالا ولأ فك
 لذ عرومب كرت لصحو نيب ايش اير سم خمسا ىلا (مرببسب ل صوتو عرشسللا فل خلا شح اورفللا لص لغد ةزمإلا ناىلا لزيرداشا امباورذلا ىااوزنل. وق علل لرلا» تلا لمعلا

 ضنا سوا! لامرلق تسلا لمجروكس صن لفيف لاوحا ةراحلا تلاءاجا كب || لق تل ىدام اون نلمس صامد فوزا بل نيف امواولاو فقم
 ىلا مراغاجلا لزنام مرموق مح لش كورك يا رياح ناريفوزنلابسبس نا يبل || لوم ا وكيداوطس اح نمور ايوب لوجض ١ بيوع ارمع نامي هددق رتل ادباع
 قفار لف فذ لازما ىلاعت شل اب قيلئالو تسجورفلركسلا نالزم ارتي كور شلاو مل تشم ناكر | | ىياب ناميالا بلف ههسا7وريض ىف ءامبلاولا ب حرصا مأ تداشلا يداشامس ااورباع [:الئاز ناكولرك نا ليتنان فاشكلاىفرصن وأرسل نط بصنل ل لوصول امنا | | هيت لاف ٠ بددينع ثلوج ىل ناد ارسع اوكا لولا ١ لعن نا ساق نم لوال
 نولذاف هد اسف ىلع بتل ضل ديعت او ايرنم لمعلا نولي نزول طف رليحسلا نيبو لملا نيب | | ىداطعل اقوي اورج ىف ملا غو مسلم حرا طخ ي ننسي حررت ثلا وري امدح ىنتيلا
 قوبل نوكرياوف اوكا ىف وزعاياولاسسطبنساو نازل مذ ىف تريلا نا اًصياوريابوما لاتقل رتل اوف واعيا نادومدلا نيد لسور يلا لل شللوسد نيب تناك قئلادوبسلا
 تح س اننا دعي ن الجال سلا ولع زناو يكلم ا نير ىل وترسل سحبت مب ساانلا نوزتبو 0 "| ونعم
 ءابلا لب بيرق حلاك يفت ابك وبلا نوع دياواكن يذلا تدل ةضيرادم نماونلم | | /٠. .دديضعخمت م نول شلع وأد اعل نادر حيف جام اذكبانل أذ يهب سنك نامل
 مشع امل يئاىا شل الا لشاب ترمس لب ار برلوق سس ٠١ لزم اب يلع سوو ىف مب مغ رتم بى نايلي قايل داكن ىلع وحل اوى راك اا همم الا لوب يروق اسكس
 مر ملا ع اززلا نارداسامب سابعنببالاروق تلك لا ىوخبر ورف عرصابوقس | | لس سن مادو ارو وق نا لا كك يراشا اودع ل لوق هش” هودقع الكوبعلا
 ناك بو ماللا حب ةروبمشملا ةرارهلاو لاينعلا نع انعيا ىورمو بو نسما ورق يكلم لح ىا مالا قداصا» نآلا ىلا هنو رف الاو قاروتلا يفاب لمعلا مدع نعي لوب لقيت
 انص(رث نام اس اسوق هلالي 0 مسسرك مكرلوق كبل ت7٠ يطع اء لام ةياكحولتت نا لاري اشا ستى الق همس
 ملارْسلا نمءالبارإوق هل. ىواصا»ن يلب اسيلو ناس ن الضر امو رئوقل ةراشا لوقلا | | حا ئاش نا اسس ىف ايوارالذلا لمي نادارا ذا ناري سن اكس ابع لبا نرتب نيرا
 رامسلا ل ىصق شيلا مدى «لاعااوأراءكئالملا نارتو لوقلا لع تور او توراب نعت | | م اغ/ دب تاذةدارجا ىلا ب هالنبا ىذلاب ناميس سنن نا ثلاوارا ىهفرئاغرت ما ىب د ةولوبا
 ءئاسبارول م. لا وتشلا لاف هيوصين بد مترا واط تشل ايري سماع ولات | | ندب ايحشملا لتس اورسبلا يذرف وزاذ ىتانل اب اهل لاف ن الس ةروص ف ناطيشما امن
 تسود ب اوراتخإب ن يلع مهاورانخا لاتفاربافيصعت ل ئاجباولارل حف اعف يف تبكلامأ | ب قم اءالبدا رعت ن ايد سس تسذلت لاف اذ | لاف نامزس أب هاب سنالاو ىج اد

 قابس اننا نين لغاو ضرالا يل طوب اباربرماو عومشلا امها كرف راسا نم نانو تورادو | | ديجتال ن املس دلت سحن رونو شكو رحس امي اهمكم ايلا فلن سسبتلكى يف ايشلا شط
 ,طموصس قول سما انام لا مسالا امهسورثلا ب ررشوانزلاو لشلاو ل شلا نع ايباربنو هوفلاو ناريس نم اننا بسكا هزببي سان! بلغينايلسن ال ىنااول او سانلا ى ساب ورقف ||
 يبول تزيا امعلل امور ظل عّقو ارلفا جلس مناكو ةرمسزلا ى مسن را اميلا تراه نامل دامسلا ىلا روك انتهلل لاو ه[ن ارا اموريله لزناو سو ررلع يلا لضا د بلا شعب بح
 [,اروا مال ضن لسع ناالا تيافإ.ادوزفالفف اهجوز ىلع امل ارككن الا تياذارسضن نع اب اووف سلا ن افرع ارئارثو سماك اههعلو بسيفلارابذاالا اسي كم اهناذ لكم ان ولا لعل كس
 ا نيب ل يعش نم ىرزكر اللوق لل لل لا» نوطايشملا لا بريال يصح ناعتسيل ا
 بتل يصم ىف ناوتسيب ايري دزملا ىداضيبلا فوم انا نوورثك والاف مدعو ل الحتساا

 ا ا ا اا
 هولا ورب زلا ب وايلر يلا وسو ايسلا ى ا ب تير ىف لفل ضف ءايسلا يارب نإ ىصيل ىزلا كسا . / ِ

 ياادنو امل حسم نا مال أش ساروا ىل ايس زفامتختاايعواطمم ئرخمالا مسالا ءوالئاوادا يؤ الخ بسر ماعلا ناب لوقلاروصنم اولا نشل لاو كأ تاسسنالا ريل ّعتسي ل رم نبط اشم ىلا

 لب [بمامفرعاطقناامملعلينرلا بازار اخاف ةرخلاوايندملا باند نيئرثلا اريك لحفف | | رض ناميالا رش نم (زل الدر فل ف نكن اذرقيقتتزركئش معلا بجلب اخ قازهالا
 مصب حطو ثالا بسرتواتنطاىل ليرى رفلال ربا رتقف حرش فو كرامه الخالد
 اماو نابالابرك لعشر كرو هضورلا ىف ل اقوريانعلا عرش يف /:/ري لما ىفو ريان

 وصلا زيرص ف نيل ارقو ايما مقل لاري دهن مط اب نابزعي اب رروحشب ن العم
 ىواضيبلاراسثاو لت نب معا ماءإا نع قرط ٌءرع نم ايوور ول لوالارجت ني! ليف احل راح ا اعدم ل

 ا”/ت 0 ىواص» نشا بت سو| | و نإ ورط امنا ىف ثلاو نادارع امناروممج اب عطقى زر عيسسا لوألا لاوق زكر يف حلو يزعت



 ١ ةرقبلا ظ ١ ارم
 ناقل  ودو كير 2 5 هي 5 9 57

 __ ةأملع ملهتلاالاىبانأف هملعتب لي الو نموموهذ هكرت نمورفكهملعتن مذ هميلحتب مب: تميل سانلل هانم

 أ حا نشاز نورصسلاي هب براي قرصسلا ىا ْمُهاَرورخيللا ىلإ ل6 ضخبي تايمر ءزملا نيب ينتقل مأمن

 ةقلعمءاّنتب امدل نمل دوهرلاىا اوُمِلَعمسقرجل يلو رصسلاوهوةكمقنلَو ةرهيلا ىف ئُهكْصي منوم وهت دار ايذش جذاب |
 2 : 2 ا عال لمنال فس نانو لري نوت سس هف -
 َنْثِيلَوةسجملا ف بيصنقالَح نصرا قلم هثرا باتكب هلادبتسااواةراتخ ! درايش ةلوصوم مو لحلا نم اهل أبل

 مهب ©0نٌويلعي ادلع ءارانلامهل 9 |ثيح يوملعت نايرخ نم !تسأشلا و غزا ١ | عه | 07 و ا 5 7 ش 1 يو ع ل

 ورحسلاك ا أعم كرب هددابأقع اعنا نارقلاو ىبنلاب السا دوهرملا ىا ْثهأ ٌةلوكوملعت أم بانعلاَم هيلانوريصيأم
 م 1

 هاودصس ١

 هب اكرش أيه ةربمخ كيك للا نع نق مسقلل هيف ماللاو ستبموهو باوث يري هيلع لوواوبثُي الىافو نجيول باوج

 كلذ هلنولوقياونأكو ةاعارملا رم ىنللَياراووفتاوم نير َهَي هيلع ةورخا املريع هنإ وبدي اوئاكذرمهمسقناا|
 اتيلارظنا_بك ١ اَنرْلا اهل دبا . :رونمؤجلا ىهخف ىبنلاأهماوبط اتكو كل لب اوركَسف هنوثيرلا نم بسدوهرلا ةغلب ىو

 نم َنِيكرشلا1َو نيل لها نم بهل ْبرل ؟دياَ راذلاوهمل مانا كار يرقي رلوبق عام هب نور هؤتام"زثج

 هتوبن دس كي هللا ره كل وَ نرجو ريح ءاز نق لع لدَنُي نأ نايبلل نمو بثكلا لها ىلعفطع برعلا

 أم ل زن ادغ هنعىهيورماب ويلا هبانمدارمأي ليغ نالول اقورضسنلا ىفر اذكلا قطط امل ©ُيِظملا ٍلْضَملاوم هلو نم
 ذآ سيخ ليعج جرا كرمانىا سلا نم نوتلامضب ةدارق ولو هل عمإمإ ا يكح ل ىاي نم ةنت ةيلكرش 1 500 نى اوي ا” سم 0 رول

 4 _ 5 لاو نيمسل ارسك 3 ناوثل ؛ 8 و نب 9 هلل. 8 5 0 ١ هير يب . ' مينرابكشاقَيَبل قوز علق ف محلا دل فاديا رأس لالا دعيه يبلاضات دة لاوورقا كتيب لا يا عا جركل : + خخ وع و ع( ا تالا

 هللا َناْملعَبمْلا باوثلاو فيلكتلا ف هيلو ءارجهلا رثكو ا ةلوهسلا ىف دابحلل حفلا اهنيئ ريك تار طرشلا باوجَو كسل نم
 ها ةرامخا د بكام لاح ل ا 7 ا ىلا هع مإإ م ىهللا ىأأ هر ةألرع ا لوو 4 ود لط 7
 أمامهم لحفي ٍضْرَدْلاَو يوما | ُكْلَم هل هللا نا ُرلَعَتْول اريرقتلل م اهفتسالاوليدبتلاو صسشلاةهئمو هيي شن كك لع

 مل : تل 0 1
 مكملفا هلأساملِلْرْنَو مكستا نإمكتع هبا ذع حنمي هرْيِصناَل ؟مكظفحي لَو ةدئاز ْنِم كريغ ىاولا نود نقل ارو ءاشي

 مهلوق نم :ُلبَق نم هوك أس _ ىا .ىلؤم َليِساَبَك ككل ْوْسَر اوت نان وُنْيِرتالب ره ايهذ افصلا لجو اهعسوي نا
 فلزيراسازلا نعط اىلورلوق تلك ؛مءادبالا ةوبنلاىيلثالاول اود اوس ايرلا ناب تعا» || م توطإ سام هدم 0
 رولا نااول ا ثضر اللا لضدرلاو ا ايس و ونا زكا 0 ةربتح ا جائتلان م ةري رج تاقييت

 سم زاج يطل ايش امرت يل اوريو ريف لرب ل ثلا رزع نم نااكو لف نيو رفا || / 0/2 7
 2 اكامتوالتعم ا اايتشلعم لامك زن و ل َ : 0 00 اياز أ
 ىاالولوقو عمة والسلاوركحل ا روس مف مركب ونرب سف سنك تاونمر سعرا ب لئاد نالت لا | | دخت الاطغلاءلكلاطباارقيلع اور رمد املبلال قلع هت ااا لس تدرس عاد ميني ىذلا قاختسالا

 0 ل 0 داي حوال“ ىا ارلبقال لوق لى "لقا نءاوللات شع رلدتبالا مل مالا نلرفالا دانيا ةرابع
 عم هؤائيبا ل جشلا نعي نزلو فاو بو ىشلانماب اضل لق هيب للا, لوف | | ءاستبلاب حد لسيف ىاتلوصوتن ووقت هج. كيل- كس قالى ال لس: ائبا باج
 عيفرتو لوقو قس لب يا ارم حفر ىادازالا نم الع ل زن الغزو تلك ٠٠ ةواطن سن زةيرادصم ناوويلحت ناو حث اوم سقلا باج قالت نم رتل ىف لام لوقو اسلصوأزساو
 ! نود ةواللا ماوس سا ماقال نال ةراشاازب نمل ل نشما ىلع نيطخ عروؤرا تول | | باقحاو ناد م١ ني ب ازولا نيريلا نوريصيلا قيقترطوق سكس” زل ل يعت شسيعو
 للاذاىلا ةراغا# ادابسس عفا لوق حله لسانا امو جافا ينازل زو خيشلا حسك | | امانا ماد ل اقيداوم مقلد وق ىف ماعلا تايتادرمالفرتدشو راو يح اورعي نك يل
 راق تشل ملال لعن ورجل صاوزيلا الن ل يرجي ن الدال دابتعاي 0 انهم بتر اءاوماس م عنو زجل ا لوغدب ةرخأل ىف مل تالا(
 ةلوارلق هليل ٠١ نحت لا ةرباعم برتبة زار اولا ءرباهم ب وتو جل ءلورسلا | دسم! باعمالو لااا نايبلومب لب عفا نيل زر سيو يضن اياوش موق
 ' روق سل ينل خريص منا ىلع رج ل الجلا نك نييسما ىف دري احلا ىف نطمح وإنتي
 رق هش لمبرب لصا كرام لف لاو ىئزل ظنلابارزي ناكر سن ارياوُس ام لوقب_لعلشفملا

 نولسلا ناكمأر فام لرادتو هدوم ليوتورؤلا انفو موأ لترا ىف ءْول ايلا ىو ةاوملا نيا
 اسيقارىارسلا ل وسرايانعار معلا نم يمل تل اذا لسع شوا ص شا لوس نول وعي
 رئوي هيد ناكىا زرع ل ور وحس ىلا نسوا الل تنحني ناو نر ظسماو
 تحئردؤري 0 ايرشاسزيو اسد اراهشر اكد وسكر اير ام عتورو انعاراخؤل

 وشب يارا ن انس نت ادار تفل حم نارب نإنمومو سا شم مانو ناشيا
 منولرلانالوق هلله ىتنااءىوسسير نب نعي انرظنا سولي و ريو كى يارا ويززن اهب وح
 رم ز نيف لالا ىوخنلارلاق مما يا نعاراول اثم اناا وتم الدوار اذااوف اذ تملا سجد
 هلل "بزب اوف يادارلاوبر شت للزب اورض روق كسلا !”ءامنلا ضرحو توبعلا
 ويلا ليت م امل حل لب انيععو نعم اولا يحووم#لا عار لوب عايسزوق ْ

 بسب برعلا لسمو ءايبنالارازبا موك بالا قي ةوبنلا نا ممر يسد ووميلا رع ||

 ري ل ماا, ل صل الا لربما ئشن (ىف ازرو موصلا بيعت عير ؤلاو موصلا نب غلا نك ارجألا
 امذ بكا لبتتسا بتول سقلأ تيم لابتتسا بجد وا شال هلل
 تلف ماعلا« عت لبا ىاور تش ( ايف لاد لوقت ل تءاسج الا ىف نايواسم
 اين)انوكيرقريصنلاو ٍءرصنلا نع ضني ق ىلولا نإ منلاو ىلولا نيب زحل يعن لو فو نسلق
 نازي لصور يزل املك لبارلأس ال لزن و رلوق ل لن » ردو نم صوصنأو مو اهني رودصنملا نم
 باطعاللئلا لبس ماسي اضياود ومالا ناش ىف اعحال و اّمباس [ لكلا اهيساض ياو ميس ةروسلا
 وب ايفاملنالاف محمر الكى ارسل تسب تحلل با حم ملي لاف لفي ادج امه ىل سال
 تاك او ةروس'ا ناب لوالا نعي اوجا نيو لمتواومملا ناش ىف (رذاومورخالاٍل وغلا
 ناس ل اقدباس مالكلا قابس نا لسن ال (ناب ىف اننا نيعو لاى سيل لع لب ا لاوس كل مير م
 ةروزعا|ذ لسن اورلمل با حم (مالكلا معن مع لسنا اناب ثالان موزيلا نحال قوسودومتلا
 لاين الا مهلاورمب لب يزن ىل ءاجل وتلا ورعب نع ل مسش نرزي نا ىلاتتنالا بزعل
 لب افاد روس ناش ف تازئا ارا لع نس رسضلا لج نا
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 ١ ةرقبلا 5 2

 ْنَيَي اهريغجاتقاو تانيبلا تاي الاف رظنلا كركي هلدي 5 نخايىا نيالا لّكَبتيْن مَ, كلذ ريغو ةرهج هلدازرا
 ؟ عيل لاشا ان لحج ملوأل نم

 و و م ل 2507 هر د 5 5 ل60 هس و 9و 6 بسلا 0 5 5 90 ا

 رمُكيأمن] لعب نم د هير دضم لنيل له نم ريب ذو طسولا ل صولا ف ءاوسلاو تحن ٍِ !قيرطأطخاو ليلاس لص
 ان سا ىلا دقسعل ا دف انما تل

 ةايزوتلا ف ٌمُنه نيت اَمِوْدَب نق ةئيبخلا مهمضنا هيلعمهتلمح ىا مهيد ندع نئانثاك إلوعفم اًدَسحءاَدل
 نإ لاتقلا نومه *هرْمآر هلل قي ىنَح هوز اجت الف اوضرعأُدفْضاَو مهوكرت ا ىامهّمعاوفعاهىبنلا نأش "نا
 هارى ة ذووق سمو ةراصكه عاط جنت زرق زف ضي ورانا رولا اواي ير
 0 دوهيكلذ لاق ئرضتؤأ ديه عمج هوم نكمل ل َلُخْرَي ْنل لاك هب مكبز ايف دْيصَب َنٌولَمعتاَم هللا ناعما لَ

 آاهلحت ني نلاىرمنلالاقو دوهرلادلااهلمخلي نلدوهرلا لاق ىا مملجئجنلا ىري نيب اورظ انت امل نمت ىرضتو ةنيدبلا|
 بسس

 تشاشلا

 10 د ل لا 0 تو رس علك
 هني 2 هيفوَنق يضر نإ كلذ لعمكت كارب انام مهمل ٌلَقةلط ايلامهتاوهش غنام ةلوقملا كلت يلاصتلاالا

 هو س أ هه عسا هلق هب ١١ .4 5 ٠ رس و رس هس وح يا ©“

 ىم ربح وُهوىلو ا ةريخف ءاضعألا فرش هنذل هجولا صخخو كرمال اهنا ىاوني هجوما نم مح هريغ ةنجملا
 2ث ىلع ىرعطتلا تسيل وهلا ٍتلاَقو ةرجالا فن ََوبَرْحي هالو هيلع موْوَحكَو ةنحلا هلمع باوث ىا هِيَ ندع هٌرْجَإ هلك ضد ا( را اولا ووو فس) دير تدلل ىلع ١ روق موم 4 نس 270 د 1 و م

 ناقيرفلاى ا مهو ىسومب ترفكو هب لتعم ”ءْن لح ُدْوُهَمْلا ٍتّمْبِل ىرصتلا ٍيَلاَو و ئسيحب ترفك و هب دتعم
 لاي ةارجلاو يلبوم قيدصت ىزأصنلا باتك ىفو ىدييع قدردصت دوهيلا باتكو م هيلع لزنملاج كلَ
 ِ ات تتسس 3 ملكا ص ل حاج يورو ماكل
 لكداولاق ىاكلل ز هل نآتب نوف َلْذِم مهريغيو برحلا نمنوكرشبلا ىإ َنْوُمَلْكي ل َنْيْرَلا لَو عاَلَه لاق امك َكِلَْك

 نمو راسلالطيملاو ةنيجلا وحن لل>خديف نيرلارمازم © نوفل ويف اوناَك ايف ميلي مهيب لاو شن. ىلعاوسيل نيد ىزذ
 ” ةروكذلا قزؤلا نب ١ *منعمرابتعاب لكل حشا ريلعلا

 قبيح ارمبسس (نتنل | نوم ةري رص تاقيلخ
 ىااررعحزرقاور قتلا "007

 هل »يفرغ نمو ايارلاساذلر لع حضارات ف نورك اوس حادا وأي يلط

 -|٠م وري ماعملا ىف اهءاورطمتا يا ىبجيرماومب و ءاب قزمبلا تيلقاوت ار صااوت الق للا
 ىةربلا نبل ياو رصنلا رج عطيف نا ىطّطلايارئسريلا نمو خاليق م ئ ريق هله
 0 0 0 0000 لا

 تاّياىاة راسا متطلب لري ىلا ون كلك لرارملا مال لب !لوترب اص |[ صشخ ا ا 1 0 1 لا
 ةدبايوريلع ضمقولا سو هرعو ب رلوقيورلا متدنا ار يشيب مرطب لني لق تلك راو 7 7 يا تلا لاما هال ل 0 بكة ولو
 راو ار انس اتينا اول كلل م سل رتاناب لاق ععشلاو ل اقرا هازثر ترابا تلق اقرب ءناولا

 امن اوراذلاذ وصوم سس اكن اد سيطر نم سئاكن ارنا رجرافلا ل هرج لخلق تل 5 د يلا نا اب ار
 فامادآأ ة الاف روق هلل لا لسانمارلضري ىا | وطعم امالربا الئ وق تولي زب تمار لاو 00 /اذي م دسلا لوسدإ رجلا اعرض نارا نينا ضنا نم مفدي اردن ل عت لع انرلسا نع نوي نيزوت واش نحر تبلا نش || ليسا دذ ماو بس ري

 نول شلاررق طلاس لم الوق نول شلالاكى ان وزيبررصمفصرنا لارا مسا لبا نري لو ليد اك5 وول لع ل لوعخملوق سكس رورا» نم نعم سلق هللا لماما نيمو لبا نم ريمان عد انرفرشا نون ناين | الا يو ير جر نور وو كسل كرام
 ارارنلاودومبلا نان نيلرشملا نم عقاب ىلع ملئ يلست سي: نيران ىا زل بيرعلا نم | | تان بدسم ل رس نسل نا كل 1انايلق تس درا
 1 ل10 قواصا» منت لل بغت لذورنع ملم ال نمي فرك ق لاب ممل عئاولطصو اون و هك نوليف تل ليس نمال مسن امنع نت اون ى اروإ قلعت
 تايب لطم خل نإ ىنعي كلك عل ن ايبوج ةرايوزم لويد اناا فذ نع نايت قتال مال منعت نما انيو ملقا نيجيردب نعى اير دصماروروإ قلل دجت عب نم
 وريكاتو ىالذ قع نايزوق حلت لوب ةراشالا مسال نايب ملوق ظرفلو ناكرد | | ههسكس ىوام ٠ اولشاو اولي لالشلا ثمر ةرواملا سمحتو فلز يداوي لخ]

 لوّقلا شنو ارلاو لوقماخآلا نموررصلا نيوقلا ىرعا مدام لاير رئورار لفررررزوت | | ءاصتعتس الاد ناسللاب حمس! لرتاووعساورلوقو بزاز يوقتمب ل رتوفعلا ماو ذل
 فشلا بث تسلا حشو ورجل يطفكل عفا أ وراتب ليلك ىف ما زتسا نو رش 7 نوم الاد لابس دردامتالو سن شيف مدزاجظلق حش ارب ضارعالا تملا مسلوق هللا, ىومل ضن ئرورصلا يف لوقلابر شنو لوصحلاو ىووملاف لولا | | دب روم احلا لد سهران نع تع اذا ن الف نم تخلي لبا

 تررللرق غيير ناومو الاوس سائلا عبروا ىو ىلع حم ا ناك و نمر لظأ رعا | ىا ملرتوق للا” بطن عما او با يوقع رتوفعلا ىدازعيبلا لات ورظانمال ىا
 ٌقرماو لكو ديلا كي زكن ملط ا نك يد تايأب ركز نمر للا نو ريفا نيل نونآولال هلع س ا” بشلل اهنبم نادجو نالو تمت ال لاهعالا لكن يش نادال ب ني
 انبات كدلك وتدوير ويلا ايفر وكلا نإ ضل زم | تسلل ىواصا» دم ظوحو نوع اري ريز نع رع ىلع ةيونخ ير علا رينا دنع و
 || شمر اجا لكانلمو ىلاعتدنلا لم بس زك يؤ نين اذكلا ندع الورلا ل رتفانيررلظ نورا 1 غ2 ظ مم مسامامذإمترشس عسمعبرامأ ل !ةداع نمد الو ثلار هام حم نم مل يمال نيا لاؤذ/لسا حمم او لك غضا نا | | نام سايت ام مسا ل الا ناك دال اننى كلان اناوك مامي حتما عاق
 طلاق لميلر يلا غن نال يل اغلا فنى تسي يطال نو رغطال زن نانا | هي يس" ال ايان نمير ادلب في تسلتن نريد فو فو نمير م امنا نول
 7 دول ا ا اا ا واب رخل ةدرعس يكملوا نوفساو ىراإ رولا امليإل ولووسيا الا لج رع ريوتلاى بنا ذاويلظالا ل يوستلا تاهشا اسم نال اضقا نتن وكيل يل اظسلا ىف ى م لدي ملاذاو 0 0 20

 قوات لاكش الف فلز نود اشنم نال غال ل مانو دوا 0 9 سكب لا سلول اثنى ضاري رواها لا ةراطا لجل جام
 1 17 ىكلاصنوااووبب ناكن مالا نجل بي نل ىسو لولا جشلا ضع ىو لوقللا وق حلا
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 ١ ةرغبلا ظ نوع ظ 2

 - اهياَرَح ف عَسَو ممجستلاو ةواصلاب لا اهو ردي ترآ يس مَنَم نكو ملظادحاال ىرلذك
 يلعن طصوتنلا او صامل نيكرشملا ىف واسد قملا تيباوبتم ينل قورلا ن عار تلَرَت ليطعتلاو] م سولي "1 هلا... همك : لو دص تلا معي لب ش 23

 دايج ابمهوقيخا ىارمالا ضعم ريغ هيف آل اَمُخ ني آكل ناَكاَم كيو تيل نع بين دل ام اعمل سو
 كا 5-05 7 قروش ب ع م 13 2 نسي ع 77 »ملص ىلا لزعاعب 42 ١ . اح

 عطامل لزتور انلاوه هوْيِظع بارعة ردا فمر ةيزجلاو ىجسلاو لتفلاب ناو ٌئْرِح اين لا قش انمارحا ولع ديالق
 نكس فل ار سرب تي ا ل يا ل ا

 أمهنالاهلكض مرألاى اةيرْخَمْلاَوٌقِرشمْلا وِْإ و تورجوت أىايحر فسؤ ةلاحارلا ىلعةلف ذل ةولتك فو اةلبقلا ضسن ىف دوهيبلا
 لكهلضف مي كاد هللاَنإ اهميضر ىتلاٌةّتلبق ديلا ُهْجيَو كانك يرمي ةولصلا يم كه وجو الوم منَ اه اتييحأن 0 د لل دوقلق 1 12 قي دع ل هل 1 0
 كج 0ك ركرلو مرح 5 7 ل 7ناف بيرعلارلرشمو ىقب ل. 1١ بلا نب رجيسلا ذل 'تااريزخ ولان شخ : 7 ب5 هلا صار لات لاقلت هل جانب ةكلكملا نام عز نمو ىزطنلاد درمرل ياتو دعماوب ات ةقل خرب ستي ١ هه 1مل تكرر وا سا لي 5 2-6

 لقيا بيل امير دعو ةدالولا انت ةيكلملاو اديبعو اقلحو اكلمضْرالاَو ٍتوبَسلا ف اًمدّلْلَب هنع هل اهرعزنت نيم
 قبس لاثم ىلعالاهدجوم*ٍضْرَكلاَم توبَلا نيب لق اعلابيلعت ةيفو هنم د ارب امب لك نرعبطم نوما

 ا» نوتلاو واوا أي عش ثيح هك الا

 َوملْيال نيل لاك ورمالل ائاوج بصنلاب قءارق ف ونوكيوهف ى14َنوكيف نك لوْ أمتك تدأجيل ىاارشآ دارا ىضق دو و ًُ .ءا صر ثا و ١ م د ” 1 هلك كج نا
 لآق امك َكِلدَكَكق دص ىلعهانحرتقا اهي اَيناتهلوسر كن اكل ليي الهال جود يلع هثيرط عونا ةكير اقكىا

 ذة" ةأنيفل ا بل لما طكد | طساو لب ىا ام 0 ا

 :ْهولدكَماَتَت تايذلابلطو تحتل م مهل َلْكِم م هئ؟يبنال ة بيض املا همالار افكت م موت نم نيل لاك ءالؤه

 ث جبتي ب ب ب ب سيلا

 رح

 ب  س---للسم

 1_تنعتاهعمةياجارتق اذ اه. نونمؤيف تايلاهن نوما عيونو موكل اكيد
 رمج ٌمفوقد امل مزال تسييلام يداي زوامم مزج اولولاد اهبل ةريزم ايو نا حما يرش مسا أنسب نيا اس قلل انه قري دص تاريخ

 ناكو لإ مماسل يقض ياك ى لفن انإلا لاباس نات ل
 ل ميروتلا دغيم يا قط يا نمو ورشا باوجب لرجل ا هرفررخ م أ تبي سلا جدو (دقم

 ربك لا ريراشالا مس وروق (رارم هأ اهببرما يل اريج ازيل امو مثلا طم وتو سلول ا لم
 ورماب ةولصلا ف مثيرا فرص اوفو وتفسير نى اوشن و جورإوق اللا :٠ اول ل وحنا امرك !ىج نإ سابا سلق ملول بسن اوا سرقملا سدو هرعاورجج لب يوزئلاو حما
 وا جل ارعول ايدام افا صر لايق وماب ةولصلا ىف وجو تدمع ناكم ىا فىارل ناني او هلناثلا نيك املا ىذانمأ مط |نمالامىزا نل لوقت اكرم امن ببسلا ناكن او
 نم لكوا لضرالاو تاومسلا ىف ا امانا هلك لس |” دوس ىف تزن يزن نب نر لاربعو ءاطعى اك حرار نت و .ىواصا ار سلا تاني يلم ا رعلااو شمل اىريملا نبا عزت !كراصنسلا تلامتدرشنا نباريزع | | مع دل 5 0 اا ل لا د ا ىواما٠» كن ريع و ارو ابر توادهس املك مرالا لحج ارزمو لبشلارهاارنف منكم لضف تازاىوخما لاقادإ لو ك7 يواصا» نعل ىن باطقلا نور ةفالغأل نوم 'ء ريزم بصح عايازف: ثلا( نصخ بو يلا تفز لوقف سعلا ترون لم فقوتن تسيل || يي ان وايران يكل رز ساومب لن مل كو لبابا نئاهيسرعت تنم ةواصملا ص ىلا نش لكشف عسير ل لا مورو ليال كب ناد كاف نم | | ناد, تع بيم | كرامن ايمن فيش لوي تستوعب لول يل لب يالا نايل اولا رهاب نميشس دك يافا راصابسلا ين سلع || ناو نسال كسل داما حب تاكل سس مدكور ندي يقم تيب وا مارا بسلا ناولصتن مشا كور ةراعو رراشلا ضيا || ياي اهلزْلا يان لم الورجاسوب دور نيبعلا نوكيا اذنولايرما قلارجى اسطر قلالبق_لوق حلك اىلا» تاذلا نع ةرابع صولا نال تاز زتخ | | ؟السلاو ةولصلار يل وخن ةولسصلا نار هضر انالووج مس ايووحسعس ع تلارجاس وق
 امان وقو نيل كة وارالا نحمراضٌعلاو تونك فاضمملا نا ىلإ يشي هداهيسا وق اس اول دقد نوفل اذالا انولضريال منابر سلا نأ نم مترا حقول ريدا مالا حرج فون اشملا ناار شب هراججاىاروق رداداوردقورهاو ناخب وكي لن اوم داق | | ل كلل ؟, ترس |ندوس ضان همر لانج نع روش يخش نانانب هازل ايدإل(نايب لا ةراشاريفدالا روق ع طل لمت مالا نحمبلاز مدار | | هرج ننام احب ناك كا نين اذالا ودب نا م ننال لق تكلس واما ترد ان بودطم تاو اوإفا نضر فكى دولاب كا جليل. لا لقاح رلا ع | | لس يسمن ايد نرش اوسخ و لصق ارتياد فلا فدل شلال لل [صمج ف ىاريفو ممول ياهب لكر نس ولرلاب نورقم ىا نوعيطمل وق يللا 7 شلارلو هول عرس ن يه رجلا نث تس ماهوب ىاريبيدملا/اهرلق كيس 7 ناكر نئيامصاد
 نا لذ ىلع لري وكما عرس لبس نعم ماو ب سطام لاب سيئؤا يقبل لعمار, سي ببازلات فلسا باذن اامارعاا ضي الفرق لش ٠١ بقول دقوا رتتسم ا نكن إل نيو ورا نذل بوجي خ_برصنلاب يرقد نولي ىا ضانيتتسم الا لوا لوقي | | كداسن ندع دم تيميل ديال ل ائمو ةداد لقد لعب مدل افلا ىدي | هتراملرعب ىلع انطع عذرا لروما 4 نوكيفرق حل طل م نلت الوزان هدر اهدا هيرس نع | | كمدخل اسي املي مهلا نال يابس نما لاق مترايز لد ىذاصنلا عايل ندع ياك /ذ لب نؤلاو ناكلاب لما ياىباب تدارا تفلت اذا اوال سيل نولي كل لوقب كيب نالت !مناىم ىف لاو نيدلا الص نامل اصلخ قناديل شو نون

 عن ايزل زا باوج اوي رمل اوومدعرل لم اسلا ناو ينم ةروسلا ناب لاكش انا مين مران ى الرق لامر يشي ال لاهلك مت باثمءزخنالالاه نوككن انوكجالو البقاع اهذادتيمالال لحن ههلئخ ا تسلا ىلإ ضن نررعبلاو رب عما زوقك الا مقصر داريال ودربررمالا لذؤلورهالا ل خزل اردبامو لم هزي ىز اينرلا مرق هلل ا لطم م امزوتو الع الاوز وامن لكلا اكسال نب ملل مورولا لو ريالو نول رجول نالووجوملا رد ران وكنت ب بالا | | حاسم نا لل ندا نااول اق سلا لعنة يالا عن سارا لوفد
 ظ لل داصسقالا جوا اررتم لاوس نع باوجاملليدالاىارلت /# - ىواصرب ٠ مد (راوكلن م حقو | | تسمتولا/ةدرطس ل ةيادلا لص لذانلا ةوفص تعكر ندي بلال دوما نا ا نناش ىف تلون ندع سيل يطا ىلا مالا نم قو أم نال هلت لا عوج ازيا تنعتلا نمر رق طه حرا» ىلا لكان ةولصلا قوارلوق ل ىواصا» يلا تلرئف عرش اروم اس لو واو, ىضضل اهيل رارجو ياما امنا يد نارى اد ناالول منف تاراب| تعتني ول ءانمن نجس نم | | ال لس م نال ابا لاتسالذلاو راسب و معد ىف مل جل اًارمم نا ناكالوهف ال الب عمن رتل عم رقاولا اول نا لييلنل ا نعل عن امو المك ض يح فرح ارب او اًسافووم# اهيا ىلا سري جل ةولصل برها رملا مرو نددت ربعنا لسنا ناف لول ناىلاراشا مآ لب رلوق كل ىواصا»ظيرملاب وب ول لاوس ال يؤ اولسرا كمر نكن ا رقم يسب ىب 3 اا لابملا سن فووسيلا نعط ىلا وق جلال .ا» ةصاخرجاسملا لود
 اولول ارنيافروق حلل "اب يوبىا تنؤط خام حمو اولا تدمي نا ليو برخملاو قرشسملا
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 ْ 5 اذهل

 ةنجل أب هيلا باجا نماَرْيِشَب ىدهلاب قحار نمغأي كني
 لوب ثلا قت ارهيتش ناهي ريا

1 

 كالو رانلاب هيلا بجيمل نمَرْيَِنو

 امل ني |
3 

 م رس
 1 ببرامج

 هوه رسوب )١ و ”ت وم

 هويججا بعصا نع
 را”

 يك ىقح ىراعتلا15 دمي َكذَع ىضَت نل ءايخ لتس م زئججب ةءارق فو خللا كيلع ابنااونمؤي ملم ورافكلا ىراثلا |
 2 مسح جي يي إي إب إب ببرج سبييييييسبسبلب

 رس ا

3 

 7 - كر مب ع# لل اوكا سو ١ سوو سا ىإ# 0 وسما

 أهلا كنوع دي ىتلا مهره تبا مسق لِي للص طعأبو ىذه السد لل ىَدُه َّنإ ليم هزي د: مهن

 بتكلم هت َنْنْلا هنم كحسي ةِيتالَو كظفحيٍبإَو نم وللا نتكلم هندا نم قولا وللا نم كءاَيَئَِل َنب اضف
 ك0 و باسو جب بسب سس جسم

 -. جى اذ 297 2 : 2 م 0 هع سا ادد ب ْ

 تةلزن هي نووي كيلو ري اور دصملا لع ب صن قو لاح ةلمجلاهلزتأ امك هنؤرقي ىاٌْيَوالِتَّقح نوني آس رم
 ثلا متت

 بابه ل

 مق
 هللا ى

 ىلامهريصمل © نورا مه كوك ةؤرحي ناي ؤملابآتكل اب ىا هي ندي نَمَواوملساو ةشبح [نمارماكت ةعابج
 لابن ىنن اننا ب اصا نمارفن نيبجادا

 اوفاتخ اًُناَو هلثمم لقت © يللا لع كش نأ و زدْكيَلَع ثدعنا ىلا متن اور ليون نجي مهيلع ةديؤملاراتلا
 همم

 ٠ 5 ١ رم ووسوو و يربو راسب ( صورو يبي .٠ ةهسارمو 7 1 2 8 ه«هه5دو م 2. و و 3

 هلدابانعنم كرعنبب © نوصي جه“ 3و ةعافش اهعقتت ال ءادف ل نعاَمْنِم ُلبقيالَو م5 هرف سفن لح سفن ىنخت نزح 1 و
 1 ا سس سس

 ةضمهطملا 0 أ علنا ع انت ولك ةا د ورسانأب طي هبَرم هاربا ةءارف قو مهر ربتعا لاذ ركوإو
 ١ 5 00 5 ب 5 3 : . رع, ش 8 1 5

 ءاجنتسالاو نايلون اىلاقلحَو طيالا فتور اقظالاملقو قارلا قركو ةتراخلا نعتو كلاوسلاو قأشنتسالاو
02 

 لني اللا ةيبثر لكجا ىدالوا ديد نيت لَك نيددلا ف قو نقار سياكل َكْدَبف] ىل عن لت تاقأت نهاد "يمك
 أقجرم ساَكاْيَكَبَكَم ةبعكلا َتْيَبلاَمْأَعَجْذِإ ولا ظلاريغ هلأتي ةنا وعل دمهم نيرفكلا هنيينلا ةمايالايىيهَع

 برجل تيرملا ف ىلا نإ ىلاهسأي ذي داخل ا

 هلذ هيف هيبألتأق ىقلي لجرلا ناكجريغاف ةعقاولا تاراغالاو ولظلا نم مهلام امايئاَو ينأج لكنم هيل نبوي
 نال الج لمة رهتعم ارسال نم قربي رص تارت

 ىاووريشو له سرالاب بامر يح ا بوصا نعل ست لورق حل
 مكس ىراجو سور طع يل( للص أ, تدلاسد ترزعتن اب زنب ىز وردنا مد ركام اذار

 تس !يلاعريامل ائيرب درت بلم اودع اشلب باز سس ابروزا ىردوومسرب ل اوئامضرلا

 ميجا باوصا نايا, ل داتيرف تي زا ناعجا تدني ذاب مقتسسم نارا بانه مينا
 لبا باصابرب: تلاسرو قوت داوتر برندرو اين ناديا اشيا ال ةلريسدب مت اوك ارئامورما
 فال امال ىاىقنملا لاوسلاةروصانب مآ ونمؤل ملمع اهرلوق حس نيس ضلال تلالع
 حمم [زجبرلوق لس تراةروكذ ملا ننال يبت غرالبلا بايع ى الو قو لوقل زر مايتلا
 لشاب وق هيل ” مذ عافشلا لات لول ىينشسلا من ص نر ايي يلمس دارنا ع
 ملاعن ع ل ثستا ىف لسور يلم ثلا وسمى بن ةداحبرشلا نم اين ى ا اهيل وق لع ائلا خص ىلع ىا
 بازولا نمزاللا ريف عفوام مليون لراملا فو لمتوأ د عيب اهناذ املا ىف ل نول لا
 ثلث نلورلوق مي سس + نعل سنا كلل انتي ف دب ىف حقت اولا نمل ئاس نالخ فيك وت اك
 ريهام عون سيل كنع ىنصرن الو وسلا تلاكن ل ل املا اقم هزي ىداصنل ال ودومزلا ف نع
 رمال فيلوك تاذوارعوقو لصف لا انيرفروق ©ه.- (ئواصا»ىراصنلا تلاكىلذلو
 نابور ةرايعورتلا نمى ولا وق ل ىواصا» لل نطبحت تيلرثلا نثل ل عت امد لع
 روق تكس الن ىلا او رونعاولا نيا يلاب صم ولحملا نيرلا نمؤا مالس الاوبترشلا كيد
 نم كأم هرم وكمل ازيررلع لد فوز رشا باوجو مستلا باو لا ىلو نشل ن9
 هب ىلا لمتا» مهر غ الا باوجباف زم اوس عما ذاننا ةرعالان ال تلذد ل اّسلا
 فسصومئاؤاو اّمح ةوالرررَّسَلا نال ل صالا ىف ةوالتلل فص امّسالررصم ا ىلع بسن ضو رلوق
 .ءاّبلاوبل 1” فوزمهررصملاذصو نولي ازوكتوررصملا سعت ضنا يلا فيطاوررسملا
 ترزتارق تل لس طف احلم لمج_ناواو نولي ليقو كلوا اولق حش
 مادقمو رار كمنس شنان اير نمر الو _زيه ا نم ن وئدلاو ناانمما نيعبدا ىاعارج ف
 سفن زب ال لوق قلل ىوادض املس ريع سلا ىلصسلا لسد مك نييا يسلاط لا نئرفحمت
 مل# و هأر اعلا ميتا دلو ةرفاكد» سضنلا ىاامنم ليل لورلوقو ةرفاكى اس ضل نع زمام يا
 كريز وق لل لمجال رازجبا نم ايييداانغدلا نوايا قو يخول رمق فوزم طير ارلاوامويإ فص
 لييسولع_زطتارارلاو زاك وق جلس كادامبنب ل امن لا ةرشمل ىف اول لم نتطن قت املا
 اال يجاوارنصعبو لسا طع احلل اياوررلع جاو عرتعل اوي تناك ف بسوتولا
 حررخا ا لييقو روق حطه لاوس دس ايعيوب ا نع جيلا قرط نين نملا نيا ءاورإلا لبق وق
 رجلا سو سأرلا ف سك اربا لوبا نرلع امرت لازنا سس اهب نبا نسوا نط نم املا
 فلات ال اهن نبا نعد اراوتطالا ملت سجلاىفق لا اماو كارؤلا ضم منعل اف س أولا ىف قتلا اما

 ولف مري ول براشلا مث مرسلاو ىا بسر ضنا صفر نلت لاس الواصل لاصنم ا

 0 اوصّقلاورججا ىلا او برايل اوزج شيما نو دي |ظ
 ةراوو قسما ىل_ررلع شم نس ليقو وق سان اود ف دوما دسك ينو ئدب براشلا قلك بت
 لإ نوف !ىزاوب تنم ص خلا ورربج امو ويينعالا ىلار سنو دنس ولع ى واو مرامدعب ىبم
 ىفان/جاحلا ل خمر يعي قبرا نيزوناي و ىركملاو وان ودعا غارب الاب تس ”يبحلا ضفسلا نا
 لكي راش لم لطفا ضنا بمن. ندول ليلو تاواوسلارفس حرش و ءارتسجإّنحلا والا
 بجعل موا نتمناسو سرسوا صفق سرئس[س ردن ؟ل اشيا بك إرب اظل تاب تساددرت
 ربجاظااثسسا برا صن تنسو وركل نر يبارسزا زينو وأ ىؤتفلارلعو زان يورنار تفك

 تالا زل وأب رمفتعإرث أر بساريز وم ٌقلسروو وأى كدب براش قل و بارود

 قؤوروق هلك امن ىسسارب ل ابال_ةففشكن وفرط لع ياو سن 1 رتل عا و تسسا
 لوم زءام نامل قلصروق حلل سلالات املا تنال بن ابا ىلاور حش ٌقزذاىا سارا
 اوبل نم نايا تلقو بستتس ورانا نعم ةرازفارلجلا حلب نسخن اورلوق ىواصا "راب
 بسور قو ل مد ؤيزعولا فولو غرولبلا سمقو ىلا للا هيلو رئت شعل الو نم خياسلا
 ملسيلى ذا عا صر ناكدرا نسا نمو نينار غلب ناو نان نا مسمى بما ليلا را رعلا
 ليقور تيلاررلا نو عرور هاازب قع لحلا لب زئماع ورب ادييع نب الا آس ايمي ىريالو نسال نا
 لبا_ةمزلا ليقور اتحمل اور ىف هيلع لائو وال حيل ملإلاو لفرض نسي نارك اذار يبا نان
 لضلاورئاووانمدق الة يالا قرط ابو صلاو ربما نات ليت قلع زراذ نانا جد رول
 نيّيمللا ناسا زي كرز نمو روق ى الع 7 ليقإ ل يمقن |نميرجم الورك اظلاو
 للا رهارإ ل اس ريس اريل كب ضعبلا صيصنو ضرع ن واريز و لو كم اس لامي اك
 قءرذ نسوق نعل وعغملا ف زو ىلا ةراشرا رم ا لج زوق لل ىواصا», قل ا لع اونا او
 مسلوق للم اءاءا قتيرؤ نم ابر ف لاو ّيسلاو نااف هزم نالوتفملاراّيبلا ىلا رابع نأ
 تسي ال نوياسما ماما ناريشارفكلا لبا ىكا كرلو نيرلظنلا لبا زيمامالا بسبيصت ال ى ا وأن يبمالنلا
 عرس امير نمو قحسا لعورلع نكرابو ىلاعقرشلا لاقت يرف اكراو نييلسملاوالوا نيرفكلا لبا
 عصيلا ساذلا نامل يو ازب لزمعملا را رفاكلا ملاتلاو نمؤملا نسكل او نمر هفنل منو
 نناك نم بصف اذ مظل ضل امنا ماما او م امالل مالا صن زون فيك دول اورام
 وما ذا انرببرفاكللا ملالتلاب زلال وت (نللو لطب مثلا تس نكي ئاسلا لل اداري سف املا
 ءبلراد "اين نوكيا مالا ناجتا ومب ناك ايس هرلو نولي نا لاس زنا ل يقو لطملامللترا
 حرارص ادب مدرع نادك سو ن وحجر ىا سولو شير ل وق دلل



 و عرمبلا . اركلا

 وي

 هقلخاواصت ناي ةولص ناكم :َّنصُمتيبلاِء اب دنع هيِِعماق ىذلار هيب اوه مهاب اَءكْنِم سائلا اوديتا د هد

 ناثوالا نم َتْيَباَرِهط ٌقايىا نكاهانرما ليمن وَمهْرْبِإ ] انزهَعوريخ ءادلا مقفل قءارق و فاوطلا عيت

 ادلب ناكملا ره ْلعَجا ٍتَرْمهرَْلاَك د و نياصملا دج اسو عكآر عمج وجل ِمْنَلاَو هيف نيربقملا َيْيِفكَفلاَمَنيِفْإفا

 _مةخيذلو دريبص داضيالو ٌنحاهيفنملظيدلو نآسنامد هيف كنسين ال ورح لحس ذاعد هّنداباجادقو نم اذا

 ه١ وم ورو5 صمصاوس اًعضفإ دوق ب عيا هع . 5 يسلط 0 ١ 4 ده” الوم

 جالا ؤيلاو مناي مهم نمٍامدلو هب عرز الرفق ناكوماشلا نم فيئاطلالقتب لعف قو ألا نم لمآ رز عالج
 000 ل دب 7اس مح يهلك 7 - . 9 2 ل تو سيسطب ا :

 وديرشتلاب ؛َتماك مكن مقزرإو ىلاعت لَو نيهاظلا ىرهع لآني ال هلوقل ةقفاوم مهل اعدل اب مهصخي هلهانملدب
 ص ع سس 5 ١ ه يل يس ١١ 43 - هلك ر ءص ار - م 9 م

 َْشِبَو اصيغاونع دجيالف اراَكلا ِناَنَعْلإ ةرخالاف هلا رطْضاَريَت هت اجو لَك ق ضلإابايندلا ف :فيفحلا
 دراج نوع يل مصعات معا هللا» عاسضال

 ا بيب يب يي بيت بسس سال يي يبل
 مس يسب يي سن لسا

 قعفطع ”ٌلِيِمْدَو مفريب قلعتم هينبي يلا َنِم ددجلاوا سلا َنِعاوقل مهرب مقري ر كذا ىف عجربلا ِهُرْيِصَمْلا
 نم لحجا د ة[نيداقنم نيم نبَر لحفل ايويِلملا لوقلل ميلا تناك ثءانب كي لبق اك, تالوقي مهاب
 بأبو ارانجل يذل صعب توي ع لدي داق مثار اتكاتماملع را: نيدظلا ييهبعلاتيال هلا قم د قتل هب قاو ضيعبتلل نمو“كل هَ ةعامجهكلانددلو دير
 >هموتَعبا أبر امقيراذل ا ميلعتو اكضاوت |متمصع عم ةيوتلا «الاس يحيل باول تناَكَإ نزع تن ءانتجو اننتوابع

 هك يسيب بدك يتسلل

 بلا مهمْلعي ور نارقلا َكِتيا منك اوني علصر عرب ماعد هنا بااد قوم همسفنا نم محق كور تيبلا لأ ىا
 ا 0 2-7 7 ١

 ْنعْبْعرَي لى ا نم و هحنص ق6وْيِكحلا بلاغلاُرْيِزَعْلاَتْنَأَكَبإ كرمشلا نيو مهرهطي ميري ماكيتا نم هيفاذ دلو نارقلا

 ةليقطضارقلَو_اهنيةماد اهب فضتشساوا هتدابِع اهءلع بجي هلد ةقولخم اهنا لقرج"هَسْكَن هَ ْنَمالل اهكرتييف مهرب هل
 ا

 نيل الج لك قرهتعل ارم سانتا نرم قري رص تءءايرلعت

 وال ىابءالنارق تل
 نا ىلا ليدوم) انبلمو عىل ىفاجلا زخاويلال حملا لييقو رفا مرر لما كل شق ىلع ايار
 اننا نطو انما امزح لع از ااوريملوا ىلاىت ل وق لوالارضعلو يزماول ال رمخا ىلإ ىييلملا يلا

 اندقويىا لولا بر, قيتبا نلعب ىلع ضطعرإرقلا ركل رمال زب اورذخت او وق هيلا ليل ج نم
 وسو يطع شلال سى بلا نم ىف ناكو تييبلا داني نعل وق لس بلا» سانل ا امييااوزبا
 يدوم نب الو (وبيلا صوم ىلا. وت ى ا عيري ّقازرلاميعءاوررظو رشات ريبلاب رص ار ىلا
 موقف ىزيلارج اوه ليتو جما لوالاواينفاحلا لإقردلوجىذلاوبملسو ريس يل للص ادب اجلا نع
 0 انمي اوصل يقو فاوطنا حار وق بكس كار روم ١ لوقو ب لوالاو
 اوزئكادأرثو وتحرر يف لص مي اري ماتم ىلا رض طوف نم عرف امل لسن يلع شد لص ارم مج نك ورا
 ما لس يا شلاو "لب اهل ارزع ركؤم لسد كلاما لعد انزع سب او ىب و للصم عي ريا ماعم نم
 اينماءالضاو ززئارماع نيلو حم ان أرق اوزتا لوق يرازلا شب ةارقىفورلوق ند لام سيوف
 مرهف وطحلااوربل اطغؤل ىلع اروي اوزئئا ودار ىلإ هريضأ نو مآرداما طفل ىلع ندوق اهلا ورز ايل ىلع
 طئاوريهعلاناريدانا سيربلا لءاكا لوق لبطل لا بروتلل لاو لوزير قلل ةداعلا زرمااوق حل » اننا نسمازر ىلع ن وكيلا ين ىلع | فل اوزئاداوبل اذن هرسررّفت يد وزح
 اور ح سلا لضرب لوق ب1 رك اسي لات [ملئفل ىلا هداعا ولذا مالا حمي يي دزلا ىلا | | ورسم لا قلرطب سيصوتملا هز ناك الو حالا ىلا زك يصوت ا وانعم نااكمملاب ىرعازذاو ٌقوملا علا
 . فكر ميئاربل ىلإ ةوخد ان اموؤرمدم لاير شي يلاو لسور يلا لص نبغي سر نش معبم ذا | | ١ بلا» ير مصم ناورجلا ترددت دور نا لاري طنابىارق تدك كامالاب

 لاوبلاو مدس نفعل نم الاه نوكين نوجد ل وسر فص بصن عطول 'رمائاوتيزرق هلل التروس ليث ءاعملا ن الا ةراشاريبلا نور ناكدلاب ورضا مارح ن للان ة تشس
 مما ريف ف نيرضملا سءارايع حلا ماكرالا نرلوق 2 لاك ءائييلاوإا مرام الريف | | ناالا انمارلبلا اب لحج بسر مس اربا ةروس ىف مرض اني نو نمالا حرير لب | لوُئسملاو
 نم براوصل كل يو نيران قنلا ىب كلام لاقد نآرشلا مشبب ايلات خلا ىب ةدائكل اق ميم الان !ىل ارب اشسا سان لت لا" تملا قرد قمرما ىلا هذ ةراشالا لحجم
 بني نو روق تلا لا» عض اوم ايش الا عضو لييقو ار يك انة نرقلا سبل يتو لولا || مد يف فقس ل وق سل سس اجلا ليج ى ع مح ىل ان اد انس اذن ىلختي بلا ا) بالا
 اماهيرو ءلسسمسا ىف انلاورتب ارم ااهبرحا لاني ل ناو لسا م الس نمر يل امبع نا املوزن بسس لا لالا عنبيلم قييم لب دنع رفانمب صمتي لف طر لح ىلا بسس ذي لح اصاصقو لو ىانااسنا
 نصت امس اب ل يجلس ارلو نمش معاي ىلا ةاربلا ف لاكرشلاناايتطعدق امل لاو /مالسالاىلا | | اذا اف امنيه ف الخ اور يفاضل [سلاءنعو راين رم صتخشم و نم رز تل يسسرشلاو
 ٍ مو قرجلاو يلا تلزنفرج ارم ىبا وف سملساؤ نوه نت ب نؤي ل نمو رسم اوصف ري نم ياو ملك ل ل وضو هأ اقافلا يف صسش د افرين لش اذا ماريا اردو ل ملا را لشن

  مامؤحسم منا ىلا ةراشنا بري ال ىا زوق تسلم ىواصا» بمبسلا صرصخم يذلا | | عاملا لذ مي ربا اموال ف اطلا لم لوق هيل 7 بطلا ضبط غول الو عطل
 رنلا بنو راريالاب حر عشوم ل ىت إب رهالا ترام للزلو نعال ن ىو ةراالا حم | تيب لوب افيو امي دامو الطن افر الا ين فسم رق نم رق للنبي لمت
 لمج عمر طسس عضو زيا ىلار يشمل جلا امنا لمجرلوق سسكس, بلا ىلا نمو نم ىلا عجور يمسيذ وأ | ملا عم فو حرر هأ ب سيب لل ذلاو بنُ الملا ب 9 هلم نب لام شمل ل | رعد مل | ىدبس
 ىاالا امي تنكس وا لوق ن8 ل متلا لضواورايلا زم قرفسوا سرعت رعت | | ركتملا زب ارب اللا قزراورلوق هلل ندراب ماشلاو الب نم ن اكمل اطسا نا ليزر
 لوقو ل متوأ امن اب اورسفن ل ال ذا ىف غل ابريق هيف بسم رع بسعر نش فن ا ضسلا لص نال فلن لجن ابرحالا زب رقي نا نكيوزفلن م ّقزراو نما نم قزراى ارد« لإ ا فطع

 ب نتش اد ضييضوراوتناتما حاملا ليل ذداناسصارلحتاىا نما ىارفل نم قزراو ياربي لترا يحتا يلق نطع نمنع زوم
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 مجاز وقل كا" جا ناءزإم امتىلا ليلق ناءرز ىا فظل يلق نا ىلا يسير ت اح ةرم لق
 عازم الا كلم نم كل اىرروك ملا رفاكلا لاه يش سيت ةراحتسالا تحسي نا ىلا ٌةداَّسا
 سا سحس لا زوق لله لمت ا9ل راش لا ف لعشسم )اي ررملا ف لعتشسا اهيل طا امم
 نم الامل العب ضتفملا هررق ن الوفير لوق بالغلا حرام »د اينب حماس عمت
 اداضغتسا عطري ىف عرراضملابربعةرمر يتب الا الام حمال يما الا لمت نا لس اهساو مي ربا
 ىلا مراشبا ان ءانب وق كسل عس "رع ثررىروبجو نآلا لص او زئاكت اش رحل يع املا لاى
 ءاسعرلا متسراوو لشنو ايبر ىلاعترلوق ىف هركو حم لبق لوح كرتو فوز لبق وقلنا
 رلوق تسلل وعسل اولا )نع [تييلا نمو ورعب امب ااهلمت نك تل !اتاى اطل او يررشلا نم ورع
 ناكمي ايبا نا ىلا وكلا لات بى رمي ناكاذا ارعأو نوكتد عاما ان مالا ناوافا معارج ا
 معلا ور نمي ازرانطعاوق كيه ىلا نما! ازيرطاو ل مالا قلد قوش اننا ا
 أراض نم مك يلا باوصاي بير لحن فيلر تملا لظئادم تفي يد لارا ىلاعتر سلا لاق
 كلش ٠١ انزرعول ازعل ىا فيلو قعم اد اصيالا حم ةيرلا نم انا ود وعسل ىلا َةايعو
 ةدارحلا عنتومم ىاىريخسلاو مف برسلو نيس حفل سكرسنم عميس انملاو صان ىلا انتوا
 رطل ضم ىكمنلاو غر! ىف عاش لحما مساب لال هبيسن وا فاملا فر ع شل اني والا



 م ةرفبلا ب

 هلم ةيرامل َلاَدْذِإ ركذاو ىلقلا تاجر ىلا مهل نيرذلا هيض نول رجلا ىف نإ َوةلدحلاو ةلاسرلاب يبدل ف ةانرتخا
 لاق هينب بوعي هْينَيْمِهرْب] ةّلِبْلاَب اهب ىطوا ءارق فو ىطُو22 يكمل تَرِل تملُسأ لاو كئيدد) صلخاو هلد قنا

 هيلع تايثلابر ماو السلا كرت نعوم َنُمِلْسمَهمْسآَء ال نوبت الق مال سالا نيد َنْبَلا كل فطضا هللا نإ قف |

 2م ز تك ا لزن ٍةيدوهرلاي هينب ىطوا تاممموبي,بوقحي ناملحت تسلا ىنلل دوهرلا لاق امَلٌثروملا ةفداصمىلا
 هلأ و كهلإ لبنا قوم دعب رعب نم نُْبْعَتأم يبل لال يقذا نع ل دب "كرم وقع َر كحد ار ونصح
 كيلا نم لاب راو اسهل | بالا ةلزنمب معلا تالو بيلغتءابالا نم ليعمس اقع َّقحْسإَو َلْيِعْيسإَو مهرب كني

 َكلَي هب قيليالاب هيلانوبسنت فيكف هتومتقو ةورضحترمل ار اكول ةزمه ىفعمب ماو 2نوُيِلْسمل غو
 ”قازج ىال ملا نم ْتّبَسك ام اهل تفلست1َخنَق هم ربح ثيئأتل ثناوأ خيو بوقعي و مههاربا ىلا ةاشدلاوأدتبم
 | امل نيكأت ةامجلاهمكل معن ع نولك هلابك نومي انك بع نلت" رجَْمك اي دوهملل باطنملا كلو فاست

 مبتن لب مهل ْلُك ناجي يرطن ىفاثلا» ةنيدملا دوق لودلا لْيأقو ليصفتللو ورميت ىزطتوا ءوما2ئ21ئ5 ةاهلبق

 باطحاَوْوَو هَنْييرشُْلا َنِم َنكاَمَو مجقلا نيدلا ىلا هاكن ايدالا نعالئاد عهاربا نم لام هاير مهام

 ”وأيسالاَو َبوُقْحيَو قتل و َلْيِعِمَنا ور قنعلا فصلا نم مهثإ لإ َلِزْنأ ابو نارقلا نم نب َلِْنأاَمَو مللي ايما نينمؤملل
 حا َنْيَب قرن أل تايالاو بتكلا نم ْمِهْيَر نم َنْْياَقْوأ آم ليجنالا نع ىلع ةيزوتلا نم يلوم وأ مَ ةدذلوا مساع مورم ف ل جو ىدلثث د5 يوم و مو و 9 ل - و رق / جول أل
 ملت ٠ 9 1 ىثما و [س ا 2 1 7-0 00 /ممايان دام 0

 ٌلشم لدي يرطنلاو دوهريلا ىإ انسان هَنْوُمِلَسمْهَل ُنَحَو يزاصنلاو دوه,لكصضحبيرفكتو ضعبب نمؤنف“مُْنم
 .بتخعج_ 2 2 ُ

 مدرقأقش صغأي هللا مهيب س مكعم فالخ قاّمني ف مه انك هب نآميدلا ٍنَعاوكوَت نإ 1"5وٌلَتْما نق هيمتْدَم| ار ىتاز

 لاب بازحالا غورتعىب مسالا يب 0 شوب م هيلع ةايزجلا بضو ريضنلاىفنو ةظيرق لت مهاياهنياوأفك قو مهلاوح أب ةيِلَمْلامهلاوق ال ُمْيَِتل هَ

 مثار وظل هباعس انلارطف ىذلاهنيدأه.دارملاو هدا نخبص ىل سقم لعفي هبصنو امال سكة مر دّممولا عبي
 ١ - 5و 19554 هربا سنع” و ماوه ” يدك ومم تب ع ٠كم

 نيياسبلل دوهيلالإق ©َوُنِعل حو زيبمت“ةغبص وللا نم نسخن دل ىا نمو بوثلا ىف غفل 5 هيحاص ىلع
 ملقهل 2نسالالهلثةّجلا سانام قري دمج تابت
 توما نال مالسالا كرت ن ع رحلا قرباطنلا ىف توما نعى نويلس ناو الا نتومئالف
 ماذا ل ثرلا نال فذ و مالسالا ىلع ثحا وللا ن اب ىزارلاوب باعآو فاشك هآ/”تدير ىف سبل
 ينال لام لك ب ابوم امام توم ا لكى ساب ىلأي نابرصادما كين زلال ىف توما نماي
 ورنا لفن ًالصريريصيف للملا فازوا ابزفظما وطيف ينم ا ياعتن اريل ارواب لنا
 ةداعا نوريرورباريطلا ىلع ىلع لشن ل الارك درعا وأ[ كابا لاولوق هلا# .”:روزلا
 ()وفيابارلا نمد موق نا لوا ازبو ص ناي لوك كيرلا نم لرب لوق تدخل دع!« راجل
 يبو ومدلا نورت ضر يفبب ديمو و بم وقتل تدومدونعمانع يرن ام كار نعم رانا مب ئحمب
 رفاكمتدنعررملا نكر اكن الاورج اا ان الاب الغنام زعبلاو لب نحمي ءدطشم ما نأ يلريلع
 اءامتسا لذ حم نمل ةرايواورجب نولي ةراتم ب رضالا قراغيلال منا تاانقفالا سنن طملا

 دوما نوف ىلا ميا اري يعول ن ايب ويب د لوالا مالكضا نع بس زعالا انجب لب قحمو سم [ا يداك
 دالوالا نثمرا ىرخا ىلا لمت نم لل اريسمالا اري انه انبا و ب وفش لع يدوس امماءدا ىلع
 ءاوم هش زينك دي دوما ءاريبئالا لمن وقد تارمرقتلاو لص ما ناك رعاومل او ىلا زوج
 سولو كم ءهشنئنكم ا ةيدوميليرجل املا نم يسوق ىلا نويبسنن فلي عرس اوا
 تفل رما# ةرلؤم ةريطارشعا ءامثواربعن ىلع ف وطعم جوان لع اذ نم لام هن ولسا
 لبدااب هو ةزملاب ررَّسْن نا ما زود اف شالثووجورعا اب هابمو ىلاكنالا ةزك حم م اوروق
 ور تينا تناورلوق هسا لج همام ابريل نام الكف يمل ذل ا وام امومو أب ده
 ثتنادروميلا ل كو رازب ملم تل قه ك- 0 | اعارطرخلاو عترلا ضل اذا ثاف
 !/وؤازج ىا وقل هررتاك ف اصم افزع لع سسك اهات تس ممل ايآي مبراتفا
 كملف يفر علا نم لاووا مزال ىرمازيطصوا دفن اسم لمى انانيتسا لوقت هش
  ووعسلا ىلإ ن مطمن اصلا لا رعالا نمسك اءاملى ا تفدوزذخم ايار ىلا هفوصومو) هو صوم امو
 .. ”٠ ىذاصن اودى لاصتلاتلائوادوبج اونوكدوميلا تلات او زل ااولاوورلق لح
 ال بسن لكى ل ووتلا لوقم لج او فوز لوتس لم نا ىلا ةراشا هررت عينا وق لا

 00مم“ مال

 مافانبب اكن اضم ا م اممم انا ئضتعرلا فاما نس لالا يجز سول لاعاد تل
 تشيب نيب نب لاح افا تيفد (ز لتسير ئبر جو تيار لاك ميئارإ تءلاعا هلال م
 اولاكض مورعب نم ناك يئاربا ىلا تلزن ناو ىبو علا ضوملا نمر وق يي لس ٠١ لوجفللا
 . وعسل وا نيل ارم نارا لجبل ملا رنا تل حج اماكمحا تمكن يلضاو التاي نلودههس
 لاقومادالوالا اس, دارلاو كن اصغااملو ” سال لوي دارس عم اس الارق هلا”
 للا ارو لتي لو سوم ابل اتا لوا اورو هلغل !"”ةرلورلو ىارئاملا طربيسلا فاشللا ف
 عفو ةريازل شم وق حشا فرك رار ةزكن عزاريحالل مك طربا ىلا لزم امو ليت لكى سوم ىلا
 نان حلاو زنا بتكلاو ىلاىتزئا زويد نوماس اري مايل ل شم الزنا نم يل طرجب الظل سو ريب
 ٌيررصم ا,دريك انا ةريزمءايلا ليقو ءلوصوم موري رتشم آاهبدوعس نا ةوارقرل سشيو ري مش ةارباونم 1
 لكنالاَئاَقُس ضالثلا تن لغزو هلك ىا» مسام لثم اناييا.شلاياونمأن اذ نحملاو
 ركؤمررصم يم ثلا نيد ىارئبلا خصر وق هلل للا امرا قس ف سى نيل تملا نيدعاو
 حلاو خرصلا| |.يلع حمم هلا لاول بد سلجم ةدلبم اك خرز نم عن ىبب ورش ايان ألقى بعت
 عام زيومرفضاو ام ىف م, الوا نيس اوف اىرارعنلا نا لصمالاو سونا طبل ن ايي الا نال ييطم
 نيساء اذاتعاين |منراصنلا لاك ب كذهرلوب منرماولا لعن اذام مولر رطنوم نول ولو يرومجم
 كا رهل خصل |: لب تو [سغص خربح مل و فمن اهيال بيلا انذسصو ثلاابانم [اولوقم لاول عي ن١
 هلك م ماركا خيطتصيل لتر ريت تنناو نالخ سريا يزغارامبتالا سري ناو قل
 اوحتاواانمأ اولوق ىل* [نطعاول وقريت لميللا وأد زعالا ىلع اميصل م طحاو نم[ بز طغ ى ار صمت
 قال ٍةططلا نع ثلا قييصبزوجتسا ناىلا يراشسا لا هرخاروظم ل وق حب كل اكد مي ارم تلم
 (الكلا ىل نا لا فكذيراشما غسل اكلوق هلل !روهظلا وجت نا اهني حم د ارث الاروع بد
 للا عما ب وؤثسلاب مادا خيل اب ص خشم ايمانا ناميالا دانا يش تسيح ريما مريكرمت ةراعتسا
 نام يالا نا بو ءىيظم يمول يس يالا وزب ىف هريشمم لب ريشملا مسار يعتساو لكي رومظنلاو
 نم لوزيالناهيالاللزكب وتلا نم غيب !لورني ا مله يم ولا ىف نّستملا خيش اكيسلقلا ف
 صا امم نسا يلا مخ ننال بلل



 1 ظ م١ لوقميس

 لزنؤ اثم ناكل يبن سجل ناكولو برعلانمءايبنالا نكملوم لقاانتلبقو لوذلا باتكلال هانحن

 م ةرفبلا

 أهم يزاجن ملاين مو ءاشي نم ةدأبع نم ىفطصي نادهلذ كقَرو َنْيَرَوْهَوبرحلانماأّبن ىفطصانا هللاف اننوصماخت

 هكنو د لملاو نيىلاةَنْوصِلُخُم هَل ُنْحَسَومارككلا هب قمتسن ار انل ارعإ ىف ثوكي نادحبب الف اهي ت وز اجت ايد كلو

 ليسو مهن ءاتلاو ءايلاب َنْولوكيٌلي /لاوحا تلشلالمجلا ور اجثقلل ةزمهلا و ءافطصالاب ىلو حنف
 س 5 ١

6 

 لادرم اع نياو سهو ان لاجوت انوي ى باوك لل

 ام هلوقب مهابإ امهءنمازي دقو ملعاهزراىا كلا لغاز شنو مهل لَك ئرضت ذأ !ًْوْهاْو اك طنا َو بوُقْعَي و قل
 0: ااا ص00 اة اا

 رم ا مدع عرصمو هو 7 28 رب ب رس هي لإ 2 ا قص و رس هع ب 8 ١ .٠ ٠

 هدو هنكأك و َنْدِعَت اهش سانلا نم ىفخا م نم ْملظظأ نم مهل حبت هعم نوروكنملاو اينارصن الو أي دوه «شزبا نأك ا

 ههلدي دقو َيوْأَمْكَتاَتَع ٍلِفاَعِي هلل و ةييفيينح ينحل اب ميهليدا ةيزوتلا ق هثراةدأهشوقكووهملا كو هتمملظ|سحاال ادم
 سدلاس و تلح

 مررخا
 كت

 نم لاهرجلا هش لوف هلشمم دقن نزل تيا ولاك اه نونا هْمَبَسَكاَم زكا هتك اَمَهلَتلَح نه و
 وةولصلاىف اهل ابقنسا ىلع اهيا اَك خي امهر نع نينمملاو ىجنلا فرص يت يا ْمُصْملَو ام نيككشملاو دوهبلا ىلا

 مكسر هجمت « كنور و” ل 0 اك لا
 ميلا

 ًاهلكتايرجلاىا *ْكرْكَمْلاَو ٌيرغملا لِي لق بيغلانر ابخلا نم لأب قتسالا ىلع ةلارل ا نييسلاب نآيتهلاو س دقملا تيب ف
 اا با

 هام و

 مالسالان يد ِهِوْيِقَمْسُم قيرط ٍطاَرعلا هتيإ ره مَكيْنَم ْىِرُدَي هيلع ضارتعا| ال ءأش ةمرج ىاىلا هجوتلابرمايف
00 

 1ع ه7 لو نعال امس نأ دج ةقئأي كج هيلامأديدهابك كد اذه لعل دمتنمهنمو ىل ا ر[ هلك مهي رس ب ع م وس 3 "ا 5
 م و كد سرع لا ف سا اس واس ع 6 2 م | ا
 لاء. وم لوسرلا خر 1 1 ش 8 0 تلى ةبدجل نذل كلل هَلْبقْلا انريص انْ اموري هنا ايس كَم ُلْوسَرلا َنْوْكَي و متخلب مال نا ةماقلا موي سايل
 ىيصف دوهيللاقلات سدقملات يب لاقت نما رج اهارلذ امرلا لصي بعت ىيلع هييارص ناكو ةبحكلا شو لو يَ

 6 م سب جي ىا يبقَ لع ُبَِنَيِْمِم هق لصبف لول تي ْنَم زوو ظول عني الإ لورا و شوش ع ةعبسو ا ةتس هيلا

 فون اهمسةليقثلا نم ةففخم نإ ةعامج كلالل دترادقو رم نم ةريح ىىبنلا ناانظو نيىلا قاكشرفكلا ىلا

 | كال الج لم قرهتعم اس ىلا نم قربي مج تالت
 يف راهي رطحيل ب رراوصلم ىا نورت لس ش

 انئواىتاواولانمىا لاوجارلوقو انج احتار وق ىف ى اراك ةزملادروق سيرك دانا يلا
 مر قيما ىااضياراكن الل وزمبلا نولي الب ىامالوق تللس_ :«انن احا اميل اعلاو
 اميبق برك نمو ريا ارب اد ىهسيسو ىلسوم سرقو لوب امنا سين نملاو يدوس نالركذ اءاولوقي نا
 نا نتي نول فيلا لب مارلوق حل لما نم ىذاصن و دوب اول المنا من لا انتي فيلق
 قلل ”لصنملا نااذ خلا ىلا بالزمان اطال دو ططنم الا وللا مرريطلاءاسس نول وي ما رق
 ل/رلاةرابعو وأو طصنم لا ماى ا نوكلال نولوقيل ىا ءايياب أرق نمو ف اشكل دما باطخ ا اسف
 نيم الاى اق تي اننوجامتاىف قزمجلل ءل ولحم از نر ىلع ما وركب ىلإ عي لو ىاشءاتلاب نولوهقيل م |
 نول وا لب ىادوطقنمواءيرثالا لعينإسعنلاو ريووسملا ءاعدا اريل ملهى دجاححلا نو ان
 ىاف وزير اوأ تدير شدا مارلوق الل ىطعنمالا ئرربلا ندوكمال ارزر للعو رايي اب متر يو
 رلوق تحس ءاقبل اولا !”راكر الا قعمم اتساعا تي |اسم انبب ماو مع اءكيلا ما
 ناحىلا راش سانلا ن/ىغشا وق يكس 7م ارؤتسالا باج نايب ىلا داش ا من اريل ا ىإ
 لارض نما" ةدامش س انلا ىف هربسرّصَنانب امنم لوالا تزمرق و نيلوعشمى لا ىرختت مج
 زب ةداشل لواء فص هرع نال فصول ةوامشل فص: ءاريف هرركش ل ةعدكع ءاميلا
 م اربالشلا ةدامش باسر هشس د اهرنع قلارئملإ ةدارن تلى ارئلان زق حش فك
 هزي أعتبلول اناوا امم نوملث مو ةوارضلا عزباومتنن لظارىوال باتكلا لب اننا نحملا ويفرح
 وينلاب لسور يع سلا لسمك ثلا قدامهم اهب ضير ترث اكل فان رلط دعا تع ةداشلا
 زلال بالعقول ىلا رضا لاووسولا مبدل تش كاري” 2 ادام اسد ملف
 ةداضاوتلمن اول ان نرميالالعام نالديز نباو واتت رماد نس ورب هه نعر رج نبا يرخ
 ممول ثلا لص بلا تع متل نما ناريضإللا لام يمين اب بماربال ةاروتلا ثلا
 راجسمالا لوالاب دام ان الواد ك تركو اما فلكل وق نلش ىلاا» ةوشلاي ل ةواشملاو
 نارفلل ّناسءارؤسال وقيس وق قلل .لراس» ىزاصتلاوروملا فالسا ىف اشلابد
 وب ورث الصيف هللا ل يقَسسي ناك سو رمل ىف يوتلا نا كيل ص او بسؤلاب رابخالا نم ألا
 رمل لوتس ناي_طعبل يلا هزي سلا لزمن سرّملا تييبب لايت برم ءنيرملا ىارج|ب الخ كب
 هن اوانهقم للا ليو ب[ تلزن فت ايينماب هراهخا تم نمور وكيل و ريع حيف

 /مرارمس الر وكلا لوقلا نحم عم نيا ّلادارفسملا لوقف ةوالتلاو لوزتلا ىف مريم يل
 ل تلج سبلت ى رردق يآ نعل وزنلا ىف قرخام نرقلا ظل ىف ةهروتتم يالا كا للمراتب يلع
 هولاقرئاول اكن او لوقلا ازر لعن ورم 1 ادايفسلا لوقت ىنحم ورعو س يعن با هركذ اكراهسلا
 ادعاورشا هوركملاب اج ازمه اؤإ سنعلا يطول وقو لبق ما وقير اخالا مري اذو كرامملا ةرايعو لمترما
 لالا لك بسصن عبو ىف سانا نم رلوق الرصف عطا ريا يايا لبق باوجلاو
 ام او يم |رؤتسا امنا ىلا «راشا لا ئثىالوق للسسل ؟داقيلاوبا ها لوقف لعاعلاو
 طاسوالاو لنا ايلا عراسي فاطالا نال طسور ايلا لق#لا رايخز وق هلك ا» ار يخابم حب

 ِ م انلعج كسا لني نى مرق يضع ىلا سد تا طالا ني لرعامسولا نال ال دعوا بيم

 فم ى زاصنل اولضاولشت 6: اذ اوولهغلا نيب طسو مالا ناعج بيرملاو قمل نيب ةطسوتم
 نم! زل الو ياي سي دانؤلاب مرم اوهفصو تريح وسلا صن اورتن و ماول الاب حج اوفصو
 براي يبل وت مولا (ول رول ىئدي اء وفم ىرايبلا ىورزلا مكسر ناروق جلل كرارملا
 ف رشي نم لوقويدن نر اناثأ امن ولوقياكغلب بمال لايف ون وقيم تغلب لب لوقف
 لسان اانييم انا نولو مشط امو لايف اشلاداز غلب قدا نورمهشف ماو ل شي لوقف
 هلك لب اطسورمما ل نلمح كلو لوق ف لذف اءيرشكد/ل وسرلا نوكيو هانكرصفاوقلبرق
 ىلا ىرعتملا لمين ال وعغضوبب و لوصوملا نم سوو صوملا فزع ىلا ةراش ايفو ابى االواروت
 رسرتسم اربيل بص سابع نيا نعربرج نيا اور زل لصف زوق يره ك٠ لبا والا نيل تنم
 سسرؤم ا تيب زب لوصوم اضل قو يعللا ىلا لون لسد يرئبلا ل دا اذ لمس عع وبس
 سرَصملا تيب نابزرلا قاس ليلبت لع امول فلا لبصتسل نا لرما لص | نا سر ىلع قحملاو
 مرلَحسُيل والا ناايلرجتن ب اهراتخاو غوضملا ثنا لبو خي انلا لحما والا ىلع ربل افا لا
 لا راوق هلل ب سرملا ىلا لوتاررعا ىا لوم مدلوق حيل لا نيم زل عوق
 مامالوا اسييع تنك ق لا جلا ايتن نا بك لا ءلبقلا (نل عج امو ىاورخأ ىلا لوسرلا حوت نم
 ريفر قف ى مم كن ضرع ل ثوب نصبر ف قدام مالسالا لع تسياشلا طعن لئباو س انهت
 اش مورع نال نمربقيلا راوتر ومس وق حج لاشرم 0س لبفلا للود نع مالس الا نع
 ىف و راشلارلماذبفن ل مسلار ومن“ :رريووريك ىزلاة'لا حيت نم نع طنملالاوامملا ناب باماق
 ىلا تر ىارلوق جلل هل لصتوصا نعترفلو نعني نايراوب ورحل قلع ثرى ئىردلا شما
 ميركل ما_رقك عن اضالا القنا نة يقحر وصي ضيكو رياض ام زداىلا قدا شا كلا
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 لزنمقو

 مدلع تازص ىنلانقو م20 2

 مزالضقو

 كسا

 ؛ةرقبلا مم 0 20
 ىل كتم هلل كاكارو نم * هللا ىَرَه نيل لح الا سانلا ىلعةقاش ةََبلامملا ةيلوتلاىا تاكا هنادىا
 .رينمؤملا سكي هلا كر ليوحتلا لبق تام نمعلاومسلاهاوزن بس نالديل عمكييش لب سدقملا تيبىامكتالمص
 فت بلكت ىزت قييفصتلل وة لصافلل غلب دامو ةمحرلا 5 دش فرو مهلا معا ةعاضإمدع ف يحيط
 هن هلو ميهزبا ةلبق اينالكلذدوي ناكد ةبعكلا لابقتس ابر ماللاقوشنمو ىولا ىلا اعلم بيلا ةهج ىف كمي
 بكل ىلا تسلا خرط ةولصلا ىف لبقتسا|ك هجن اهمحت هيض هلو كانلو كلون برحل|مالسا ىلا
 -.اذل[ حلا ةرحكلا ىلا ىلوتلا ى أ َتوُملحَيِل بكل اوُثْوأ نيل َنَووَرْطَم قولصلا ىف ْوْكَمَوَجم اَولَوَف ةيالل ب اطخ ُرثْكاّم تيس
 ملث ل 1م 1 و
 نم نونمّملا هل ءاتل اب © يدلي لذاكي مشل يداهم لّوقي هذا نم لو يلع هلداطصوبنلا تعن نممهبتكىامل* بْنِ

 يا فقر سامي وو مو سب سصوصص  ىمهلطا و كم ىت 5

 بقلارما فك قلص ىلعريا لكي َبْنكلاونْوأ نيل تيت مسق مقل ٍنيَلَو ةلب قلل رمار اكن ا نمدوهريلا ىا ءايلأبو يرما:لاثتما
 1 و ب سس سس اس سس يسم سس سس صمم

 باب ْمُهّْضْعِب امد امري ودوع فم هعمطومهمالس 4 هعمل طق تبق عا تأ امد اداذع َكَكْبِق نوعيتيالىااَوُعَيتأَ

 ىلا وللا نمل راجاميعب ني اهلا كنوع سي ىتلا مهو تب يبل و سفعلاب و ىراصلاةّلبف ودها ىلا: ضب لب
 لأق مهانك ى هتعن, ده نوير بع ىاةئفرتي ب كح منيت نينا« نيل نويل اًضرفممهرعبتا نت
 تحن ناكل مناَقيرقَنإ و ىراغلاءاور ىش ادّجحمل ىقذرعمو ب! فرعا امككتيار نيح هتفرعر لريال نبا
 لب اوهف عيوُلا نه نمىاهيف نيكأشلا © َنيرَتْدملاَنِمَتْوْلَءلككلزكنمانتاك لأ ويلك تنا ىذه 6 كوي زف

 1-0 م ا 0 ل ل
 3و بلتاللا للا اوردأي ةٍقيريَحل اوُقيَتَس اق اهلوم ةءارق قو هت الص ىف ةَمَجوأمْيل رَمْوُه ةلبق ةَهجَو ممالا نم لكلورتمتول نم

 ير ِءْىَْش كل َعَهْللا نإ هكلامعأب مكيز اجف ةديقلا موي مكعم جيك نا كب اَكاَم نيل اهل وبقو تاعاطلا

 نيل رج للف قربتعما ميسا ننلا نم قري رص تابلت

 رليصطتو رةيتحلا نم لوو ةولصلاب ناهيالاس مدنا نيبو امعاقرنا ىلا ةراشا لا تولساىءارلوق
 ىنناكن اس رقم ا تيب ىلا متالص نع نورت |نيلم اول اقوول ا تس ياعصاو يخانء ىلا
 لال لت ايرّيف اردله ترام نمو ةرمامعر ثلا ليف دل ام لع تس اكن اورنع ملوك يف ىرب ىلع
 اوس اذار ىلع تدارس ارفاول اقر تعدسلا ىن ايف ءل لعل او ب ردا ام ىدسلا ارنا نول لامن
 اننا سند مي اوما لم ىلارئلا كر صرقرثلا لوس اياد اكو لسور سل !ل سلا لود ني
 ىلا عتالص عم اويإ عينت شيلا نا اكامو ىل اون سلا لزئاف لرّملا تييبدولا نولي م” اولا نيا
 نمارلوبقو ناميالا لب | ىلع اربي وجو نا اناريا ٌقالصلا ىارملا ىث ولا رملا ىف اك ا سوم لا تيب
 بيسو امل وزن يبس ن اللوق هل ٠ ناييلا ليد عامنا ىف ابؤاداو ناييالا لب ا
 وب نولي نا اءاولختدال مهم ا تريبل كايت نا ىبو نيل يطخا نب ىج اباّعلا رتل
 ىلئت اب يوتا ليت تام نماديياو ليكتمل النعن ولين لا اءاو لالضى لا نأآلا يسار مف
 رشلا لوسرل لذ اوف ل يووتلا لبق تراي نم برر اهنا ىلع سا ذ لس ملا دعا تسع نمو لالضلا
 مسلوق ل صا" عرشلا درو خس لوا ”لبقلا لبو يالا تلزم دريل يلا ل“
 نور نم ما مترف او عملا عفن ومس و صام رمد ىف ضل ايم مطارلا نلاريف يزعل سمس املا ا ”فارلاو
 غلا مىتد انتم لا» نآرقلا لكى ف يدترلا لمت ذرلا دق مج! لوالإ ناك الو لاشفالا

 ملوقدوما ملاعريررك لاّمِرالورييرك اعل اَمِف هر انوريظروي علل نواب سمعلا ةواعلا ناعم ىا
 لم اقباس روق انرب ىبورعشلا ديفامك يالارخآ لكلا ىب لصاؤلاو مدا (ىل امسال ىا ل صازسلا
 ليْلُعلا لعام ازناو يقسو هش »ركل نا مير فذ انو مون طا
 21011 |"رارسلا لاوعب لَم لاا ةرماو رص ايسلا ىلا ورعب حبر نس نال
 بع نا اسللو تيبلا لس لبق نولي ناربجت ناكودبلا ثييرع نيم ىو

 تلو هيلع سل لصمراكس ايع نبا نعريربج نيبال هراهسلا ىلار سمر خفريزنلاكو جللاوك ستي نا
 ئزيضرد توري علطت ىلطس روق كك لاء اهسلا ىلا ظني و هيل اوعي نافذ مدت ارب "لس
 نولبوزضر راو وسلا نم ضنا عمم نولي ط شما ل1 سل طوف بالا عارم بس نتسيرأ
 رهو يرسخ زلا لل اق طرا مسي طاحت نيس حك ىارلوق ا لما« خاوي ا نح
 و فيتم ىلا يسب ز مومو نيجلا نور نجلا ةاع اصر يعبلا ل م يجاولا نال كل يلد وكلا نود مرا
 ماما حرش ىو نيا اصايل جف بيرقلا انو ءايحالا ىف ردو يضاْنسلا وو دمتا
 ققرسملا لب البراد لبا ليي بم اوربسما لب ل لبن: تبا سابع نبا نذث (ز فاد ههسل !نموإرلا لاو غلا من

 كذب لاو زعل لبق نييحر وصرت نريعت“ | شير :د يك ىب كيلا ناورخل انو برغم
 السار جل لستر يفد نونسؤلا ري لوق لش "ال رلا ليقول مل ار ججسملا ليقو ءزبقلا
 0 نزلا تيتا لو لوق هلل ١ ىشباو نو وو

 ناسي ارسل ىو رس زلرب ىلا نو ىد جسم اد هن كنا هرش هداد نان 0

 معطل سلوق هيلطس »ثلا نرماب نجا لاتكون اف يا ةليقلارما ىف وق د
 ماوقىلا حاولا هوقو ل يلب وعم املا عماره عض وعف عيزوتلا ىلع ذر نا يلزم
 حروطورعل ىإ نأ تمحيتا شلوروق يل ٠ بترو سنو نلومف يشب ب تكلاايو

 ىر نيلاظلان يروق جلل ٠٠م لس لاوم نيدلا ناو وكلا ىب ءلهقلا نابطاعالاو نارا
 لرب نوم زوتو قل اى عت ابشنل عنيت نيم اللا ف طل لاذ نو لحال |رظنلا نييبكرا نل
 برارما»شساداملاو لورا ضنا ملنلا ىف ب العذل ليقو ىوملا حمس ورترانارحب ليلا
 لحل تاهلاو لسن ماو منيع نورتي ىا مجوأنيا نوفرتي اكل تل ليزا

 سكب صل عضو ىفوامكدائبا يفرم لشمس لاك فر عتاكا ووزير صم اذ انو ك لع اما أذان

 لصمو مب ءانبا ملوح مام ذرعا روفر يل رسل و فوزا ةؤرعملارر عملا كل ريم اول
 .لملا» م:دازبا مضل اوررصم رعب اهو ارم يسن زد يرسم هو يودي يسجن
 ريتش اكازب لك و زوق لش لا» نااشلا عوف منكن ىا عرار ندلوت تلك
 ل بلا نيا ف داك م1 مو هلك« دعامات د خرتسوزب :
 ليقوريلا وتلا نحس رصموم د مترلس ايقو لصالا ىلع ءاصءاتبلاولا لاق يجد لق تس
 و نا ىلا كلب راش لبق لق حلل لاء ذاب ساو اولا توب ماو انايرنلم ْ

 ةرورحللعىسايقريغواولا توخى ررصملا حم ابريراناماد ى ايقواولا توين اكرلل مسا
 نورس ىا لويج ا نري ابالوم ل5 كلل صاب لص الا ىلع اسيينئو اولا تسب اهنا مفرد
 - #1 عرراشلاياراغا الضال عرزنب سون توف اوس انروق هلل كاس ل
 مكتم و نعمل او لطم او حلا ني: لصضيف ريا مدل ياو عيت مب تايرلق تلك

 لرارم٠» ماد جسل ىنزنعام نودصت ناو قرع 9 مج ىلا ام اك اولسم ل جو سم يتلا تابدزلخلا تاما وكام تناديك فاتن تامهإاىبذ تارجلا نثبت لض از ١و قبس اف يموتوا يلين اً نيوتاددل ل سطس در ما أ



 0س 20 أ ظ م8 1 11 أوميس

 نفت ءايلاو ءاتلاب ©ََوُلَمحياَكَع للؤاَعي هللا امو يلي نمل كنا و نوارسلا سصيسلارطش َكَهم ِلَوَف_رفشمل تبيح نمو رمل هج ولا سدس[ سس | اص و١ كس ص سا سس 5 يك هي نمسا 5ص رف ص سأ سو ل ىا# علو سور ووم و 2
 ل2 دا ىلا كا هد ل م

 كفوو اووف مثلا ثْيَحَو دوار ٍلسسملاَرظَم كوول تجرح يحوم ريغ ور فسلا كح واتت نابل ركو هزخم
 7000 ا , هدزتلداجموفتنيل ى اقري ىلا ىلوتلا ىف ةلد اجت ىر' بي ةكيلع نوكرشملاو ا دوما اكل َندْكب1ََمِر ديك اتلل ةدرك هرم

 0 00 25 7 : ا اولوق ل وعل لع ع

 هانعلاب مام َنِنَرلاَلِ هتلبق فلاخيو ميهارب اَةلم ىىدي نيكرعشملا لوقو انتل بق حيتيو اتنيد دعك وهلا لوق نممكل

 مالك لام الكم كيبع حل نوكي ال ىنعملاو لصتم ءانشتشسالاو هثكبا نيدىا الّيّالا اهلا لوحتأد نولوقي م هنا
 ده مس سس مس سا

 ١ ملا 1 .ه < 5 . ب 9 هي ضار ٠ فرو و ىلا + 07 هش : 2 و ل سم سس يي ب ل

 -لدهلاب هيَ ءقمتي نوكي الث لع فطع ال: يرم!لاثتم أب ةْنوَّسُخ ةأهيلا لوتلافرحهلا دجاوفأذمت مهما دله
 0س سسببإِإبي -هييس - ب حست اس ناتسملل

 1 م م يبي ل مس ومب 1 ب و د ا يس ا يسب اجت احح ينير سس يعم

 م صا نبع مكيف لوْسَر مكيف انلاسراب اهم اهناك اًمابتا ىلمتأب َقّلعَتُم امْلَسر ابك قحل ىلا 0 نيك ركب ءم كسي دملاكم ىلا
 هللا. ل وال

 5 ماكحيلا نم هيفاد دن ةنارقلا بلا رَْكلعيَو كرشلا نومكرمطي كيري ناقل كتبا 2ع لجبل عهثما
 00 2-1 ه رستم و هكا >ّ 0-0

 | .تمدندانعيشمرحلا فوم كيزأج اد انعم ليق زثرلأل هوغو صمجستلاو ةولتملاب فولو ف نوبت انزل كدع
 ا مييسم سس سال 200

 هور 7س

 رْثْكَس الو هعاطلاب ىقمعن ْنورْكْشاء علم نمريخبلم قهتركذأللم يف فركو نمو ىسن ىف ةّيركؤ هسفن ىف يفركذ
 هادا ظعو أاهرركيلركنلاب اهصخ ٍةولَضلاَو البلو ةيع طل ىلع ربَصلا دل ىلع وُئيِعَتْس اوما َننَلَكَي ةبيصعملاب
 ه و هلك . 0 هيرو سوب مل2# ذ 5 تصوءوراسالل وس بلور جسر ملل ورم رو ١ نب سس

 حوش مخ رويط لثواوح فم هحاورا يأ م هلب تاوما مه هللا لسيسف سقي ْنَمِلَوْلوفَتاَل و توعلاي©ىيريضلا عم
 هرم ه4 ١5 بت يف و 01 هللا داي سو 2 ىو رى ترب هللا ْ

 جوجل و ارعلل ٍنْوَكْلا َنِش كي كونت و هيف مها كوملحت ©َنٌوُرَعْتت ]نك و كل نب ثيل تءاش ثيح ةنجلا ف

 رظننذ م كبريت مل ىا حئاوججلاب 'يَِمْقلَو توملاو ضارمالاو لقلب شكلو كدلملابلاونملا نق صن طعقلا
 8 فص : : يي نوب را و سل لالا

 تع يويصسلا يي لل تعلمي 5 5: 3 ا 93 7-2 : 1 ِ 06 2 ا - 0 و اكلم هين اَولَم الب“ ةَبْيِصْفْماَصأاذإ نزلا مه ةنجل اب البلا لع 0 َننريِضلارِبَو هلم! توريصتا

 هيلع فلخأو أهم هثدا رجا ةبيصملا سنع عجرتسا نم تيرا قانيزا جف ةرخالا قف 6َنَوُكِر هَل كَم ءاشيأمأنب
 بويول

 نيل الج ل قرهتعمل ا رسائل نم قربي رض تءاّييلعت
 ا ةباسلوق وب دل وقل زب 2000 ارو قلوس تظن ام ى نيوز فسر ةولس
 نئواىا تتيرخ شيت ندور وق لل سسس ٠ مارا ىلا طش كج و لوف اميضرت لبق ليل و نلف
 رحل ا, ىف' مالس لا ىف عبو جن لوا نال يك نذل هر ركل وق قس لاروع !!رزفسل تمت رب ىلا
 ىرماعب ماب ركذداميد اممم اكؤل تا كرف ايف دمرت اوررمفلا ناظم نم .شلاو هرئِعو سابع ترا

 رز طوابجمىا لق حيل برمج مرزلا نا للا يراشا نيك شملاوروسلا لق تك ل
 ىا | االيمرلق تس كال ادق اسمان قوسلم نال جس ازاو عقول ىف دبس يزن ىلا
 نم ىال سس, يس لاورلوق سبشل كاميرا لس مزلل يلا ىلع ن اكول وهرب اه
 ىا نولي لئن وق حش "٠ منما لني الا دوميلا ندع ل بت ن وليا لل ىا لرادم ما سانلا
 باول اركءارتالف ى نش اءاو نقل ائيملا ىلع 8 اطدسرومظلف |ينواما نيرارلا نعمل كلب ما

 لونا ىا ةرروم هلع ىلع_زطعل قو كيع ونلا مارتالا كترداو ىا فو زل لع ضوطعملا ليو
 تاكاوأ لسا كلوت هلع 7 امناومم الو منكر اظش
 اينرلا ف يلم اسما ىكباوثلاب ةزحألا ف للم نيم مالو ارت ابن لحس ادا لسا الذ
 قلي اؤسلاب مركذا اطل اب ف وركاق لوساللا لاسر اب كتر كؤ اك ى اهرعي اهوا لوسرلا لاسراب
 ردا فلا و ريسلا ىا 56 اوزةهلل كام ال لوالا لو نورت ىف فكل اذ
 تل ايس تالق لوب و م اعلارببب ضاولا ركز نم نولي حررا شيلا ريم كرت ام ىلع كرام
 وفك و بول ابوا لاوتلاو لاوس ايواء التمن او ءاىنلاب وا ةرؤضملاب كرك ذا ةرزرم ايل وركذاف زوق
 ولان إل ىا نوحل إيرز وق تيل كراس ٌةانلاو تاب لاب وا ص لل او ص لمت لابو ايوا
 نوعل اب ملا ىب ورعان يعمل ناو ةردلاو رعلاب رهط | ىب و ماو ربجم بما نيس لع
 # ااولومت ل وزو 0 او وعلب يمان هزي ورمنلاو
 نم سيم اهئو نير الا نلمس شمع دوب نديطسملا نيم ليعمل نناكو ري لحسن يف تلزم يالا هذ
 اوغلو مّماذلو ينرلا ايلا ريسفلا ىلع اوعيض اون يرق لوب نوقف لاو نو/رشسلا لا ايراصنالا
 لكراو“ لانا ىلا راسا ساوما موق هلف 1س يلا هزي تلتف ةانمم اول ام معا

 1.-  راقيلا ىلا صن اكدحا راينا مبرلوق فل دكد توما م كا دوز اسبر ا لس رف
 لئلا ساشيال يملا لبا د ايش سيل ح ورم و رسملاب ب د. ةايحى ا ايحامب للوقت هل

 0 حج

 روب لصاو ناو «تلكع_ ىواصا# قيثحت اوبم اذب الع عراطالاب ل اور تلا صخ نمد رخل
 ناار! اع اريبا ليك حاملا ىف اكوا عرم ناس يداؤلاب يبو لصوت حرصا وعر اوجباىف ى
 هزي ماعم ال ةروصل اوزسبي تل املاموادابل اهيلرشستو اير واصلا رمل حطاوكر وبلا كوي

 م ئاورلانماببفايرب جلا ف تسيب اسنان يواينرلا ناريالا ف حادرالإ/ رت امش ةريرم ناري الا

 امج سلاماب تثمن لكس ال ءاررشسلا عطور ل عل لبيقو امين لّسورلوفالا نم امم امدب اشي
 . لزب ثرى لوقو تاوهللا نم امن اسم فلا لتمتكر يملا كلتا تمهل ورع طر وسب

 لوا خا شيسريلا يفرط وقول ادق لسماور لري لوق يل 4 ٠١ اير ةوكشملاو كس هاو
 هيمو برتلاب مصاتخ ل ءادشلا/ص يصمت و اورالاءاتب وني ادام ناىوانصيملا لوق نع
 ليسو اشكد ا مايل ملاع نيكى ا ريف مج انوه وفل لام تاركاو عجبت
 || ريدا ليعرض ى جو مم اهب عمت عاوجل اب رلوق لش ١ تال آى ناي دهيزم ازا شاء اما
 رام ظتالدسلا نمر لس لاو حر |صضرعا نوم ذًارابتفا ارت رةهئل لا هريعو دود نم

 مرققراشا يذلا لق هلل_"ملاسوإ بامان نمل ام اي ملعبلا ىصأسملا نم عيطلا
 ,لا) لولا لب ل ادن اياضتفيريندتلا نو تع تمعن سدلوو حرمملا ىلع عرف زا ىلا سما
 ىو الوقت ىاةرشرتب اما نم لعاذ مسادورطى ا تيبيصم من اصااذا لوق حسا
 ءاطعا نكىكاءاشيامرلوق هلل لراس كيلا لص اياوج عم اؤاو اذا باج ولاكن ال يصمت
 ا لا يرن دارا ىرخا ووركل دباصاو ةزم من
 راوقل حرر اسم عيب دعا سف دع طاوس ركل اب انس ملا نا ل ير ضملاهكاوزملا ٌءالصناب لو تسع
 عمو نارشللسدارظ وم اهيصو لص ترلق نادر سلا ركؤ وت شبلا عراطا نم السلا و ةوذصلا ريع
 ىلارلزلا حازب لم قلطاو حور صا نررَملا دار قوم اييصورئالص تركن اولى رّضفرشلا
 . ملا نيزلاروق حسمع ٠١ ءاكاشملا قرب نااييدلا نطو زلم ىلا لاو نااينلاب قوس" /ارداولب
 لل || وصنم نولي نا اعلا جن ااوم و نوب اهلل ىيونلا لع | وصنم نولي نا ايرماصو |ءجارارهف

 لعن وب ناو عقلا ل/ نو نبتت شنيحو نيذلا باكا فون أ سيمر جت يا ىلع اورفرم نوبي ن اشم لا حسمملا
 كيوالوقوم د هرعب امورجضو رص ارياوجو اذا نم يطا ءلمج او أتم نووي نا حمل ارلا ف انديتسم لا
 ناصف ناملابا يلقلاو ناسلاب ىاؤلا شن انااولاقرلوق حسمم ندب ٠ لا تاولسامتل“
 رؤي ير ىلا رزباو لجل قلضارروصتي ناب ذو راض طك د عبث عرزج لاي زياؤللا
 ظ ظ 7 نم صتخم وب است وريلع نومي نم رس ١م فدا ىنم سمسا شئ ام نا كرب يبن ىف --

 ا



 لغد هتيضرف ان
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 كال 2 انام

 ةرقبلا ٠١ رم .٠

 آم لكلاقف حايصماذهامنأةثش أع تلاقف عجرتس اذ ئفط لوتيلع هتدال هونلا حايصم نإ هيفواريعع
 دسيقح 2. 6 بيهكيسس 0 ل 9 ١

 ْمُهَكِيِلوأ و ةعن يحيون ف ةرفخم ٌتْوَصْم هْيِلَء كيلو وليتسارم ىف دوادوبا اور ةييصموهف نمؤملا ءاس
 8 ثحش عجج هنيدمم العا ولا ٍريكَعَس نت ةكمب نالبج ورمل ءاَقَصْلا نإ باوصلا ىلا © َْوُدَسْهَمْلا | 0 © ١ 0 ا سلو مالا ب رع رس هتف را شع -2- 7
 هك مسلم

 لارج د نع ديادرومو

 تدلل س ل م ينيسم نت سمك لتتمل ا

 سمس و سمو

 وأ تيل ّةح ْنَمَف
 اطلاذ لصالا ف ءاتلاماغراهينىَوَطَت نأ لعن ائجالَف ةريزلاو دصقلا املّتصاو قرمحلاو | لأب سسبلت ىاَرَممْعا م مم د تلو 1 - دعا هم 20

 -_يرايص مولع أب نوفوطياون أك ةيلهالا لها تال كلذ نوماسملاركامل تلزن اعبس امزنيب ىعسي ناب مهب []
 جينع نيممتدلا عفر كدأف ابل ضرذريبغ ىعسلا نإنس ام نب |نعو ارف كعسي

 عر

 و 1 . 4 !ىص نيبو نك ةريغو ىفاشلا لاق وبينت

 لااا" ةيءاقد يف دج او كيا

 دم تاورافصلاىنعي هب هثداأىب ًامياوكبالاقو كريعو ىقهربلا وار ىسلامكيع بتكدثدا ناهلوقب هيرجو لك تيلع |
 هيلع بجي ملام لعف ىازيخج ىا اريح هيف ءاتلاماغد ايفو أو زجم ءاطلادي دشنتو ةيناتحلايوقوارقاىفو َعوطتْنَمَو شو ملط رم 5 ا 1 ا ا
 ا 0 7 11 ع لا ا ا 00

 حم ألا ام __سانلا َنْوُمْعكي َنّيِزَلا نإ دوهرلاف لزتو هيهْيِلَع ميلع ةباثدلاب ولمعل كاس هللا ٌنإَم قريِغو فاوط نم

 ص نبك تعنومجرلاٌة ياك ىدهلا تبل
 و

 هننرزممه دعي, هللا ممتلي كيلوا ةياروتلا تكلا ىف ياكل ُهْدَيَبأَم عَ ارسم سل | ب 1 ل م ب
 ككتتالا" ىلثك لاءالقعلا خريعبرهتلا_هلع لدي( ض لاو نبا

 هيامعاوُكصآ وك لذ نع اوحجر اَوُبائَنّيِزَل الإ ةدعللاب مهريلع ءاع ىلايئش لكو | توتمملاو ةككدلملا© َىَونوْلامَمْلَيَو

 ا ا لاج 1 ةاَوُنامَواوقْكَنْيْرْلا تا نينمؤملاب 9 ُمّيِحَبلا ُباوَتلا ناو حهربوت لبق) هلع بوبا َك لوو وهتك م اوُنيبو

 ءامئملا ليقو ماعل يق سأنلآوقرخألاو اين لا ف كلذ اق دتسم مق ىإ© نمسا َءةليمل دولا ةئكاهنلع كلو
 ابابا 11 140101010101011“

 واةبوتلنولهمي ©َنْوُرَظْنُي خَهال و نيع ةفرط اَنْ ْمُهْنَعُْسَمَحُيال |هيلع اهم لول هلا رانلاوا ةنعللاى ا هه َنِِْلخ
 1 ا

 با" لاما لا يد را ظن

 هلا آل هتافص ىفدلوهت اذ ىف هل ريظنال داو #ل_مكنم ةدابعلل قتلا ايكيا و كيرانل فأول اقامل ِلربورو نعم
 لرب عوق ار ابتع ابر يعمل ا اما

 راَمَتلاَو لِي ِفاَلَيْخا و بئأههلا نم امرهفامو ضو َءتوْمتلاقلَحْف نإ لزخف كلذ لع ةيرااوبلطو دمْيِحا نامتلا وه ممل

 نا ا|انب_ لك قربتعم ا سا نتلا نم قري مسج تارت
 ننس يل بالما ليسا لتقل

 ىف مرلا مرو رلوق كللس_ ٠١ ةرولشملا يف هاوي البو نيل كم وطنا و لس لو |يالاديف عتب
 كاملا نب رزماو ناقتنالا ىف ناعم ديال نر فلا وف لتس اقوم اك لقا قر لالا
 نا لوق فلس ل٠ ل اولا ءاًضعل اوم سو اوعجسا شريح ب اوصل ىلا رق هل
 ا|وح موا أمال تسجل ةورملا ىو سلا شم دار يلع سير اناوصلا حسو لا تورم او اصلا
 و ضل الا قس اهبذنالدامجلاو ب نيب عم اوم بق ام الا ادا سر ارجو لبق حرور عع م لسلا اهبل
 نيد ماس نىايألا ف تانعمريرقت اريداشا نيد مالعا لق هك ٠٠ لاومالا قافنا
 معا مالنلا ى بورش حمير وق حش لمت” نييدلا اف ماب ىلا عطور شما دار ارا
 مسلو# كك ما ثباعو نت سزارساب لان ىوربر كيا قرش عاملا و ىواضيب
 14 قرع حزرعلا ىفو لمجا نموا سمن و فا ممالك فو ىو | ىا ىلا اهب انعم يا ملص و
 اوزاهاوالرهخريخهرإرب لئدا وأ لع انج الخلوق كش »سا ةرايزلا نم املصاو ع فاكرانا ىكب
 هررش و اؤوزم المن ولي ناىع ح انجالف ل وقرتع متم الكنا نومبن ا نم وو اجواء لذرجل

 ددص/ وانى توطين او ايرقم يلع نوكيف فولي نا رياء وقبل ا سيمو ىف حلت جالف ءابإاولا
 -_ رك ارش فول ناوإر تحول از لارلع وكي :رايجلا بجاو قاوطلا نافء ادب الاي عروترم

 ىاوطلا نولس وركن انؤالا تسمو مالسالا ءامارخ ل ئاندافاسا ىاامنوسملوت ه8
 بمسللاب لائاكت لرب سئئزما لل يووم حانجالف روب حانجلا منع عفرف باجل لصف لإ اهنمع
 نبانوزوت حلشسءالل نآرب سدد إبر علم اهي فاوطما ى ارش ع وطت صورو اذكو ىفشاشلاو
 ىف تالا ناو قرتل او ا ىف عورشم ةورماوافصلا نيت ى سلا ن ؛ىنم ع امبالا نا لعا نآس ايع
 لاقرخكا نسمه نافع حانب الف ىلا وقل س ايع نب او سنا ل ريو دسم ارمحا نعثر وجو
 ضيم ىلا نكو_ثوي لف ب وتولا حى ف لمن !رلازاوجبا لي وير راندا غن نإ ضر وضوب ىو انميببلا
 بسلا لارتدسلاناذاوعسا لسور ثنا ل سلو قل نكرزناىنناشلاو كلاء نعد مدير يجب يجو ا

 هازل لس هادراؤصلا ثريا مياريا ريا لسن درس عّسلا ليس ل او وريغو قسربل اور سالي
 (ملإر بكيت بصاوزنا مد هنؤمولا اماما لاقو ىغث لاوس ا ىاورزعو زوق قاس ايرينا يرسل

 ريتا ىلا فلي راش يخلق هل لكا# نكرلا دب تسب الداعر بخ ن وكل ئكا روب ا شيريل
 قالا ةراشا لع زي انالابلوق لل ١١ ساعن با قرإرق هريولرو ضفائلا عرزطب يوصنم

 دايلاىلاناصالا ىف ضل ايمرير يلا ني اول ب ءدعاطلا ىلعز اجلا ىلا درسا قص ىفركاشلا نم
 مسلاوت |ب ىئاري ملل تسعقو لاى تزد قف تكل ليل م اذار لغم اوبس مضلل ىقركاشنلا نا (رلحمو
 نان ياناو هاا اخ عروطن نمو لات اكمام مل ترسل يوب العانس ايس مرا نإ ص عت لف

 ىلاراسسضملا مردق س نلارلوق لكس فنك هرعوب قولا ىلا ةراشا هيضو مسكر
 نم ىلا نوفنختتو لط ايلا نومي شد سم نلا ىلع ملا نوم نحملاو ىل لا نوت ل وحفم زا
 كاوا نال ارا ا سور ثلا لسمك فو مرا هيا ق هلل 7 وربع ورربخ تن
 ناكم اويكو لسور لع شلال صوتو مر | ياو م افرع طوم ىف هر عضوورشلا ل زنا ام كازا انسب
 ىلا ىئاللا قولا نباح سبديسم مارست شل راما كرت ايا و يلا نا /موهدحمو رطل اذا كلذ
 ملازاب نوليرقو ثان خاو وزسررجب توكير5ك يؤ و نائل ندعي ال فلذكن يكل قتال هرارإلا
 رثعا نمنلا ىلع كدي ديول ةراشالا ترم كرال/لعف ىزلاوب ور عنصوم قرنا عطموو
 حم عرطسلا ماكان انيبشس متلو امرت اسيا اهات ناكن م يلتعلا لئالدلاب كيرلا لوما ناييب
 وطعم عدلا نا ريد اذا لص يس ا نزلا الارلوق لشكل حلا# يعول الر ضريلا تجاحلا

 نار وصمق دبس يف نعدلايوارلافراركلا عد ىلا يدا الا ككاو ا مجوىاة حلك ١
 ىدرمجللا اهاوو نايل بلا اهمماورل ناييبازرو و ويعسلا ىلإ ةرايعو لمتوارو يتس اهب ب وزملاو
 (ويرازكلا نال ماع لتس نلاورلوق هلك ٠١د نوما رخل اني وابعا نحا لوالا ليو
 راما اماويناسنإلاب مدع انسالةتيقحلا ىف سانلا ميمعن ال نون ملا لينتو | ندد مب نعم مايل
 اورو فانللا بح اص هرام ايل وقل ازيو تلامع م مو] الفال بس ل طضاو م |ىثلاكم ف
 ر بلا رانلا لوقو مدمس ملا نعور طم رقسسا نار انل ا ل زول ايىاار عزت تلق
 .. ١ ال تنم ةروسلا تماكن او ني يرعب امو لا هزي نال هلم ىالزندلرق تلح
 رجللا لون منن تسون امئالت نوري لاذ ذاافاكو بررعل اور شم ىااولا نال رلوق تطل
 مستو ىلا َةراسا شم قد ايدل يحس لوق حلل 1٠ دل اورانتييا ضلال تروس تلرن
 قسما بالالوقورل تف شماوو أ شيمر بضل ارصاورلا لو هلل "بلال وردت ل ةرصولاب مغ
 وب ني لوب ناكرلا لوقف ءارئب الاب عشر سيف ملم اموال صوم نال لاا عتوم نم لري عطر ضوم يف
 عيسمتو رالاو تاوسلا قليل ناراوق نطل ”٠ حراشلا هرد اك وذ اه تسير ا

 ضرالان ال واو وعسلاولا حا شرالا وو قناتنا شلات اقبط ارنا نصر ومس اوبم ل سر اولمسسلا

 ا" تاون ا فالثك ابريل إم قو فما صرالا سس رص اور صم



 م١ ةرغبلا 1 ش ١لوقيس

 تار (جهتلا نم ساّكلا مَن رقم بينرت الو ِرْصلا ف ئرْجت يلا نفسلا كَما: ناصقنلا و ةدايزلاو عوجلاو باهذلاب
 نما هيركشنو قرفكبو اهمسبياَهِتْوَمْوْعِب تابنلاب ضرك اة رطم ِءاَم نِم لَمَسلا نما َلّدتآ آمَو لمحلاو و او, ٠ - . هر 7 رار لا يلا يم 00 ص و 00 ا م 7

 رْكَسملا مدخلا نَا ةدرايو ةئاحيلا هواي ونجاهج لقت جيرلا تنسو هنع نثاكلا بخلاب نوهيمهفالأ باد لك
 مبسم عضال نايم نيل اجب م رس ارايلاثكلا 7

 الع رس ار 5 نا 7 777 و 7 للا رص ءاجج ارسلي لا ؤيسانم

 © ٌِقْكَيِمْوَكِل ىلاعت هين !دحو لعتالاد كيبل ةٌقالعالب ضرك ووأمتلا َنْيَب هلد اءاش ثيمحرلا رهسي هليارمأي للنملا
 هو و 9 هببدو ”ت ع

 لوا اهل اوح ان نايم

 هل مهئتكى ا وما تحل حوضنحلاو ميطددتل اب مهني اماتصا اًداَنْدَأ ديغىا وللا ند ْنصرتَبّْنَم كتاَكل نمو توبتي
 ىَرْيْوَلَو هثلاىلا ةدشلا ف نو دبر اذكلاو أم لأي هتع نول سيال مهن الد لزالا مهربح نم اوت اَبُحٌيَشأ ولما َنيِوَلاَو 2 ل 5200 1 باو ارد جلاس سو م(

 ٠ 5 ٠ هلل ا 5 رم هلي و . هه موس .

 دعس او امظعارم!تيآرلْب العلا نورصبب,ل ]وحفملاو لعافللءإتبل لاي نوريذإ دادنذلا ذاق اباَومَلَظ َنْيِزَّلا دمحم ايرتطبت
 ظ ل ا ما 3 0 رو ص يا 0 كي سس عل لال ,

 هب لعافلاو ةين أت اب ىري ةءارق فو ©ِباّدَعلا ُْيِدَت هلا ناو لاخوي ةبلغلاو ةررلقلا َةَوَعْلا قل ىاّتآاذا
 لاوس يكن ءاورخى او نينو لد "دل ندع فرنسا نع ا” تسلا ىلا

 ٠ ندع ا .٠ 1 ٠.٠ 7 أم ّى ءنأ - 5 8 5 59000 ١

 علقو لدخول باوجو نيلرعفملا دسم تس رعبا يد ناو رملي ىتعمي يباوملظ يتلا ليقو عما سلريمض لبق
 هلك هه هه أب هه هه 3 مل | هه م4 ْ . أ ه َ

 هنود نماو ندتاأمل ةميقلا مويوهو هل_ةهّنياعم تقو كدجو هند ةردقلا نا هللا بانع5سش ينرلا فاوملعول

 تعقتو َباَدعلإءر دقو مدالضا وركب, ابَتْنْيَل نم ءاسؤرلاى اوعي كلا نبت هلبكذ نم لدبأل اذان
 لم نمي ار ي) نايل و اولا تار ٠ ئابالاىا ام رورو ن وعر

 نأ َنولاعبتا َنْينَلاَلاَكَو ةدوملاومماحرالا نماين ىلا ف مهيب تناكىتلالّضؤلا كابالا مدمع موي ربت ىلع فطع
 كة 0000 م كطصيييي اا 1414141“

 هج

 31 ة لش مهار امك َكِإذك باجل تنقو ىنمتللولوم ويلا »او اذُمدبت ابك دعبتملا ىارخن ابك اين ىلا ىلا ة خيير هرم هلل هما رز لذ ىلا .ه هه ريس و وو سكس | صرح 5 ه«رر مم ده كح ع رل
 5 رشا [رما ع سو ك5 ا هه هللا ١ ممر ياا زل 5 52

 8 دعي رمل َنِم نجدي دم موديلات لاح ٍترمَح ةعيسلاههلاَل هللا مهْبرُي ضعب نمدهضحب يزتبو هباذع
 مهتم

 الو اذلتسموكنّكَوم ةفص "اًبَط لاح لَ ٍضْرَكْل فام اوُلُك الامي اهوخو باول, ورح نميف لزب اهلوخد م ”ىا ملت (صلقلم د.إ تاور كلي ار وست حارب ىاؤلو (يرا”طس رو ا.
 ارش مجبقلا ءاَتفلاو مثالا وشاي كرمي اَمَت| وا دعلا ناب نيم ورمل هي هنيكيزت ىا نطيل قرط ٍتولُطُح ويت

 نال لم قربتعم ارسال نم قربي مص شاّيبيلعت
 مدي يس رتل لس

 ىنستل لّمْلا نا حم عاتماب لمص ا فاقلاب قرقوم |رينوكل ام لطس ىلا طنا اهب ىا نع
 ءاسلاو لوضومام نا لاري تاراثلا نمر وق لس لاو لشس ىلا لوزن كا بوسرلا
 فوطعل بو رلوق نا ىلا ب وغير اشار يرسنورلوق كل لال يرد صم, ليشو سب ]ل
 حرار اندعا لاس ىلإ رفرسلكلاب بسصصخ_ بست اير لو سكك !؟ راعيه ع نوكيا ىلع
 طوسلاو ويسار ق العلا نب اك راسوسحنا ىف سيلا دبى بوزسماب ندعم خلع لب زوق تش
 قاطع كلاب مقاطع حرارعلا ورا كرما نضوعاايبوتنو ةموصخماو يرحلا قل حكى احم ا ىف جهل ابوايبوكذو
 توق ارش ارز ورد لاربركماو قس ووو تموصخ زيرو فل ا. قالعو لآل ضو تايززاثتو ناك
 حضا صدد امغريم لصو اب روم ةررق ل راهشالاهذسب نول يسيل ىا ندرس وق حظ هدا
 نمور تفس دا" اميرتي مو ريفرافي ماى اا يالا هي رقن ل ليو شيسرملا فو ارينم
 نيا ربا توبئر دير فكلا نم مدا ب ضعل نم عّق وام م لحسم ل تددو يلا هزبإ!سانلا
 هش 17لايئارمو ىلع والا توب حريبسلا نعجز اوبج ا لوي _شلا ناك يطا
 ا ا ل ىارلوت
 رتل شن ا ىلإ تر بلوق كش #_ ام #/ ثلا نينؤملا بك معاج ليوا ناوي ضي وهاب
 لريلارعصوذا نالاذا نحازا نورمؤالوق هلع لاو عف ان ورماع ةرارقوب اك قو فلاب ىرت
 نيقحكر اناب ليما لكى اىتهرابخا نالا ال عضو ىزلا ليقتسملا ىلع [عبب لم ىنصامما ىلع
 ءاشلاب ىرتولو ىلاهترلوق ى فول باوتنازب اهيظع لما تيأر دوق مهلا ني اللا» صامل
 فل قرتولو ىلا بط ا لكلو ا ملسو للعلا لص ل وسرلل ياليل نام أش دو حل ان مي وفل
 فتوزفلا باو ليغ نروح لل .|اروعس !ىلاو كرارللا ف اكدما يلع اما تينأرل

 رورج اوروبا ىف نكمل ينعلا نم ىا لاو وق حاط لمت ا» اييئعإما[ت يأ لوقب هردق يذلا
 منور نماوزئا وق هلك اس ىلا ندا اعيمتر شل لملاك ةوفلا ناوربررقت نالزربخ حت اولا
 برقم درتاتو فلا ةراقى سرقوا وصلا ناروق نع ارتؤم ين اتئلاد ايل وارقى مب او ارق اداعنا
 هدول اولا يدل بسس نم افرص ارب مومف ىرل لوم” ريع اءايلا وارق يفعل قرم الئ انملاو رمي
 نياق كلش ١ لات رست بسانملا؛ فوزجلا باوب// ل يعن دين اقوطلا داما ارقى سد
 مل الشع لارب الاعتلال لوعطملا نم الدب لعبول ريل انرخسااكك ف رظومب و بازعلا نورا نسلق

 مهالضااوركلا ىارلوق هيلشل- اللا لمبلا لوط ماحس باوجب الريم او رن لربما ندي لضفلا
 ألا نحو زألا م الوال مررت تلات ل احتل امل ندد اءاول انى الا نير دال وقل يخل
 رشمددندو ل اْسلا ناعبامن ان ؟ارنوول هرشرفل اوس |: اري وشير ركت لاع نارد تس داؤلاب
 نيب نان يقر فلل يش ريمل ااوأر رقوروق قل كك ٠١ بابسا ن املا سبب و وُس وري ربوار باذع
 و نيزلان ملام بازولا!وارو نا ىلا َةراَسارَق يدَمَن ف هوريطو ى.اههلار يغلى صنو نو جاو
 قلش_”ةفوطمم ل نيئوبتم او عرابتلا نم لاوب ورث ارق حم تسور لاص ىف اوربت لم ىلا
 ميال هواة ايلا باسسا مترفكي سيسبب ىروطقلاىا :ءيربيسلل ليقو نس عم ايلإ ل ىلإ يي منك وق
 لصولا و حيلك الا" بايسالا مب تعلق | ءرشدللوا مم هلوصوم يابسالا تعفي
 وتر لق كلش ٠١ حاملا نازك اصناف ل
 ىاراوجرلوق هلل ٠١ عتتراذار كر كدمصم ةركء ابا لا فو نست اب خل ابرك علا ل يملا لا
 فكذللوق ناديي يررصم يفارزلا ادق طل الكم مسرب ةركانن سيب ناو نقلا باو
 مال مثامعا تميز لامزوت جلل لا ةدارالار يل اراشملاو مري نم قدطملا لوعطملا حم نو
 اهبرما مرتو لمتك [نسب دي ؤرلا نا ني ى رسم لب اذ شل انني" بملقللا مي فر رب يدا ناورعبلا يور نا
 ملوق صطمطل »٠ تال انشا رش يلقن وبك نا ىف انلاو نينا ىرمت يرعب نوكأ نا
 لئلا ووعس اولا بنقل ماتىب هرمطلاو (نلا رس قرح لا نا ةري رش تاما ا تالاف
 لك الوامنبل بشي الف رضصمارززل يل اهلاىف بيست تلنادق ان وجد اسس عمب ل بئاوسل او
 باوسل ا اومضرتن فلا يل ديبالا تملزس ايع نبا لام اوم او لئ اصول اورم [ىبل الروك رلوق اسم
 لق حلل ربكا» ليه لب وزع ازرخو دع سعش نررماو عب و فيم نب (وق م ورم اىبا ولأ امولاو
 ل | لوزشلا شييح مل كاف مسدم ةروسلا نوكر ف اهنا ذو لم لب ال ب اطخازي س ال ااسبيإ اي
 (دّئال الم نم لام لرالا ىلا رم وقو ري لوعغم ل الع ل حر قو صرإلا لاه نض الامرات ملك
 للا بررعلا نرخ عرشنلا طعس ارضنا ل العر وفن ىا ةرلؤسلق حط لاس ورينا
 كا الاموا ةريتم فص نوييازر ىف س انلا هزلتسمل ام ىا لوعفملا,انب!نلسمارلرق حش
 تالا امماوسو ليلو قرط ا تانعس رست ىلا راسا ناكر سلوق نال
 لييمتلا م رب بس انما نال نيييفعل اب ءايرقو ىرتش اال مزاذلا نايا نم ندا ني ةولعلا نيترلوق
 لا» عرابتالا نم ثلا

 9 ٌعاس (ىمناو هزاوتل م ىلوي عضاوم ىل نضئصملا مالو ف المن فو ليت اكل ميلا نم لادي الارمجب
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 ازيورص مت ذر وار مرام لاري ىلا برتتلا |[. ير رصقو تسد يذارطس ن اول, ىلحلا لاق يزغلا |

 مس 1 ملوقيس
 جه سس ب أآآ م ع

 وو نع

 م١ ةرقبلا

 مسوتلان مؤ لنآ ماتا رافكلا ىأ ((لبو َإ و ريغو مرج لامميرحت نم © َنوَكْكناَلاَم ول َلعارَُت ند
 مس تايهيطلا ردد امن او تا هنم ىا

 لللعت لاقرت اخيلاو بئاوسلاميرحتو مانصالاةدابع نم ٠ائ2[با هلع ان دجو نيف اَمُمََتَت لب ال اوُلاَم تابيطلا ليلحتو
 اول نزلا ةفص ُنكَمَو ر اكنالل ةزُمقرلاو ىدحلا ىلا يدرس الَو نيددلارما نم دم نلقي نواب اول و مه لكتب
 عامس فمه ىاداتعممدزي د اّيوص ىا 'نِوؤ دال خَمسيالامِب توصي ُقِعْني ئِزَل لَم ى بلا ىلإ مهوحدي نمو
 ُدْيِرَلاَمَاَيَة ظِعوملاَهَىَوْلِقْسي الضد ثم وكب عصمه همهفت ذلو اهريعار توص حمس م قادرا اهرب ريم دعو ةظعوملا
 هي رب رس رت آ ّ ىو و9: يرام ,ٌةوالسو ك١ ١ هس م 1-10 و و ما

 ذااهطاى ا ءَسْيمْلا مكْيِلَع وحان ”كندنبعت هانا مث“ نام كل لحااكىلع ولراوركْشا و ملت ةررام تال الح ِتبح نصلك انما

 لا رسل نيل اك ظ

 ٌددلارْيَعِل هي لِما ار :هل عبت كريغو دوصقملا م ظعم زال محللاصخ ِرْيِنِغ امهم اعنالا ف امكحوفسملاىا
 سومان اعتب هادحاو نوكيوب اننا كرف بلل ارج ارث اس رع عم ركز اب ل اع وزهسم اموال ف“ نم

 ركّيلاَو دارجملاو كمسلااهنم ضتخو ىنم قئباام ةدسلاب اهي قا واعوش كزتمملاد و اهدعباداذكو هيفمالكلا |
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 مجد ىا
 يل نامي

 طا ىلاةرورخلا هتأبملاىاَرطْضا نسق مهتهل 11 ىلا دنع هنوعفري اون اكو ٍتدوصلا حذر ل الِشّقلا و للاعت كريغمسا ىلع
 مم سس سلل لوول للا كل هاف منا قيرطلا عطقب مهريع سم او نيرشتملا ىلع جرا غبي هلك اذركذ اممائوش | ذ”ك6 اف ه ل 8 . ار مو هلك 0

 ُساكملاو قب لاك ءرفسب صاع لك أ مرب قححو ىداعلاو ىغابلا جرختو كلذ فلم هل عسو ثيَح هجعاط لهاب يحي
2 1 1 

 دمه تمعن لع ةشملا تكلا َنِم هللا لأم نومي َنْيِزَلا نإ ىعفأشلا هيل عواوبوتيملاد كلذ نمىش لكامج) لحي الذ
 ماد يور رهص او“ ٠ يووم كوع مهرج. لحم الو ياكم م هوم 32 ر ْ

 0 هتوف وح ةنورهظي الفم هلق نمو نب هنودخايايردلانم كي اَْمَت مي َنوُدَتْشيَو دوهلا مهو لجوتءيإع هئداطص

 م

 يجر (كيكتا ل «ركجلا دلما 2 ىدصو سر ملف 1 يسارا سووا | ووو اءرو سب رتلس 1 و وزو و: تب وكوؤشر عرب

 سند نمدهرهطي م فْلرياَلَو رح_ميلعابضخ َوَمِقْلا مدهش ملكي ]مرارا هلاك الإ مهنْؤُظب ىف َنْولُك يام كيلو مريع
 تان ا

 كسعملا ؟ِةَرِقْعملاِ َباَّنحْلاءايندلا ىف ءل دب اهو تخا ىلا ةَلَصلا رشا َنْيِوَلا كيلوا انلاوهوملوم هوْيِأ با َّنَعمُملَو بوننلا
 ؟ 1 ١

 أهتًايجوم مه, اكترا نم نينمؤملا ٌبيرجمت و هومهربص شاامىرَكلا َلَعْهَرَبْصَأ ابق اومتكي ملول ةرخبل| ىفرحدل 55 - .٠ ١ هلل - 4 8 ل اس كرس يوجب و7 يس هم 5 40 ه»

 | نين الج لع ةربتعمل ا رسما نتلا نم قربي مج تالت
 يئاوسلا مركد م انمالا ةوايع نمدوت الدب نيللى ا مادو حل

 اهنا نوري مش ال امي تسب د م انازلارزبل حلا كب وقري حمر اجي اورزوق قلت كار امل او
 مسلوق نا ىلا لشاب موحش رلوق سلس اللا» ةرئاملا لف اهبرينتتى اسم د ان قشيي ىلا
 بج اودرلا ىاراكز الل رمل او ني تم الو نيف اعرف لام ىف من عبتبا ىارل وتغسل اع نالوا
 كوترالواسيم نولقعل ل ءلمجمبو م وتبشس نا قيلعالو شيال ىاراكذ ذل زجل و وق تس كا"
 لجالاوررو جاو لسسوبم ناو قع ىذا نيرفاكد لسن تي م سوني ندر حش
 مامي ل مك للا لمضوا عت ىذلا لشكاو زك يزلا ىش اد ل شم ىاربريشملاوا ري شملا ىف فانملا فو
 ماسو رع لال سم مد ىرملا لاو يش ىلا رثملا ىلع ضن ول حا لغ ررقو قعنيى زا
 قحن ىلا لكى ردلا ىلا اورفكن يزن اوعي نمل سهو رست وز يخبل نا ىلا عرراشل رائف
 ةاسدلار امو مالسلاو ٌةولصلا لع لوسرل اوه 5 ىرملا ى لاىئالا لس ى ئارلاوبمىزلا نع ناراصف
 "ديف ن باو نازلاو لسضتالا ىلا! ,تئسبكار تلكه مب قوما غلا لزم ملكا دامو قرسلا ىلا
 سس لا اسيا يبل لب ا قادانه ايل اب /ى سلا ةداع ترجاونم ان يذلا اما اردت تكس
 من ل ئورفارمخلا اري نمووصقملا] اما رلوق هه ”اونم تزل ا اهب ايبب تيرم ا لبا ءادامو
 ان املكا لوق هس ٠١# انعام اق تن رجلا نعم صا نم لشد م ىلا و::ليصولاو باسل و وقريبا
 اهسيلاقؤ م الس الز اهلهم هضلكملا لم تاع نسم ماكردالا نال نايعالاب قلعت زوما نال ف انعم اردت
 مريهس ىلا نعالاهلاهاور شيمر سيل ابى ااسيرلوق هيل ل" لكلا يضر رويل ابدعي امانلو مم
 نم عطتىزلاوضعلا ىو سلو عررعلا رعب نيترو هلل لا' اطر كسك ىررلا
 زنصام نبا واور اهب جرم ى ادب او سكيس ابن ضمور وق ل لس كا تتيدومف نم لن او بح
 معبر الا تالا غارب لاين اوربا نامدودإرجلاو لهسلا نارتتيم ند سدا اموفرمركن با نئركالاو
 سلا ىف سلوق فالك ام لعب نع ب الا لعب ةوايزلات زاد انملور مسا لين مش يبل ا ورومملاو
 يعز وكبر ومش ايس ريع دب ماعلا نايف اولا اذك د احلا نم ن اخرا وك نيا قف لس يلع
 لا ىضلاورب اهب لوك سو مانصالل ذاب ندي شرار قلب لب ا امد وق هلل كا ل اند اعلا
 مب اطصرشاذءإل لوا لوقلا اي ورملا مسير هكر كام سئ رز نب او سنا نب عييررلا لاهو ةداسقد

 ارملا مئلفس نم نوزف اياوأ مغ ايزو مأ اهلعووومبلا ءاسؤر ىف تلي لا نومك

 نيل الكا" لاحت لغز وكت الف بسهسلاب لمجلا وأ نم بمججت

 اف لكى سو نيلوقوريعرأذ دو وزيماو عيبشلا للام عراب اف صمم مدت ذااوطلتماو
 .اىكداصاطسر زنا ىلع لكلا ىف شل يلي لب امو سيلا مرتي ا جرط

 لم لالا اول وا نيذلا م اوطو ىلاعتلوعل نل لح باتا لب يلب ذ اما باّنللا لبا اي زرع رلملا

 ملالرب فوز ورطضال وقل عسل ءنوطعم ا دما نا ىلا رم كاز وق هلل را
 رة رألاهزير يت فرب ادب نعر صنم نيب يعس جرطا كن يبس لس وق حلل كاد قابلا
 راكان يضعلا نأ ى ا فاكئاري شنب س اكملاووق تيل شل يلامس الو نيس لكراب
 روم او فيزمو لا لاكورضال وقوم وريصخرلا عنم يمعل ا رس لاكش سيح شا ريلعو ظنا صو ىلع
 تلم وانني ورتب ناب ضم لمشنر بويل نا بلطوبب خس او عشرا حش الط راولايععملا
 نزلانازوق قلك .نيلاىا» قضرلابس وب و ساما ررق نزول او ىروتل اوبس وورولا هرثألا

 ومال أم بإب ذ ىلع اوف امن مرت نيمو شاى. ثمدب الخ منس نولي نازل ارا بلا نا نادت
 رن وزهاياو كامل م دس ايرلا ىلع صرح هرلب و دب اوصا فص يغض اور هروملل# بسب م ايد لاوز
 ىنبلا مؤ نم بالا ف ىازلا باتكلانئرشلا لزنااء نوني ن يذلا نا وتر شا لزناف ملم نم
 ةرماىا ملأ, روق لش ناضل نررسشملا لوقا ثم تلقوورمعفو مسيل تلال
 - بلال ماييشلا مديل ايلا لصوملا ميسا زئال ران يتلا ضوحلا نيس دورنا اب ىلا تحترم
 نسم نوشيرتل منا لولملا ةواع ننال هيسضغلا نع ةداعتسا زيا ىلاراّسا مدي اضنرت هلك
 »سلا (الكمدع دب و ةرغألا ىف ملاعن ايب اني ملا بانع مادروق تطسشس :٠ سيم سونغ

 مهلا ىلع بيرتملا مدلالا باز حلاو ليل انتم م زتسا م بزل علانسل ا ةرامطم مدع قمن يكل ع بيرتملا
 لض ررصا اًضرلوق طل ايدل ىف مبا نايس اورتشسا نييذلا كلل دارل وق ودانلا بسس
 لفوتلا اص سيخقو ءارثب لايريعوفرم مانام نا ىدانميبلا رك كل صاو يسهل د اغن ل حو ببحج
 ميكى فوزيرؤلاو لص اب روبامو ةلوشوموإر زف اب دب امو يم اهقتساوا بانا ذرب رس ف ليت اك
 نالاش بسجل ايريرج مإ ام ناوو ايلا ىلا عمار | يس يسجل ناب ننس رق هملس لا

 قحوولوملا لمس لات فلز لوربت اصاب ساب لا سرتفىاؤلا تونا حفر ل اب لاورلوق حسع
 سو ثيتزلوق هسع ىواصإا سي ؤر رع ت وشل حرف يدب لازما حو ةرازولا دنع حراص
 تلو نا مالا ترعمتب او ماو ريع تناك ش سيت اهنم حيسلاو الكا مل حاب اذ ى ا فلل ف مل

 ب ةؤخل فس

 ربح نم

 اوناكو لك ىلاواي

 نع خس |



 | » ةرفملا ١ سرك | ؛لوقي

 لزني ,قلعتم *قلاب بكا َلّدَت هلا نابيسب نأ دعب اهورانل | مهلك نم ركذ ىلا كلذ مهلربص ىاقالاو ةالأيم
 ف نيم لو دوهربلا مهو كلل لب تكلا قولت نبيل نإ وهقكب هضحبب او رفكو هضعبب اوتمأ ثيجح هيفاوفلتغأن

 هوجو ناَرِيْلا سبل قح عة يِعَب فالخ ٍقاَقِش نيل ةناه كم هضحيورعترمدرضحب و رحش م هرضعب لأق ثيح نأرقلا ل و ولام 0 - مل 0 5 . هاهم د » ل ٠ -- 20 هه ى 5

 يما ْنَمْنايلا ئرقوربلااذ ىاّريْلا َنْكلَو كلذ ومع ثيح ىزاصنلاو دوهيلا ىلعادر لزن ٍبرْذمْلاَو ٍقِرْمَمْلا َلَبِق تواصلا ىف
 َنْناَو نيكلمْلاوىكيلاو ةبارقلا ىّرَقلا ىوُدَهل هتِح عم لَعَلاَمْلاَذأَوَنَجْملاَو تلتكلا ىإيتِكَلاَو ةككيملاَو رميا هْدمْلا و شي

 رت ملا سي سدت مارست 1 4

 _ف هلق ابو ةضورفملا ةوكُرلَنا هٌوولّضلماَدا و ىرسدلاو نيبت أكملا اكل كف ىف نيبلاطلا َنيَِما ءرفآسملا ٌلِيِتلا
 ال" لالا لاو نعي دسسل 07 ١ وجا هم هكر وو

 نحو _ضريبا دامك ءريقفلا هش راسا ىف حدملا ىلع صن َنْبرِدْطلاَ: نمانلاوا هللا" اول ثري نوواوعوطتلا
 تاء سمع الا ف 1 0" د اسابلاى مالا 7

 وشل يش كلوا وبلا ءاعداوأ مههناميا ىفهاوكَّدَص نبيا كد امب نوفرصوملا كو هدا ل يبس ىف لاتقل اش تقو يب

 بحلب ديلا َودبعلاب لتقل لتقي دل اع اقسم ْلكَلا ف ةلثاملا صاصقلمكيَ ضف بي اوما نيلي هدا
 ْنَمَهارحولو رفاكب ايعولو ملسم لثٌقيالف نيدلاى ةلث ابملا دبتعت هناوإهم لتقيركتلا نا ةنسلاتنيبٌم “نال فلو
 هش نعرفحلا صاصقلا طوقس ديفي ئشريكتتوهنم ص اصقلا كرتُآب ؟َت لوثقملا يل ضد نِم نيلت آقلان منع
 ةلوصوموا ةيطوش أستبم نمو ناميالاةوخا عطقياللّشلا نآي نانياو وفعلا ىلا ءاد طحت هيبخاركذ ىفو ةّيرولاضعب نمو

 وج يجو سس بر جس سس سس

 كج جييييبب ب بيجيب حييييييييييييبببب سس سس بلش

 مما حسم اان _ | لييبا

 م5

 ٍفْوُدْحمْلاِب لتآقلا ءابتاف اعلا ىلعف ىا ائاءربذلاو
 لتاقلا ىلع جر : ئثالف اهمسيملو افع ولف هنع لدب ةيدلاو صاصّقلا بجاولا قاتل او ىف اشلا ىلوق صحاوهو اه دحا
 _لع هنعوفعلاو صاصقلازاوج نمروكنملامكجلا كلذ سخع دلو لطي دلب اَسخأي ثراولاوهو ىف اعلا ىلإ هيأ ةيدلل أ

 7 وه و ّ

 ماهل دوهرلا لعمدح امك امتمادحاومتجيملو كلذ ىف عسو ثيحرمكب ةَْحرَومكيلع زكي نم ليهش ٌفْيِف ةيدلا 2 00 كال نللا 50 طا# ساو سا هسس# و 9

 لال اوم ورك ابرريعلا ص اتملا وتو ى ل لري س الاول ٌنفاوملا موتا نبال يعل اب يحل رلوث ىف يل 2 للة رح ات ن/' ةري رص تاريخ مي امناو فل اهلا موسما ليدي يهلا لتي الورلوق هج ا لس كادت نع اور ومد ف يسلب ظ رول رج لم قروتعملا مسالا م هلاك

 | يق الا لو رت مل اذك و ميت فل املا مومذملا ىلع ممم ساييعلاو لوح اب لب نالفر يحل اببحلا| | تايال ابا فنيل ونتل
 لج داولوت نربلا سلوق لس ٠١ ةارنلا بانل بوارلاو ضعبب ايزوكلاو صحب
 نمي انما( السالا لول ىفوب كامي فلور بلا ولت الو اولصت ناربلا سيب ى ا برغملاو قرشملا
 سل يقلا تلو اه وارشلا لزن اف شرتملا ىراغلا لبق بررئملاووسدلا لقوا ضئافلا لوزن
 وبه رسام اوال اتم ادام ا ناوبو_يكع اي ديالا هززروف نيثمؤملا ضعو ير تان) لبا ىلع#/

 ىداصلا لان ايبا عر ايها سلاما نع ن يمل نارب برغم ا قرشم نسجل موزي ل سيل ورب
ومثل والا صنلا ايلو نيدلا ماها بسلا نميمتب نلت وبول الا ٌقروسل !فصأ ارا ائب

 قلكو 

 ىفربلا نابقئاصنلا مز رف فلؤاومذ ثيل وق لس ”٠ وسلا ابو نيرلا لوصأب
 موق !1١ كرقملا تيب لابحسما فربما نادومولا مئزو سمسا عرولط بج لاتنتسملا
 مسلوأ نس فل » سلب ب انلكا ىف ( للا نا ىلا ريس بستللا كا
 .دؤلابم هير فلا للم مرو غروطلا ىف لبق ابورلوق لس كا: انيالاو ايري ليو لايلل ار

 يرولس الار لو نمأ نم ىلع ض طع نوف وم اورلوق تكس !٠ روعسلا يلا نسى هيلع ثلا
 لريابريرّمتو انعم حررملا لش بصل وق كش لا طم اورو ءاميالا صراط ىف ' كالرلل

 رقما ف زمو ءاج لع ءلمجلا ضطع نول رنيحوربملا عير نيأرباصلا صخخاوو حررما لم حرا ىلع
 تن. لا عوطعملا تافصلا للومكن وطخلا ف حررملا ىلع سغنلا ملعب ازببب نمو بجاد
 لورا يالا لورين بسيسو لا» ىلخ رقي مازال نري تك ايزل دي لو لصاو ليي ذروق
 نول اور اضن شعبى م نورث انسي تريزنك او سوالارببو مشيرملا لو اىل مسرب سلا ىلسسبلا
 ؤوماو ص الا ل وق هيل ش٠: اوس اواونم ايلا هب تملرزف معلا اورصاول اي نيش
 فذ يبس مومو عفى ا امورنا صني ل سقلا يف اير فلس لولا ناكفرث الا صنم
 ىكا .ريببسلل ىف ليتو ىف ىو ثا لا حبت ىلع اىواسياكرلا صعلا نال مقيم منن
 نوي نأبخ فسولا ىف نامل اما الضو انصورلوت هلل لا» ليي عب ىتملا لم بسبب
 نيم رلاو قززعالا نإ ل مش ا, لشس ب لعفي نايف ل عفلا ىف ءاوربعلارم اك ة دايز ىلاانواضم
 دوق الف برم يذم ىل ارنءاياورماو لامد ريتش اشلا لوقك ازرومقرزمبءالاو تامناف سرر ْ

 مس برحلا لمقال نا ىلع يلا اطوال ىوانعيبلا لاقركذلاب ننالا لقي نىلع عراب اللى الاب
 ناك اءانيبرقورلخا ص اصتخ ىوس عتب يعط لنيل تير نموهم نالرسكم لعل ديلا
 مفتر أل ا ثمل وطامبدعال ن اكو دامو امني, بيرعلاءايحا نم نيتي ىف بألا هز ل دز ناو دارا
 نا اورو هول اناملاور ديلا تيلزنف ٌلينالابرلذلاوربولاب مترا نلتمس اذ اوملسا يصعب نم
 قطقاارلا ءاورر يعبر تل كفا شيبرد بل ايرحلا لت ئثط [سلاو للام خم امن او ل اداوف اكن ىااٌوابتي
 ركزلا نيج اكس ضنل اب سفنلا ناصر وضل يحل اورحلا نين س ايلا يحيا يعو نارطالا ل ااريلابو
 ىف ام امسبدي ري ءنسلا ثنوبو روق جلل لاس عم اءوأ اهتتئن ولسا مالسلا هيلع وقيل شن لاو
 َْفاسلادنع ازب مار فاكر هيرو ريا ة دل لا" ةأرمايايروم لسض علوا يريعي“
 لتفم السلا لم ىئنلا نا ىوراب الو عدارف كي نسم للا ماس |هييعلوق لو ىرنلااب هلسما لش (ننعو
 ىلاكةرياخهل نطعلاو هررغ معو الو شييدحلا قاسم ىف اد تش الا ىوراب,دارلاو زب السم
 تزيد اشاريفا مدرلوق حل هل :بديب نوع مدلا نور دال نم سما ملسملا للا لو عة
 ثوزك ف انيم او لؤيصملا خرالاب داما نا نعي ل وتقملا لق هلك ١ تام تزعم لع ( لكنا ناملا
 صارتعلاكرتنابرلوق يل كح كا" مهلا ىلو الاب دزملا سكر لا للاقو يرصاولا هراتخا لاو ابو
 لاو لوطي صدر اذا لا تروى ارنب ولحلا سمى هي لوم و لان نحمس نا يلي
 لك مزالاع نزلو زعلا نم شى ا قلطم ل وتضم شروط و اذدعا لملتقى اودع تسير ل يركز لا
 بجاولا ناكول ا اهبرعا يجاولا ناري غابالا بيترتو مدلا نمعب نع ىارزمعب نعزوت نرش
 .رلوق حل 2 لا" اًئعيا لتاّتلادانمر ارش لءو فعلا قلطم ل اهيا دابر هاما بسترتي مائي صاصتلا
 صوشننلا نا ىلاثلا ل وقلا ىا روق هلله 7 يامل ا دنع تسدد منع اي تنس فنا
 لطلاسكااو لطم لي رزوق يكل لالوظحل اري وب ميلا لع ص اصلا براهما ل دكر
 ”ىلقت ندر مو ليزك شك حرارملا فوم صّضنلا سبب او ىرارحإ ةرمرب رع ولاو عيضدلا نريخانلا
 ظ ١ لكا»' مي لاو صارقتلا نيا امتمادعاو (ىلي ل ىا مك ورزق تطل
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 نال الج لك قربتعم اس قتلا نم ري رص تاريتت
 ارفرلا دق تل ْ

 - بسلا» ب دلازطاو وفعلا ىا ضاعتلا نود سرا  واوفحلا مدل عرف ليو س امملا نور
 لق كلش لال يلا زارع لست ارىا يل اعا الد واو ىلا شرع نو لئفلاب وق لس
 مسيرات لاشك ل حرب ربو ل ارك ا نسا نار قون س افلا ىف ركوووحسلا ىلإ وأ ص املا مو
 نم امون سجن زر ىف نا لعل ويل ةاوج إل وبي اوبس هرضل لك ص املا ومو شما لحجب شح
 عررشم خان رطل شددت ىاولاي غارت نوحي اوذاكم نال فلوو ضصولا_زليمال مهن ةوبيلا
 لري لي لضن اوبس ىلا ص اعتاب صتتر رام ا اذرو نا زائل ةرايع ملكا زر نم ةمالس ص اصلا
 ءامبا ارييسر يعم رج حرج يرتااؤا ناس وا يداجبا نال فك غو امج او حرورجلا حيض
 سف ايجاذرلوق هل لتا» حرداجلا نم ص تت توم ا لا ءصارإ | تمضففا اهبرو حرورجلاو حررابلا
 بيس ص املا ناكووولا نوم سو لثطلا نم ريس ري لتكن مع عر ازذا ى التو ارا نمو
 نم ياو ىادارا ندزوق يد ١ ل راردلا» فاذا نموأ ب عر اذب لج لف نييضأ جوت
 نا ىلاوص اصّملا رجورشم يف رارما ىلا نيرما ىلا راما عرض لوف يشل » عارف ادا
 مئار اماررلم تلى ١ توا ل وا عتاذارلق نكح الدرقملا وزب قلعت إلا ردح وو
 ىاالاب روق قمه + لمتوأساشلاريلا اذا لك انعم ضرع ىلع ملك اف فول يطير اك
 ميس ريان اوشن“ ىرلوق ىف نارقلا ل ارعتسا ىف عير اشلاوممو ىرجبزرلا بسب ذيل او ار يلوا لزق
 ىو ناوارا ل لوم نا لصنع ريم ى ا نبا ىور ىلإ يكا اب لق يشار يلبس نر اوريخ نم
 لزم شل ام نعو ريما لاملا وول وز مخ كرت لا لل ادت شل لاقتدقورعنن مسرد الو
  .با» لاوحال او صائش الاي فلتخاظغفارثيك املا زب سئل فال[ شلك رت كا لابي

 لتم__ نصت طهى ار ريفر ظ تمن اننا لوقو اسمن لهاعلى اذا لولو
 هممت يؤرظاىلا مطر سمنان ا لوقو ل تدوم ار وضم ستقو لعا ىدوي نا لسا سكى ا طرشللا
 امبيف ف وزوملا رونو سيصولا اظذلريلع لو توزح ل كادت ناش عمت ادمن نوليف وسلا نعم
 نع رانسلارجتارقفنا بلوتو اذا باو م لكل ناب صرب وقم الا مالي نورتتم عررازعم
 يطا تناكن ا اهمباج لع الا ل وو ير س نأمل نااذا ىف امله و بسب جطرلاذلئردوم اب ةيبصولا
 ملوق حلل ٠٠١ نا ياو لم لادو ىارج ابننا بارد وق جل ل لمس وأن ا براوج ليو
 لصلاب لوقا كاس اصيالا يفك ايبا ذو بسكن يي ريدم يفر ملا عوج سولف
 ريتا لمى إنتل لوك ل لس لالي لرعل ا ومد داع موصل نوورعملا نحن اذ لص اهلل نيب
 اضراب سكى وربك مب انوشلل وق يلا »م برقالا قع راولاريفلا بيرقلا الو
 فصاوا نك لت نيهتملا ىلع نالولاواي اياب نايحولا لاق كلان للز لقا ورزل ل مثخ ال
 دفوف قب لعيب اوادل/ نوكاظ وصلا ا لورعلاب صمدت نصي او لمي لروما رررصملا ناار لص نولي لخرأ

 صحو ١

 كِلذَنعِب هلتق ناي لت اقلاملظ ىرتغا نْمَف هيل اىراصنلا لعو

 و هسفن حمدي لتقي هناملعاذالتآقلا تاللوقعلا ىوذ بلال ٍلوأرميظ عواقب ىاٌةديَح صاّصِقلا كلم لتملاب

 ياس هلع 57 1 هلئويححج ى5 دود لي تيا يم هلع عه

 ومر دصم حفلا لضفيإلو ثلثلا ىلعريزيالن اب لّدّعلاب "فورم نيرو ِْيَئِلاَوْلِإ ضويلف
 ل ا .« و ملغ 3 2 03 ٠ . هلك لب طا سو سوو. كرس 5

 .رمءاصي الاى ا ْهَلَّنَب نَمْه ىنورتلا اور ثراول ةيصوا) ثيسحو ثاريملا ةيأي موسنما| نمو هللا 0َْبِقَكملا لع هلبق

 تارمضملامأةمرهاظلاةِب أقاهش 1 و يمينا لع ل ديبلاءاصيالاى ا ُهُمْشإ امتد كبلع ةَعمسَم لَ ىصوو دهأش
 تدلني هك تتعب ب م لربتلا لغطوجر نعمل باى. طل انام ويدبلاب ةريبَشت ببن ع درج اعلا حجر دقي قحلا بنا ةياهددلصي لارهنعلا رم نعج 3 1 دك

 تك كك

 أ أطخ حلا نعاليم اًمتج ؛لقثمو اففذل صوم نم َناَد نم هيلعز مف ىصولا لعفب هيلع ىصوملا لوقل ةيَيَس م
 2 هد هللا رس جرم مصب و ا م هلع ٠ - ضو

 مث الف لدحل ايرمالاب هل ىطوملاو ىرموملا ني دُجتدَب لص الشم ىفغ صيتّشختوا فلشلا ىلع ةدايزلاب كلذ بعت نأب مث
 م فجر وب قيدشر ابا هر ليلا“

 هلل كس رس ف رس سلا م رس هل دس رص | رس لإ للص هع ص لس تا سو نيا[ ىو ب[س غ وو سي قى لا | ل ه7
 مهمهلا نم كيتو ْنِم َنْنْرَلا َلَع َبيداَهَك ماضل هيلع ضرف َبيْكاؤْنَما نيل اهني و ْرْيِحَي ٌكوُفَغ هيا نإ كلذ نوع

 و ويس يجر ل وه 95 هماضاضصع+ ع © ممال هم

 -_ى|لكالق ىإ دونم دقماوموصيو |مايصلاب بصن ماي اه دبم ىف ىتلا ةوهشلارسكيمنأق ىجمأعملا 5 وقت

 ِرَْفس لع ْؤأَضْي رم ىدوهرش نيح ْرَْيَو َناَكْنمَف نيفلكملا عاليه ست هللقو قآيسامكنأضمر ىومولعمد دعب تأتقوم
 هقدر ا ل ص ل 00

 دل نيِزلا لعو هل رياهموصي رخآ وي نم ةرطقاامد نع هيلحت ٌةَروَيرطفاذ نالاحلا ف ةصلا ةدهجاو ورمةلارفسارفاسمىا

 و 00 و 5٠ ني" زل صفح ةدزرقل العن ويد

 هلايأمر لق ىل ْنْيِكَسِم م هط ف ةيُذِف ورب قجريال ضرمو 3 «نوفيِطي

 ةرشملا ٠١
 ا

 اينىلاواراتلاب ةرخألا ق ملؤم نويل ٌباَرَعلَموفعلاىا

 ٌةرَتْنِإ هبايساى ا توام حا محاد ْمْكيِلَع ضرف بيك دوقلا ةذاذت لتقلا © ىو زلَدَدَلممكل ئرشنف هلتق دارا نم
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 فلا فود نإباوجو ةيطريشب تن أكن ااهءاوج قلع لادو ةاييفرظ تناكنا اذاب قلتمو بتكي عوفرم ةتصولا لاو
 7 كارب ضو وللا كرما زوحاوا سس .4 3 .» لصفلل لعن ركذتو

 ةلمجلا نومذمل
 0 ا

 لا»رلي لاو نك وو ليتسلا نمد يكل عاصي لا نم

 هدينس اسس

 هده ل

 ""قيع ىلارثع وري نم عاصدارب نم عاصا فصل و يهحف شروو حير...

 ىو موي لكل دليلا توق بلاغ نم ندوهو موب ىف
 زرلوق ى ا ثياريملا باير لوق و نرقلا ح| يلق ةوالشا الراحل ىو روش اب زوق بلش كلا»
 ينل شايل ةيارلوق هلل 7 يالا نيش الااظم لرد دل موال وا نرشلا يوي ىلامت
 مشا جرشك نيل اودل صولا ورلونل لام اناكل ان سابع نبا نمىراخبإلا, هيفي دال وا ىفرسلا
 تمركشو نسل نع ىئرارلا ىو دايو نسيم لا ظل شمر كن ر لبوزركب ل حو حا ام كلذ نم
 ةمثرولل نا يلا دانم نال صداع لآل !ن اب بسّدعتو ضرار يب ضو ةنيصولا مي نااةداستد
 لل تزداب ذلا موي قو م ديصولاب سباضا قوقتحلا شت ال وسو حررصولا هل كررت ادارشم كرما نم
 ىّآن اف :صولصم م اس ىلخورعقو شراريملا ب[ سشم ىلوأ م يطول يابا وا د اولا ىلا :نيصولا ل عوف
 هلع 00 0 ل انعاب ورع لكو نل يعولا فل لع
 ىف فللذ لوي سو يلع ثلا لص دعم ل اق ماما ىلا ند واد لاو ست لاو ىزيرتلا هاور روق
 نع جام نبا نع سنا نثو ىناهذلاو ىزيرتل ازع درا نئور نب ابلا ىف و غرادولا جرح
 بحار نو رئاوتم نما اه نا ىجث الا لان طف املا نع ههه نكريب ا و يسيعس نورك ورب اج
 لطم ل يملا ولا ىف ننملا اطنجروق جلل ا ١٠١ لل ا رومي ليج نم رئاوتملا وقل لا فونسلا
 قتصيتو رتل“ لاء قلاب نوليامنا اف لب اننم شير الخل سما نب يديد
 نوم كرو ىعمسلاو ءايرلاب بن ام اللواينذ للم لاوم اب نوصو او اكو امض ءاينغ الل ىضوا نايا
 نييروكزملا نيسونل نعت ا] ليما نا ىلا المل وق جلس كرمت: نير الاو نيرلاولا
 قلصت الاب روق حلما للا بقالى ع شرراولار فلا بسير ليفت ريغإ نولي لب
 ناببمئالا نسوق حط كاد تلا سري زيال ناب ءاصيب الا ىف لرحل اب يصوم طم ايوا نب |
 تلاببكن اضمد م ايس اهوفرير نبا نم متاع ىلا نبإ اى در ( الا دع ىف مصارع وص ماو ربل
 مايا [د الب تلك / وعلا ضن عقول شمل اذ ور دقورسك و نود م اريعلا ٌيلطم وار وار اهبلن مث لال“
 نابت نه وسلا ورمالا ف ريكا ميبطسل الولع د ىواصلا لات ىلا ءاروشساع ىو وق و ضي
 ميسلاب يرظن_يفورطسلا ىلاعو ضرما لام ىا نيلاحلا لق يقلل سس ٠١ ةي وحس عرف وعلا نال
 رهط ردإس سيمت داطفالا ل صصرارناد كرمان فو ليو[ يلطس جينسس ورسم الذارفسا
 نزلا لو وقيل "لوا دعلا ريفر وراوسرفاسم لكل قايزيصغرلا نو ةفاسملا عل
 ل مريخ نورتملا اوصال روتيطيل نيل يوما نا اهبدتتا تاليف نيررسن رياء نا مث“ اًروقطم
 اوووحت اوناكمنال لشي سل او مزيل اورطضتي نا نيو اوم سي نلا نيث نيررمالا نب (ءالسالا دامب
 رثيكف عاود اذوزمحال نومي ناس انورهينشما مسدس نزول يزعلا تزن ورينا
 ةردق دويل ال نيزلا ل مو نحملا نايواودضت نا ميلا نيس اوترلوق لدعم لارتتسما نأ
 دلع انميلا عططملاو لع ىلا حى فو ل اذا جسم لح ىف ألا ناك انا ختي رقد نيك مال
 تلازاؤل نالف املا نم يطي جشم انتى ف لاكن وقطر ق لش ١ربا شم وم اف“ شاشلا
 لام اوزجم م باهشلا لاف لع اوررق نيزلا مود موصى نورد إل كا لسلل ٍةزمإ) اورق اط
 رهطامو ءواطالا نم دويل ىل تر لوق نا ممل سم نع القان كدت الاي مهري يلو حدد عربا
 ا وب زك ليلا مج ازا رلى ا /ز عرعر او قاطا



 مةرقبلا . ظ روح | ١٠لوقيس
 مد و

 هوصلا نييعتب سن مث ةيسفلاوموصلا نيب مال سالاردص ىف نضيع اونأكو قلق ميغا ليشوزليبلل هوةلرذ ةفاض اي قءرق
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 | امهح- ىف شاب ةيقاياهنأف سلول ىلع افوحخاترطقا اذا عضرملاو لم ألا ه١ٌنسايع نبا لأق ههَصيِلوَسل مكس لهو ُنَمه هلوقب ظ
 ك0 اا0ا0ةكة#

 أ راطخالا نم رك ريح ةريختأ ستيم اْوُمْوصَت نأ و ةلدْيَح : ءوطتلا ىا هَ ةي سفلا فر وكزملار لقلا ىلع ةدايزلاب ميمو ْنَمَ
 ك0 ب و سا

 .اجسسلا ىلا ظوفححلا حولا عّرم ُنارُلا ِهْيِفَلِزْنَأ يزل َناِضمر رسم ايدلا كلن يولحف اف مكيريخ هن ©َنولْكب مْ نإ ةيىفلاد
 ١ رت" ا تن 1 ١ 200 ل 3 ا م

 نم قحلا ىلا ىرهريأمم ىرهلا نبق تاصضفاو تاياِتِكب وَساَئاِل ةلالضلانم ايداهلأح ىشهردقلاةلّيل ىفايندلا

 ٍرَقَس لَعْوضْي رَمَناَك ْنَم نصيف رْهَشلا مْكَمِم رضح نه نيف لطايلاو قحلا نيب قرفيأمم'نَرْعلا نم ءماكحيلا
 حاياانل وّبرسعلا مب يب الو ميل مكي ُهلاَذيِرَب دهرش نم ميمحتب هضن مهوتي لكل ةرركو هلثممدتت هه اين فلوق |

 دولا ديرشتلاو فيفنختاب اوتو هيلع فطع وصلا مال اضي ةلعلافعم ق كلذ نوكلورفسلاو ضرملا فر طفل امكل
 ىلا علا“ 2 7 وو لإ م 5 2 ملح ركن ور 1 5 يف و أ ,ةيخوا ركع يل يح ا

 عاجل اس كلذ ىلعهلا نور للك :هنيدملاعمل مكدشرا مث“ نه 2 اهلابكالثع هللا اوريكَسلَو نأضمرموص ئدعىا
 ' ١ طب و و9 معرس وسم وا اب سر سار أهي ءر ([..و و 9

 هثيحأف يلعب م ديم كنق ناك نْيع ْىِداَبِع كلاس داو لزنذ هيداتنف ديجرماهيجاتنف انير بهرقا لم تيلع هثداط وبلا
 ور و 5 ٌّ ر هم هلط و|إ ووو يو 5< 0 او

 لاب تك اطمب قا وحدا وبومبا ىا يب ءا”ر وش ءاطع اب بست | ىا# 2724 ناكر دلا ىلع اوميددي اًوُيإَو ةعاطلاب قاد نإ اوييِجسَيْلَف لاسم ةتلانأب نائم ادإ عادلا هَوْعَم بيج كلب

 ه4 1 ٠ 2. .: هلك ومر 700 لا ا م ووو و2
 مال سدلاردص ف نأك امل اخسن لن عامجم ابدآ مِن لإ ءاضفالا ىحعمب ُتْهَدلا_وايحلا هِي يكل حا نو ستور © نوُلُسَري

 221011 الا
 هللا ه«وأ هن هل ل 2 1 سد 20 : ب اجي

 الاامنم لك جايتحاو ا امرقناعت نعةي انك "يهل لما تن همْكَل ساَبِإ نه ءاشعلا عي برشلاو لكلا ميرحتو كميرحم نم
 هيلع ةلداط تونلا ىلا طور نتعاو طيغورمعل كلذ مقوم ايصلا ةليل ءارجل اكن نونو نوني مدرك لا َمْإَعمبحلص ١ : هلل خ 12 وو ا ا

 نوي كاد تدك 2 يوتح

 نم هحاباىا ل41 كا اوملط اواو نهوعم اج نمو رِشاَرمكل لحااذا نك كتءاتعومكجووت لبق كيا َباك
 اكل" ابرق ددوكبر ابخالا ردم ب يرتب الزءاف كلذ رمدتت ندي الو بيرق نامل ل قى ا ميرخاف لق <

 ىتملقي امبءالف عرزمتلاو تاوعرلا ىف غل ابيرق املا ىرمانا لكن امل اس ابريل اناب روق
 ىلاؤراشناريلا نورت | نئسكيف نورتو ايا لب ىلادتوق وم ديلا لملك لطملاو لطم يالا وزب نا

 امارسراهرللانيياو لاري ياجالا سم لو اراشملا وف او اؤاوا تس نا ىف ام اذا عاملا ود بسيمج
 رق ءاعرلا ب اسا نال وا حدر ما ةياعالا لبا نم ناك. امللتا نش ”ياهالا بايسا بو باوأد
 يرألا ىف ”يعررلا عفر نوكرر تو هوخايئرلا قريع تاهيل درب, نوكيرقو_لهيجب ءاورلا ف لذ لوب نوكي
 ىراوااولشتصالفى ا ءعاطلاب ملىرما ىاعاطلاب امد دوق لكس »حييل ندا كاضوع
 تادايعلاو تاغاطلا ميم الا رتوقد نايزلاروأ ىلا لضم الر رينا نا ىلع لدي ناهيالا لك اوتو لمج»ا
 امرعاو ن اييالاو ّياهبتسمالا نون عما ضيكم بوني ادع باو ا ىلا ةراشا ن يلا لعزق حلق عور»
 نم ا لاينرق د ابن ومال نمانموم الو انمؤم ناوكيال نم ىل اعترف ايييتس نوليال دافرخآلا نع نش
 | ىلا مارىقراضنفالا قسم شفرلا رق هلل لا زر ها شفف لجيل مولا رعب صائلارلؤ لي
 عاجلا ندي راو قلطاف عرارل ا نع عقق اولا هركو ععَحسي زا ملكنا لصالا نوم د ىخإو ار ايلاب ىر عتب لاو
 فليب نوكي ل نا لصالا وج ءاضفالا نحن وق هلك 7 هلو اتت ال ةي نما ليج
 لسا ءاضفالا قحرشل !لائازلو عادل اب صام ءاسفا انبي وارملا ل اباوام سلو ل [مئشلا نيبو

 اولصاذا مس وريلعسلا لس دمع ل ١ 0 ابن نكرؤادولا ىورءانعلا يبق قللش ”مخان
 نا لمي ايفا لاه مونلاب ايم علما نوك طنرإربلا نمىراونلاق دوا شلاو ببال او ماوطلا مس [مص ولعل
 رهلق 0 ايرعبلام نوكأ ءاشعلا عولصركؤ و مونل ابو ا
 روق طش :زيلاو نسا يوزرلا حيرتضن اوتو رمزا رسب اه ننال ىرخالا للم هزي قلن سايل تلآ
 لمشملا س ابللاب مما قئانحلا ف ريجارض ى عر اينا) نيبجورلا نيدعاو لك هش زدا قت هأ اوه اعت نم بانك
 .ئركلا نع لمت » نبتسم اط ينو ناهس زب وحصل يمنا لص اىوو قاوغل او سطل اى ارسيب ال ىلع
 للصم ا شيب رلا ىف و س ايللا ىلا راجي كروب !نينم ىف ى ا هايتس لك ايم اوارلوق حلل
 الو ايولخم ايبركن وكا نا حاف مثيل نبيدخبواريرك يلغي شميم الوراسنلا يفر يخال لاس وريلعر سلا
 رو ء| علا لسن اروب ارلصامو لركن عقوروت هلل نيا” ايلاغاميب نوكا نا بح
 سلا لارا ارسل !لوساي ل اقفل وررثا ريل لوسر رايز لفن يذيب حت اوف يبي رو ارب ب
 -  . ا“ ةخصلاب حاولا ميلان يبألا تزف لاثاد لاول ايف عام( ات نس وامن فيلا

 لّبتسلا مو لكمو بمرفلا ىضاملا للخ حمير قوريف تسنا ىذملا تقوم: الا نأ انو نما
 اصلا ةزسابلاو نو ابرلق لسلل_ لما” انب وزرطاو ب ورضاحلا ةزنم يقلل يزن بعرفلا
 نك زول

 طالانؤلىا ةردقمرع | ليقوروق تكلس
 ني لسور نبا نعى رانبلا ىور لاسم وق سس !هورزغو ينك لا يسب ذر ةدردقم
 لقا لارب غلاب وام اوميفر صنى ار سيلك لوق لس للا نومما لوقو و ضو ار عروكالا
 ١ مولا ايل بسيال نايرمشسلاىف مالا عضم سيب ن وزعي او ما نمدعاو لكن ال عير عم الا
 قرماا" حاولا يسحب عرالا ىلا ةروهروس يي رجل زن إل ظوطحملا حروللا سلو اكس
 همرصلا ليلدوجو ولف نآرقلا لوزن ن وعزم ن امر ىوجر قفى اسر ملا كيب ر تت تحخ
 اظوحا عروفلا نم واريد برج نا لصاىلاو ءلر ايس ليل ىو لازما انا رحت وعل ينعم لا ىبر يلا ليل د
 عارف قزعلا تيب ابر صمو سيت لاب ىلع ضعحلا فر سربتو ةرطسلا هاطعان اين لا ءايسلاى ا ب لزنو
 تهل ىواصا» ٌعراقولا بس م اقزفم سل شكو شالك ى ل ىبلا للرب زن م ايندلا
 ورجل اورام نارطلاو ىرملا نمرلوق ورروعسلا وا نآرظللا نم نالام تانبيو ل اندل ىو لاق
 ىرب ”لمتن لوم تازيبد ىرب نقلا ن الثلاثون يسستلا لوك تم ابو ىرب لوئلر مص

 كلذ نوللو يم او سيرا ورف | ماو ميمى ار يتسرش نسوق نك لما نم ٠”ئانيبرتلا
 مسلوق جلل لاب صخر لع اال موصل ابر ال هللا ىنحم ىلرسعلا يلا ريريلق نول ى ا
 مجد اطفا زاوجاهسو:لا انيرم نكت ضو وق ممل لو نيد درتم نيرم ال لييلحتق عملا فاني أشاد
 م اياز عروق وق ناف خارتوا ةردايموا قيد ا عل انوع 2 بسم ثم ء(وّملا ىف وس ولاو

 نوللو لوب ىل ندلو لا حاباانلو روق ل واللر اطساق حرراشلا مالكيرقت ضد اوّمسم ائب ورك رب قداصرا
 رووا دس لاكلاوةدلا علماغلم مارك عوازل كلذ
 ناكاؤار مانع ةرعاودسكتوا موصلا_رلع نم لكل اياه ناكاؤا طعاكى السلا ىلا للملا نم انصر[ نع
 وارلاناكءاضعل اياب ىلا دزمملا ت اكتنا املاك رتعرلوق تسل * ىرصت ا ٠١ صان ضيم اورق امل ابا طخ
 ناكدادالا لامامل ككرإرلا نكن اورانععلابر اطل شلال عسل اورو روق ن الور ثمل لسا ارلاريباب
 ىلا وعسر فنتا لعب للا ىرعو لبا لعمل ارسنال لع ذر نال رجلا كري ادام
 سم نا ىلا ياسا لشي وق جلل لرلسااديلا مارب ام للعلا اع ويظن ىا لاول ليت اك
 مريفوسملو نيرا روم يلهو اةزنحلاو علا يبرقلا نر لا لب ناكملاو ممل اب بيرقلا ير اذ نموإملا
 صفو ىلاكدب سند تود ايه عم مل تشمل برق نا نول ويف يفك زر طرأ[ للم مايا زبى ماركا
 ىنطصو حلا نم يللا رو لنا نم يحل ا بركن ام اي لار نع نا ٌقيذوسلا م ايم ف  يتنك انريك الار
 ىواضيا» عرامجلا نكي نك ر امر سا عطوم ليصتللاو ءريفيكو زرايبب لفشل الو قصور نإ, نحيف اك ذسل الب لت و فيك



 ١ ةرقبلا مل | ملوقيس

 قداصلاىا كربلا َنِمٍدْوُسأْلا طيلا َنِم لين طْيشلا مكبر هزظي نيتي ْمَح هلكل يل وُرْشهَؤَلكَو لولا نم كر نقوا عامججلا
 ضيبا نيطيخب شبفلا نم هعم سميأمو ٌُضايبلا نمو دبيام كيث ليللا ىافو لحم ىوسالانأيب ضيبالا طبغلا نأبب : .. همكم 2 1 ا و ظ يك ناضمر نإ موثلاعإ امنع نم سنن امعإ ى

"7 

 رامشلا ري اوج ل عو لاصولا نى لع ل يياو ليلا ىلا م|ييعلا ومنا مثرلزق قو مولا ىف اال ةيانجلا نا[

 اا و

 'نوفكأَع مد ءاضناعا يطور, مقلب ورخب هلوبخد للاى لَا َكِ رحلا نم ميلا دا لتمالا ف دوساو

 ماكحإلا كَ دوجيو بردا عماجمذ فكئعمرهو مرخي 3 اكن مل يزن وفك عب قلعتم يَسْلا ف فاختعإالا ةينب نوميقم
 ايمكل نيبامك ديرك ىرخ | ةيأ ى هب ربعللاهو ستعت لن م غلبا:ٌرَْناََف اه سنعاوفقيل هدايعلاه حولا ةْوُدُح قروكنملا
 عرش مهارسملا ليبي ضعب لانمكصعب لكايالأكا سيب كلاود ق1 :همراه © سوي زن سياكل 4ك هللا نيب ر كد

 دهبي سس سب ل لنلسس سس لسلست تميس سسل

 نيالا ٍلاوُمَأ نت ةفئاط ابرق مكاتب اوكأعإل ماكتلا لا قش لاومإلابوايبتموككبىا اهي اوقلت الكا, بصخلاوةقرسلاك
 ها 8 دريم م ع رمارر ردا :

 ع )تمت ىقح ديزتمث ةقبق د و ديترَمِإل اله عمج دل نع دمعي كروكي نولطبم مكن 6 َىَوبلْكمْناَو شالا نيتبلَس [؟
 000 هلك ا 77-5 ةءااحم م

 تاقواآهي_ نوملعحي سياكل ت اقيم حمج ُتِيِقاَوَم مهل لك سمشلاك ةدحإو ةلاح ىلع ن وك الو تدب ابكووعت مث سون
 ل ل تلالاسي نحيل ا ىا كك

 ةلاح ىلع ترمتسا ولف هتقوأهءملعي ىاس نلا ىلع فطع هيو مهر اطفاو مهم ايصومهئءاسن ةدعوم هرج اتنمو_مهسرز
 اوك تن روجرذتو هنم نولخ لت هن اهريؤاويقنن نايرمارصتالا ف ائر و ْنِم تريلا 25 نأي كيلأ نيو كلذ فرعي مل ةدحاو
 مارحالا “اهيا م تويبلااوتأ وهتفلانغ كرتب هّلدإ تنم ريلااذ ىا ريل نولَو ارب هنوجعزيو كلذ نولعفي اونو بابلا

 وب ولام قف ١ نري ١ نطو 1 :

 ماعلادوعي ناىلعزانكلا لاو ةايبي نيلأرم ِ لا نع لبست ىيلع هدا رص أملو نوزوفت © نوت كلما هلزا اوفا وكريخك
 درر ين زخ نوبل رجالا 2

 هارحئلاومرحلاقمهلأّتق نوملسملا ركمهولت اقيو شيرة فتال ناو فاخو ءاضقل اةرمحل زهدع وم ايا ةثلث ةكم هلاواخيو لباقلا
 5 - | 22 يس ا متت ٍِ لي ييلاكا" ل ىلا لال عسي لا ةغسلال
 نإ لاتقلابءاستبالاب مهريلعااو نست اَل ورافكلا نم رَيرلَتاَتَب َنْيْرَلا هتيد العلا ىا ىلا ٍلَيِبَس اوبك لزنم وارحم ارهيشلاو

 هز, وابكا "لبا
 0 حصا سم

 ايي ورد”: قدم ىف يلوم را سا تا عع حلا .ا دك : 5 سوو: 7 -
 روهومد نجوم هو 0 دق ثييح مهو !وهلوقبوا ةءارب ةياي حوسنم|نهو مهل دحام وأيتمل !©َننلتعملا ٌبِحي ال هللا

 اول هررقىزلا ناكو امم امتنا ف اك يس انلارما نم لاعت نب[ طم ب اولا ناورزعودوتس نال الدب لك قربتعم ار بس تلا نم قري رج تاتي
 ورم اذ ورما لريتور كلا لامن المخا ىف واحلا نع مال سلاو ةولصلا هيلع هول |س رن زنا ضو ل اوسملل سس

 اهمال معتادايع نت س اندل ملاعم نول ناسا ف رم اظارمكع ا نلاب معيد يكل زعلان نوب نا ينير طايملا نا حم اورزولا نمر وق جلس 55
 ةرمنانزلاو ور ممم ال ضوزعملا نايزلاو سو تقولا نمد انيم حروق هلل "أ | اولرش اولولكو روق سلس لال لا ءاضعقال حالنا عرش ةومسا لغسل افملولا وع
 رياطف ماوطر هي رطفربال حيررارملاداه ني م اموجورل لئراىل عام نالو دقن مرت تلزأ
 رامثلا ضصتنا امن ايواط تايقر ا نم انثي اب نا هرلف طعس | ماطلعت [ىلش بخل نا اشي

 - ا" اب[ّينعللا |, هميم نم لزلا "توات ةرملاو لقت او ىل الا و ىنطاملا ىل | تموسقم
 ىا مان درعورلوقك رز لع وطعم اف نابز نرظالددصمرجت عمت رجا رلوق هلف_ : :١ 1 ا
 هنزل كلب سرة هلت لا ةس افعل اندرعو دامت قدا | | ريش لكلاو ضاريلا نمو هلشس_ ا٠ذيألا تلف فلز" ير قافاا طر لست
 مب, اهافاب روملن م تمويل نايتورملا نم لب علاوس ةروصواازعيا ذنءاولاسمن امد اءرعب بألا | | لورفلا لل سضغلا رين ناوج ىلع ليو لا ىلا رش اياز وك نو اولايطرريستلا قر طركر ل قر اعتصم

 لعل فرم ناءايلا ناف سبي تخ عجن يحي ءايلامعبلام نال انما حفر نييحتتوربلا نم سيل زباب را
 تجلب ”رارملا قازكراولدرد نورك غئاروس بشن اضن وق لكس »مسالا ىلع الر بثلا
 لبق اولي ملاوءاوو اوت !ذاراصنالا تن اكد اربلا نع راؤبلاىور لذ نولعفيلاوذ كو رلوق
 م ربا نك ىلوزف لذي عشا راب لبق نأ لذ ل جردابو ايرومل نأ مدت باول

 مهاوسرخ مل ليك كت ملتزبق امرل امتار داب تلق نان قنا نربلا كوز هلك ل
 ريبلاب رطعالا نوكيال ل اهترشسلا لني اهلنا مولخم مانت أم امقتن نفرح لا نعول | نع
 ابويبص ماوس ىلربلا نم سيئا مرن اان لفل ةرصاو ىف اورظماو نعل اوسل ا اوف هدابعل دولصمو
 منسلا مالا زم عّوو ملم نم بيرق عموم وب د يبيدملا ماءرلوق هل فاشل »ل امب
 مريع ملا لص يلا لوسر ىاووتي نا رلوقو قرمتلهياصا حر لسور ّلا لسنا حرا تسداسلا
 بونت اواوالضالا نم اولخكو رلوق هه لل »يملا سلا ىا لباقلا اعدل لوقو سو

 يا ءاقلاة جانبك رق حلل لا« ل ياقلا ماسلا فل لس اعرفي ى ادوبي ل م نولع“

 مىلظز يقو لييلا يل وتب نيو ةرموملاو رجلا نيا يي ضيفلا نمر وق نكس لا
 روبسسملا نم جرحي ضيا ذا لجرلا ناكل ونعلا لاي عزت ناكر ق تك # + ليفان
 نودر وس صخرال فاكالا ننا ىلع ليد دج املا مو ى فو يبألا هزي ملزم دعانا اجو
 اهبنوكلمايكرعالا ىب لا رئلاد ورع نم ب رقلا نعمت زافاب وبر ضق لفرلوق تشك كا دوب
 كلذ ال زنا لوالا نوكأ ب ن/ل ط ابنا نم ييرقلا نع اييذ نوي لطابلاو لا نين ةزجاع
 سل ءاىاراشا الكاب ىارلوق تكس »ب عزرا قرط, ل ط ايلا ىلا عروق ول! نيك
 هش .لملا نمل لام لكا نأ لكى ث ل منور اويكرا اك خم اب عجب ا ءليازنم نم
 ملضرابلا لعبت ىشسلا ىلا شاب لسوتدل جّتساد ايس للربلا ىف ولولا ءاتلا لصالا ىف ءالر اللوق
 ءايقلالاو ف انعم تنم لم زيا اف سمول ارلوق حط لاس ءاقنلالا تع ازوكبراصورل
 اماو لطايَن سوا قل اطيا ىلع طوني ماكر لا ىلا ل اوم لا ىف زمول اياوعست ال ىا عرارس لا
 راجل ن الا راسا يف نيسلتمر وق ل ل ٠٠ معن, سل قف ا قيظحت اهب عرارس الا
 رتفردنعم اوصا سس انلا حنرلمب ىو لاب حميرل وق يل لا: اولك انت للع ان نس لا اهريورمجا
 قئييزيث طم اًعيكر أمي لالملا لاايامال انف زن بث و لبجب ني ذاحم لأسم كرار ا ناك
 راق لل ٠١ ورزعوروعسلا يلا ىف ارك يلا هرزب تلزنف ارب روتي تفحم لازيال كى وحس
 منا انذلب ةيلاعلا للا نئرمرج نبا حر اوركؤ رخل أ زغيقورظن يع الو نعزغى ال ىو
 ميكن طال سل ركن ع اولس مسن ىف حرص نب لاقت لزنف دلما لا تمل شمل لوسي اياولاق
 كلارابا ا زربلف اّيلص نعاولسسي نا نئ اللا ن اك اكسال اوت ّياوم ىب لغز و جلاس ل«

 ىف ىناكو صا ةانعائملاى ا ءاضلا ريلي حقو ىلا ةرهلا راّسعلا رمل إلا و امل تبوك وتس و اين
 اضتتلاو لبحر يلع حيو نالوا ميممدملا ةرقل انف حقو سال امه تبيكسو نال اهلا ةرايعو لجو الاسلا
 اولثاورلوق تلك َةريتلا ىز لاى ا مل ملا ىف لا ىف مول ينو حسن اورسجلا ىنتستم شير ويلال نو نوملسما ضافئا شرعا ناو اوراق جلس ب ىتما لا ينعم

 م (سلكا» ايدل بلا طك وكشت لإ كن ممل ليس لا ونلا اهوفرم ىرابلا فشلا ليس
 ثلا" متومتدبعو شميحن ير شملا واش ف رح ارهشنالا لش! اذاذ ىبو قءارية يار ق ناش



 ١ ةرقيلا م ٠١ لوقيس

 ىرمهل دق َنِممظع ا ْلَعَآمهنم كمل لاو فل ماعكلْذ مب لعف دقو ةكد نه ىل كبَر كي نقض غو
 ملفا هسف كأدف ناوويذ زكولدقي ف حرمرجلا ىف ىا ارا هلا دعاة ولوقتاك و وه مظعت سن يذل | مارحجلاورمرحملا
 7:12 ل نإ وهاس اورفكأ نع انهو ننرفكل زج مجالا, لكلا كِل ةئلشل لاعدلاف فلاب داق فم هيف

 كرشلا نع اهنا كوس بحي الاكدو يل اعلا يلا ني هز ثنو دجرت نالوا فعول وام تجين

 هيلع ناودعالفملأظب سيلف ىتنا نمو ©نئِلللا عال ريغو لقب ءارتعا َناَونُعاَلَم نطلع لد وهولعاو يتعتالف
 تلو و كلذ نيبلسلا مالعتسدلدر هلثم قمهولتنآف هيف مكولت اقامكف مارك هَل لباقمممرحم ا مارد

 "ماي او مايسمى باب يي دى( أع

 رهشلاو !مادحالاوامرحلا ىف لآتقلاب كيل ىرَتْغا| ٍنمق تكهتن ا ذااهلشبب صتقي ىإْضاَصِق هيارتحا بههأم ةبرح حبج
 5 59 هما 7 9 - شط هه 07 2 7“ امصورخم 5 و موخعص

 ةلرتوراصتنالا ىف هلا هنَاَو ةروصلا ىف هب ليأقملاب اههيشلءادتعا هتلباقم ىكتم يلع ىتعا ام لوي يلع اوُدمغادمارحلا
 زارع

0-0 _ 

 يا

 ملط د ول حر 7 03١ أ5و م” وو ىلإ”: ل و ا يم رم حك

 ظ مكاو كيد ال و ريغو داهرجلا هتعاط هللا ِلْيِهَس ىف اوُقَقْنآ و رصنلاو نوعلاب © َنْذقملا كَم هلنا كابا د ءلتشلا
 حس اهريغو ةقفنلاب* يمسح ومكيلعو دعلا ىوقي هثال هكَتوادابرجلا ف ةقفنلانعكاسمالاب كالي كليا لإ سان ءاتكلاو
 0 .٠ لح 7 هما. ىو وو داي © ى ١ صاروو 5 رس رس لو ةلكو وا

 امك عوحنواو لكي اممامتا نع متعنم تزول نك امرةوقحب اهو دار ةررصلاو م اور رمت دبى ©َنينرصلا بحب هللا نإ

 سل او قاوطلا ابكر ةرقلاو بئاوآو نس بر ذو نلخ او ىق اذالل عروترلا تاوطور اوم رو ةورملاو 0 8
 ا نا الم لع قروب رسال نم ةري رص تائيلخ

 لا ا لا ا يمان نان ورجل نم امنا مم نارغالو تلا روكا ك١ كالو لس يزرل ناكاؤاو :نتجاو عراك جرعلاو نولي نإ ني روجولل ناكاؤا نالاوحتاو لا وتر لوق مت نلت أ | : 9 ا . ٠
 يالا سيديا يس اننا لس لو ىلادترل وقل دير ف تسجتم م الس الا دري ىف نرثدرنم انا قرفلاو 0 ل نسل للاى ملئ هل لاا معتم مشع
 ايباون وكيف عورشلايرياب (يلطم اهارتابر ما: الامه ورب الاد لما نايس جشم لاو | | هروب وس ةيالاو را ولد لامقلابميدادتيا لينا ةدانق نيد كوادملا فاذا هذ رك هرم اراب ماى ذلا لعشلا لماير ما لال الامال نال موو لع ايفل لول | |(: سم ادنعالا راس نص ايي تسيح ولاد روق تالا (نوريخ اق حاسس ضلال لوق ور ىلا ةراشا يف امقوقتح هب ودارلؤق ىريازلا روك م اوم اكاملاه لع ةرقلا تي دناف"ب/زك ل" ادرانلا ف رولش ىلا ىؤوي دال لمع ١ نام ىارذعا لعب راو للا
 ني انام ودل عم اوى ف ةكدض اهئ رقلاو ا اواو ىرق دا لعريجاو بمالي ند | | سوست /اولصعم لول سلسل لاوفالا ىف روق حس ني الا مور يو سيب ولاد
 دفان ءولصلاكل صالاف بولا ماملرمالا نم مزن ال سلق اليو اماكراب نول ك | | نم اناا قلع وهنا نافرلوق حاسس لالا لعب وعني ولست نا
 يمرَّوو لئاؤلا لما نوو خوارج باواسارئان عوازل لاونلانمإ يو | ل (اظلانم ملء صامتا اذ هاوس هدعدرإق هلل ارضك نع وت ساشا رم
 الد ن/مومضصوبس نمل عارم لاف اروكي نيك ناو عروش رِسلا نال يحب سيل عوضلاب ةءايزاديال زنا زامل تار ق تيك سوار الي انتم علو نبال رشلاب ستفلا رض انملورشل
 سيناء نو حاولا حب حلا لعشلا لم لائم مارال ناذوماو اىتلقرمو ملا |[: نلف لع اود تلزن اا ليو املا امي لالا مدمني نادال نيل تمام
 لالا رقد ال نزلو كيلا لك عاوملا لكنا لا سسيئاذا تي امديو| | مرت تارتنيوتد لودلا مم زيد ادق رظحم اراد مط غال نا مل لاوس
 ل امل روعسلا ىلإ قوى خوطتلاو بدول مااريد قواد رد دل رتل موزل لح | | كذلك لنسب نم لهي ن يذلاوئ الس طوب متشدد مها
 نم امسشنلا ىف املاهف لري نم ايو ال كرسعتلا ىرنع امل اعف م ايما يروتول ناايبملا راو او مل نال ينعت مدع الو اها ستنا ست الدال ذاهفس نكئاقد لولادة ل هس انوع
 نبني يلا لايام سوت ناي نافيا ماراثون وق ىف ايمو بروتلا | | لص لا تضخ ىا تما لو اكسس قدامك لذ نال ماب ناك
 لاا لعالوصقم نارام نا ةروزع لولد مالا عرفا وما حرك ضعفت يربح ريط م | | هولب اضف لاو نا نسال ل اورتن افرق ب نير ادتعا نوبي لدا متإلاءازجنا لاب نا ناي امامماشنايرمإ امام ابرمالان اداعد اولا( اريعلا ركيلم نك اوك وعلو مب امناو لصا بوجول تسل انب ناكل ما ءاتس لب اقم كلو هل تالا تان
 ىدضليطىلورماول اخرج ةيرامج ةذاش ةدلقا زر ثا لعلي روحت ىتحوزملا با | | "ادن را هيدم ٠١ يدوس ادب ماو كا شم ار لال اما يبس ناب خفف هوز امد
 يبل ماك الاو ضوزوملا اووشلا تايلور بر مالاواملا ناب اضيدا باوجلا نكيو | | ل تسلل نيالا ميال سعب امراصتبتالا فكرتك مامتعالا كرتورق تلشس
 رك دوا عوطتلا ةولصو ورغم ةرافلا نايل ضوزفم ايؤم اكالاو نس رتل سفن ن لامه | | ا'ميسلا لمس اوشا اول وقبو م, يفق فيتو لمت دلو لماذ ميديا اوال
 يولاو م ويشلاو دوعس/ن باوضمو خرق تاب ثاشنلا نأ حررت تووحلاوب كب مننا رحل قال | لون | نم منال زج اي داتا رضالا ني ا !مترياباوقس لورق حلل
 سيلا ٌةرارَملا وزب تن اكن او تلف بوتولاومد لإ لحم اريجارا زباورصق مناك حياب مض ىازوق تلل_.ىداما' |ىا ميريإ -ٍ اذ يريح نا مجاصاامو ىرفأ يأ
 مل لما بحامإبركذ قلا هاشم م ولرقلل ”لباتملا ين نك لل ىزارلا ي حرصا كة ذان لافاروظ »نا لثر اسر يل اهامل صامتا يزل كلا داراورزج اركب سضفالا ىري لاب دارملا ىا
 بيب نوكينا نعم الامال فاز ثعاماووردلا نوفي تح للاعلوقو ب و قثاشلارزعازرور عبر وق | | ات لايسفنب ىرعتي يقلا نال ب لوعخملا نبا ةرئازءايلاورلوق دل طسسس كا» اسم سانا
 مضت اكل باث نم لاري لعف لصرف عرعوارسلن ما لسلا يلع وقل ذوو اورع وو نم | | بللبا لاقل مثردياب لضن اول الو ىا فوز ل ينم او ةرياز ريل يو هامع سوم ثل اذ

 -”كرعنالا 2 نمل 0
 || علا مالا ةروسيفرجت ازيا ناورعال فروق اوبل اوزدكلا نعاوعجر ىا:غااومسن نافلرق عع هيا رسل او ةرطنملا يوب ىكسدق ى سوما لاو زب الا ني ارش لمحت لح طرح
 لا و وفم وو رس ف تح قفتكا ف ضرس لا نعى ليو مكي لكر طلو ورعلا ىوقي ال
 تسايرئاوز وق هلع ىداصاب ملم ل ادب نييلسما نهال نيلسم اتكو مبرفكبر اللا نم ل تزن ةفيزع نعى راقب اورام بالا ايي لوو لع اعملا سو عيني نموا لابي حت“
 لو حسن واما مر صتخف مرن سرط قسرا د درارما نم كايا لح تما ص || | كبد اهتم نال هيائالاب ثلا نت ميكن مميت ىارلوق تل: ليم“ عنا
 ملا ردصل ريغو داجلا داوسريطهارمورسعاط مئثاوماو كفن اوربا ىارشما ليس اوّمفْناو لاقسام لكنا ةرعاقلاو بلل مزال باالاو ىل وترا نتا ءليجس بوبس بلقلا لي
 ظ | ىداصأ/شلادابع نمرارّشفل اور ازرنعلاة أعم 0 رملاو ااومتاوروق تلك صا”شارو مزال داري د ٌقلطلدروو مرمر اهتعابرسلا لك

 ظ اصلا نيب ىسل او ضل و زملافووقو ربتباوو ةدايزلا ف اوطو فرعإ وق و لاو مارتالار ضف نإ نا ملا



 ١ ةرقبلا ظ 0 ه١لوقيس

 - 0 ا 5 0 ور قل ع
 لحيثيح دلي روكنملائ هلا ةلْبَي قَحاوللكقتالىا ٌركَسْو امد القاه يوهومكيلع ْئْرَهلَنم سي همنا
 بيس ميم يسلم يم ف ستسمح 1
 ناك مف للعلا لص هيو قلو ةنيكاسم لع قرقو للحتا ةينب هيف جب نيف ّيذانشلا ٌليعراصحهلا نأكم وو هحيذ
3 

1 

 رسم ا 07 ماقلت ن0 2272 2--5-2-
 ةئلثل ٍةَقّدصْؤَأ ماياو شلش ِماَيِص ْنِث هيلع ٌهَيْنْقَم مارحبلا ف قلخ عارصو لمقك هيأت نق ىدإ ةيؤأ ارم ةكنم

 ما 1 5 50000 ا 0 3 م هه ٠

 ةراقكل يلوا هنالرنعريخب قا نم هب قحلاو رييختل واوقاش معبذىا كس ذأ نيكاسم تمت ىلع دلبلا تقبل اغ نمو عصأ
 200 و مريلة تجلدالا نأ 'قافتابليذو قرصتوا(/لصوا مي ذواش نا بس

 وأ بهذ ناي علا روتِْمأ ذك ةريغوار نحل نهرلاو سببلاو بيطل اكق لحل اريخب عتبتيسا نما نكو
 . | متماما مكمت مَن

 1 قو اروع ىسرعل اي يا امف يرش !ىابربمرحا وكي نب هبرارصهلاىا يلا لأم ارحتلا تاروظسمب اه:عللحتلاوأهزم ِهغعارف ببتب ىا قتلا

 . م م ٠ وب و رس يب و صو ٠ : نك ف ١ 9 م جاومضراعاا ا

 نمت هقفوا« لقفل ىدهلا ْلِجيِولْنمَف رضا موي لضفالاو هب مارحالا سعي اهني 8 يوهو بيلع ئه مسيت سيكا
 هيما وللا ل نيتي ال ذ مانا اع لا ليز 8 تس اف لوقف 'تزع لارج و لي والو ١ ف .

 ةجحخاىذ نم ميأسلا لبق روكي نان تنيح بمن هب هكيارحا لاحق ىا يحل ىف أيا 221م ايص هيلعف ىا ٌماَيِصُت

 اد عبس ىفأشلا ىلوق صص ىلع قيرشتل ماي هموص وجي هلو مجاحما ةفرعمويمموص ةئياركس داسلا لبق لضفالا
 ديكات ةلمجئ لوك ةَرعَعَكتةبْيعلا نع تافتلا هيفو جلا لامعا نم مةغرف اذا لقوا هريغ و ةكعمكتطو ىلا جي

 مملنأي' و اولا نسا ىرِفاَ ُكُلدل نكي دل ْمِل حتت ن م ىلعمايصلاواىرهلا بوجو نمروكنملا كلا َكِإءاهليق ابل

 ارك شاب راعشالهالاركذ و عّمت ناو مايصالو ىيلعم دالذ نكن أذ فاشل شعمرحلا نم نيتلكتم ىلعاونوك

 نعةيانكل هالو ذل ىفأثل اوان نع نيهجولا دحاوهو كلذ هيلعف حتمتو نطوتسيم لو جلارهشا لبق ماقاولف نآطيتسالا
 0 ا ا افا لس و + ها ها دام 5 ماك

 يناشلان هللا اوقتاَو فاوطل لبق هلع التي رااعم جحلاو قرمتلاب مرحي نموهو ُثراقلا ةنسلابركذ ريف حتمتملاب قيلأو كّسضنلا

 هن ل ١ اشرت ادا د2 ول رف را [س ارو يي ماا سم /
 ::ةدعقلاو ذو لاوش"ٌكْمْوُلْكَم دهسن|هحكو حا هفل اع نمل ©باَقِعلا َليِرَش هللا نا اوبلعا 5 هنعمكملزب و كب مكرمايامذ

 ”ا” الهو لل كم ١ 77 4 هاري ساو. .6 0217110 5 +

 لاَرِجالو  _ىصأعم ٌقْوَسفاَلَو هيف ءابج ثفرالن هبمإ -_- ايي نيف سفن 7 ىلع ضروف نفد لكل يقو ةمجلاىد نملايل

 سس ٠ حا ورم و ور” و رم 9 هي رس هزز < و 210 0 9 ص ” مرط ىلا ٠

 ليو هب مكيز اجي الملا ُهسَلعَبَةق دصكر َجُنِم وليعْفتامَو ىلا ةثلثلا_فدارملاو نيلوالارقفب ةءارقافو اى ماصحخ
 لكلب ةازايملا بيسرع اناهن يمول, اولا 1 كا اوفر الط روش اويل يطل قشل يدعم اور رو كادر حل ادري نيام تل يا

 5 0 ١3 يس 1 رصد رس يح خس رج ١ م4 ووو سو 7 يي ديلا 0 9

 لاوس هب يقنتام ئوُقَتلِداَرلارْيَح َنإَوإرفسي كلبي ام اودوَرَتَ سسانلا لعلك ووك داز الب نوجعتلون اكو نمل لهاف |
 دضورلا ن ىوونلا ترو يا ورع او ميرَلا ىف شاملا كلاي زحام بو نيلرسسلا مايل ميل نا ايدي م 1 7 11

 0 !مايإ نول رش م كاالعإ لع ةرهتعسا جس اننلان أ ة ري مم تاقريخ ظ
 نوعي اوس ورعضو رطو ىلا عووجرلار يكف ندتخا َين قاذا ليو لق هلل لل امايا| | جرم اني ءامرتسالل تسيب ن سسوس حرس ا نااىلا براس سلوق لس

 عرترلا نم عرار غل ملا نارومم 000 ايعنب 0 لمي قلو لل ان اى ال قلما ليات اللوق حس ٠””ءاقيلاولاب
 وقح لوقو, عروترلا لولريملارار يبا نالزو حبيل يقو قلرطلا ف |مصوصزو كسا لف لب الا ىلا لوصولاب | | نيمارلا» حيزلارجك ل لكلا لصكل بروما يمتتلاو يلحلا بجي ل قيل ارتعاماو حرلابا) لدتا

 مموهعين حش امل لوقو طم ىلا بس زموبج و نصى ا عروترلاب ا لامعا نم يضف ؤا قم الي ام ىلا لوصو قر ىف سلا غرو ل ا.عّسسما نافايرحوا ناكالصراصحالا ناكم وب هرلوق

 قئاشاٍ ل قو روركف اريل اراعملا لحت اراوق ل 1 ل٠» قلرطلا قوا لمي ءاش ناار تحب | | الم ىارلك خم رحل ىلا | يشل ىرملا نااورلحت يح ولحج ل رز ىلإ نع حلاو عل اشرب سعت

 ناو سل بدنع نارقالورعسم الف عئبملا ىلا ةراشالا فلاو ءفيييعو لا لت لا عتتملا ىلع مدل | | يسيججاولملا نموه ويلا لسو يلع لا لص اي نولو الا ادهم وب يربي لا بجي ىلا
 ء فلا» نم ىلج ىلا مدلا ىلا وجار ةراشالا تناكول مقيؤولا لاك يانج مدر مثلها ؤ لعق | | ىلا ب شر عيدف طافي ىف امذعاماو ىغش ال ادنعبلوق لكس نيل ارو ملا يرضع يلا ناب
 هراشخخاو اسيعب هلم لبا 7 كلان لاّمف ززعاىرواملا قف اوطلا لا نييلعر لغز ت2 | | »  ناسا حور ف اكل لك ٌئؤزرا نللو /يلار اهيا ذاق ممالعركسذ مو وري ىلع ثروعبما لحج مما

 اثلا لام ملم ىلا يود نن تانيا لباب مفصول لاقو حلا لبا مب سئل لاقد ىواهللا | | فوزمتورجن أ تي َيدنف لزق حش +٠ حاملا ين ازرس درد مل اب عراصوزرت تشن
 سنن ىإ ىضنلا نع زوق برا لاا” هرثع المرموم ,ءاسم ندور رم ىلع نالنممب | | لكل ىا ياس دس لعق هكعب »لم ىارلبلا توقو لوقو ريلعل وب حراشلا رق
 فيؤس نع زب و مارح بسس زهاصر سفن ىارلب ا ني مل رحى نيل كك بلا ىنحم نوكيا زر لش رمل بيسان شل |م عوضا يل ترراصفريبس ورك نم عراصوارب نم عام فض ن نيكس
 مفرغ ل ثنا ةوغالاوءابألا ودوري تسننيلادالوالاو ءجوزلا لب الايداملا لائي نال والاف | | ليثو مارحالا تاروظك عا وزو حمس! قلتو يربيسل قرا رلوق ىف رايلا نا لارين عار
 رارلا نامل والا قس واهنم م ايس ظرؤطولا للاقو شالا لوقو ودججلا ىذ نيلوف لكك | | ازب لدور اف عراب رتب عااضتسنالا لبق عر ابرثسلا ىلا امي يرتب تت اوعتمتسا نمل نحمل
 قثاشلانع عمّقونلا ٌةريانوركس ثم وار اا ىتوقولدارللا نا لع ىلا ضو رمارحا صنكورشكو ل بكياما نول ل ام َعرتلاو راك رانمنالصااو لاو نوزةدق لا - املصرايلاف

 ملارعا جبال سم اركلا حم ارز ىف دارج ص نا ذا تضيف ىل رع ورش الا فير مع ىف مارح عشا نا قررلازرورتلاو ئرأ غر ارثجاب قيذونل او حمارا ىف اداوا اسوار قب وا ليا نمكملا نم يتسم اريل

 لييسجالا ىسا نمل ناطمر ف ةورماود اصلا نيب ىتس ممول قاطولفاسيعامدقم ملبق | | ى يال ابجترلوق هيلشس_ ٠١ دع ينم لا بنت مو رون لرختلا مول. حرفي نم لكل كس مد
 زو 2ادرساظ فر املا ال اسلم مريس ازاوب مدعورتخت يقوتلا حسو لا ىف سلات احرسسلا بحجب | | و سرداسلا نم ماعلا ىف عرش الس داسا (ويلا لبت حاب محن ا لضف لاو برا لالخ ىف م اهرصلا حب

 ا ل ا نيب كابر شا عيب ةرايزرلا فاوطرن امهرنغ موريس لاو ادولإ ىورف فرب ىا فرع مل (وصرمارأن زوق علل لو ستنال اهب
 كاد ؤيؤط ىل اره ىرملا قوسوا يل ابو ىتذ الا | | نسم“ مولا زىنضي نم لكل ووك ذل اذ ضيع ل !ءنع يلو تضف اًسل ار نعازرو زر رع ديل وص نعى
 قيزلامايز ماه نىك ورا ثلا لس ال اهموصز وكب لو رلوق لس لا رينو فورقولا
 مجبل اذا حتبمش سو ريلع علا لص نلا صرع نيا نع طقرادلا ىورو مر ذيع ىلا انماما لوقو ب و

 200 مع

 ككو

 مسوي ثيم ىبنلا



 ا مةرقبلا ظ را _ر م لوقي

 0 ير , ايزوكي] نياق سراكْضف اوبلطت اًوُهَمْجَت نأ ايجي عسل لوقعلا ىوذ ©ٍباّبلكلا وأين وقتا و ةريغو سانلا
 0 جا هلع 76 و رمق

 د وةْيبِلَتلاب ةقلدزيب تيبسلا دعب ةللاوخل اك اهناق هوقولا لحب ٍاكَرَع ْنِش متعند ٌمكْضَفأ اذا كلل ذ مهتهاركلا ركن جيلا
 3 ا, ى 17 13 او د

 - ,. هب هو 7 6ك 9 5 ماج 9 ريالا سو سال سو
 5 ني فدو ك5:يلع هثدؤصننا ةزملإؤو حزق هللاقي ةفلدزملارمخا ىف لبجوه “ما ارعشمْلاَدْنِع ءاعرلاو ليلها

 4 ارب يينحل او لرعلل نيش دع

 ناو ليلعتلل فاكلاو هجح كسانمو هنيدملاعمل كلمات هوذا و ملسمااورادجرفسا ىو عديو هُنا
 : يعل ا م[ ق وس و نب ةهكوو صر ري نيس 2 ل هلأ سا [39ي و نس رك, 5 لص وه

 معيب اوفقت ناب ةفرع نم ىإ نانا صاد ثْيَح نم شيرقاي وضيف ت0 نيِلاَّصلا نول كده لبق ِهِلْبَت نقتل ةففض
 ا ا 0 000 7 4 :

 نينمكدلا دْوْفَع هللا نإ ماونؤزم * هللا اُرِفْعَسا ةركذلاف بيترتلل م بو مهعم فوقولا نع اع قرت ةفلوزملاب نوفقي !ون اكو
 لاي (ماتيرف نعي اب وات فق مرج ناطن عيجتاورل اه سس سل -

 ميسصسصسللا

 ْ ؛ 5-5 ا ص ىي ىوسم هلع م رس سر ا وس 7 و

 جل 3 سرفتساوممتفطوم تقلحو ةيقعلا ةرّمج متيمر نابمكجح تادايع ملكات رحتي دانْنَضَق اًذأَد مه تيجي
0 

 كصنؤهأيا مكركذ نم الونش ةارجاقملاب مكه غارف سعف وركذت ةنكامكز كوب ركِرْكْيَك ءانشلا و ريركتلاب هلا وكذا
 ىايؤيف اينّدلا ف اتبيصنيا نير ٌلْوُعي نمسك َنِمَ هل ةفصراكل هنعرج يولْذااوركذأي بوصنلاركذ نم لاحلا ىلعرشا

 ملف

 مشي س سس سس ا تيس

0 

 م يم حس ةلط سايبر ايزرع اق 52 ه موو هميم عم ودب 15 ا اي ل و ب 26 2 صا

 باع اَنِيَو ةنجلا ىف ديس ةَرِخاْلا ىف و ةققف ٌءرَمَح اينّدلا ىفاننانَكر ُلَوُعَي نم مُهْنِمَو ببيصن © َقاكَخ ْنِم ِةرِجاْلا فكل مٌوأهيف
 "ب موزملا لم مر للان فطش نع

 | امكنير للاديدخ بلط ىلع ثحلا هي دصقلاو نينمّملا لآداو نوكرشملا هيلع نك امل تايب انهو اهلوحخدم سبك
 ١ بسد ياس برس هللا و ءاعدلاو لا نم اولمع ويست أم ليجا ثق باو بصمه كيلو هل وقب هبيلع باوثل أب دعو

 دعم نش نموا رع ان شف اب ن وعادل --- 56 0

 ماياىاٍتُِْرْعَمِيَي اذ تارمجلا ىر ةةنعريبكتل ابها وُهلذا كل نب تيل اين للا مايا نمر اهت فصتردق ىفمهاكقلخلا
 سس سس بس ب سس يا ماتا يس يبل سمسا هس

 هيلَعمتلَد درامجى ردعب قيرثتلام ايافاث ىاِبمْدَي فب ىتم نمرفنلاب لجتسا يا لجن مم ةيالثلا قيرشتلا 00 نال ها - ملع ف رس جرت نو 8 فى رم يرو و رع 5
 ا!" همجي نبي وبلا هرنع ىداف مم

 ققتا نمِلمْثول[ئىفنو كلذ ف نوربدعرمه ىاكلذي هيل مثال درامج ىّرو ثلأثلا ةليل تاب ىتح اركب نمو ليبجتلاب
 ل نسال 0 نان السب لك ةربتعل رج انتل نم ري دمج تاريح بولطلا نارفو نايحولا لا شااركذوا ناب[ كركي كش لااوركذاف بيكا نان مدقتالذادارلل | | | لوم تعط | رس | ]| وه م 7

 كر وامنررت تل ام اينرلا ظوظحْش لا لأي و حر نورس سانا نم أينما ف ا فول :اىلا ةراشااوفستنا ىف لوق 39
 اين.لا فرعا لكشف قرن ارارلا لن ينل امم سئ ريو موساولارادلاو سما يجو لاو اعل اكسل وارض ىلع اوفا نأ را ةرالارزةهش كال حرانجب لتس ناو نا ىف اسايقرجا ترض زك
 رسام ن حا اذردد ميركل ارسل ا جو ى رمق باذعالو باصرّمحي الو مالس الإ لم تل ومي ثسيح م السب لرش للك لم امرل نوير نا ومب ضال لاو نب لا نييدلتج ثلااوريجيلالا اورماايو لتر الوتد ىارنجلا ىرلوق جل ىواما» اهنرلا تاج دوعف ّقرحَألارارلا ىلع ن يعي و حيطلا فاو لوا ملرت و عايص تناك اسمان عقوق م ناو عام نكمل عاملا ل اص سمعتوا نا قراجبلا نا
 هلك ىوام»» نيرادلاهى ميفاعلا لس ضناول شربرلا ىف وق نعتوم و هلا هايندلا سشسترب لى ص ئخن ىذلاو ىفركلا ىف زك برلا يرجئرامب كرائبلا هزب ف نؤالا نا لص احل او داي نوكى وس
 8 نع ياك ؤورعبل | مااضيادرو لب عاسرارقم ىف ئاورورق ل/رامن ف ضر ق فلوق مفرج ل نا السلا ريع نما لاكش رطحسم الث ب رعد ةداهحلا ندب ير سل |ىا لما وزب ىف عرورفلا
 بسام النا ريدالا نويسامملا نمدعا نم امو ىو قي نا شيب فصو اي ناكنئرتردق | | رما نم اير يع ةدارعلاب ريشا ام زل رانا قو ولسنا ما نارسقتلا ىو است اوس ى ا الطم
 نول مت دوفص عبس نولي تس ائولخح اب لملم ا طرد قئالثملا ل ترانا نوكتو اءارؤ نييعبس تاداملا مق لا ريعوالاو رامملا حرس قرجبن ١ لاكو لقاَش ايواش ناد هردقيرلف بلذ ا ىئسرلا <ضدالا ىف قرعلا لس س ؤرلا نيريف سم اول رئي زلات قوملا ضاضما عب تللذ دوج | | مصقلا نب اكن اورام نبك ب لغالاوبب ىويثدلارصقلا نلاكن اذ لما ل شع ايلارابتعا ود
 « يدب ما” رلاوببا نم ةمالسل ايلا لأتف ساانلا ضال اب بغل انما نيد مسمن | |. . حرم ا' لازغلا قير يره اف ىلرلارطلا ضد امتبادول اير واسم ريا منعنا ناو هرب يلع ب اين
 ليّقيل ةوهن بام ا امنا لاك سابع نبا نم عاملا نبإ رت ا تاذب يمدح لق جلس | | اناوسا عر و زجل اوؤ و طاح تناك اتابع نبا نع ىداؤملا ىدر رسم اركلا در لوق نش
 مايإ فدعا تاما ىردتعل وق هلك_ هلال م نوط ايبشسلا حم رارعال اورو ا عم ءايلوالا 1 مضافالا نال راسا متنورلوق لس لا ترتفع املا ىف اورج ناو اني اهلا ىف
 ىراولصلا ار ارا يرسل ركل خلى فر لك نئريكتلا نكل زوما تاولصلاراب دا يرسل قمرة وم ٠١ ومغو ىداضيبلا كل يشم رو لفك ٌمضعفارصاو انرلب حيرل اوم
 نم ما غي يو نيبحاملا لوق لبر سلا مايارخارصعىلا فرع نط ع ارحب لسن م ىلع بعاو ش لبيان اكئاو زوق حش ١ حي نرش سدد رازسا عرالعلا فر ارذلا لايرى !اديعرفسا
 اذكإ هربدقن ف ورحم ار تيرجج تلا نللوق ناريراشا 1 نورث ىارل وت يي م نتا ل رسمت ىب مريعلا رمل وق : كك رازجل اور ذلا عروب ىلع ضططولنف نعى تملا ىف ارو مدع ثاالهاضيارغلادعب تلتلا مولر لف ىدو تاب صم مانو نينو نيرطنلا نر خانم ١ امم | | رازجلا ل طقول سلع ابر مالا نا عم فل زملايركدل|نع فرع نم خفرلا ارث ملمس زارها ربح يو رقت ى ساو ينساك سرغايا حلل! يو يس لازاممذ عش | | عوقولا فار ى الا ب بيرم مورو فس لعن سانلا عشا محروق داداه انيلاد اري هقحلانمرل نموت حهسم نيا ءايرف وعسل نع شيعت تاي نس هارفايس نع | | ىا ارق هن *٠ نام دري رصين: يم ذب لانا ذاديدرذاب سيسر اغلاب سانلا اذا | نينا نوت نش مول يلف ورلو حني لمينا ريارعارزع ىلا ءيعورشم لصد وراعباىنددجب | | سميج نماونعيلا مو جكس ملياري مارب لكاس ارك هوركذ ا ىا ماكو ب ددصم ملوق حلما لمت اولرم سيو نييويلا نين لكى حن ادرفنلا نا نرسم اطامت يامل اخد | | ١م لاق ميدل راي ايف ف تال,بلاول ا دوم نم, ردا نب لادم هركؤ اركب تلق تالا لا فاما ندزعى ص مالكلا نا ىلا ريل نيرطملا م ايان نفاع لوق ديطسشس# ٠١ ىدهالا | | تيما هريطرلاقاك”ربشتالالحج نرد قوم نيف واي رادب لج ل هوركذ او ى ا يد دصم مدام

 راسل ناكل ضف الاول اذا نيني وجني ل ضفا ناكن اورغانلاو يلب اهلا لبا نير انما | | نمد شيا صن قحزلا لالا ىلع شبا بضخ وق هلل سحرا فانك رزي وحب عزم | وا لهجتس | دولاو ثلا مل فن قمنا نعي لك ىف لق حلل ٠«دوعساوياصنو | | عم ةزاول اق لكل ٠7 زاشلا ف اذكوصا سيف ىذا ولا ىح اير ورارتوعمت وص
 ١ كا» از ايقشا لاقل . 5 ىرتالا لالا لع بستن مون |رلق ل فص نار طوق لل ١ ااا ذ دا كابا مركزك ن اي بلوا ىيطما راها ليلختساوا صا اال ضنا نم ىف (اللاد ماكاو ارم رمت | | شمل ااوركذاف بيكر ناحل (منولذاداركتنا نيل اوزل لص لاك الزخم نتؤرشما . للواًازيو قنا نل لوقا يزعل ةراشعا ملالا فنو لق حلل ٠"رازنذالاو (وهصلا نيب | | اراؤوا بيكسل نوكيفرل ءؤص ناكر انال اوركذ اب بروصتملاوجوريلع مهماركذ روق نم ل امنا بج

 قلق لاوزل لم لاك الارلذر انين رابأل رك نا ارشس ااركذوا يرتلا ناكر ايل ا ظ



 4 وىبنل اديب لديك

 م ةرقبلا 0 : «لوقيس

 نم ساكلا موكل امعاب مكيز جف ةضيألا ىف 9َنْوُرَمت كل زد ويلا َهللاهنَتاَو ةقيقحملا ىلع جالا هنال هجم ىفّدا
 ةلاَوْهَو هلوقل قفاوثت هنا "هلك ام لع هللا نهي هداقنغل هتفلاخمل رعيالا ف كابن الو امنة ءيلا ىف كنق كم

 هدا ىصويبنلل مالكلاولح اقف انم ناكق يرش نب قئنخلا وهو كل هّتوادعل كعابتالو كل ةبوصخلا يدش واموت

  نيياسملا ٍضعبلرُمُحو عرزبرمو كلذ ىف لآعتهلنإ هب ذكأق هسلجت ضيف هل بيو هب نمؤم هنا فلي لبوتيلع
 .نم لدلك ياهو َنِيفْيِإِضْْلا ىف ىشم ىعَس كتع ومعنا لوتاَدإَلاعت لاق اكليل اقرقعو مقرحاذ

 اهل بياع ةذت حجم رك نم ساكل تمد ف شارفلا 91مل يلوم هيفاك بنس ةئاقتايرمأ ىلا مثالا لمعلا
 د هلايمهل كريو ةنيدملا ىلارجاه توكرشملا تاذأ ابل بيمكصويهو عاضر دينزا ٍتاضْرَم بلط ميا ىلا عت هثداةعاط ىف

 لاا م الس لا ره لإ |رل رطسحس

 ولب هلااوهركو تيييلااومظع ال هب اكتطاو ميال نب هندا دبع ف كزنو ىأضر هيف ملمهدشر ا ثيح هوبي طه وكرم
 "رش 2م 4

 حيمج ىف ىاملسلا م لاح وام السلا هريسكو نيسبلا قفب فيكى ادام َئَْلاَهَيأَي هال سدالا سعب اهنابلاو
 نرعمتلم ُمَتلَر ْنإَف ةد طدعلا نيب © ٌنْيِيُم ولعل هي قيرفتلاب هنّييزت ىا*نطيشلا قرط ٍقْوظُخ اْوْعََت الَو ههنزرش دار د30 5 ام 06د م روس ص سا سا محم هةظلءم را ل دكر رك 77 ما

 مهم اقننا نعئش كزججت ال كي ملي نم غد قح هن ىلع ةرهاظلا جملا تيب امنع نف هعيمج ىف لوخرلا

 هبانع ىاَكَِبَررْمأ قايْوأ هلوقكما ىا ُهْدل مِنّي لإ هيف لوح ىلا توكراتلا ندر ظتن نوني ام لَه هحنص ىف ©ةْيِكَح
 ممم حسسسشلاسب7ل

 و لوعفمللءابلاب تروج َلإ هم هيكداهارمإمت رمل ضف و ةكوكملا و بال مايعلا نق ةلَظ عمجم لي ىف ظ همنا 6 ووفد ارب ف ١ 0 ما سل نما تكي ف
 ذاة هو ناثلا لوعفملا نمل سل ةقلكم ةيماهفتسامك مكْتاتك اتيت لزق ب غأي لس يِزاجتِف قرغيفلا ىف لعافلا لكن ما هم 55 000 راو ضو < ا ا ل 5

 سلا »دولا نم م نس دريس | وررساو تي اب تب رعت ب ىصاوزوت جلقل لال
 باك ارربلا ناو تس |نعوؤر نعت كيلا لوسراياول اوف يسارع اد روق تلك
 0 نءذلا اسيا 0 "نعرف شلا

 ل اوراسلا ىف وق ل2 لرارر ادب يخل اياونم أن ل يضف هلا وا رع لو سيسبب اونم
 الك لسنا نمالاعرلجتف ىزنزلا لكي تعتو (اش نبالائاطل تين يوت لنا لا ةراشيفو بوف اكشس زنا ىو لسا
 فاض زم لس ماظكلا نادال لب نميز لاب قيرطمار ضن هدام سمن زنى الق حلل
 تسل ينمو لبالا مر اب راثا امهطو سوسو سيئر ثو ناطيشلا يرن قرر ونلاو

 ىواضيباالا هرصب اه لك زلو قتلا نعم ىف م( ىوسا نوني لب ل ةوطلس لل"
 مرت اينلالا نومي لبد ىلا عت لوقو رضي اى زاججدانسإلا نا نوما ى از قص
 رانا قمل اوروكز ملا ناريئالل نظل لقى لق تلسلس كاد كيدرما مج ايوا لما
 نولي[ اداطمال اب قانا تلا بسلا ن اخ نال كلو ملا ةروصٍ ف بازعلا ملل سا
 للظااىبو للقو لوك ظ عمب رف ىلطال م ميريلا نسر يظر بكد خل ام امه
 البارما مرق تلسل لال لوباو عزفارمالا ناك الا اياد بماعسلا نا
 عمترلا نق عي لوعشمل اء انببل ايرلوق لسكس كلا !ررسعلل مانا ىف مازلاو م امتالا يحمر اضضل اف
 ىرجلا نمل وعفم بمل اذايرعتمو ايزال لمعت عئبرف عصرا نم نيت لعازلاو لوقو درلا ومو
 عجب لس ورخألا فلوق و عروجر لا هررصمو مزاللا نم لع لل ئسجلاو رطل اك ع مترلا هرريصم و
 باو لا كلزبر اشاد اميلع ا ىزاوف وق لله ٠ لما نسوان ترالا نم لكى بع
 نا باو لورا ازررصوانف شما ىلا الا عري الما لكن ا /ولعما نم نا هريرت لاوس
 رهط نزالانما» ب ائيعلاو باوثلاب لارعالا لع ىزاجلا نا قلخلا مالعاازب نموامما
 و لراصف لولا َةزمبب نك يفتس ١و انو مروي نمسا يلا ٍةزمإلا مخ تلقن (لسارلصا لس
 روق كلش كرانما» ايلا موي ةرطللا لشستت لك عير تل ل أوسم وراد لكن وا لوسر مل ماو
 ىف بز لف ىا مسد ريلع لا لصّيلا لوسرل لس ازبو منسم اهفتس لال ائيبرأ اهير قت ىلا يمت
 مهلشا :” اهداقني مداونمؤب لفى سومري له تاني تايأ مب انبي انناف فب من ادي مدع
 اهنموب,ىزلا لعل |يربس ناك رتل بولقلا ل اوفا نم نكي ل ناو لاوسلا نال ساو ريم دس
 انتي ع افلا لف لمعلا نع اماما يلم نحس قريع صو نيو جطملا صن نمر ىلا
 اننا لوعطل ايم داس لسب صن لح ىف م: انني لدليل نة ديح نسف لحن ىف لعتلا
 لفلان لنا لويصلانزوت تال لمت »انيك ا درع ىا مب انبي أريمتتسلا لا انى ورود
 للا ممن ألم اكريطس ى ا لاى اوا ل اويسلا نمل ار صملا خنموم لوا ىلاذلا وعض حيف

 ناد السلع قرهتعما رجس وتلا نم قربي م تابلت
 انير لول نم س لا نمت وق لب تو ولطعمس انا مورو ل ١

 يندلا بلطي نب مشمس ورع ال اينرلا بلطي نال والا ماسقا نيرا لكس انلارثسلا مس ضف يلا
 ارب اظن نؤل يي نيا ين هرانلا لبا نأ اولا ىف ا حب قرخلا لبا ني زيارمظيب نن نسوة او
 ىالوقل اي ىلحت ىف اينرلا ةولا للوق تل صا بستر ار ىلع مترك دان اب
 كيجيىا ليج وا َةرمَالا يدي ريالد ايندلا ظح جل اءاءو اب بلطي زد اذ اينرلا قحم ىف وبطل ام
 ملوق ل لرارب ا لكلا و ليلا نم تقوملا يقر قيمي امل رخل لال اينرلا ف م الكولح
 يرض وق حلل لا" ل وق قفاومردلق ى امن الس ثلا ممشى ارك ىف اء ىلع لري قثاومزا
 ءفانمالا نا لاو لطفل ل عفا لرلرل ةدنؤم يجو وال لوبت ل يلري فص لعن يلا نا ل رين موتنا
 ىل حم ازمالا ىرننزلا لبو رص ار الا نال هريمد دبى اجلا دانسالا لسع اذ ىلا رفصلامفانعا
 ورم ىف فاملاو قبلا نيبشلا حفل لرش نبا ءدمملا نيسساو نونلا مث جب ا ءاخلاب سن اوي
 ريرت نبا جررخا قرم نم لتر مام شم اب سحر إل سفح الا سدر ورعساو رب ذ ضياع تشل
 - بكام ىرسسلا نع عيار رج نب اريرغا لكن تخف املا ىف ليبثو هيف تمل زمني أل نا ىدسلا نبع
 ىاردب مول سفخزرإل سفن الاي يٌشلو ىلا مساو شل اذب مآ قير نس نب ىلا زوق تخش
 ىين/ن يقف انرلان م لص ناب تشر عم ن الو سو ريع سنا لصلا لوسر م لاغلا نري
 بن او س انلا هوب انكي ذاك ين اف لحما نب !!ررجس نا لا اّاد هأل اعلا نعم رغ انن ةرمز
 زا سذغلا يم ىل وح اذ كبس فخ اس ىلا لاك تيد ام مثل اول اهدي سانلار عسا تك ادامع
 ءاطبدوقس نلدز لورغع حاملا يرحل مارق عطى ا ليل | ضعو وق تشل نزال نعلم
 بفلع نم امي رسضيل ىل اوت وق ى مف لع لما ازب للا و شرما للسيد لق تكس
 ال بالذ رعو لاومالا بسمو رايرلا لس ل يشي ك لذ نم مع ا دال ناذ ماعلا ىلع ص لا
 لق هلق ”داضلا لمن ماب هربرت ث دز تبرد اضنا لج نسلق حش
 مسلوق و ضن لام, ىذلاريسبس نعام لزلا تالت سو عزرعلا نإ ى اير اسر اسس لا ىا ضنا
 شبام ايلا مال اب لوق ل ل ٠١ عرإعلا فاز زيبا نس ادراعو شندي رثسلاب مربح لا

 هلل ا” ةعودم ةزعرارلا نام: و ايد نسال [مهتنت عل ديلا رادع دنع سم الاب ل وتب نايتنلاو
 هقلللس لا» هايا تمزلاو ريع يدمج اذا ذب مسا ملوك ن مزون امذما ىلا نس لاهنت ايرلوق
 قلو شلا عب عسسل رق لل + ىب وب و وذم م زلاب صوصخما نا ىلا رب راشما كب رلوق
 قطن دوو مكس مخالب عل لرتورلوق هيلكس” ورود املا ىف كذبا نع اهب عيبا
 يب نحمل كرسي نمسا ىرشم ا: لمد ولاق منسى شاذ هول دادرج اب نين تينا مناف
 تركع عريب نيا ماودك الا ءلوقلا لن ىامالس ن سلا ربع لزض وز ةصلش ل
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 هنمحن ١م ىا هلل هَمعيْلِرَبْيْنَمَو اًرِفكاهول كبف يولسلاو نيل لازناو رعبا يلف كو هأظ ديبي نبق اهزبكلمو
 _ٍ ا نيد هلا لاسقب اورما نبع سلا ل( مرقس ى 0-2 لع كرسي يا

 وو مو مم ورم مس ١ هب هللر ىف هك ل 5 يي عا ام هليسو و رح يو ْ 557
 ةويحاةكم لها نم اوُرَسْل نير نيَنهَل ©ِباَىِوْلنيِرَش َهلاَنْإَق لرفك ُهْدءَجاَم لعب ةيادولا ببس اهيل تايالا نم هيلع

 ها
 20022 سمج يب

 للك ل اهذالاو بسس اتسم

 : يكول متو ب مهرلعنولاحتيو مك نو ءزهرتسي ى!بيهرصو لالبوراغكم هرقفل وثم نول َنِم َنْرَضب عه داهوتحاكهيوملاب ات

 نا ظفار ا دم 2 نو ل ل وت ١ نر رمل 5س رت : ىو فصلا مو ل

 ايزلاوا ةرخلا ىف اعساوأق زر ىا © ٍلاسِريَكي ري نم قدري 1 5 ةَميقل مؤي ضهر تل ههو كرشلا اوك نير 2لاملاب
 ٠ هلل ٠ هلل هت رى ص ع سو 7 7 م[ ّْ 41 .٠

 _رفكو ضعب نماناباوفلتخاف ناميالا ىلع داو مِحاَو هني ساكلا ناك مهاقرو نيرخ أسلالاومامهمّروضسلاك لمي نأ
 053310 امم همس  شسامسلجللل

 0 يس سملالل

 #0 قار بتكلا تعي َبنْكلامَهحَم َلْرْماَو رانلابرفكنم ”َنْنِرِزْنَم و ةنججلأب نم|نم نرجس مهريلا َنيمكلا هللا تحبه ضعب

 00------ا

 , نماف باتكلاىل كينيا لإ نيردلا ىا هيد ٌتَلَْخاَمَو نيرلا نم ويفتح يؤ سياكل نيب هب كَل ِلُزَنأب قلحتم و منو عرعر 0 ا ا
 عم دقمأه سعب ايو د فلتخاي ةقاعتم نمو ديجوتلا ىلع ةرهاظلا جحيلا كعب رت [ََم ندب رم ضعبرفكو

 يلا |-|.---<-<#!1(ااتل 74: تتكتكتكتتا“

 ب كريما هتدارأب يؤ قعلا نايسبل نصي افلا اميل اوم َنْئِزلا هللا ىمت: مهني نيرفكلا نم يغب ىعملا فءانشن:سالا |

 رم رب كى و رس وج ه سس 4 7 . مط 55 ريشا رح ياها 12 يد و

 رُكيياَدلَو دكا اولْخْنَد نك ب سَح لبا نيهاسملابأصا سهج ىف لرَنَوق حلا قيرط يقم طار لإ هتيطه ذاك نَم
 [|ابلبق امل ةنيبم ةفن أتقن ةلمج مهتم اوريصامكاو ربصتف ندا قمت نينمؤملاز مدلك نم! نير فام هبشب كَم 1 جيه
 هعم امان نزلا ةلوسرلا لاق ىأعفرلاو بصنلاب لؤقي قح ءالبلا عاوناباوجعزااوُِرلُر و ضرملا اَرَضلا ور قفلا ةسش أَمَا عمل كورلا يلق ق عفرياو بْمصيلاملوقي قَحءدلبلاعاذأب اجعل, ضرملا 250 عرقفلا ةدش ب00

 0 1 5 3 وو < مل 7 -

 © رقما محن نال( ىاحت هلدا لبق نم اوبيجلق كان دعو ىنلا ْداَرْصَن قاي.ىتّم مهرلعةدشلاىهاندلععنلل ءاطبتسا
 ا

 | قفنيام مسهجنلا لأ لاداذاتعيش ناكو مقرمش لئاسلاد ةوتي فلا ىااذام سعي ت06 هناي
 مدس يقدرعا مول ىف ليو تلزنفم تروا نين نفازم الو وتو عم اهيل ن لسا | ل ؤملاو بلا 1 ْ م توطإ را م 5 2
 ٠ اب ولا ع نير ولصق يو نكد ريب ملاماو مادا نيرا تل لع لح ةرهتعمل اس اىتتلا نم ةري دمي تاء يلح
 هلق حلك_.نيل كا ةمفارضما نينلل فال لاذلو لس ريع شلال جالا سف اوكس أ | تلا و لوعشلا نيب لصفنل نم وين نمح زم /ن يي ضف زا زل نيمو روق حل
 لا دلواولا ئتايادو وق بلش ا ل لصفلا مدعرنعو/: امنا نم ارهفتس الا ىف نم قو ايز ىضرل راكم ميم اذ وأ رج تن اكواوسس
 ىل لمس ىب لأ ءلئاملا ىلاومب الا ني وسي ارب اولسسب ورعب مس قتال نا لاحلاو ىا ل حم ال | | ن ان ل ويعم اكو لول ل وعسر الا وأمي ناهيالاوج ل اببت ماولدب ىاابولر بف لو تل اك
 . ناي نزع اولخنيزلا ضر هلق ر اولا امر فزتس عت يسوم و ةرشلاو معاظفلا ش بسيس ايمنال معن تمايألا تناك يادملا بسب امال لوق قيلسسس يزول اهلدب ا وزخاىا
 ىلامو لش يضر شف ىذا !ه ميشو لالمبا هردقدقو ملكنا قاهسرريع لري نيذلاو لس | | م ف سلب يشل نانلا لوعفملاوبم !زيرزكل وق حلثك# لكون متل لبا ىب لا يال
 اوريصش) وو و هردق نيزلا ااه نايبردحلا نسل وقو نزل ناب نيئسؤلا ني لالجلا لاقور رمل اوم رباسلاو راش الاب عر عصوم ف لرس نو ايلا ىلا ٌةرايو نلارف نكي حراشلا هرقل

 اوربت ملو مب امناء لسمو ايل ىط نشل ازرج ىف مف نونلا فرب موزون ا لوثرم لك ووطح | | وس ىييزلا نيز رة صلت ا"رل باّععلاري شورت وزيري اعلا ليث لربي ىلريثعلا
 ضرالا لمحت بل جرلا ول ناكو لل ن ايبرنع تن نمر ق هلل لما نما تاومشلا لخير رسلاوا ار نوري ماظن سو اس وب ملا اهنصو اينرلا مل نيرز ناطيشلا
 ههيطلس كى ىراغلا هاور_ظكور نود ايدل ا طاسماب اوطمو نميفصل” ل جسر ان بلد مقل ا ريتا بدبس ى ا سدو ىلا مير ايزقت دك بكارنم تاازماكلا حجم نال مذ

 لوو املج ال مدرب وق لا يسسأل خم ام ارو اول ني ذلا لم ام لبق ناكى ارهفلا سم لمص وق | | _ نب نرركس يا وار ىزمي ندوب آب واد ىرمج ندرلوورنارززو مريومت حارملا لوري ملاو
 تلال اول يذلا ىلا اب ناي نحل ىلازب يلام لسد دق شحال زا_عمض ىلا من اسريف د نيذلا | |. ىنسئدالونب مسورلوق تيس لاوس لاول لانا ىلا[ تار مصب ين مدق تا
 ةرماواس انا ناو هل, لا»ن ياسا لفسا ىف مد نيل ن منال متوفوريطوارامع
 تب نال السلا الع حوأ ثمعبم ىلا مال تلو نم نااميرلا ى من يعم قرصا ورع امتى

 او زار وتجلس لتا»ب الص يذلا باصا اموكب يلا رول لاو نينؤملا باصاامال,ر سا
 عير الا ن اكنلا ترعب امنا ملا لوي حروق يطل جامل مفتت ارب ل اهنرا جاها

 ناو لري تناورلبلا لثادا كتر بئالبتتس ناين ادزيوتررال تن الف للك | | ايذذا نافوطلا ىب ناييإلا لمزرق هلل حور »زلال دنع كنس ن وف ممن رق لكن ورق شح أ
 مبا لاظن ناو بصن لت مىلارئنلاب بعنس روك ملا لوقلا نولي اظن نا انسب م ايزعام نلاك | | اون سيروا نع ىلا و ليما نيللي دب نرسم نر دعوم سير او مرا نب
 لوقي نا ىلا ىا رفعم ناو ىلا نص ع نا لع يسضل ايرلق تل لس- لاو خد نع ام لام ياكم ريما سازلا ناكدوعس نبا جدلفوريلع رهف ا وفلسا اهذروق ءلالرل ضمان اوا فل انو هللا

 نب لعل اور اهتبلاولا لاك لاتىارزت تنش ندرس لازلزلاو سلا نم مدل امل يان ىف مشل ثمعبفار اوك ةرماو ماس الان اكل يد سو ماىلا هاور نيب اريل تعب افلح اذ ةدعاو
 ل وقيل بصن رمت لع اذن لوسرلا لاك نى اريرسسلاو ىنحم ا بم عم او ماودي تميلع يطتسما فالمالا مرهَهُئ نم وعس نبا جو ىفاءل والا ولسمو يززلا لاقر جوا لوالادا لاو نيبنلا

 ذو صام ني حفلا كو لوقلا بيس زلزل اف لوسرلالااقتف ول زل ورمدّملا نولي يرلاةراقبإ» | | لزناي و هلطس لا ءتمزالا نم نامزن فر كلا ل خس انلا قات ا توب مدعو ثمحملا ىلع
 متعرج عر روم ىف ب و نرظنلا ل وصنم تسر سلزعن تسرق هال ١ قرف لمت | | ىبوروق حلك كلاط ناردلا ىا ماب |سيلشمى ا باننا نم لام لخكد قول نرظزا ىلا يمل |

 سلات نا لى رتل المجباو نييسد تنك هرربتلا برص ال نام: فرط ورضا اريرعا و مرو لاحلا لعواربعا نم لوعظملا لمي وصنوب و رز يذب وق وب وأب دعب ايو لوق هاملوثرم عم ىا |

 حمل وصوم مسااذ نا ىلا براس اوفس ىلا ىارلوق سلط لمجا» فوز ل خش لع اذ | | ل وف ووردت ال عررطمل اد اننئسمالا اذ فذل عدت انو | ذئسسم الا لل مس راوقو لاهو | يخبل فص
 رب ىبو كلو اسي امي لم لل زل و مارس لا نم املصا لب امناو ب دزنجر يابلاو ىذلا هولوا نيزلاالا مل ايفل تانيبلا مشد اهامرعي نيف فلسا ارمي انادوس ناكر مسن ىوعد

 لمتا”ىئرك أن وقفنب ىزلا ئشلاىا كول اير برّصلاو نول اسيب بن اهل ل مب اه وريغاذوأ | مارب ىا رمل |لوعفم نولي نارزوكمد مث ازوذام ىااونمأ نيزلا نمل اع ذاب اق هلل ١
 ال هرم اي مت ادب ىا يالوعطم رسب ىلع نوبي نا اننا جو ىف نمسا ل رازود(ئبلاوملا عاورماب
 اوطاعاو مسمار اول ارضاع نيب اازعا ٌةوزع ل ىبذ ناكل قل امض لن زرت تلد

 وا عملا عنصوم ىف زم وا سنج م لاو ف لالا نا لا ميداس بسلا نعلق حس

 دتشلاذ لئاقم فال رشم لارا اوفالو رتل ل املود نيثو منن يم وور اول ا نعاوهعطقو امل



 ١ةركبلا ظ 44 ظ ”لوقيس _

 اوس ليقش سحاوه ىلا ققنملا نآيب هيفوريذكلاو ليلقلل لوأش امل نيب رْيَح ْنِقرمْتلاآَم مهل لك قفني قلك ىلعو

 هي قوامه ىاُلْيتتلا نْناَوِنْيكَمْلاَو ىلكَيلاَو َننيَرْكَلاَ نيد آَهْلِلَت هلوقبر جالا قشلاره ىذلا فرصملا نع باجاو

 اعبط يكل دوركم كوم رافكلل لعل كلَ ضرف بركه مل عزادهعف هع هي هللا إذ رييخو قانا بَ ناار
 ًاهكالهل ةبجوملا تاوهشلاىلاسفنلا ليمل يكب نآى لو « كل وَ َُهو أَم اوهكَت نى نع هتقسغتمل

 ؟اهشلاوا ةمينغلاورفظلا أما هين نالاريخ ومتهركن إو لآتقلا ىف مكل لحلف اهتداعسل ةيجوملا تافيلكتلا نع اهروفنو
 :0 نوبت رنا مكيريعوه ام كك للى جالا نايرحور قفلاو لذلا هيف نالت يومتيبجا ناو هكرت ىورجإلاو [؟

 و نيكرشملا ولت اقذ شحج نب هثدا دبع أهل عرقآو «ايارعس لوأ لبسي هثداط عونلا ل كئراو هيب مكرماي املا طردابف
 ٍلزنف هلالعتس اب رانكل اممهريعف بجرب مهريلع قثبتلا و ةرغشلا ىدأمج نو موي رخأ ف ىرضتجلا نبا اولتق

 انام راب امور د اذ احساو نأ
 20500 ااا

 0 دك يلا اع _ ةود دس تلوم إ 5 ([س الأ | دروع طعس ما
 عنمأ ستيم كصوريخو أن تيمار زو ميظع يبكَويِو الادَو مهل لكلاهقش| لدي دينو لمَ | مارح رْهَشلا نع كنواتني

 لال لل !ريثغا لاوس ىلا
 1 م سس 0

 لجو ياع هلي ص ىبنلا مهو هنو ره جاَرش و ةكمىا دار رِيْسْلا نعنتص وهدا هي كْفْلَو هني دوما ٍلْيِيَس نع سانلل
 مس- نب اسس سس

 ل5 هيفمكل ل كفل نبك كم كوشن ُهَسْمِهلَههيفلاتقلا نم يلا َنْدِع ليز و مظعا بكا [ستيملاريمخو نونمكملاو
 ميسم ب يسيي إس ب سبيس

 9 ا

 تكيف هيد نحرك دركي ْنَمَو "زءطسن نإ رفكلا ىلإ كبد نعت يي ى قح نونمؤملاأ هر كيوت اذكلا ىل يوي
 20000 لاا 27-5

 | هيلع توملأب ديبقدلاو اهملع باوث الوأه يدا ستع | لف "ةَرِخبْاَهينُدلا ف ةحل اصلا مبا تلطب ع كلو وك و

 امهر ُبسْصأ كيلوا ةىفاشلا هيلو ذأشم ل اكهليعيالو هيلع باثيف ها معل طبتم يال سلا ىلا عجرول هن اديفي
 3( | نس[ سو ل د ا ع1 0 يل ةوشوم مت ع و جك سووا يو
 |وقراق اُرجِاَنْيِِْلَ امم يل نإ لزدرجا مه/ل صحيالؤ مثالا نماوماس نامهأ ةيرمسلا نظاملو ©نوُنِخ اهي

 و
 2 يس سس ب كس ةمشسييسشسلسللسل

 ا 1 ريك آما
 كا

 أ نع كني مهم هيو كن ين ممل ُةوْفَخ هللا و هياوث وللا تمحي َنٌوْجَْي كيلوأ هني دعالعال 'هلدا لْيجَس َقادُماَجَو مهناطوا ُ سما 000 3 1 ل مب هر موو سا ل 7 ]ا و س و 5
 برضروصّملاب تاور ل والا ناد مرج ارمشسلا نعىا لايت لري لق هلل خاطر يف نبل الج لع قرهتعم ارسل ا نم قري رج تاتي

 بوو ا ىلع ءؤرملا نمر لارا عر فوصل ةركتلا تنتاك امل و ميز مب او يكل ريع سم ال الا لا
 نما نك اوسلا ناو دع ل وئسلا ضعت اذرنع ميلا ىف نا از نيلي قضي نورا حس
 رخل | لقروقو لاوسلاو باوجبا نيب رّصلاطملا لصمر ايرع لا نرد وزرع تركو لاما نم يضنملا نع

 و
 م

 لاقي ق لس ورم اورايلا رهن رلوق حبلا لا ىتعرلا ريع صن لكما لرب فو مياهنا فيصوتلا
 فاز رينو يلع م الذ سلال عشك مي رخ ن اذ اًرهع ناك ا ىاربكرلوق ول يطصردتسم وظل | | ع /

 هلل ال طريعد رجلا مطنالا ىف ىا ميو ترجو سيح نيكرشملا لت معتوق رظويشنم هيلا هزل | عاولا اب قرمتسلاو قازناا زيوت ب اوم | ذي لصمم ا يلا ىف هي حرصملا لاوسملا نع باور نم
 سولو هلش نب ىفصوابم ا ةركتلابءارئبالاز امور وأ سب لاق ارتعلدق | |. ضرعلا نعل اوسلاوببوو لاوسلا نم ضدوزجلا نع بات لا نيرلاولطف ل وقد ريكو الق لاومالا
 امو مرا مببسل انوا ليت( تايصو ى ارلا لي لس فو طعس عبتىف ىلا عيب مار امهيسلا ىلصتا» هر راسا اك لاوس رومملا خلا نشل اري وامطار الا نسل اوم ىزلا حراشلا ل وقت

 رملصلا ىلع__:وطعلا ىلع لوصضوملا لع طعلا مّئيلالؤارثم حم ابريصو ىلع ررفلو روق ض طعن اريد دوا | | صال وضم هر اواي دعا نيبو نع اولر ابها لاوسل ا ساوبل نب اطيل ملال لا سيخ ورلوق هي لس
 باهافزمعإرفلا لبق ولا لعل ازوييالو لوصوملا من مدلصلا ىلع_ووطعملا نو لعد ائب | | باها از اهيا اهب رعا لاوسلا راك ل نوزم نال ق فش نم ىلبعو ٌىفش اءاول انوامنع اول اس منا
 عطوم نابو لصف ال داك اذ عروسم نب دامت افدصلا عير شلايا فكن ابر متساىلا ىف ىرطنخ زا ردع | | ريس اوه ينشملا لج اك اب ضنا ضو ل قرا الاب رخألا نعد ائييرصمكب الار يزد عا نع
 نع ظلي نم ملام يسلارصو وسن ىفوريلع مد ةياندلا لول الا مارحلا بسن الوق بقر طك و | | بيج افيضنم ا نع لأس اوبس د ورزطورلذ اع ادم مودال ئب مب مسلم نم وريف و ليلا لوما
 زاراضلا ل اقورلاىبريلا ف اضم او حِباو فاعلا ثزم ب ناب نم او ىواضيمبلا هركذام ل اطن بل نماوضلك ام عمت دان لة تل ,كلا» هرايتعاب سنا اريعا نان اذدال نيرصم ا ناييهي
 فعلا سيول او سنو سفح لاو نويولل ازاجاو مالا يبس او هيرذكى ارب قربرلا ىلع وطعم | | ةزظسمارومالا نم دلع اوم ام عتب و نييساوبج نلا ىو و لئلا اريلمت نم يل ادق [ئل دوم الا
 اذا ىاسيف لاتقل نمرق لشكل لاس ءاشلا قاسم راما ةدادإ ف نتدورجلا يلا لع | | طتؤللاو ف وزجخؤحا قدام لوعفملا نا تلوم راق هاك 17 وزفلانووعتلا يلب
 حرور لاذ مار امسسلا ىف يزعل للتنت نم عفا ىا ليلا نمربلا رق يل كس ماك دع ناك | | بسبس ناي ازب ىتلا لسراوروت حدكشس- لكمال زن لعف زن لورتم الا ذاب
 طرشلا باوتروووعسلا ىلا يح متع لملووريسن لحسم اوغ طمسما نا رلوق يل 14 ٠١ ناييبلا | | رس عمارإرسلارمرج نيارجرعا هايإرس لوارلوق بل ام خيرلارخأ ىلا انرب نمت اايآلا هزب لوز
 طبر امير الاورب ناد ضينعولا لقول لطم روق حلك وورق هديت وذل | | سطس عام ريالا عاف طصا ىف ناشد حئتو عزك حبا نم رده طعم ا نسل عض
 مدام ىف انو ميما لع لطم لمكرم امناور اطيجرّصف ناايالاير طي نمو ىلاوتر وقل المص لمتلا | | . اد ةيرس ب ايار هاير رسرلو ةوزكى مسسضنب وب يرش نااف محم جرذكمطوملسو هيلع لس ىبا
 طايالا ني اربو نيلم الارداف ا نار اع اددلا ىف نع ب اهباو ألا نود يسمبسلا ىف منول ةرعاو لبى ملاريرتسرماو رت تك م سوماهلا ىف لل ايحبرا ىلا ليقو شايل ىلا م ١
 تقولاو لسا مدئرا مل صنم نا فالخلا سيل ن دواس توملاب ىف اذل او ةدرلاب ل والا فوولخلاو | | ند سلامبطريبا مساوورئبرس او توزعت لا ب وسنن يرحل رلوق هيي, كلا ةيرسلا لع يلا
 رافال الضم ل اكد وق حلل ل/ شا شلل نال ةولصلا راضق ففعل ريعم لي قاب | | رتل لاقو بجرب لالملا مهي يثشا ا سئل اورلوق #_ رمبعا» لما هش امن اكابع
 »ب ٌعرلف مالكلا انكوىدا امءاضترمزلي لاكن اف مغ فتىلالاذالخ ٌئعاميعي الف لسا ّثثلايزايعلارتراو | | زا ىراضخ امن كس ناريس نبا ةريس د ةرخألا يداعب نم ونظم جد يجر رع لذ ناكذنا
 دنع اماو اولا نع ار مر حري هرزعر جلا و نيوضرلر ضال ريع ورق جلل حور اول امو بيتر نم مولرزعأ ل دال وب اوفلمشاو سير فا 2مل او لل ارهل ملسري ملزراو بسر ف
 ىف لايت رانعتل برضو الو رلامعا نم يش تم ف اؤإ لصالا رار او مف حر فيضع ى او كلام اول اراوول نت با لعل ١ ىلع ومهم يتلا مرح نكتب مب نم ات نراد رح اولد ّمل مءاتكرت نا
 لش اياولأسب منا نزاخلا لفي عرصملا رسلان ظرلوق يللا وير وئي سقوف مسالا مالس الا | | قم ولاول و هلكمب سير قرازك لمد اوفاكن يلا نيياس اري ىا مريض حيلشبس لا لما
 نيدوالعالوق حلل . لمي اوزعانل نوي ناعم ادازبانرطس سر جوت لئرشلا لوس |ي ولاد هيلع يلا ىلس ىلا يرسل لبا ىلع لطم ى ازا لزق لوقو (رفمشالا ىف للا يالا
 "فاطم فزع ( لكلا ىف ناد نيردلا نعمل ييسلاو ليتل مال نعم نا ىلا يداها | | رخب كبد ىا كا لوق تحلل ٠ يلا تيلزنف دولا لوزن ىلا ميلا سقس



 يم مس يتوب ىلا

 يي م

 |امهيطاعت ىف ىا ًاموْيِف مهل ْلَفآمهمكح ايراقلا مملة
 و ةرقبلا رغب

 _نمًامهببّسب لصحي امل ةثلثمل اب ةءاركفو ميظع 1
 : اريك مجراه لاشاو رو م د عم . ا[ صرخ م . 3 ١

 هذيان ىأمجت] ءرسمملا ىف ىككاب لاملا ةياصاورمخلا قحرفلاو ةَنللاياَكلِل مِفاََمَو شحفلا لوقو ةمتاشملاو ةممانملا
 0 “1 538 ايم 4 داي ةأهرب 4 تل ةناملو“ < كك ٠ ٠

 اذأم َكنْوُلَسْتيو ةسئابلاهيا هرح ناىلا نور حيتماو موق هش لزناملو اًمهيفن نم مظعارب آدساأقملا نماهزنع

 ةفرلاب عرق فوم كسفناوعيضتو هيلا نوجأتحت اءاوقفنمالو ةجاحلانكلض افلائاوثعلا وقفنا لق ك تان ىإ3 ندعم
 ك0 0ك ك14114

 لام نمت اذب لشم ابيت ىا نيو زكر رصمل رف بصنلب مزمل ل ن داب ِ ندي ركذايمكر نيب امكَك نك هريدصنب

 قزمملا نم لرب واول ب ل وسن, رول ثايب ” طوعا ْ مهلاوعنصو مهلاوما نم مهلاد ولع ناو إومثاي م هولك او نآف م هناش ىف جرحا نم هنوقلي امو دى كيلا نَعَكَنولَمَْي ءامف
 ك0 00

 0 كرت نم كبح مكتلخ دوو أهتبيختب مهلاوماى مه طلشإ لك جرف مه دحوم احط
 كا؟ ٌةولزنا اياك اياز وم ايلا لاو ل و ع !ثمرمأا لددت اك رايب اب تيب نارمجبلا

 "” د ادتع لا نم سلاف نوجا وادي م خل نررمضفلا لع يو ولا" لدا اعف ساماسنمو برش

 هتيسا-ت د يبا مس سبسسسصس |( مبسم نيييوب ببببسومسسسو  س سسسسم

 هك ما ص الاي نو لخأتف 'ةَرِخإلاَوايلاللا رم ىف ف نوفل المكلا
 لو تنتتدانررتتتب نهتم ىلا لاق 22 ا 1 21و

 للا ويأ ١

 ١ هس ١» سالو 0

  1هقفن اوطلؤق ىاَمُهْوطِلَت نإ وكل

 [؟ل + كرس اصحلا دن (نغ ابد ام 2و

 هتطل ةبمهلاومالروَل ملكي هاد كلذ مكلف ىا هاخا طل اني نارنحلا نأش نمو نيرلا ىف م ككاو خا مهف ىا كيو ْحاَءمكتقفم

 طيح هرما ىلع بلاغ ريع لإ نا ةطل اذا مير حب مكيلع قييضلهكَتنطكا هذل 12و اهزمالك ىزاجمفاهإ : يملا نم
 هر

 اكو و هعنص ىف
 9 9 ممر سس 5 7 هلك 0 طوول في

 ٌدْيَخ هَيِوْوُم ركود نصري ققح ثارفاعلاىا يرسل نوملسملا اير اوجوزتت
 لب

 بيسزالةرحولرشُم نيف

 ريغب سصرصخل دواي اددابل مج : ب12 14 ةكوظم قرح حانكن ىف بييغرتلاو دنمؤم دما ججوزت نم لع بيعلا ا هلوزن
 اا ءاباضوزطننعف 8 'ولد لي فيد

 ص
 لم يمتتا وقل ىف نزال وعفم ا نص لامي روف لا قاب وف بلاوي يح تنمو راقكلا ىل نيك فصلا اوجوزت 1و5 بتكلااوقو ! نينلا نم تاصحلإو ةيآب تايباتكلا

 قيلت لذ أهل بجوملا لملا ىلا ههتاع دي ةاَكلا لإ َنْوُعُنَي كرشلال هاا كيلو هلأمجمو هلامل يكبجأ ولو كرم نب يَح

 قةرِفطملا هاك لل اًوْعْنَر ةللاومدتحكاتم
 مذ نول نَسي لعل اكلي هيأ نيمو 2ع س خو 9 هيو 4 ل رو نب صو م
 لال السب لك قرتعط ارس ىتلا نم قري رج تايد

 رست لاملا زا السيل نم ارو مسمار اذارئرسيل لاي عجترط اورو وم ارسل نم حبر صم يم ار وق
 واح يسيصن رنه لكل ولو عسا و حول او لح او ليسلاو سن ناو سلشلاو يريئرلاو مول اولا (الالاو مالزالا ىب حارقا ةرثكم ل تنال دال راسب بلس الداسبلا نم ماو بص ركريي نم

 هج

 مقل ولاو عتساو جيلا ىب رئرتلا الا نوسكو ناكل يش ورازجا اهتورزمد اشور وزب
 ىلا منو لعوب خو سس ل بسم ويرسم انو مور ا

 نم اقاوم لبر لمد مس ابرك هدي ول سيو لباب لمع ىدي لع اهذوعنعي طيار ىجو يبدل
 موزيلا نم شالا كلك مل عرج نمو ايل نييعملا بسيمنل ازا ءايصئالا تاوذ نم متل مخ
 مرا نينروم ذيو ف لزب ن وز يو اربع نولك يزل ورمل ىلا رايصنالا كلن وعذ د ياو اكو زاير حم
 رم ا!ءامقرر غد رطشماووزملا نضر فلا عراوفا عيب لع فو ف اشكلا بحال اذكر زبور
 ىهاضيبلا ىف الا" ءاقلابر يك اسالاو قزم رق ى ا ءذلخم بورق ل ولوق لس تارت نكرلاربع
 روظحما باكرا ىلا ناايد اول اهنا ضيع نمل ايسضناا ل منالا سمي ىلا اهيل وق لس
 عطل يضأ ىو عرفلاوةزدل لو ا" كالا هرمون ا ببرشب نم عب صل ارهيتش مانزل و
 ىلا ثيرموراوزك و داومي تسل ارما ثيرم كلذ ل ل ديوراوو الوءازض هيف ستلزنا ىلا ةراشنا مهب
 ىلا رلعو امم ىوارّيلا ميرك ثثاشلارثع عئالان 0 انارؤاد
 تبلت النالطم معا لبث ع [نملا ن اكو لبسلا لاو اًياطم مرر اي ىوا تلا ميك يزع
 ارزق هل ”ر/ق ند ندرك لمعلا ل قشور الب كاك البرق حش كا
 ' امئاالج ال وال الص سم هزل ا نإ لصاىل اذ نومّيش متنا لمت لوق ىنإ ميال اهنا كبد قرم
 مستبا ةيرحل ادار اهنوكالا يلا هذي نم تبقي الف لطم ايارح |.لحبم وصلا تقوامازحارلحج
 م يس ال ىت مرد جرد مرت نللو ةرعزؤلا مركب شميت هدابعب نطل امن اش ةرئاملا كب
 راتيالا مرسل ىلاعرحيالاع سلم رف ايف انماورّيغاو اس رسضوداسعا من اذ هاومل امتع رالف
 لاقينانكميو ةرثاملا يأى ا تايّمعالا امف ماما لكفاا تاكا ذا هنأ لوقي نا لث احل نكنو
 نقولا ع انماوب و عم لال يطراع (سِيْفا نولي ناب سابال و ارضنب | الع نيج تنال ار
 اذام لوسي رو تكس يرعالاوريلا نما مؤلم« ل ضحلا لاوزلاببسس اهسرش نول لاللو
 دوعسلاىلإ نازل دنع نع قياس يف اولًاس نى ئضنملا نعاول اسس ريازنعا و حرومجلا نيت ل ئاسلا نوف
 لوجين لك ىف ب اهزّتسم اواو ايسا الع ايلراذ حم اهنوقششا ذاملوق تسمن ” ورز
 أرب ماضتسامس ا ابرعو ايف حيرلا موو ل اما و بسضنلا رقى ع ازور م فير رو ا ىا[مدم
 لاوس نافرارخ ١ خف درب يره رقاب ىالوق حس _لد »لص نوقف وربغ ل وصوم سا اذو
 نباىور جاه ا نعل الا ىاروق كل ٠١ هرق نع ىف لاو طن لا سن نم نال ممل

 لق هيفءاسنلاب لعفياذأم هن كموا ضيحلا ى:ضيحلا نع كيوتو 79 | 7 1 هلك ك0

 هعانلوا حبوب هتباجا تق هتدارأب * هيد اهلابجملا لمعلا ىاَةَرِفْكَملاَو26بلا لا هلسر ناسا قعر
 ٌٍوه

 عسسل ضراؤل لاي نمورمبلا صيف فعلا ىسنا لب لا نعل ضف امو يتطنا لس ابع نبزا نعت اهلا
 ررشن' ل ضل اماوفل ١ ىريازلاو ارارم ا قوررج مر علو رل زب ل سنام طن ناو و وحل ١

 يحاص ل جرا ناكا اذ ايس ت وبيلا ىل هررق ىوساوكسمل وريلا نجاح اء اوتطنال و مجاحلا
 نكق رضا ناكو لضفلاب قرمصتو مول توق كسا (ىناص ناك ؤاو لس توق ساما عرز
 دذك,للرط نسم ئاع يلا نبا ىورام ل مشي ى سنا ةوكزلا يآ نم اسزفمالسالا لوا ف توقلا
 م بسلا» م اه ايلا نبا هاوز مطورضملا قرصلا فيل نا لت ازد ناكردا سابع نيا نحفظ نب
 بصنلاحئوم ىل ار ماو اهسااذاب لحي يصنف يحلب نق اهلا رقو درع ى لال راب قلل
 ةدلاقحمئاؤو لص عم اذ وريخو أر يدب ام لح تفر نلووطحل وصفا ربرسلاو نوقف إو عقم ا ىلع
 بللا» لاويسلا ب ارغاكب اولا يي عاز وضعل ابي يييجاذ وفض ى زاب ىا لص نوقغنتو

 ىتتلا لاوما نولك ا يتيذلا نا تلزم اشلاودذادولا ىورإل الوش هر تهل
 اولاشن ان ىااوم اير تلا ىلا" تيلزنفرسلل سلو نسوي انماوكرتو ىم ايل اوسع
 ىلصو ءوشملا شريم نضءايلوالا لمى ا حرفا وف هيلكس ل نيب أ ادا لكلا ىف ى ايلا
 راش ىرقو ور هلث_ لمرور اضومماعط نثل ضعت ام حر أين شريح نم الا

 ىالق لشكل لا»ٍسوزاذاورخ ناو عوزتاذا تل ايي نييلس نب دتوزمتاو ىا معلا شمل
 تاقورسلا نب ريزعدوستملا تل اقد ىلاوترلوقل نور شم بايك لبا نال يالا متت تاارفاكما
 اولوا نزلا نم تم انصح اورلوقبإ تمصصخ ارث نك شيل اثنا نايل وق ىلا سلا نب عرجل ىداعلا
 والاىاواولاتبج اول ورق هلك _ ٠ لالا لوق ىف انعييا حراما لاق كى و انصيمبا» باننا
 .اوقكى عاملا للعفلا اسيلو عضوم لكاذلو نا ىنخمؤل وركب ارق اين وكل اع للم نمر يف نعوم هالو
 خلاد ايرعإ اممساو ناك زمورطيو لرف ىلع ءاوول و لئلا اولنعاو شرربملا هلل يجب اواو
 9-5 ىبلاىا صوم نورة يل لم, قرر دمومافرابج كر ذسلا سن اك ناو
 دز” ان ماعلا لعب اهنا تاكرشم نبت ا تراي اللاب طفل ر ابضاب مودك عم تاما حور
 ىالتانمولا, زكا الق لقا لاا ئتارنم شمل ةرئاملا ةروسنا ىلع ق ايطاللا ص لل
 مس: ثايلوا عيوش لوق لس 0 قزعكا عاوفا فالح بع لاف كرا نم ايمو لك ل
 رسرآلل حمل يلوا نم ول ابو لوي نارهيلع ناكو نيم اوك لورلوقل حج رلزنو نورلسم
 رام علا نم ع ارجو حاررل اولا لئاسا ضم اني ل يول ا يو رلوق قلسل لمت » ىلوالا
 ضنا مرهف ناكرم ىف سردي ال دا ترد اب يح ا ىف داما نوف زيا اكدوا لا سكك بسيسو
 ني نوقرطي لاوفامن ان سك ضالغتى داصنلا اراو يلب اجلا مب ترتعا م اريا مجامرل حصن الو
 رسم ضي | نئرلوق هلسل ٠١ اياوق كلذ كي ان عرس نارثبلا نيت ال وا انيئاعاهنوك
 نالبس و انعم ئدلا ىف ضيا ناذ ملا ن اليسا ضبا وصف ناكمملاو نام لاو ترد لصي ى هن
 رررصم ضي ا نإ ىلا يرانا :راكموا صبي |ىارلوق حش لكلا نصا اسر رسم اوس ملا

! 

 ا
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 يجو بويل نم اوتاكو بيش يي هللا نإ ديغملا و دعتالو لبقلاوهو ضيا ىف هبنجقن 127
 مايق نم *ُبَمْي فيك نأ لبقلاوهو هلع ىا ركز وَ للوللمكع ىز ل ى اك ٌثيزعر كن را نقدلا نم © َيبرِقَطيلا

 لااا

 مك اوُمْيَكُو لوثحا لولا ءاج اهربد ةبج نمايابق ف كئارماقإ نمد ويل !لوقلادر ِلرْن أبداو لابقاو عايطضاو دوعقو
 ا ا ا بسسس لكاوبرب اج نابل اعف سس سلسل

 9نؤ يؤم رِشب و ماعأب زاجف ثعبلأب هيد وكت اًكملْءاَو هيمشو هما ىف َاوُفَناَ ءابجل دنع ةيماستل لأصل لعلا
 م اش 7 5 001 تاا لا دق بل اقلطع

 ةاوُعَتَتو اُدَبَت دل نأ هسب فل ااورثكتناب|ولابضُن ىا كام هَصْرع هي فلحلا ىا هلالي 5 ةنججلاب دوقتنيذلا
 هنت : 5 كنس . هلل هللا هذ عجبا تدرج ىو

 اوحنتمتلىنعملا ةعاط ىف عوغوربلا لحن ىلع اهف اخيرّفكيو ثرحلا ةيذ نسيو كلذ لع نيل اركتف ”سالا نيب اًوُيَصُت
 جلع مكلاوق ال هيَ هنو كلذ نم عانتمالا اهلو زن ببس نالاورفكو عوتما لي هيلع مةفلحا ذ١عوغوربلا نمركذ أم لعذ نم

 هثاالف هثداو لد هلدا الون فلل بصقريغ نم نأسللا هيلا قبسيأهوشو كمي 3 نئاحلا وللا لامك اويل مكلاوحاب ١ 000 . سى[ هلا وص رو مو اا
 1 م سس

 وآل و١ ثمل و 9 8 وم م 7 م . ىكذو ل 2ع ع٠ 5

 © هيَ وغللارم ناك بل ُدَوْفَغ هلو ةثنحاذانآميالا نم هت لصق ىا لَو ثيسكح م كر ِياَوُي ْنِكا وةرافكالو ديف
 3/6 نإ نقلا ةيزأ راظتنا طرت نهم اجيال نافل ىلا[ نع تلا نين اهقصتسم نع ةهوقعلاريخاتب

 م سس سيب ب حسيب -بت--ب-_حيحيبسللا

 ٠١ ةروكزلا عرملال كا ١ قاكطلا اومَرَع ْنِإَو هك. © ِةْيِحِي فلحلاب ةأرملا رض نم ونا فمهل كُمَع ميرا َنْإَف ىتولا ىلا نيعلا نع اه بعيدا اهييفاوعجمر

 قدلطلاواةئيفلاهلا ركذامصيرت سب هل س يبل ىنعم ا مهمهزحب جهْيِإَع ”هولوقل يس هلا نو *وعقويلفاوثيفي جل ناب هيلع
 حالم ناوى عسا وربلا ىب ىلا اربع ن ولحم روم للا زيج اصر شا اولعجبا ل حمل او لا نود ضب نا لم لك قرح رج بلا نم ةري رص تارت ا مسا نيل لا ةيلاريهشت ل ةرومشمل ومالا نرولزلا ى! ف لذ لعلوق هلل ستيلا | | ع جر يعط اس ا | رهام رن رج سرا لوك

 ف تاز اهنا _ممرج نيا هاور ىلا امل نايب ف طع ارّبلص عر ناو فولح ارومال ١نايرال ابداملافأ | و لوالإر شلل عمار ارزق لوتف بئر شنو فلازي او ارزق كل
 روهللس فلاب نييدتولا لق يلي شاعر فل لس ىف غي ال نا ضلع امل تلد صل اري لا 0 لما نم »م سموا ضي !ىارلوق ف ىف اذدل عجار زمر وق
 ليي, ئ لو ريفر ىذلا تًافاهنم خبر يي تريأرو نيم ل ع لذ اذا مس شييسر شلل يذ مل ناو (ممدلا عراطضنارعب ٍةرْسع اممايا تاكا ذا اسرتي نلارل نا ىلا مطيفعولا بس ورع التمن
 ناوهللانموارلاذ مد مخيط يفار نع اءاومد ضال عازب ل اريلا قيس ايوب دوق تلل نيل ىلاد .- لا يسبلا حور »قلص تو اريإج,  عموا لفل ص |ريررئلا) ضيجلا لقا نو لسا

 نازراتكارملا ل ءازدورؤغو ىرورّملا كار فالغ عت اولا و قحزرا نينو مب و لص ايما لك ضلك تالا نسي ذاب اذبو رش الا ضيوزمم فاذا نإ ىلا يئس ركع رز لكى ارلوق

 تبا نكرم نبا طنفارلاى مور ان ّسسمالاو يوتا الاهيف سيو سوما ىف ةراؤكا ابل مماثلا | | ميل قلي ايكو والا فص دبر هنملا ىلع ريشملا ل متر ايتعاي وا نانعملا نزع مج نم تاق ةئاملاةيى ةراكأب ينيب ل ةزغاولا ناف سو نال اان راسا | | ياسا تر اتعاب وارونعوم سيرا قالطا مزاج نابل وفا ذابب لعبت يملا بصب نارزلان يرق يالوق حلك ”رازف ادد لاتتس الا توك يصدان لاما | فطر كو رقورل ع ونومار يف لمعت انب ناي مالو ضلنلا نعنع اعوان قيال ||
 . سس اهدؤرم ةررمم ىلا نئريج دانس ابدا ىورو لو لماوقفلا رياوعلا ناو رينو امي | نا لم ل الو ثامر الا لمص نال ةيانلب ةرادتسا لعبد ةراوتسا ني ناو اج ا
 ةرئاسلا ين ةزهخاوملاددازجاداد سبوملطم |نبب ةزاوملا اولا وخل انم رهو ةرافكن بف | نص رثلا هزر ىبيىلاوكت فيك حب يل [طتسم اور لا لوق لسكس د وزب نتا
 ةرايع وللا فد ليلا نول ٌلرلوق حل لاا» نحب ىلع نعل مت حش لف لت الارادب ةريبقم سماع نبا نث لوالاريرج تيا رج اف اهنم لكي يلا ترضدفدو تس عم از كي لاك
 تلشك١٠ ةيانعلا ىفاطن يت بالم اعنماع اص يتوكل نابرق نر شما عنبر قراها و نيب (أو شيم قعم ارنا هرخو رمت نا راو ل اىنلا نعمل لاو ضنا نب حيمرلا نع ل ائلاو
 لب ايلول ن ولي اس ءدبرا نيل ق طي ال نا لك فلعول و نررمس نعل ندمت نما تناك اد قرح | نم ن١ ىلا تاكا داي زبر نب سييسشلاهل وق هاك مسرع انا نازك ار رخرم لبق اتق ع عصوكتلا سرئاكن رشا رجب اداليالا دم نال فلعل و داليالا نا لا رانا نوفلصتى الق | | بس ز لوحارلولاءابيلوق هل .تيلاكا»ىرابلا حن ني لطي م ملا زي ننمالكلا
 مهيلرا ئريزت ةرمومّسا ىراوا لطم ىا نب دخن اهي نار «تيلك حرور اا فلاعوب - بلا" رايمجنالا للغال ل[ ثملا ليس جدار اذ سابع نبا نعررج نبا هادو ال ريش اب ميت

 موكو ميرا, لعوائل ىيورْسلا تيببو وكلاو لام نا لش لاري ضلم نمور انصب فصوا تازئل يقو تلتف اربا لصاوبإ ل زنا نلت ع ةرإ نب نار اومعو ريس ىلا نيو رن سمسا نم ايدائلاب نيت او نيا نيلوق يل لش ٠ نايبلا ورد انسوبب الرش | | ناكيعاور نب لاربع نايل هزي لوزن بسسس من ايل شع شاول الولرق جكس
 رع وكل نا ىيمناو مل شف انلا لايتم وركن سيكي ربو ثلاعاذا قر ولك ارب بمجت الو [نيبب نوي الذ مزعلاكل وغم وعلب هلو عزعرعلاو لل | نا كو ل 1 ستراه نص نع يلد صلا لص ف
 رولا ل يظن ايم لإ غب ضلع نها نع شلال ايفا هذإ ضلع شيل نوأ | يوصن علا |ّيشود اصلا نوكسب' بصتنلا ايصنرلوق سطس ٠ ينل نورتي مسا نمو
ثلا عرب نول الئ يلا _لسولا ريو امعالا فسيتم ب وصنملا لحل اك ئيلا مسا لحب” لاول اذ سوم الا نازك

 ٍ سالف واقع االو رفحا رمق لئن مولد ب سنا لنا ىف 

 فلل اييبو نايل اكن ليزكلا اذا ىازلا ىلع اق ةداعلا ب ترباك فوك ه ىلا اللوك | | اين ضنصم سانا ناك يار يخت از باوزك ناب رلوق ىلا لما نما» ولطم
 ىاموتلزق هلق حورلا» لرشا زيا ىرلعل نولي الو نولي ماعلا ناالولو ريشا اموأ | و ارملاذا يلصمالو وسمو مرلا ءلصو رحل اكبلا اود ل ىااورجتال نارزوق تل الواب

 عمر دب ٌقالطلا عقب الاول اه شريجرض ١و لايو ىتث سلا بم ل سرك ازب قالطم اي يطشل ا[ | ل ور ير سمبل | الوقف ال نا لمن يرضمل اكاد لما نسوا اعراس الا انيربلاب

 موب لا ناوج نعلن اذ اوراذ نان ف سيعتمد ان لسن يلوا وليل نا اءاذ سك حربا | كال را نورعم را 1 ف ال لضم ل دأب دك نصاوو# |
 ”_ؤيفع ىلارذعو عوممس نسل ةرملا نعسو الطلاب قطن اوه عومي ريل حرب لوك ناو قمل ا ا لارا

 ىرلذلا بيتل نلاو قييطما ىلا اتعرف نم لطلا حبل ورمل رملاىف الا نشا نوكيا د رك وكي
 ا 1

 نيا ةرارتلر وضع اخرملا لال اورتسا ارت اور ناذ نحس اوالبتاب لمي عفت ل ما لغرب ىذلا زم ذايب اذ رشا ررتا ار ا : 0 1 ناس دوررزل حرصا ائازاو تدر زارير تيسر ائازاو اصاواي رقاب رررثك ولن ئ از اارووت نا
 لك رازعالاورصتب ميكو ازيال عب” م او نيت اوواذ ناد وعسم

 مّ

 سيرا نوز نييورسنا نوي ةواردلا تلرعصرك م اور نب لاربع ناامل زن بمتسو نامدرم
 هزي تلزنف 2 امم نيبو نيب رشم الورع ف نس الور عساكم ال نا لغم لاراب ميستلان ائىن نبا



 +ةرقبلا ظ كش ١لوقيس

 الف ضيحل و اوهطلاوهو ذولا تفرق حجج قالطلا زيوس نم ىخمت: ا هك15 حاكنلا نع َنه ترظنيل ىا يرتب تلو

 2 لبا 0 ةكلخ نة رمق ةريخصلاو تيار هقولك ض2 /ب قادت اقل نون ةرعهاةزهديغطزعب شل جيو زو
 نصي نكن ضيبباواداولاقم َنِهفاَحبل ذ ملا َقلَحاَم نقي نا نإ لجمال ديشلاب نارق نه”: صف ءانقلاوقدلطلا ةروسؤ ابكي مل زعضي
 راوضالأ مهيب ملط 9رأنإ صيرتلا نمز فى َكإذ قي لوزهةحجارتو نصب نحب سجاد قلمي دم ميلا وللي
 ةممهريغل قحالذ هيف ليضنت الّقَحآو ىعجرلا قالطلا ىف انهو ةحجرلا ز وجل طرشال ءرصق لع ضيرحت و و ةأرملا

 ؛وراوظلا كرو قرمشعلا نسح نم أعوشن فورم قوقحلا نم َنِهيَْع مهل ىلا كلذ جاوز دلا ىلع َنْمملَو ةدعلا ىف نهرحاكت
 ؟ر ف ل ل 0-0 ا

 ا نويِكَح هكلمف ٌزْيِرَعُهللا :قافنلاورهملا نم دوق ابسامل م هلى ههتعاط بوجو نم قحلا ف ةليضف اَجْيد َنِيِلَعِلاَيِتلَ» كلو
 _.رهوججارت نايكدعب نهكاسمامكيدعف ىف كاسْماَك نأتنث) ىلا تم «سعب معجاريىزلا قيلطتلا ىا قالك هقلذل ةربد أع 0 10 . نص اير هد و هلم را 5 0

قلط اذائْيَم روهملا نم نت اوذخأت نأ جاهز لاهلك لحياَلَو "نسحب نهل لاني رارضريغ نم نوع
 تومت

 نيايقيوإناف لوعفملل ءانبلاب اقاذُي ةءارقفو ق ةوقحلا مابه سحمي أيتاب ال ىاوُنلدْوُدَح ميقا ناجروزلا ىا مَع نال
 لاو (ضيال نال 30 ' . لاب برقعل د ٍةز

 نمايوضن هي ثنتفا امْيِواَمِهيِلَع انج الف *ءملا دو لح اههتيامْمِخ نات نيلحفلا ىف ةينآقوفلاي قرق ههيفربمذلا نملاتش» ١+ ٠ بودر لإرمصدو 3م 7 : 5 0 - هه © و 72  5٠وه تصمد ٠ 3
 تريد .] وك 3

 يملا فلاي ١1 -

 سو ير ب ا و ص ساس و 2 و ا ١ درو م . رى 5 ىلإ ه #© ٠ ٠ 1 هم

 ةولح عتب نمو اهورتعت الك هللا دودح ةروكنملاماكجالا كلَتِد] نيو ةجموزلا الو ىنمخا ىف جوزلا ىلع جرحا ىااوةلطيل لأملا
 294 " هه ل يلا ل ع ا ا عبلا ث 1 ا 520 00000 .او ا يا تلا حساس سو ابا ورب ل5 م ١
 اور جدرتت يت يح ةقلاثلاةقلطلادعبُّنْعب نم هلكت الد ىيتدنلا دعب جوزلا هن [ة6نؤيِلظلا مم كيلوت

 لت/تلوك) سيلا مري يي مارص

 ىلا داي نأ لودلا جوزلإو ةاجورلا يامل ءائمحلَد ىلاتلا جدزلا هد نو نآضيلا» اور تيما ف امكام يكن
 مجرم السيت مج يور أ نو ىل لأ صل دس اال عت ع 1 ا !

 اَذإَو  توريدتي © َنْوُلْكَي م ْوَقِلاَمْدْيَبُي هللا ُدْوُرَح تاروكنملا َكْيَو ثول هْؤُنُحاَممِقُب نأ كاف نإ ةدعلاءاضقن ادعي حاتتلا ولي هى وي 7 ١ 9 3 م 5 58 ومكوس 5 ١ م 9
 نا لكي ال رانا ئع انائس تاالارلوق تلا ىواصورب ىثعم ايزونلاو قءاطلا س اننا 58 ' مم 5 رض ياام 7

 9 ا ل ا نالالمب لع قربتع امس تلا ن ةري رم تاورلع
 رلقلاروس وز وشمل را نم تمرح ناب امني ضفاوملا مدعوب هرملادورص مم اثا(رع فاخا تقوالا | | مرا نطتسلةحلل ْ ]

 ترتفا لام ىفادلع عانيبالف هكر جو قيرؤل عشسل او بطلا وز نمو روز بدال كرت راو لس ىدمما ١ فاعمل لع فت رعام لير هتيالا ىف رخل الب يم الا نتحمل اذ نا ىلا
 رتولل ام قرش لا قار ى لمت ازب ىمسش ورث ابشن مي سمملخكو نروزملل ىلاملا كنز ةأرملا | | لعاو يمنا امعاصال رارقالا ىب قل العلا ن وو رك | عمت كو ورولا تيزي اراموووركم زل
 ضفبس نطل ولس ني ىلا نءّسلاربع تب ليم اسما ةأرما نا املوزنيسيس# ارسلاوورع ايلا نا[ | عل زرملاوتسإلا ليل مارق لبعد ورضل رو ذوق الا ندر خت ا [وجتس اذنك تم اكدوا
 قيم ىل الو نيبدىلٍبعاال ىئارشلا لوسراي تلا سين تن 7و سلس سي نب تسباث مجوز بامقتساو ل راما ىلاكل مما ل رنم لمحت لاوكسالا ليل ف عم قالا لارمتسأ ناك ل نيل لعملا
 هلا او ئئرنارو ىلأر عحتال امج ورمجت اول مشو اواوس مهر سا ييؤرذ عار اليت تريجو ف اريغ | | ملئالث قرم نصبر يي ىلا يظن وا دوق ثالث ىف يرتب ى أن انعم وي يفوتنا لع ل
 املواطعا ناكامز افررتلاب ملسورلع ثلا فسدثملا لوسرإررما يلا هزني تلزم الف مالسالا نمل | | .حزيتع ىلا لوقوبسو ضي او الاول لوقر طنا ن لو قروق لس ندوعسلا ىلا اكدر
 لما ثميورضملا نبت نير اننا رض ناذرلق هلل ىواص» يفيد عاب ار كن اكواهلطو | | ضطع# اي لارج ولو ق اك كا يملا ىف ابانركو ريفر طملا نم ءلالاو حالا فر مح او
 تضر لارايخاو جاوزالا قشس بق امن نوبط ىلا م لوقلا هلت نينجا لترا نيبط اننا نايسبانمب | | تس قرص و سيب ذر يغعلا عير نمر وخر وق سيلا ىلع ضلع ةريغملاوراوقو بم لوما وق لع
 ورضأو حراوزاظل لوا نولي نازامب حاوز لبق اف يس لزإ ١ ناكولد وطقم اكم# ارب باطن ١نا نر ف روح او زسيكلا دامالإ ينو لعاو  طو ٍصلا غو سي رار زغفو نوب لوكرملا ف !زر و ءانعم
 - - اا ماَمعو لاوس اوزكسل اهني عتب ميبسغنل ال ىا نول النلا لو ريبررسبلا ل اينلاريرردت نع | ن اكاذا ن اكاذا اءاودإرف ل ابالرممس الاي اهّدع تناك وز يطل وا زول ا مصل املاح ىف محلا حنت نا مايقول ثااردرمرمتي نمد تل كونو نال نطل رخأ | نكسر جاتو ضيم ناكل زد نر لل يمتتولا نجف اول لوا

 اًهتالط سن اذ حلاو نترمول ورث ناتنمالا عت وراوس شل امملطياارمطط ناذرزوق حل | | "تالا نارا تدخ سناك تما تنناكن اذ ةرتن وكن هلو ما نوكن ا اف نكس امتنان ضب
 نابوماورلع عج او نبوة اًمانولاط نامل لاتاؤلاكلا للف تاما ثم ملغ | | تناك لؤرلا دهب خلط” تناكو ضيا تاوز نم س ماكو لع اهي تاكو قزح ةأرلا اك ذااد
 .[| راطرما_رلعدددقو بانحلانمرسيمتي لالا نري مث رمدطالا علال ةرعاد ءرث ىف ضرالثلا قالطملا | | امنع د ناصيلطت مالا قالط سوي ثنا فسوق و بسد سل ابلوق حد.” قال باهت
 حلل واما طاب يكمل يما ن/سبرشتا ميلا ىلا اهبديتو لطعملا لا نولا زار رلعلا لا تح أ | ملولا نموت صل سلا" يي اهلا نا ىلع ا(نوارلعس لرّسسيلامن انور ذادولا واود نضج

 ا باصالا نمدبال لبيت تبا بميسملا نبا ضالفورومملاد درا مالا دعا هيدر | | رع نإ نم ماع ىلا نمل عر اعف تنناكن ا لع !ند العاص تنال نموا نساك ضي اد
 ليقود اسساو لئعلارعافو ةأرما تداعب اقريشتاء نعش ردا لزق هلك لا | | ءاسكا» اتي ككن ااضفاع تن اكن اامل لكم لواط اص سناك اا لع تكل امل لكي ال يلا
 تلا كينع نب يسبون ةئاذر امدظ لبا سمك شالو ىلرتلا يؤع نب نقرا دبعتنب شما أ | تنير قد تاهتدطلا وذا عب ىلا عروض يعج قالط تانلطمل رضع اذ نيو عبور ق تكس
 هرهبل تمجو و الط يف داطف رد افررنك تنك ا تلاقو لسوريلع يلا لمي ىج تدامباضلطف | | ل ازبورحبرانئءاشلاىا ناولورزق حش لشد» لا نام الطلا لا لاق يتلا

 نري را لاو لسور يع ئيلا لصوت سيسر ونلا يرب لشموم ارنا ازا جضلريزلا نب نطترلادبع | | ىقاردس/رمصصورمباظنلارركول اكربيف عانس |لوديلا عروترا نم, صحن إرم اذا لتي قليل ترا
 اسما ل طق نعزاجب ل يعلاو نزاثلا ف انكي وزو لدي قي قص ال ءءافر ىلا صرت ن ا | لقح ال ذا ضيبعلا نور اءائيشسلا بس اي نيومإ لب ىازملا حاولو تش كل نااهتتالا

 شميل لسا ىلمبلانلا  !دانلاب ترفصو لصلاةزيلا لهن تبمجسراشنمالا ليلك ذا | .| دارا ليرل نامل ىضقئزلا لاقدعرامبالاو سنلاب سؤ ركل ب ةرعلا ف نم اكن نري
 لاق ةروشملا هسا امتد ءملطم يألاو ناو هاور لق صلبش# روم دوعسلا ىلإ ىلاذك | | - بلا" ميرا اتعامل نااظامتم تح اوم ناكواملوق لعرلوقراثيإ بو ول اهو حجر
 دوزلا ىلا ىلولاوانساورّسسلا ىل' لري ايوز نال رولا عمن [ئببب حاكما ناروممج يسب زم ىررف اسيل | | اتالطاما ل : اتالطرئارما لصرلا ٌيلطاؤا مالس الار دسم يف ناكنا الوزن بدسم قطا لن مل
 كا“ انببب اشيك ابتع اي | | لاصار مم يعتر هصلط ارما مر قلطف رم فلا لطول و لل ناك رعلا ىف اجتبادو ايعجر
 فذ امس انيَألا تلزنفادبا ىريغل نيلم الو ليوا لاو ل اذر يس نت اهي عداضصتما

| 



 جاو مما رم | م م و وس هه « مهوعجا ص 0 . يبد # :

 اعااو نعل د] لوعفم أرارد ةحجرلاب َيْهّرِدماَلَو نهترعىطقنت ىتح نهوكرتافْوْرْعَمِ

 (ةرقبلا رك 17 - ىكيقيس_
 َنشْوْحْرَسْؤأ رار ضريخغ نم فورم نهوحجردت ناب ٌنُهْرْكَسمَف نهترع ءاضقنا براق َنُهَلَجأ َنَْلَبف سيلا مقلط

 و قييلطتلاوا ءادتفالالا ءاجيدلاب
 رو ١١ ا تل صاج ل اغا ىلا ء_دالألاب رز ( يوب 20 5 سا ل2

 فلام اهماوزهرماوُره للا يب اًدُلِمت ذل :قاحتهندا با نعى ا هضيرعتب * كَ لظ نقف َكإذ ٌلَعدَي نمو سمبل ليوطت

525252-51 

 */ ل وشم ا نعبر رص و زلات ا ىلا

 لعلب اهوركشت ناين هي وِ ماكصلا نم هيفا كيو نارقلا تل فكي ليام وال سالاب يلع لا كقول 1 001 7 2 » 3 5 1 6 9 و
 ل ا ا ل

 ك3 _.رهتدع تصقنا َنُميلَبإ نلف مَمّيلا وتقلص اذ هنش هيلع ىفخيال نويِإع ِءْئش كب هللا يآ اولغاو هلي اوقتاو كب 2

 ورا بل

 . تارلاوادق حش ٠١ املك تاوزالا و ءايلو الل ىا مو مرق تكس لا"اسيإ واصنمو |

 0 ا عي سا سس سن بي سس سم

 ._.وبلقعم تعا كا اهلوزن بيس نَدَل نهل نيقلطملا محاد َنْحِكَنَي نا ت”نهوعتمته) ىا ءايلوالل باطتخ َنْهوْلُصَععَت
 َكِذ اورمش ْيوُرْحملاب مكُيَب ءاسنلاو جاوزالا ىد اهات ]م كالا اور ابكل قعم اهدنمف اهعجيزري تادارأق اهجوزاهقلطرأسي

 هكر ىو, 1 ٠ هو ' «مبو ٠ ل5 اك ل 2705 خد و تب و .٠

 ورمكل "رهط ورزكل ىذا لضعلا كرت ىا كلذ ب / فتنملا هندل هرخالا ويلا هلي ني "م ناك ْنَم هي اْكَعْوُي ل ضعل نعىبلا
 ليي 6 >3

 اوعبتاف كلذ ©َيوُملْكنْثْنَو ةهلصملا نم هيفي زا أمزيب ةق العلا ببسي بيرل نم نيجوزلا لعىشخي هامه |
 سس بس سس 0

 ةدإي ز الو :5ئاَولاتي نكد ار نمل كلذ 8 سكوم ةفض يراك نيم احح نهد نعضريل ىل َسْعضْريُ لا ودرما كشر 222 ميسر ة هما هدر كي كى ءهلش 0 9 ا ا .-4 سو .د5 هخر 1
 بتال تق اطردقب *ٍنوُرحَمْلِب تاقلطم وكذا حاضردلا ىلع قكنهنيكَو تارلاولامأعطلا َيمهقرثر بدلا ى لدم لعد هيلع
 أب هبجسإ كارو ؛ل ةزلومراضيالو تعنتماذا هعاضرا ىلع هركت ناب هببسلاَم وب هلو اَضتال اهتذاط انهتو و قلق
 بلوى عىاىصلاوهو بدلا ثيراو ىاٍفيراَوْلا لع هف اطعتسالل نيعضوملا ىف امرتم لك ىلا دلولا ةف اضاو تق أط قون فلكي
 نع ادداص -ريلوحلا لبق لان اطف الاَصِف ن ادلاولاىا(ما/َنإَو ةوسكلاو قزرلا نم ةدلاولل بول ىلع ىنلا "كل لغم هلأ
 لعبا بساط ىلا ييحلا جوزف يف ) تام الوز از تورز وتسا اذ لصصلا قرش نع ىارلا هوس ىرو رولا 7 اًوفِضلَش نأ يالا باطخ ةثانا نإ و كلذ ىف“ اي ءاَنج 15 هيف صلا صم رهظبلا يذيب رواد و مهن قافتا ضار

 زعبي ل هدو و ك4 ا وكاس جامو ك6 سرا 1111 نيا كش لس كوك
 ليمج ايوورعلاِر ةرجدلا نم نيل هءاتيإ رمت دراىا هيت اَك تهبل !متملس اذإ هيف ركْيلع انجالي تارلالاريغ عِضارم م

 ناكاذاو نلوم ا ىف نبل ةرجا نرتوسلو ىرئزر ملكو ءعانمرلا ماما اودارا يذلا دابآلا نحتسي ىا 50 00-00 :
 21111 1 1 1 1 نا السي_ لمت ةرتعم جس انتتلا نم ةدي دمت اعل

 فام نرلدانا تارلاولانا 200 لوصولا نمو لاو انبب غرولبل ابوارملا نا ىلإ لا نيداقرلوق تل
 م 7 1 ست ما .٠ 0 59 1 1 * ام كر انيس” 2 بيالف ةرعم وا :صوز ضرما ستاك ذا ايلؤملا نكاؤارلوق كلا 17 كرارم ا ىف اك اباد الوالا مسلوق كسل لكل لجالاد ائتضلا ردي فكاسمل اذا نيموكسم فاه #بنترتي نا حنت عاشت لا ىلع

 يواصل لاق يتوزل! لبا رفنلا اهل بج انا مدر غينعل ا منعر يتسم لا وجمال لعرجالا امل | | |, لوطتل بار الامعجاري# لج لارارنسنا تفراش اذا تق معمل لتي لطم +ناك ارز
 بسيب ىااوز ين لحسم يذل ائرلوق قط روعساولا ٠7 هرنعيرما اريل عى تف قرعلا
 مق امفاميل مت اينو ارينا واربع ضصارع ال اياورس ريما تاي ا وزن الو ىداضيبلاةرابعواهبفل انج

 قنائلادذع عانمرلا ىلع 0 اش ل
 ىلع ةرجالارز ضان ا الق ب اءاو كولملا هتك اريضنب عرار الا محن اضن نري ف كك ا هدئعاذك

 ملوق لس حرا» تسمنا هرئعل هلا يداراووزملا نعى دن اك كزنأب تما امنارمالا ينيك مل نمل
 ف .اكزاجلا عال ميال اء ارنا ىلم لوم ضيا لل جالا عروب ناىلاريداشسا نجتمع سفن

 0 يمل وز كدت الصار ب و

 لطعلا نكيوتلا نال نبض الخ اجلا لل متل ريو ال لمجالا عمو كاسم لا نال ب اسلا يلا
 وا ةرزريخإ ىارعانمرا لمت عيت ن أي زوق ال رصوزلا مقفل يرجي الوز اواو
 ىو وقى ف طع ولولا و لوق تلى وب سبط سجل ثمل قرجا نود خرجا

 بالطرق كس ىئرلا زدني ن وكيارنا عاكتلا منكما نال ةرىلاءانتضنادعب نولي امنا
 اذا حم اوازنيلا ءايلوالل اباطخ نوبي نو حمو نياوز الل اطعم فيصل ىف ياللا الو ىاد ايلول

 بسالا تااؤل يلو لس ىا ىيحلاوبب والا ثراو لى ا سورس فك صار رعا اين امورطوولوملا
 ناك ذا ىلا ىلامنم ةرثجالا مالا ضعزرا لصا لاو قوسللاو نقزرلا نم سال لمى ذلا كلذ لش

 انو لع ا املوزرن بسبس نال وت ىواصال كلذ نينو ل مع رام اورا
 هر نناكن م بشل شررلو ليقو نيرلاولا نم قابلا يدارملا لشد د الول ادع اين ابر نع ضف الو

 لا ل ل نبا ىورو وريد ريرج نبا هركؤر ايلوالا ام بط ائملا نإ ل رشعتلا لب قيما اةؤاىلا لاك دايل و اللاباطخ
 لإ # 1” فل لتس مرا ملا ىذ ثرراولا لك و دوعسما قلبا قارمن( مكر اذ ا 101000100 ا

 11111111 1 1 ]111 00 ل
 ناار اوس شرا كال نار مراف ناكنبل ىلا شيرلو بلانك ئملا نس زم باع
 ركاب (ااطفراءاطفوق هيلكس وزي وروعسلاولا +” لوملاو علا نيل شم نبي ملول نم ثمل
 م دال واورغؤم اوعضرسشل لول لوعشم ضارب وق لالا حرارطاا» ثسروع ندرك زاير سا
 ايرعتس ناكاذا لعكا نال كد ازوال يم اوببطت نا مثدراناىاراجلا زم س رقم ناز لوغم
 وىرششت ولا ل اننا ن وعم ىلا بروس يعش ينل اوا بطلا ن ييسلا ريف تريز ورماو لوعفلى لا
 هرضت نمر لاربع" ل مبا ىف ازك دال الانسب هرمرّصتو رجلا ترك ف اند ريتا ارا لروما
 لجل نال لكل نااربومب لب ةرابالا يحن لري سيل روس اذارلق ل كك نازل ابريل
 ارت نمت نراوتنلامولابىا مل قلحتل ضوعلاب وق يحلل ب نيوسوفنل سيلا
 ورام ىلا بيب طوب لزوج 00 رشا سيور روك ملا علال تو زح شل باوجو
 نس حرالصتسا فل ضرا كلذ ناكريسب اد يازجان نماررهام يطع اذا حملا ناذ ىل الاو قول الا
 ة ظ اسرار لازطإلا

 رمل اهيا اس ثسرحلا قو روازملو عجوزا صن ام م عرانمر الا ناف تاتلطمولو ىاوأ
 حاجتك ل والاق يروتوللو برش الا ازب وزمالا حمرين يال اذى اون سلوق ص عا#
 رصافريفر ع يروا هن ١ نبلرلولا 06 2 الار غورجوور اييالا لك بئالا هر طورش همام

 نااضرنع تقال ويفك يا يف اسيا نال ىا ةركؤم فصلت لش عاام
 الو نالوجعاانمرالا ري ىعت انا قعلرإع ةرايزالو رق تللس ل٠ يبدتسي م و نيج
 مفعولا لاقوروم اورو تسول لا ورم اذ تن شن لوق مو زدك نعي نازوجي اد اهبرهب رع
 قاس ةزمىب ني وكك اعلطم عاضرلا ةرعد ارينا نا ربل ى نمل || و لآ لمس نويل خانمرلا ٌةدد
 ةرماقلان اخ مش زررطوولوملا معو ضر عب تالطملا تارلاولابداملا نلمس د انب رام لابةرجال
 رو زصلا نم ولعم هلل نال يجول يععل باها هرايتع نم اهم ىل وا عطضراظل اهيشفن لعب ى ع
 نعي قلع ذي ل كوار| نم ىف ماللاو يجوزل طم ةدلاو منو كبس سي الا تقفنن الو ثرعبلالبق
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 وزني و كتم توتوجي َنٌوُقوَيي َبَْلاَوهنم ئث هيلع ىفخي ال©رعب َنْوْلَسْعْتاَحِب ملا نأ اَومْلْعاَو َهرااَوَقَتاَو سضنلا بيطك
 كا

 ري

٠ 
 ريع اظ ناك ارم لا يكل ا نيس داما نال تيزيداسا ١ ادم ايالاؤر اتماضزبل ميري 0

 سميا سس يس سي سس سلسال

 لمت اميل اعوش دِفوُرعَيلاي ب الكل ضرعتلاو نيزتلا نم نهي (ذب نكتفي ءايلودلا اها كيَِع ندير نهصيرت

 لوقك للا نهجاهزا نهنعيفوتملا رار َةَبطج نِم هرهختول دحر ايو كيم اهيل و قهاظكهنطابب ملاعب

 كَ هللمِلَع نهحاكن دصق نمر ثكشك مترصفا ٌويْدَنكاْوَأ كيف بغار بو كلش سجعي نمو ةليمج ِكنالثم نآنالا

 ىذا وعم لوقت نانكأ لإ أهان ىل اري هُو ليات ناك ضيرعتل امكل >اباف نهنع نوربصتالو ةبطخلاب كيوم
 فاي هَل دعلا نم بوتكمل!ىا بْنِ لبي َح ءدقع ىلع ىل ال ةَنُقخاومْرنالَو كل ؛ مكلف ضبرحتلا نم عرفت فرعأم
 5 نحيي نمل ودع ملا َنااَوُمْلْعا و متمزعا ذ امكيقأسي نا "ةؤ د ٌنخاَ ةريغو مزعلا نمر مذاب ل نأ َوئلعاَو ىهتني

 ذأ برهم يوه أوتاد َنَوشتلاَم الا لم نارك نابل هةصقسم نعني دقعلا دات وع
 ٠ ىو » هم “ 2 كل ب < اوس ببسي زيوت /ي و ى/ سو” ور دس

 8-09 |وكنو عمق نمر يلضتا نزو» ورث ان ضرفلاو سيسملا مدع نمز قالطلإ ىف مكيلعة عتب ال ىا ةيفرظ ة ير دصم اموارهم هّضْي و َنُئلاْوُضرْفَت مل

 هناديفي رق قزرلا قيضلاروقُملا لعهد مكتم ىفغلا سوما َلَعدب نحتمتي أم نهوطعاىا ْهْوعْيَمَو نهوقلطؤرهمال جرو سم 5 م 525 0 ا 8 05 ويا رس نب * هلط ةر وو نب 0-0 8
 ددححت تتيح 5 | -- لاو خيب تمو روت يلع ن لعمل ا ريريقلا

 ْنِإَو ديعيطملا © لع سك ردوا ةيناث ةفصاٌّد اعاتم ةفص عرش فور ثمل راك ييتمت دم ةجوزلار لق للارظنال
 -ىا نوفي ن ا بج مدام فض دَضْيرن نه ضروف قو نهوسمت نأ ل بق ْنِمَنهْوْبْحْفْلَط ه1 نركز لإ فصنلا مكا عجربو نو) بجي: لوط قون

 جيرحِالف ةروجم تنأكاذاىلولا سايع نبا نعو لكلا اهاكرتيف جوُرلا وهو *ءاكِتل ةَرُشْح هيب ْىِزَل اًُْدَيْزإ هنكرتيف تاجوزلا
 هديل درع بادب نوبل عم ال دلع رانج ال ئعم ىررح الا فو ىو انرربلا نم وأ س نحس را هو ريع | رس | أ | رهاب ترام [7
 نم اوف ح نى وست (لاهدارنلا رطل نمد بوتوال يضف اه ثصنذ اعتق باقم نذالم لع ةرتح ال انما ن ةري دمت اقرت

 ول ذالضامل ىو سوسصر يظر وللا تساكنارملا_بكيرالى ا اوضغت مول اوضعزفت ناالاولارمم | | لوهفمل تب الفلا ساني جاور ضمتف يسانلا نوقو ولو جلس
 فوض امظرم امل قو سوم تن اكول مب ارو شعوا للا موا ىحس ايلف سموم شن اك | | هريمعَت فوزي ف لع املاو نووت رون ث لاحم لكيم ل خم وق هس ٠
 ربرقلا معو ل املا مدفرزعرمملا بوتتو (دع نعت يالا قرايعرب اند عصارتففلا يسكن اكى مس ٍ ىاهتاوق بو قالطلا ميا لوق لسلك م شا نايبو ضيعت | سو مكوك اع
 هك نس قع رانج سيسلا ب ئرما سلط م ىلع لب ضرع اا زيلو ساس دجورش بود مزيو | | ميا ذك ابرعو ا ا امالا تالواو
 حران نر يلا نش قال طملا شرا لا لادا ضخ شيسريلا فو ءلصولا علق قازطلا ىف نا ياو بق | | 2نارس اترعف ىا لذ نء ف صنلا لكل وق سان قالطما ةروس ىف يلا "يل اف ”ةياعسلا ند
 نويلطَت يف يلع حان يالا نيدارملا باو ١ ىف ليت و كاسمالا نم بورا قاظخعملا ناك اذا ووخصلا ٍةرعلا لوني تماازلو نحمل لقح و عرداذلا هيانرماربدت ل لذ نارلعاو لايل ست

 لوُتلال ثم ئالطف سالما ًورباطوا أملا تئاكان اممم تقوى سلال بق | | و ٌءر_يمغسلاو مالا ىفورطسور شما يرالاىب لم ا لرتروتوإ للعم دال تايب ذسااريوز
 ومما من اي حراج اؤارملا بوجو رعت ح انجل نمولرلا ناب نيا بيبو نزانلاىف هررقانكضربالو و حَررمملا نالغ يالا ىف لير ايريرملا نار الندا ب متسول لو جكس ىو ءر يف جوز
 عرفلاو لوقو رك مآم لاك وزلا لم ليبصأو لم دوك ىف مث الابل امييبستمملا لح رازا ىف قلطا | غلب لمن ىف اووي رينا نايبلا لب |عراططسا ىف ضيرتتلاو رولا تولرعومب
 نوطعاإوق جلل ”٠ ماء ف لطم الوز وقو وبال, يلحس ايرفوق و سدس اى فيطع | | عرانللا نيبو نيبو مالكلا ركزي مخ نس كلا كل ذب لدي ىف انللاوا ىذاجلاوا قيما ١
 ىلا ضوفم ابريرّو محملا بلغإبرممابل م طامي لوتدلا لبق مولط اذا ى اتم اوب وري حتما | | لض لماسولا لل قريعبلا يان مسا حولتسلا كالا لوقو ضير عرولشلاو ريحو نا وع
 ةرادرلاوةدوجل نم اسمك ربعي نك دبا رفح هرامخو عرو ىب انرعو#/ قف اًلادتعازن كافل ىاد | | ءاشلا ضخ نموت يل لكلا قازاتقنلا نعت افنان اكد دج حر لطضااد اهيا بك
 هرروررصما لغو هررق عسوملا ىف ىل وتر وق فرعيلاميلاو ميش ىف اررتسوا اعسوم وكن سلصرلا اع | و لوقل اب فاطم الاو بلطلا نم يسطاخل الحقيل اوريسلبملاو ةروصل اكد ازل سكب طم اوامل ن اي
 ٌيوراردق يلار ظنا نارضيف ضل ار ائالا نيم فو زوق جلل ىواضيبلاو ىرمتالا لاك" | | نم عولو نشل ن ناش اسم ااه ط متل ىذلا ناشلاىا بشن | نم موا ب ليعمل وغلا
 امل ة وسل م ىرورقلا لوقر شيلا داب اتيغ ا نمو عي يفف اوف ورق ىلا لبر ارعالادوراسيلا ىف | | ىوعسلاول) ٠7 رمل بناجو لضرلا بتاج نيب طاع عوف امال باطنلا نب ليتو بولنك ا
 ولا ما دل يريد صمام ادرررصم ا سن ررصملا مس اذى ا ىيئرةهلكس ل قرلا ل وقوبو نكويبدركذ اف ىا نتورك ىلع لو صوزم ع لار مسا نمورعاول ل كوز حشا
 ريما نوح ىاراؤبررسد اق جلل "اء رفصرورجلاوراجلا ى امس فص ]وو داقسلا | | نويالزنال ىلولاثمريراو لطم ادع ل صال ينو ا سرلوق كس لمجالس تييدعاول
 ديك ىاضيز نش مْسْفقوروق تلك ١ اًوح لو نسورير يت ايتو فوز اهشربت | | اهو اولومت ن االارلوق يش زاهي سابيويذد يس الر ئعلا ثري راو قلطا م فلذلالا
 امتلاء ضصتش لوقو رودلا رجب لص اورد نذل باميلا وتلا اءاورضوخم ايل وز متدقعلا ف | ٠١ لطب وامل عطنا نانموبب ازد و نم الرس شمت عراطتالا لوائل الا رد اشم لم نعم
 نب [رلابرلا نويورصرعورطضو نم ااوارلاوا نعناع يرو حاشا لوك, بال نمل مورتحدو | | حرمت هيوارلا م شت" و عرراشسلا لانا ض يرحل اوم ضورعملا لوتنلا نا عاطضنالا جود
 ضنا نع ن وطعن ال عطر شيم الا ناار يراشا نكلروق حلك لمت / اتكسالا| | لوقا ىدأل نالاس ىلا تتر لوق نم طعس اسما نوني ناو الو قرت الر يفأ ىلو لضتزعا
 رييسو سابع نيا ىلعورط ارك نروزلاوبورلوف يللا ب نت ئتسا سنن بس يل وتس | | يتلاوب ن ورعملا ل يخل اذ لاو لك ضد حق او لبو ضير تلا و نصير اذا نير اوث ال ىلا
 لص اوريو نسيم نيب عش نمبر نيرط ندي س ابال دنس يف ارا ىدرورتت ناو بسيسملا نبل | الل ماشين ةأرما روزتراصنالا نم الل ناا الوزن سديم السيل نانجال مل هش
 اذ ورم اورير هلا قشاثداو هع لقوبد حروزما حاكنلا ةرع هديب ىلا لاق سوري سلا | | مسرعا ىلسدنملا ل وسد لات تلقح ورك ثلا لصعلا لوس خذ لولا لب
 قلاوبس و املو مولعو نسل او ءياور ف س ابع نبا لاو هريب ةرمحل اء ادا ناكف هريس قالطلا نال | | سو نبوست ىلع ضاعحلل مزج ذا ىلا مرر يس موا رلوق لس + ليي يشل قبول ورع |١
 لم وبي زا نحملاو ع ال ادعمنا وق لل لا, سس مدع قرم ىف ىا مفر يردن
 كا اركي سنك ن ا اميل وويل ايدي ناكن ا خروزلا لا لس قالطلا ىف هرب ال ءالر زوال لس وس وسر لطم سناك اؤإرمم ا ميلاطم نم قلطملا

 | اما لمحل ديغيف انهو يلا يللا نم هارَْعَو ومب حاكنلا نعرمه سعب ندا نصجرتري ىا نصبر توكرتي
 [|8ندم تضقنا نا علب داو ةنسبلاب كاذ نم فضال ىلع ةيالاو قالا ةياب نها مح نعضي نان مت دحف لماوعلا

 امييعن لرب ة[رلاو ول ناالا نر ىلع ى حم او معلا ف ىتث اًملاو كلازا بو ىو لاوج ىربزلاو قكاو

 - ا
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 َنوُلَمْعتاَميَهللاَكأ ضحب لعمكضعب لضفني نا ىاذَُيِتَب لكلا او سنَتال :ىدقكلإ بَرذأ هرجخلا سبم اًوُعْحَت ناو كلذ ىف

 واناخضيشلا اور ثيردلا ىف امكرهَحلا ىف َنْولةولَصلاَء اهناقو ىف اهئاداب سمشلا ِتولَصْلاَلعاطِؤأَ هيمكيز أف © 5ع

 لك بت: يبع هثياؤص هلوقل نيعيطم ليك "مزون ٍةرلتملا ىف هال اهاضفل كول ايات رقأو لاوق اه ريغ واظن اوا كلا
 -تيلزن ىقح ةواصلا فم لكتن انكمقرانبديز ثيىححا نيتكاس لق كيغو دبمحاةاورةعاطووف نإرقلا ىف تونك

 ةااولضٍةأشمى الجار عمج ديو عبس وليس و اودعنم ريْذِخْنَوناضيشلا اوررمالكلا نع انييهثو توكسلاب رمت |

 اولاص ىل هلال يفرخلا نم مذا دجسلاو عركرلاب ىئ قيد أ هريغو ةلبقلا ىلبقتتسم نكم| فيكى بكار عج
 | َنْيْرَلَو ةيير دصموا|ةلوصومأمو لثمىفعمب ف اكلإو اهقوقحو اهضئارق نم هميلعت لبق يو تي : ور ري

 ف هقم لفي يوت اءاض نا لات ** ارب نيياهنن * ةقفنلازم هب نعتقييآدو نهوطعب و دمج هول فول ىا عفرلاندارق و وو اوتقويلف باو ندي وذاك نو

 مسفنأبَنخَرَح ناو نيزكسم نم تاجر ديخ ىا لاح ثنو هسنرت نهرلع بجاولا مهتم نم لولا مامت لإ ةوسكلاو
 تان فد ناز تم ى

 همكم

 م0 ع ببلا

 ىويزعملاوأهنع ةقفنلا عطقوذادحتلاك تو نيزتلاك ارش ٍْورت نم نمو نلكقاماؤ تيل ءايلد ابو
 -انبلا ةقبانسلا امشعورهرثا ةجيرا ةيأب لوحلا صيرتو ثاريملا ةيأب ةحوسنم ةروكنملا ةيصولاو ةعانص ىف2ْيكَح هكلم

 هه 20 رع لول ملاك 1 رب

 رادقملا هلعفي بصن اد ناكمالاريقب نوري هنيطعي ءاَتَم يلع لإ ,ىفأشلا سنع اهل ةتباثىنكسلاو لوزنلا ف
 ش لاب او ىثاكا سر أه بمستى إ“ كا 2 00 | 00 ظ

 حكم ههبا رك هللا نم _ركوابمكل نيب امك َكِلْذَك اهديغ ىف ةقباسلا ةيذلاذااضي!ةسوسمملا محبل يرْكهّ دا ©َنيوتلا

 .7 امو زهرأّيد نم اج َنْيرَل َكإ كلعوتنئرعل ى)ا سعبأم عارتسا ىلا قدوشتو بي.جت م اهفت كسا رئ كا نورب ست كّلقع

 تي اًقلانوعبسوا نوعيراو!نوثلثو !قمشعو ين اهثوا ةعبرا زل
 نوعاطلاع قو لمي :ارسإ يخي نم 0 مهو هل لوعفم

 تالك دورا من ٠ سسايف نبا ء 11 داع رخلا
 ماهل نور ا رابولا نبا هاو

 وكسو تاقلاو ةلمهاوسكب ليش زج هرين اعبر ثكاوامأيا ةينآمث عبطان اوتامف“ 7:2. كو اورفف هه دالبب

 | نالالج لج ةريتعم ا مسا ىتلا نم ري دج تارت
 رمدإرلا ريل ضل اوشن لور هل

 حجروراراص لامك الاو لضفل | اور سال قعملاو ليلا 0 ا

 و ىلس ابر رقريظاوملا تح نمنم لو علا تبت كو رجلا نحب عرب. يمل اوت ف اموت لس
 20011 ةولمل 0 اهنوكن م |رمبأب ل
 كرب اذ نيرودلا ةولصص سلا ولسان عانوبسبج رازرحالا مدبر لاك م وريم سلا ىل“ اكو
 هاور عين 10 ل ؛
 نيس اور سلاوموقو ملول تكتف اسلارهبع نو ىللاو بسب زموببو س ايع نب او لكن كو الو ىف كلام
 مشلاو تبان نئدي زن ىزيرلاو كلاي هاوزرظن اوازوق حدكشا# لادن نصا لوري توبا و
 عمراذلاب ىلسولاى١ابوزهاو لو هس 1١ ىواضيبلا سام فر طسيرقو_زملا خس |هراضاو
 لائتشال تتقوورارتلاو لمملا ملال عمايل ى ا ىلضعل لوقا رفالا ىف اف تاولصل ا ماس لارتسا
 - ..  ال لل ج انبي ماعلا ىلع عانلا ضاعن ال تراولصتلا لمح رطع د ركتل للذي داشماو لأ الاب
 نيناي لحم دال ةولصلا ميييرإرلا ناواوموب لحل نا ىلا رواش ةولصلا نر رق حك
 لا, ل ومحل كل اعلا ميت ل مالا نال ب يلم بل امناو نم قرين قالصلا يف اوموكل ا لاو
 مضض ةوسل ا كس نقرا نبا لاق قراني ريزودوعس ن بالوقود يلام ليتو رقص
 وكسب زمان بي اءثلاوموقو اوتو لزق باتكا لبا لعفلا 7 و اييور لودرث ل ثرلا

 هنعارخوم حرراشلا هررق ىذا الص وولا نم لامال اهر فلوق "4
 ,طعابلا تسال لرب ٌةولصلا نيرو اولسص ةاشم ىا لورق تلشسسس !سءاييلاولا ب حرصاك
 طاتلا لاك ب كار عمان ايوا وق هلل "اشكو منعم كول امير وحسم يل ذو لمتد ا
 هلا للو ىلا لاعبى حيال ءزنيطعولا لاكو تك اشلا ب ريلاو دقلاس لاه ةولصلا بوجول ليو ريخو
 اهكرتذاجبامللاتقلا حب راجولو هازال ىف اكرتلسو_رلعرسلا لص ايري فحول! لرتساو توقرلا نكي مم
 رق هلل لا قاحادبا لوقو بو قرثم اريل يلا ىف ترش ارنا, نول ةولس نال طن يو

 مك سل ناوزعلا فاز |يراريط يلا طعام خا وم تاما ةوفصلا نوكأ ن إرسل برر ا كم
 وا راووم ابو ضووزت رمل فص علا عضوم يف لشي تحب واين ورق حلل ورغلا
 نوئلإوعسو نولو مدا نوف وني يزاول وق هل كس "سينما لطم وذنافرزادرذ اا ردم
 عيصولا عراتتما ذامملا يرقد سهلا للاب مساي شل ءيرسسق (يضوتم تم انوا ىلا

 اووينرو ملط ب 0 حور ا” تافول ادع
 ىالتولكس ٠”قللاوو او ّمننلا رار مالي مآ ايوزل وصول نا ملي بسبتنى ا يصو

 و ةوصكلاو ريتش اي ول نا ناذولارتزعتاذا لجرلا للم يسب مالسالاردص ناكنارلصاو يلع
 جلل # كو جم اسسضن نم ارجو زف الا ىلا امنع طقم ل دامس ارناف سس جول نيكسملا
 لوث ا لاقل وب | ىلا ايم عام ىال وبل مزفص و ماا اسصبرتى اريل
 توزن و فتلازغاو ممزالملا نيب تارك رغا لارين يضف اب لق يل لاول اواّم دفص
 قالطلاو تولاريعيفىب ىزلا ٍلرمملال نوكسلا اهيلغ حي فطوم لاو غن انسلا لوقو بسد لرد
 باطن وتل او نيرتلا نإ سا ف نطض اذ حازب الف لوم نر نا بألا نحوي طن
 سطيزرلا نم سرعنطما ىا ةرملا تدعا حاملا فة ظيزلا نع عانس اوارم الا لرتو لق لس لا
 باوتازبو نحسلا مرو ةوالشلا ن ىا علا الق هللا تارجوز تائوروب باننلاو
 نا ارجل صاعو سكح يف نب الو خروملا نع اغا نوبي نا حمانا رش لان ناالض اهواريإ نع
 نس هرغال ع سان نور محسرادبو ضعصملا سدو والملف اررّيسس نان او لوزنلا رخام يس نا
 نال ون لكم ينال لذانمل ظذ1111 0
 تدرا ناوى رئصت١ ترا نا لاو مخ مو بوز نطل والا آلا ترلزن ندي ارخالا ضحب
 ص0 4 تاتا رو |/ن وس ا ىلع يد تلرنف صا
 صيت انزوجاؤاالامصصنمل لح اب ما ىلا نعبد ذاو ىداضيبلا لاو زسوسمل اعف ىا إير يف ف
 را لكل بست كلا, لاتامل ضتوزملا مطولا ريالا لطم لكل ى (لاززع يسب (ئهضملاب ويشمل
 2 اذاقامل مت 9 ملف بيو لطم دونر يس ءياور قر محاو ئيطعولا لاو
 رب مامؤتماروق هيل 2 لاو راركلف ةرعلا فمي عاملا كرام ا بحار ازبار
 يطال نا يالا نمد اسم اب ليم رجلا ىف ىا سير بريجتما ف يطاخملا عاقيلا ىا
 ورممتفلاب الاه يطاخملا نوكيا وت ما مطعما ليو لا لوز ل بق عقلا للبي اس نسم
 عسر ٌيؤرلا نال راسا لع لش اريل ى ازؤ هلش_ لقب امي هريرصتو وضعا ١

 ىلزطعمباينالوق قطف دابا ولاعب حرم كى اير سرعت عشت اريالا حم لعغلا نو
 نملامت هلم فل ل اهسالوركذ نكد [نجتسالل نزع امغاو هدايا لاول انف ىا مالا ير يسيل رقم
 ومو بلالر يبل ثم واين نيني ل فكل دال لكل اذرل لايت و ليتر مرق حلش#_ 7 دارا
 م قلاريلا توافاريصو تقل براي, لائف لق جب مج امها ءدقتلا نو سموم يف عبو لوب
 لا"رشلا نذاباومتا لاف ليلا مت تلج
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 _:ةرقبلا 0 50 ] «لوقيس

 هنموريال َلَعلْضِوَُل هللا إمي ابسا ىف ترمتساو ٌنفكل اكد اعلا يوث وسبل توملا را هةر عارهداوش اعف ىازلا
 |[فطعانلو لاتقلا ىلع نينمؤملا عيش دل وتهركو_ربخ نم صقل © 2:*[مب ل راقكلا مهو اك!( ّنكلَو دشلَؤوط ءايحا

 ةافنأي هلا ضرْقيْئَيَلاَد نم مكيز | مكلاوح أب ©ةْيِلَعمكلاوق اليكس هللا َقآَوملْءاَو 4نيد ءالعال ىا و ليسو اوامر هيلع
 رهن ًواكض ل ديدشتلاب هَفِحَضْيُف ةءارق فو؛ئورطيَو بلق بيط نع لآ عتهّند هقفني نابي هللا ليبس ىف هلاذ
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 617 همنا انا[ ىلحإ ال قنا 2 رو اناحتماءاشين مل هعسوب كيرالا ءاشي نمعقزرلا كسمي قدي ماو ق اثم ابك ئاهبس نمرثكا ىلاوشع
 مهصق ىلىا يوم توم ب ْنِم ليوم نم ةعامجلا البلا نإ ركزكام كل ارعلبمكيز جوف ثعبلأب ةرخذلا ىف نوم ف ماو - ولو مو تمرو اوم 5 - ل ها ها. 3 إ هام م وسوف

 لس دارسي الل نم ءرظور رتم ناننان تس سل »6

 مهل منلاَلَوديلا عجرنو انتملك 4م ظتنت دول ليسنر هعم لركن اكلم اكلم قا ْتَصبا ل يوهشوه ملك نينو مهربي |
 فلان لآل اَصَداَلاَمأهب مقوتلا ٌريرقتلماهغتسدلاو ينصب يكمل ء بيكن وبيكلاو قفل 7 72ه

 1 هلت هلك 0 - 0 ظ
 هيضتقمؤججم هنماثل حن امال ىا ترا موق كلذ مهو لعف نقوم هلت قو مهرس 2 واس ايِد نماتجيرخأ َنِق هللا ليس

 الع لاو خا يسامكتولاط عمرها اوربُع نيذل مهو: اونبجو هنع لو لاكي ملعبك اَكَنَي لاعت لاق
 آولقاكلمَت ولكل تعب نقولا ٌلاَكَوتولاط لاسرا ىلاهب اجأف ككل هير ىنلالأسو مناف يبطل
 ابيل ل2 53

 0 0 ىلا سس بسسس ساس سرس
 ليتل يل 0 ٠ . ١ هر © 2 ' 3 0 9 9 00 5و ف وس وأسس طي

 هس توم ٌلوأايعإروا اغابد ناكوةوبنلاٌّ لو ةكلمملا طبس نم سيل هبال ةْدو بار آكل نت ءاَنيلع كامل نولي فيك لأ
 لليل راتخا هلعشا هلل نإ مهليبنلا لَو كلملا ةءأقا ىلع اهرب نيبعتسي لَن

1 
 7 ماملاب مخ

 هلكشف غبر هلله هيلع ضارتعا اله ءاتيإنادي نم لب حقو لاو اقل مهرمت او مهلمجا و لوي ليشاوساىفيملعا ناكو

 - اسما دادشسناب داع نب يبس دالوأ مهره مول هعلا تبق ليوم ىلا منوم ىلا ع ياربا ىلا
 هرب نوما ى اريل ونكسي لوقو حث ناك ذا ورع لع نورعني ى اري نويت سلوق يبس
 ظمتر هذان ليسا نر يعاب لو مليئ اطلق جلس لمجلا نع ايلا نوع
 مايا ل ىا نايا يغعلا معبر نم ريكس هيف دانيل راسو مس زعو ووتر رونعح نكي زيبسم ى اري
 لئاننؤل مالا يه ىيوم نااكو نإ يلاوبو يلا نونكستاب عرووم ىا تروي (ندلوا دن الدو يب نوكس
 وسار ايل توق ايواريعر بز نمر يخت نال ةروم ل يذو نوري لو لاما ىنب سوفن نكست رو
 اويرعسس اذان بودبنت مو ورعلاوك ظرسب تول ارمي و نُمتف نام انجو امهنؤو ٍةرلا سرك بمس
 ض( سدر طوق تيل لمتاا تسمنا مالسلأ يطع رج ىلاد ينال روصو عنا لزوار نكسو
 ب وار ويلا حراولا حبشى ا لاب نع انمر حاولالا

 سصيصطللا 55 5 5 5 2 5 ٠
 اف هنومّقيو مهو دع ىلع هي نومفخسي اون اكو و ناو هيلع ةقل اعلا مهتبلخذممهملارمتساو مد ىلع قلعت هلراهلزنا

 / را ابها هاوس ل

 لعأف نم لاحةكيِتَملا ليت جاول ا ضاضرومهرلع لزني ناكىنلا نملا نمزيفقو نوره ةمامع و هانصعو ىلبومالحن

 نيس نانو هلل لوس او اعبتسا معلم اكناوهبسو نيرا نمىا بيكر وق تلث

 بم اهل ابق ىامعطارما ىف فصلا ىا ترس اورق هل 7 قولا ناكر يزتكرتلا

 اول ةوبنلا ط بس ناو مول لو زوق جلال ىوأسعا/ د اوم لما نم يي لا ثرحلا ىف اوه

 0 رسلوت كسك اصف الل اديب نمل م عبس ا كو صرنا ضع انيبر لاو لات نا الاْلا

 [ملوطرااذافارععلابسقو ميرسار نم دافرافاذاف نارعلا فرظم اف تول ليامس الجحر لارلع ل ضو ملال ب ولقلا نوماد ما ناش الا لما ليث رو نسلل نوعتسس دع اوم: للا نيش

 ءوزإ«* -ِ( 8 * عز - , 00 م . ' م 2 م

 هزق وعث ان مدع حتر نا قعملاو ىو (ئسم حلاو تينملاو يطل( ايدل

 تلك ل#دانبالا نم تارغالا ديفيكى لا فلو نر مو لوجشملا ىلا ايفر رم ءفاضعا مبتشسلوق

 م ريرّقتن وزو لع برم لاتقل مب يك لنرلوق قبل شا نر وعسل لا ف كنيس

 لك انس ايسلا روما دزرعم نسرين 00 0 اصلا لو اير عى وفا بس وقل لرطخرلخ ا تكيف
 1 5 ب ىف حسا ىلا رب ص سسوس جك م و ث بي ووك اس وهاس

 ءايدل ازوص هيف نأك ف شّصلا ثول 2 ؛ إن هكلي يلع هيأ هنماوبلط اهلْوُميبت ملاك وهإ ل هاوه نمب ويح
 ٠ ه2 21 نيس مام ورع وا بسسحتى ف لما لا

 00 212170 ار ينتاك كيم 261 مكب ةلةعت بط 2 5. اا[ 5 ابك ه 5
 ىهو عاورب ىا نوره لاو ىسوملا َكرئاَتِش ٌءَيِقَبَوْمْكيَر نم مكبولقل ةنين ابط ةْيِكَس ريف لاحت لاق ابكهيلا نونكسيو لاتقلا

 تسول اطلاسا لاو ك امدامجلا رتب م عر ع وو سرا يضلت تل ظ 0 د 0
 - 2 17 تول اطالا ابو 0 بكين الاقي ناش ادافن اكدر نيل الب لك قربتعمل رس تلا نم قري دمج تاير

 زف ىا ضل اللوق لس ٠٠ قرؤصل اوه و رسب متاوؤ ىل ىا تومان ميمو تل
 ىوا ير تنك بوك | وس اال و لوقو يوقد نيادوب ةيرذن مولي مول ىا كلم ا طيس 0 00-0 0 0

 لب وم“ ةرماد دز تناكو بوق ولدرفسا ني يغب ةيرذ ناد لب بوق نب ل ندا لو اكل نال تكس لانو وويل نعي نال اشم
 نيوتن ارب عش نم كرد قارا نو لومي ديا تررلوف لامك | | 0و ل( ند تيلي نا ف نا ناس الات حش ةارتخ نارتزح 0100000 7 ل 8 ُ 2 ِ اوما هر مق ىرب لإ, وْ مه 9 - و هم | فش هاي 8

 ا ا ْ كلى رسب م 2
 تريم ابان هلل لا 0 ينس أ أ اس ايلاو لعل ئلا لبرطسعناف رمدعد قزرلا ضلال ناالا لا ىا لمت ىف لير لاكازب ضل تلاد
 اموال اددو لشو هاوس اخذي نافىا لصاسا ىني ملكا ناكورلوق مكتسب[ اال مارلي لب ىما انائتمارلوقو ال ماريعي لباراشغا ى ار لنا رلوق كسكس لحب م لاو

 اذا_يلا ىواواصعو سرّولا يرطب يسيطر انرقرثيلاواطعا اهبل شعبي ناربر ليوم 0 7
 ” ا / 4 0 م ا

 0 فاعلا د7 لزج ١ ش ليرومش و لو قل رعت ايدام ا ىلع عمور طنخلا نمر واوا مسا ومب و تب امم نوهجلاو
 مشل نار لاو نرلا سل زيرستار تبرد مث املو طوب !ذارما كرب لن بلم لضر ملف لول اوف عم ١ نشر شلا لياو لي ايسا هانومو رلوا ىف ةزمبلا ةوايزب 000 نيطلا طل

 هيا 0 وزن ارمني وأ هير اؤلايلا تكن ا يدل ب لاقل وق كلش نيل لون حلاو س ايلاو دامس ادوتن م نال ةابوتلا قرن ريررداصلا نعي قو رئملا روق يطل لاوس_زفي و ريشا لوزئايار خب سنك يس ازلابالا لكنا رع 71 ا
 لمرادرون توئرشو ايرنالاروصروق هلع لاو عررؤا َةرشسكيف عررذا شلل نما وحن يسم زل ابوه امم عقوتلا يروق : /! ال ينك جرائاز الك اغرب دوش دركي جاو ركاريتسب

 اذ يطسلخور مم نيب نونكسي اوفاكت ولامج موق نا لكذو لاملل ولولا انجرخ ارقد لوق قلل سس
 حلل كرس دامجإا نري لف غلب ازرانمرهالا خطبا ذا ن ونتي نيتنرلو مام حلدل ماو أنبا نب

 تقلا ولا سارومو تول اهرلوق هيل كال مجدالب ىبو ماموا نع ماما صو امىا فلز دوق
 وصم نين (درلإكل ماس نونك مل ارتلا نيرحمن موو ناوياع ني يلضراطوا نيرا رود مو

 ال هر لا لادقلا م2 سك يفق لايعلا مجد يسكو اكلم م تحبك ذيرير ليوم ار
 ساطددب لباد سكس ضلثو مما يتلكم بو ؤزفلا لعاويعتكلاو تولاط يرش ااورعر قة هلك

١ 2 6 

 01 ا لل

 |[ دس ووْلِولا ف ةحس دطْنب دارو َرْكَيلَ 3, ف "؟ هس و ا واس زل

 || خط نالا موك ن ررتس اذى امارس موكل عل زنا تدق اي نطو رع لا لسد تيب تبويب ارخأو



51 

 هتعضو ىتح ءيلانورظني مهو ضرالاو ءامسلا نيب ةلكلملا هتلمخ ©َننِؤئُْتْد نإ وكلم ىلع كيك يذ فرن مكيتاي 5
1 

 مرسال فقو ١ عرج

 بلا» بت ضمير ثار ورسم َحشلايوب دعب نوريكن باودر ىبال متلابو نييضوكلاوماع نمل |

 ؛ ةرقبلا مْ ___لسلاكبي
 ا - سس بيبي بيبسي برب يسننل

 تيب نم ْدُِكلا توام ٌرخخ َلّضَفاَئلَم افلا نيعبس مهد انش .نمراتخاف دايرجلا ىلا وعر استو هكلمب اورق آف تولأط دنع
 نب رحبجو 4 0 111111 ظ 5906
 م ل ٌندردلا نيب شو ىواعلاو مكنم عيطملارهظيل مير م كريه زكي هللا َنَلأَك املا هنماوبلطو | دي دش ارح نائونسدلتملا

 #ي  تيسسسشسل_  ب ل ًلٌسٌل

 مضلا فلاب وزع ىرتفإ نما ف مدئا هقني يطيل مو ىعابتا نم ىلا" لد هئأد نم ىا ُهْنِ بكت نه نيطسلفو ين
 ظ هوو 2 هم وو يو مفك ني 1 71010
 مكمشل م هتفكأمدا ىو ةفرخلا ىلعاورصتق اذن يلو ال ةرثكب وهو امل ُهْئوادْيرَف تم هن أذ اهريلع دزيملو أهرب ىفتك اف هلي
 كاويرش نيذلا ىااٌهلَق ةفرخلا ىلعاورصتقا نينل امه ”ماَوتم| َنْيزْلاَووُم رواج اَئَلَق دعت كّصيو عال اون اكو مهلودو

 نيذلادهو ثحبلاب لاول: '2/ كركقري ىزلظي نزلا ل هدد أبل اع مهلاتق ازال ترام
 اكو نوعلاورصنلاب© نول لاو هت دباب ذل ناهد هو كَل يلق ةعامج رك نقر يفك فحمب ةيرزخ ول ةوز واج
 زو دوريا ىعانبولق ةبوقنت مرد تيتو اربصائِظَءببصا عكار ءارفاصتو مهلا قل وكول ىو دك تري
 ىنب ككل ءؤاد ىذا كت ولاَ, تول أطركسع ىف ياكو ٌةءاَد لَمق واتداراب لاذ م 76 نزال وقل لع
 ريطلا قطنمو 0 للا ةحنصكاَكياَكةَملَعَءهلبق ددالاعةعمل تولاطو ليوم توم سب قوبنلا لَو ليئارساإ

 أسملا بيرخت نيراسملا لتق و نيكرشملا ةبلخب ضر ت َيَسَقَلِ ضب سانل | نم ضعب لدب مُجَصْعَب ساكا ولا 001
 هطلت 1 ل 057 7 ياسا وو

 58 2 ما سا سام واس ىو ١١ رأا 21 . 000

 دصلاب قحاب سم اي كيل اهّضقن اموت بي تايالانه َكْلَر ضعبب مهضحي حفدف © َنْيِملَْلا َلَع لقوم لأ يل
 ام رو يدس سويس ١ لإ سو راو واع 0 228 مأدج ظ 1 و تسلا -

 -جهضعب كلصف ريدلاو ةفص ُلَسْألا [دتبم كلي السرم تسلل افكلا وقل در اهريغون أي ديكأتلا © يللا نمل كو
 1 نك مر ١ 0 2110010 هد و سود فن يو

 ربي غ ىلع يجيد لوريل عهئرااص انه ىا هضم فر و ىنرمك م مالك ْنَمْن مم لروخل تسيل ةبقصبه صريصخلا ضي
 سلوا امم هل !مألى اا ليس اولي يلبعتعاا 5 5

 سول ا سو ة 5 هه عءاخس 57 8 5 00 ظ 007 200 71د

 نبا عانيت و 8س يدعلا صئاصخلاو ةرث اكنملا تازجعملاو م مالارئ آس ىلع هتما ليضفتو هب قربز/امتخم ةوعرلا مكتب
7 

 نمل َلَّسَقااَ اعيمج سانلاق نه ُكاََكْؤَل وراس ثيح هعمربسي د ليتل ج نسلق جوري ىانيوق ُهْنْنَيأَو تهبل ميْرم

 كادابئ ات تاب ل سفداراو هرص كرنب تول اه جوز ورشفف تولاعاسب ىرو الخ نال 0 1 97
 ير ورسام يب اهظئارابج ن اكو تولامر قة عل ظ نأ الب . لم قرهتعملا سائلا نم قري مص تس اتيت

 لضفزما ص اولا لاك نرخ تصل |
 لاةتىاؤيشسس نانا لاكروة هل ت11

 رهو هري ىف نيلي ن اكوريرف ا نثىا هرغأى ا عوررلا سنصل رقهص سلس ملط لاي
 هجرسال- حالم ابل زو رتاوصا مذ ىارتطن ىلا قطسو ىلا يطوق لزنلا عشك

 ندر الايام ىلا نرخ هلع اعمرش امي ىا طريشلوق حلم ٠ ليوم ادابخاب توام
 سيولد سب نم سرق ناوضوم ابو نيطسفو نورالا نيدو هرلوقت ل لاب نيسلفو

 مث طفت ثلا م ادا نيررطبلر جواب لعد اضل عفو نا نتي (ن يبلاعلا لكل ضن وزر ئلا نك رلوق

 فلاب ناعلوق تش لال ابورشسد الوكامرفاؤ اذا ئسلا تطن سرق يروق بش »

 سائلا حو ووو لجال ضصرالاو | لذ جئتم | نعم افروتول عانس ا ثيرحالول نا مولحل | نمو ملك اننا

 ال تيولابج ل صو ؤاورصفو ل انهلا يعور شم نم علا فرك ال ليدل اك يلا هزي و لنا نعمل
 امولتو للنت ن لرب تايأوا ٌقراسسألا ىحبسيف لعامل ورشلا تاي[ن/ل اصاب ولسنزوق

 نما نم ايس ى / ولس ل وحشل نم الام نوب ناريضز وكدا بلوق تللس مارا

 فئات نطل ني" ابتسم بلس ىا ليد وجب نا نيف اي نيس | لسى أ لعاذ
 رو ئلا لسرلاتةعارج ىلا راسا سلو يك أ لععيل سرح (ند أ شيلا ريف ىو اور مؤص ل سلا رئرب
 ليارلايلاك لس هللا لسّسلا لوسرزع اررلع تي قنادر واد ىلا مدأن م ةروسلا وزر ف [رصصق

 كلك اا روتي ىذلا فصول ىلا فما مراعي بطنملا وأ عضم وق حلك ١
 ىلس ومد سم م يمررلكن ايرشلا ل ضف نمر بس ينل دصلا نضر اولا تدر شمل الى ارا لكنت
 راس لصفر نم م دى تابردىاوا كل ايرربىا تايردلةهطش دس /مالسلا لع
 2 بتسارام ام مسوي لا م أ و ٌةْريل ث اهرب مآل لطفل كادي دافثرعب نالفءابالا

 صل منلاو صارم وت ىلا شيدر ى ثلا ناكو سالاو نيا ىلاىا قوعرلا موت وق
 لاو ارومطوار يسم لضرالال بوم انذلا للالعاو ركام ارجو ىلغحلا عال ادني !نم ةريرولا
 لص ىلا ور نا يطل نرش ىف ىدولا سيلا روسو ل ارا ذ دقو نيدادزا لث اضف نث كلذ
 ردم لرربم قل ور ننال لديبىذلاو لرجترلوق جلس لم د صن ن وقس لوريل سلا
 ارغب راسا ا|عيبب سانلا ىرب وق حيلسل_ر يباب سهلا حور لزن ل قى هندلوق مالسما
 ام ملاختسفا مشعر شلا »اسولف هريرَعت ىف لاو نا ىلالاق منال سكب سال ذاريثو فوزم ملا
 انووعسلا ىلا ىف حرصك قا رك ع زوما لسررلا عربا لب طغت لعبتن اير لتفا
 كيب نن بروق ح يلوم نول ار ير شمت املا منثورإرلا نوكسو جزملا عشا نورالا لق حسع
 رقما تيب بيرقىرق ةرع نا مدح لاق ال مالا عضو اررسمور اولا حب نيييسلفوراوقو سرنا
 :راولرش ليال حم انقل ابريفملا ثم اول سف طوق ند نسم ١ مشن يقال طوق جسح ىداصا ان
 .ىواصا» لعب ب برش او تل ب شن مب "زيكا ل اور جير انارءز اوف لعب

 مج يمر ديلفم يش ننطرلوق نمد اينسسم الا نا ىلا ب راشا قمن افرلوق حكت
 مةليلقالا وق هس” اوي شف ىلا ىتلوقب لع يل وق وري اولصو ىادرفاو ل لو
 روهشملا ع ونصب وق كل سس ١ مشن لييبا اوووف ناسا انس لا نر وك لابد
 مو يللي يالا ل اكرم انوا نر تسلا ل لش لاقت د حضعلا نا
 ىلحدارتووثو الي تول لوط ناكل لييشو عرالسلا اس فلا مام متر لت هدو
 مةزواجملا لت اوعجر ارناورشلا وزو اهي ل ىا هوزوابع لوروق كلل ١س لطر ايظا
 بيش رس نعم ناب لكس ارسل او الم منا نوزطثيب نيرزلا لاقلت قلل نايبلا حدر
 اول اتىاو[ن ونتول روق هبل سس »مرش ةزمي من اهيا بلس ئاي بيتي اواضيلا نون
 جملا نست ال سلااوق ا نا نونقيتيرلكن ونمؤللا سلق ن اف نيؤلت ١س ادد /ذ
 ناررقت ل 'ابب لح نلقن يروكرملا نيم للا صعب اير مص مو الذ ناييالل ىف لاو بنجاو
 . لم ا» صائعلا ب حرص كريملا نوفل يف بيرق امن ورسم ل اوت يزاول نك
 رواضتسإلازم ىف نم لوفو عن ع يلا لاث كب اهضتسما اهنوكل مالو ريض زوق تل
 ٠ منأر ترولؤ مس انلا نم وحلا للا نان لائ عارم لوق حلا للا ل صنم مدعرناع
 تول اهرظىااوزربالورلوق هلك نيل بة ولفوا وذ ارز وف عمر اذا ءاذ نفع اذا
 زارا ىلاوجرخ لي اربا ب يرثي قمت ى | مل ملوى ارلوت جارها _ يدوم رحم ناو
 حبت وللاسف دؤادوبا اشيا تاكىاتاكو لة حل ١_2 ىداص اس نئدالا را كذا
 سمس ىزلاوجد واد نا متم ىلا ىواذزرشلا ىنريريفصوبسو رعبا سو اواو ناكو ريفي نم نسم
 تول اهبانب لمع كيا تلاقوراوجا شل يرطملا املك قود ؤادداجض يبا نيردطف تول ا



 نقود

 1 محةرفبلا مما ظ ملسرلاكلت
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 اذ نح بس > كحدام : , دعب منال عب

 ا ب و. 2 مور مصر وم فاجر و يب هل | . ردسو 7 ا 9 ىف 7 ه4 ويسوي يس تبن نم نم هني 3 هٌليِرْيأم َلَعْفي هنو ثيكوت اولسنقام هللا كام و ميسملا دعب يزاصنلاك هرفي ْنَم ْمُهْتِمَو هن أمي لع ث نم نف ْمُعْنَمم |

 | هلخالو هيف ءارف ميال مدي قي نا لبق نيف هتوكذ مُر اًماوعِفلا اوكم| نينا اهتأي عاش نم تل شخرو ء أش نم قيفوت نم
 يبس

 | © تويلظل ممم ير ع ضفأمووامثلأب َنورِفكلاَو ةئالشلا عقرب ةءارق فو ةهيقلا موي وبهو هنذارُكخس جيجل عفنت ةقالسم

 مايقلا ىف خلأيملا ٍةَموُيَقْلاء اقبل ميلا لأهل دوجرلا ف قحب دوبعمدل ىا هلة ها ريغ ىف ىلا عت كثد ارم مهرعضول
 0 ا

 هس همصسو شب اسباب

 ظ قط كيلو ىلا نما ديبكر تلم فضال نام كدلك نامي نا كي للكل هقلخريبدتب
 تومي ال هيلع نفى نوطَيوشال و ةرهنهوأين دلارما ىا مهمل اَمَو قلخما ىل.خِْيَندباَم لَ اهم هل"ةنأبآ هَ

 ]يق وامك. هملعط اأ ليقّْضْرالاَو توتا ةيئريَل مِسَو لسرلا ابخاباهنم هب مهملعي كا ؟لَايِاإ هتأمولعم نمي
 نسر ىف تيقلا ةعيسمهار سكالا ىسركلا ىف حبسلا توسل ان ثيسحل هتمظحل امريع لمتشم 4هنيعب ىسركلا ليقو هكلم
 اخ رلا ىلع يل ىهارخحإ) ريبكلا © ةيلوملا رهقل ب هقلع قرف َماَوهَءضرالاو ثيؤلجسلا "يف ةلشي 1ك
 نادارادالواراصنالا نمو ناكئف ترن اخ ونشر ناميالاتاتانيبلا تايألايرهظ ىا ديلا َنِم لَا َنكببْرَم هيف

 كسا نقف هلي نِمْوُيَو حم-4او ورفملا ىلع قاظيوبهومانصالاوا نآطيشلا قل رذكَي نهم مال سال لحج هركي
 مدللس لم سلسا مس مم لالا

 ءاؤئماَنْيِيَلا راني َووْا لفي امب هيلع لاقي امل 4مم لاهم ءاطقنا مل صفت اال مكحلا دقعلاآب تولع كعنجت 3
 لعلام افي

 1 ش هلك 2 ٠ ” هلا ” ض ير«و)و ك5 < 7 5 اك طل ص عيدك و

 _ انا جارضهلاركذ "ينللكلا لإ رزقلا نق ضلع جرم رطلطول إلا نك وير او ناميالا ةرذلل لإ رك ياللا نشرت
 تا ل ' آ لو اسف وقليل هك

 برص َكيكوأ رفك حث دوجرلا نم هتذدب لبق لاء ع هند ال جودلاب نمأ نملك قو تابلظلا نم مهجر خي هلوق ٍةلبأقم

 نال الج لك قربتعم ا سانتا نم قربي مج تاتئبيلعت
 تل

 لاول وق لس نيا كبيس دال فلسا لقال وو لست اب لح مال الل
 يثمن اوياءالا ىلع ىف ىرجنالذااولسقي للكل اللا تسول ىاريكوأة الار ركع
 علال نا داس نولوي مه هاولستعي ملاولستعلا] نار ائسول نارا زمال ل رسصعملا لق لطم
 .اطلر ولا نمورببلام:كالدت بجاولا قاينن الاب وإرلا نا ىل اراّسارئاكز لوق لش كرادد»

 مسن ةراببا قب او للملا نم ضل اوبس ادار ضل نالا عيب ارضا حسان ءامفرلوق
 منا نال عفش ءئاصروق يش نزافا» بانعلان بنر ب ىرتقمامنامالا بكين
 نسا الاورم محب دعب موي رالغالا ىلاوترلوقل نيئسلا نيالا دالخالا نيئة هايلا مل حنت
 مقوقلغتسالا ليس ى ع ع ائشلا فل علا فيكل اوس بوجوب: هازل خلق هل *
 نارسو ري لع ثلا لصوتلا تلأس سنا شبر داعال ب ملا مولده ررال اًةعافش تسب
 ترلال لذا نمالا يأ ةريقم ميلا نارعاضياو ىزيرملا ست ع انانا لاتف مالا موي ل عفش
 امل شلابزق هك حدف ل نزون نزال نوذاءىتلاوالوقر ىضرو
 لاشلا ل عليو ىزاجلا ارب ناو لوالا ىلع ل زو نش زكا ادار ارو ىلا ةراسام#“ ضر
 ىلاةراشاوري رتل و: اش للاب دريل اود وعسلاولا يربك .قاكرلا لوامرفاكدايدزملا نولي
 لاى بو سرالا 0 وم الارلا الر شلارلوق يل !!مرازلا تافص نضام ت نا

 لون ض نسب نيل ىلا نال اب اوس ب [ض مؤسسي ل اهم ميسا ىذل ا يحتل نال نآرعلا ىأ
 نك قم لرسم تايد لاتقل ا
 قس اعئلاو سارا لم ءخسلا لصفملا نعس اون زوق كل ٠٠# قلو ىف ا ايسرو نرجس الا
 لا ىوارمواروثن 211111110111 او نحل ا
 هيللرم» لاوس اىنوا/ل ىل زماولث رمل ضرالاو ثاولسلا ىلا ىف ولن لق ىو
 هوتكرشاام مل وتل ث لا ناك اير شبل اما شسيضر زل لعدد كلذ ىف ل !تراولسا ىف ار وق
 ران خلا لبر شما المت نم ايران مبسم وكي نا ببرشلا ناو لصرالاو تايم | نع كمال
111000000010 
 |مشذايالا لوق قالا ىلخازلو ىلا وانعم ام اص (١ ىبظفن ناك او نم ناىلا َةراّشارعاال ىا
 للا رلل نال مولعملا حم ان ملعلا نا ىلا ةراشا رابولعم نم ايي نويل | ىاروت حلك

 نا/رولخو هع ونس لاو نميجسلا لوو حسم نمو عيال يسر يما ئازيرم اك مفصوب ىزلا أ
 زامل نااالا ةرامشا يبي رطعطناما ليتل وق يلح را اكر بسلا ساي ىدلونملا
 لك الز ليث نلوا ءرطاعالا فطحل نورس رسال ع اريواريو سلا ركزي نابرلطوار ع نع

 و ةولصلا هيلع لاو ةرراف عى اللاو محلا لكوب ىزلا فملاو ماعلا لم سرألا ناذ املا ةراداد
 دتاييس نيزك ودم انست نم سس اكن يلا ثعبل ابرق نم ىسرألا مي /نّارقلا ف يا لسانا ماسلا
 نال نط امسلا اسجل اراد ىف يالا هم 2. م'السلاو ءولصلا لم لاقو اسلاك لئن يلا ىلا
 ملا يأ تلزم اف سئاريجو بلباو ”دلو امل ل  اي.ءليل نيج حاس الور حاس ليال امد
 باولو توا لا ءلجلا'لوخو نيروني م ريو م قوم كر يو ىف سرا يآ أرق نم ماله ارلع لا انواع
 وت ايبالاو هزاهراجو هراوور ضل ع ىف ءسلارتما_و جل زْمااْواَذرق تمورياعوا ٌقلرصالا اريلع
 اال عرف صلا ىف ازا محل اب سرت سرت فلوق هيلكس 7 نايبلا عرور ور وعسلا ىلا فاك
 راو هلل لاو ةوتل اري الا ودوالاو ناشئ مالاازب ند1لائيزَمس لق تلك
 نانباىراسنال ناكر ا ىورو ىثلا بح ىقرايئاوب ل قو مالس لاوب نا نيرلا ل كراس ال ىا
 | ملول ثسلا لصدلا لوس ىلا صا اياه است يح ركع الريل او لاو اهوا عرطظ رصف
 رع | جوووتس نبا لاق اب الكل رنا ضمان اوراكل | ىصعي لني ارنا لوسي اب ىراصتالا لامن

 ىادالواداسنالا نمز ناك تروق با © _.لراس» لايقل ارم الاب خش كد ادي الا ف زن ناك
 تم ةرامت م ليدملا ابرق ممل سو هيعرشلا ليث شعب لير منتن ازيا نالن يعن اواو
 | امرلا لاقنف لوط, ثلا لوبا ىلاامعم خراف مالسالا ىماببهركي نا باو اوي |مّف
 لاقلا تايأب هوس ارينا لتسو ميلا هزي تيلزسف يبان اان اوراذلا حيل ميار شلل وسر اي
 تلك ن ايؤطلا نم تول وع لداب لق تلسس "رجلا ملا يزعم نمل ل شا
 تيئاطلامايلوا وق ىف ءالوالاريخ عمد نمل و لا لطي سو لوق لل كلا» ينام اهلئرمال د سي
 لما بطل يقو ل عتتلا نحمل اوس لا لي بلطال سا ناريرء لستة هلل لا
 السم الا نيردريظن شسدتيلصا رحبت راى ريف قولا ةورحلاب لوقف. سلس للادغأ نع
 ا وو بريل مسا ريتساو لا زم خم كنا عم اهب: للا نم كسلا نصوم ىو خل ولا قورعلاب
 ريشا رارالم نمزنال نايت ماصقن الا مدعو لمس الاد مالسم الا تروس رمل لولا قولا
 نايزلاوزكلا برام افرونلاو ىرئاظلا نم نقلا يف ام لكى رهاولا لاقرفطلا زوق هيلكس 7 ب
 |وداراوا عايراوارا نم اومن يزل اب واملال ير ارثلا رو و ليللار يملا دام اق م |ىئالا ةروسى الا
 هرم اظنىييسشملا عسا .ارتاو رارخالا ةلاع نمو نوه ال نامي الا ىلا زللا نم جرا ناالاونمريل نا
 فق ديال مرعب رنا هضاسم لما نور رمت م فل ىلا جاعال يارج اظنلا ناف
 نا رص ور رّرم لاوس ناوج رثأى ا حرر الاركذ ذوق تطل "ال اع نرلحمو لس وانا
 اشمزا لوالا نيباوكير ملا يابا كلذ ني ملظلا ىلا نم اوجرخن افروأ ل اونولي مراكلا
 زعبل بقى ثلاب نمأن لكى وبعو قيما 0 ا

 ظ /ىرخاو اير ف ائملا نم ن يئس نم اابرثملا ندعو ديلا هزب لل و كلذ رعب م تدا
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 <( م مزال ئقو

1 

 االاورايحالا نمل وصوم اهنيير ميئ ارب ض موال ورارلحلا لا عرظنلاو لربما مولع لصا |

 م ةرّقبلا 0 مغ ملسرلا كل“

 ورطبلا كلذ ىلعهثرإ عنب قرط هلمح ىل' كلا هللا 4 نأ ةئر (ؤ مهاب لداج 22 ئل ل رترلا6 تذنِلخأهَِف ملكا
 ةايحلاق اخي ىا تِييْيَو بْىِنَلَلَرهيلااتوعدت ىذلا كير مه لاقامل مهابإَلاَو_جاح نم لكي ذإ ذو دٌجنوه
 لل أيبغ ةارايلقرمإلا كرتواهنحا لحقن نيلجيرب (عّدو هتعوفعلاو لتقلاب تيمون انا وهلا ٍداسحفْلا ف ثوملاو

 هييسبلبلللدل

 ةهدرب ْرقَل ىلا تهبت برغملا نم تنااهيِوأَم ِقرْمَمْلا نم سْمَقلاَقأيَدللا كا أهنم مضوا ةدج ىلإ القتنم مهرب لاَ
 0 ا

 بكار س دقملا تيب ىف مين َلَعّرم 3سئاز فاكلا ناك تيس ذا جاجتحدلا نم ىلارفكلاب © نيل مولا ىو الو
 م تك سم اول ال ف تاي د ا |[ ف اص مى كا 00 كتيرا تشك نو

 لاَقرّصن تخي اهءرخ املاهقوقس َهٍِنْوُرْع لع ةطقاس ٌةَيِوَح ىو ريزعوهور يصعق و نيت هلي هعمورابح لع
 كلذ ةيفي5ةّيريلأيحا'ةَكَعب مث واع هَمأِم ةثبل آو هللا هتأَمَد ىلاعت هداك سقل اما طيعتسا "ةًميوم عب هاوي أ فيك نإ اذ ةرقرك هر د كا حا »قيم هل ام ما 11 و77 |[ + طرت هي ا ا

 ٠. 10 وس للم درس وري حرب يس و دس ماع بل 0

 هوي هنا نظف بيورخلا دنع ىيحاو ضيقفر اهزلا لوامان هنال ْرطْوَب صبا م دي تنل َلأَك انه تفكم *:تن ب! وك هل لاكتلاو

 نملصا لبق ءاييلاو نايزلا لوط عمريختي همت ٌريصعلا كارم نيلا َكاَعَط للطن اء لَب َلاقرمدنلا
 لإ . هر ٠ .لا6 لذ 000000 هع

 ةالؤأتلعذ حولت ضيب هماظعو اميه كًارذوه فييككِرلَمِح لإ زظناو هذ نحب ٌكءارق قو تين أاسومتكسلل ليقو تماس
 ا و د هز

 6 - .٠ 4 م عر سلا 0 4 ١

 . نماهحتفب ئرِقو نونلامضب اهكيحت اردت يك كرامح نموا َلارْلاَو اكل حبلا ىلع يا َك[َيَرملحتل
 هلا 0 ا ا ل 000 هلل
 هيفؤقلو أجحل تييسكو تبكرت دقو أهلا ر ظن يي وسكس اهرعفرنو اهكرحغ ىازلاوأهرمذب ةءارق فو نآتخلو شنوا

 1“ ل اسسناو كتي 1 عيلقعلا الاد يخل ايل ص( نيقييل 1" نأ ولا» حر تلاسدعا
 قيام مضاف اووبجو 7 0 0 ده كاد ودم م 0 مب ير 5 0 77

 هنداَنِمْرَمْْمَلَعا ةءَف فو ©ٌءبرَكِ يف كل َع هللا كا ةدهاشم 2ٌلغلاَق ةدهاشملاب فلل طال ننام فو خورلا
 ءامجا عكر لوط عرراشلا هررت ن وزو ل كت ولحس لل يمد ارت صل 0 9 7
 ل 5 الم لع قربت مسا ىتلا نم ةري دم تايد

 اتسم نيكل قلك لقتا»_#كؤ ناش لوتبرسضملا مركؤ موب و قاييسسلا هلع لو فوز يلا زر ليطلالا ىل مرضا لاك فا سلا هانثا ناري ىف ميئارب ١ اس ىذل ا ىلارتملا زوق
 نييك إق وامخترنو ملكى ايست داري امل مالا ايحاز ام الاي ديرا جم اسيبك ف فيكى ا
 ا" بوتعيلو ورط ى لاو ع انور ن با ةلرقومب و مايحا ىا ّقوملا ارا نسرارلاب ى ابشن
 دار, نا نورا هردئ ءايالا ناذامل ابوسكم ل وق عب متءالرينش ازبار تهل
 نمو هيل لمب امس تملا ازا رار نعسوب# ىزلا صحب ىلا انععإ مد اهعمتءايحالاب
 صج وربك هما عر افرسعفر ىرر فكما ل اَمِب ئافشدالاوب درعاو نعش نئولزسو 3 ا

 نست لاقوسنو تيم ا رن ئاشما لاقي ءايحالاوبمورعاو حم نعي بورنو تملا نم ذل
 زا ةدارق نعومي ىلا ضع ىلا |ميضعب خيرت ىا رلوق لل شسسس همر ىف اك رسم ا دانس اذا مغ

 ...ووحسلاولل "ل ايللابرسجبارسيل لرب سن ىاإ وسلك يلون تطل لم جلا
 حولت واسيا ظنفال اسوان وترامت م فع تقؤت ىرسلا لاقي ظفر ق حلا
 ماسيعرل ل مالت نم م ارا يسر عنصوم ىف ظلك سبل م تمم امير ثلا نسحب ار ضايبب نم
 هلل“ لاوتشلان زاب قمتفرر زم قف شل ادم تعب وارلجو ورعد ايصغوامرسلا هاك
 سيلابلا ماظعلا ايبا ءايسلا نم ايوص عشا ىورو رارثملا فانك تور ارم ا قاس توصى ا قوق
 رب مظل كق يل وار لدار ىسكمو ناك عسب ىلا سبب نعني نا لردايرتلا نا تملا
 ترن لعبا ط سنام لعملاء بنام قورحو بي اصعأي ضعت [مضحل ريو الوارريلع اكى ذا جو ع
 ناظر تطل نايبا ع ور اك قم امو اذاف سورلا ريف مرلجلا نيروعسسلا
 نيج اهمال او لف اعقل ابر نساف ل ناك ايلا ريع سيدر مقسم ىل' ول اهداؤلار)
 مامع ا لاقرلوق هلطشل_ ريعسلا لإنم عساماماعاضعتا عنا ىا كرر نيج الف رايحالا يفك
 ملف ىف او ورام بسكر دنس مدبر ني! وبس ناو اوس بلازا تدي ورسارو ىدا امل زعل انا ىور
 رقما ا
 ووفد قرع ىر ذ كراورعل تلاقي لش اذب هزي يربط امل لادم تان تاردارف
 رْلا قام 0 0 1 0 54 0 ا اركزرم
 تح ىرعي شوري نا للا واذ و وخدلا بساتس الجر ناكاربربعن ا تلو ىنشنلم اع دمام
  ميجعم اقفرلا نؤاب ىو ابل لاّعْفابريس زفاف ايىعت (بيغوريس حسو يراعرو لارا
 لئارسا قب لم ىلا سلطن اذ ريم ئا رس ا »تلاقف لا ترظنف لاّقع نس سلط ان اك

 اضن لف سصرموق لع ابرومزاججلا ىلا زورغ عل مما ليلق ار صقوز انو مقتل ارز
 سس ف زامب الرماب هداجو لاشملا ف رعم لح ام لرجلاريلستب مارب ا لش اضن قلطاو
 ىردابإلا لاق ولن ب ءنانسس الا ىوذ نال قرشملا نماسي لا ان لوقي مرار ناي لو عطقاو
 سلبا ىاؤورموم هلق حلي »ب ىتسا الع زذاكنا تيهسو نيدلا ىف مجاحم ا نااجيآلان
 ىو ميبولرلا داو نشرالا ىلر كسار ىلع جانا عبصو نمل واوبسو از نيا ناكو ناعنك
 نيقلاوزو ناهس نانمارم اف نا اكن انث او نانمزم ناو ا تعدل املك لع نم ءلمجو اركض رالا
 حم نولنلا ناري ستراه نض لرب لاق لس لمت » نزاخ هآرخا تخسد زور نإ فاكماو
 »21110111010 وول
 تيوىىزلا بر لاق ثلا انكدتى زلال بر تلافي انج مانصال اسك مالسلا
 ةروممى' تراجلا لاعذالا لبن يللا انفك زلا تسوق حا روعساولا)
 رطكىذلاف سا دوريكى ا رلوقبإ حرراشل ف سكر لف لع الل انا ىلع اربذ نعم او لوعغما ىنبم ا
 قيرطلا ةدرشملاراهلاو مل يب جلا عرامجح الايد قب للي » لع اذ يش انا لع

 ثعل ذا ىلار شل تي أروا لق صدك لاو لال مسالا قلرط ىلا ى ١ بيب ريدر ا حماولا
 رت ملا نعم ننال تيارا مقارن اوبل, ىلعيل خا ضلع نمو فرت ملا تولع ل مشل امر شنب
 نع قمم قم ناوىزلاى ع ئنطعر عك ماشاو صامل حمي عرازمملا لعيممل نال تيارا
 ريف لك دارو لاي ةلسل ار وسمو روق حل للابن اكن ىلع ى لا لوفد ع (ّسمال تلا
 و عرارعلا نمر وللا هدر (شور عع وقو حرارعلا ىف زكريجبا نعي نيل وقد حرايعلا ل انك كلا

 نوداب طبس نل اهراواررزعو داق تشل سووعسلا ىلا قاري ايم نباوبريزعوق
 ابر خاط يع نادرا اكس مالو نس طقس ناب قلع ل ليز ماو
 - بللا» نس مما رجيرف سدي ذاب ليكم و كسي لوم لبق كيو ناكو اشتملت عرفا تن

 (ماوغالا نم لْضُف تاعاسل ايام نوبي ناب حتا ءئاءالا نال كراك ب اورو يلا
 يزال , 5 لا» نايز ندا نق 00 حرورلا ارا اهمال

 روان خروجي ونيو نم رشم ىف ونام خر قريزعل نبا سدجا ف ناو تيرا نفت وأ | ١ نوح" اب بسن ف لاو تسل يصاانإاو اقوول دي ل هر ضوزع ضو
 ل لذ اءاهقر زل طنا م امدي ل اتفرامشلا لوا ل تمن اكتم اما نار ينعاد مول نع و امرا جلس
 لق نارتو كلوب اذاذ فشل ل السلا ل شسر كن يدوس ماش ىل لن كنب لاقل | كيل اباعرلق حلك سم مدي نمسا لاف ناردبلا وعول ايناس ادونعلا
 هاووتلا نم زر نشوب نبي مو لير نها نيدبدل تارا رق نم سرها ترين نأ مؤسس لاقي نال سس لما ىلا خس نار يلا تاكا تسول داملا ىا لسا
 نب يبل اددا نم لد لاقف وك اضل خي نار نير ظن يؤ ض ةارؤلا نري | السم نسا نيك تكسب تن ناو تس يسلم ' تماس لاقي
 (/ نيا ىف انيس مو ءارؤتلا نفدررا ىرع نعل ىشورمف سئ كلسرد لرتملاتييددوأ | ىراناهح نال وانس الل انخ ا لاعتاسما لي نرخ نك ىف انسنن /لاوتساو ةرثح
 ميس ما امراب نيد اهف اب هر موف | سنقل مر ملكيلا اوبب# ذف م اهمجرا ىدج مل ومتبدا ن 3 اىطلا نايم اورغا هاد سور هارت ام 7 7 لاو 3 مل تل 7

 هوساوي ىذ نمش لاتعبر كل نمش ماو نير اناا (ف سلمنا نميز |" نانا لون معرب كا رن لق حل. ىوانعيلا نم ٠؟دصاولا, سنجل ىو



 مةرقبلا ١ > مس 5 م”لسرلاكلت

 م لإ كللذب هن اميإب كملع عم ملأ س ءايحدلا ىلع قر دقب ”َنمؤتْولوأ هل ىاعتلاق 'قوملا يت تكرر حمرا لاذ دكا كهل

لاةيومغتملا ةنياعملاب "لق نكسي نيم كتلأس ْنِكلَو تنم| لبلاك هضرغ نوعما ل امل عيفو/لأق مب بيتل
 | 

 ل . ىلإ 0 اك» هيف ساو باص ن م 5 00 وه

 نييششر ونيرمبحل طلخاو نيعطتو كيلا نيم اهمضو ًاصلاربلب د ْكْيل نشف رْيلَعلا نبق عير نفل لاللتسإالا

 ' ثار هوم راى دو ىإأ_هح غوص كابو أر 0 الا 5 ص نار” وسو م

 0 .عوش كزجتنال كبر هلل نأ ْملْعاواحيوس خس كدي كيلإ َنُمعْداَهشاَْرَجِمْنِي كضرا لابج نم بج طلع َعْجاَرت

 3 هن © نس كل 8 4 2 5 2 5 هثو © هج. ١ © 0 م 9 مى

طتن ّنهاعدو ةعرركم عرارسو عل كسماورك ذأو تي عفو اكن دوأبارغو اردو أكيواط نمت ةحنص 6ك
 5 بتريا

 هجعاط ى اولا ل يس ملومكَنوعِفنيَنْيَيل تآقفن ةفش لكم ايسو و ىلإ تلشامث تب انتظام فحق هرج

 | دوي لَو فعض ةئاءعبس فعاضت مقاقفن كلذكفا يجئ ق3 نيس فس كوبل
 1 هللا ليِيَس ىف ملام نوقف نْئِزَلأ ةفعاضملا قس نمب64ّيِإ ع هلضف ٌةِياَو 1و دك نم كلذ نمرثكا

 .كنمىلاكلذركنبدهل ىَذاالَو هلاح تردغتو هيلاح 00 !سقالثممهاوقب هَيَكَع 20 || ىلع اكمام َنْوْشمُي
1 

 ووو جو يدش 5 . و هم و 0121 2-1 راس 4 هو 5 - . ٠

 ٌتوَرْعَم لويَدِجألا ىف نور هالو زهئلع ٌىوَحالَو هثر ننعم هفأطنا باونْرُمْرْجَاْم هَل كلذوغو هيلع هفوقو بحي
 اهرتوا رن 1 : 5 5-0

 حي سس ص وس حس سس

 هكا ةرسر الا/ -2 <«

 ب ١١ غلار هل بتم خبل اود ل يي + رر 2م ِِء 0000330-62

 ةناولاؤسلاب هريس نملاب يأ اهيا صْن مؤ هج[جلا ىف هل ٌَرِفْخَمَكل يمج لئآسلا ىلع درو نسخ
 0 [ وأ و 5 ١ مد ص ساس 7 َ 0 يب مك

 ملي اهروجا ىو لصالون يزوملا و ّنآملا نع بوق اتب©ةَيلَحدابعلا ةقدص نع عع
 قف انملاوهو ارخالا مولا لأي صويا وم هلي ارم سالك لام ُقفْنُي ىذا ةقفن لاطي كى َىَيَلَك الاطب اكو

 مورو دمت هلك و ل م 0-7 000 1 9

 َنوديقيال هيلع ع وشال سلا اًيلبص نار صوَكَق ديدشرطم ]باو اكو باروع كل ار اوف كك
 ك0 « تاور ب يرض ىن ١ م« كازفالللالا

 هل نوسجيال ىااولمع ويك ايش لع ىذنلا عمر ابتعابردمذلا حبج 2و ءأير قفنملاقفاتبلال ثم نأيمأ تاتكسا
 نا عزب ثيل ومب وزع ف وج نب نمترلاربعو ناينع نب نافع يح ىف هيبألا هزب تلت ا 1 7 0
 اننا لتامر اما سلو هلك مراد فلانا ووو | ني لع لع قبح رجا وللا نش ةري دم تائردخ
 لوغرلا نإ ث نامبالا دانس الا لججاك,ق اونالا سنن نري ناد ىؤالاد نإ' لرد وديع لير ىلف طبل كو زوق نال ةراشا هررت تنم الوق هل روحا ول ارب
 «ءالىلل أم ندرك ولين عاملا ذره لاه ترو رزق حل رم« اوماقتس ا مدوقب يف | | لاو يو قس هزل نكو نس نان مع لاوس سيل د ور تتر خت وزب كنب
 هدا ناني لس ةرانم ينام ني انين ل كار حم مشل انب لوصول نال رجا ولعب اهيفو مرج امل انس لاعاد مرج مالق حلل ١ | لو حالس_ليلكم نعل باب ف ةروصلا هر ورواد امر حمانا يادادنالى تش اورباج
 لاوسلاىف إلا لارتي ”مماحلا ىف لوقو ووعسلاولا هرنع لوئسما لكل مش امو رزعو لما ىف 4 لو ع ليل و ممل اب يب انو ل ارلوق مركب هايف حفل يلقى لاس اسال نين
 | عما خاج رتهلك / ع درت قوق تكف ابك اه امرت اءادجب مارا امرييزلا ىراو للاهل ىف لأس اموارا شح ل اوسلا ىف بوالا نو ليي
 ماقد ماولطب ل اونمآ ني لاي يدرتوطشم 1 نيزلاامي يلون كلام لدي و ازبد ل را" زنق بك تيري اا فوز ورش باوجد افلا ذنفرل وق ليلا # روعسلاولا اح

 لطتماو يل ءاوق امب لعب نمولف قرمعلاب نملا/ر كيس زيملا عرس ىورنلا لاق لا ىذالاو نملاب | | (شيا عريشلا نمل ايس كاست لييقو مامجو ابازط اكيد و اسداط ى اربد! نمدعبر ازرق تشك
 ألا هزم لزعلا ىلسمت رز لاو تانسل الطبال ت اهَيسلا نا ةريتعلا ناب مرطع نبا سف ىلا تاذرئزلاو تاومشلا يحبتتاماي ٌقايامنا ييالا ةومج اب سل اايعا ناار ايا يذو

 راطا املا نا َةرعال اليد ميلا هزي ناقل علا مخ ايرتس او نمل الط ميلا نامل ىف | | عذرلاو يللا اهدع فما لع الار باو سما تسمبليد لاا ةرومشما ءلوصلاو سؤالا فص
 . [ مسا نا ملاقداسيالا قدايرلا نراك قر صلب ىذالاو نم ان ايرط ل مج ل اتئذ ال نر اتاك ا تو نامت الا ىلا يبرق ا دار يما ص ئ او مار | اربي موسما ىنوملا ىلإ محرري سم او
 نلف فيلا بارع ناوفص رك رو اسبالا لطب نرائملاسرعا ني اس ييرط | | نميثم ىف وا نبني ىف ب اءرسلت ايان ىالاحلا خنفوم ىف ررصم اعيد وق فكتب ىواعيب
 لبي لعق ييلط لباولاربم اذ يسيل بارت يعور لصلاو اوريو ناوفسلا داق زنى زلا لياولا | | سلي الئلاب المو امم اسود امل شا ندعو العا ابن ار عبث ىلا امنع ورم ام او نمرلترا لع
 كرطلاااولاملا اننا نراقاذا ناميالادرعو ارنا لئزكف لب اولا ازمه عفتشيو تاينلا | | (ىروباوزلوارعطتيو ضير ىذيو امجذي نابرمادنا ىورو كلاما مبويالو دايحالار بر يلع
 اسي عملا لطعت سجل! هذب ناب نع يلا رع ادد رلوعب صا نمش ا سني ناد ماورلا ف [ وير لج لك كليب الع |رداززجا لع نإرما مك اسوبي كسي ناداسوتو ابرامدو اشاد[ لقد
 رالاونملا نايرطه لركن ايلا نولكياب خرج اوبس د تير ذ نمو _فعطوااسمج امرك نع قاع لاب | بقا رب ترام قرت لا ىلإ طي زج لكل عل ل اهتدشلا اذ ابن اهتم حجم اط لكي
 .ل م شسلا ردو رفما ل يلكأب ىتن رس ذو ور مول يلا وليام عرج قرص رجا نايس هزيراَما ل كف الاسطح ان لوق كيس كرام” اسأر ىلا 0
 البقامبةلملا طر راطلا ىلغد و ءاقنبلاوبا لاقرجنوإ سب و[ناوفص ل شكر شذ طوق جلل. | | ىلو يزيلاو لكالا ةوهشسرنل فو يملا ودليلا سئداطلا ف ناذ ناسن الاب ارجعي رالار يطا
 دوك مبيرقا نال س اننا رار يغني ىلا قكووعتاممارردظا نالوق اهبؤ رشم ل املا فش (مىقتدقدأ | نا ىلا راسا امييعرامتفالا لو نارمالا قر لكللذو حاملا ةومس_يرلا ن و صوم ا يطل
 بار, لع ناو فصبو امر فس ىزلاب نوم ين اى ناك طععملا املا ل سووعت امنا ىلاثلاو | | ىلع سرب لولا لس زوق ا ش٠” تاجرا ىلع اب قف تميزا تاومشلا هزي لرتاذا ناسمالا
 انيريا نايل يفو سما ريت ن اوصل ووارفا ىلا حمض ن ضو فى لا باخ نم لدغ دق نولي و تلال شلاق لعد داقومو مبا تقفل ىف فشلا لصف قالا له ثحرايجالا يندتدعتق
 نم اومو نيك أ ةذاسى,و ىربزلاو بيم ا نيا ايدام يناشلاوداغلا نوكس نوال نوقفُس نزلا نال ثزع م لكلا قرركىاتاّوفن هفصزةصلش ترادمام أ

 اول ىا لايلا لع يسصنلا لح ىف ئاكدا لشكر وق 1 ازيا” انت هأ جئاوفص هرعاو أ | .سسبنلا سا لوق هلل حرورا» عنج اشتم تاغ لب دامجلاب ناو ايي الذال تبا
 سرنوئستم نايات ورم رن سيدعا سا تروق حلل رمو» يني ىذلا نيام مت اقدسصأ | سان قحمو دوملا ىلاو ضطرالا ىلا تسيل الكت ابنالا اسلام نسا اببسس تناك ال نيف !نكل ورا
 سلرشملاو لالا عفن للف ب اررلا نم نعي الع يش اللوق نس * حرصا يفاذك | | ريو صن شما ازبو بنس ةرعاو لكل عش علم ارزم محشي قاس جرح نا ليان حس
 اتءايواظفلر اهتعاي نخنيوق نوزعأو ىذلا ق حراس اب نورم قيال وق ىف عمو ياو قال عياوو ريرصسلاو ضزلا ليي ل رجول ل ناو شب لوم ١ نإ الا نسم رن لش اءاهس اك  اونص الل
 ظ بلا" نارطلاوا سن (١ | ينم ل اي لل مارق ا حتوم ر ورق حن وكت ام نس حموم لب انس
 ظ نومي لاق هلل لرادما» داي نم لام عسى سري زيا ع يففنلا لاوعا تبوس



 م/م

 ةرقبلا ١ م - ”لسلاكلت
 5--َنيرْفكلا مولا ىرايال هلا هلرطملا باهذالهيلع ناكينلابارتلا نم نمش ناوفصلا ىلع د جوي هكامكدو خيال يفاباوث ىف

 0-0 | تالقفاتملا فالخب هيلع باول اقيقحت ىا هيفا شأني للا كارم بلط يلو َن وفني نيل تلفن لَم
 د 0

 اتوا

 ىف  صاصصا سم ع .٠ هاو *شلاو مموك ل ا هلع : 4 5 تاه

 تكرار ا نيا ومع يك ليوا ماا وتتسم عفترم نأكم اهرصفو ءارلا مضيق وبري نأتسب ٍةّمِجلكَبَك ةيئادتبان قو هلمهرأ كل الهنوجري ال حب نلا

 و اهيبيصي فيفخرطم كر راو اهب ب زل ناو اهريغرمثيام لثمن يَمعض اهرمثأهتوكسو فاكلاممضبأم[لأ تقع اتت
 َنولَمدَيَم كنار تلقما ترثكوثدا ستعوكرتركذ نمت اقفن كل نكت لَ مارطملارتكوكوتورممت ؤعملا اهعافترال اهيفك

 نمش للاناث

 ذم هيو دز "هلا اهتزق نم ئرثت اَْماَو ليي نيف ناتسم هيج ان نود نأ كر بيا موي هب مكدز اج هدبِصَب
 00 اا

 نر "اضع آم مو هيلع نور قيال ر اغصاالؤا ِءَمعُم تر ك] و برسل نع فكم بكل باصات رمق لكن
 ةقفنل ليثمت انفو مهل ةليجال نيريدتم ةزجم ةدالواووه ىفبو أهيل انك امجوحااهلقفف -تقرتَحاَكدَنٍةْيِفاةدي رش
 ل مرلوه سابع نبا نعو ىفنلا ىعمي ما هفتسالاو جرخيألا ىف هيلا نوكياممجوحا ايرعفن م سعوأهباهذ ىف ٌناملإو قلرملا
 ص روب ك3 يار د نيل 0ك ذاب نيبامك َكِك هل معا قرغا قحىواحملاي لتذ ناطيشلا ول شوكمت تاعاطلاب لمع
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 صصتت اومَتالَو راهغلاو بليل نم ضل

 اهوا
 مهلا

 و اوممتريمض نمتلاح ةوكولا ف َيَوُفِفْنُتروكتملا نم ىاُذ ةئوىورلا َكْيِيلااو
 هنداقح هنم نودؤت فيكقرصبلا ضغو لّفاستلاب ُةْيِذ اوُصِوت ْنأ لإ مكفوقح ىكومتبطعأول ثيب 2 يا هيض ُُث 14١ هسا. 6 0: 3 م 05 و دلع مم هه ل هوه 0 5 ا امال ور

 د ةةداا4اإاإهجدتتا#““““لاا“#

 ااا

 أتم يواوكتستف مدصت نإ هب مكذوْضيْوَملا كيلتعي نطْيَشْلا لاح لكى عدومم © نيت مكن اقفن نع جوع َنوملْعأَو
 ٠ (#ه اسوا ءاأم هلل مه 7 ا ٌةَرِفْغَم قافنالا ىلع ريكَلِعَي دلل و ةوكزلا حنمو لخبلا كمدفلاي |

 ٌءِساَو لاو هنم فلك اقضر لصف وم كيون ذل ُهْمِي

 ريصملا ريدي يح قؤأ ْنَدَه هيكل توي ْنَم و اني نم لحلا ىلا ىدؤملا عفانل |ملعلا همي َقْوُي قفنملاب  كيِلَع
 نق تْفعنا مو لوقعلا باسم |©باَيكلااولوأ لإ ظعّتي لاذلا ق لصالا ف ءاتل|مأاغدا هيف دأكَي مو ةيدبالا ةداعسلاىلإ

 نال لج لك قرتعل ا رس ىتلا نم قري رج تاير
 ننزقتهدهطسب اربرطللا نير تم اومادابى اىرمي الزوةهلل 1

 مئاياورويرصت نا معلا ليسنر هملسملا قنا ذا زيا سنا لصصا نمار ايتن ى ا مسفلا
 نيم 'نا قع اهي ارب نضورلوق لس لارادم "ريل الا نهورسفن ل صل نم باول |
 اوف سياف لوق هتك لمجال ىرخا بج نمل يسسفخلا لعبت نم شان أره ملا دامتسعالاو
 كرز ف وز أ سبي لطفإ وق حم ٠١ الإ | نمل اع ن يقعشو بج اص ىا ثوزم ل والا

 ليلَمف ص الفال ابرنطاب ص سف ى ا تلقما تزل وق هلل ٠١ اريفلي و استشيلوقب هر
 لمجال لل ضف شتاء فيكن شلال انغل ار عبور عشسد نيراعلا لاك معسل نمر نو ثيك

 1 [يفدس لاو ّناملاو يور الاسر غوش لد عادوا لوق همس » :رثواكلرنو
 ىب ةروث اووي يأ بيسك ارلوق و سرع امر انريفراصعا امي اص| لو يصمو ينم | حمى راكم ا
 نول الو لمن هرعاو مب نجسا ليكن موق كس ىواص 7 ءائدلا نم عم ناكل
 راجل راس لع هلع مو اري نمل عبو لعمل ملل مسا نع عب باع لاو حييل
 بصر ازيإإ !اهياصاخرل وق تكلل ىواما» ميلا قاب لرب راثلا عيال نار اذالاو
 رس ع فصاعىا ةريرش حروق لش ىواما» يصم ا عيضوموبب ازيوننال/ [ريغتس الا
 رصف ءىاركذ مرزوق بل ومنا هسثي كر ايسلا ىلا عطا سماهم سكنت ضرالا يف
 ملط ىوام»#ناوفصر تك ئفروقب ناماو لإ رلاقفنو نيزلا ل لوب سلما
 سلفازااتبن سو قافنالا قف صالمال لوا نيل مقام ازراوضفما اونم ؟نيرزيلا امي اًيرلوق
 حسم ناريالارواظ ضالا نم د انجز شا م تسيوف نمرلوق حل لس ىوارع» نضل شاف
 ف ةولزلا د الا بجواذ سلال وكمل لذ لييصفن ن لهو جك لا ريف بي عر لا نم حرر ا
 ورشعلا ف صن لأب قس نار يزف قسوارس كلذ غل اذار ايتغالا كام دلل ان أتقم ناك ام
 تالوكاه م لضرالا نم جرير ام عرج ىف ةوكزلا جو اذ بربس اظن ىلع فعول ا اصب اورشسعلا ار يخل
 تنل قولك ىواس إدكو ليلقدعلا كلذ ل بجواو تاوازعن اور وطلاكىرألا
 نيدرقما ةررقملامىالامزت هل ان عراَجلا لاومالا ن روك لا يرجو ليلو ريثو
 . نمعيسساو ىدرلا نم تاك لا سوا نمىلع ناوتحا اذب ميزاب متسورلوق حلل لاس عرفنا
 كلراضنالاشاعمانيف تلزن لاكي ذاع نءرإبلا ٌراصنالا لف تلزئرقو بيلا نمار اطعا
 ناهز ماوطرل سيل فصلا لب ناو يسلاب_ناعيف ن رويصلاو ونشلاب لا لجرلا نإكف لك باىصا
 روق هلك #٠ اوم او تالاف بريال نم انمف ناكو لك يفونشلا ىلا ناب اذإ مسرعا
 راقبلاولاز اهاوريزه أب لوقب ملعصرابلاوب ورا ثرت زف نابالا لصالا ميجا ومن ناالا

 لام يزمأب مس نحل اوريزهأ امو ل اعلا لاما ليسن لح ىف ارز ىف ارو نا نوكنتنا
 دهر يا الا لاوحالا تح

 توف ذاع لباَسلاو ض انغالا لام ىلالا نوز يانا يللا لقتل وب لاء درب اوف قحط لع
 ميسم !!ررشس ا وريلا ىف ل عت وول ملا ليا روق تلك 0
 مسلوق نبع ارسم ندويو حيوا ناكل لحفل ف نوئلاحرداشلا تسبئاول اوكستك ل وق تلم

 هزبالانزلا اب انعم عين ارقلا ىف انسجام نهب ل اكن نر لوق هي لسل لمبلا نم رقما دعي
 اال بينرلا ىف ريع ازياز معطل اموال | وتر شلا نما م نلخلوق حلل ”٠ ل خل ابان
 ك0 ادم ىدسلا لاف ركحلا ىف ءارلحلا ضلال ارت لاو لوق دلل
 درع ارياجو ٌةداس لاقو هلو رصمقمو بي دسم اشو ورزئشاو مناع اير ا

 لاند نلف فار يذبل لكلوك ل اهدار الوب نر وفل

 للا مساّقلا نرارنح ىو دو ل عرابالاو سيف معلا ورشلا نيب رب مؤرعملا احلا سنا نب ىلا
 ا" نيل رمفلاو ىلا ىلا عطا ايا لاو ل ع ايتتالاو لاعب شلاما فر كهل ركع
 || رم لول بسنا لوالاو اميل لمتسملا ضدالا لسور انس لا لمع قلطت اهنا مدمن لا لنج حسع
 سما امناو تالا لكن م امير وق لسير كاوفنلا ع اره ىا نجر وفض د ارالا ارحم
 حرمع لمت ا» خف انلا ن وتطل نيم ابو رلاوقلا لضف مشو بائعالاو لفل ىلع اههفصو:
 | لافانغ نوه فمن قرب ورامي تارقلا لكن سنا لا كي ذيراخا جلا تارقلا لكن رف وق
 مولح ماقسرلالاانمامو ىلا عن وتو مانا نلت انمو نحل نزف ام ىلا م نا نمو نعل انمدع
 حد يأت مرق لوقو روما عرب ن وزو لخلق ودعا انماماحا
 واول نا ىلا نم لربك ري اصارقو وق حسد لواما'رربف ا هنن ل اع ضو ندم
 ملام سماكن اوي ررصم انا نال حملا ل“ لم لاتارئاد ىلع اعلا لات ال حملا ىلع رح ىهل
 |ىطق لابتغسالل تناكرداضملا تمبصن اذا ارذكل اق نا نمير سس ىنع ملا لس لولا
 1١.. قريرعتَب لام باصاو ىف واولا ناي بس امباف نول ب بباصا ]اع عيش ث ىنم فل صن
 نب قلو نا ائطشولو امرت و رمفلاو نرقلا لب قداص#لا عت نرارلخ ازوق م_ ودل لم

 شمع لكىف مولعلا عزبلا نم ندا ءرييولا نست ائْي يقلو ئسلاو بس (نللاسرامو رشم زبن
 || لولا نين عرتربضو مولحلارا يد وايسورموخدبل ل دل ل قطنملا سرع م نم ىلازنغلا لانو
 | لم هزلومب لوقلا نيئد تاضيل احب ف فضلا لاق كيش ثراث الري لامس الا ممر
 ىومزعإاّس ىلا نول او مولا يمياوُس نع فلا ١ ييسلا ىا لوهحلا بارما حمص
 اماو لاماءا لم او خياله اضن الا ناسف كوراولا ماكمالا للص لفاىحلا ىف بيطرتلا نعريضو
 لم » لست ص ارتع ا



 م ةرقيلا 2 مهمه ملسرلا كلت
 ظ قركزلا عنمب نييلظإلْإَم ةهيلعمكز اجف' ملكي هللا كم وب متيفاوف ٍرْنَر ْنِمَمتْرَرَب ؤإ خ3 ابصوا ةوكز نممئي داَوَمْفَت ١ 2 06 كود7 را ماع رك تي 125 94522 8 مم يد 24

 0 ا لراس ينل لك
 : . 0 لا لم له ايوا قح ف -فكا ىَ ا 2206 م

 !ِتْدَّنَّصلا اورهظن ونبي نإ هبا نع نممول نيخ امهر :/ نِم هنداىماعم نومك ريغ ق قاقنالا عضوه وار ننلاو

 "قرص انا ءاينغيلائتيلو اهلا نمد كْيَح هرقل هزمت اَْْفدَت ناو أهؤ كب حش معن ىا"َصايعتت لات
 لحم ىلع فطعلايايوزجم كنلابو ءايلأب ريكو نيعتم ءارقفلا ا هؤاتي اومهرتي العلو هب ىرتفتيلا هر أمظا لضفال اف ضيفلا 77 - م ه ش 5-5 هج هو ٠ «ي ١ ها »لا«
 1 مس رك اهلل 7 1 0 1 ديس . : انوا 1

 هنمئث هيلعىفخالورهاظك هنط أب ملاعب سومه هلو َراََس ضعي ْنِق كد فانيتسالا ىلعاعرفر موف

 امو اهل هباوث نال روك عن اِلَف لاري نِم امنت َمَو ديف لوخرلا ىلا ةتي طه دز[ نمشي َنِكلَو حلبا كيلع ابنا

 د اس و2 نور ول تو يوب 55 د 2 كب 9 5 امك ٠ ١ 3 يأ 8 هى وومي 2

 لئيبس ىلا ةدحا َنْيِرْلاتاقدصلاى!فو نع أ لسئمربح ِءاَرَقْفْلل ىلواللدكأت نانا اءأائش كتم نوصفنسد © و

 نصرا حملا ياء مبسم داوججلاب ةنعمهرخشل شاعملاو ةراجتلل نيالا يف ارفس ارض َنْوْعْيَِتْسي ال اي]رثشملا عم دونما جهرا جداول هيج داورجلاب هنعرمدرل غشل قناعملاو قر اجتلل ضالا ف ارفس يرض َيوهيوَعس الايات
 ايش ساّكلا َنوُلَيأَل دهرج ارثاو عضاوتلا نمهرتمالع همي يطا ايهطرعَت هكرتو لاوسلا نعمهففعتل ىا نمت
 ة|هيع معن اذ ةكيلع هي هللا كاك رْيَح نم وَيَا احب الا وهو فاح امهم حقيالف ًٌداصا مهل لاشُأل ىا' دال نوفحلسف م مو ع موداسصر سال عزه وم و مل 5 70 8 . يجفلعتا 3 طا «لقش

 "غل اولزلا نوصي بِلا © نوري ْمهالَو هيلع كوْوَحِجاو هير جن ءْرْمْرْجاْ هلك هيلع اَرِس رتل 1 م كفار سو 4 رس وو رج رس م أ 2 5 نير رس و< و 4 ل 7
 1 موفيأبك أم ابق الإ مهزوبف نم َنْوُمْوُعيا لجالاواثثقلا ف تايؤشطبلاو دوقنل ان ةلمأعبلا ىف ةدايزلاوهو هنونخأيىا * اطخا» كرس رس ده وب ب سل ف - - - ه همه١أ . 0 ٠

 3 5 ٠ 111 ف .٠ / ٠ 0 با »ل 5 2و 4 ١ و 11 7 9 هك

 اهئ اولي مهنا بيسب مهنا مه. لزن ىلا كل توموقيب قاعتم مهبنونجلا ”شسملا َنِمنظْمَشل 2 هدكرصي ُهطبْتَي ْىِزّلا

 تراقررصلا فرعا ناب قرش اف ميئد هال“ اياب اوس اذ ىب نهف اول او تاقرسلاياورماىل || ١ - 'تحصت .
 رزيسلاموس ايع نيا نعرزعملا نباواور ؤصلا وق هلك حا” ىرابنالا نيارايتما انو | | ةدرفم ةرعسرزنول ازملو عرس فر نر مارتلا عرشسلا ير زنلا#لا مرذنوالوق حل

 ' كلزيرانم ب متفوف زوق حل ل حور” ياوصاو طر شيز ىل نع يو لل نوه نال شبل
 صو ال ائودلا موجب ٍةربتلو ىوبنلاىبسمل ار خؤم ىلل حى ب وصل !ىواصلا لاو كف لان قولا :

 كاميرازق هلك هر لت تائرصلاةرثث امواب انصتم ناكن م لكرارم اق ببسا | | ىا مسي مزاينرلوق واب ضلعلا نور يتلا ووزؤا العب زوق جلس ىواصا؟رزنلا
 تال قرصلاورهتنارلوق حاسس للا م ولحم لاو قم اني نيب نك لحلاب رتل

 بسم مقلع نم نا يلا راش طفخ ىا وق لش لكاس دارج” جامعا ضم اف ١
 لال رار مق نا مل“ رفضت نما يس خنتس ارق نال ينال تناك ل عملا محل د هينغ| ل لي ىبوأ | ءايتغالا ابوطخو تاقرصلاا هربت نا هريرّصتر ثلا ف ورظن سبا ايس انب نع زمو كاذب
 : كوريا يألاو نيطلا تاكرص ألا وزب نالكتيرضلا زا لق ءلشونل | ىا زوق حا ىواصاإب ىب يعم

 لاسشرب بنضعت ىقررك هاو ارقشلا م/ وخلا لع اوو لب املا نأمل لغ اذ نا سنو لع أذا انعيلا حرام
 ل بسيط ادت“ ةررؤما يع ضارعالاو سلا كرت اني املاو حرارعما فاك ساكت دوم | | ناد لاقي ناز يلا ىل زينل اي عم مولا ارم نيكول ذا اعف لفشل ىلع دياز لصنع ازعل
 ' نزم لمن كل عررملابصوصخت اوب ىب نا تي واديا وق حل” ناكل وفت

 لمإوق ”قيرط لع اعيبتر يعل او ريصملا ىف وإملا نا انعياو ضغعتسلا نمر ابغا لبابا مسجل اا :
 نوعين دلا لوق حلما ”٠ روس ىإإ فاكر ارتب! الورانمال ى ا هرانمبى رشي ال بحال | |داسيملاب تيري نم زم ا ناكا ذاب لوقا اردارلظا لف ل ا ضرطلا رص اءاو لق تكس
 :ء ل مماأ | تايبلا حور بحاصءب حرص لضم! ابو انما ناكر اسييلاب ف رعي ال نم زم ا ناكا ذا اماو

 السام ردي قرف برع هي مالو مارا عم كسل الى ع ىف ل يشو ين الع ارسال / 1 فرسلاو
 ] ش عود ال قعنم نيرو سما يرسس نم لضفف هي لع زيي ضلا مقر صو نعلم نيس
 تل وز ماب ىا روق هلل ىواصا» ىلع الو كذب رطب يل ال ريعوصم الفصول ازر لعين | | ربقلا وسو لمح "يمل م ءاقلامدبلام ىاومث لبى ع لفعل اب وق وريعو ووعسلا ىل او نايل

 -  بسسكا» تايوجطملا ىف حث اًساويبرلا ناإلو للملا خل انم لن ازدإل لكالاركذ امن اوال ما اوككا | | نا
 ' وغلا اورو وق تل ”٠ فكت ءيوتلا فالك تائريلا عيترفلما تااقدصلا نال ض وحبل
 ليل ن للضف ايرلا مد تفي ىلارثعو ماعم ا فروق نم لرب لال اوررّئلا فلوق حلك | | لم للويإل هرارظاو صالمخالا ىلع لريإل لمتلاررس ا ارمج وام لمتلا نى ارم عشر يلع نكمل

 د سا يرو حلب اويل اوريو لينه او ءضفلاو يسب ئلا سلا ايشالا ف ىركسو نززولاو

 ١ , اخ امورلو ىلا مبمددب بايع سئل ملا لزاف عنيد لب ل الااوقر صنت ل سو ميلا لص ىلا
 ببزيوادميرو ههللع_ ىا» ناطيشلا]رزتي ىذلا مايك ى اوعي لرلوق نشا | | لق كلل نيل اكد' املك ن ايوا لبا ىلع وقر غن سو ريطع نا لص بلا لاذ كيلا توران

 رلامصاو نونجلا سوس او نونا ملا رولا لاو نونجلاءلوق حل برش ديول قع
 ْ ش 1 | ى ار نسوق حلل "محا لسا ىلع لس ريع يلا لصرف م الس الا ف لولا ىلع مج املا

 وا ن اطل طبى زملا لصرلا مول ل الا نونمما نم منا موي نووي ابرلا نولك ايب نيالا | راوسالااوقفنمال ىاىنلا نحل جخروق الس ىئركاب فلا قمر يف اذب نك زذاك سولو |
 قلخوان ونجا نم ورصم لا لبعرلا مول ىلا ليلا مول نوموّقي ال د نيج ابانعم نوليث وتخإ ىلع آ

 ىا ناتلم اورق هلل لاول ال عفش اولا ىل بطلا نحمل انعيا ضن اًمسم
 امو ىبد لوالا يول ىا لواذل وف و نومفظنال ماو رلوقو كيلا نول هن ماو او روق

 5 وأ

 لمإلا ف لوخدلا ىلا ساتلاى امه لم َكيََع سل لزناوملسايل قيكرشملا لعق دصتلا نم له:ميياع هنياؤص عنمايلو ٠ لسا و ب هلل لص -3 - هه ب 9 2 #

 «قازج زكي كُيريَح ناضل امَ ىدلا فحمد اين ىلا ضارغا نموريغال هياوث ىنيثل وو رايت نري 5:1

 7ورخلاو نارقلا ميلعتلاو بضرا نيرجأهملا نم ةئاعثرامهو ةفئشلا ل هاى تلزنو داررجملا ٍلعمهسفن ااوسبح ىا ول

 «”ن ارمني ذو دل اا

 اس 7 ريب لا يوقف نيل

 ما نئسامأشن لاوس باوجلمجادىا0؟ اسير رق هل لت "فن زفر نموت | | | ريل | لح قرييعح ارم يس نبل ا نوم ري دج تاقريت

 فلل ذ لبث كبل تم اكو شم ىل اينملا مري ايل يسملا ريق ل ب ام ريتسلا ىف نونكسيل اوف اك
 سض ىل' الريل ايءاؤولا لالا يترتال ٌةازاجلا نال نوطعملاو نط اعلا ثدرص كلا ىف نا ىلا

 (ةرساايارسا عرق صلش لا» انايا فلز نم نولي اونالو مدرو درع لا لد للا
 بس اهباث اشلعا نما إيرسما نم صوصنم ل ضمنا !ذر لب لوي لث ا ناك قرصا لضف ميكا

 داما, و بسصتلا طوس نم طورسرّيفل بم او نب ليدخل ترك ربو مل الب اج نومي الف | | كد ينال رنا
 ل لاهلوق نايانعبا حرراشسلا لوق لوا نليي كلل فشلا ىف ام رضفلا ارو توق اب وفثت ناو رلوق

 حم فرب نولشي اوف ام منا مال ازي نا وب و لاوس نع ياوتب الصا ملل اوس ل وق سلم ]
 8  بلاالاش اذخا ى ا مدرينو مين اوك ئازر ىلع ليو طش اب دازجلا ل |يتبرا سك فانمملا

 رانلاباملشمو ليل اب نال زر نيو فضلا نيجاراب قرصت نيب ىلا ىف تازنل يق لا ملاوما بماصبب
 ءرزالع امس وا ساههسو | | (تيي الع لضم عرولسلا ىفرسملا ءدقدص انشا سس اع نيا نع ىو رو هرزعو ىواضصيبباد

 امرمجا نايواملاف بسم ص وضل ائزللا مومتبربللا نكلو مرن العطب وسعي وارارن طأبو

 ننام كذب دانا متي ض عار وق عل ٠١ طيرشلا باوج ال مبا دلك ريومب ىلا
 لا” ص ب موطيا وأو ليكم ا مردؤينعل ادعو رلاوغل كيك طوو ت 5 يطل اوزو هل 1 و

 ' ل يقال سرمربج نير هس نرش يلا نبا ىود ني شملا نر رق تلش ىواص:» ءايرلا
 لا يرطل ا ماور ورق نم ثمعبي نال ناس اعنبانخو مرو لن ررت هلل 7

 ! لن يملا للم قررا نع لس هيا لس ندا لوسر عنم ىا خمرا لتس اوراس
 انجب ف نوموقرب ىلختمر ملا نم مل اوت وق ىا نوموقيس لحس وق لسلك ساسي ناطيضملا نال ب ىحديلاب سلا

 . ِ لع نابرابغالا ل عر [سنالا سططع مي الشل ليو |ميىلا رف اس ىلع ضطف ىلا حراك خو لا بجو
 ىرحالإر فل ىف كن ونجلا نم طيشلازؤت/ىذلا لجرلا مقل اللا حملا نولي | مزمن ل اى وب



 مرتلفقو

 مرماه نم أو اك[ نعى اع وؤعل انزتهلعش امر ثم ورسم الر ميرك لبق وو ايزايرارقعا

 م ةرغبلا | 04 ملسرلا كلت
 ةراجْنَمل اوبؤلا_مْوَحَم ميلا هلل ل( ءمهريع در كادت لآقخ ةغلأبم هيبشتلا نيكع نما نهوزاوجلا فماوبولا لذمةيبلا |

 داع حمو كلنا لإ هنعيوفعلا ف ةَرْمأَو تمد مال ىاىنلا لبق 5س اَموَلَو هلكانع ىلجْداَد +َنَر نق ظْحو ءَضعوَم دخلب
 1(ميرعلا لون لبق زخا حال *

 اهزيَو هبتكرب بهذيو هصقني [ينزلا لو نسي © نوح اهي مهلا كلْض[َك آو لحل ان عيبلاب هل اهتجشم هلكا ىلإ
 َنْيْيَلا نإ هبقعي ىا هلك ابرج هويدا اوجرلا ليت راك كيب[ لإ م اهجاوث ف عاضيو اهيمايو اهاديزي ةعْيَصا
 نيل اهي نري ْمْمالَو حله ٌنووَحِياو متر َلدِعمُهوْجي حشم] ةوكزل اوتو ةولدطلااوُساَكأ و تدلل وله اوم
 باردا لاثنتم| نينمثملا ناشي نم ناقمكت ميا ق نيق داص © َنْنِْؤُم ممن اولولا نم ققبأَم طوكرتا اورو هلل اوُضا اوثمأ
 :يرووللا نق برس اوملعااوُنوأَو هبمترما اءاؤلَصْفتل نك لبق هل نآكا ويرب ىهنلا لعب هب أصلا ضعب بلاط اهل تلزن
 َنْوُمِلْظَمال ةكلاَوْم| لوصا سور كلت هنعمتحجر رتب نإ هيرحع ادلى خّيالاولاق تلزن املومه) ديدّش سيدهت هيذمكل

 ينص نيسلا يقفل” ىم 0 ريح ايريكيلع ىا هل طل قريحوم جيرغ مقو نك نإَو صقنب © ويلا و دايز .: يقر طل مورس ى. ل ا ٠ #* |. مك اودرم مه ادا سووس 7 ل يس تن أ ٠
 70 ننال ان ل اب

 رسشملا ىلعاوق دصتت ىااهف نحىلع فينك امو اصلا ىف لصالا تل ماعد الع دي بشنلاب ارقَدطت ناووبل قد
 دمويةلظ قلنا هلظ !منع عضد دار يعمرظنا نم ثي رجلا ىف ةولحت افريمع هنا © َنوُملَعتَتُْل نإ 0 ءارب لأب
 25 ةيلقلا مويوه سول ل هيَ نوريصت لعافللو نو هزت لوعفملل ولدبْلاب نومي ايا ةقكاو ملسم هاور هلظولا لظ
 0 أي ةثمس ةدايزوأ ةنسح صقنب خىويطبل وشو ريح نمت لدع ْتَبَساَم ءازج شك هيف لون

 أك ابرلا عد اذا بنكي نأ نم كاك حنتمب بي الو ص قنيالو لجِلاهلكملا ف بيزيالهتب ابك قحل بلياك هد 0س يرل وداع اب الرمش ل 3 1 1 يشتت ني سلا باتك بكيل عازنل فدو قادتهم مولعم يتسم لج لِ ضروف هم لسكن يم تلم أحتتيَدَئاَدإ
 اا ت3 ثيدلا قالَ أ بتاعنا قعر ماو نيت بيكي بارب ةقلعتمفاتلاو اهرب لبي الذ ةباتكلأب هلضف الم

 هنما طاصغوطس 0 دسح يشملا هن ذل يلع زل ناك ئيَم قحلا ىا درو صقني نيكو هئد)وإ فير مل َنكيلَو ةملعانكلحيلَرقِف هيلع دوبمشملا هنال
 اهنا ابيإ يلوَتمْهُيلَو لِْمُملَذ كلذوغواةخللاب لمجو انور ببن اي بكى رجكو ارذصل ءولهالا نع اكيَحْوأ ار اذبم [نفس قع

 | نان الج لم ةربتعم ا سا نتلا نم ةري مص تارت
 راش يذل ايسرطوق و يووم يت اورف حيئلاو العا ابرلا العير ال ارسل سلع نسق حل
 معاضياو لعل مق نسا حرب ابايرلا رستم دوصتم نأ حب لل ز اول اف ضب اوس براوج ىلا
 انوولوق حلب لمتال جيب ال الع يرها نا موق نم عطا زمالة اهلا ييرط لك كؤرامزا
 راق لل لايف شيل اننا ناب جول دقو ظطول |ىلا رنيم لفل اوك يجو ىلا ٌةراشما
 ما ناكاؤا ىا لبا ف لاك حسو ريك لس ايو هيلع سبب و ابرلا لكا نم ننعم ار ا ضلس اي

 همسي مسح“ "2

 نائاءورملا نا انل مرتو آن ين ايو نس ام سار ىلع ينضصولر شدا لوسر لبرجترماو سابع نب ١
 عروق ىلارفس ىلع كن او ابن اثنو نيرلا يآ املوا تايآسئروب نولي ءيبأ نوف اهنو تسو
 ورشا فلكيال اسم انو لوسرلا نم أ اعيارور يرق ىلا لضرالا ىف امو تاولم ىف امرئ الاد
 نك ٠ مايإ سبب ليو تاعاس شمام شي سو هيلع لا لص لا لوسر ةاذو لبق تل
 ىواضيبلا رابع وووعسلا ىلإ ىف ىعروترلا نم ىا لم الل رلوقو حملا نهى! لوعشملا لع يببلابرلوق
 ضن لكنم يلام لج نولي م ورلوق حلل 1» ريا لو يلا شا بسوتعتي و رطو ل ارق
 لصمالاا ال اللا ابعا مرو اهل ابارابتعا سمبسكىف الو اميري اواو نم اراب اب حمو
 اوم نيذلا اب اير قلل نيم نسا وريني ناكف دصان سار عجتو عما ابعا نالو

 راكأ از اذرّصق باو سلا لوسبر ن/ى لا عمن مندا عيال لوكو م ئئارما لائم ال بالا
 ىوأ| ى٠' رت لس ابرلا مثلي نيا ةياوعلا ىلع لوم هيلا هز زيد لوكومراوق د ىثلا لعب
 ممرلزتحل اسس نع خطرلا ى اري ىقاييلا طير طب لكس الحلا نجيب ابان حش
 فررلا فاد ىا تائرصلا يل روزوت جلس لا» رانا اوبر رار ١ وول لع جيل اب
 راس از ىف نوعي شوف دعا يل ياكل ايعرمعثسلا نلاذ مار صب د هعلا قرت اذا
 ديس ايزب لكاو ممل ل نوكيناو اينرلا ىف دارا نوي ن | لتسأى ااييياةتك

 ومب لي ءباوعلا شعب لا ام وق باكل ا!بيلاك ترا وطملا بلا نيني ثيداهالاب
 رفضنا لييطع ا منا لاف ابلالن لبلاد رو ف الجر السا ان اكس ابعناو ناذع نب ناين
 هاي لاطن لالا لم م ميريل لبق لذ ىلع عه اييط اًريخلض كريز و ب ىلارثارخألا فصنل او
 ضواونقيا اانرمتلا ل مشن اربوبس ناتر]قرعقلاورملاياوأز انروق ا ٠ ديلا تزن
 ناكو تت اباذلب ل ىريال لوق تل سس (”٠ فملا م لكو كلب كر يخول انحرم
 ابانعمو جت ماللاو ريغ" ف انما ظح اليو! ايتن ونلا سضزم ل ائيناالا نربي ل عرصملا ىصتشتم

 نيف ايندلا حرالصابالا ةرخألا عراطصا متمال دف ءلماعم ا نيرلاو ةزخألا تعرزعايئرلا نال لككذو

 نونا ض لسا نادرا سابع نبا نع مالا را ضرقورلوق كل ايلا حالما يامانرب
 نيرلاب نملا خي:ىفث اًملاومو رول ايلا لاك يلا هزبررَفو ب 0

 .نيرلا ناف نيدلار ياو هيف لمي لف ضرفل ماو ألا تحك الاداب اكسل اب سمس ا سو رهو
 اربع ن يغلي الاو فيزعى ا بس موب, كل ذو ىلا لج لنور ال ضرقلا ورهف لجل وكم
 ريالا ي؟م وب الدسم ل مرقلا ىف لي ازاببا شيع سللاء بس مدانخارسفملا لعلو نير فلا
 مورا امعؤفرملا نسل ينسي و زاب يقلل ىف لج ا ١ؤا دالي عورعت نبا للاي زءا ىد اوبل ارقلع اوريلغ ليو

 ىلا قلسراف سين لس ريع لا لس ىلا فانما لاق نانيّنالا ف اك ع ار ىلا ني لنوم ورازبلا
 مكرطعثلا لص بلا تيتاذ نرمالا ال ل اهتف بصر لال ىلا اتي و ضروسسب نط دوسمملا نمل
 حرألا هذؤب تلزم شع نم حرمنا ملك شالا يف نري او ءايسلا ىف نيب ال ىل ارا واما لات ترمجخاذ
 متزياف ترتر يت ىا واضرار هوّيكانرلوق هلل لام نم اها وار نعت املا كيني ندمت ل

 اماسسالوق حلل لتا» لائتس لامصق نا ف كمل ايع باني الفم: اينرنن قلنلا خف انم ىلا | | يف ريظنح اميبعولا اني دو دول, ياورها اراولسَسما مضوكن عتب كاني و سداح لع (ل قرت الو قاطال

 حطت نا بماي إل لا بم اهب ولعب لو هلل لس ٠١ حرارعلا ىف ازكى كذا نضر ميو اس | | ةطملاو ظن ادعت ىا فوزي ورب أريج ةرظش و اورثسملا باور اولا ةرظنض رق لا س٠
 هتلللا» ءلوضوم ابو فيا رشا نساك ن ما رل وك مييحتم سلارعفف اكتب لب س اند | يباب لبا ناك كال سلا ىلا ىا رسم ىلا روق عيل لس" حرراشللا برشا اكرنانلا نم
 وءاطالاو حلب ايلاريمو ثار يلع نم بتاكنا ىلع ايمي قتلا جاد الار ظيو عش ىا متو لوق | | رقوور تزنعأ ب عنك ل وق لن نلاءاو تعم نا ارا نيرل ا رع لع اذا زيدل مارح لوقي
 راما" نرش لنك لنا بيرت اب سخر دوق تطل رماد اب نعم نال لالالا | | ابارقرلا ىا مراد ق كلل لم اوزملا باو اواو وظن اذى ورتب ]زري لححب
 ايبم ل العم ناك نا ىا هرلاو نر اوقو ىدرمارازكر اكن هرما ومزو نال ةريدهة ان“ ملت نري الف لبق الفد اي الا هدر وراطتنال اب قرصنلا رسل ور الث الا نم

 نامدو ىواضيلا ةراجولب اجن اهنا مكس سرا نانا موا ناك نايىكوو امهفسوا] | للى اركز رتولق_مفوزم هلا باو نا ىلا َةراّسا هول ندتدلك ل

 ول جيس لعن اكن ا كرس ا ليك و وا لمع تو ١يصناك لاقاكال وزن ارشلار خم يآلاهزب ومات اولوقملال__ لش س ىرغا اور ىلإ حرص كر شرع

 . يكتم م( فرك ملقا رجسإا رص

نأ | ىأل وطا ميلا انرب نم يلا هزي مْ ارئاؤا
 مان املوايلاداشرا ن ايبلع تلت ادقو 

 ٠



 ةرقبلا 4 | م لسرلا كملت
 ىلا سيجا دال ١ تيمتستم تبي ع تح

 لأب ىاةْكْلاَجَز نِم نيدهاش نيس نيدلا 10 اذُنِمْفَتَساَو لذعلاب مجرتمو ميق دلو ١
 لل ل لة تعي ينويفامل م امس لان 8 0و اس اج اكو دكا وللا يابا اجت 7 ا لا نا

 هتلذعةنيدلزرهّشا - ع 3ع 7 3| ياموا نيدو زا 9 ع 0 1 0

 عش و نم نوضرت نفد دهرا شارماو لجرف نينجر تادهاشلاو وُلَيْمَل ْنَو رارحالا نييلسملا
 أمهبلخإ ندي دشتلا:: ضيفخاب ْكَدُدَق نهطبضو نهلقع صقنل ةدائشلا ير: ىسنن نكي نإ, لجالءاسنلا دادجتو

 ناوبب# عرق قو هببس هل لالضا! يلع تيلخدو تلض ناركن تل ىا ةلعلا غر اكذالا ةلمحو ةيسانلا:ىرثُجاوكاذلا
 ايزورب كحلاى ا

 0 7 17 ا ا هى م اا إدر79» ت »رم 0 . < < ظ

 نأ ”نماولمت ًاويتستالأهءاداوةداهرشلا لجحت ىلإ وعم 5ان راو فانها بيلو هياوج فانيتس !ركيت عفرو ةيطرش

 بلا نمل هل ولج تقول ريدكو البل ارو ناك نيد كلذ حفر وكول نحلا نم هيلع متسسشاد ىا وب
 3/_ىلا بيرق! ُلْدٌَو اهركزي هت الاهتماق ىلع نوعاىا ةداهشلإ ٌمْوُقَأ هولا َلْسِع لدعاطشابتكلاى اركخإ؛وبتكت

 ةراجتلاريمضاهمساو ةصقان نكتذ مبصنلاب ةءارق فو رهام رايق عمت َنوَلَك نأ 9 |لجالاو قحلار دق قاوكشناواَيرَ
 دلع :ومْثيإ/قا] اور هاو هيضرحيملا اهب دارملاو "موب يف ملك كيلع سيل اههذ لجاالوأهنوضبقت ىا زكي يودي

 نم ءاستمإوإ فيري هيلع نمو قحلاحاصت ليهو ياو إال, ننرماهليقا دوا نهو فالتخيرل عفدا هن ذأ ١
 9 0 هيتيتتس ا. ا اللا قو سل ىف اطلس ١ م يوكو ليت 5

 قوس هنو هتعم تمم ااُلَصْفَت ْنِإَو ةداهشلاو ةباتكلاف قبلي لأي امهفيلكتب قحلا ثحلص اهرضيالو ا ةباتكلاوا ةداهشلا
 لاا رض ايفر رطل وا دخلا

 نكي هللا و فتناتشم دا ةدبدق# لاح مكروما حاصم للا كعْيو ديهو كرما ىف :هلل اونو كي قجال ةعاطلا نع جورخ
 . 5 مهزاوب ” دل خسثتاأ >» ا ياي اساور هى” م 9 فص منسي هلسصو م هام و

 5 دامب روق 5 00 مف وارق ىو ٌيطرفاََءاوُرَيْملَو ةنيادتو نيرفاسمفارغس لمت نإ © طَيِلَع ءْىَش

 0 0 1 ايا“ كرر شاكراد ات 3 (رعو نيهرلا ف بقلا طارتشا ةضوبقم هلوق داف اوبن[ هيف قثوتلإت الركؤ امب ديبقتلاخبتاكلا دوج ومحل | نهول از اوجةنسلا
 1 َنيثْوا ىلإ دَومِلَو هرم لف هقح ىلع نيردملا نثاللا ىااضْتب ضبا نإةهليكوو نهترملا نم هب ءافسكدلاو

 يس ب ا يل سس سعي صل 1 رسل يا م ا ل سس ل

 نلاي ص خُذ يلو ميا هاو اَممكَيْنَم وأهتماق المتيعذ اذا :ةَداَهشلااوُمتْكَالَوهئادا ىف دابر ملل قيل هند هنا كيددلا
 د تت يي اع تا الا... كيل نب ال ارو و اكس 5

 هنمئث هيلعىفغال نيم َنٌوُلَمْعت مي هلا ونيبشألا ةبقاعم بق احيف ريغ هيبتا ذ هن ألو ةداهرشلا لم 9ع الانم هلكم اثوؤيد همم ٠
 ارامما» عرورزملا ف لاعب امناوررللاو وصل ريف لاي ال نزول وا لاكي ام نال بايشلا | || . رمل و يعط | سس | .”إ | هب مرام 7
 ل اس نال الب لع ربتعال سائلا نم ةري رج تايب

 زوج الو مي الكا يف لج لااولم الو ازكب الجم ارك سن اول و قو جا مفصب موكا ى!نيرم ا | | نييلسا قل ابى الة حيل
 نليصْمتلا لغثا ىف لروا روق حلال لتسجل نب نما دارس محل ىو لت | | و اتعبص اسيا عيرخلاو ب طفلا فاك اسف انهاذا نم مالسالااو لاهجرلا يدل نمو نئسم عرولبلا
 سسيطسلا نبا شن ايوا ل ف ىلا رابجى عم اذا ط وضيق نم ل يوب بسب م ىلع لورق ”ياطنن انجل ام ىف مالكلا اضجياو ماسلا لرش اّءرالا نال نيل اكلنا للرب لئزم ل لاهجرل طل نم
 نولي ناذومر قوت ال لرع فلا الايايستف ١و لرع وراجؤررتف ةريج ىلا نئداسضالا باتكى | | ناكول ةزذكلا نمي مقيامملا سناك ذا ماوه نوم ف نيئاك ةرالا يرطب محلات ل عطا
 لضن نولي انو نب الكب دنلا مقلط لعل رولا ىاايسقلا ىذ نحب اهساقلا نم لييضت | | (مالس اطيل الوق حس عودا" انر يعزف داو ستسم زوبل ارفاق فل ادلع نم
 ىاسدنمازوق هلك .نالالا» مقا ن مالكا كلذلد نّتاشلا كح ار لحث نون مرق لس لل زج ال عب لع رم لا واهب عم ان رنعو روم نئووهشلا
 مس نولي وكذ م اد اهشنالا نا ى اء رن ذر و عرازلا عطل اينرللا ل اصمد ارا روكزملاضمولاب ررصيصأكو طرز ميم نرونم الى عا نار ماو لول وص عقو نو ومب دعم
 ملق قل ىواما» نو قلارومالا رم (شتسم لااراو قمت ل اروصاناو تالاّتعلا | | ءادمبشلا نم نا نعت ىرعالا لو ويردأب داضلا تاما صل, يس لكي ف هراشا نك م

 وصب امو باكر ع اذو رازعي ل لوقل لوتغ معن طع اووي زن ا ىلا غل بخل ابن ١ يح ام 0 ا دال
 ريم /ى ا ةدرقم لاء وق جل ل لكا» لع الل ايزي ءارلارسكب راعي ال ل صا ازر ىلع ءزييعلاو | | لبنا بتج ال زنا ءانمفلا يساي ىف حرصرق نكلو ةدامشلا بس اي ىف ةيادملا بصاص كريو
 ابل ملوالصا لس اذلا ةداهشرز وكمال ىتفاشلا,نعد ان نعزاه ل بقولو قس اذا دامب ضال
 نوييش اور شتسا 1م ومن الرب اش ىلع نإ لل ليل دريفو كرارملا بحاص لاقى حملا
 نومي لاو مدبر اهعل من نورت ال نموا ررشل | نيس نا لحن«: نورت ن يذلا ءار سلا نم
 ابو ليزخلا مل ويب هراحبا فزع كل شع نا زوق حس !”الداع نولي نا نام ازباشلا
 لس“ 0+ لضن نال ل ءاضل ا وردتو وعي حرراشلا اهدمقرئتو اضلا فوز قلوبا

 ماعلا لب رتخدل ام” نور ل ع لوعغل نإ ىلا ري راش ةداضا ات محش__

 تاخر وتو سي ىف ل علاوببر اكؤالا نال امل ضو لكى ا -- - -.. . . .....لحلا مال لمص ىا
 ترلط نارك د ىا) قمج كك لما نم »ء نت لع ا ل لضلا ىلع اسيد ىا علا ىا
 ةركازلا ىا ىرركر ل ىا فو زمن وهطمو نركازلا ىرع الا ىلا ووتر يفزتسر يزل عاز
 لوعشلاىب ىلا ىرخالا ىلارثاع تسلنم فن اتا يعلو ىرخخالا ىا ىب سلط نا ىرخالا
 شل ير ونف لابس الاور اكؤال ! بسسس للملا نال ىارس نال لت لا !» فوزا
 فانيتسالوق لش _ لمتإ» اهمزالتطر خل لزم بسبسملاو بسلا نا لكن وازن ذل
 لش اىعومبو نوزر ادسصرببل عقل افالاور خف ىف لم ارسل ءاوا لا انيس الاي هدم

 ابلعالر تر سّشلا ىا ىثهريرّمت ن الا ,سمغل | نوي فوزجملا "تيم او اينما براوج مزج
 رروفصن الا ةراّسا ناكررق ناكل وق يل لمباط لالا ىبو ىرغالا ةركازلاىبد
 ف مس ازاوجب ل ع كازو ريف واريإ ارق حلا ىو اصاسس مفوزولا نان نإ را و ا

 نءايئسالاف ليو ايىلا حاس طن يل اهوواول اب رقم تلبس عرداطم لصفلا ناري عن اذ
 يول ةرعاّملا ت الخال اهلج ن الرد لعر رست لا ى والا فن انسم وارق هل 4 لب يملا
 ميل الوواولا نمولككو اسزطيريئعلا ن (ىالاع سمو اذار ميعرانمملا لما نا ٌةدعاّتلا ناف
 ممل وقو نالغرضو ءاذن الا لرقلا ضل يلع /زليز الرسل: و مدمج ىلع اقطع اني
 شلك تاو زوق حل _ صقل رخل ىرميطونلاوروأ للعلا نال حف ند لحل ىئار يلا
 مالاب دعو منال او ىلا لم شمح ل والا نامل ل شمللا لما قرا غل رك يلع
 اهبن ومنو نس وق حبل كبس راوفا ١٠ يبا نزما نم يظعتلا ىف لد نال دنس اذ ريظمن لا الو
 عروزل انوازفويلفوا يضخ وامي نت بس ى زل ازا نولي نازوك ربك روت لارا
 مويؤم ناوي ور رقم لاوس مى رات دسسلا سيبو لوق جلس »ل عضوبتم نابر
 صا ىور (لكرثعحلا ىف ناوجلا سنع سلا ناب باها زنا غرو الزصحما ىف نمرلا نا يكل
 هتيطلل ىداصاابرجشس نم اءاص نيش ومي نم مسيردملا لعدد كبد ملسرسطعملا
 ضولا»نرلا نايسنو بستاكرادومج د [(دعرطسلا يف بل ائلا نال ى ارشيف َىنوتل نال لوق
 ًدراماب تيرلا ب حا صوم و راض نصر ىا نب صعب نم نان لس ىوام » توما
 ئايهئرالا كريب يلم نال اما تدلل ىسس انا منيدرلوق ب لللسس ىواع »+ تارملا ومو ضع

 ىاورتير توق نلف هان امك م ىا ٌةوارْسلا لحن اللوق لش دروع اولا ١
 ىواما»ل كرس ضرس اؤاو لكس جلا عمم لص ذاداضعالا ناطلسرال مالا
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 ىواصا»'”انبب لميا ىل عيوأ لاب امو سل الف مرعلا للم تسلم ناو ابر وب امه ةرخوسنتدنال اردو

 نط ونب . هيا انعاو شو ةينلدم نارمع لآ قومي تاعفدق ةلكلكبقعهلليقطعةيلعهثداطص |

 منرجع لآ هم ملسرولا كلت
 1 يس هس ل يي يب سل مي سس سيسشسسس٠شي84صهصت سيسي

 وس [و يل 917 9 و « كور واس .فيث جاسم )رسب خامس اه
 مِكزِكتي كبرى هورس هوت وأ هيلعؤّرحلا وءوسلا نم كما مذا طربظناٌو ليت نإ: ضركلا أَم ٍتوبَصتلا فموي

 (مقَرلإو طرشلا باوج لع افطع مزج اب نالهفلاو هبي نعتداكي نم ُبْزَمُيَو هل ةضخمل ازا ْنَمِل فدي ةهيقلا موب.
 5 تارقلا نم هير ْنِمِهيَلإ َلِزْأآَمِ «غ لورا قدص نما م كؤازجو م كتبسا نمو ©ةْيِرَه وْ كل عِوْيإَو_رهفاىا
 ل نولوقيةُْيَودارفالاو عمجلاب يو هوكي هولي َنَما هيلا فاضملا نع ضوعهنّيرن: لك هبلعفطع َنوُئوْؤملا
 انسعطأ ودق عامس هي نيرصأ ماوس َولَوءاىراصنلاو دوهملا لعف اركض عبير فكلو ضجبب نمنفت) نق نع نيب قر
 مهري ع قشو ةاسوببولا نم نونمؤلا اكش اهلبق ىتلا دي ألا تلزن ا ملو ثعبلاب عجرملا يملا كي هاير كيرف كللأسن

 و رع وفرت رص وأ لع حرس ب -ومهع 7 اي ل ع

 نم ' تبت اماَهْيِبَعَو هباوث ىاريدما نم تبكي هَلاهتردق هحسن أمى يرتو 4 انت كلر تلك لزنن اهب ةبساججلا
 ذأ ايس نإ باقعلاب انْزِخ ونال انّبَر اولوق هسفن هب تسوسو أمه هبسكي مل اًميْألو ح١ بنذي سحا نخاذي هلو رزو ىزوشلا
 لوب حز لامع فارتعا هِلِكمف ثي سحلا ىف ديو امك ةمذلا هذه نع كلذ هثد ا عقر قو البق نمت هب تن خا ابكريع نعالا بوصلا اتكرت“ مأَليَب

 ىف يفنلا لتق نم لي ءارسا ىفباىاأنبَق نم نيل لع هَتْلَمَح بك هلبح دمع لقش ارم مضيع ليحتل و اًنَبَر هثدا ةيعنب 5 ف ُُ جأم 34 5 سو ىلإ كس عسا سس سدس + عب د ويس و ليو 7 ميار ه

 ةمصخشسللملم ب مسسلا

 رأي ىيوتاوعالبلاو فيلاكتلا نم يلي ةرق اناا اير ةيساجفلا عضوم ضو قوكزلا ىف لاملا جد لمخاو ةبوتلا
 ةماق اب 6 َننر فكل وَمْلا لع ايرث اوانروما ىلوتمو أت ديس ائَِْم يَ رفغملا ىلعةرايز ةمحرلا ىف“ يسن | و سَِرفْغ او انبونذ
 هندالوسراهُر قف ةيالا نه تلزن ابل ثيّدحلا فو ءادعالا ىلع هيلاومرعني نا ىلوملا نأش قت ناف مهل اتق ىف ةبلخلاو ةججلا

 ققردصلاب قحاب اهبلتم نإرقلا بنا سغأي كد لك تمويل لا وها هل كل هن كل نب ةدارمجملعا هند اندَولا يجول

 نال الج لم قرهتعم اربس انتل ا نم ةرري رص تايريت
 وقتل

 بكل ارففد ل نان الاد قيال قلاط اوت اية زغاوملاو فيلكتلا يف حرم اورج ناو

 2مرعلاو وسلا نم شب عراشلالوق ىفوأزب ل ايسارب موسم |رينا تست ام عرراشملا نم نايس
 دقوررتضاوم ال ثني ل مرعلا صوص عر شن ل ىل ام لم ازا نا) كلو سما مدع ىلا دامب

 ضنا شرب ف طاخو ٍياورلؤ ساب سئرصقلا اور وقيرصتفلا بام مشعل رن
 | (زعلا لقمه لل لحب» +: اهقرقزخالامهيضف الا ىوسدي تعفد املك زن لي ب اهلس ا
 ناعم ةرهاوملا ىف تح ميلا نب اوج ةراشس اوبس د ةزاوم ا لحب انرورضن ضل لع

 :يئاوازل

 اهشوالا اسف لا فلكي ل يب خروسم م يآلا مومن ا نم ايايريذ اني ناو يلع مرعلاوا لفل لا
 ل' بألا تعب ا نا ءا(لص لاو انس واهل ناي ازب ىلك ايام خآ باو ةراشسا نا لاقي نااالا

 اذرببر اشا هرم ىاريل طورصني نا لوم ا ناس نم نافرلوق جلاش حرر جيشنلاب
 روس انالوم وكبر ف اصتا نع بست ةرعنل ا ملط ىاراذملا نم نو (ْئسملا ءربهسلاريرعت ىلا
 لاقل ةريرب لبا نع لا ثيسرحلا ىف رلوق هل س٠ ميجرلا شير ثلا سب نزرع لأ
 اماوربتن او لمدالا ىف امو تاولسلا ىف يرن سو هلع شيلا اصلا لوس لمي سلزنا ال
 لاقيردق ُئكءلكى عش لاو ءاني نم ب زعل د ءاشي نطخيف ثلا ب ركبس اىيووطختو ا اسشلا ىف
 مو لعرشلا ل سلا لوسراول او سو يلع شل ا قص لا لوسر باروصا لعلك رتش اذ

 داس او ايصلاو جولصلا نين ام لارعالا نم ضلك لا لوسد اول اف بلرلا لمع اوكرب مث
 نوري رثا و للا شال وس لام ارّجِطن لو ديلا هزب كيلع تلزئ ارّوو ”كرصلاو
 واب ليرفع اندطاو زعم اولوق لب انبصعو نم لدبق نم نيب تالا لبا لاق كاول متنا
 لزئاابلومرلا مآ رثا ىف لا وترشلا زنا مسن اسب سلو مقل | أرقارن يملا كيا

 انعم اولا تور لسد ندعا نيب قزعت الل سرور شكو رس لسورشل اب نمآل كن ونمو مل او بر نما
 رملا فلكي ل سلال زن اف ل يو زعّسلا اوس 9ك ل اولعت ل ريصملا تياوانير لير فغ نول او
 الوانر م" لاقاناطخاوا انج نازفاوتا ابر تست ا اماريلعو تمبسكا ابلاعسوالا است
 فنئاو ملا ال ءئاطالاءانلم الو نير مثث لاق ليت نم نيزلا ىلع لم الكاعا نع لمت
 راق حل 2 _ 7س ماور متل لاكن ءرفاكرد مولا ىلع ار صاف (نئلومم تا (صراو لرفع او انع
 || مب ناو ةرجرادج سملزن ى ا سيرم لوقو نار ن اتمام وربخ خم وأر سبب نإرع ل أ روس
 ىقنلا نع ق ىلخخاوريزرج ماي ىلا ميس باب نممسالا ف لذي اديس سيرم المرا
 رابدارم اد ميرضولا ب داملا ل ضو نورابو ينل أف نورابو ىدوروبا بدال ليا سسييس
 فلا ميم ىلا نارتو سوم ىلإ نار نيب ورك رثا متصل كل ذ برب و ىلإ اهنا و مر

0 
 نوت احد مآرب زود مارت مارب اكا منش راس ا متسسا سمر مع مديرا مش كار نيت اول اكو نإ

 ا راسا اا
 هركزل ا رماد نا/ر لخ املغو لعن ل وعي زال ملت تلائزيااول اف ةراتو لوما سير مالرسلا ا
 مث اولاّف توما ىرشلا نا نوطسلا مل لايف مهلا ومشكور ىينلا عرس ارم
 للم  ي[ن وف اهو في ادنم قروسلا تمل ثدف لد رب ى ا ملا ول ف توبي نا نوماس لايف
 لع لالا خو ىفر ورح اوراهلا نا ىلإ سس اسيلَس) وق لكس ىداص :* رب من راء قف
 ش ُ 1 لاوس قا تابا بسيسب ى ايست ءابلا نوكي نا

 ثيربدعناحئرشلا ب ميس اكرءاقخالا فول اكيد اوجو لاوس نع بس ادج ربل وق حي
 ةاهلاروإملا ناب يس اهيا ف دنع ز ارح الا نكمل زدالو ريفر ومسلا شريرحل'ل فيل اميف مثال سضنلا
 بزيلوضخل م ملط اىااولخ اورياواوفخ ارب د ايعلاريخسىلاوقو مضر لع بت اعمل ب راي الاورج
 هوهآامعسوالا اسفنر يلا فلكيال ىل اوت وقل ونوس لي ذ نولي ةزغاوم ا لو لريوالضف
 حشاذا لاعترشلا نإ لامذنا دس ايع نبا نعى ورو مكبس [ىبىا |يوندلا انررييضتى ل ىزارلا
 [منوسنت فل نوم ةزنزاوملا ىبعو رعوطعيل وربك نوماس عن ىف ناار مريخ اللا

 لارا لزنا اب لوسرلا نمار لوق تسلا ض
 عي او ءاطيالاو لق لطلاو راو (وصناو خوك لاو عولصلا زف ةروسلا هزب ىف تاركا خرابرزنلا
 ملسو لع لا سرب قل صتركرب قوببلا تب اركحلا مالكن مر امو ءأ ال صصخوو اهيل او
 ررغعلا نوكيف ىاريلا انعم ا عض وكزي ونت لوق سل نان ل 9ك يبجي يزملاو
 رق حش ىركلا نعم كلى ا نينئملاو لوسرلاىلااوجار لك نسل نعسان ىزلا
 حرص كالت م لائسان ى ا لزض]وق هيلكس حورا» ىباونل اورماوالا نيف امى ا (نوطاو
 رمؤلا ىف جلا دع ارتدنو تبر دا ىلع |دلحب رمنع اذار بخاوا ف جلل ال اس رهو ىرائبلا اور ىف مب
 نعم انبب را قبتبلالاقد كا” ىواضييبلاازب ىو معترشلا هررقي اهيفوجل ازاوبك ل بقتسملا
 و أم ناابرعبام ل !ىديبف مومتلاوروم نر ورو ىلوالا آلا ناف نيس او صيصخم ١
 نم تسلا ارل رق عه لالا صفد عاطتتسم ل ىزلاس ضنلا شبر ووس و ميز يؤاوبلل
 ونا يس لاو لااهتغا ريف باشالا نار شسلاب برا تلال ور اب بسلا صييصخت ا يزلا
 مبسم ملامبالو لق هكس_راوفا إلا تالي ل م او زييمح ل را تناكت لا بزب
 ااا درتوزت مق |! ب سسوسولا وركب رغاو) ال بنذ لعق اءىارلا تسوسوارم
 ثيل اى قل انعاو وفر ناكاؤا الص ام داريا ىل ةراشا اني و ناينلاو اياطماب ةزهاوم ا ىا
 هيلا متن ف ارتع ا لاو وق دع بامبادقو لص احلا يصح" ايل طرعفر بساط نوليف فيلر شما
 1 نم ل»ل ايرارينا ى ارمرتشلا هني ف ارتع الاورإرق الالطو حمرلاازب لاوس نصف اذ ىا

 تايبشنلاو ًاطزلا تمانع حر لسور لعشلا ل سلو قو فرحا ف درو الد قه
 امع بباوجر ثلا مح فارع راق مورو ىلإ طلا ماور لع اوبر سا نو
 دءاغلا عل ضرق و لوق للسلم باافروفرل انلاوس حواف دشنا حفد ث ميج لاق
 رتمرت هدب” رغىف متولصزاوج دعو ليلو منيل ىف ةولصن ينو رار خلرطَسا مع انمياو ىلا
 بابلال'ليللا بنذ مالو بونزلاب مك تاييطلا نععل عمو مونلامعب ماعلا لكا



  كمعلا 4 ”لسرلا كلت
 كنيداف عم لاح ىٌّرُم هليزنت لبقاى عبق نم َلِتفالَو ميريل َلَرْناَو بنكلا نم هلبق هيك نيب امِلاَقَيَصُم رابخا هزاز 7 : . تاب ا ىلإ ا« تم ح١ را قلع ها و رب رو ار طلو خطب و

 5 رافالُخ ةدحاوةعفد دز به:الريركتلل ىضتقملا لزنب نارقلا فو لزناب اميريفرثٌعو اميعبت نيم ساكاَز ةلالضلانم
 كفيت ا كاا» سنها مرق ماظا نا ىلإ ريشي

 نارقلاءملا تيا اويل َنْيِنَلا نإ اهل عاممحيل ةثالةلاركذ دعبركدو لطايلاو قحلانبب ةقرافلا بتكلا ىتعمب ؛َناودقلا لد

 نبهاقديسش ةبوقع واقفا ءزعوو هديعوزاجن نمائش هحنميالف كما لع بلاغ ةْيِزَعُدْلل وكيع كراع نعل ديغو

 . | ئوزجملك ن ممل اعلا عقيأمي هملحل كوَمَسلا قولو ٍضْركلا ىف نت اك + ئئت تلح نخيل دز ع دحا اهلثم لع رقي دل ناصع
 هلال كلذريهغوداوسو ضأيس وةثوناو ةروكذ نمير[ ىبكلا ىف زبك دؤصُي ئزاوهامهزوأةهتمد) سحملا نالركنليآيهصحتو
 نإ فمع الثضا يتلا قه ةلالرلا تاتفداو تركت تي هن بكا كيل لأ روم هعنص ىف هرميكسلاهكلم ندم هل
 !| ههفرسيل هناىفعمب ةُثاَيأ ثريا ىلاعتهلرقى اك هلك ه لكجَور وسلا لئاون اهيياعممهفئال كلييطَكُم رملة ماكحالا ف هيلع
 . غ|ن عليم ٌةْيَرْمِوبْوْلُد و َنْيِلا اما ق دصلاو نسل فاضعب هضعي هبشي هنإ ىنعمب اْإَشَنُيجاكك هلق اهيأشنتهو ككيع

 هلو هدا دنع نم هناهبأشتملاب ىل "بر [كم| نولزمي ريع تنم لولا ىف نونكمتم ا ٌثوتباتلا َنويإَولاَواكدشو 1ك ليو

 ك0 ييي0ي0ا0 ا 310 ياَيلكلااوُلوأ كل) ظعني_ى) لاذلا ف لصالا ف ءاتلامأغداب كسي َمم"ابَر يك نق هي اشمتملاورمكحلا نم 8 ةانعوملعن

 نأ .بولق تعبأ امكانب قيليال ىذلا هلبو أتءاقثبأب قا نعاهرلدن ولف تال ير هعبتي نمادألاذااضيتولوقيو لوقعل ا يأصم|
 ك0

ِ 

 1 تس يس جس لا سس سم لس ب سس طع ب

 هم حض ارو خس سري رولا ممول و ع هن قو روع 5 0 9 مى ير - وه ريم و سوصض

 "يأكل ٌعِمأج كابير اي © باوولا تأ كير امسيشنت ىو ك سعنم نيون نمل بَحَوهيلاانتدشرا يمد نسب كلوا
 فعل اياكرعوم 3ءاَئْل نما اَنِإ كلاذب تدعو امكمهلامعابمههنادتف ةهيقلا موي وه ديو كش يرام ىا مديل
 اوناس كلزلو ةرخأ ]رم مهره نا نابي كل ذي ءاعرلا نم شرا للا عت همالك نم نوكي خب لمت باجل نعت افتلا ةيف

 زم مة 5 ١ 7 ُ 5 .نأالم 1 8 زارا 0 عرفلا لا 1

 | لَ ٍزْلاَوُف ةيالاكنهملسةةيلع هدا ]ص لوسرالت تلق ةشق اعنع ناهشلا وراها اولانيل ةي ادهلا ىلع تابشلا

 .[| اميعأكولا ىاصخىا لاق ومكنارقلا تاز زرت علضق و يووم ارثداوب لقول نا البي لع ربت مسائل نم ةري دم تاّءرلخ ورام - هم 1 م ١ 1100 8 و مارا و . || دبعسصاعسل المت ماسقا معبرا ارقلا م يفت سايع نبا لاق رصلاو نخ ان زق هلش
 مشل اهو ن اكياس ابيع نبا نع ب دانساب قازرلاريغواورا تالؤ له لري و رثسنا الا ىلع فييعضلاو عزمل افالاو فكؤ لم اوما انر ىئررسضملا ل حلف يل (نرصدعر يفت ل زنا ةدامو بنيتولا نا مترعب نذل هبا ملازإلا بسذايراخاورغغالاكا هدو وقيم ل أل ىواص» | | ايل اهدار ار يفت لزن ةدام نا ليقو نطل كل نال تو رمق لاوس نع باوج جلا لزن مشان اهنالا نعاوزججاكدانعممنذ نعاوزجئي اشتم او لئاذد ا لم يذل ناهتالانع اورج مثالا | | مفرج درلوق هل 9فسسس نزاخا» هرامّسشسم او هدومي اذ ريدي نين رع ابى حسم اهاادوب هانمماوم“ ناورحلا نانرزنم نايتالا سزاجالا ل ةدايزلا نايتالا حو ياشتملا ىريخالا مدينالزاج ع و مهف وري نيئال اقرصمل وق فلس لا ابر غو مقاس مالارابخا نع نمسا تنل يريلاالإ_هعيال مسد معا ىف نوح ارا رارطعلاذعتوسمو وتتم امي شم او رمت ايي ىاهرابنن لل قيل "١. اميسوالا|سفنرشلا شالكي ل نائل وغب
 نقول لحن م“ و ف انيس للواول ١ نا ىل* لديانؤ ري انما علا ىف نوم ارلا ل وت و ريل الا رليو أت ظوحا وللا نم ةرعاور يفد لزتن اف نآرقلاث الذم ى اال وق سكس صو ناو ا
 اوما نبا لائور اتا ءابجاىلا نباركذ وسفر عم ى ا حلا يجول, ليبجسم ل اب سائلا بسط ان مرلرلا ليثو صال ارب ماصلار لو نم دا شم هريغو رولا نم اب اع ام لوق 1 هد  نارعبي زبال حم الانبا ىوونل لا سايعببا نع ةياوروبب و لاينعلاو ربات نعل قلو حلال ىلع | | .٠1لليصتم ال عل اولا بسح ءلس نيمو شر الف تاحذرب ارنم لن اينو اءايسلا ىلا
 | فلما علينا ريطترن ىذلاو لاقفرتع عن لي واننا ىلا سين يترحلا اما ناك وفم هرايتخا | | نديم دا نم ليعفلار اهتاو اهيقحتو امرمرل تعن وب اهب هرلؤرركو نآرقلا ليتورويزلا

 ِ ىواصا ٠ نيك ارنا حرم ورب ( نّه ن يعبتملا مز لع فا»'1 ١اهه اشتم اب تكلوق ىف اهباشتي لكدعج ازكو اهيا تست نم لا وزب لولدم ىف ايلف لارسال كنزي هرصق ناعما ىور روق ىلا لمت اءريخ عك را هر البن ثنا خم راحو مشل | ملالدلا تن اىنص او نحمي ال بسيعلا نعي ظفشى ات اي[ كحال كاك و قحم اواو نم (لكلازب نول, جوت رانا دام ىاؤلاراهرلا تسع ن اور تلا اس يلا سس الا عمم اع #لللا ىابعينزدة هلع 6 ارسم الك تمرس لن بس او او لم زك مجو أب اني( رلكرص راو . مولا قيرصتو مدت اهترلارلاقاى قامته الن نوي ناررق مهلا, سانا ام | الاه نين با فيك اهب اند الك نب: لعترو لاوس ةروسس باوجو لاوس ةراجا كلا لوف ىلا ع يشلابىا باذن انس تدنن اد روت تشل »مملح ىف نيثحسارلا م الك ديب ركل جو زوق قلل ١١ كلر غو عيل او ري انلاو ذا ايريبتل| م ولسا ناذ بيرعلا نمراهرلاازب ناي ىزارلا حررصو يضر قي خر اومل قرم اظن اذرلبتى لا فالخت امد زنا كرري بولس لكل زن داب بسيجاريازتسملا ىلع ل كحلا ىلع هرارمووايعلاو ابدل لزن دال لحب لي لب راش رينردق ءامرلا لرب زرطانب ناكام افي انيرإي وق هطشنس ٠ ريرألا هزيم تس | | تلق نا تامه اسر اورلوق هلل قوام ظن ل دس دو ةيآرماو مرعب نلعب ىف تلف زغان امياب ىردن الف انيئرهالا تطل اول اًمف ملا لافاني ي لءاول اف نوعجد مسالك ةرعاو مي لزب عروجب !نا ىلا ةرا ارم ابرجع ناي انمي بسيتج اوورحتملاب قرسي رعاو”تامومف ل والا نزيك ازياول ايف عش ا لاف ازرع لب اول اًمف سوري نيرا ص ى يلا سب لصالا نال عيبا نعورخملابراهخالا ممسك ذب الاسف ان! السا لتوللع لو نيازي عبي دس وحسد يدعاي اراقب ناكذ نوال سدا مناد نو | | ننام نملوص لال لطم مروه ورم او سخن ريف لمن ماتش الاو امنا مداري م اللا هرماولا هي داب فلانا نااياول اق هربا ةرعاقب ومين اوال ىلاعئرلوق لزم النسا يلا نع تلتفت ن اي ايارابب تاء اف اتالعروق / صار لموت نوم الو وانعم هي لوزن تايب ىف ىريازلا مارال اركؤ دومتلا يد ىا دوا بولت غذا لرلق هلك لال ىزلارب انتم ا نرسل رثسلا در لوقو ,راشتسدمو محار نم نر غلا لما رشا نا قحماو ريمكتاو بينما نم يكن اريزطدته دمك ور يكاتلاديزملاريف حار ياشتماب ن اهيالا | |: ميبألا تزف يلا تب نك ىف فلز انيفبىااشيص اول ايف من لاف تلكو رشا ورى ناب ساو روصفلا لص نير نم لكل اقول هرخائْمل ىف مرئاؤلا اب لش ناف اني ررتع نم نلا لول تمسلا مسوي رثملا لسنا اول اق نارك فو ناامل وزن بمبس ل يش لك يلع لازما ملذهلغ 7 اميل انام نال عبيدقو كلذ نيسان مثل اعزب ا هزلاوبد قة هش ا/ فوزو نلمح” ضرالا ىف ناا ىلا يراغا ىث كلوت تولت نؤك ا و نمورئلاالا ىلع | | صا" ىلا كلك سئل هرايسلا ىف الو لنسرالا ىف ئه لع نع ل ىرزلاوممرلا ناب مسلك زفر ومع الا بفتولا رق نمووعلاوب العز سيق هلك لاب ثيرف ورا رقفلا يئاراناو | | لس دارا ىو وق رار ئه قالا نارا ههسكسس "رافياو انا نم امياداسو الاد دص حبس لذ لم اقف السلا نيارعماسيناول نيرتسا لير سمس اذ | | ىانامنا نق قسشلا#_ ٠١ لطب او قل انين ب قرفيز جس اافدوب بكار لاس

 م60



 مىنارمعلا ] ٠ ملسرلا كلت

 ههور تحاقىلاعتهّرراىقم نيذلا كئاوأق هنم هباشتام نوعبتي نيل كينإرإٍذاف لا قو اهرخأ ىلا تلكم تيكن بِلا كلَ
 نااهزمركذ لال َثلّئالا تما ىلعفاخلام لوقي لي يلع هثداط جونلا عمسدن ايرعشالا كلا ىلا نعرببكلا ف فاريطلا ىوتو
 بايلالالولو ا الاركذي أهو أتبر سنع نم لك هياتم نولوقبملعلاؤ نوخبارلاٌةٌنداذلا هليوأةدلديرسل ةليو ات ىغتبي نمزملا هذ اين بنكلاحب ل تفي

 قفب نراك دووم كيلو و* يع هبا نشا ولا َنيوشحالوإال هرم رم نع حفدت يوت نل وهند نيرا نإ تيرا
 مه ركلها هللا مهّزْمَْف "نيا اوُبَّدَددومثو داحكمملان م مهم نم َنْيَزَلا و َنوعَرِف لإ ةداعك بّنَكمهعاد هيدقوي امواولا
 نم هحجزم قرا سالأب دوهدلا لست هيلع هثداط جينلارما اكلي اولا ٌْيِرَح لَو اهليق امل قغشتم ةلمجل اممكندَ
 و ءايلاد ءاتلاب َنٌوبِْفُيَس دوهملا نم اوم نين مغ أي لك لاتقلا نوفر الار انغأش يرق نمارفن تلتف نأ كنرغيأل هل ولأ قر سب
 ©ُةاَهْلاَنْشِبَو امينولخ ستذدمكَمجلإ ةرخبللا ف نيهجولاب ٌَوُرَشْحَيَو كلذ حقو دقو ةييزجملا بر ضورسدلاو لتقلاب ايندلا

 هلع
0 

 فاول ليس ف لَا لآتقللر دب مو: نتا نير قر, لصفلل لعفلركذو قبعة اوك قه شارفلا

 مهرثكاو فويس ةينابثو شرد |تسو نأسرفمهعم الجرو شع ةثالثجتع ثلث اونأكو ةياحماو لج نيلعهند! +ونلامه و ةتعاط

 ةزهأظ ةيؤرىا نيعلاى أر فلاوحن اوناكمهنم“ تكا ىانيبإسملا ىارمِهلُمَمر اذك !ىاءاتلاو ءأيلاب خهن ور ورفع ىَرْغْلَو ةلاجر

 هراصبالا يلو ال ةريِجل ر كلذ تاون ادب نم ةركني ىوقيُليويهْللاَو مهتلق حم للحت هثدامهوش دقوةني ِهِراَصُبالا لو ةرْبِعَل روكذبلا َكَِذ خف قا ورصن لاي نم ةركني ىوقير يور اوم هلق حم للعت هثرامهوغ نو ةنياعم
 ا : 5 0 . ملحم .٠

 ءدلثبا ل اعت هئدااهتين هيلاوع دو سفنلا هيهتشتام توها بح ساَكرََنْيَر نونمؤتف كلب نوريتعتلذا رئاصبلا ول

 مالو نامل هيل ليَ صْقلاَو هللا نم ةعمجلاةرطْعَمْلا ةديثكلا لاوس نيبو سيلا نمت اطيشلاوأ
 7مل 2مل نسخه ينحر هلااَو ىنفم دش أهميف هب حتمتي ينل قويَلاٌء أَم وكنملا َكِلَذ عرزلا "رَحلاَو منغلاورقبلاو ليالا ىا

 د وسم 551111110

 ماهفتسا تاوهشلا نمروكتملا يك نشري كريخا هنو كموقل صا لَُق ةريغ تود هين هبغرلا ىغبنيف ةتججلا وهو
 0 ءعروع ىدموا فقبل ...مو ( ا وانااب كو د كه ودع ترن /”و م 6
 ا نايل فاتيتسلا_ملباو ص تييرفل اسال اذ وقت نعبر ناريس * 215( واهولخ داذا هيو دولا نيدقم ىا نيِرِلَخرمْلالا هبت نم ىَرْجَت تيجو ستبمردخ خور ٌلْدِعي, كرشلا اتا َنْي | ريرشن

 نم ا ضالا لاق منهن ا ىبرلوق هل لس رتل نيس اع مر ادع نسى زجل سرور
 الب نتسوملاو اووميللوا شير باطخلا مسلوق تبلل 1000
 و ناكن يبى ال صفللل ووو ىشاكر لقي ثيىا لملاك وق حلا نيل اك
 ملوق هلق »ضلنانا لرتاسمسا ىو ارنيب طسوتلو روعسلا ىلا ةرايعو ار تاس
 و ن اتئابو نير امد انم نوعمبد عدس لير شع ىحرالظ وري اذ ىراتلاهاوراكى ازا ماع
 ردوا سس رم ىلإ نر لرظو ورتب ايد رف ناس رف مت دارعن الا تنل تلو سس
 مف اكو رز قحرتسكلاب عر رو حم عرردارل وقم للك ااا اير مزتكاو ض ولسة امو
 : طعام بسلا, ايل ايازلب موري هيلكس ٠ ةانس مالا ى ال اير مت زكا ولوقد حرارصلا
 لائريل ور اؤكلا لعريام لوعش/رابلاو نييوملا لك ئاو لم اًواولاو رعب ى ارو ,نابْررمف اذان
 ى رس حم اورائكلا وا نرشمسم ادمقراقللا نونم وم ارب اب نعل او نيئسوملا ىف“ كي اع اما ءاملاو
 ىلع رباه ءاسشاوراؤللا ىلع ري امواولا نا لمت نيمو يل نم نكرم رازدألا رد قرازالا نونموملا
 للك ييرف ننرم ممددق نسل اللا ري حم اور اهلا ىلع ةرئاعاما وولف ءاميلاو نيزسوؤملا
 خيرا هزب ىف نيئرمنينمؤملاررق نيسؤلاراؤركا ري حلاو نيئمؤملا يلع ةرئاعوا يتشرب لذ
 ى دن ىلس ى مخدة دلشل ىواصا »انا رق ىلع النمو |هّيفعرت عيرا تازايخا
 | ءيحلالايزتكالا نايم نييشم اركز نمدوصتملا ناوي رع مش ثلا ىبا زوق هيل” نيكرشملا
 هزب سال نز وق هظلشس اها" مل انما شلش اوف كو سلس لات تيكر طرب الف عضل
 قرت ادرطابوو "وزع ايرباظ يسرح ىنش اربيؤ نييلسم اديب زئتداينملا ةراقتح نايرب مقوس ديلا
 0 ا 4

 ف ايبا قزدو ملا لصعم ىف يلا ناذ ناطيشس وار وق عروتل اء يرو شيلا بابسا نشالوا] | ب : ل ا
 ا ررذ مشل اوم الا ىلع ميلر ق نيم اورتصلم بكار او حرايملا ل ا ب ا

 روكزلا قلنا نلاشلا نال تانبلاو لقيم و لام اي سيفي ىرغي ناضالا نال لاومالا نم 0 ١ 0 ارض برغم
 بد وسلا نم رشاد واول سذو ل نسبت وسعت نملة هدد اومن دعدقد انس البهو هضضا ودراية بوامسل نمو ام ىلع يموسملا نال قرم م: ى اناا زوق جلل صا” شراب ل نودأ | سبل نم سال انا سلف لام: شلال مع مال لزندرلق قلل لاء اهني
 موطالفااو ةررقم لاص ناو ريا ولضددذاى دوت نيررقسزوت هه اخ :سضاعلا || اسد دب تيدا تق ىا عزم فلول سس ىواارضلا را لاول اقف

 انو ليو ياما نونا نون لهطماضزو ليقوم حع "فدان || متر يلا روس
 زوق ةريازوا لالش زوف لص ١ ىب لبر لينك ىف نونا ب ىلع ب ترتيو ةرئان نونل ا ءلوتفم 7 111 وا يا ا

 ىهاص اا قو ثور نوريط نا عروب سسدروت ملا نال دعست وطعم ريالا او لا. | سوتسدر ب دخلات دوما ىدديال ىذلا غانا لالا نسما نوكسو نون مر
 ا دم د وريفتلا ىتبءالصاو طيب قب لشق ىا فذ در قو لوق لذ لج اة يقأ ل املا /

 نادل الج لم قربتعم اس ىتل | نم ري رج تاتي
 مني ىاشنا لق لسا ١
 مللتلاو عرج نوب نم شئ اول ر يظن يف مس ورزم انو و خيز م« منول ومو فسوب
 «2لك1لالغ عصوم لارمخ ء وسو لاصخى ا لالغ ثالث وق حلا لك
 لا برلااوشوادوميلاوا نإ نو م”رارلا ليقو جول ا ماى مئواملا اوت نزلا نارلوق

 0 د انواالومع 7 راسا 0 0 0 و ىواملا

 و زنا تعم اودالوالاي مل آوم الاب ىرّسفيام لوا صتختلا نا ن اننا نال لاومالا ممق
 ءانزع ىالرتدفشم ىواصاس يكل وليلقالاباريلا ب اقعنم انس حئريال م: ع
 نم ايس ىا لطم لوعشسو اررصم ا عيصوم مل !زر ىلع ديو صن عموم فر شدا نم نا ىاري داش ا
 نمر يتعسلا نال صن نوم يفر شما تاراهتلا با ىف و ىئركلا نا از اج يذلا دارت ال ضو اتالا
 انلاووثد م” كتل او.لوق حبلا زيلا بازه منك اوم الا نر ال نام وسلا باع
 رترملو ملا ب اهسالا هيلع ع تك ري عفت امنع ل وزب نارل اكن ال بازعل لاك لذ و اريطحى ا
 لاملاولا عري خر ارنع ومما ناذ مجال الو مداومام نك عت نل اوت وقب املا وبس لوالاذ

 ديلا ذ ٌرفص نا ىلاعترسلانيبف يئاونلا ضو ىف يلا عرفي ئلارومالا بيرق ااهمالملولاو |
 لولي غلاب هاعاف قرطلا برقا اه دملولاو لام ايعرافسنالا مهعررتعت اذاو|يينرلا فصل قل [ئم
 و”بازحلا لاك ابسا نم ىف اننا ةيفو مل لقب رنا نا نمالا نون الو ل ام عضضت ل مولورظمو
 ملا بازجلا ف ةياشلاوب انب ةرانلا دوقو ممل واد لااوتل وق املا مولا بايسالا عرايتجا



 هب | -لسرلا كلت
١ 
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١ 
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 ةٍدابِهلاب ملاعٌليضْبهللاَو هذا نفر يثكى ضر ىا نآتغل هعضو هلواوسكب ٌقاَوْشَيَو ر نقنتسُمي أكف جريغو ضرما نم قرم ع و وع 5 0 0 1 0
 سس ل م اعلا

 تعن َنْيِنْلا هلمعب مهنمالكيز اجي

 هه

 ك١ 01و

 اقوئ ذ ال رفْغاَو كلوسرت كبانه سص اكمأ آن انبرأي َنَولوَعي هلبق نينلا نمل ديوا
 كا

 د ب

 هلع ١

 ةّيَِضلا وتعن ةبيمعملا نعو ةعاطلا لعَنتريضلأ ةِراَكلا بارع
 . مد

 وار هلاك  ءااصءو تاع المع ٠ . نك نكس ٠ ءا ور اسو41خ حو لل 9 0

 هللا نش موملاةنلو ةلفخل تقواهندركدل ايكو ليالاسخاو ترابا انلرفغ امهرللااولوقي نآي هلا َيَنرِفْفََممْل و
 مقري مرت تجر مج كيس م ىلا

 2/5/4( تايذلإو لئال لاب هقلخل يَ
 امنا سمسا "!١ اهيلغ لد ل بستم اق

 طلي ضتىاإةلمجلا ىنعم أهريف لم احلاوكل احلا ىلع هبّصتومت اعونص مريب ستباٌميلك اهفللاو د اقتعدلاب نينمئملاو ءايبندلا

 هيد قلالي ليلا سعي إ سعسلا

 نم مليا رلشالاب ٌةكيكَبلاَو كلذب كيشو وهال دوجولا ىف قت دوبعمإل

 م نارمع لا
 ل لل ص ع سس سس يسيل سوم هي سس

 0 07 سو ؟ذ5ار

 هكرصتللَنْيِقِفْنَمْلاَو هند نيعيطملا َنْيِتِنقلاَو نآميدلا ىف

 . ثازرماضوؤا 5 لا ع طا ”» را ءمظو ”ة«ةر كرر . كح رط رد : 20 كي
 )| ثوعبملا عوشلا يا تالا وه وللا َّنِْع ىنيملا نيل نإ دعنص ىف نْيِكَلا هكلم ف ايلا ليكأت تر وهال مل [لدعلاب

 لي ماعلا وي ملاكا

 اف ىراصنلاو دوهييا بكل اوتو نزل َقَلَسْا مو لامتش ل دب غلا هنا نم لّنّب نا وفن تءارق فو ديجوتلا ىلع ىتبملا لسرلاهب
 ومص 5

 هيل
 مالا ماك طا سأ | دوو اهو” هجر تكلل ما |. د 0 همون تك

 اناكولا وداي رقي نمو :هيب نيرفكلإ نم ايفينيجوتلاب للام اجامل نمالِإ نمعب رفكو ضعب صواب نيدلا
 م يب ل ب يس ا م يسم - 2

 نعبتا نمو انادل ترق اوني ىو تملسأ مهل لعق نيدلا ف سمغأب رافكلا كمصاخ ٌكَوجكَح ناك هلةاز اجلا ى2يايلاةيرَص د يش نمو اناو] كاىقن | ولر قبو تلا مهل "اكو سىلان كا فأما ا ثا تاك وزوج: [ىلا اقرا < اتى م
 لس و ايّمئالان

 دم

 نع نما ز

 | تاقاومتشن اى يميل سَ برعل يريم نبا هىزطنلاو دوهرلا بنل اوتو يزل لق و لو اكريخف هر شل ركنلابهجولا صخو

 اوف نيابي صب او ةلاسرلل غييبتلا كلينك مناف مالسالا نعاُوُلوَت نإ و لالضلا نم" وَنَيْهأ فاين

 يرمي نيل ولقي "قربي نزلا ' .نرلت اقيوتعرق فو نوفي وللا يأ نورتيني نإ لآتقلادرمدلا لبق هو
 مويز مولتقن مهدابع نم نوعيسو ةئامرمهاهزنف يبن نيحبراو ثلث اولّتك مهن! ىور دوهيلإ مهو ”سياكلا نم لدعلاب ِطْسِقلا

 ل ماكرماو رعاس نرانبلا - لوا نع

- 

 7 ءايهئالاىوس يا

 هك لي ارسا يفي يأ
 ا 0

 ينل كيو شلي لوصومل ااهرمسا هبشل نا ربخى ءافل تلت دوم هلم كعرت ةراشبلا ركذو ملم ويلا ٍاَّنَعِي ململعا وهرب

 | نال الص لك ةرتع ا اا ئتتلا نم ةريي رص تاّيييرعت
 ٠١ ىريلب حاملا رازوئسا نحو قازب ارز ئتس امد تل

 زاحب افالم ناتنغل اهب إررسكب نو ايلا 000 هزرقرشلا نضناونسو وق لت
 '" ىررز !ءييسى لان ى وراي وانعثريو اولا لك ورم ضلاب و مسالا ليقو مد زل معلاو
 مسن ا لب اينجل لبال لوفي ىلا متو لرابترتلا نا لسور يلع تلا لسنا لوسر لاك لاك
 بس رايىنمرن ال انلاء نولوقني مت لوقل يدير إل و ليرعس داني ر كيب ن اوني
 ىاداثير اي نول وش لل نم ل ضنا اسيل الا لوقت يدم مامءا طعتمل اءايبؤع ار قو

 لاعتوزناكجسين مقر ييههشم ريا ورعب يلع نزكسااذ ىف اونعر يلم, عا لوقف لكز نمل ضف
 نادل اوترلوقل ل |ناوصرإب لعاو اينرلا ةوثي ا عراس ابان داذرث يعل بسام ىلع كا هزب ىف
 ديل ليث نان يثداصلاوروق جسر يما جراسا" سهو رنج | اهطسو اوربا رسما نم
 تافصلاْن ا امبرها ني اوك يسيتامصاد ريف ضوصوملا ناب تاّورعلا هزي ىصواولا سرلخو
 الامس ان امعاد اري وسوم ا اكن او واول اب لعمي ىلع ىثوعي يطول ناز اهب سررت اا
 ةراّسارؤث قداصمضنبورياص يظر لع و زوم تازمل اورروت/ل بر واوا نووصوم ا نا
 هز لع ىف هرورقإل ارلارش لوو سلس .ىواما» حررلاف ناك ارنصنب نا يلا
 ىرعل نا لجو زع يلا لوشيف يلا( اهيح اص ءابيم لاق مالسملاو قودصلا ريل ا يَا
 و كرا ل وصامل شع” ى ؟ ليد وم و دزجلا يربع اولشو لجل اب ىو نمت ام اوارسبف قرع اب
 بألا هززبب تلزم ارلفاهنص نوثسو رن ائتلس بلل ىف ناكزرإ رسبت ندرس نع ىدرورلبا تونس
 ىلع مدقي لكلا لاقد نارجن ىذان ىف تلزن ليو ارىبس بملف نش ام انصالا سمر يملا
 ناذ ئش نءل كأن اناف لاق مث لاقرمن كارل ال انف ماس ارابحا نم نام اع ىا نجت ىلا
 مّسلا ب كى ةراس | نع عرهخ ١ الانف الس مالسلا يلع لات كانقدص و فب اثم أب انترجتا
 ابرعب لاك ورم انم رنغ ابرق نمل رادملا يفوروعس ابا ون الجرلا ملس اذ ألا هز هلا لزم اذ
 ربل نااّييلا ملل لوفي نيل دو هرنع بد ةرامسلا هزي سلا عرروتس اور سلا رمش ارا
 ءرطع نا ىلع عرزطرمكئالسلا نا ىلارير اش اكل لملا زب رش ولو تش بايبظ ا
 رشلا ةدارش نان ريل اراشا كيال لالج ا ىلع | ط عمل عج نير لام اكرر اك لحر اينما ىلع
 زب قفاوي لخشر ن١ ىلا انح انيمي ليشمل لامن زوجت ل طعما لولو ”لكئالما ةدامششزثاذم |
 عب عئاولا لصفشا ار ئعلا نما ىلاحلا شيمنو لوقا تا ركاب نعمل نيو التل قوطنما |
 نم نضا١ازروطررلاي ميلاد مين ارم ولا ليرهاربر شما نولي وارسل ازيج ىف اشي! لارلا وكلا
 تسيل لاح اد يف زب ارمول ارب وومهشسملا نوبي رديلع طال رسل لع الالي مسالا نم اناا عج
 نايبررتى ارو دوز لالا دابا رلبلا سس[ قاما كسل« ةداضنا دج
 رين انالوو) فد سيد زيزو ىف انيس لال رز حلا زق حل دما
 ماسالا لا نع نرلا نارزوت سل دبع ا!ءممش لع ال فصل وارث لن ربل كدا شمول

 0 انيدال ا ىداصنلا تغواو يووم أ نيد نك لما سوال وروما تسع دا امل نسل

 .مغللا ل ('الس الاو ازا بسس اال انيد حس عاطملا مزج مئدلا ىف نيرا لصاو مين عنلا نيبو نم
 ىف اما للاعتررل ةريقعلاو نيرلاص الما نوار م السلا ىف لولا نو ادايضْن لا ىف ىلورلا نع ةرايع
 رّسادنغ عررلا نارزوث نا ميال اه زب لوالا نامجوريلع ليادلاو ناييالاو# مالسالا حرا ثرخ
 بجو م الس الريع اهيالا اكول ما لسع لالا سيرسل ارك ل وبتملا نيرا نولي نا ىنصتتقتل مالس الا
 مالم لري خبس نمد ىلاوتروق ل لا لمهاب نا ىف كش الو ثلادنع لوبقم انيد تاييالا توكيل نا
 م.سادنع ل وبقم اني ناييالا نوكرال نا جول مالسالاريطان ايراما ناكو لف لم ليي نلف ازيد
 زر راد نافوارثم نااييالا مالس الا نا لات يسرب لوتس! لكلا يفرلضملا ليو ربما ىئازكل امت
 الس الا نلا لاك نري لرسسيف م السالب اال وسل شرعيا مل لاو بألا ل لاىنعلا نعمت اماملا نبا
 لس الاوبرسعلل نيدلا ف اللا نبا ىلا ريشي ىصلا زوق لش ار تم الا ورؤب كيرل اصاوخ ايسا سيب

 يم ١ زياني رلوق سلط كك #٠ طعنا لسنا اصق ىلا لصفر يبغع دار زير يسمو روق
 ورضاه ىلع اني ى ا لاس لري لوقو نيرلا نايس دومب الارث ل ءادّسلا سة ررتصتل اوم الار ال ا
 روق يملا رللا نم »وا الا لا الزنا نملك يول ن ايريس ا اءاو ميرا ريدألا نا نمد
 »م لكلا لربق زم اسوا ناي الاب مالسالارسضولاو يرجو يكل وخر سب اط زامل ىكا لائتننا كدي
 نيل ا نارلوث نم شن لاوس نع بادو ب انللااول وا نيل فلس اورق تللسس- لك
 ىداصا”باّدللا لبا فالس  اهف آلا ىلا مدان ءامعاو نيرملا ناك سجلي داك /لس الا ّيلادنع
 وفله يريتسلاو عرش ايس لاو ضلت ريف لعاعلاورمجا نيل وعظم ايئيرلوق حلل
 نموانإلوق ام اعلا ىلا ىل ىكل اولا حتوم ىلا ررصم نولي نازك دوريا يبل لا
 لوعطملاب لصف ار وجول كلذ ذاجو سلس ف .[نل1 ىلع يطع عشرلا نمل كا ىلا يراسا نعبتتا
 لف للا دسرلوق ف الرعالا قمم انيب م امفعسم الا نا شي اولى ازتهدله_ لماما
 مو لوتلاوامرلامل ل صتوا ضن اىااورتباريف وق حلشل__ لاء اومن ا نوما
 ىوام ماوس يخلو طك اذ ل ادن كباب حيرت ططرشسلا لصف ندا ىل ايام عمر اني »ل وصولا ور وسلا مل
 رهو لامرلا لجن لالا ايلع اهررنم وسر كئاذ ل وزعي ىا غالبا فمرة صلح
 مب رصالا لب صرلزن ميلا هزي ىا لايقلابر مالا لق زيورلق هلك دما» ىزملا قرط لع
 هلق ايما يآ ن ييسو سفيزو م لف ركض رع الاد كاسم الايرعارنسلا ل وسد نا
 فور ابر هالازاوبى م لري نولقيو روق اقم ن وكي ل ايربالا لش نال ةركؤم لام قرف وف
 ثيتيوبت ةراعتسا(الكلا ىف نا ىلا لزب داشسا يش روق جلس»_ ليك ا ورم ب لشتنلا تون
 ملمع مرر شبر اضبلا نم يش او رشملا هب يشمل مسا تس و ةراشبلاب ب اذعلاب ماطعالاربش
 أ براوج ازيإل !سلغدو لوق هلل - صا» لك ىرغال لام نم لااقتننالا عم اهلا بساذعلاب
 سملظوو لوقب بناها مم اًمفاريز نا لاقيال ناعم ناب ءاملا ل مدام وريروتر رقم لاوس
 ريما تراس 0 مرر نين نعم مرطب ب ل اساسا فعشقاب 1 7

 | مهل ابع ابره

 كج "يجو وحب مك ماك



 سنارمعلا ئ بول ملسرلا كلت
 3 مهام ” ءاهطرشرم رحل اهيداستعا الف“ ةَروْفلاَو ايُدلا ىف مجر ةلص و ةقدصكريخ نم اتولمعأ# لاَ تلطب كَ

 ل اب نوبل اهلا

 ل هر ذك مام هو | 1 شالت ارو يود سو يب ىلا ذل نر 7 2 1
 ب ادام ابنك لاح َنْوَع لي ةبروتلا ينك نش اًبيِصتاَوتوَُنيْرَلاَلإ رظنن رَْوَلا بازعلا نممه) نيعناه2َنْيِرِصُ
 5” و لس | رش ش ت4 ناعم نش 1 تا 10100177 سو
 مك لوكيل عهدا لئونلا ىلااومك تف نشا مهنم فز دوهريلا ق لزن همكح ليكن ع© َنوُضرْعُ صوم كنف بَ لري

 ]2اس ل دهم لاَ يأ ضارعالاو ىلوتلإ يل اهبضفنفا معيار دجوؤةبزوتلاب خل وبان مجرلاب اميلع كل 1 يزيئت ثرل رمهرلوق ببسي ىاا لا 1من, ضارعفلاو ىل تلا ىلا ز وهضخن امج فاد صحف ةبز تلاز عا اودأز
 مه وت نم © نورتي اونا أك هلوقب قلعتم متين ْمُهنْعَومهزعلوزتمث لعل امهثابا ةدايع 5س أموي نيعبر| تونه ماي
 ١ ٠ ٠ 2 و ور و سن ساس ١ فقد ىلإ ع ”دومص كلا |( < هسا ير! ومس نت وس م

 ءازج مهريغو بتكلا لها نم شن لو ْتْيِووَو ةملقلا موي وه ٌةْيِف كش بيرل ,ووي ىف ىا موي م محم دز مهرل اح تعيق كل :
 مهما 5 . هلم ى 5 ووو ووو وود 000 0

 همم ل متيِلع هئدا ف صرعو ابلِلزَيو ةئيس ةدايزوةتسح صقتنب © نوفي سانلاى ا رهو رة وريم نم تلدع ْتيَكاَ
 كل 0 ل ا سي ا سل 20غ»53511ظ1-11104001- 11 ا

 ْنَكِم ككل ِرنَتَو كاقلخ نمي ْنَم كالا ىطعت قت كمل كسي / رمل لق تاهمهيوقفانبلالاققمورلاو سراق كلم 3 سي ص رو "أ م اس 5 وو ص لو 1 و
 ' ا رهاشتشسش اقر م ورلاو ا را نم

 2 كوع نإ رخقلاو ىا ديلا كنز قب كنس هنم هعزنب كت نم نئوماياهتانياب زاكي نم دامت | ا ا م لي ل ل ا ا
 : للسحر رج را مالو ورا 5 3 هلك عضال ٠ ماب فوم سدا ع ما

 9 أطلاو ناسنالاك يملا ممول جرت رخيألا نم صقن مب امرنم لك يزف ليلا ف هلخ نت راما كون هراهكلا ىف لكلا لخ دت
20 

 مس و 5 .٠ اهب 4 مح ريو 3 لم اني ف م - ١

 َنوُئُؤَمْلاِن يال اعساواق ضن ىا©باَمْجريَعي مكن نمٌقزرتو عا نم ةضيبلاو ةفطنلاك تملا رْحوةضيبلاو ةفطنلا نم
 0 2 1 ا ع . ا
 سيل دلي ىف نم ىف كرم ماكسمالا ةزع لبق ا نفي بقلب و د ناسللاب مه هلاوومككف ةف اها فانتي هتيقنر دصم دكر هدش 5 . 1 9 "رمح أول لف نيرفشا ل: لاومر ع هدمت ىتسؤ ملا ةءألاوس ف كب اق“ 2 8 م ا] نيو انش تودع هال اوسو 12 اوم تن رع : و ا زكام وفيت نأ لإ عى وللا نيد نمسا مكملاوبب ىا كلذ لعْفَي نمو "نينمْوملا ريغىا نود نمممه:ولادج أَي ا نيرْفكلا

 ريل منبع ف تازن ل يت نونمؤمل ا زيتي اللوق جدخ م٠" عينل لوي اوفو لكاىك السلا هيعرلوق نعم 7
 الطن وزي ىلع موس ناكد انطاب ملال درلبابحصورذلا خشي ان ان ناكل ودس ني لباد ||| تنل || #ج . لك جريت ا ريس انتل | نم قربي مج تيرا

 0 اوأ 0 01 ءارع الارضط ن وبكم وأ اكو ال اولوانيزلا نسى ا لاء نوري ل تحل
 لثئريو لكلذوكو مم ؤك ةروزنملالاراؤكلا الام ميك يشوزضللا لبا ٌالاوم رعت اهيالا مالع [ | را ديت سل 20.1

 0 ا هيل دوعسالا ناو مقل ف لذا لب ابونا ىاشلاب تلت لس
 للا كو ثروت عنب شر ىل سيف اعرب سئنلاو لاما ىف امنه جراما طق ليلو قابلا | | كرس داك ادا تشتم ىلع داعم رسضيم د لام لمنال كعلوبق
 مركملا قالط غرو و (رع سررت م نم اومن االا وقل حابر ىلا نب داطعل تاو روزا ءيالوو ان 2 1 0 ىان ورشي ل هل كوز كالا ىار ل“ ليسذتو
 رشنا مر س ايع نبا نئدايدوا نوران نونا رئي روميو ليلك ماهى نبا ريزغا | |(: انم اذا نيكو تحبس مو لا» ريس ةدهال اني بيعي اف هاجت اع رش ادانيا
 رايخالاب موف ايو نيل شم اوووميلا نولوتبي او اكرباوصاو ىلا نرسل اربع ن يم انما ف تاز امنع ىلا عت 0 3 ل 7 تاو ل
 بيتل ىف ذكيا رشا لزناف سوريه رنا لص نر :لوسر لفل مل نولي نا نوجرسو || /يربالةداساسيف ىانلاى ا مذرلوق لل " نايبلا ور ف اكرانا ل مكرايأ
 قرط اعلاو قو اسما ياهسا نم |ب جنا راوجوا يل اب دق اسوا يرقد مجتالاوم نع نونمؤمل ومنو 0 امر يلع ليلا لسع دل لزنو هلوق علك« سن لك نحر ايتو يرحمو
 حال لحرف اكدلايل اوم نؤملا نكن ذ لش او حرور نموا ىف اور سل الا مدع الو م7 ن وكي ل قع .ناران تااربدإ تريم نوت انلا لاق [رلاو س راف فهرتنادع دو كلور نايف
 فل يوصعم نكس بز لت نملك ال ثم نم ازرو رع اذ والود وذا يار نوي نا برم وا || لاس نش املا بكتللاف لاء ملا لقلت تمل ارم رس ىف اذ /ورلاو سرا بم
 ممسفصلاا وزيري ع رول م انموم بتنا لتس كوكل ايداضولا اوكا 5 وصلو نيدلا 21 م وايد ئ ارشاد لزلامل ناياينردا ملال اراشا تول الامد باككلا لبا
 سوم الوم سل يناس اورثم عم لذ ورم اظن بسح ايينرلا ىف ءلبيجا ورش اعمل ا انتو 200 "يلف لنا ىف مرا لق لاذ ما لالضلا لبا م لاسناو نيدس رو

 ظ رمق م اازبب ةالاوملا ن الر نهى شم الا زفكلا ب جوبر الازرق لطاي طير ناواتعا عم جلا بيسو ا 9 سلال ند ليزلا ماي ف يواسي اموي توّلاب نوونااّهلا كسا نب زج لا فلا بيبا قرعنلاو ةرمب اطملاو رنوعملاو ملا نورا خم انك قالاوم ناوبم ىلدنوالا يبست ني 11 0 انملاتطداريفاعلا لع للا, دارا ليس هزت

 لفي نمو لاخر هف عت لاوّدب مرجالف مالسالا نع عزم لذ ورز رب نيرو عير نامتسالا 5 0 ا 0 انيزعت نينو نع
 نع نينمؤملبئرجز ريفوروعسلاوبا ىلوملا لامر لا مسو مديد موب امن اخر ايل وا منتي | | هيمي ال ذا نرحب عسا و تااذلاب ى نحس” نالوا ابو ةوبنلاو فلا محلا نالولر ين نما مر اكتم ملون نم يالا زب سمن ايبلا دورت وربما نازك شافرتلا ن:مدن_دا 6 || < لد باطن بدالا ةاماراف الإ نأ يرتعلارعيرلزب قناع للي ثؤشلاو ىو
 ريالا يلا هزب صحو انميبإا ىف لاوو ىبم ءئيقحلا ىف ةالاوم نك ناو ما عالؤوملا ةرومصر خا | | لسا لب! لرامنلا ئوتورايزلا ل ليا نوال وق لس ٠ ايي ن منعت ماو ىف ترم
 ريا نماقر خت ازرو مل اهي رر س ايع نيالا ةروكذملا يالا هرزب تبرم يضت يف انعياو ىبما | | امد ل. لعجرارنلا ن صشن ام لات سابع با نع راو فعلا ناين ايش امااناتتالو مالسلا ري لامك م تبئاهج بوججو ري ضنا ارو ربطت نم زر اذ عشب |لاو نم روكذملا || داحسلا نإ فيصل ازغاي لام بلا ىف وحس مب! نمت اعاهإا نبا ئررختا تياول اوربا ف
 رم ايلو مث ادعااوريتكال نايا حور انمياو نيرلاف ىلائم ارسم اهب بسوجو ىف ريرتستو رك سك لا نوب انا ىف ليدل لاق ى رسل نو رانلا ف دعب ليلا نص

 عيت انا دبه مر ايلوا مولع ىحمال مرش ادمو بابحالا قاذاعم متون امئالواوف دامت 3 لي اف تاعاسر شمس رامذلا نوكيا لس ! ىف راينلا ديو تااعاس سرارنل او ناس
 ربالف لو ذالك يف نول حملا شدا خور اولا حم قاظاوملا نا لص املأ ىلا ب نيل الرسضل ل اذ كانهم عاس قرط يا للا لالا لف نسأا نزلا نبا نيف او تاعاس
 ]ش ذأ | ساعلابو تاعاس عت يللا وزع امو شمسان يب قالا تنبض لوزا ليم لب عفطمزكلاب قم اسر ضععب ىلوق آو يبت ن ين مااملطمؤملاب فيل نكذززحالانم| | تبلل نييك ٠١ يسار عورارلا لاطعف لالا تاعاس نال اذفاداشنلا فلسا ىدا
 فاك ةدايزيبرسفملارسيو عير ا ىف كرب اهجورشض انك طلاو نان ناكل وق هلل« اذكب
 يرزلا نسجل جرم نايا حم اهب ىف ريل رار يت ىف و لانملا ل يبس عر نؤطلاو يبارك ثا ىلا
 ريئالاو نمؤملان صرف اهراورفاكلا نم مؤملأو ءلذغلا نم جاونل او جاونملا نم هائلا نيف انس عررؤرلاو
 هراقمو هرم نلث !ن ريال ىاباصرغب وق هلك لكا» رك نع متاع ىلا نب امج غار
 قزريناردقمم م اهطاط ورك ا يظعل ا لاوف لا لكى سدد ق نم نا ىف لدي سلادنع ولحم ناكناو
 ميرصيلو برلاريؤل و مئلزيو مثل ان ملا عرزني نا ى رو اهتومف هواي داش نم يارب

 مووبلعت لوك اطادايحلا ناذ يب مه اولو لولملا يول ل ولملا كك ئلاانا بتكا ضني و
 وبدي فعن اولوأن لو لومملا بسيلا ولطف بوق يلعب ف وصشدابعلا نادرا

 ىف زملا بالو نم سيلفا ئش ىف رشيد ا نيد نم يلف وق ب لاك 7 لاوحالا بلغ اوريب رسل
 نمولاقبال ى ار لوعطملا نم غرفضر انتم لايتم نم اوبس تالا رلوت هالك حدد“
 تاطدس ليعرف اهدد نوكي ل ناىا لروما ف لاو إرم ل ةاتسلالاءايشالا نشل ايلورذاكما
 ىارلرق تلال ٠١ ٌةاراحما ناطباو الاول اداملنا كنز وكن نيت كلاب شن ىلع فاني
 نييترلا اورو لطم ل يعفم | قلع ى ا عيرررصم ا ىلغ يروصنم اي ناىلا كلب راش اف انحاوف انك
 . رق نللع_ دواز ءايتعس الاى ارجو رلوق هروكدلا ءاهفسس ل ياززبو درت هل *
 (مالسالا سلوا ايف ايرقومب سيئ ى ا مالس الا ى اول نمىلا دوت اميف نحر ينم يل مسام ايروق سي
 13 ررما» هرص ورز ئيلمتو ىضن سما ارارلاوازإ وت حو لمت" اهيذايرق
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 0 ا ا ا يو ليلا اووي تلاظ[# ل يب تمل ءْئ لك لعاذاو ضال ىف امو تولت فارع وتفوز لدي ةورهظت افكت هتالاوم نم مكبول قرص إما
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 3 مم 22 هم 5 جدو و و ص / تاك و 9و 5 مس ا هم« وزؤمو م مو ع 59 ه مسرع ود <

 يحناماولاق أبل لن ث ٍداَبعلاِب فور هللا و سبكأتلل ىررك* سدت درا مك نَحيَو اهيل ل صبالف سيلا ةيأهنق ةياغ' اًديعبأ نأ ذنب هل ع 3 سوا ام موس وا باص 5 ا ماه عو 29 2 ( 29 رو مر
 "أ و وبنو ركلروفيو مكبيشي هنا ىعس هلل سيف دل نول رز نإ سوغاي مهل لك هيلاا ندير قيل هثد بحال اتصالا
 اوضرعا اًولو'ْنإَو ديجوتلا نم هيرمكرمأي أم "َلْوُسّرلاَو هر اوعيضأ مهل ْلَق هب 9مْيِحت كل 5 لبق هنم فلس امىفعبت نبل وقع ْ ١ 4/1 و ها” اورو” سل ارث” ا وام 5 5 ا
 رممأ راتخا قطضا هلأ نإ مهيبقاعي هنا ىتعس م هرجيال ىارمذملا ماقمرهاظلا ةماقا هيف © نبيل بيب اكَهْر أَو ةعاطلا نع
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 الس ب ا م ام دال اهم ل يا تا سوا( كلو 2122717
 هاو مهن *ضْعب دلوني هير مهان نم ءايدنال ل عج 6 نودع قعاهيريفنلا فكتب نراك لاو منه لاا

 سس هه بسسس _نصس٠*سلل

 لع نات تراي محلاب تثئتحاو هثدا تعد بولا تق شإو تنس ايلةنح ندع يكرمك ركذ نونا عانك . 5 هن هعلع ب ىل ' هم كن[ ١# مي © 6 ساو ريباكسدو 4 لا 2
 وتاينل اب © ءاعسلل يتلا تأ كد ْنْيِم ٌلّبَقَتُق سدقملا كتيب ةمرنمل اينرلا لغاوش نماصلاخ اًمينع | نظَب أر كل
 رس مالع لل رثعإ» ريع و فر فلا وم لالو + 7” تاك ِتْر آب ةرنتعم ثلة نآملخلاالارر دي نكي لذا اهالغ نوكي نإ وجرت تن أك لير اج أهتتدلو هَمَصَو ادلب ل ماح و نارمع كله

 ىلا دكا َسِيَلَو ءاتلامضيقءارق و لاحت همالك نم ضارتع| ةلمج 'تعَصو ام ملاع ا ملغ لاو إش [هتعضو ف ْ - مصر سوس ر 55 هر .- هو 6127 نوطعلاو فرطعمي 0 ا 2 ١ سم و مسا وس رس
 لس 3 اخ وضل "يلون * وا رضتلاوا هيك ا ليواب لف ثئاام ا

 1527و كونو ضييحلا نم اهيرتحي اهو اهتروعو اههفعضل يل حلصتو) هو ةملغلل صصقي, هن الت به تلا "قْناْلاَك تبلط
 يح نأطمشلا همشاكدلا سلوي دولوم نمام ثي سلا ىف دورطملا ويحتل نْطْيَشلا َنِم أاهدالو ا َهّْيَرْووَكرَمنْيِعأ اذ و جيَرَم

 ًاهأشنا 'أي22نأناهَدناَو نَسَح لؤبقب اهم! نمميرم لبق ىاامهّبَ اليك ناضيشلا هاوراهتب ادميرمالا اخراص لهتسوف سلول رم هر 0 د و رسول 3 ٠ ل .ملك
 لد راهحالا نم لوو د سا» ةيرعل او لقعلا و ىو

 ع«نطمكتود تلاقف سدقملاتيبذن نسر ابكنلا اهما اه تن[ ماعلا ف دولوملاا تيدي امكمدويل اف تبن تن أكف نسح قلخب

 ند الج لك قرهتعم ار سانتا نم قربي مص تابت
 هرب عرراشلاراشا سقت بتعتىاضانمم نزع لين زوق

 ىلا ةراشا زلال جلو بو روق هش لمت” فن نأ لاتسا دب بسضغي نارلوخت لايسالا لمجب

 ضرالا امو تاوبسلا فاء لن ىذلاوب اى اطرشلا يارب كم ض ولحم يئاو ضف اتم /الكل زب نا
 خيرا دولا نين ىارنيرلوقو سلا نيبو أنوي ناوللوق تحل س# ١٠مل سس يع شم الف
 سيروم ئاز نموارضن روق صولا رود ادعس او فاس ىاارييباما لق كلما
 لوق الوزن بس ل قو اول اند لزنولق هل ءاىد اضع اريك شل دريك ا هررك
 رسل خر” الارماو ىلا رج مناك ىرامن ل وق ليو موايعاوٌُل اداشبا نحت ىرافلاوروسا

 موعدا صوبلا نااماوزن يس ليقو ظ ظ
 3 مارب هلم هزبامم'لاقن بتوفر ظريو ماعلا لميت م انصالا ىلح وتر (نكلا موف ركل لو

 داعب سر بعلا كلان وجر لوق هك "٠ ىفاز ثناء انوفرتييل الا مادي امال اثق اسمن ور
 مسا لوسممعى ع ماوقا مز نسما نعوم دع صرب ن اريل شدا ربعو كل رطل
 فلافورتب را نتن لمن اعيرصتم لول ل عن اوارازرشلا نوبل ١ ملسوريلعشلا لص

 سنع ليلا نا لماورئدا مب وق كس دم 7 يزيل باكو باكو ضرلوسر نس
 حراس ىلع يانج ىف ليتساذب اكاد وريلاامءرر قتيلا يلع ارباح سيرن يف رسكروا لامك غلا ىلا
 اهب نبا لاقو[ سار لا ناروق تش ل« ي حل اقف ةراعتسالا قرط فعربلا
 م اوتيل زب قاتلا لزئاف مند لكن كد بوقهيلو نئساو مسارب دانيا نمنح ميلا تلات
 ىف (دأل اءو ماندري  موومببارتخم ايهتلاو مل |سرلاو قوبنلاو مالس الابد ورب طار ثلا نا
 ناو نا لاورزو هلشسس ١» بس لف جلا ىف ماا ةرداراو دنس نيتسو تار عست ضال
 (ترموباوا (السلاو ةولصلا لب وننوي نى وال تب فسم: اذ نربسصي نب نارع ب سومولا وب

 ماهناعو فلا ترهل ند( السلا موتي نب | ومر (لسن نم ناخب نيب نار ما
 لاقاكف جس اه اوان ضن عم ان( ايل نإ نعي امها نحمر لوق هيل: لاو نس
 تقو ماركا ىاتيفيكن ايون ار خأرما تلاّئذا دوت ىلا لمجا» ناركو مئارباو
 دنل ى يك ماب وادوق اف تشب عاشا تناكذ نيت اهوزتن ارو يركز نا سو تمكوارلوت

 ريغ كس ادق ناالد مرنم بد نار دنع عاش تما اووق اذ تنب نسم دارك

 حييل ص سس

 اا رجس لل ىف ىب ائسيف ناهمرشبلا سمج او ني اص تييبب لب اوف و تيربو تسلا كرولا
 تلاكوابلوامل يبي نارشلا تعرقرلولا كلذ سسيسب اسفل ترتر غرف مطل ارث ال ترعب
 تمل الذم دف ور سرس نءنوكي لروما تيب ل كري قرصا ناارل و نخر نا ىف“ بالم اللا
 محتل لف لكنا ناكل تيرا ثمدنم ا ميو نام امج وز لاّمشوم/ ام ماع مو اهيطب ىف امتد
 تتاشاوزوق حلال نزازداارنعى ح ايزخآ ىلا كلذ ل جا نسبي رع م ف اتتوف كلذل
 ملا زو طي طب ترعب رش لى ف عب انييبف ترزججتن ا ىلادلث ارق اع تمن اكأ رنا ىورملولا
 تتوردب ىا لم اب تسحاوروق جمل 92” وعسلا ىلا ىف اذكر نمو رلوهل ار سفن تلف
 رم امتي وق كلذ ”٠ امبطرعيل امىاامجءرسبامورلو هله ”ةرعروزل ارامل
 رس ى ا نا طيصسلا سم الارلو ن4 .روعس اولا" يررلل م مرانل ا ةرياحلا مخل ىبو
 ليس لذ ناطيعشسلا نم ن ودوصخم, ايببنال انا سملقن اى لوم هءاييبن الا قص ورب النو رينج ىف
 كس تدقيال ناز ماسلا فال مال مط ونغ ريس وسو ند نو وصخ امن اي نيسيبجا سل
 نرجو لف تيس امعنموبدي سلالم رم ةوعد نا ألا عرونتوم نا سسلقن ارم يتمم“
 كا لاَ ناالا ثيسرح او ميلا يئرتعباطم ل صمغ[ ف ابريلو سمعفف ماو ناطيبشسلا سك
 حم امير سلا ارا تقلا طار ذ هلح عدت مناوا تق او ناكن اطيجشلا,سش نم |ييظفح
 , || ماالااضيا مسكن اطيشملا نادرورقد يلا يضل ضرس حل اب ل ايال ناظم بسس انما كلذ
 الل را مملا ومو ترومصلا عر لامس لا ارنراسص لمت لوق ح19 ص ار انيطلا فدا
 لوضيإوق ءاشلاو لافطالا سد نم اربملخو سوما تيبإ مدا اب ىس ياارب لق هع
 وان لت بعل لوري اوزلا فو زم اررصم ال ع ار وصنمنوكيو اوت ىا قرئازدابلا نإ ل متكب
 تمتاورلوق سمع صا" ايوعس ا واروتولاكئع اب لبقي اى مسا ل وقلاب راراو ملص ارنا لق
 اممانايثا نعت اولا ىف رخو نع امان اربي اورلوق امآو امير | لتتم امل وق ل عض وطعم إ | ا|ر
 ظ لم م ايعرت ةرم ىف اضاف نايب مافاس



 م نارمعلا

 زرشعو ةعست م هواوقلطناذ عرتةن ىحيالاو لاق ى ضع هّيلاخ نالاهم قح ان ايرك لاق فمّرماما تنباهندلاهيفاوربف نتف قويزنلا
 ؤ ةتفرع اهلىبو اهنخاف ايركررملق تبثف اه« ىدإوهيف بعصو ءاملا ف هملق تبث نم نا ىلعمومالقاوُقل او نورألارهن ىلا
 فيصلا ةهركافوفضيصلا ف ءاتشلا ةمكافأه سعر اهنهدوأهرشو اهلكاب اهيتآي نأكو ريغ اهلا دعصي لم سب سمسا
 هللا ليعاقلاهاروصقمو ادو سم ءأيركذ بصنو ديدشنلان وارق ىو هيلااهمداّيركَرََلَلَو لاهت هددلاق ابكءاتشلاف

 و كلذ ابرك يأ املا يل فشعبتلب اعساواق در © يسحر اَقيْنَم قمل َكإ ةنجبلا نم هب ىيتانثيألاِوِْع نموه
 أبل 'هبَراَيركَرَءواوضرقنا هتيب لها ٌتاكوريكلا ىلع دلولاي تأيتالا ىلعر داق هتيجريغ ىف عوشلا: نآيتالا ىلعر داقل اناَمِلَع

 220/5© ]يللا بيم كريم كو ال اصا دلو ربط ةيَرَذ كسع نم َكددَلْنِم نإ بَ ِتنلأَو ليلا فوج وفصل بارحملا لت
 هنو لفن كمي هل /لوقلار دقت رجلان ةءارق اف ناب ىلّىأ سهلا ىل ”نرشولا ىف ْنَصْيمَِوٌْهءليربج ىا هليل

 هللا ١ يبوس , عرق 2 را اع كل رماد 5 ها نإ نفطر ا
 :رعاعونم اًرْوُصَحَو اعوبتم اًرهَسَو نك لك قاجخ هنال ةركىعسو هّنرإ جور هنا ىديعب ىا هلا نت ةنئأك ديك اكْلصُم بي

 تغلب ىاديْكلَقِمَبْرَوَودِو ماع نسوي فيك نات لَا مه يرحل و ةئرطخ لمتيمل هنا هر © نجل صل َنفَيبيَوءأسنلا
 ماعْمي هللا امكتماثالغ هثداقلخ نم َكِْدكرمالا لَك نيعستو فام تغلب ذَوأَعقَرماوةنس نيرشعيو ةئام نسلا ةياهن
 هبيزوشبلا ةعيمس ىلا هسفن ته ات امل اهب اصل لاوتسلا هدا كتتلا ةمظعلا قر نقل اكن طر اهظولو عوش هع تزيل
 ىلامتهثياركذ فالخمهيالكن م عنتمت كا سايل معتاد يلع كيلو ف أدم! لمح ىلع ةمالع ىل*ةياإ ْلَعْجاٍسرَلاَ
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 يكمل اجلا ذاركذا و هلئادادر اهنلاسخادا هربوا لق سو ردك يرد هةراهل رات يلب ىا د
 اهتم الن قل نمر نايس اشيا, لفي شلال وقد فوزوم أدير ييرومالاداوق 1 فدؤملا نتا شع 0 اد

 بابيبلوق و: مال غل نولي نال وقومو لاوسلا ثامر ق تلد 0 78 نو الج لل ةرهتعما جنتل نم ةري دمت ائيلخ
 رتصق روق ىف كلغ اء سلق نام ايالل لم بابل ق حلما لمجلا نما داظاب ىااس | | مصّعلا ىف واي رز هتاوق لل ءاورقاف تنب عاش ا داش غلو هل

 نملن' سى ةداعلا قرش نا راما تلقو انياب ق دخت, ررمصق ىف ءاذيياب لعن ثلا ايرلز والسما ىلاءاملا ىرب نال ع ايركز لق حلب ناك رم لكى ف تءاره تلم دالق وغلا منا
 حن ان كان ناك او نادر هاولإ اذ يك ادلو ءارززعرما نوع م يار نيم ىلع ا ىليك : م لاسر هبس ا ىف فزع ال ىتج د ايركذ اب زغاف لسا ى ل اءاملا ىرب عم مهالقا ترجو

 متعلس اياب قلع حررطاذا ناكو ريغ اريلامعصيلال 5 ارب ىا مسلوق ميلعلامنلاي هرفلا رضع و
 يصار ل ازرق نلف اوم وق حل كا ضنا نب خيترلا نك ير نا هاون بساوملا

 اندلوق ملل ١لغتلان وو عرار ا وءاشن اوبن ىذلا لن اي ىلتك بت ارب نرش لب ا نم

 ىاعتتل وق جقلال_ 1٠ حاملا اذكث رش نموزرأ ب قولا نم سئ اش ىا تلت اي
 سبر راال ايوس ل ايل شمل انلا ملكا نا ميرم ةروسيف اى وس نأ تناورنكى نلاب عيت مر ماس تناورب ليتر قئلازت هش ىلا 1 يسفنلا لحن ىف نايرعتتلا يرو نمو
 سلا » سانلا نكن قير رق زيا ىلا( كرب اطنو ىوخبلا جتا اقام لكلا نعزي ايسل تلال يف مس انو يلع س الا يداوي ىرببس ١ نم مادا ماتو: ليش و بيدا مس

 اطال ولج ضايرلا عم ةوللا ناريفوس الراي نعبر اننا فلذ نيداريلايدبرلوق حلل“ | | ىوتورضن عن زي لير ياعداهعلاّ ل ل قزرلا هؤاطعا سيل عض ى ابتلي اق علت
 و ذل ير ذاو رق هلم, اميف كي الو مراثووورائُش امرا ذ لج اميلايلد/ اياا] يب رار ايف 00 وب ضمن املا فز ف ى اعدام رلوق ني “< __ ىوابعا»

 ةرماظلا ءلدالاو رب ابلا تايآلا نم بو لانا ميلك نمر مايز ىف ىاراكي او ىشسلاب جي | | يلمورتف !ىلضا تدارك رم لاع ىادام نامزلل لو ثين دونر اسيد قف تقول نكذ لوا
 ن/ ةيآلا يدط امل اكو ريب ءاسل ل شال شلارلذل ةرملا ص لق, سلا( الك شتر ال سجس نزو أ | فارم ارق اع سنان اورنلا ل مارا فريح يخارلو لش* لو علشا نعل نوكيشا بضرو
 لاوس ماو زتنم ناكام باوجب ا نسكاوركشلا نع الا سلاسل سب ناي ار لقانا لج | | روق حن لا رقاعلا ةزاط وزنا ى لخبر يدوريغف سكاقلا ى ارامل لجو كلك اهمها ناك
 عزب نثر بيش ى حلا ىنقو ىلا غلا عرولط نضر اكرااو بسوطلا ى ا لاوزلا نبيع نمر ننحلاو | | ربك امسساي عملو امق ذرب ناربلا تسعو سيح دز مرصقن م منام كافل ايركذ تنئ اراد
 ُنارنلاءاور اك اهيورطل بت قولو سمسا عرولش لبق قولسن ائادص لا مهنتي ش ىف نيك زايآلا | | لي زداستت اير اصدرولتلا ن'ل نعم اهلحبد مرعب طعاو ريب نكت امن كع يدش امي اها امنم
 تقول شا اذذا ىرقولا نير يتلا ازيرييوي لصروق حلل سيلا ركلاو لرايلا نم أ | - ىو اب !!رلولا بله ى عر اًدعاي بيججلاردالا كلذ ناكذ هين ماركا اهمركاو نجلا نم
 بت نا ىلا سم !لوزنت نيت ندوب و ىشحلاب زوق حلم »٠ ةالصلا فالي صوصن |[ | ىفو اعط اواو ام مالسلاريلع يركز بدا ناو ىااوضرفف تيل ا ناكورلق تش
 طلاسم تناك ذاورلوق هلل رإملا حارس نعل تنتو ىار جلا عدم نمد د راكي لاو | | رض لاقازلف عيا وورطملا لم قيلطت ير لا يذوق ل 7 تاءىا نلف ضرق حرا
 نبلاء صق هزيو مالا, صقل اذ ةرساظ امني ةس نم او نارك جرا تلانذالوق ل ف طع | | مشل نادل ى بيث ارك لها نك امىا لوقل ار عر لرق حلل ىداص## اه اماءل وا
 امرلولا ملط ىف* اي ركلولمام ا ىب ىلوالا ف يش اجلا يؤ نال اهني تراذف اي ركز رصقاراو | | و لصسملا ظل الوهن ان عيورلوا دي 0 00
 ا ا و ىواصأ | س ايعنءاننع ارصمزوق ام رسل ان مظو ين ان نويكسو لوا عشيوم  ىاا ضو لو
 ءلسمبا» سيرا اداب داما نكمل ناد مد داو مدانيذ ماولمو للسما يي لاا | | مسك 5 نإ راد الك تسع . لوو اعز ار ب رسووو | | سس ور رسل اك باب قرص ب نم[ مل اواى بيم ناكر مرشنا نس سيل نم ريل نائم نا
 وةارؤنلااسب نويتلي لام القال ل يقو باشنلا (ءامسوم ل جزل ممالقااوقلاووق جمع | | تاتا“ انافتا لكى لاثترعسا مز اب تلاقي تمخا نادوحس تبا نأ ريس ىف ىدسلا
 لؤخلا عازر وءاملا حم ران ع ستقو ىدرارلا رق تميثن م نإ لعروقو سان نم سدناك | | تسلا املا بلا :لكلا نال ليقو نا ل بروق تلك كلا» طهر مب شيف ا ىرل فذ
 و ىلخ داو ىاادءاصرت |!لعذاملا ف ص غيل ل ىارعصو لوقو يازنلا / امهبس تاكا راب واصا»اربديب ىف غم اب ورعا ثسيع ليي ثلاارلاق تلال نال ليو ريب ليلا فلذلك بد

 101 7 رك سال رص ل تالا نا, ل فلا, لغات و ةو عصرا ىونملوت هلا لال عيت زلا سئرلاوبب وروعيداس نيت يل اووي وق 0
 لج م مالكا لاف فالثلا ىلع اوزوم ماكل نوكيي | | ةداحلاثنح نس ماظعتسال اود |عبتسالا زب مالغ ل توي لاررق هل كح__ سفن عشنا يلى حن وا ناكر رعصوا حماسلا لاقريلف ساىن نم تدناك |. اب لوفلا ىلع اززررو ريض صول ع ندامملا | | اعا# 7 ثلا از مان ل نوي ازرق ا ح_ م ظنا علما ع
 ةأرماوا ناكالصررلدلوبل ال نسق اعلاورأ اهرلوق هلل لرارم ا! ىشلا ثييت نهال ةررلا
 موون ز فاروارلورمو هرياز ان ن زرق اى عرارلا لسنلا وطن عطقا أوبورّقعلا نم سَ



 منارمعلا » 06 20 «لسرلاك لن

 كنامز لهاىإ©َنيِمْلْعْلا أن ىلع ٍكفطضا و لاحرلا سيئتم نم ِكرهَْطَو كراتخا كضطضا هللا نإ مَسْرَمِي ليطيج ى)

 مانا نم ميرمو ايركزرم!نمروكندلا كِل نيلصملا عم مق ىإ © َنْيَِكْ لا هم هَنراَو يبس و دبيعيط | كيرف عير
 1 ا ل م ع يي سم

 ىلري لقي مهب مهل ريظيل نوعتقي ءاملا ىف ْمُهمالْفَن وفرد ْمِهَرَل أير دهحأي كيل يحول كنع باغ اورابخا يعل
 ىا ةُّليِلَمْلاِيْلاَف ذإ ركذ ولا ةهج نم هتفرع أمناو هيريزقف كلذ فرعتف اهتلاذك © وجهتي هير تنك ايو” عير

 روما

 ظ ذا باالبهىلت اين ىلع اهرينت اهيلاهتبسنب اهيطانن مو يب ىدع بل همنا دلو يخيف ملكي درتي هللا أ مير لربح
 لج سس ل ع وس

 5 هلداردع 0نييرقملاَنِصَو ىلعلا تاجر ىلا ةعافشلاب ةرِدجلاَو ةوبنلاب (ينّدلا فرع خي اذ ممجو م هاي | قا مهتبسن لاجرلا داع ا! 0 دو سو سلال د يهلك يميكر ها نجح سدا ح ل ايت ما 8
 أ جوزتيد لكتب نؤسسْمي زولَو الو نإ نوني فيك نأ تر ت5 © نبيليطلا نم وَلمهَكَو هالك !تقو لبق الفط ى[لهملا ىف ساكا ملكي يي ج0 ا ه رأ جويعأل رمت” ا "امور
 يل© ٌنوُكُيف نل دل لوقي منو ةقلخ دارا ارضا ىف اد كيم قلي هللا باالب كننمدلو قاخ نم كإ ترهل َلاَد ةديغالو

 0 عابلادجبو ابنصلا ىف ٌليوَرس فب ىلإ دوس هلخمم و0ليْجالاَوةبوتلاَو هللا وطنا بِلا ءاهلاو تونلإب ُهُمْلَعُيَو نوكيرهف

 1 ىلاممللأق ليئارسإ ىنب ىلا لاحت هكدا هثحب الق ميرمةروس فركذامأهرمإ نمنأكو تام اهتنذ بيج ىف ليشريج زفنف

 _ روصا قا اف انيتسمسكلابةدارق فون ىف: ِرْكَيَر نبق قدص لع ةهالعإيأي ريكو فأبى انا مكيلا هلد|لوسر
 جا 9 هه أ ه خ5 كوك و راحص#» ٠ ٠ و. زري . كو 35 86. 97 0 ردو بر و

 وانا كذب ارشاط قرد فد ارزطن وكيف ف كلر يمضلا هنو اق لوعفم مسا ف اكلإو 0 رْبظلا ةَعيِهَل نيظلا نقول

 _ضىشا قرب هايم طقش مهءيع نع باعاذاف هنورظني مهوريطي نأكف اقل غتريطلا لمكاهندل شاذخلامهل قلخف هتدارإب
 . 5 ش 0 -“ ؛. هنت 9 :

 | ءاع اباقلا نيسمخ موي ىف ًارباق بطلا نمز ىف هثعب تاكو ءابطالا ايبعأ تاءاد مهن الاصخبو صريكلا ىىجعا دلك ىذلا هيكل
0 97 

 - ارش نكمل ةنباوزوجلا تباو ةبادص ىزاع ايحاف هيف ةيهولالامهوت ىغنل رركهتدارإب ؟م ذأ نوما ناميالا طرشي

 ْ ا ١ نم رصاورو ىلع ”لومملاو 0 5 5 م7
 . أ يسار ليا« .ابواسالا فر مثل نيا تلاسرف نلف لير سلا طد لس | | | كاب الج لع قرهتعم رس ائتل ا نم ري دمج تاريخ

 منحت ماعلا مساي ص [ئل ا دست ساب نم دنا ىلا كذب اغلي ى الق حل
 : سرك م رم تلال اقزب اهب نع صو مآ ضر مر مشس او نينس شر الث يوبن ىف سلف عدس ني لث

 ١ امامنا ليئلب تيلي نعي اع | ريطماءإ لاورلا سيسنمزوق لس ىواما»ل
 [ةابلاة رت ضل يق ن اق عممس ا ناو طبى حي ناسنإىلغخش اذار عو قسم ى شو انا تولخازا
 1| نيلاكتوازتلا مرعلو لبكي نا ىلا قت ايار داب بييجاراوس كلذ فس انل ادالببكم الكب
 11 ىا باتا كور وعسلا ىلا ةرايعو ليث س اننا نما ناكف زد ارلوق جب ## م يملا جرس وب
 6 ماب بيجاى لوم ب اتكاهشات لقانا ةاروتلاوروق لل ٠١-1 يئ الاسكا س متو باتكلا
 || نا لاراشاالوسرعجوررق تلك ٠٠ ليكلا ف ابحت امالا اهب ديعّس د امظفك ناك
 - ١ ]| نوم شالك باور ىاايصلا ىف روق هل ىئرلا نمار نحمل اين ل فعم ل فب ببوصنم
 ,٠ || نيثبالاس اء كي ءارتعلاو ضيش يلو قلا كو مسمن ل الث نب اومن و ىا غرولبل] سدوا لاق
 . ؟]|اعيدلرت هلل ١ ستر شعدزثئام نياوج والا ع رم ف سن امئالوسدو اهب شاع
 || ننىامررةروس ف كور رلوق هل »+ نز تسريب عردد حاملا ف واصيتأ ةأرملا ردد
 0 17 رص ضمبا مل وقى ا ايفر ان اك ارا نم ترزربتتاذذا مير يسال فر كذا ىلامترلوق
 وباب ئيصالل لكلا بيز لكي ورورب ل جبا هزي حرم ناى ا ريشي ايى ارق مهل
 || قو تبر خضر لك يف قرمبلا عب ىلا نا ىلا ىب مدح اْسا ىلا ىرلوق قطط ااقبلا
 || وجو ميسا رسب داسيا رسايل ا نالاقيام كلب عئ دوما رلوق فلسا قل"
 |[ اجار ىا موق كلسل_ ٠”ريوصتلا قلت ا قعم ناب باهاق ملاعت مشلاب صوص
 مى ا لوعط م !ناكراو رق تطل عودا قايل حدو كن اءال ل يصمت نعش
 . | ورؤئوروعسااىملا ةرابع نمواوّئسمازرطلا سني لامن يطلا نم مرو اه حملا نوكيث ل شارع
 || بوق لت روغسلاولا جرطما سيب لث املا سلا لذ ىل هن اذ ىا ف ايزل يملا لوقو
 مف الارعيد الو لسير ع نم طور اضل اك عبجو اناذأو اير شو اناتسال نال ى اقلها لم
 اييمطقسلوق هلك ىواصاال ى ا يذوب نايزرلا نمل ابو حش ارا برظم ادعي ةعاس
 ناكل يثور هنم نب يم نعى حان ايوق حلا حور الا ل خد نم ينل الخيم
 ا ضل, ايلاو رابط الاطزج انام ىارابطالاايعاتارادامنا دوت هلس كال ادعاو اموب,ش يحي
 لت اب نزل ناو آربا نك ع طرشي ناكى ١ناميالا طرشب طوق قط + حرابصملا ناك
 اول ور يبكا ىل اذك ويت اي تايب قوملا ىيي م الس الع ناكرشلا نذاي لولا اوت هلسل_-
 || نااويطف يبطي سلو ىو مش نوما ىيءن اكن اذ حالحلاي ايكيا تيما لاتفرنع سونيا
 ١ ]| تلسراىاارزاو ايافروق هلسلس» نايبلا عورازك ضنا عيدا ايحاذ ىو ملا ى بكت

 0 ا وا ا
 مقورزاع مافرشلا موف وربقى ا معم_.ردطناو وربق ىلإ قتدطلا رخال لاف ماي لل نمت اءدق
 ا 4 3 6 بلا" دل وو قب و وريق نم حررط قي

 (ثالسلا اريلع مير صث اصخئرم ناكن ادام ءارنلا نسدعال سل نيمو باري نس ىسيع#ي
 موز شن او سوريلع سل ا(ىلسدر#ك تنل ان ىصداطم بيباشا ليضفلا عفر نم ميم النك
 ف ةدرلو ٍءرثك ا ههئاضف ن للاميف ناكل ناو صوصخملا ءلييضفلاو زر نالاينعرسلا ىنضر مالسلا يلع ىنلا
 نيملادلااسن ل ضف ايم ملا نير سماع وم اضف مالنا اربع مرم ىف يش ان مربعا ل ثيسداع الا
 رئلانب ىف للا مم ايروق يك !مدارطحلارزع نت 0 اككرغ لاو نيلدالا نم

 انا نافرشجوزامنا نمداذللا لائم در لل تحن طب ةراذنالا سب الااصساب ةرما نفل كزي م
 اههماب تصاملال جوز تن اكو لوي لان اكذ.س اننا نيترسجوز مسارلؤن مف ايملا ىلع

 اتبالصكم الص رن كنا ايبيرتى سمن لواول اور شل د وبس مق ىرجس اد لتي شا ١
 عكارلا بروق ل “ا ىواصا »روب الز ال اذ سكاي سن اتناوروهسلا ل م عروكرلا مدرّوت م

 نم لاهرلاة لص سؤحلاوا بيض ابر كزملا ىف شؤم عج لتر لاءا تاىك ارا حم لتي مل
 كح ىداصا»ءرشنما مدعو طولا شميت مءارنلا ةولصل ال ملا ولو يشن | شريم
 فس بييتزنلا نوكلامادوكبس.|مردمو لكل اري راووزهج ا قلطا ىلراو ريس ضن إلا لسى ار
 رلوق ه روعسلاول | مب نيعلارلاب سكر تريل اماو ناكرالا ل شطف زول اواو يذكر رس

 هه "ملاك ئرقلل ب ورانما قار وتلا امب نوبتاوف كلا مهالقا نوي ىا نورتي
 م املوقرب قلعت ورق مار ظل وق قرلا ةرابجو: لفي ميا اوريو |وملحيى ا ماظل وق
 لسا بدعي قح ام ومب الورلبئامسيف لم لذا مارس الاب ءاقد الا نيلحست حمل نال ميرم لفل
 رمل سو يسملا حبب عروش نم برعم حبسا نع لري ىو سيم عيل طلخا

 لطرالا عراد لرلاب رازنال حج ا نمش ل يو حرور وأ كرايم قنحمب ءينرجلاب اىجيسلصا جملا
 نولي نازوكمالو مررم ناو ىا فوزم أر تجرب ميرم تبارلوق ههكلس» عيل ىف مي مو
 ومب و هاماؤرلوق قلل لرادماا ميري قسيس ا سلو يسن ى سئ سا نإ ى طويت نص
 ىف علا عامشلااا نيم ارتمال عافشلاب لوق هلل حرورا» نير شلاو ماو َوَفلا
 ىا ىخسو مم ام دي ىكىكتر رص, مملاررملا يفر لوق تكس الار سوري سلايل ص اني صوص
 فورعم اوم نان اورماركزنا اهبدعا نالوقر ملا نر لايك وروعسلا وبا وأ_بهنعم نم ىوسي
 ىارلٌوتل عرراشلاريلاو رم ورسم لا نايز ل ىا قائما ث زو ىلع م لكل او ىبعلا عيش م ىذيلا
 يضر نولي ناوي ينس مكي ىا مكي يفر يننلا نم الام نوحي اذ جسدمملا ىف اعلا ب ةرابعو الفم
 ريونللا لام نكن ن اتي تواغرخ نم ايب لا مالكا سكدااضط يوكل امم ىا نايبلا ديل د
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 ملسرلا كلت

 و ريشا ناكل هيال ر وكزملا كلذ فر تإدعب لكأي امو لكاأمب

 000 همم اكااة#11“ |اوقئات هيلع ىنبيلوا|سيكأت ةررك كيو نوف رك
 هس سوم يييسسببسص صبا

 اهم

 اولا لاكهني در صنال للا لإ امهإذ ىاوع قرا صن نمل

 1 س7 ل يي يم ل ع سلا
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الى لك قريتعملارم سا تلا نم قري رج تالت
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 للا ءاجم السار لعد اذ حن ني ماسورارق تل
 ناءزلا لذ ل نوب نام و دعاس مايقن مافن أر فصن باشر قدوربق نم حرف ورهق
 ةيعل نا طرشسب لاق تمر لاا مع لارا مساب فيدو طد نالال لاي يلا تما ارق لاّتف
 ىياادداىور لثنن اوزوق ىللا» لاح اف تاءورٌسلااهرؤ توما ت اركس نما
 لزق كلش كلا» انك لن الفايداذل تاكا نالف ايرل اقف تي انرارعسانباولات وم ا
 لواو نس ن وعسو موري اوستو فلا ى دع ب و زيي ناكو ىطوم بس مكى بو ىا ٌقاروتلا نم
 لاو كلش. ٠١ مالسلا ميس رخو بوقت نب فسول ليسا ىنب ايبا
 دوتيلالالةاروتدل ور يعم دولب بلو لكالو ى سوم عرشم ائسان نايعرش نا ىلع ليوم ىضاقلا
 ىتن ناهز الاب ,سص ينو ناريه يف ينل ناذ يؤاكرو لعق انببر لع ض عيت زوعب نقلا جن
 كا نم ييسر غامو ىمقملا تيب ل يقتسو تسب زري ناكى شن ازعاج وسفن ني بسب 5 لاقو
 وم, بباوصنلاو ميضتار نع نرايحالاامعرتخا ءلطاب حيان عفر نراك لص لو وق طر مل قار وتلا
 ناب بيجباو لثعل او (نزلا/ل بلح مزلي داب ليغتسا لكن حمير وعشر وت حش ل كا لولا
 ويردشلا تاورلوق يل لاصال ايابرع ناك اءالريرضستلا لججا نمير رطام عير
 هراطام ويل وق حك .ما» ىذاصنلا ميا الث: سيور للى فثو مي دوبجلايرارقاانب عبد
 سساصالاسمارلوق لس لمتا» فوزهم ا طر لم يرمز لى يدع س حا (ىلفر وك نب ىلا
 تاسوسك ابل نسي ولا ناب نازيا راق هاك اما! ساحل شل !ثارمو نغ رابغ

 ايباذرلت لتس تايم تاروسك ارو هاشم مطل ومب | ةراعمساومف

 رامبو ماللاوا ىف واب حمم انبب ىلا ليقو ايسباذ لدب ايعار زنى و ف وزو (تلعتساجلا نوكيف
 ئايصلاداداذئايص ىلا ءدسرارما نالت نيراصفاون ليتوروت لا. لاا ىرارعن اب ندعم
 رماول كير عجرق ءفلتكب ا انببب مالسلاو عولصلا_ دهر لاف رايد نعت ل ومشي ارو
 ورماو بج املكم السلاو ولسنا يل, بف باخ ناولالا ل لب امغبص اذ :متيجم جمالع اربد
 لاق بالا ف ءتيريضالاقفحتاربورجتافلأسن غرابصلاحّترطريرااكشلا ناب ذوكل اق
 مير ناكأم بسسحن وبي اي نسا ىلع عما جررخا نى ارطصا ايو رجا ابق جركل عل طن ا رق
 نون ازوكو لاؤقلا لاو نيو اوما سو م السلاو غولصلار لع, ياونم او نورمماولارزم بهجت
 نيراصقلا مدعتبو ليسلا ىوايبص نم منعت لولملا نرش مالا نيتيراوف او وب لعب
 زوم اد مالسلاو قولصلا لع ى شر اصنا اون اكمسنال نير اوف ب اوم كن او نيا رسعلا نيرهضععبلو
 ايانعجاول اقاوع اهاذا منا ىور نوروكتل# هلا ارا »يو تعاطى لن ييملتاو
 يرطب نع اول انا نسلم اذاو ناغيفيرماو لكن ارتم حر ضرالا هديب برعم ثلا عدي

 لّضف![الملاو ٍةولصلا لمى اان لنغفا نماول اة نوير شمر املا اهنم رف ضال هديب
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 رثلارطو لق هل رس ىتشو#انب ليي حررصلاىفو زؤشو عنى يطلق ل
 نمرفت م ا ظفار اصف لاح اعترشلا لكل اهتم الاورشلا ل اصيا(ىف ل ايم لا نع ةرايعركما
 يس لس راج وز ولا ارطركملا زبى مس اعتاب رصااب رجو ليو اف اوركذو تامي اشم ا
 تناك رشا ماعم نلا ىف انآ ءلزنس ال ايدازنتس الا ءازرجو عد ايئاب معو ائم ادازجيوك الشم

 لعاوعم ال منا للذ ل صا 1س يش ىلا ناب روق حبل اريل ب لع او عدت

 | ها

 صخلاربذييداتههني اع املاممْوكوْويب اذ نو أبن !ن وجهاد نوتيلا ولالا ف تاو جون نيماتتو مهل دلو داو أعذ
 كيفة ةرْوقلاَنِم _طبق قري َنْيَبَمَِةِزَصممكتشج 6 َيَنِو

 ز05ئجو لك ىقعمب ضكبذ عيمجلا لحا ليقو هل ةيِصِئرِمالاهديطلاو كمسلا نممهل لحق اهي رُكيلع مرح ئزإإ ضئووأت
 97ه قر هللا َبإ هتعأطو هئداديحوت نم هبمم وما امِف © ٍنْوُعْيِد هل

 هلتقاو دارت هن ىلع قلع ّنسحَ اَإَو هباونمؤيمحلو هوب ذكف ©ةْيِقَتَسُم قبرط اًئاَرِم هبرحكرم/ى نزلا ند“ غو
 000 ا : 0 هب نما نم لو |ىلييع ءايفصامهو هنيدتاوعا ٌةُنبار أ نك نوي

 زمنا ءذلي انقدص [كمااهوضيبي ىابايثلا نوروع نيراّضق اون اكل يقو صل اغلا ضايبلاوهو_ر وحلا نمالجير شع ىث اونا
 : انياآر وك ثم يمس مس الادب خا :

 لولا َنكَتاَو ليجغدلانم ىو اياكمأاني 2 نوم سني ىدسيعأي
 ىلع ىديعه بش ىقلاٌةاب_مهب : هناك ةليك هلتقي نم هباولكو 5! ىسيعب ليثزرسا ىفيرافكى ا اوك لاحت لآق قدصلاب

 دال انك راو اومش ةرجالاب بايثلا نوليلاوراس فر يسن ملكا دريم لمت ن

 ريمرتلا نع ةرابخ نا ترارري سما نصب رسب زيزللاازر نا ثلاًّنلاو ىلا ادب الاي يب

 ري لاعتريلا تحف ىكذوريلالشلا لاصيا ل ينريلاب بفرعلا رعت ملم كلاما

 ب رميبو

 05---- لل ب يبت

 20 ل0

 تحل وسرلو ةينادحولاب كل هَنْيِرِهشاَم رك ئىديع

 مم يملا

 بطب هاو ءايسلاى اضل !لر رف جرف فقس ىف ناكم ىف هربعوف لير هاهرلتت
 سلا نا قو يظهره« لن لم | لف تعي ى تش ىف لكي نا سوث اهططرم ا الجدروبتلا
 شان ناكاذااول اق هوررهيعم ثذ ىسيت ىلع وشنو مولتن ىسيك وون ووأرادفدع سير ش
 لوقت هلال ىوام»“ ركل اتمني عوف ىش ءان انبجاص ناك اذاو انبجاص نياف
 ىّئلاو راو وس | لددمكرعاو نث انن كيب ف نيعمتك لج شع ى غن اول يأ !ىور هولتمف
 ُفاضلا عررخاو ى زا نط ىلع يلصو لتثو قف املا فا ذغاف قف ان نم ىلع بش سلا
 الورم اغا سرييبلا لو رياىدا لع جررخ شم حري نار ثيل دارا الس ايع نيا تع متاع ىلا نب ١و
 رمذجلا ف نوكيف اكلم لستتى بد يلع نش مرا لاو م نمآ نارعب نم لرب نم منن نا لاف
 رشلانلاداعفواء مسا لاقفداوفداعا /س لا لامفانا لاف انس م دعا باش ما
 - بلا# بائلااوزغافدوميلا نم اراجو ءايسلا ىلا ىسي عض  نارعب يلصت لاق

 «ليربج ناكو + ى سك ل شو ارارومإلا كلن نا تاز و ءاهسل | ىلإ ىيم عبور هلع

 (تيب لضري نإ" ل برجوردا كلذ اودادا|ررف سرّقلا ورب هان ياو هانعم ومد ع اسرقرافيال
 وز اف ور سس قلاو ناكو من زورلا الك مل برجر جرخا سيب لضر الفن نورا
 فا اذكق حذر امن ح/ وتلا نم لعاو مسا يذم فاروق يل 14 ارسبلا» بلص
 اهبالكى ا لعق ادو اينوتسد ايبا لا ف ايفاد ئنلا زا ىفو تلا ورئعو لوماقلا ىو حلرعلا
 || كيقوتس/ى سايعلا فو يفوت ء امس يل خفر نال لايفوتمو كيئادربرتنلاو ليقتسا
 فئذارو نع اك ىلا برج نيا ىلكناو نحنا لا ليزا ماعم نو لوزنلا رب لعب |
 لافوتا زي ل ركمت ىلا ىا فيفوتم ف روق حرا يبطل و توين سلا يني ن م
 لتكن ماونتن نان ئوصاو قت اله لرقم لامس عفادانا ل لولتتي مم ارتالف
 ثا مولع سل السى نا نك در وو زيا لّسرلاب تيت قوربف اضياو مآ نمل انا و

 مرنم ىلا نيرلبوملا اننزسع مج امن بانو أ لذ رعب هاذوتي اوت ا مل اهرلا ل سقيو لزنيي
 مة رداع نلا لونا نع ةرعرم ىلا نك سمبيسملا نرد ييعس نأ رب زل نع ديب نم نيوفس |
 لكتقيو بيلصلا_ ليف أو اعااماو اطستم ركع ميم يا ىيس ل زي قش عارلا وت ل لا
 امديلع ير ني ى م لزني مداد ىلا ورع ا لبقي | قع مما ضيغم رجلا حشو رينا
 صيبا |نييع حلبا لاو سي ىف و ضيم ا صن“ يشسو قرش واضعي ةرانمط ادع مالسما
 ارابتاور سمول نل اربنا لاق ع اسلاركرن ولاكن وركزتامل اقف كانت نحو م سور يلع لا

 لسرث نب ىسيم ل وزن امهر طم نمي سمشسلا عرولطو ٌيارلاو لاهرلاو نافدلالزف تاي ع
 سيلا لوسد لال اقتورمت م سئ ادب نا قولا ينو مآ نركب امو عج ايو لسور يلع سلا
 تو مدس نيدثفرلو اسمن شمله رل مل وو عروزسيف لصرالا ىلا يت نع فسم يزني مسرع هلا
 فو ىزوجب ا نبا ماوررترب ىلا نيترماورب ىف ميرمنبا ى#كو انا وق اذ يربى فى كن نري
 و ترو ايو نضرالا مي ادد ايلا حرورنتمعاماااطارما نمرث ىلا ربخ ورع و ىض ادي تع
 قواملاامبرخا زار وما رن ال لجو مش امر طن سمك ٠ عروفط و دفيسلا نم عسل وزن ردت
 رماطغ اع ابلا بحى لكى طنا ىلاعتدسلالاعااكداهسلا نسم لوزن ورعرسوربكالارعف فو ىتنا
 ((يقدنع وزب وب ى سل بقى ارو ل يقرب نضع الا بانل ل با تثناو ىلا عرس لاو ايما
 | عو حاصلا شي داع اي تيار ئايحو شك وزن نا لص اهل اذ قرهاو للم ا عيش ع اسا
 ةءامالاومالس الار اّححل او نرسم ار ومب عراب ( يلعن محتلا ىلوقهيطراهتم اال و ةعدلا لب نم

 ودايسانيروزو ىش ايفر لقي شمالا نم نمر ىف س اننا صعب ناكئنال سيف م لكلا انطارّمل
 ىل اضياوشرب عمتا نضو بازل عرس لانمومف ماوعملا راو اازر نص عو ىسم لاسلكي
 سراخااري

 ق



 م«لسرلاكلت

 نيل نو ك سحبم ٌكرْهْطَم موتومردغ نمايزدلا
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 اقاورفل نينا ناو تيللزرم) *و وول
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 َقَْق_هلآصنلاو نيهاسملان م كاتوبن اق دص كوباني لإ هاري نو
 اذ يو تدل اونو هك جزَم كلذ 'رمقلا موي ىلإ فيسلاو ةدجل ان منول حي دوهيلامهو كب ودك نيل

 ٌنِقمهْلاَم و رانلابْوَرْنْجْاَو ةيزجلاو ىجثسلاو لتقل اب اينو ىف اٌديٍدَش اا نحكي

 نإرمعلا
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 . قادتهثداناىورمهبق أدي ىا ©َنييلظلا بحال هما مُهَرْوجْلَن لاو ءايلاب هيْووَيف يدلطلا ويح ءاوُنمأ نيل انأَوهنم نين أد
 و

 نفل كلث لو سدقملا تيببر دقلا ةليلكالذ ناكو انعمجت ةميتلا نااهل لاقن تكبذما هب تقلحتن هتعفرذ ةبانم هيلا ل سرا
 و بيلع هلدالسانيبن ةحيرشبم كيو ةعاسلا برق لزني هن|ةيرح نآخشلا ىور و نيتس تس هدعب هما تشاعو ةنس

 دواد ىلا ثيدح ىو نينس عبس ثكمي هناملسم ثيرح ٍقوةيزجم ا عضيو بيلصلا سكبوريزنؤلاو لأج دلال تقيوملس

 ىديب :رمانمروكنملاكلذ5دعيو مّقرلا لبق ضرالا ف هقبل عومج داربلا لتقف هياع لصيد يفوتي و ةنس ىيحيراىسلايطلا
 52 مدل نيب عيحلا رو

 هس س-ه-ه- لس يييبيباابا--إب- بس ساللا انارقلا ىلمكحلا يكرر اشدلا فنعم نم كلذ ان هلمأعر قلن ىف ءاهلا نم لاحول نم سمح أيكم
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 هيبشت نموه و باريعنم هقلخ ىف هناشك مدل مك ندع بيرغلا هنا يانعلَمَميا
 وو و

 يلا 9 .٠
 هصخلا ٌمطق |نوكيل كرغالا,بيرغلا

 . اداكف باريغ مكمل لاق ىشيع كلو نآكف ىاهنوك امن نأكل َةَوَتبارتْنِهدببلاق ىامدل ىلهَتَلَح سفنلا ىف ةقواو

 نمو ىناصنلا نم كلداج ديم ْنَمَف هيف خيكأشلا ©َيتْمَمْلَنِقْنلَءاَلَد ىليعرماىلافو نأ سيو ربخ َكيَرْنِم نوبل

 نليجي يؤو ملس يلع هثداطص اعد دقو ىسيع ناش ىف يذاتكل نعلامهرالا لوقن نآب هَىميْكل لوا تبول ءاعدلا
 0 مس أ ٠ ٠ انهم ويش لب

 عوب سيد لما

 مره ١ عاب ع منوع نوفحل | ف عرضتن ل هبت وف مهرعمجف **كلفك هاكسقنا و زيك تنوي

 « مقلاة هذ
 اوكا هدا يبن مق َلَمِاَبام هناوهتوبنمدخرع نقله دل أقف كيبايمثانرمافرظنن ىتحاولا قف هيذ دجاحابل كلب . رك مو يب ل 01 ١

 ب 1؟مرجسل !ىأ ا ريب يقر هون اذاغر مناد لجيل راف

 .هلث

 5 قاع تم مس رولا ن لس مشل لاو راهوملامس
 1 و

 اّرغل ل

 اوبافاونواف ثوعدإذاوهل لاقو متعمدا ىضر ىلعو ةمطافو نيسحلاو نسجلا عمو جرخ

 و تمر قةيقبلا»رفص ف فصنلاة لح ىغلا ىلع يول اص مهنا دئادوباىورو مهعنوبا عاور ةيزدجلا ىلع ىوحلاصولونعالي نا
 نر سايعت ربا نع 5 لتسم ىف نمحا ىو 3 وحالسلا فاتصا نم فنص لكنم نيآلثواريعب نيلاثوأسرف سيثلثواعر 5 5 5

 نال الج لح قرهتعم ار سا ىتلا نم قري مج تااتيلعت
 رم اوثرص نان لويسناو لوبا ىالوعمتانيزلا ل ءاموروق حل

 اونايرعف ويك ورم اوقرسي )ناو ىرغالاواينرلا زعلا علم قف شعب لبقاوت ايواووج او انمي
 رس امو ىلادومدلا من طدسوو ايلا لزرع مى دات اف قال نم رخل ىف مل امو ايندلار تغ

 للوصاعلا لاو اينرلا ف ىدوم فهن ىرتالف ىروب انيئلا لاك نلعب زوق ل س_صد»
 ومالا لاذ ىندومتما نيعبشماولعي ى ا منوي وق جلس لوي مساك دوملا زتيلش عم ل نآو
 .ىداهيبا» م2 وسلا لع عحسل نآلا ىلاو ىزاصنلاو نييلسأ | نمزن ويب ىرمإ نم وو عيت
 ةراب خس ؤشو ثاللورلوق ى_# حارم » ندركو ورب ىسسىيسلاور ون ب ا
 خم ن يتاداابب ضوصوملا عرول مرعب وبنل اب ن صولا نولي ارناو فار ئه اههحرشن حم يسباوم ا
 حب لو ى سند يداي الا عوج لعاشنرعم زيد اذمو لسرلاثعبت ميو لامك نسوبذا
 يعمل بسجل صر ارب فدي الزيد لو شلش” ن باوبسو عطر ىلع نركز امر اوم اواز ىف
 زرا ةيوبنلا ثييداعالا ف ب حرصملاوىراصنلان عى وريايتاتنذ تائل الوب قانا لاقرديلا
 ويس رلالالمزنذاو عد تعسر ىلاقرزلا ىإلاقميشس يرشد :ئار ىياوجو عفا
 مدس ن يلو ثالث لب اوم عبر ىين اب( ايل م ايد يعو يتلا حرشمو ىلحكا ريت زك
 قص لومنلاولوقعماو ميو نائتاورظفشيزه عم بجلا تلزامو نينس عوبلوربرعي شلابيو
 تلقاني لعب ليو ومحال لمجال ىلا لذ نع عضرروعصلا رم فري
 انين كذيرجنااكى كل وزمي ايئم ابغا نار يظنم زن اي بسيجا انبي عرس نمد يزل عضو نا
 ىذاصنلل يشن !نم خير لاو يسيلصلار وق شل ىداص» انش نم اضياارعنضوف
 هيجي لال اك رلسسوب ليشو ةروصلا ىلع نيش يسلص م سلا هديلع قل نا نوعي
 هفمسنيثرمانيبىف انئالفىاشب عوججوارانا ليصل حك لاء ىزامنلا
 بست ل اراولاّمف ريد شلا لسى بلاى ع اورق نجر ؤو نااارل هزنبدسى سيل شق
 هاج الام وريم لال سلا لوس لاقفرشلاربعزنا زى اولا وب نمل اتفانبح ا
 بءالايزق نش ىوام» يلا تلف يارس قل للا نمل سس لب اول امو زورو

 اسبر ونا ىاأ متجر يخرق لش لب »سيل نميز اومدف ماو برن نس مد أن ال ى ا

 © دسس يا« نيروازملا قا ىاوربخ لبر نور سبب ىف ليت و رخ برج اير نو
 هلك ل ايبلاع دروس للا ناطنا لخير زال

 فزع لى رمال مس اول اوتو لل «لوسر وشارع ى سين ايسر اي ىاورماب رلوق
 اهمال تئذع مل ا.لبقام حاتفناد امكرئلافل ادابيا تيم وبي اوت دصاو لعاذو اولاو نونلا
 لحما مرام ريبلاو ىنلا لمي باردا لالش مد وق ل لكب واولا خم نكس
 لطف عاش م ءامدلاو نعللالسبلال صا ف (شنا والو ءنحل ناكراوسرأعرلا ىف لسير ييسالا ىف
 دعب كلب اهملا اوف ورسدتلا ىدق ىف اؤرلا م العلا (نزمدس رع شمعبلا عئو يدهش لا امرا
 م الك هرازألاو ءغساو ياللا نم طبنّحسم ااهطورش ىف لاسر تلف سو لع شلال ىلا ا

 بابلايالوفو سوس الدانعو هاهتشاريف ند اورشم بمال الاذوكب ال اسم ! ميم اال ص امورتمالا
 س اسمو ىلؤعط مدعو رازالاو عمشلا ميرو سهشلا ازا ىف ىعسلاو جلا عما امعي انوكاوزيشوف
 نارى كن مزيل نونلا فب نورد وق حلل لمت »ب نور زاكر رف مو ميلا ةروزعلا
 باور نورتوبب جيك وق كلك تو لا ايار نوحسم اون اكو ىرامئاون اكد ايس تدين نا
 موون ن ملاوم ايانررماوانؤرش (ورلا لون لو ىبن السا لامئو مالس لا نيردب فرت ادق زنا
 ”رشلا ل صر لميرلاو حاصلا ىف اك راصت عرداوت وح اصىا لئااوعراف ل ةيلك ل
 || ناب ّمسا لاقرعم ناو ىئلااوارال مثال لذ واونعالب نااوياثرلوق علل »مستو ريإع
 :مالواولدسش اولب هت له اسيا ءاكسم نم ليج ليزي نار ثلااولأس ول اجد ىرال ىلا ىراصنلار ثم ي
 رع لاف سلك لصلا ىلش مح اعنا يب اهنال نااانياد مسالا ابااياول ايف ننرعف ضرالار تو ىلع
 مهاماهصذانخو َءورَقاؤكس اونعالولو نابل بال ع لترك الملا نا هريبب ىشضنى زياد السلا
 رافال اىءر_عن لم الراي لد كلذ نالرب ذاكي نو ب ص ءلب يملا ن اكن اوءاسل اود ابل
 يس لبر تصل سورل_هضن عيت عقل لو كلل هربك الفاو رترتعا ضير عت عر هسا شير قر عب
 مص اهيل الازرعا منال اسنل ورانيا سس ءلب يملا سس ناارئزعاوريدبحا حرص لم قيرمصخ
 ىبلاة وب ملى ش حاولو ريفو ميسم من اكرم يبرق ني ضال الكرز ف م/رقو بولقل 1
 نبا نيلرق قلك ما» ل ثلا اوباما منا فلا د نفاوم نيدهاوري منام يطع لا لس

 نارك لإ !ل مل مرق ل الملا ناهريرب ىضث ىلاو لاق سور يلع را لس ءادر وو قاما ل
 مسوي ىلا نئرالا جوش نرعن قت مل وابان ىداولا مش مزعالورمزذاتفو ورق اوس 0
 ىواص ا” سيلا



 م”لسولا كالت
 اذهب اوقرتحيالاوجر خول[ عوفرم فاربطلا ىورو الهاإلو لأمن وله اوحجرل هتوله ابي نينلاججرخول لاق امهتعللأاعت هللا

 ناك هحنص ىف هيكل هكلم_ق ريع هللا كو ةئلا الا هذ قئاز ْنثأمَو هيف كاشال ىلا ٌقَحلا ربخلا صصص كسلا
 ذ نييك ناميدل) نعاوضرع
1 

 : مم ع 3 هس ملك ل اولأََت يوطتلا
 رداد لمي لاؤ ٌةاروتلاو نيرقلا ابن فدك <

 تن اتت يحس م سس سمس سسسسل

 نهشا مهل متنا الوعد ديجوتلانعاوضرعا وُوَءْنَونابهرلاور ابحالا مكّلختا امكن ثان وحن مان ٠

 نوم َمِإ كلا لهي كل نكىراصنلا تلآقو هديد لع نحنضو ىدوهري ميهاربا دودو ٍتبلإق أمل لزتو

 هي ب ريل لد ةين ارصنلاو ةيدوهلا تثرح امهل وزن قو ليوط كمزب هيب نمل ليج هِباَوَقلا يلد َمَو مكتي د ىلع نإ مكبعزب

 لع مكتامتمعزو ىشيعو ىسومرم نم ريل ع هيكل موشح دبخلاو لو هايآدتبم زن( هيبنتلل اقم كيوق نالطب 6

 ك0“

 نال الج لمت ربتعم ارساننلا نم قري رج تايب
 ىداع ٌةراشالا موب امي ازر قكأ [س صقل وسل اب نازل

 مم داكما ةرشل نيف طا مذرعم امن لو ماللاو ناب لم ا لاو رسل نبا سئئزراو شرما نصرك ام
 ةريزم وأ ر كسلا نم نا اربعا ناسج وريف زوج كلا لالا نم امو لو تيل ىواص»
 مهنا نولي نان انلاو(نوهحلاو قطر غتس لل نمت دي زور شنااالا لا امم بدين و رجلا الاو ريف
 دال ءاهشب الاب عير رعنصوم نال لا نم عنتوم نمل ريب ثلا الاور شن االا انلالا نم ارو ورحت ل منعم
 نيل اهلا/ مسلس ىف ىراصنلا ور طلا يكن قازعتسا للى ا ةرئاز نمروق لس ريس
 مولا نع ضارعالاو ىل ولان إ لل دس نار سؤم ا ىف ىاماظلا عضو ريف ريوق عك
 عي اوشن نبا ريزعل وع ل قعاسيلااول اون نس لكل اولاوئررق تن كوب ملا واش ا
 رم ليلا 1 اولرمااهذ ان رايحا خوش الو كسا و [ضعب [مشسدعاو لكن السلا قا

 مكن وفك او الا لالو دار رياك نام نبا كرع نويل عرش الا قي
 بفلشءال ىا ارم اوتسمو رمال لذ وب, لاهم ل اوم لوب ناوزينإنذ نوركو

 لق لزنام ىزيرتلاىودداصالا ماا لروق تكس + بيطث  ىلا ذك سللاو لسا ريف ||
 سيلا لام بريعنانكام متاع ني ىرع لالا ن ود نم ايابرا مايمدو مداح اوزتا ىلاهت ظ

 هش بيع مم لوب كخاى اتذو لاكرتل اهم لوقب وزان نومركسو كن ولك
 باعلا لوي متوو نوم اناباوس دوف رن نا ليهم بميرف حبا سنل ى اور مش وق |

 ى اراهلاطننا_ريريشترم م ميلخلا ىلا سو بل اذلاانا ىف اي فرتعاعاصوا لارج بولشملا
 نايل عر واعتامو ى سل اوت الزؤا نيب جامج ىف خرررسلا نصوداشر الا ف مضل ايلا نمديصتلا هزي |:

 روعبلا راعى زلا ثيرلا

 لب اهملا ىلا اعو م”: يلد ماد انعى ار لفر رتبت عزي و متر تع ل كر امركؤ كرف للف انمار زوط اا
 ل ا را اطال يا
 انيلا كلذ رجم ملال مىسللا و ءايبن الام اسو ليجبالاو سب رلعّنف اواي ىلا م امو تاب ماو
 1" نوم ناب اورمّشسا لاق زن ع رعا منك شت الر رنل او عشا ايآلا نا ام
 سوم نرئد سلا ى لوم ميا اربا نيت ناكا ذا ليوط نم زير لق حشا لير ل اراوف ا
 لاهور طم ور هآ ءلواطتم م دمززأب هرعلالا شرح نيد لح مس اربا نولي فيك ءشس الا ىو
 ى'ناكردا يح“ ايدومم ناك م يئارباناووملا لون ناز وميت ل / لوتل نا لل اعل اب تقود

 نررلال'ن اك با عم اينارعن ناكم يت ريا كا ىرارصنلا لولو
 ازسب اهنامنوا اي ووس موك انيالياربارع نيل زان ليت الاد قاروسلا نوكف ىرامتلا يلع ىذلا
 ا م ا ا لا
 نام يئاربانا لي الاو قاروتلا ىف سيو لسمىنريعن اكمئاريا ناريخ ان ارقلا نور بار يضكف
 نا حم اذ مدبب تمرس اذهب ملون جنو لق هل سس 7 قل ظنف اين صو لايدعم

 اه

 وشمل نم َناَكأَم و ادحيوم ميسم .دبقلا نيردلا ىلا اهلك آيدالا ن عدل اميز َناَعْنِكَويزاَرُ كوردي
 ناىنبني نيذلايذ هتمانم انما َنْيْنَلا و هعرشرتكا فهل هتف امل مغ لوقلا اذه هنايزف ركبت نئزال هلي مهتحا|

 | مدني >ىلاارامعو ةفي نجو اذ اعمووهملا اعد امل ل ريو مهيظفاحو مهرصأت © َنْيِدِمُوُمْلا وهنا و مدنا ال هني د كعن من اول لوقي

 | أمو هيف مم: وعيطيال نونمؤملاو مهيلع مهل الضارفت نال حشا لإ َنٌولضيَرَو ككولْضُي كل يتكلا لانش كفيف كَم
 انوملعت © ىؤئهنت مكاو لوريل ع هدا هره ته لكل فشملا نارقلا هلل تأ نوُردكَعَمِإ نين لمآ[ كل نبه نيرغشي| مصور سوم وم 85 0 م ا ذأ يوووكحس رإ ١ص ص وقدر هلل ل

 5 لبي عدتداط مونلا تعنى يَا َنٌوُمَسْكَعَو ريوزتلاو فيرختلاِب ٍلِطامَيَقَحْلا نوطلخمت َنوَسِبْلَتمِل لكلا َلُهَأَيقح هنا |

 مس نارمعلا

 و1 ومملا تكلا َلْمأَي لك رمضملا عضومرهاظلا عضو ةيفوم همز اف نب ا وي و 1
 لة كوم م

 14 0 هن - سم م

 دب وأسْنيِب اهرماوتسم ىعمبر صم
 7 إس
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 اًضعباَتضعب د ١ - هي كرش إو ماد نيالا ف كر أ ور ا ع كا الا كن ا عش
 نودحوم© َنْوْمِلْشم أَو

 مو ١5 مس

 رميهرلا ف نومصأخت

 ا. 7111ج 1110 ا اس اس برو سم سس ب سمسم مسمع سم م ا

 ميه َنداَم الرجال ةيرع ىلاعت لاق "انوبلاوثْناو هعاش ملتي كنا و جهاربا نأش عملو هي دكر نيل از يار لا مهزيو
 00 عيا و” جر سو لس دوك هلكس ماصار يس

 سياكل وأ نإ © َنْيكِرْشس
 ولس )سو

 مار ما لصاو مل و
 1 ا ا ا

 اوفلخ اال ءقيقج يحلاو قارس اياوسكم اف لاو مديرو مرضت دم ارما نيو لحم توك نم حاملا
 فولطعل اومررمى عك مناو زعلان لمحل لف ال وق كلل ىواصا» مارا نيد لس اوفاكنو
 الطب نولصحت لف هذ نولو قت اوا مدوق ن الطب نودقحت لف نوركطتسا] ىاروكرملاضطاعلا انمي يلع
 ضر اطومس نولي نا لمك رز وأ سميم ا نيت عطر يعصر ا نلا لمجال ايروق لل لل ووعسلاولا د
 امسي مس يذل دام ونا تقام ايبو قش اد الوم مشا ىا لوالل هينبمىرخا لصوتك امو منال
 / تكف لل الوب 3 مع الاي نول داب ةهوورو نوكرواادانغ ليك لاو حارتنا ىف مورو

 مسا يوابنلا فت زعءالو يرزق هلل ا
 مقوصو رك ا ىزلاٍ خم ايف لعرب من اين دوق لكس” تصالخلا ىف اك فوك نم ةراشالا
 ءاال عايل ىلا ىف كيل سرق لص الا ىف حل خم لل اىلا ىلع صن حبو ىف ريو ورهن منو أرسم و
 مضي ملركذ لذا مارب نيد نيم كيملش لو مكب كى كوالا ى ميار ناغ نسلق هل
 ىلع الر يصوت ءلم ىلع ناك ن1 ىلا يراش ا ادمومرلوق هيل ك1 طق ن يب اًملئارع ا ىف مالسلا ريع
 رمى كن اعلا لوزشب تسد م السلا لم نووي ممشى ا مازال كرمال الاد واحلا (مالس الا لم
 نآرغلال وزن مئواح ا مالساا يلع ىلع ن وبي يل لوط عرعر وخلق د ربا ناو ملسو هلع سلا لم
 جيل لمت" ىفرلءلم ا هزب ىلع الر توتلا لم لعن اكزبا السميك ميا نوب ملا نالت
 نيلزلان/ن اك امدوا حجم اواريزرعمي مكر شاب ىدارمنلاووومدلا نيك شملاب وادا اكن يلشملا ثروت
 لولا لي عا لواد لوو لح اما لق عل .كرارما" منن نايل اك
 ةريازم اللاوو عت نزال وق عنر# م وصخلاو ب سانا برا ناىنعملاو يررقل اوي
 قار اقعضرءرشزلا فل عمفاول روق يجلس 7 لمي الا نكدادخب الا مال كبد ريوتلل
 لوي نرسم بس ام اة كلذ سعوا ميئاربا نكي نك ىف لاصق ام فلا ال اسرع
 ىواص" يارب ا رعي كء لمس ءي يش ناز لولا جنم عرورطلا يضف اول ا لانو الوصالا ىف ل تمف اوم
 تدور لسلب_ لميا» نونسؤلل اور زمام ىف مي ارباع نيزلاىا مكرق نطل
 نع معبر ىا "2: النعا قدا نلاوووسمملا نم ةعامج سربجا قل او ٌميررصمول و سسحا ىاة ثا
 الضا ىلع النما مث نالروق لس ىواص## ايارسلاب مدان ووو ون لور فلا ىلإ مالسالا نيد
 ١ صاقشابىا للزب دوق تلك لمي م اوثاي قع حت ل نينم ملا لاظض اذالاو نيثسؤملا
 مسئاامج رسم عل الار اهنا لعلابةداهشل ان قحزا نوع روق تل مما لشا لا
 السالك وكل ط ابلابو ىو ىسوب نايا ايوارما لطابلاب ارزاق لما

 اول امدوستلادابحا نا كؤوريورملاو فير لاررفكلاب ناميالا نوط باتكلالب اابر زحل
 الضو من اوف لك اوردفا منعيم ل اذا ى نان رطل سل سسن نوت
 فلم لمعلا نو ل مهاوي ى ا نير اا ارق هل رك لش فانك ثا

 '1٠. دسك بزللا نيتزنى ايمو زملا لوقو وت عموما كوريا



 , سحسعلا كس ملسرلا كلت
 7| راهتلا لجو نارقلا ىااونمأ نزلا َلعَلِزْنَأَىِزنااَْا مهضحبل دوهرلا ٍنكلاِلْمْنِض هَقيإاك ْتلاَوَوق حنان ٌنوُمَلْكَت دين
 ' أذل مل عولو امهو هيف مهلوخد سب هنع لوط عجرام نولوقيذا مهنيد نع ُنْوُعِحْبَي نينمؤملا ىا مه َرِجأ باور كح وهلوأ
 هىديا نإ دمي مهل لق ىلاعت لاقأيكتب قفاو ممتن مالا مِّن اوق قصت اومونونالَو اضيااولاقو هنالطير مهمل عل
 ناو لئاضيفلاو ةبكحملا و بتكلا نم يوم لطفك ون آب نأ ضارتعاةلجلاو لالض تارعأوو ال الوه ىذلا د
 ا نأب ذا مكنيد عبت نمالا كلذ قويا دحا نان ورمل ىكملا ىنغتسملا هبا عمرق سا هنمىنثتسملاواونمؤت لوعفم

 ”لاق هب نو قتولغم نحا ءأترا ىاطجن هلا قدك ناك ةكارق ىف انرد مع كك هل قة م كت علا 200 اا
 هكهاوه نمب ُنةيِزَع ل ضفلاريثك ساو كلر! َو تيتو اد لثم لح قذيال هنامككن يا نمف دي نَم مْيولوشا يَلْضقلا كَ

 ميه سس سس بسسس

 عكدتنامدل"كي] وبر يثك ل امب ىااِرطنور مون نَم ينل لما نمو كوؤطملا لطفل اوذ ل5 لاقإ نم هيمي نكت
 هيلع حمد امال ةتئاينل كيلة دويل لي ئمأءن[ن فخ هن موديلا ماذا يهذ ةيقوأ ىتاموافلا لجنه عدو امالس نبهسا
 مهلوق بسب اولد مها يعادإلاكرتىا كلذ ءرحجل طانيد ىشرق هعدوتسا فرشولا نب بعكك ركنا هّنقراذ ىتمف هقرافتال بَ
 وللا لع نلقي ىلاعت لاق لاعت هيلاكوجسنومهزيد فلأح نمملظ ملال ىصسدإ ١ ىا؟|يِبَس برعلا ىانتِفالا فاء نيل

 رما# نر الا ل رمياعدغ لميس "٠ نع وا هيلعهثد لهاعذلا هدي ىكاْنَم لب ليبسمدرفمهريع لة بوب ذاكومزا © نبكي هم هيئاكلذ ةجتن ىف بكل

 هالخلا عضو ةبف ©َْيِقَكمْلا بيج هللاٌقإّم تاعاطلا لمعو ىمأعملا كرتب هدا ىقَتاَّو ريغو ةن امالاءادا نم هيلع هّندا دوج

 ره *1/ اذ لك جوس را وزهاو نميفواةبزوتلا قف مهلا هدا دوعو تو يلع هثداط عونلا تناول سب ابل ىهرلا ىف لزتو م هريشي ىضعمب مهربي ىارمذم ا حنموم

 قص يراكلا هادئ >ءاداوملسو يلع هتياط عونلاب ناميالا فمهيلا ملل لمعي نول ليتسي َنوُرتشي َنْيِرْلا نإ ةعلس عيب قو !ىوعت5 ىف ًابذاك ف لح
 هكا 1 و حاس سس و سمسم

 كو مهل عابضغألا ُمبلكيالَو ةرخألا ف هل بيصن َقاكَحِجلَك و اين ىلا نم كيان ابذاكىلاعت هب مهفلح ُمهناَمْيأَةنأيدلا ص ءاموأذ 2 5 ٠ 4 هم 64 2 5 ةهئابأ 6
 طرا رين بلاتللا لبان وأ, سبب نيم امنا نع وق لل نازوالا يحك »راب مدد | | | رعب قريرعش |رسس ( أ | وهج برا لي
 ارق نورس نزول وم راني رب لق جلط سس 1 اقرا لبا نم عا قركت ارمنال نل ءضصراوجو كال لع ةرهتح ال انتل نم ةريي مسن تاريخ

 رودرا ل يلَملاورعلا [ئبب رانيرلاب داماو نازوالا نيك سرر يعش ريقلاو | | ىا واد اسنلا جورلوق سلس ْ 0
 ىلع نوم املا ليت زراهنو هروشارانيد سرر ن/ل جر رع ووتسا ار وذ اع نب ص انفو مسايا لق لد عمر !ةاقالمارعناضالاو انمعا نرمي, لواريتول ناكر ايرارلا لوا نالوا
 هلثس٠ 2 نايل اميل ووسيا لييقلا ىف نون اهلاو مسيل اال سلخ ىراصنلا شهلا ترانلاهررق اراها فزع لم فويل نارلوقو رطوحغمو لعل نب (ليللا عي ىري ام لوازرال بسيطا

 هدا لازال ساد لعق حلا يحامايريلغكئادد ةددالا نيل ذيج يررصعم اي تمور روق | | لف هل رما'راينلا لوا نيل .4١/لزنااب ناييالاورا نسوا لق صل ٠
 عب لرذب باكا لبا صمم لاوس نع اجلا ةراشنا ريف لا ملوق بسباق حلل. | | لوب الا مدن ىاراساو ةرد اذ(الالق لع ىلسد يلا رعت ىف ند ورمع لا َعراس وقد صت
 يلا لوزن يسبسؤا لاول ادق اور اياب معصم ارنا رار انعيلاو نذل او نيم الا مسمر نا ا اذلو قمازر خخ اللا نارا انر لك ثنو زل اورو ىنعلا
 ىلا: م اكل بائس ين نم مرو بررعلا ارزق يجب لكس قرللا نم سعرك ام | | نس 1+ ار سمن رم ينك يرصتو سجس ريض ل ألا قس و لسوعا يام /مانلا نايا
 م ملم رام السا نيو قل تس ذنب ص يو ليس بار ناني اول تساتيووسءركاد ايش بد

 رف كي نايبارن اشيا مالك مذاب سجاد ناسيا لوقو روم نخن ايمرو مول ضيرم

 مسذادناهدادار ارش ريكي ارث اماب ست شاي هدادرك ادي رامدفاب هادو اير زينك يرع

 نايلبيزاج ا الو يقمّح ا هانعم سبل ناز مالا لج يمت م مالت تلش
 موللاو مالا م نم عقر ارّيف نويمالا ناش ٌقلرطم يلع ال ني ملاذا ذ اذ م نمورلا مف

 نداارزايشر ادروريدزئرشناى لمص ئماهْساي نان رس كر ينكدواب ءر ثا نبي او سرع لو
 ,٠٠١-22 ل وعلو لعطلا ب ىاضارتعا دمج او رلوق كس 7 تسارت تسدداهس

 اولا ى١ىل اهترشلا ىلار وكم ا لوقلااويسن ى ١ث اونا ووبس'و زق تا” ينو

 لراس ىزلا حم اازر لص امو اوقرصنال نعمل او لوقيل نر ضم يس انما اورتن ال قيم ال وق

 رس لورق ىلس» ا لمتا» ءارونلا ل لك ز نااوعواو انني لس دن يدل ان لعاركلا نا
 موه ال تايثا لب كد ى روق حلل مام نك كو ناش اع داب ىغتيا كو

 ا! اب سلب تادرس تلا اجور قم ضف انيس هرعب امو ىلب ىلع ماض ىدنغد جايزلا لاق 2
 حل ادم الوريرّست ضن ووزع متسول مالا ن وكت اور ىنحم ونموت نم رهضلا
 علا ص خس الا تال اهكئاو لئانعطلا نا موتو ا ىزلا لشمرعا قوبل دابررعال اوف حت ولون ل

 عري هرمجب يفر يفعل ا واب رسل ترس قلاع ةررقم ضن اسم لوا نمد قلل ل
 نايرالان رسل تاارباع ىزلا وق هيل م هاو شلامسعب وا نم لكى اى اعتلى ا

 و ينعملاو ةيرعلا هجن م عب قم ارو سو يلع ندا صرب نع ةوبنلا ىفن نعي كرك يد
 روك ىدواصا» اسر قو (ّس م ارينا ريت ااذب طلغمراصتخا دش ني

 (اتم ما نوم موهئورضملا عبر انلا حشو ريفر وق يطا م٠" متنا قرصملا لوس
 |ضيارل حل أدي تسملاو عما نعم ل ءالصال لوب ار فر ثمل او َلِوِل نال ف لع م دا

 ن' هءاقثا بجد ابو شام اصلا نم ورئعو ناييالا سي ىف لري و نأ ى اون جلا نم حبت اراريمعلا
 .خ/رب نازوكمد بالا لبا لس نمور مالس نر سلا مريع ف تلزن ل يش وسل !لامعال ا ورفكلا

 لع رجلان انرؤلاو ايفا ل شلاق ادرس اءابب وا نيلكى ا فوانء ل يضا عب نملالا منويلغلو يررزع لوب ان ييلسلا ن اياورخَت الو اف رحال ىااونمؤت ل وريشسلاو
 رق هلق | | لشلىش ل يعتانيوعما عنالرزوق هك لكبا نم إ» ماللا ةداي رز (مصربرّصك عدو عتيد
 ةراؤلا وزب لولا وف ىف هرلوق فسخ ٠٠ انيو عي منال جاوب نويل ال ىا مكوج ايل

 ىلا ى ا ايان سيق نب ترمس | اهب عاج ف نير نيب تش الى ؛ىوعو ىف ل
 لاييال هاب ذاك لكراذا سوق نب شمع الاف نيموا لارباش ل اقف سو ميم لا لس ش

 (اامؤتسالا ةزممم ىا نوت زروق د رسلا ىو وقر نع مرق ل والا( لكن او فن اسم م الكاز
 ىف املوندبوىب د ٌيدرصم نإ نا ىلا ةداطا / طا دابا ىارلوق راكنالا حم قدي خونوتللى ذلا

 ملت هل ىواصا» ايذاكاذكاميف لس ارّئل نطو أ يب دارا صدى ا مدس خيتوارلوقو
 ىلا نورك وامي وسما لاكن ونموملا ةروس ف ىلا وترلوق نا تلك ادثلا متي الو

 مالى اشلا مدي لو ىلاوترلوق ناب بيج نوتيلا نوب علا فيفري [الكنم عّتنم لانا ريتا قالا اذب منيل ىارب نوت وعل عررائلا هددقرقد ف وزكربتلاوأر ب ليوان
 لمت رقما او ىتدؤنلا مارئئسالا ىا خيا ةزيعق تس عي: لب ورع ايش
 وبلا د ال اوقصت ال نعمل او سعر يبملا نرسل الك وزود م يتسم او( امهغتسالا

 فكارمشيو ..كمشملا إرسل لع "كلا سرا والصا ميلي لوا بسنغ مالل زنا ىف انيالف نمر
 وا مآرسء اهب ارسل م هالو رق تحلل ىواصا» لبران ض قي لئاءاياودانو اوتو

 م ايخنايب ىف عورطس خلا بسلا لبا ناورلوق جيل ش سس ىواع»» مند حرت نما الئ ا ضفلاو
 لص نزول يق وا يقوارلوق كلل روعسااولاءاب نيدلا ىف منن اي ناي دعب لاومالا يف

 سوصنلا فلا زيدا ف لبا لملا نيام هاني ىف خبل او لاوسلا نم حب ام حبا زن او الصا سب
 ثلا نمال ل ئالملا نمراكتلا حملنا مب اهذ نيت متل شل كيرف وتل ن ولأي منا لع لولا
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 | نال الج . لمت قرهتعمل امس ئنل ا نم دي دم تارت ظ
 0017 مرو بطخا نبب ىو تعيين ب تلايو ف شالا نب, بحه قس

 اسل رح ثا لكلا ل صوو ةاروتلا فر قاذا ناكف وأ بسس وول زوق تلسس-
 اس بضطعي ىا ىولي بز قحريطى راكي قطشتو لا لكلا نع ضغاو ب اسللا وارق
 طرسرلال حبسا دال نحن اي رايتعإ يضل عمجو يسن لك ىفاي زول دؤص ن وولي وق لمجو
 اهرخلا نو حار نواو مو نررركل يمض طع [ ين وططميز وق يب 10 حرر مهلا و
 نومكو لاول الىذ مالكما ىف م نيالا ب دارطاواسأر ليم اهمايز بج ناي افطع ىارتقاث

 حن اولا فال ا بانك نسب امو لوق جال باتللا سنن نم كرو نإ نييلسملا
 هرخألا نارى زاصن لاثاد لزنووق قش حا يلام ةلمجل دانيا مدام ىف الو
 لسدمب دارا ىف املا للسو لنيحب الا بس انكار [السلا يلع ير شبل ايوا بسبسلاازر لعو
 مم اذادعي يالا يآ ىف روق نال برقا ىف من لامتحالا زر نارغلا يانتاكايو سو ريع ثلا
 اورق نثثىا ناري ىراصت لق كسل لما نعال + كلذ لع اورتن رق ولسا
 بساف امل وارلوقو ليي الا ىساتلابو شوب افي لعرب ارلاو لس هيلع سدا سيلا ىلع
 [ بااتللابو مو ردع رسل لسمو ب فيز لستم ابدا ف الخلا عيونو ملا نيلسملا لعب
 لشرلات تيت دوج الوق بكس ىواما» بسلا اذ يلب :ةيافزأو نآرقلا
 نرمالر هس نا مألا) لا لري الفا ل عتب ى م ضحب لسي ل
 لول يصلا هزي :ناكاب زوق حس كرام بزب ال قنا اوفر عاو رعي اومر لا نكورشلا نود

 ارو وتين نا ناك حروق فك لزلو اني د|رلاوبسورتو مب لتعز وكي ال ىزلا ماعلا فشلا
 لإ ل نوت الاى شا امي لول واق ب نر نيتول الا ىوئدر وص ل قعر وصتت لو نامي ل ى ا
 رمضللا لومار خس اموال لوهسر وري نيب ةولصلا ىف مضي نارف غال نب النا
 لازيرفلا كررت نادل نم رص ا( مر وق ىف سي عروس ىلحم ا رس وو ناموا ىطبطل
 ْْن اك اريخ حت اول ار ورحم اور | سبح ا قدس دايس واناكرميضت ار زرت نيل ١ ىواصا»

 راسا نيديالف نيت اير اوفو ل وقتل ناد ىا ني براون كن وزو تلم
 نايياز فن ونلاو فلالاو برلا ىلا يبوس زدإ هبرعا نالوق يفد ىف اير حم نوب ابركاو لوي

 موناكو يملا ليوطو ءقرلا :ر يخل نر حسو ىف ريو ىف هي ضلال ىخ لا لد يسنلا
 ىئياولاق ذلاررر ب نرسم اويكو رق ىل اوهسن اذا اما بسسشلا نع ايزل هزب دزطت الو
 فلالاف ماسزلما ميدو وص نمور محو نابرلاو ناير ىلل يوسطزرا ل ناو ىرعش هى كو

 فصول ىف ول |يمفلازر ىلع ع يشنلا نوهت نارو نائطف ىل ئصولا دايز ىلع ن الاد نونلاو
 و ردع لع ىلع ل ريظئاوصو ري أملاع دوك يمس يسرا ىلا بيوض وق لأ عراد فرع او

 اوبس اذا ىل اهيلو ىلارعساول اوبال ك فصلا هب لاك ى عك الرلل رهف نونلاو فلالا ةدايز

 مه . ,٠ ” ١

 بس ويفو لوسيل ع هثدلط ةونلا تحل نمووفّرحاد للا لذنملا نع هتويرقب هئٌوفطعي ىلا بنكي زميل نزلي فول
 تكلا َنِم ٌوُهاَمَو لاحت هدا لدناىذلا تكلا نم فرحملاى

 ىيملسملا ضحب بلطايلوااير تو نيت ثا م هرم ىسيعن ا نارحي ٌكراصن لاق ابل ِلْديَو نوبذاكمهنا© َىملْيْدهَو بيم

 اداب اتوب هويت وةهبرشلا مهلا ىا كَل بيل هناي تبل بينكم لرتيلاعهلداط دل ؤجسا
 بوثنم نيلم اعواملع نينو لوقينل ودفا ٍنوذ نِم نإ

  ىسيع يزضنلاواريُع دوهريلاو ةكتالملا ةبئاتقلا تندمتا امك ايان ِيَتلاَوَهََبلَمْلا اورَيَمَت ْنأ_شبلاى!لوقي لعافطع
 وءا دتيدلل مدلل مل مه سرع نيكل قاب دما َنَحأ نيحذ) ركدا دانه هل قفبنيدل قيلت نب كابر

 :ملْسأاملَوءاتلاو تولوتملاىاءايلأي وعيها نيدرْيقَا © ََوَهِقلاَمُ
 قع لنا اًمواَْيلَع للا ام ود أراكم سمعهاب مهر لوران ةزمهلوو) لو رانا ©َىوُعَجْيو يَ هيلا ةجلبا_ ةدباقتيو
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 نب ككأ اًقزرْفَل بثتكلا لها ىا متم يو ملوم © هيلا

 هللا لع َنْوُلْوُفَيَوٌوللا ندع ْنِمَوُهَمَوهْشا ندع ْنِمَوُه َنوَلوُفيَو 5و .صرو ىو وس

 وفيننعلاب نويل تسل امي ايفل تنوفوفلا# دايزب برلا ىلا

 بشصنلاو هّنداىافانيتسأ ولا مكرم يال ءاواعت ن

 ' رماعك فن شو ى ولا مهككيتأ ةءارق فكك اياككينأ ذل ىا نيهجولا ىلع ةلوثقوم امو نخ اب ةقلعتم اهرسكو ق اقيملا نخا ىف ىذل | مسقلا ىنعم ديكوت

 | مدقلا باولو, نو ليندا هثداطص سمههوهو ةمكحل او بانكلا نم ممل ٍلَصُم وسر اجب نكن
 لاير اَلاو لع ئرضا يكل ذ لع مةلبق رح كلنب تَرَكَ لَو مهل ل اعت لاق كلذ مهل عبت مهرمماد وكر نإ

 هه سس سس

 َكيكوأَكق اقيملا َكِإذ ندب ضرع ال َوتْنِمَ ههريلعو مكيلع © َنْير هلا َنيِفةْكَعَماَنَأ وكل نب مكعابتاومكضن ! لعام

 اب اعْرَكَو ءاباذلي اعط ٍضْركلاَو تومتلا ىف نَمداَقن امكن

 روق هلطس»» بودنملا يعنى ينفر وقريبا نعوعا ل يلا ىلاو سرع ارعشملا ىلا
 ميلغلا يدير شلاووق هلل لاءنيلاو تمن ومع خب 0 أَ
 . بلا» باتللا سانا نع ين ا فوز ل اثنا لوعطمل اوبر ئتلا جدل رق ىلعو نيت ايل

 كليه لاس نيسراروا نيرلطم وا نيروأزملا بسه ى الذ بسوق

 ماتا دلل ىو لما حلاو رلخحلا م اذ ىارترثاف ناذرلوق
 - تدل ادكا» م امطّمسمالا ةزمبم كرمايادوعس نبا ةرارقورعنس "و مالكل ارتب أذ انريّسسملا عض أنو
 هلم نيلاكا» لاولال يو شبل زر يضلا ليقورشلأ لمايالىا بصل اورق تلك
 الو نوموم ام نول مررما مرسلا نوصعيلا] نومرطر ربع هناي عنو سبح لب ىا ار ابر ارلوق
 ياما تلك ىدام# ابرام يذل ثلا مل سوف وعضو نوزع
 ىوام#رسلا تاني مثااول انو ملئ الملاةدايعىلا لوم عبو نع اواي نحب اوبصر ويلا نم 2
 | بيج قاررط ىلع نينمؤملل بالمخ وراي ال هانعم م | حسا اى اةراشس ا انبرل غضب الراوق نس“

 كلزب نيينلا لق اني ازا نمورج اظل سوم وزمان اظيملوق لسل# ىرلا نم متري لام نم
 ثكالل مالا روق (م7 فانملا تزم ىف 'ل يا اوني متو نينا دالوا انيس داملاول
 ةدجتد راوترما لوك سل بكا" فاكس لا قيحب در لى (ئريل اززغا ىف ىلا سلا نحمر يكول وار تل
 اين تارت ىزرل ى؛ىزدلى ا لوق للسكس الل اعيتزوشلاو مضل رات سم دامني وشل قل زهر
 بانا ن يإوق ١-7 كح كلا بلال توزك لوصوم ا ىلا راسا نا لاس مايزت علت يك

 رترفصلا ل م فوهعملا لرب ىف لوصوملا ى اري اعلا ىب ىزيارهضحلا ماي ظملا ماين انبب تا ىلا ينم
 سلوق قلسكج- لد ل وسر ب كد اممعرلاو انوزحر ثادلا لعجتر قو لضخ لارنعة ماج بد
 دريل سار ىاوويتاردانارإق حلسلشلا_ ٠ث نيا زا نم ىزلا ساس باو
 رمدلاو قريش وق هلل لا» لوا مثالا ناكر يالا معان نايا اف للف مل عيترممل و
 لق فلس لا فيو ريا لعمل او بنذلاورمهلارهالا سوما ىف بل ىامتول وزن اما
 نثق ايا دارا مثيل ل ةرباعم ا 5, هزئنيحاول ااذام هرمرّتد رقم لاوس راوتر ّفا
 ىهص نوب اذيرايدبالا عرب ناميالا مرعب يدلا ىلع اعلا عرابتالاب معلا ىلياؤنلارايبثالا نم
 يسن ارك و اءوط لق كلسل ىدابما» بتوجرظول ب نابي الا مدع لخ معن روك امبالا
 (ًلسالل ىلا ىا هيلا يبلع امم اوهوريوق لس كرار ا» نير كو نييث الب ى الاول ا عا, رك د اعوف
 مسلو هلل را طي ىاريلا جام درر طضعول حمال نوعرف زعل اد واو لبا تنك
 مّسلا ندر نوخيد ا هرعت ن وفيت ظفل وم ٍقزعلا عاومو زل ارينا نيد ريفشا وق ىف ىلاكم لل قرمملاو
 ىلا ني دريغو 7 ىذلا ل وتطملا مرق ىل اعتز ئاالا ثدداوح او لادخال نع نومي منا م ارسم الا تال
 ملوق تلسل_ريإ"» لطاين اروبا ىلا يوتم عزملا ئحموبم ىزلاراكبالا نا تسيح نامت نال عخ
 ىواسما» متو و رئت نرفريقي بسكال با نالدالوب ءامساب حصانا ميم ربا لص زنا او

0 



 - نارمعلا | | 4 مولان: نل
 هم 0 را يي را لا سور 01 ١ ١2 ورق ”» 7 أ ور ورم رم و 9 9 و 5و

 تدصنلاب مهن يحا نيب قزفنالمهيُت نم َنْوتبلاَو ىشِعو ىَدْؤُم فو امواكدالوا طايتالا و ٌبْوُقْحَيَو قطو لّيِعْبَسإ َهمْيِهرْب

 لبي نه ازو مالا رَبي نمو راكلاي قحلو لترا نصف لَو ةدايعلا ف نوصلنه © ومد نسوي نكلاو
 اًوُنَِهَس و مامي نب اوك مْ هللا ىرمي. ]أت يي هيلع ةديؤملارانلا ىلا طديصمل  َْيْوسلا َنِم ةرِغالا ىف وهدا هْنِم
 موَقْلا ىرمي ال هنا و ونيلع ننال جنلا ق دص ىلع تارهآظلا جل: تيا يش أج قو حلولا نامه اقمشو ىا

 هيلع ولكل انلاواةنجللا ىلا نرخ © نيبال تَرَ كين وأ ترفل ©َنييلبَغ
 اى لن طقم يْإيي كوطَخ هللا ناو مهلمع “الضو كم نصب نم اوتيل الإ تولهمي © َنورطْيْوهالَو بارع مصنَعْستيما

 1 ل يم م و و ربل
 1 ا يي هس دس سس سس هو يس سس ب سم مم سس

 يم وريم 00 1 ك1
 ف ء افلا لحدا ةي ىذا وَمَابمَءاهاميادرادقم ضال لف 0يدن ص َلبفيْنكدكَمُم َواولامَواداةلَنننلَن!9َنلاَصلاره
 0 نت نقار لوميا باَنَع مهل كر وأ رفكلاىلع توملا نع لوبقل مدع ببستب نأن ياو طوشلاب ينل كلغ ناري

 تي ل ل م هس سيب بسس

 ةلالح لح َناك اعلا كاهن ابلاو لب الاموحل لك ايال نأكو مدشارب| ةلم ىلع كن معزنت كنا دوهريا لآق املِلزْبَو هيلع ىزاجف
 1 0 م مص ا م 9 ريب ا 7-0 رس

 اهكايدل ىفش نار زنؤرمقلاو قفل بالا قرع هل لصح امل لبالاوهو +ِفَن لع بوقعي لاَ مرح مال َلْيوآَرسيضَبل
 اميلنأَك ةبدْوَكلاي اونو مهل لق اومعزامكامارح ورع ىلع نكئريلو مهزيا دعي كلذو »روكا لدن نإِلْبق نم هيلعزتم

 هما ٌَقَّرَص لقلطايلاىلاقحلا توزوأهتملا "نوما مم كيلوت ههاربا درع عال بوقعي ةهج نم نآك ابناميرقلا ناب جهلا
 © َنيكرشملا نم ناك امومالسإالا نيد ىلا نيد لكنعالثامَمْيَْح اهريلعان |ىتلامّيِهرُب] هز اوعي هبريخااذ عيمج اذه ىف

 .نيملا رون مومعزم وانسي طرطل ملاءزتي سلا ليتل خلا او ةولصلار طريح جرارملا ىم هه 5 ظ
 نؤملا بوت مومن م دا تسير طرخا ملام رتب ولا لبق سلا نا مالسلاو ٌجولصلار لع وق درو شح ظ نيل الب لع جروتعما ميس نا !نم قري رمت ايري

 سم ايلا نامي اما ينط لما ند لما لاو ف لالا تايسدد داك ارر ىف لقنو ما ف اكماو
 سال نابرا ناد صام اليوم اءالكا نب هدو! تيتدب هام امالا_ل معنه ار متشلو ىتمنا(نائن لقي لف لمالا ىف امال لام/السالارزيو غبت لوعغن يرلا ناب رعارعوا ”ضاظريضالاانيوراق حل
 ءاذناو زمالضف ناكو يابا نرشل لبق ءاشنار ثلا ينم فس ايلازئب وق و عراد الاب لوبتمري ن وك .| | اهياوتاوريسسو لسن كت رنيم اسم اهي الر يطل انين نوبي نا ىف تلا افاع تسسبصن نمت لف فص
 راتحناور لو قلكرر نامووكد وزا وأ ندرلرشرمآ ةزعزعو دمالدع ناكو ور اتوو ريع ل يقي مل بس | قعلاوب نار | نم برس ل نسوق سلس لج العن مال رب ن ولي نا شرل لاو

 ٍ | وقمو اورّيدا نزلا ن ان قف تلزن لا ىدم9فيكروق حقك جرا» باول نامرحد
 ل م ربخنلا نولي نازوكت هراكمنالل انمب ممارهؤتسالا ىلا يراشا# الارق حيك لمجال م

 نزل اريشرة حلل ”١ ولم موررسري ماهر ملم ىف هراداا ا ءاملار ءءء ل قزوت اماسج اك

 (سن ببسي انانياورلوق كلك لمت رماو ا
 نر يعب ل الشلال كيسا عئاو يرعب قحلانعرماجلا ناذ خيول اوو ارسم لوا ناميلادج مرفك
 ىلع وطعم اوررشس وق ى العقلا نايل اانرهيراشامضوارشو ىارلوق يلا # لج سد شيرلا

 ن اذيراو دما تول اووبررعو# ب سيسلا لبي لا لوبت مدع ىف ايديس سال نا ذر ىفرفكلا نال لا لولا
 حر رسل امد حور رباصاا ذا لينرلان نماول انت نر وق بل ٠# حزرملا ىف اذكث دبش اراك

 مآ ءايدقدرلوق شل جاانم الا ل واتى نوطعما لعل ازب ناو ن اهيالا وبن زنا مسالا
 رشلاو وفن نورئرلاى!ىلئنوا لق تكس لترين لارا اكل احلل واولا تانزيبلا

 لسلام ّرص نا انب رد فنتالزذ اكئارمقرص ناركذ ادربااولان نا زوق للا د نتغ ايلي
 قرن نم لكن ملا نمو اري ورشوتد نوبت امرلوق هلل < ىداص دل عفن نعال عيب و

 ْلاشلا سيلا بك سؤ ن ارلوقو ناانأم بم مانجو أ تب بكن واو لارتع نيل انا ولا كرمال
 اداثلا ىااميل_زوللاب ىااسي لولرم ا وق ت_ ىلا لما لوالا تبل ا ربضوربخ حم يل ًنلادشبملاو

 قانون أبربلا ىلا لوصولا مسا ولا لاي اهزب ىف لاوومف ةرتولو بسم اصر شل ارهحو داتا
 لصااوناواب ربما مير اول انت نق ارول اركويا لانو نين وكلا نع لت ب يبرلا ىلا و يالا ضع

 قرت ولسا لامعا ىريشم نا اكذ ازعل اربع تبر ظن غو بروج جرارخاب الا يبولطملا ىلا لوو الزنا ملرشلاداباوراؤللا عم دا, سب ذورتدا ام ناقري وسل يرث اكىااول اكتر لااناراوت 7 لل
 للا لب سسبتاذا ىفا سوك ريل ا ىلسسلا لمي ربخ اريل وقيل لسم ناكو خنيرملاب ل خرا شعب ىدملاب
 .اطم م السا نسم ملساواهيباط يف افرام بألا تلزنف سكب لس ريطعزنيلا لصالون خاف

 2 تسل راد ا" با ابق غلا نا تور اذ ىلا بصاركسا ناز لات امن قمع ل مرر لش هبي

 فاز وكمال لك ا قانا نالو نوجت معجب الس يعبتتل ف سئداوما نسر تلح
 رافكلاب ٌقك وردا ريوس ب شير انا ذو ميل ل ضفتاىا مم مرق تل ىداس
 ريال اب سالما ىو اريل لسراو يول ىل لب مس رياك شل, لسرنبلا لوسراودس نا رصوق ىلا لسرا مهن

 رمل يف ماذلاو مدا ربا لمع اسرع ولا عدت تناك لا معطل نم ىا ماهطلا لكروت تل
 رثلاربك بر علاب وانعم ليسا مج مالا روق هلت لاب يزننأ او ديلا معابا تسي م ادرمالف

 لولا قرعوب مدل عم او نونلا عت ءاشلا قرعلوق هلل ىداص »بتل ب وقل و رساوب د اذازوث حملا بيلثا»شبوق مسو هيلع تلا لسرسلا لوسر لبث و بان عضيرملا لال تا

 قر علا فاما وقر كلا سوم اكو اس سس اينو و ىمناوهذف ايسن موك نو ناوسن نيو يملا ىلا| | ىواما» خرطرفلا,نعرنم ليتم اهلا اراورف اكن ازرو سكب ةريتم يلا نا ىلا ذب راض وفنخ
 نا ةرايعوب ىلا اشلا ليقود يبظفن ى لسا عم صائلاىلا ماىلا ءفانعا نص نال تورط ؟عزن جتا كتملوو عرورطللا فر رشموب اك اوبقمف هئاتيول نا لاقياع باججانكاوتاموالق قلل

 (مرف دوق تطل لكارزعف عكا لاغلب بدو بكرلا ىلا لزنيو فد نم كرولا نمد عي | | ورش نمو وبس تناك اذا لقيا نار شون اباد ال ضاعوزل اول انني لالا قبل اسلا يلام يلع
 يدوسيلالاقرعرلا ةرويسينعت ىلا عر اوايزع اوت لا نمر سابع ني نع كارلا .مرعاازكريلح | | ةراشطو قال اوربا هضتى لو لمت ان دلو طبى عشن م نا زرار ىعىلا لصيلا] نا اهتم
 مسمن الي ائيترهبث ءاشلا قرع وكتشما لات فسفن ى كل يما محام انرخا لسور يلع دنا لصون | | تايندا نودصتي نيبز يل وتلا تسيل لول ىلا دئدسلا و تدل روني لا نويل وال ىلا يسيسل ريغ
 ىااوتسب” لوقو دوق فى ايذرق هلل لا” قصاو اًئفاسرتازلن امشايلاو لبالا موك لا | نود غوبقماس ايلا بوتر اقعلا شكى لام انسياو نآلا تسبتاىلا لاك توملامدمازصعا ذا نع

 ىرلارفاكل يالا وزيو َةزنيؤلاو تولارونعت بت ب اي ىزلارف اكدل قب اسلا يلافرف الا نامي
 ميراور ل قت إى راقلاى عال لاك نلت نيل نيك لعق اهلا عنتر از سولار ونهج و بوي

 نال امنا [ميف لب الا مبرر ن د نوهت مثال ى ؛اياوقاب مو لوف د ةرتسبلا لوم ادا ف اور
 ا" اماوثاي ل يزل مل ةري اش ىف مك اربادمعال بس وتتعب دمع ادعإ ىراقلال عال | عمران ت

 | بانو يم ةياورل ا وزب نا قلك لووول لم اين ارنا س ايبا ب ولو لويس ايلا نادي مالا

 | كو و اافك اوتاثوا طر غرخ اذا" 6بوت لبقن نل سمحمب هكدا 25 ىلمومب_:هزاّمإ ندب ىليحب تك ْنَلا كار دوهوملا

 | ©ةيئلع هي ملدا َنإَ ِءْىَم نم ْوِفدتَمَو مكلاوم| كومة نويت اجو رق صن مِن فَحةنلاوهو هياوث ىا يلا اونا هنم ىيصن أد
 72 (ج0م

 | روهظ ىلا كِل رب نبيك وللاَلعىرتْفا نفعت لاق اهءارت محل داوتهب كيف © نيو يصون |مكرق قدص نيبتيي
 عودا

 + د

 ل



 ممن

 ؟اولانتنل

 ب لوا نإ كتلبق لبق تل بقزولأق أمل لزنو

 اما سس

 < نه. ا

 مع ع مس مح مت طخ ب يسب. يس

 زيي نام نيللي نواتتقي او دايو ا»رجاشتف تف
 ال الج لك قربتعم ارسال نم قري رج تاتتريلتت

 لب تيبس مالو بالو مئادد بترك خلا مانقم لكم اهئذ عال ىف ناير اتم مد اوءايلا ناذ
 نورا اورنع سرق ناالا وجبر ايجام ديري ال كيتا لل وق قيس ١ لا كيتاسن ال
 ا ا لنا لع
 لوب
 قب ىادانيرلوق هللا» ايتو ى اضن كي حرارعلا ىفو حرور معا لذي كمييالادابجلا
 ءانب نيبو مارك امومه لم اءازي نيبو ىصقق لا ورب عنو و ماى ضل اب مهر 1 حرت بق عارم _ئيسملا
 لاف سانلل حو تيب لوا نلت لسو رمي لا لسنا ووو دس نوعبرا صعق لاكمال
 مارب ابانب قلا بكا دانباءاو مسكن وجر ل ارتف امني كل شسو سرؤملا تيب لوكا يسلا
 رساوق جا بس لفلا ىلع يبيت نا اهلسسو اذ ىزنلا ىصنق الار بسم نائب نيدو مثالا هيلع
 ىسسرقملا تيب مار يسلا لاف وس انلل عمو تيب لوا نمل سا ىالا ثييدع ىف ان

 ناريس قمل ترب نيو ميئاربا سبدللا ىنب زرابي لكشتتس ىلو هس ن وعاد لاف امني كلش
 ءانب نيبو: امنا ةخس/ن يئبرا توازت نابر صفد ى ا دانا سم فلا نم بكا اهزيدبو مم السل |ررلع
 بور تلابديزدازعيب ةريز روق شل للا فلك ةريز عمال مان نيب وريم ركنا
 روق تك اب عارعلا ف اذ طسب ى ا تيثرف لوقو نم صحا ملا ةريزو ب[ يك
 تايآررق هش .لرادا تاني ايفو باوثلا نين يرحم او راو لصيال رباذ
 ('اماشرلوق لا لمتاا/ ل ضد يزهو مازحا ى ار شمر للف تر (ىنضاو لم لذ كا تأنيب
 ىف ةروصكتسيلفورزخو حررائملاهركذ اكن برت منهو ضد نم نما ارنهو ايلا نماىكا منيت ربا
 معامل نايب يو تانيبت اير وقل نايب فطع يئاارباماقمرروق حش ٠ يزب
 طعم ريا ةوببب ىل اونا ةررق لعد لالد ةوق د زباشيرومظل ور تايإ ل زلم هرصو طالرعاول اب
 اسيف مصوقو يار امصلا ويعم ىف (َصلارْما نال تاي[ عر اَيسال وارلصرجت فر يمرر انءنم ماسلا
 ةولصلا مهم, ايدنالا تاير اس ندد اباد دي عب نود ٍةزععلا نحب او ريب[ نييحما ىلا
 انين قرت نب ناردبلا نورت كرزلا نادم خللا ارى ريصاع مي ربا يم الّسلاو
 "رتبت الو مذ ورز لمواد .فريمول امتصازلا نال م اوقب ًايعيا تر 10 ولي راى
 رصاو مط ربا خلل اصاريف ماما تيار سنا نع وبططوؤم ىف يسبو ني الو هامدترناز وق تش (
 مج نا فكي راش نان لا قادر وق حلل لا“ م دياب سانلا حري ذا ناري يمر
 لوارتق علال ٠١ نألا ىلاايفاب روك ب لوزن رب هروحضو ريف مي اربا ىدق ضو ن تب
 اال قرم هزي و ةرم هزب متزْما ىريالار لو اد حزرعلا ىف ........ . .... ...ىريالا لدايتى ا ىريرلا
 الو انارسو انيمردع فرحت اوبل ببو ىراوبج لب اناذا لب ىا مولعي الر طما نادر ق لل
 ضي الر وق لمت #٠) ىوارنل واو لري ليم لص ذا اا ىراونب عطنتل نا حطت
 نيو مرلا ىلا اهتلنانزوا ةدروا صاصقب لم ىف لتتقناارهزل نري سلا عير مضيفا لال تخبل
 اجلا ملح ا ىف نيم نحيف ارو عروزفلا ىلإ ط عيب ق ص عراب الو قسم الو تنمو ىو الزي الار
 لل[ مئدسلا لاقل شريف لس نمو علف قرم نضر يذردلع منيف مل يفرح ب ارصاا ذا اماد (ررلا ىلا
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 مال كلْذب تيمسةكم ى ةغلءابلإبّنَبْيِنَلَل ضرالاف سائل اربعتم ٌءِضو يب

 و نيصيصلا ثي رح ىفامكة بس نوعيرا امهادبو هطقدااهدعب عضووم داق لخ لبق ةكئاملاءانباهق دتىاةرابجلاق انعاكبت

 _ نم لاح كرب هتمقت نم ضردلا تيح ٌنذ ءاضيب ق كّبز ضرالاو تاوطسلا قلخ سعو أملا هج لعربظأد لواهنا ثيدح
 رفا تيبلاءانب نعم اق ىنلاردتلاى) مهرب مام اهزمُتْنَيب تيا يؤ مهتلبق هندلف َنيَللِإ كره 3ةككئاذىاىذلا
 نأ هَلَحدنَم هلي الرجطل اكاد هيف تاتسحل!فييعضت اهرتمو هيلع ى ديالا لوأدتو نامزلا لوأطت عم نال لاقبو هيفد أدق

 [يجتفو ءالاروسكب بجاو يبل مح ياكل لعيني كلذ ريما هلو ٌقتقب هل يضل:
 هثدأي ٌرَمَك ن موك ع ومك املا ةاور ةلحرلاو هز لاب وجيل ع هثداؤص رس اقيرط» يس هِي ءاطصجنا نم سانلا نول دديو
 يات ِايَنوُرُمْكَممِل كَل مايل ههنا بع نعو ةللملاو نجلاد سندلا ©َنيولعلا نحنا َنإَع جل نمهضرفأ دوا
 نما ْنَم هنيد ىاوللا ليس ْنَع نوفردصت نذل تكلا لدي ْلَذ هيل عيمكيذأدجذ ©َنلَمَْتاَم لع نيك او نارقلا
 :زارهن متناول نع ةلئامىا ةحوعم ىنعمبردصم وعي ليبسلا نوبلطت ىااهّكْبَت هتعنتكو ىنلامكبيذككب

 هرفي امنا بي نكتلاورقكلا نم َنرلمْئَئاَبَع ٍلِفاَعي ْل[م ءمكب تكف ايكالسالا نيدميقلارف ىزرلا نيرلا ناين وملاع
 نم ةيلهاذيافرمهنيب نك امب مهركزذ مهفلأتهظاذف جيزخلاو سودلاَلَع وهلا ضم امل لزتكم كيز اه مكتقو لا

 ميك نيف كرمي نب ديكو كري بتاكل وأ نيب قير

 استيل ىا مل الذاو مكالبا نع تي انك رب اجب! قانعا كتل وق هيل كا

 مم نارمعلا

 لم قصف الا من انبب نبع 9 يكفل * هازب نيك ىلإ هه

 عمد

 رب ع
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 207 نإ[ ومس نانءارت ىا

 رص ارث تره

 ”اًسلامنعو ود مآ مبولتمتان و تاق نافسيف ولاني قت اد ادع بو لئا تنال

 لش ر قحتساو مرح ا ىف نيدو ربا زيف لقي مرق ىلا هلام معسل ىف ىنجنم
 قر سلا لكيلا ل وسد ضف ف لع سسلا نشر روعسم نبا نعد ىرمح اه[ ف اضن ل اي ريف لشي
 معرس اازب نمو ىقبما هرب نم [ عر شلا ثعمي لاف ةرقم نش موي امي ستون وب انزل ع
 [ى لا نييحبس ىف معاد لكس باستري ملا نودي لا لير فل كرد: جو انلا نيس
 تدان ابين نم دعاس لم[ مرج يريم ن سلس ررطع سلا لص ىنلا نيعوررمبما يخل اكو
 لاو ناكا ذيب اصاصقولو ى التبر وق حط _ سر وعسلا ىلا نن اك مانع تما ريم نبتنع
 مث ان م السالاردب اياورسيف مارئاورمعاريلا ضعت لف رمل ىف لضريف ل سيل جرلا ناكذ درلب اهلا ف
 رطل( ادام نم ضصسشي الفري ل يق مرا لش ناااءاوامئ اميا بيف نم صنش ارو لتكن الت اعلا نإ

 لبا لنلا رولز حلك _ لبان ىقذا د اكو يطمن يف ومب درزم نقيل ارجو فيم ىلا
 انااورب مول ل اعترلورينلا اذ .ويزيلاو بطي ل( ىلا تي انج لكي نعول لمبرلا ن اك يذيب ل
 نقلا رم زن نم نعم اورمالا نحييضوم موزيغسفعولا لاو ملون مس انلا فلك وان مآ ارح نع
 وتسي”لاّنلا ل اقو ل ابن نبا نو رو حروزلا ىلا ىلجبا نكلو ريفر ضي موا صاصقوا ةدرم,
 ماى تايز/ل يشر نا نموا كلذ لبق ابيكا تلا بنزل نم[ نما ن الغر رج نمل يقو
 دوق تلك لا» نابيالا بع ىف قسيإلا هاور شيبرع اهكانمأ ملا مول شرع نيرملا
 ءا» توزع ا از قلخت/س الا لضو عراشلا هدمق اك جاو ىا نوم ندمتم مقر يخلو
 لاى لادولر يشن م امنه لكي ف ديالو لايتسا وا ضب ل ري ى!س نان ل سددت مل
 سا يسييالف لمارلاورازفاب رق هلل حران نم عاطوتسا نس هربرت اندم قمن ورنم
 ليس امبعومب ”لمارلا ىلع رد او نريلا مرنم انمارارثعو لصتوعا ريل رق ناو؟ وذ انا دنع
 امنا ىلل اهلاقد مث لاو قدموا لغو وريطو زوق جلس ١ ىرحتالا ىلاكانعيا قيررطسلا نما
 م بالا لبا اي ل قوق كسلا لاوس قبرطلا ىف يسدكلاو ىنتماررادق نى له يروبف ندبباب
 وورخو لا يوت نميري اهيف سورا لص قرص ىلع كارلا ى اريل تايب نوت
 ابك لاوةار وبل اب نون اوك ناو وا مزوكن ا ىلع ليي ب لزم اب بالا لبا (صييصنتا
 متت عب مكر ل طاب رع وترا ب دلل لب ايل قدرق تطل حرا عب نورفالمم
 كس نول ايو نم نوت ال اكفريملا لس نم نورست موق حط حرا»» ملال
 ةراثبرب تمسدتالوانباكىف تسسيل ملسو ريع لا سر ءةفم نا نول وقل و الس ايلا نعمةدص
 صرب ساو مو ولا دوما ض عرار روق يس لمت ابز وعن نما نمو روبن لعفلاار نعت لو
 تساوت هش اديم نانا لسم اب لدن يك رح ىدومم سبقني سارت سا نيرا لبعض رب رضا
 | تسواس ناثيا نايم تيياب امددو حمزغو سودان دول يقود نايلاووزانناراصنا و رزقنا
 لام سيفو ياس نوقييشس لربط اتاي تموصخن رن رس ن السم نوجندول مانت برو
 رهاوزا/س ضار نك درك يان ان ل ساب لمص اخر يرتو هيأ ضغر و هيد لاي نيم ام تللفلا
 وكرم مايا ن ادد هر يصقو رفا طن ليلا نيب ودول تيدبامج مايلمو ماظل شاحب
 ملا لص /اهرورس ساند حق او لج ناناهدسم نايمردرهندت ل ياب صقل د ناو دوب مزن
 ار وماي ن؟تضادنا بصغرو سب ىارضلارلاخفرزقو قسما قازكوورف حئدار لنج نس يع
 حملا فاشن وعز انم ىااورت اسفل وق رن دوب حرر زو سوا يف اركب اب ناز هس ن ايم ندرك فلا



 نارمعلا هد 4 مما ظ مولات

 .  | دال ىرشنتقولاب ثيسمتي طوي نمو لوط كيو ولا تيب ركل لت شن هعتقو بيتم اهفتسا نو
 . | كعىوقي نمو هثللوساياولاةفوسني الؤركزيورفكي الؤركشيدوصيالف حاط نآب هيَ َقَحَمل اتا اوثما َنَْزَل اهني6و ويقع
 7- 11 اميْزح هدي ىاوذأل بحي وكسمت اوموكما و نو دحوم © َيويِيْسط وتناول نئؤبت مغطس هد اونا هلو كنف نا

 اا
 مس سه هش سدل

 َنْيِب حمج لَو ارغأممالسالا لبق مد ْذإ جرزخلاو سولارشعمأيِكيلَع همادن | ذي تَمَحَ
 1 و و

 محكنيب سيل ِراك) َنِقٍةَرُْح ٍفرطاَيَتكَع رمْسْكَو ةيدلولاو تيدلا ف
0 

 هممت ل تسلسل

 اوُرْلَذا ومالسالا عب “اوكف
 سس سس بسسس سس سس سبب 000١١١١١١١ |||! سس سومو ع يس وسسسسسجبو

 الا ل وق ىلع ةرئاز ليو وأ نُكَلو© َنْوُدَسْت كَم هب كل هللا نْيَبْب ركذ ابمكل نسيامك كِل كن اميالاب هاو ككاو ارافكاوتومت تاولا اهي عوقولا ب ا | "ئاوخإ ةَيَمْعنب مترصف رباك رهلسدلاب كروي

 ْمُه نوماتلانرمألانوعاللا َكيلوأَو كَما نعنْوَمتيَو يورشملاب َنْوُرُمأَي و هلسالار ْيَحل ل[ وعدي و ئازكحُيو
 اونوكتل اة ىّئاز ليقو لهل اكسح !لكب قيلي كلو ةمدلا لكمزليال ةيافكٌشرفركذ اد ند: ضيعبتلا نمو نوزئاقلا جيوش

 مهل كيلو و ىلأصنلاو دوهيلاهو * تيب رْهَءاَجاَم مب ْنِص هيف اوُهَلَتْحا و كهةيد نع اوفو لاَ او[, ةما
 | مرأثلا ف نوقليف نورفكلامهو ْةُهْهْوُجُو ْتدوَسا َنْيِرَلا أف ةهقلا موي اىا وجو كومو هوجو ٌلصَيْبَكْ وي 0 ظْيِظَع تاو

 و مُههوجم تين نينو ورش متسبب ريل اوقؤ نو قاثيملا نخاؤون كيان لَ ئرتَا اخيوت مه لاقي و أ ا كا 2 م ا سرا تا 2272 أش لا نيج لو طرا مدإ دج هفوس |[ ورى د ١ ا
 ُنْيرْيةلل انو قحاي غاي كيم اَْولْنءلاتيا تاي ذلا هن هاا كأي و نإ انو مم هتنمج قاوم نق نونيؤملا مه مو رووا 1 كا” ساس ودق ١ ريكا هلأ نوط رصف 4 آم سدو سد ع 4
 1و 0 قيردفلا ويك نر م يو 5 00
 ةرومالا دهصت محزن هلا ىلإ وا ديبعو اًقلخو اكلم :ٍضرألا فاَمو توتا ىف موني و مرجريذي مه نخأي ناي يبلع مل
 [ ولو هلي تْوُممؤتو ركنملا نع وهن و يقرشملاب كور صأينادلإ_ ترهل تجرأ رْيَح كاعتهثاملخ ىنج ةَرتْأ وس طالإ يورو هس ول | سل سوسن 5953 مظؤو و اس نلقى ىلا (٠ىإ ورم و برق روس مإ© ص طا( يلق ٠ مي. ودور
 ءاعذ مو 11 و77 ظ 0 ”س و يف و75 لو م 2و ماس لح للا ص وا وص سس
 نورفاكلا © َيْوُقِسْفْلا فو هيراسصداومالس نب هكراديعك نوئِمّوَملا مُهْنِم مهل اريح ناميالا 8 هتداب تكلا لها نمإ

 21 ف ثىحر .ر/وص 41و هالسو ياسا اس هزم ١ رع هك 0722
 وف نيهرنم كارلا كولي زي نإوديعوو بس نم ناسللاب ئذأ "ل ئئذنب نيس ملام شعمأي دوهرلا ىاَدَْدُكَي نأ

 تري ماك 1] ماضتعا الو ممهلعالذاد دجد يح عَن مَع تر مههلغر صن مك لب مكيلع © ن5 ا م م 1 1 و )يبو لل كرب ور ل 101 م ش 9
 عامالاوا نيا ص وصنلل نر ئم نوبي ناالا عر ورطلا نور نريدلا لوصا فال نم ن ينوملا ىمن [[| ب بوطإ سا #إ| هدب ام 7
 | لملف نمو نارج الذيب اصافرستجا نمالوكو جر صا كالا مالسلاو مودلصلا رع لون لج نث لع 0 رس 0 انسانا ةري دم تاق يخ
 .يزلازلا ت اليدان حراز اباينم لكض لاو رفاهنم لكقفتر تكا سنا ودوم وق اسك روع اول د عاورجا | | ل الفاوزرو ىويتسلا قى وتس ييوصت عطب نإ وقل م: ابهوركود نر عزام
 ابو ضي /وارلوق جل شرس روعسلاوإا7 اينرلا مطحن سريا ورلغنا ملار فيك شالات ايلا متلو | | لق فلس دام! ايرنالا م ادا معيذر ئلادابع صاوفل نوت و روتصن نيل او رايبنالا
 لوفموب لوالا ىلعن بام ملرلوق بو نرظنا ف لاهل رزطتسالابوا مولر كذا ىئادقب,بوصنم مدي. | | من ريب يضل ىو سيطنملا ل ايلا هزدالا يسم نرع للا ىف سيل اقم لاول تروق خس
 رسب مرفكا ل اشيك ايار باج اذيملاذغا مل لوق هيل. اسر يؤ لوعفم ف غلا ىلشو ب | | لا رو تال لاوطلا وو انهم اسكر تموت نري م اوبس او لطاي ئرشلا هزم لاقل نان يعم طروممج
 نيدزلاملاع ىف ناريالامنمقث”ر قنا باوجاو مث لصاتم مر ذك ل ب ناري منقي منا عم محن امي | | تم | تام الاي دوصتتليبلا يفد بيطخم السان ىف مب ادد اكسال ةلاع قوس لاا ننوكال حاد نول ناو
 نا ىلا ةراشسار يف صل اي هز بتسلا تن ى ا رلوق هيل لس -ىئرلا» لاولاّقف كرب تسل اياويطوخ ارنا لبس قت كلش ”٠ /السالا لع !رمواد لب اق شسرب ال تول نإ) ل زو مالسالا يل
 لم ا ةواراو لاما قالطا_يففىارتنجزوق حل لس لتا» للا و ع اطلابال ريا متر املوخد | | ب ىلاق نمدرلا ةريكن مقل الورب ابي نعش الن ئلا لمن رقلا (السلاطع وقل نار اياوكسسم
 ةزاطلاىفورف قزؤتس ناو نموا نا لب فورثسلا تاذ نيسان زتمجرلاو ملا طوجم لحس دبل اذ | | متثك ىا ةرفح وشم اوراق ب كس م مهن اوعى قرب ب مصمم نور بلت قرص
 راذكا بوزعتورارالا جن ىلولمسشل ىلا تاي[ روق حل لس اهتمامنا لشري ل توملا مكر واول ذارازكاول ومن الا ايف عروق لا نينو عبس كرولا منمتراز ىف عوقولا لمن يشم |

 كثيف ىا نيردطللا اهلظرب ربما امورلوق هيل ج٠ لام ابو لسور جملا تايون كلو | | ١- سانلان وكري ىا ضوزم ل وشلل لا ىلا نوكري روق يشل كار اننا ىف متحول لاهلاكت
 .ىداصا» لعفلا ىلم ناس لقحتلا ىف ةرادالا قلح نال ىلوالاب نش راظن اذ لظنل وار سمضنلا ةغسلاو بالا ىف ادا, وعمل اوال قعلاو عسا بنس عى درمان صن ومطلق حتا
 تقول ارزوكدمج تلي اسارقخ او ىاكمل مالا نا ىلا راسا لوالا ل سيخ :ل ١ اكن دوق حلل | | او لوزتلاهلاعفالان ف يلاكتلا نإ( ائيؤلا قلد امرلاو ىعىللركتش او تاعاطلا ث ورحم اول زول اذ امركم و
 رو مكر يطا و زي اوصل محل بس اليل | نلا ىل ارسم عما ايل ق حل ع لاو ولم نيب الأ ا ضوول ا نمالال الذال تاياذللا نعول رتل نع ىنلاو نورحلاررمالا نال ض يبل ايي فلم
 ماها نيا ىورو م الار ينوتتا تدعو نص عر” ءاسايدمت ارى م شيسد عر لشيورلو با لالا لاق ب عصلاىلا يفرم متل نافل سسلايأر بي داق ةماقا ىفرهالا بتي فيلم وركتملاو

 سايت نبا نشرمت الوادم تينا لاقولو ينل وقل نعامن ب اى الل ىب لارا رت نعى كرسلا برت نم | | ساسلل سيرف مثنى اوتدلوقك ن ورم انمااوفوكوى انتو ارم منذ لاق امني اودصاذ أ
 ةرابع تاكى يرنسشرلا لاقورسلا لى لةولكا لامس لا لسرم اورج اب يذلا /: اماون ريخم | ليبج سال م”رعاوررق نم اب ىلع يافك رف وق حك س١ ضو اب نوم

 راه عاطتا الو نار اس مدع لي ريف سيو مابا ليج ضار مناررز ىف وشل ادوجتو نع | | للدث نوكيا م ادالايصنو ا رحل هزمب لتس اوركملا نعى ذلاو نورعملاررهاطل_سفن ىريصت نم
 لك و يضل عدو حفنرمال وزي نال ةراشا نم نود مالاير جانا سانت هلل ىو | | ركب بين اكن اورو لمن ورمل رمالا نا لس او ىدمج الا ىفاذك ا يدق كلذ سنو نب يضرم
 ايس زا ريت ريثا ضورحلاب نورماترو هل ثس صا مالا عين رادل ابين ف اروح | | دارا ولو ركن وريلع يم اوم لارا نع نيتي وم لل نولي ض ورحل لدول داري
 - ى داما ثلا ترزعح نم نولرقل ناو مشيط لو رسبطاف شسيج ركب مهبل عقر لا ةراشاو ما | | 0 ةدلع ني عتبو سك لييبا لو انوي منا هلعول فيو لضفا كرف ووو فزت كاذب مرماو

 رم لاو لضغفارمالاور يب بوم او اير ضعت د افي الو نم نوهت لمسنا سولو لعمار رذ لاتلانم ارت اكد مشاري« الماك نايا! ىراصنل او دوملا ىا ب ايللا لب نم اولد زوق لل
 ىذالئننرق هلل نس مست بطر فو يدع مب ىزلافللا نم ليقو امهيع مه قادس ايرلانمس| | مسيتدررصقي نا نلآو بوم ابرمالا نيكل لب اجا نال لحل ابو ايش ا رسسمت ىلا انتي فورا
 - - ١١ ثواد م انشاء: سس حرارعلا يف بمس نمر وق ىشرللا نموا لصتسمو (وشرختسم الا نا ىلاريراشنا | | خيررلاو تقنسلاو سيلا ايورهاي ف ...... - ..- .ريوم املا لح رتفشب شمل اش واريلعلا.هرلك يطع اول احر شسلا
 لس لع م دي رايخالا نمت مل لئلا طبلستت 2 رايخالا ف ارا ريذ ممل 071 نوكيال ناو رتررت تك ذنوب نااوئارشبلو ىرجحالا لد لاذ ازرع اي مب ماع توكي نا ماو اهلع اروببسن وكي نا

 رين نورهنتوقم ل !م7 هال الاو طرلا ياويل ع اًنرطع ا نورصغعال لق ةهلكحب
 1 هاتهلشا ىواصا» لاوجالا عيب ىف منع ٍةرعنلا يلسريزفيل فن اتسوم لب لاش

 م صصص مسسسسسسعلللا

 سرا شلازلال لق لإ كال يظنل دك ىف اديس انلال أس اذا ظمولاوداضلا وضل يجوع
 عتمة راومسا نك مو ءد نر وق ينس ٠١ عصا لنا نع اضن ين زر انانلاىف اذ لحن ايلا



 توارمعلا ل37 !ولاتنوي

 اوعجر ناب: كلذ ريغ مهلة صعال ىاةيبزجلا ءادا ىلع نآميالايممهملاده سسعوشو نينمكملا نأكل نق ليحمل نقلي
 1+ كسلا تيك دلو قكرتي يبا ناشي رذل عزب نانو همس ببس ارتي دبل طه كفوا نق بدع

 ةَسبَد يأ تكلا لها نو ناءوتتسم اوس بتكلا ل هاى ير مارحلا ىلا لالا توزو أتي © َنوٌلياولَكَو هئبارما او صحاب

 لاح نولشتي © نجني ْمُهَو هتاعاس يف ىلا اَءاوذلا يي ولي اكضاورههلس نب هدا دبصكى حلا ىلع ةنباث ةعيقتسم
 نم رك أدب نوفوصوملا كينوأ وتر يب نورا رمل نع ندي يؤرشملاب نوري رجلا هيلو للاب توي
 ٍنلقْبَحْنَم ةمشاقلاةىولائاوايلابد مولاي "يام, نيججلصلا نماوسيلو كا لاكاوسيل نومه مر 2 كيو
 وماما خكتع عقدت يفت ناو قكَن بل ن9 َنْقَملب ميِلع دل ودلع توز [جت لب هباوث ومدحت !نيهجولاب ودق |

 ةنآعتسدلاب ةراتولابلاء|نفب ةاتوسفن نععف ديناسنالا نالركذلاب امهصخو يم هباذع ىا وللا َنِقمُمُدلَو
 يلع هدا هئنلا وا نع فيلا ويلا وْ 3 رافكلاىاَنوُققنلاَم ةفص لكم © نون حيف ركشراكل بطضا كرو هةوالإب

 ل سس ل سس سما

 يس ل ايس
 1 يح

 ل 3 هي سا ا

 اس سس بسال

 مو اك دك وكرر 5 0 وو كا و ىه ماو هور ل مه رس 9 | ه0 هت ى 2

 اوعفتني ملك نكرَْو ةيصعملاورفكا أب مهن اًوبَلَط موق ءريز َتْرَح تصا دي دش دش وارح وأو نر شمل اهوغو ةق دصوا

 أهعايضل بجوملارفكل اي © َنْوُمِلظي هنا ن كل مق اقفن عايضب لل ْمُهَملَظ مواهب نوعفتني ال ةبهاذمهتاقفن كلن كم 4ب
 هي عم ل 31 كسور م 5 كسول يذل . ريقفانملاو دوهيلانممكريغ ىا وكيْوُد نق كرس ىلعمهز:وعلطت ءايفص | ةئاطي اوُرِدَحَت الاؤْنم| َنْيِنَلا اهي د ا لا رإ لسوو وع 00 2

 نه يرضلاةردشوه وم كتذغى ا“ زخْيَح أَم اوتمت اًوُدءداسفلا مه ديجم كل تو ,هقيالىإضناغلاعزنب كّصن لاح

 نم ْمُقْنوُرُص قت يو مكوس ىلع نيكرشملا عالطاوم كبف ةكيقولاب ة هوا ٌوْهأْن م مكل وا دعلا ء[َضْنبلا ترهرظ تيب
 [يئخ .نينمؤملا كو انةثهيبنتلل ام مهولاوتالف كلذ © نرتب رن نإ مدع ىلع بألا مك اي ف '"بك قواد علا
 مياتكب نونمؤيالو اهلك بتكلأب ىا لك تكلا َنْوُئووُت و نيددلاا ف مكلم دةفلا تمل وج ال: مهتتا دصومكتممهةبارقل
 اجب مكي اليا نم نوريآمل بضخلاةدشظْرَعلا َنِم عباصالا قارطا لِمن اْوضع اولَح اداوم اًولأَم قل و
 مكرسيامإورت نلف توملا ىلا هيلعاوقياىا ديم اوئُْم دف ضمت نكي مل ناداز جم لمت لاٌض حب بضخلا ةسش نع

 نال الج لم قربتعم ارسال م قري رج تالت
 محا نم ء ايس اهلا نيل يك الار لوك لس ٠/ حافلا فاذا ن دز كج م اصنع اصح ا
 و نوسة ذو رشات عزب نييصتحممضوكل والا لاوعالا عمتى للا ملم ترعى لاوحالا

 نم قى بزلل لص ىلا نامالارمييتوكى (ماءالا ل اق داملاي زوفل او ةاهنلا مبسزب العلل بجارعتسا
 ضوفىزلان اءالا ى ان ادابايإ ,لوبقو ري نع يزجاء العاب لصالاناالاوجو لعل( صني زنا |هرعا

 داتا بس ى كى رخااصتانوا.ياز لديعد ةرامان اج نادالا مريم دارشجاو( الا ىابيملا ظ
 [مناالا نييلسلا ٍةس امب ناعقاو نارام اف سينموملا لبكي سملاوب نأ شل اورشلا بكن سم اوم والا
 انئارناسللاو ءلزلاهززي ليت ن اذؤما داما ميل يضطر وق يس حراري الاب تاي اذم
 هلاطمم لج اوف ان ريزلا م قصير اييئالا لسكن سزلاوم السالا لودر ور ل و وميلاب ولا
 ىرزا ل ولعل تل صحي رايرئال ستوب و علعلار يف تدصع زر عزوملا زر ىلختر صعاب سو ريع
 نا نع باو ادايزال ل اكسشالا ناك دعلايف ل صم مل لووحملا هيف ىكذلا عمار ناسملاو لزلاوم
 بمن مث السا لفي ن عضو اكن 0 ا
 ىاريكاترق تل رمركاط م ابل لصغيتلا لصف بكل ناكش يع نيل لعألا كو
 راؤلانبىروقا سب نولي نا بجيسريكا نال امريكان نولي ناز وما لبق ناذبقىزلا كلذ
 كسلا يضخلاو علزلا يلع نارنع يوب آد نايرععلإرفكلا يكتب شكلا نم ل ام لقا نايرصحلاو
 . /ربكا ف ازد ءلعلا لع ىلا ةراشسااووصع اهب ف لة لوقش د يصحلا ىيرؤللا هلو أيببالا لتقورفللا ىب
 ملوق حل روعسلاويا !!شلادودص ما يعاد منابع يسبسيبىاوصع ل وق حسك
 كلون نمالبد نومجدا مك ل يقواومسا نييزلاووميلا نم حيازما هب يربع نر يس اور ريعس ني لشكر اوصاو
 | سيعمل لسا اوقدصو ىسنكن يد ىلع اوفاك ورا نم ناو المو شح ا نم نول الو نانو نامي
 رويدا او قرار ز نروسا مسلس لسا ىلا (ورقل بت دع مئداصنالا نم ناكو ملسو
 نمو ميازجإ ا نم نولي نير صوم اوف امن ندا فير سنا نب زمر سمول اوزتلس نر ررو
 روحس اولاوها مورهلو نوقر مفف رلسو يطيل لس يلا رئيلا معي قس رؤي زدلا ع رس نيم نوفل ام
 اونا امللا لبا نال تسمعخوءاشمعلا قوس للتو مير ىبت فى ا ليلا ءناروق ىلا لج
 نائل اورلوقو بيطغوراووج ١ ىف نول ةوزلا نال نولصير وق يك نيل كارب [ نول
 يول شم ىف ليو رزهنلا نب رنيدرق ىف سلزن ل يق اور فك يزرلا نارلوق جدل "نول لع ا
 تمار ل مك ىف زل او ثببلا نلمس م اميفروق هج 2 ىواصا» برق اوم و معاوبج اين ليقو ||

 !زرو نوسولا كر ابا العا ليز اجو لع انرصو ةفصلاو بج هرعواسف نولي نازوكو حررلا

 4 ارسل ايصرق تله اا"نم بيرق انيورإؤالاوب فاموالا ف لصالا نإ نما

 درب اورف ايورض درب وارزوق قلل حارعلا ىفازكاوب هرم امرك خم ني ورز وصل اد سر اينو تشل

 ملا نشيد اناميف ند لاقساةيالإر ضن ل سابع نبا نى در ام درابلا عرق الطا عش الان اكن او
 نب راقا مل ناك وشسؤملا نم موق ىف تددزن زل !نيذيلا اسي عوق هيل لس لك ةراحلا موس وب
 [ اللا ف ناىلا كير اا ءايفصارلق هلل ىواصا»م نو لص ولاوف اور انهكاو نيت (ئئا
 ةراوتسالا قرط ل عشا هيررشسملا مس روس اوري ءزرصتملا يول ئ اطيب ءايفصالا بش ثرج ةداعتشسا

 هلل .ىواما”راوٌسراسنالا وراد سانلارع ىلع قاتلالا ةرس حم اواو د يلص لا ىسرمتنلا
 || بلوق كلش ٠١ ىزيلا تفرد ايش لس يردن صفت سرافلاب الاب منو ايلزوق

 ل قالا ضف | عرزرنب بروصنم | (يخ نمو بس لعزل ضو اكن م لك نيف و م لاوس و ضف [نلا حرز
 نما عمت ازيهنخ' مطساوبالااهنم ل حفلا روني لف مزال ةدامل تالا ى ا جاسحاو ىف نلاوم اللاب
 مذائازكى ناس يتلا ثنا ءلمج او يررصماء نا ىلا زل رض ىاروق لذ لما
 اهكع اقو عم او لايملا ضيا ععيقولاو ييزلا يقول وق هيل < "لاء اب عب ن امج ذل ةناطب
 فتدرت فزع ىر انمءالوا نا ىلا يشيل ءلوااي زوق | 44 م ءرتف و يقو حرارملا يفور اتلاف

 بالا لبا خس انم قالاوس ف نوب ملا ءالوا منا ىاريخر ول لحب قوربقل اوف سيلا نيج تمعقاو زم دارنا
 ميشا ىاةراشالا شريف لعاعلاو لاروا متئالرجث لم اوءالوالربثوا متالاوم ىف مب ائنل نايب مخوبكاو
 بالو لام نونمؤو منبج لم ل وصوم ءياولو اوما هزب لطم ن بيلا

 فيبرللا سموم لمجلا ننا تلق ئارشلارما لادم اينوددابي ىانوكراسو زرق حع

 رد اب سطل از ورشلا قت راوت اا زارع اسملا قش ناب ينيتجا دوما ف الا ناطيبتسلا نم ايلا
 قولصلاىفوا|رّيقو لبق ةولصللرواريب ناك لطم شلل ةروايملا ىف دلل اهو لرت ورشا نح
 || معقتو يوتلاكل جب ال ةعداسم ىلر وما ىف الا موعذم,كذ نات اب دوحبالدايعوكد حتي ال ناب

 اممسلو لسع ىواصا» ايو لوا ٌةالضلا وركن نلوزو تيهلازر يبت و ضيينفلل م اىطلا

 تلبس يرسم امنا ل مكو وزر ياولاو اردصن وقشمشو لوصوم مسار نا لك ا نوطفمي
 ىداصا/مش افنا(لش ْن ل اربرّمنو نر وقفي ىززلا لل اىلال شم لوالي َوَكررصمب ابدعي ام حم



 م نارمعلا

 قهؤس ةميغورصنت

 همنا عملو 2 او زيبابو لق ارش

 .كب أرضا اهرجغو م هتالاوم ىف هللا اوعي, مهاذا ىلع أهربع اذريصَت ْنإ وم هوينتج اف مهتولاوتَمِلَو مكتوارع قف نوهأنتم
 رهغ ايركذا و هيمهم ناهي مل اعف اخي ءاتلاوأيلاب َنْولَمْسْيع مل نعومي اهي شنو اهمضو ءارلا كركسوداضلا

 2 | اولأتنتع

 : هَ مكبصت كد ست نإ اله كريدي امديمو بولقلاق امي هرْوُدٌصلاِك اني دْيِلَعَشاَإ
 د ةذصتم ةيطوخلا ةلَمجو راجي يرجو ةميزهك ةبايصت نو مهزت 50 نبا هه“ 0 ب م وقد كر يل 5 و هلاضص ال بحل

 وه# وس 3

1 
1 
 و

 كود1 ول هوو دوس وار امد انعساراو و قر ك1” اهم 27. 2و لهو سيق كا ال 0
 اوحأب نويل عم كلاوقال ُهْيمم ُهْيلاَو لاقل اهي نوفقي كارم ٍلِعاَقم َنيِعؤملا لزفتت يوب ةنيوملإ نم كله نم تْوَرْعْذ
 لاوشة ياس تبسلا موي بعشلاب لبو قالا ةثالث نوكرملاو الجر نيسمخالاوا فلاب توتي عدت الص جرخ سيلهي وهو
 ع نب هّندا تيعم هلع رشإو قأورلا نم ًاشيجب سلج اور مهرةوفص ىوسو سحا ىلا ةركسعم تره لحجو ةرجدملا نم ثالث ةنس

 ؟أ ميم نتفاع تّيههلبقذ|نملديزإ انرقت دوا انيلعاوحريت الو انثارو نمأتوتأي الل بنلاب ان عاوصضن !لآقو ليج ارطسإ ريبج
 ْ 1 3 7 كاب تورن ذاق“ 1 ا 5 5 8 هتلر روك 7 0 3, 5 59

 | مهل عراقو ةباكتماو قفاتملا ل ني هّندادبععجر املاحجرتو لاتقل نع ابحت "كعْذَت نا ركسحلا اح انج ةثراجونيو مل وتب
 الر امتبثف مكانحبتال الأول تول مكسفن اوم كيبن يف هليامكن سنا هل ليتل( ىمل سلا متاح لال لاو ان دالوأو أنسفن (لتفن
 مجاريكن تاؤمزهامل لزنو ريغ نود هياوقثيل © َوُئوْوُمْلا ل كويل لَعوامهرصات مَنِ كعني حلو ىلاعت
 هينو َنْوُرَدَت كَل هلل اوتو السلاو ددعلا ةلقب لذا مث 5ةنيدبلاو ةكمنيب عضوم لبي هد مكن قلو هللا ولعب 5 - 5 كا مر ١ كارم 0 5 ٍ ب. رو سلال وس رب م 86 07 ١ ا 1

 ندمان فالوب كير م كنيعي ركن رينا ؤكيفكي نام هو لقل اديطتمهثعيت يمول لَم مومن رظ ذل
 ةسهن تراصمث ةثلث تراص مث, الوا مهدها هند فل اي لافز الا ق و كلذ مكيفكب د لب ادي ه بشدلاو فيقتل به َنْيِلَرْنُم
 افكت و نعلاءاقل ىلع ذريَصَت نإ ىاعت لاق امك
 أ نيل الج لك قربتعم ا سانتلا نم قربي مج تمنيت

 ممم ناةهلل 1
 حلو بست لاقي كريربشسلا ليبى كسلا ىلا لضيلا, لك م قط كيل اب سجل سم ال صا
 لق كلطستلا» جراشاايلاداشا اهلا يندلا حش انم انسب ءدسحلابووملا صلو لس عدا
 ءاصتمؤلا اسس نارلوق سب وزيرا لم ج ورلوق حرارص ١» لابس ل يتابسدبب بسرد
 دورشلا تاذب مدمؤلا نا راظرغلاولوم لقلوقو مو ضرع اهنيي اولا وقل اذاورل وقوم وار شسلاب
 ,الانوكسل و هش 0 ارضدت وهل لما

 ريت ىا|ابريرغتورلوق فكس للا هزم ىاورزي هاو نم حف انو ركن باور ىل الا
 لم خراروكء الا كفيف لصالا ناهالاورم م ضكد اذهل مغص ع يمال يطرارلا غصون يفر
 ف لرد خف يل لايتضالا مب ريكرل وق دس كاس ارشملا باوتب لع مزج دال مساع نع
 - - حراط ظفتو ىلا حتر ثلا ل ضفتي رززم نم اً زيا ىا عير ررعملا لب سسن ايل وق و هور
 ىرعبلا نم ىب و ةذاشءاّلا ةدلرقو ٍقرتحلا اريلم فنا قوقل هزيو ءايلاب لق تك
 راسا َةرلّلا فيهن اذارتداع وب كرنب ئرقد لوقي ناكاب زوز نينا حداشلا فعن اكف
 مح لخم آلا هزي نابع نييرسغل اروممت سرور ئزاركذارلوق هل خرا رقد لوي
 .ى اصايل ضم ىشم الو لوالا عجيل او برازحالا عوزمضب ليقوروب ةوزغب ليو رعا ةوزطب
 رافللا شدت ورق تاكو سناء جوز ىب و ىلا تيب نىك نسلق ملا
 نرسم امم اوراصفالا موري يلا ىف عمت ناييفس ولا كاذ ذا مير اذ لاوس خي اددارجنر الا ولم
 نينانلس ير لولسن يايىفا نمر شلاربعداشن افرض ورطتضي ضير ملا كلماولم' نزلا ىف متدواشد
 لص ل غر روز اي ع اجداشاوءانلاولابعرلا ملناكاوإا نا جوزف مجبر امنالا نمعاج وبا
 تعم ىادأنل ايلا ل وسن ايزول ارتف وزفلا اوممم لايف عرفو رتم الس بلو لزم لسوريلع سلا
 ةولصبل بادو لسو هلع رشا ىلص زفت هديدع نيئرل ثلا راك د ب وتم ال سباب نم ا لاتف
 ناو ايفو يدطملا ةراشارعاقملاب امنععو نكارإ ىازلاس لوف هيل ل ىواصا» ملا
 ذل غرربنمملشو عبس ن اكن ازملا عيبسراوق بلل لجان ىلدعاقلا توشك فوتون اك
 ناكناوداعدلا مس بر تارزوق ىف ري حرص رتوش لئاورلو تسير عت ناين اززف لع اولا مس اي ريوولملا
 ىزلا تايزلا زب ىاذال حمار بيحالعا نلوم روق حلك + ل وعملا لاري لمت ل ميش فص
 مهلا ل شالو عزك وف ادرايبرالا ميلر ماياوم أ نور شما ناكر ورعا مولودك هركزيتيرما

 ازب لاوس اسوق قل »تسلا مدلردعا نم بسعشنلاب جر زعم اى لص يرعب د د
 تياداكل اولا ن إف صتلل ناك ويلالنر نااول اقف نرسم ا نمور اراو حمداشلا يلا بسب ام
 ىا ليما خس لوقو لري اردت امم ارت وطور بأ او بيل اوروعسلا ىو نايببلا عرور ف

 انعام لوقو هوك ون لي ا فس حرارعلا لو سومالا ىف الل نتس او ربصاوا عن | ليج لع
 . لوقو حارعلا ف لري ى تت ل بل يتلا لوقو انزع عقد إل نعنع حرارعلا ىف اوعنماو وخلال ىا

 عع وم سيب سيسصبلل

 كير ميج اذه محهتقو مصروف نيتدوكرشملاىا مكون َو ةفلاخلاق هللا
 رنييصعلاب ملا ن اا و ثدارا ىاٍن يتلا مب ذاردوق لش ١ عن ماو داتا ى وتر
 تك نودايواّشو ارك سليف علا اياو يلي اطناي اماو اصيلور لاو ل وقل يلا متهيتلي 0

 لوقو ةنيزنلا نوم سوت روق هلك ىوام لش الو|ريخ ال الصا بتايا صلا بام نم
 لشن نيرو كلل »لاش انيمي هاناهى ارسل ١ اءانج لوقو حروب أ س والا نموج و شر اهوتب
 لطفل و نارومشملا ناربجولا نا ل ىف ريش نت ناب لصالاو ءايلاي رعت نال تمم لحم
 دروفلاو نجما برحلا ىف و نصومنلا (دعدرايعالا نرديلا فوزجتل !ارلا ىف للا منعم ليو روملاو نجلا
 اوناكو رباصاو لوق للكل حلا” نك ه؟ل اساذاء املا لش اأو سمحت اب نمد وفا
 عرتول ماعلا خر شنب ىفوزإلا رول لولا از, لوقرب هىل الر وقود وش ىالى ا م لعرلوقو لانا
 ريالا عجرم وري اج ىل ضر اي لئلا لوقو ىلسم اري اهيل ل ف علا ىلا نع يل اديع ل اى اري ايف ال
 عنب بوصسس راو ىلس ريا لال لو ارو كأس ا ى رشا لوقو يف املا ىلا نر يلاربعو لذ
 2 وعن نحر ين انامشاموو مفتى يا اشفاو نر وقور لاب ى اضف انما
 لقدم /نهتضل راو ا ات لوقو كس نع غليل ملا يرازنودلا نوفا مر اوك او

 ال ملانيمالال اسكر لح لو لسا! سنج نم وب ارنا لانتلا سني نمل ندوعديام سب ى ندب ل تصل م الع
 رماىقى ا اومزب اًنرلوق فلسا لا" خفير ا لارلسحلا نم يجر يار من موز للا

 مملولوق هلل ٠١ زارماب تابثلاب سور له ثنا لسى بل ارما ءزفل زم و حملا ىلا عل ابق بسديسب
 فرت اوفو الر منلا مث دس ى ارا ةوزطع ىف مل حقو اهيفررىصاوو ىبنلل است مالكم ازبار يدرس رعت
 ياسا ف اسقو بشك اسف ىك ارد وق يطل ىواصر» نيو اذل/ َى انلادجت اّتكو ةرطل

 حيدر ىفاذكرب حر دبرهسا ل ظرإبر ضحي رلاو دام ني ءاير يبدد يم اننا سلاف ناعم نمنع
 ماو لق طش ٠١ نوزنلالا دلع شردملاو عام نيب عموم مساومب اذب ليزا امم فو ناييب
 ناسك« نديم اون اهم نان لعن لع لري ملا عم الز لاقل لو للا عم لذا لاا اول

 رشلو ميلا هذب لوري ىف اني الل السا وورىلا لعب للاسف امناوزإ اررولاز بلوق
 رشح ثالث رمايذن اوف ان ييلسلا ناىورو ميلخلاو جول اوزعلاضيتنو نينموماوزوسراو قزعلا
 بسيرراؤطاورماو سرفالا رم ناكاروراصن الا نكس تيقل و نرتب ارملا نم نوعجسو نم الجر

 ازرق ىا صنف ظزاروق هيلكس ربكم طا زريلسالا حم سرفزام منن لت اس بفلا ن
 مدعوت وق قط روعسا اولا ٠س عي الا ل ار املطال ىوتسل ابرع الا لع مرق رب رعقو ىف لوقل

 قضم كش ملا مري اه نم زركت اردب مول مخمل نييلس لا نإ ىيعشسلا ىلا عسر ناب ماعلا تباىددأ
 مالا تلق ن ا كئالملا نم فال يناير وق . لا» مفدي نلار ثلا ل زنا مل
 رنا سف كلوز ناي بيتار افكلا لانك ف اكل, ى اد هرمو لج ناكل ا ورولا كلذ لإ
 عقب اسلامالا بف هبام يسب اول و لذ مدي ابرشلا مىء ذوي مةولث اق لات وقن نينو ارسل لوس
 رتل دام" مهن نيران انش لونة زي كف كي
 متلك حم ذ نارييشس 7 ح زملا فر وف متروف نإ
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 تلصضورلامهضرعكى !ضضْرلاَو ُتِومكلااَهضْرَع ديو كبَر نق غم لإ اهنذ دوى أولا عر و60 نوصي وكمل لولو يطأ 0 هلل ل نإ و5 00 7 ا 5 منول ع رجل ري لى مر رو ةشن رع ا د قرر م ول
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 ءاركلا ؤدثداةعاط ى َنّوَقِفني نير ىماعملاكرتو تاعاطلا َلُمعْبُهنلا ث نبيع تدي ةعملا ضصلا:ىرخإإلاب انكذحا مما 5 2 ه سورتلبص, #5 سو | هَ م نع 8 ال سو سوأ ا ىو هم 8 ,
 رو "تي 00 2 4 ين ا 7 عم 5 وسال رس و أ يق رس ظ سس # نر

 نيكراتلا ىل مهمل نمم*سياكلا نك َنيِفاَمْلا ور نقلا عم 4 اضم نع نيفاكلااميَملا َنْييظَك اورسحلاورسيلا ىاوءادَّصلاَو

 هنودامب مُهَشلا اًوملظْوَا ايزلاك أه ابنذ ةَسِحَأَ ا وَْحَم اَدِإ َنْنْرَلاَو مهيبشي ىا لاعفالا نلك © َنْيِيِسْلاَبِحُي ئ! ةتيوقع|

 لال اج لت قريع ار يس انين !نم قري رص تابت
 !نيقايلا ةرلَذ ل ىاامثورلق تل

 لوالا للم لع اف مسا نيمخ سلوق حل لمجال مح وسلا دارا لكى ارثسلا لع اذيلاو لوح
 اسي انؤاو اسهيعاوف ىف لعيئالا ضوصلا ولج لوول بلا ادار فصلا مارب ىا ممسفلا نييلعمى
 لك مم اولزنعاو ٌقانعالا قوف اوبر ط اف لاّمادك اهئ شلات نم لااتنتلاب نيعماى ا لوعشم ساو
 ,هس زوق مشان ل م كارو ف اذيا ا شلازمب ا ورلرق كه لس روس ولا 7 ناانب
 و بطول لزك ائلم ا تل زفر مطر ب مولر بينزل ا رمهارع تلم اكرزلا نب ةورع نى ور ' رص رع
 راني مم ادعددب مولر الملا امر تن اكل اكس ابيع لبا نع ار طلا قاس نياداورامازب ضي”داروق
 نايبلاعرور ف ازاي ءانضيمر ماع ساكو ززؤو رارفصر ماع سن اكل رج نا وتب اورلا نيب قيرطتلاو
 ناوراضيب مفوصبرلصي ناك ايللع ناو م اخر سشي رب شي ن اك لطم ادع نب زرت ناى رورو هريطو

 نع بسلا ل سر قوريبكه أدام اصعب راج ن اك ئاهدايا ناورارفص ب اصل بصعتت ناييبزلا
 كلذ ناب باجاذ مانج نم شاعر اذ ١ حري نا لعرر ارث دع لجربج نا عم ءاّيلملا لاك نكت
 بايسالا قروصل مرار شويا ةداع ىلع ادرم مم الملا نوللو ب صاو ىبللل ضفلل نولي نا ٌعرارال
 هريلملا تزن تاه ىبا ني الورفصرلوق س١٠ عج صار شلاو هداايعاف لاني |بامجا لا
 مث يرش لف طع يس و زوق حش لود دوس ار يودرم نمي لورفص ماعم طسو ردي مدر
 مديل علا يف بولطلا لوصمن ا ىلع ايي ييمحلا!نرح لضراو لعغفلا ىلا مسالا نك رعزنا لا
 هد عارف بربي ضي نورك اهيل ان ييرتنلاب عرج عرج الفروق حس لد: ىو
 مسك المل اودم ىلا مرصن ىف مجاعال نا ىلا راش ايفو رمل او قرعل ا نهال ىارشتلارزغ نم لإ رعثل ارو زوق
 عسا رب اظملا بايسالا ىلا ماعلا طن نا ميج نم مدولق ى ع اطبدو مإ ةراشبرب م:دعوو مبماااو
 بلس ىاروقو حور مناص قو سيادي مول ثلا صنى ا رمنب نر زوق نطير
 مسلوق هل لما نم ا» فلنا قحاؤ لحج فحم نقلا ىف حقو ال انبي دإملا عي ربت
 ما ديدانصو سرق ءاسؤر نين دحرساو نجل تق مدري مول نايم ويم ورس لاو لتقل اب
 مرسل وازرخاو عربي تب[ وم الا خس مازي متو رزوق كلش »بسير ىفاذك
 بولطلا نئنايرخلاوم ميلا نيت افرق لل كانديوزتلل ال عيونا يلا هرب ىنوادرل ذا
 لو حرزعلا ىف انك ورك, لطو لتسم مور نوم ار ار تلطس لاورفظلا وردمو ميل اب

 هه ايانثلارمركن اندر امج عش اب يعاب درسه ايررلوق كلل ١ باطلا /درلا سوما
 ماو نسلم حرر حرارعلا ف حرج ىارمجو حيو و هلل ٠١ حارملا لازلت سيسايلا
 شيوخ بيك تضاارغا نت ئسرمالا نث كس ياو قل حرار » ندرك سه اوييطخ
 مفرط يلا ىفسمتلا وسد لاك ل اير نب رش ا دبع نى در ماودي مسالم وعر دل ندوم ا
 تلزم لاقد يالا هزي تزن دا نب ن اوفس حل رمدلا ما شرم رب شرراوب ا نعلا ملل ادا مد
 ف ةنوعرم ىلا سو لع زا وسلا لومي مث : رار قنا نم الد نو عدس ميو منوحريج لب ا ىف
 نيرززملا مررما معلاو نّررقلا س نلااوملشتسما نسما دجلرا سار ىلع ةربتلا نم عير امتي فس
 كسرت تت اري لس ارجو مسوي سلا اصلا لوسر مسير يدوف لييفأللا نورماع لتقفورك
 ىبانارفكرمَصملا لكك د لم ابو نونس او نرعللاب لئئاهقلا سارت ن معارج لودي املك " تراولصلا

 0 للاى سرمالا نم لس يي ل ل
 ب لف طعلابال ةرغس ناب يويصنم بروتين ا ىلا نحمي زوق ج80 ريزم حراس ني من
 نادك يح ها ير الكم ا لوقل ا لا

 ليرلا ناديا هزي لوزن بسبس ا نسذلا امي ايرلوق كلك "٠ ميل بوني نا ىلا ئكمعالا
 لدزنيرلا يحاصر لاقريادا ىلع معلا رز لو لجالا لصور نأ ع نسور ن اكاذا يلب اهلا ىف ناك

 , دا _سما» مظع َةوايز املا اززارعرف ارم لكي ذ ن ولعل اون اذ ل جالا ف كري زاندلا
 ينشط و اولا ةءارقو خب يسيطخوما لبو |ولو ىريسل ,لبق داورشبى ااهنودوماوبلق صلش__

 رباب ضرعلا صييقتو مزج ء ص لا اينص عيل وق حل ش١ فانيلا واوريخبا واو عيبطا ىلع
 ردووهسلاوللا نوال وطلا نم ىف دا ةداعلا ىف ضعلا نا ليسعلا فير طلع عسل اب اروصو ىف غل اب
 ل ءزبلا نول وقتما ليك نافل ادت شدا الالب لذ لوط ااذاسضربفيصوامنا ىربزلا لاو | |

 تاولسلا قف ايئادايسلا ىف اهنا (نلوق نممداملا نا باج افراهسلاضعرعكاسيضرع نومي فيكن اهسلا
 نسل لثسو نطكرلا ضع اريفتس ل ردوا جلا فص ىف مالم او قدصلا دلع اك رع سرحت
 ساوئمسلا شوف لاك ب ني اذ ليي ذجبا حس ءارسو را ى او لات د ايسلا يف ما لعيرالا ىل نجلا نع كلام
 منجا باي نالت لقر اهلا ارا نول وفن فرك لق ربا ين ول رعلا سمعت حسا
 ملوق تطل رب برعلا ملك ف ع اش از و هزل كم ا الطاء ايسلا ىف لو ١ زب لج ال ءارسل ا ىف
 ريدم ا ةرووسف اهب حرصر قو ريرملا ادا فانمم فم ملكلا ىف نايا كي زيد اش ا اهنعرعل
 وللوق هلل م كيس يشمل اهب لب فلتخاو ليال اور ايسلا ضعكا برع ىل اور شلا لا
 ' لكراص تحب اي نضعبلا لو مماَيبط بط ضصرالاو تاويسسلا تلم ناب اب امها تلصو
 فالوب اماديبب ضعلاب املا سيل نا ىلا يراها تسلا ضولاو روق يطل[ !٠ اسماداتل
 تمانع ساو ىا ضير ىوتدازب لاقي ضيرعرالب برا لول اكد عسا نع قرابعوبب لب لوما
 نال/ نايا تلدو وسار وق ا" امباس تر الث ومزنلا قحم اوبل زروريبلا ىف
 انما قيذلل ثبرعا ضع الاورارسلا ضع زن لان اك ل ملفت ني قتلا ن اتقول اذان
 ىلاضيا ممل ىف لوالا ن اكن او بوق يفب مل ىذ ين نادال ناكن اذ ى عاملا شت نوار لسمو تلاب
 كسيناوبوطنيلا ظل ارثمو انوار الاذا رفا مخل اتي نين اكلاورلوق ار” يق ىلا

 لع ثلا لص ىنبا نو بضغلا نم بسلقلا قرارترقوأ ظرف ورا رلر غي الور يمل ايس سف ىف ار
 سانا نعى اهلاوروق لا لال ان ياوائما هلك لاا لم زا نما( ىلسر قتلو و النير ظل نم

 مبا ذاارالو ايف نوم نولي ن نم اوهعلا نال ئلا ىلع ماعلا ف طعن رول ىلا ىلع فلل
 تير اهنا رباعلا يذم ام لل فلا بضغلا زفت ناري منو اعف ل ولبن يمان د

 لاّيفانؤلا نيطاكراوز تلاقف |.ل هرصبل عطر فرم جو حرف سار ىبع ل ريالا ل وشو طولا وارسل يمصن تم
 هثلارتول رتل !لاارتق نونسملا بك لاو تلاقف كيف ت وفك او سانلا نعني اهلادت لاك نيت ظنا
 لور بسس ىف فلما ةيلارخأ ىلا سضلا افلاام شس افولصفا ذا نييزلاورلوق حلل ىداصاا

 رتل ذب نامل لمه ارك عابتءانسح مما تتار مل اممهس ىلا ىف تلزنءاطع لاتفيا هز
 (دنوامكرفرْسلا قا ال تلاّقفا بتول لا هو ترب للااسسي بس زف مدا تيب! و ميك“
 ىبكلاو لئاتم لاقو يلا هزي تيززنفل لذ رو مسوي لع شل لص شلال وسلا كلذ لع
 ف نقش حرت يْصت نمزغ ال اوداصن الا نم اهبرما نير نب لسو رمل لا لص ا لوس ا
 ىلع لفرض يان نا ةزرلا تدادا ارلف مد تءاذ ملا ل رش اذرلب ىف ىداصنالا فات او قوزع
 رخل قصت عشر ىلفرمجو ىلع م اب ورسار لب بالا وو ترعناو (دن م ابريل جوابا

 اكاصنالاول اهلا تفصو وثم ناوخالا سلايل ال تنافر اع نسرؤما تل | لأسف ىراصنالل
 رليوبا لاقف صملاراذو تناب ىراملالا لاقفرلب باب لاذ تشل | طف وغتس ايي انبىلابجلا ىف عتشم
 سلا لوس ايما مكس لاّمخط بتنا مكتمل ايالاءىرافلل اغيل اعتردنلا نا تسلطم ايا كو
 .. . 12 اظلاو يس اندل يو ريك لسد يالا هزيل اوكد نبل لزم اف اهل سلس لاف سو يلع لا



 ”نارمعلا 4م مالنا
 ها هو و داما نص 22717 1 ب لاق 0

 هنعاوحلق | لباولَم ام ىلع اومهددي اروي لَو يراد بون يلا ر في الما نمو دون ارفع 5ديعو ىا هل ورك ةلبقلاك
 بعوو ع زع0 004 زج ١ 01 م سيوص داى در 56 قلص سورس » فاقوس رب ىو وضرر سا سو ع ١

 تف ااةر نقم لاح ني ريخرهتالا هك نو يجب ُتَجو م نق ةَرْفْغَم ْنُهْوآَرِج كْيإوأ ةيصحم توتلىنلا نإ © َىٌوَمْلْعي مهو
 يي نب لام

 زم ةيمملاب ,

 0 ما 3 ومصر وص 8 . 71 دجدقتالا ريشي ه 0 2 سور ١5 وكس روحت هزه ناك”, رملي

 | ننس كلف نم تضم َْ/َحْنَدو رحا ةبيزه قلزنور جالا |نه ةعاطلاب ني مْلارمامُكب واول د اذ !'اهيِ دولشملا نر لقم
 د

 ةمسشس سشسلادنسنسسساسلالا

 رخاىاٌلِسرلا نييك ةبقأَع ناتي طنا ضل ف توتمهتمل اهي ادي قمه خ ا مثمهلاهمابرانكلا فتترط |
 ةَظِعْوَمَو ةلالضلانم كرفو مهلك سائل نيب نإربقلا ده دكدتقول مها وما انت مهل غلا ونزحت الف كدلهلا نممهرما

 نأ نا مهييع ةيلغلاب وللا مننا ودحاب مكباصاأمىلعا درت هراؤكلا لأتق نعاوفعضت اومن ومهم سيقع
 ةدبحنو جرح نم دؤجأ همر قاقلا فب مر حاب مكبصي ز كتب نإ هلبق ام وتب هيلع لد هباوجو اقح 6 نوم

 4 كيسا للري ل لسد 7 7 0 د ِ

 و ما 0 7 هلايض .٠ 5 200 _ + 4 6 كاان 5 ىو م 0 يق هو أ
 كرا مذعيِلَد اوظحتبل يرخدل اًمويو ةقرفل اوي نك تيباهفرصن لوالي َكْزَيَو ردبب ” رخو ستَق راذكلا موَقْلا سم نو

 نلعطاناوس و اضو اهم 3 ا 2-0

 6 َنييللفلا بج الْناَو ةداهشلاب اركي :[ىَهشَوُكَتو َنِدتَيَو مهريغ نءمهنامياؤاوصلخا انما َنْبْؤَلا ةئبظملع
 ا لع

 رس ىو ص رس

 حيو مهرديعب امي بونزلا نممهيزوطي اوما َنْيِزَلا هللا ٌصِخَسُيِلَو جاد دتسا مهرلع هب محنيأيو مهقأخباى انيرفاقلا
 -. مو كك ود رم ملع ا ورم +ر سد ١ ٠ ورم هلل لو ري أ وم 0 أ هومر سو ىو

 9 © نئِريْضلا ملُكَيو شوبظ ملح :كتواؤ ماجن هلل لكي مل امله الح ْنَم نآْمثْب يح لب ن/©ننرفكلا كله
 لاتنلر دب موك اموداتل تيل مقلق يحقن نبق نِمَسْومْلا لصدلا ىف نيت آتل ا ىدحا ف نح هيف نوم مكن تا دشلاا كورلا تتالزإاؤ م

 ع فتن متم هرج اًملف ىف فيك لاهل نولم أتت ءارثقب | © َنْورظْنَب وَْناَو باوج اوهو كيبل ىا ةوُمَتبإ ةؤدكءارورش لاناو
 نق وسر الإ 0يضارومكني د ىلااوعجر اذ لوف نأكن !نوقف انملا مه) لأة و لتق لبنت يل ع هثدالصونل نيش امل مهني زه 9 ل .ا صك ا 0 ب سرها ت 7

 ف يراكنالاماهفنتتقلا لح ةريصدلاةلمجل آورفكلا ىلا كك كيان قع رجالا ةريخك ليلا كانوا * 1مل هلق نق م ب ل7 + جوتي م1“ مل) ملا بدلوا يستر
0 0 

 م ااا 73/7بٌٌٌََضصضضمم تب

 ورم سم

 نام تابت اي همعن © نيركشلا هللا ىرجعَسو هسفن رضي مناوي هلا رطب نََفهْيِبِمَع لع تقنَيْنَمَو اوعجررتفادوبعم ناكاذ
 ١ ىلا خور اداب اكمل : !,

 نائل السبل ةرهتعا لس ائتلا نم ةريي مج تايون
 لعاط رج او صايل ضن من نيطولاريا ضو لق سلس تزامن صام نرخ

 6 ل
 نم مناف امل مى اوفر لورلوق كس ٠رينلل ب ىلس دبس لا مك ب تنقو ىامتفوإ ل وف
 ا! ولعل يومن ودعا مرو ماما امن نين هرل وسئل نم دهس دو حرج كنق نس لوا يزغلا

 9 اوو معا مرنم اول اصمت ثكاردب ادي معن تسب منال ىا نولع لا متلاورلو هلظم_ لام

 نولئالا# اوان وبلاولامل نر نجناورييغلاورلعلاب مل ةراذب يبو كاحلا فظن اورمنلاي نولع الا
 نا وق هش رسورزا نجلتو ناو [قنتن طز كالعالو نايل( لك اطاطورم ملاك الانا
 ّصسلاو سلقلا ةدث بجو نايزلاردد نا نب مئه حم نااونسم الو ىا ىذل اي قلحتنينمؤم ريك
 مشا كد دياب نر صم ينك نا نودع لا مشاو ىا نودع اي قلعوا نار واب تالابملا ”لقورشلا دع وب
 - زم اوك الواونم الو اوريسشلوقوبب ور بتام عوج وق يلل# لرادم + عرلطلا نمي شدي
 رماة طم نعش علا برست لوق و عرلرم هآن ورك ضو نورك ير علا ملا بحرق رق حس
 بفعشلاو_ يمد يناتذل ادرك ياو لل اسكاو ةزمرسجروق حسا“ ب سوم اولا فاذك
 الو وقلل حفلا سن يبنى ا /وقلا سروفروق يس لاس لا (ومنخماو حرجا حرئشملاوا
 [وقلاس يف اوف ردك لواونمت الواوربس اف نحن او لبصتسم ا ىلا نولي السما نا لونا غدي
 تا زويل رخال لعياو يلع فلعل هرم ولنعتسلر وق «هلشسلا”م امد زجلا لع مقا
 مسروق لركلا ةرابعو يرازلادوتول ايام لم ىاروتو طغى اروظل عرق جلل عير
 ,لوق يل ٠٠ نارقلا كَ انو ار يفرطع كب انتعلاو باوثلارب قلعت زل اوس ورومل
 مدل اذا ىلع ةدامشدل لي نمر كتم نينو عرور هادم دارس مجول لبس ن ىا ةدارشلاب مصري
 ميال س اننا ىف رام شاوفو لح ىل ادت لاهاي ارشلا لربملاو تارثلا نم منسرمو ايريليقلا

 نويل الا لبس ايا نو نعغبلا نعي نكرسبجم !ىغل نا ىلاءاشا منادي ىارراق جلل
 تاب اردتسابازعلا بتم ىف م' جير ىا جرار ساو فرك ممم اقل ل اعتنيكنعورت
 ىف صولنل او ريقتملا خللا ىف صحا لص الاورام يشتم زئرلا ترطيب لق حلل ٠ نداد
 10 له ٠٠ نرومز اص نور لا: ضح حملا
 نا حيرت سيف نا مدو امل نين قرولا هم رلوق تل لس لاا اوبيسك ل ىلاكن اليف زعل
 ناينارصولا يقعلو ىنض لال اكل بقَحس يذوق و ىفع اهفدارجبلا ىنل لمن لقت اه
 امن حو او اسما يلم سل لدويذ عرسال سلقاؤا كا اوركذ لب ورك طمعا مااا
 ورومش م مزوو لكس نيل الجياع نبل اهلنا نعال جروزف | سرق ىلاريظن || صسس نعم
 ماض اب ضشل ال عولختسى ل لزم معلا فن لل زنف مولعملاب لحس رلعلا نال اورب بسن مو نمل

 سموم ىاوومتئأر رفق كله ١ لوري سرق اهدي رمزي يخ ن الف رشم ملح ار لامن
 ا” ببسلالككزلل نايبب بيرحلا لوقف ريعبسى ا لول فو ازنملا ترن ىلا ردا شم اداشم ١ قري الولد
 ىلا# ترومان ضف وري ا ل انت هلشس
 ادري مزاللا لزم لا زن نور طش وق نا ىلإ يشر عنب عيب ةر مولا تعي اره رق تس
 دامو يارعلا نازلرنم ذل(. ا نسل 7-0 را هلل لو لوح
 مرسلا لوس ريق نبا رامى ا عض امال وت تطل ا” تسر نما اىنيرد ترا
 يارا بحاصولب وسي نإ بصل مالسلار يلع نع يزف سقريرب لسنا سي اير السلا مخ
 ومب لص ئرداص صوار سلش ل اقف السلا لئلا لوسرد نما ريب طيب نر ال تش كح
 وبتري مالسلار عسل لوس لعب واوفك نرخ س انلا ىف اضف لشئ ارم ناالا ناطيبشلا
 لاي رفرُسلا لوسراياولاّمف رمى مد الف باىصا نضل اطريملا تزامن ا لشنادايعلا
 بدال ىالوسءالارج امو لق طل رما» سرمد ءانيإ رف "للشقر نان انا اننث اهحاو انثايأب
 نانا نييلس ادب :عنعل اول و شميحن ضف اطال رلا الذ نمو وضمت او كيلر اند“
 لزتَت سدود براق توما لعوب ل مصربعارخ ناداداذ مئابأ نيده نمد ىل اوتيداذ لشرح
 مولا ءافو برق لزن ذل و بد لاسر خيل وو وجو نمو وصقم ا ن ل توم لبا نصر يسلا ةدابع
 اب مايا نا [كواولخ ولى ا سظرقرلوق قلك ىواصا؟ هرغأى امن بسلك
 غرست ل وسرلا لب نيددوصتلا ن ل وول هر طيري اوكسمت ناسي مال وب مادي نيكس
 نا ىلا سكر يراشارفللا ىلا تتلق يلسوشل# رسوم قرا نين هددت لا مازاد لاسر
 هررو انملخل م اموقسلاو ىزلا بالقنالا تح الرف عوجرلا نعي نك اًقعا لصوت و
 قتريرا نمر يراو مي اعلا لوقخ_ءاشاط نيت سو لع سنا سرت ذو مي لد صن ركبوا امل انا
 لع سلا لص نلا لص ل تؤرخ اوكي ابا غلب نيجي لع سيدا تام قام ننا للان ل كر ل
 يرفاولدوا سكايب و ايحى يت اي: تسبطل اخ هينيع نيب ل متو رتو نع مائدلا فنسلو ملم
 ىو ةرضالا ءلمب او لوق يلم ىواصا» نوت مناو تسيل سلا لاق ن كل د ىو 1
 تلك مر وساولا ل نييرلا نعم م القنا و مب اري الراكشا ىا ىراكنالا ( ا رؤَحسمالا لعبا
 نا مبامعا لكلا !ريرسسلاو نلف اميل لاو ءزرعل اذ ىا ىراكن الا ('اهقشسسم لا لكل
 رويس غلمم لس وريلع ثلا ىلصار نال زشندارتالاو بالقنالا نم ىنيأم ال ىا لست ا تام
 0 لمي دب نم تارول لا نيرلا نعراعدجر ولف ناي دولا نا رافلب قو
 لكس لمنال او_ريّقعى ع بتفوق هلق" اروجشيم# ناكاب ىااروببجم ناكامىا
 ظ ظ كرادم٠» م ازيمالا ندا دارئرالا نخز اجي وبقعلا



 مس نارمع لا ١ ماولاثش

 متمز_مناةلؤرخأتيالو مدقتيالاتةوم لَجَوُم كلذ هنا بتك اردصم ابنِإ هئاضقب وهذلا ند الإ توت نإ نإ

 ظحيالو هل مسقأم”اهنوم تون اهنمءازحج ىا يبدا بوت هلمعب دري نمو قوبيحلا عطقي ال تابشلاو توملا عفدتال ٌةميزهلاو
 همس حسيب سسسسسسسسسلملسلاا

 فقباسأ» ت١ ترق كاي دمت 5 ف م ة# سيرس» سال روك صر ما 20 رت اتا يو يد ل” . لإ 3
 3 لتاق ةءارقاف و كر َيِتْنِيمك نياك ”نبركشلا ىرجتسواهءاوث نم ىا “هنو هتؤئ رجالا بات ذرب ْنموةرميالا فهل |

 لتقو حارجلانم ول لْيدَسف مهب صَل اونبج ؤبهَماَيق ريدك ومج دك نذل 55 ستبمربج جم هريعط لهرافلا
 ٠ كاسب ب 5-5 ٠ ا ا 0 5 0 راكب“ 5 04 ا ا .٠

 هتياالس ىبنلال تق ليق نجح متلعن ابكمهو سلاوحضخ باكمام: دال انع اْوُقْعَض ابو مهءاسماو تدي أيبنا

 َوْلاَف نأ لامهريصو مهقابث عممهرين لتقدنع مهل نكاَسَو مهرديشيياووإبلا لع َنيريطلا بحب 20: فعتيلع

 اََماَنُقَتَْتَو مهسفن الا ضهو م هاحف وسل مهباصا أم ناب ان اذيا ايِرْمَأ ف دحلا انزوأخت اَمهمنإَو اكو املرْفْعأ كي
 لور

 هيسيحو ةنجلاىا هةرِخللا ناَوَتَنْسْحَو ةمئغلاو رصنلا ايّولا باكا ملا ين يفكلاموفلا لع كرات ب داهرجلا ىلعوقتلاب
 تاليا نال ْ 27 و ل 7 ود رو اأ 2 8

 كلم لع رْتَو ريب مكنورماياعفف اول َنْيِزل اوعي نإ اوم اَنْنْوَلاَهَيَيَنْيدِسْحمْلا بدلا وق اقحتسدلا قوف لضفتلا |[
 بولا اوُقلَنْْزل بوك يقلي مهرثو دادوعيط اذ ©َنُْبرِصْفلا ديس َوه وم ِكرصان“ ةكددَم هللا لب نير كإقْنَتق رفللا ىلا م 7 .٠ ٠ هرح مس 5 ١ ووو سرت س . (وسروا رس رج رس 95 ١ هد 0. 9

 © نييلظلا اقامىوثم سب ولك مَهوَْم وم انِص مالاوهو هتدايعىلع ةجح اطلس هي ْلرئيَمَل معلنا ,مهركاو شا كسب اور
 يي سس صص7ااس7و  يسوموووو ووصص7سمب مدلل ء امس حلا:

 نعمهنكج :ةْلِدَقادإقَحهت اراب نذر مثعولتقت كيوت ذر صنلاب مكاياة يي كلل لق صنفلَو ف نيرفانعلا تعلق 5251 ىكأم كت رص ع © |ىيهه ىو 5 2 مور اوا  والجص مرر شمر هلك 2
 ا ككتاب كم مي“

 ا ءكضجبو اياهم ارش نقف بهننمكّضعب لآقف ىرلل لبجلا فس ىف م اقملاي ىنلارما ا ردا قمتفلتخا رمْمَيَيَولاتقلا
 باوجورثصنلا نم يوب و هزئاركبا ميد نق ةمينغلا بلطلزكوملا ةتفاما يْيَصَحَو لومي عدتيإل ونام فلافل , و الس إس محير هس 5 سلا و هللسر ؟ د سس ا ْ 93 3
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  90 5 70071 5سا ام هرم ١  .: - 0سبعكل رك ىتح هب تبثف'ةَرِحل ُلُيِريي نق وْ و ةمنفلا ربا كتف ايل ُْيرُي نمُْحو ووصنمكعسىا هلت أامهيلعلداذا ٠ علك هللا ٠  53.ج 45 9و وسي 5 7 ميا”: 5 سد

 سال 0 ا طيظمف مكدستمل“ كدب راذكلا ىا منع ةمتزمْلاب مكدرر لقملا اذا باوج ىلع فطع كرم من هباصداوريبج ب هّندا

 ضرالاف نودعبت َنوُلْوبَصَت ذإ اوركداوفعلاي©َنْيِنِمْؤُمْلا لع لصف وُ ؛لن| وكوهتبكتر|اد ١ ْمْكَتَحاَفَع نمل و ريغ نم صلخملا
 0 ااا

 كيت هثئادابحلا هلا أع ىلا لوقيمكلارو قفا كر كويلات لع نجحت نوب ىيبراه
 قلعتم يكل ةمزذلا توؤمغى ع افعاضم ىرىلعىفعمب ءابل اليقوةفلاخملاب لوسرل امكن برب معي هميزهلاب مع كانا
 رلا [هلتف اثر (ةعنص اراول اوواوصرن ٌيلرطلا هعب ىف اون لفلم ىلا نييجتوتم اوس ذ ال اذكلا نا ظ م مر 2
 ياا قلا سؤ ماوبزغ راب ملص يرن يحاور رتوش ا مشو ىبلالعج لك قربتعل ار سنتا نم قري رص تارا

 لوقو يررصءارو ييسر ايلا نا لازم مك شما بسد قة صلت ٍبيطخ» ملت 0 ش

 نين نارعب ةرخآلا ىف ملاه نايبانبانلا مه اوامورلوق حلسلا# كا” اوم ل وعخم لزي ملام | نمل ضير يف اينما با درع ناورلوق هيتس لش دما ولن زننملا عزت اهيسلا

 هب نرول عم رخل ىف و نوم وم اينرلا ىف مفر شلاب لارش الا نع بسب لاذ لكو اينرلا اف ملاع : زال ف يددلاو يلا كر العا ىا َةرخألا باول رلوق هيل # حور العا (ول انذار يل
 لش "نون م نلاب صوص ا نا ىلاة داش انبورانلا ىا ىب لو هلاك ىواص مدا رزملا نمل جوله يفو دعا ل الر يياسلا ءلمج نساني لفى: نم نيايورزق قل لايام:
 راوصاوؤوحسو يلع رئسرا صرب لوسر عضترامل ىلئرقلا يعلن برك ل اك ها هرعور سلا لك, سر ئلو لق رجلك نم اهتبستا ف نشلات اكا ري لع سلف تمارس الا ىا نياك صاو لالا ىلع نعي ولت
 - ياعم) نم سان لات ماضاام م اضا ريو ما نم راسي ممسما ىلا سبا لمرور فرس ل ه افلا يشانو مار لخلتترو ع هز ىوامص»» اير شاززف
 رلتبالا قياس ناورعنل نال ميلا هزي لاعنسلالزن افرمنلار سلا اترعدرقد اب انباصا تيا نمأ |لافنال ع اذلاب ارا ورمل ع الاول وفل م اهلل ى بما ةولرق ىلع فيذكو ًارتبماف ءلماو اكو برك
 نيب لرشم سحملا نال لسقلا ىنحم اب سما ناىلاةداشا منول وق هلل خس »| | بصن لحي لملاو للا ها تير بخلق و ىلوالا قرا, لم لع اذلا بان لتي ىكضوا تح
 لو هل ٠١ لاصيتسالاو لعقلاو كليا سلا سومانلا ىف لا صيتس لاو لسقلاو كلبا نيرا مول او ٍببارعالا ىف نيت ارعا زر ووما نيت رول لص تقسم ينعما نم لاول ىلع
 زكر حارسا ىف / اقمزلم زارا كرف قتال »ب عرزملا ىئاذلا كرسسرتو ىلورب نيجيزتنب لوك لعب أن مرول نويخرزوهس عر اننا لع لع ئلاو ىلوآلا خرارصلا ىلع ل عالا سان
 مو ءدّسلا لسى اممااوظل اردو رص الارارتبا ىف ىارعتلا روت جالا تاور ش ام نير حرارصلا ىف بر ورماو نويت لق حج ٠٠ لالا ىف عم ندير لا قنو اح ار عم

 تالق هلل! هرعوشل مكس قلو زق وزيت روق طش "سل ايا يذت| | يراك نازي اناذيو سؤ يكن ويد رعم لسكن نم اى ىل وترسل ال ات سس انلا نممضوولا مس
 مكد د بمبسيل ىا زملايرلوق لا نيب تم اول لمعان نابوا متيم اذا ورع كسلا نمنكتسارصاو اولا كا ورة حب حرارص اس نتسكش وع ايفو راوقو حرام
 ازبو عر ا ةنزياوركذارق حلل لامك و بلف ئأع عنوعم_ضل رك دلالات منكر زملابأ | نوكلا نين وكت سم اول ءيفلا عاييشم ا نم_دفل الاوربي ارب لحنا رح نهب نكس عضل نا
 اليل جد قوررقل فظن ورعسلز اوقف ضلك لا ريشي ال ءافداؤالايركذاريرقكن منسم ١ تايبازتومرلاى ا مارق نام ادت تكا حطت نمل نويت نا اسف نم بلا ال

 رع لاّنريثداعبالاو شالا ىف يبإبذلاداعصالا نورىصتذ الق هلع لم ريسيلول رثعلأ | تلزئاونم[ن يذلا امي اًيرلوق هيل ىواصا»مل أهذا نس ام تايب رعب ملاوقا نس اى
 شالا ل رعسا سوم لا رش لالا يم ىلا دل ناز. وصلات لالا فر عصاو ليج | |. ناييفس ىلا ىلا نياونعما مب را نعنحل لوقي لولس لأ نير اريعراصواوقرذتنيسرعا لبا
 مارد ااوّسْفش الو قع او ريم االاوسو عيررحسلا نمن وميت نجت وت جلا لس ىعم | | ىل ىانيرساماويلقتفزوق جيلا ىواصا» ىن سي زان لأ م ادمن خزان

 جمس ىرث او نم نحمي ى نا ىنعسشم ار كرارو نعى ازرق لس لمج »مارب كش ماو فقال | | ورعلا فاد اينالا اينرلا ىف ءالّصعلا ل ايش لا قش نالف ايينملا نإرمخاما ةرخآلا قه اينرلا
 رلوق جلس حرورو» لجل الفكي نسل! لاوسر ان رمارتدؤلا سلا دابعىلارلوق ليل سرنا امرلخلا با يعلا ىف عروقولا وري ؤملا ياوشلا نع ن اير اف جرا نرخ ايو للا حاج ارارظظاو

 الرشسلا راموس ازكي كوريل اىل الا سلال ىف ل متسمال باوثل الو رام ففطع م نان | | ىااومزغرمو نآرقلا لك ىئاسكناورماع نبال لصالا ىلع ررنصو زوق يجلس ا رم عرار
 ناكر اوس عفر ازرب نمل ع الا لادوعيلام لكب ا وثلا,لصاوريل حتر ىا لق لا بسام اوق نمو ا و عرارص هر ورك وكل ارا لايترارب روق هلظس- لا بائصاو نايننسولال ير قرازلا
 ةازاجلا لطم اونا ابرام ا ىلا كل ذبراشا ملا زايفلوق »مورو للا ساس واخ | | قشلاوعجرر اواو روتح لا حراصا» نردكرب ميا ل نعيش !لاصيس او رلوق

 م
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 اا اا اا اس سس

 هوس وببسس ب ببر بوو ووجب برب سس بسس سس

 يع لرش مت © َنْوُلَمَحتَمِ يحد وتعملاو لتقلا نم يكَياَصأ مال: ةمزغلا نم ويصوم لع اوُنَرَح# سئاز داق مكيتابو فكي
 0 تمي تب وا 09 رو #والا ةروصلا يف يا

 له
 ويسلا طقستو حلا تحت نو ديمي وذ أكف نوتمؤملا هوكي همي ءاتلاو ءايلاب ىنَ أعل انما هَيَمأركعلا عب نبق ل

 2 ل ا ا ظ 0
 هباصداو لبو يلع هدانا نوداهت اف الامه ةبغر لذ مهلا لعمهتلمح ىإ ٌمُهَشُنَأ حُب ْنَق هَفياَطَومهزم

 مصُني الوالتق ئنلا ناو بقتتعا ثيح هرديِهأَلا نظكىا ّبَظ ْقَحلا نظلا رْيَغانظ زار َنوُنظَي نوقف انملامهواومأتيملق
 ْ : 4 زج يور سدا لا و دال ىلا وكي ع ل 5 7 5 575 2 رو. هش 1

 اتم فرلاوا ديكت بصتلابأ 6 ردكلا نإ مهل لق ”ءْىَش ةدئان . . رم «اندعو ىذلاوصنلا ىارثمكلا نم الامه نري
 نمل كول, لبق اهل ناب ووعي ىلإ ندر هظي َنوُدْبيالاَمر> هينا َتْوُمُْب ءاشيإاد لعفي هل ءاضقلا ىا در ةربخ

 وورد هل ا سا 00 و
 مكيفو كيوب رثذكول مهل لك اهرك انجررخا نكل لتقنم لف جرخفمل انيلاراينسجلا ن اكول ىا "يمني اَم و كرمك

 ميم مم م مم م سول ٠٠2000000 مم م يس يملا 00007777771" ”“

 مهرجيملواولتقيف مهعر انكم: هوجاَضم ىلإ مكتم ُلَْقل مِنَ ىضق َبَيُكَن يزل جرخ ربل لتقلا هيلع هدا بتكنم
 و صالخيالا نومكيولق ْمُكِرْوُدُص فام هللا ربتخي ليبي دحاب لحفأد لكن ذل هل شاك ىلا هتد ءاصق نالمه دوعق
 | سانالرهظيل ىلتبي امنائش هيلع ىفخي ال بولقلا ىف امب © نصا تاي يلدا و*دكيولم زار ذيمي ضخ: قافنلا

 هوس 3 3

 ممللا_م ل _ تنييسشسهسسا م بيجيب سس سسعيع2ل_ ليسا # الجررمشعىثاال نومل سلامهو سحاي نيرف أكلا عمجو نيياسملا حمج +. قم موي لاتقلا نع مكس الو ننزل نإ

 هلداافع ْنَكَل و ملسو ميعهلداذ هجنلارما ةؤلا فهو بونزلا نم" بسك, ضعي هتسوسوب ُطْيَقلا فلذلك امي
 اوْلَكَو ._دريقفأتملاىا ادم نيل وكمال انما نزل اني ةاصعلا لع] جذل ُفٌءْيِلَح نينمؤملا دْوْفَع مثرإ ير » مكتَع
 اي اَمودانأم نر اولا ول ادانففزاغ عمج ىر اونا اوتامف ضل فاورفاسٌررَضإول مهناشيؤ ىا طهر ل رب رد هل” .كو 0 24 ىلا سا ممم يدق 1 . و سرس 8 را

 ١ 11 اونو لور وق نعر افجر
 هع 77 هك وع كر وس ول . سال وذ 9 776ه هي

 هللا ناو دوحق توملا نع حنمالف 'يمو جيرو طويل ف ًةَرْسَح مهرماةبق اعف لوقلا َكذ كلر لعب مهلوقكاوأوقنال

 نال الجل ةريتع ا جس انتلا نم قربي صج تاتو
 ردا صا ةروم بقاع ناالاباوث هايسانناو دل املا لاعلان نولي امو, بلوثل اذالاو
 عرج م اوفر مما نعم او ةريزريعال لحجر قو ةرئازالف مسامابوااذعب قلعت, وق تلي
 اساعنوق و لوعفملا لع بصف [نمارلوق فلل لادن ءىفنملا نم تملا ز ىلع ب ايفو زك لف مولا
 لص#ىزلاو ب لا الاوبب سبلس اونلا نال نما اذاساون يل زنإ لص الاوراتيلاولا لاامش لوب
 رئاطسصوا شما ىوز نحب نيب احا نم لام وال لوحطمو ل رم يسمن لاوبنم او لوعشمل او د نم لا
 - بلا زب مولا سد اووسع سنو ولا للاذاو نمالا مسسلا زنا حم او قرر راين ما عمي
 ىلا س اهنلاععيزيض حل ىلا نمو س اعلا لرغا قحنمالا يع سلا لزنا سان لس
 ىانوريميروق تكس ىو انربا» هزمنايفانر صاري نم طقس شدي ا ناك ح_نازمملا
 رلوق كيللا# ابرج حراما ىف سرت سلا فد عت يجف او س انما نم نيوليم
 ليا نع راما ور سرلا برو فج ع بت لكم يجبا لص ع موراعملا ايم ا راحل مصب بفم
 هزغادطقسلم هز خاو طمس ارم ىري نم نسم طقس دعا مول س اغلا |طت نمت سنك
 نرلامالسلا_هلئر باوصا نال لو هرخأى ام سس بتم: ارق ننام و لرق حلالا"
 نيرلاائرر صمت لا ناب نييحط [قاوف ا امش تومنو قرص نوم زاجل اهب رع! ناقتير شرحا مولر عم وف اك
 سا اعنلا ميكن الا نيالا بلو غو نيم اوفال/رم الف لاصيّسسم لا ىلاىذول ال عقولا هزي ناو
 السلا عر ثوب ف نيكس اوف كتي نوف الل مب ىن اثنا قلرطلاو ضوخلا عم ىلا ناذ
 لاو ئلا وحس نال ان سيعوش مذرنلخ ورموز يشم ا وه مْيْعْلا يلطلالااورطم ارو
 لاتقلاْف ساغلا (نومب لاى ذو ناطيشلا نم ةولصلا ىف س اىنلاو نما ل املا ىف
 معبلا را مالا قولصلا ف“ نوي الو (ىيسنملانم'عراطلاد رثلاب ق وتولا ارسم نمالا
 نوه ممول يفوق ناىلا كل زر اشا قل نظري انطق حاسس رن رس نتن »
 بوصنموياط فص ءرلباهما نظوفور يهل ف ام توزر صل زك ا وق و نيب ل وفم ووزن
 ف نونظي منا مذ اصول ناد امال عملا ل سم رميت لا طلا هز نا قع او ضفاؤلا رب
 لاكلطلر قريد ناولتن ىلا نا اويل تيجرفكلاو لع لبا حلب اهل !نل م لطاب انلظ ممر
 رد تكد نم اهني نمو للاعت اهتو نرس انك نموت كاوا ميري رئتنلا ىذا اع كد ىلا ورشا
 ناد انا ”ىرّصلا شيسرملا ىف اعتلال ناميزلا تاءالع نمّلاب نما نول انااا
 ىواصا/ ب رمردطى ار ننلث رمال اع لل نادارا نم ءامب اب و '"ءاشم ام ىإ نظل ربع
 رلق 0ك 7ضثئاإلا عرش بوصئسرصم اللا يد اس اريلب ابا نسى زوو
 رج ءانعمو ما روتسا ايلا لبر وق لشمس ايل شدا لست ا لاوس ىءا نالوا
 فش اكرر اند لك خل ن افرع الا ميكو أى اريكوأ يضل ايركلوت حلا خلرسا» ننام
 اهل نايم روق كل طيبا »لكل انا انك بسلا الا نيم مت ارمالا نا ليقول و عم !لظفلك
 ل نناكول فشمنلا هذ ضحبارضععب لولو ا رسشضلا نوث ليمن نون تش ىا لق اوربت

 رمل نولوت كني مملاب مترعقورعا لاا وتزطت مو ىاعأ ع ويس ىف مل لقزرق هيلكس ورا
 ى.ا محم زوم لا زوربلا ىلا يخل يلا باهسالا نميسبسب طظو شكا حروللا ىف لتشلا سيل بسكن يذلا
 اف ملابةمائرا ىلع زعل رض و بلا ى ان باولشنو ا يذ ”لات شارت ماع
 صن يفك ع فل ل ثميحلطابلا مثل امور ىف مخل ايسر يفو بذيل الر كصو دريل سلا دانت نا
 قاتاوقل انما زبامرنن يف بييرالو اكلم نيكل ب تووملا كر دياوف نت انني ا عتلوق اكل ثعلا
 نكمالىا مدام ىاروق يب لس عرا» نوم وسم الو دعاس نادر ارعسمي ال مز اها ذا
 لما نوثلا نوزع ى منسم مولر خا بد نولسضيم وس ىف اولتقيف لوورمانعاضاولام تلا
 ن ءفوطع تبلل وق ىا ءلعلا هزرفرما ف نيشؤملاب ىف اءىا لعن الضو رإوت تلق
 قوزلا هاياي زربل الع لحبو ا ىلسسلو لب راصم ل غفار لعف ل يئن اك قرم دلع ىلع يوما
 مم ضورؤملا زوربلا لح ايبال لوملاو عرشلا نم شموي حقو ايري ن اي. م اريدلا ىنعستم ناو
 ٌاسلواءاصّملاذاؤنلز ربى اف وز علف طعوا فوزي لن لو ل شل رلوق تلك
 صيلخ ا لصالا ىفص يمت او سواسولا نرصلفعى اصح دوق ل كك كاءالتبالاو مت
 نيروسو شضوع ني نمرلاريعورس لاو واطول رع وروما اليحر رك تا ارو و ميما شلا نم
 ذادم نير وسو مرصلا نب كرام او م اهرولاهرزنملا نب بابل اد نير مم ا نم يدعو او للاي

 ىلا انادوق لل كاد ثربان ب ملاعد ةدابع نرعسو ليقرارضنالا نفع ب لمس
 لوسرلا عماوتب نزلا اراوربلا ةرايم طوني ملو لسور يلع شدا للص ثلا عم اوم اا ىااليررشعأ
 وركب ولإ نير املا نثر اصنالا نم ودبس د نيج املا نم وس لرصد اوفا سارع شا لص
 (أوعلنرمتزلاو حارجبا نب ةريسجولادُسلا م يببع نبرة ئلظو ص [و ىلا نيب عسو نوع ني يرلا دهيعو لع
 ريساو سرق ب لمس دريس عرب شر او سس انني م مانو” ارمدولاورززملا تي باب اراصنالا نم
 اال العير شم زيطلألا سوري يلا لسمو بنلا عم قت ملو بسيطخ ا ةرايغوذاعم نئررعسورينعتن
 و كزلا ىلا م7 امروا لنا يبرىدل لب يلطلل سيث ذ نريس انا لاشي ماذا حلق
 هما مبا مترما ىلا را مكتب لس ريلع رشا لسى نل ارا لايوجد روق يلع لا ايل
 ن'ن اسف ماوق ىف موب ال ىااورفكن يزلاك اونو ككل دوق هلل لا يلع تاابثلاب سريع
 ىذ اسم ارسل ءانصق نم حن انرارطلا نا نورس ف السم واول اماما نع اوفاكول لسضوا تام
 ىواص»رب منن نقم الاازب نا ىلا ةراشا ذاب فاو نانزملا رجلا انباذا اوبر نع ازور لوقت لل
 هلل لمت اء اول ايورلوت نم زضااولتمن وق اوت اءامرلوق نم وااو امن لوقت نسل
 رشلا لعبت هداّتمعاو لوقلا كدزب قلنلا ىف ,لومكا ووك ىااوذولملب لس ماللارشلا لحج وق
 مبةولق فورس ن وليل ووريئتع اوك لؤاول اا ااول اقيروا كبولق انم نويصيلو ع اذ م« لق ىف صك
 هتبقى لا مال ماللا نا ىلا يس مترمارسبن امن دوق حلل لا« بوب توف لع ارنلا قرسملاو
 حِطَقِل لاتقلا نا ملول ور سريه و ىكشلاورلرق هلل لاو انزعواورع مل نولي وق ىف الشم
 رار علا ميش !ىييميو لث ملاورذ اسملا ىو ريب مالا ىا لالا



 منارمعلا | 1 __موااتإ

 ناد نواهوسكو مهملا مضوي اولا ىلا لبيس ف زلوم مقرا َنَِلَو هب مكيز اجه هلي ءايلاوءاتلي نوعا
 مدقلا باج اهلوم دم ومال او كلذ ىلعمكل هنم ٌدَمعرَو مكبون ذل هلا نش ن6 ئرْهَخَمَل هيف كوملامكأناىاتأمّتو تومد

 ل هو 5 تار 8 .٠ ا م روس وصيام نو 0 ٠

 داهجلا ىف كأدق ذا نيبرجولاب وم مسقمدل نيلو 'عايلاو ءاتلاب اين ىلا نم © َتوُممْجب مريخ عريوك نس تبم لعلا عضوم قوهو
 مو هدر 20 0 "بركان 8 : 8 ويب

 تلق الخل تاهس ىلا” سهغأي د وللا يف عمركم مّن مكيز اي قتلا ف © يور يخل لول لال ذي
 درر 02-( بهللو و مرام ا يس و ه هلم "رس 5 سس هزه كلا وروما راع يقيس سل

 ام ْمُهْنَع ةواجت فعاد كِل وَحْنِم اوقرقت اوُضَمْتاَر مهل تظلغ اق ايدج ِيَعلاَظْيِإَع قلّدلا وسوف تنمو كفل خا

 رو اكمال را دلال تكلا كه و مهيلقل مجيطت ةريغو برحلا نم كنآش ىا ّرماْلا ىف مق ءاراجرخقسا| هروب وم هلرقغا تح ةرموفذ ْمكهَنْرفْفَتْساو نونا
 م سبك هج

 0 امو ما ما راد دعا مول اكا

 م ١ 7 صر 3-5 3 هلع وس رس 2 عم 5 ل هه

 هيي يلا لع لكوكت ةروأشملا دعب ديرتأ» ءاضما ىلع ٌتَْمَرَعاَذإَو مهل ةروأش ملا ريتك يني عمرا نآكو كب نتي
 كتكات ن1 2 2 تسي بسسس ساي _ بسسس

 كمهذ كرت 2 ريب نإ وئ ةكل بل علو دب مويكم كو لع ىلع مكتعي لداممْرَصْنيْنِإ هيلع © نبوي ببذل نإ ةدواشملاب ذل
 و
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 0 ١

 1 ا ع عب

 ا اي ا ا 00 2 ل و
 امل لزنو ©َنوُوْؤَملا قيل لكتلة كيل دما ٌلَعومكيرمانالىافنالزخ سعب ىا “كب نق مُكطْني ىلا نَض دحام ويك

 1 1 35-0 هكر اوس ص لاس هو ما نر 06 5 1 5 5 2 و ه ٠9

 توخي ةَلْدَي ناييتل ىقبني نك اداه نخا بوني عهنداط جنلا لعل س انلا ضعب لآقِكر دب_موي اربح ة فيطق تدقف

 اميإ

 ىلع هل الما 'ةَيقلا ميلاني لي ْنَمو لولخلا ىلا كني ى!لوعفملا ءانبل ا: ةعابق فو كلذ هباودظتاللف ةميتغلا ىف 0 47 عيا ا سو اس سلس و سس و سر 3 500 . 57 1 ظذظ0 1
 مك 1 لخيملو عاطأف لنا َناَوْضر مبا نما ايش © َن / نامه تلمع تبل اه ءازجةريغو لاخلا سف مك قوت وت قع ٠ 2.1 رمكو ردو تعد ماع ت سوو 59 ب و وس و مدمر كانا اد 2# ان ك0

 (نسرافلاو ىوضتالام3 7

 ترد بائطا ىا ٌتِنيهْوْمد ىف حجرملا 6كم نمي و يك ارو و هلولغو هتيصحمب وألا نق طفت حجر أر نمل

 نول هب مهءز اذ ولعب امي رْيِصَ ناو باقعلا هطخس ءأب نملو باوثلا هن اوضر حبت |!نبلذ لزأنملا اوفلت## ىا ِكِلراَّرِْع
 0 رس ول ورماج للا 7 ٌّت 8 ١ 3-0 2٠ ا و ساكو و 36 ضرعزرعو تاو ولا ب لإ

 ٠ هوبا هلع اولَيمءِحالو المال هبارفرشيو هنعاومهفيل مهاشمأيبتح ىإ هيفا نبق لاكرومف َككبْذإَنْيِنِمْؤلا لعد نم
٠. 

 من

 رسل ابر عرتنا ل ايجاوبب سن لكوتلا نا ىلا يداسا ةرواشم امس ىاتمزع اذان تل
 ىف ارمالا لضيوف عم عرس ندا باسم الا ةاعإرم لب لكس برص لل ايذ اتم ةدواشملابرعالا تاكرال او
 ييلوفلور سلا ىلع رايس الا لكوتلا نيلكوتما روق جلل .عزبا» بلقلااب لعد اهتع الاول مترا
 لفىا بنانالث وقلق ريد بابسالا عطقو يرايرالا لش رونل اوذ لاتوريلامالا

 روق تلسشس كرارد»تدرقو برم عسم اورتوقو لوتس يتعا نر شئ رعت كيري ار ادركبل خير ما
 ضوى قوق حلل نشا زو نالز عاملا ىف هلذلاو ةرعنلا لت ن الزلامي زفي ناد
 يسما» بؤ ىنشت مايو نالو هاوبرم ل ناعم لا نيون ويل لكوتلا برعم نوما
 زك لا وكر كن يعدم( قامرلارب نظوا نوبت ندا مب ليت س انرا ض جبل افرح
 مام انذلا متي الو رلومذ انغام مسورياعسل لصين لوس لوني نى اول او عميفضلل
 الغالغاو لالخ نمسا نم مطب ل غل انتي غيل نارلوق بلا ىواضميمبا» رب مديل أ يس
 ازلو لوهخلا ىف نت خوبنلا نا نك لذ لي امو حم اوال ان هرج د اذار غا لاوتيو بيش وزر اذا
 ناك هذاا الفرو او ال اغمج و نارل حم امو ونعم ناالازر ىلا عماروممث لعظم نبا ىلع رو نم
 بلال نما سمزالا ريض ىارب كا موتك ل وللا ىلا بني ى روق تطيل دما ءالاغ
 ايوا شيسرحلا قرا ورمى عا لءاصزييعب ل غىزلا شل اب تءايىال غايب تاروت حل
 ىلع املوثرب نعل ائيلاور اكنالل زحل عت | ارلوق هكس+ز اولابو نم لمحا اهب

 | ما1» ىراكنا حم !نمض ا رلوق ىف م اوس لا ناري ريال هوك و نارمالا ىولس ا ىا فوز
 روق تللشس رماد اصنالاو تورم امملا بليتش لا ءانمر ارسل ناوسرلوت صلع
 بارما ىارلوق ب لس لما نما» مجم وتس اراك داملاذ ىفشلل انرب م ارفتّجسم الا نااهبداّشاال
 لذانمو منن ئلاسلا لزانم توازن نحن اوا تاهررلا تدافستاكن ود انس م قم“ او تاببدد
 اززر نونسؤل الكر ثلا نير قل وق قل سس رما# بائعلاو باوثلا ني تواوسلاوا نيب |ىملا
 مي قنا مينعررقل مند ودوتو نا ني مل وللا نع لوارسزننف سو ريع لالي يلعل ىف قت
 رافم اياو ميل (ةرئو امي نوعمس مال و ص ئاوراوللا ل ع حم وس قرم قو ريل
 مثم ل تيوراوبلاراو ن دولثلا ايْاع ناالا ماو زدو(مام ءاطب لكو حرس او فسخملا نري اونا ناو
 متنا اكل يمس ارلو نموا ايبرعى الرق حلل ىداما» باذعلا نس ةاغلا نمل الو
 وزْما يصبر ايزفا لمست رماوناسللا ناكمن ناك فانا ثميح نفل ذ ف شما هدانا
 فريش ما ن الورقي صن ىلا مب رق لذ ناك بن امالاوقرصلا ف اوحا لكن ومس اواو اكورنع
 اه رنغ ممن ملا يحج الورق السلس رم ميشا نسا أ نم وسر عرق ىفو نس يوكب
 ىداصا» ايبرعنارقلا نوكأ نييارشلا مث موري لسرا

 | نيل الج لع قرهتعمل اس نيتلا نم غري رج تم اير

 ل ياض لوقو فاك ف واف براب نرسملا قوام تن ابر شرار ورع رعت برب نم معلا ورى بى ليف تاو ضاق اعتز م
 نوكيا لال فذ ما باو رمد اوك هسا بوت سرو حيطان

 نبراس ل ا

 ف لثملاوا ل لاق مدامجلا نوع اكل ا يسيسزبال فذ
 اينرلا نافاينرلا نم وعمج ارت لال يلم ىل توم اي مرئرلاو َعرفنم لا نم نول ازئن امن انسي
 روملا نيزك ام للكيك كلذ لع وق جيش كروم ازا ىلأ جستن دإملا ىلا رحل لضواز اذا حم ادا
 ومو وقورلاورشبملا عرومضو/ و املوتدموءارشبالا مال ىا مالااور وق وليل م حمى صو لعفلاو
 مشلا باوجرق تحل الرب أر ئبلا عرومجوج ىزنا ماللا لوري لشن اوريمعلا ل عنلاحيوم
 رو ا ريضلوق ها لال نوم ارم يخرج أر يب لفل عطوم قوما و فدوزج ورشا بارو
 مشملا ىلاالرلوق تال لا اهنردلا نم نعم امر يت تومل بزر طخملا نيدو انيابر لاو نحلا
 مهلاووران نم افون لاربع ن/ل والا شالا مي دوبجلا تماءارتم ىلا فسم يلا نا مدضحب ل[ ندور شك
 مئلامرتي نمضملا ل اررصدورل وقبل ةراش الار يل اوين ىلا اوس سل امبعي ن' لاننا ةرطخم لوقب ةراش لا
 نم نكن يي اهبرق سل ثلا ءبيتكلا ىفو ورشي شدا ىلاال لوب ةراشمالا ميلاد اذوخالو اعط الر تازل
 مسوق هك ىواصا» كلذ ناديام نجا ىفالا نوكئال لل اعترشلا ةرباشم نال نددت
 ةرئازالوق هلطس لا“ شلا نم صرب ل تذلف لما اوفل اى فاطم ل فط اعدام اذ
 ظفاطفرو هك ل راما» شا نعم جرالا ناكام مدل مالم هع نيل نا ىلع لالا يلون

 (ددع نئيزوجب مريس لضلغلاو ااصضو الرق قرشا عملا ىف ةوفج لضاظغفلا لما فو حارس اون تستند ||
 حملا فازكتسو ىرب م ايدانجام اظ ىااياجلوق هل ٠ يلقن ف قولا زو ريمفشلا
 غرورشو ل

 اوراصواومط اذان بوزلا نمبر موريس مار ازنذتتسم لا لمنع فعلا وار كف ماير ترك ىف
 هس اد» ازور لو هلل كراس رما ف رول انظم
 رق هل رم»ب م يع فشلا اارتائرا وك ص تخرايذ موف ذ روق هلل حام
 مد ادقان فرو م«ولشل ارييطنلوق حلل” ماعلاو لقعلا نعم ئأر عيب و مب دارك حرس
 *مصانم ٌةرواشسمرثكا امعا تيأر اهذعد ةرمرج ىلا نعو م/رصايشسدالا وردالا قم وقرو اطمن ام شيسحلا ىف

 ترك اًياللاترشو ىأرلا نمورنف ابوىرثع ام ترا ان الف ترو ان قدمو مالسلا يلع ريل لوسر
 .بلراد٠» رجس ايتلا نا نايبوداتيجالا زاجل الور هفو هزنام تءرتزفا لسعلا ترسو ايرج



 منارمعلا ما ,اول[ةنئنرل
 ل ببببييبيملل |١ حسببتيصفللملالا ب

 0 ه نراثم 35 ماوأس ققطءو وار 1211001107 ىاا ”ا مو مو ل نبي ةكضا مقا و. ”ى ل

 هثحب لبق ىاُلبق نم اوناك مهنا ىاةففخم نإ: ةشسلا "هَل نارقلا َبنكلا ملي بون نان مور إطب مكر ريو نارقلا
 ا اهي

 ساو نيعبس لتقب ز دخبي ”َهْيْكَق :ةْبَصان و مكم نيحبس لتقب أب هيض كَ ها نيب ©ٍنيِيم لا ضْيِنل

 رف سالا ل حم ىف تيخيلا ةلمجلاو أنين هل. ال وسر وماسم نمغو نالزذملا نه انل نبا نم نإ نيرهتم لو مهزم نيعبس

 هعنمروهنلا هنموهيرو رئت لكل ع هلل َكِإ متل نفنكوملا متكون مكه كيشنا ندع نموه رحل و .فراكنالا
 2ك اس نيرو ار وبظملع هام: هتوزر ايوثل نم حاب نتج قفار لو يب مكفلذج مكازاقيدقو
 وأ ىءادعا هللا ِلْيَس  اَوليَكاَولاَك هباصماو ىلا نبدثرإدبعمهو لآتلا نعاوؤرصن امل مه َلْيِو نينل اَوكوقَفاَئَنْيْنَل
 نمي رفح مم مهل ايي نكت ىلادت لاق هديت الالوان اولتاقتمل نإ م كو اورينكيموقلانع 'اًوعد
 رهأظلا ثيح نم ناميالا ىلا برقا لبق اونأكو نينمٌئملل مهزه) نخ نماوتكوظ امين ميا ْمُهْنِم برق

 اوك  تحنوا هليق نيل نم لابن يدل قافنلا نم 6 كوشك اهي لم / هلام كوعبتيم لالا تقاوملعولو يلو ق نمل
 كيفن نعاوعفدا وئردَورحهل كولي امدوعقلا ىف انناوخادا دحا ءادهرش ىا اك ل داهرجلا نع ولمن هتحلا ىف ةئاوجل
 ملل يوَس فر دي دشتتلاو فييفخت ابا نيل نبل و ءلوشلا ف لزبو انهض دوعقلا نا اف ©َْذِق صمد توم
 قوروامكتءأش ثيح ةنجلا ىف حرش رطخرويط لصاوح قرم هحاورا هاند ندع ءأمبحا مث ني ناوَمأ هنيد لجالىا

 مس

 َنْوُرِشْمَتْسي رحههِلْشَف ْنِم كلبا مهتم نوق ضرير يح نم لاح نحو ةنجملارامث نم نولك أي ©َنوفَررُب ثيبدح 5م و م هما و ٠ ١ م. ٠ رعود 5 0:5 3 الا سوك وو
 نيذلاى مهم فرحا نايا نا نيرنلا نم للي نينمقملا مهناومعا نم“: وِِإَح نق خوي اوفي َنْيَِلاِب ثوحرفي
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 دس ست 0 و 5 5 . هه ىذ ه٠ مم سولو و س وو كرس 98

 | ةدايذ لضم وول نق باوث معَ َنوُرِشبتَسي م هحرذو مدزنماب نوجرقي ىنحملا غلا ىف 6َنوْنَرْخُي حمال مهءءاوقحايمل
 نأ الي لح قرتعم ا رس انتل ا نم قربي مس تائب

 ولا يزل اى است اروقة 222
 زان ينورني ةقراؤلا ىإ ماللاو عدمت نادل وق هل ىلا» باىللا ليات ول ىو
 لامن الا يناس ل خي ف اشللا بح اصو مما ح,شارلارر ومار يفعلا نإ مسا لعجوما ىا
 اءلونم نول كالاوامبل اها بجوانب كيل علا لم تلف واذا راو ىوكري لقي لو نايعولا
 ىف لاو ىداكذالا م'امضتسالل قزملا عتباصا ول. وق لس نال اكا» ناكل انسانايضام
 نا موش اى تب اصا ناي ى ا رشم اما امر كذ ام ةاريرتتلاوازر ىفا متل وق للا

 ابنا فلخ او م اور طب ياو ايطرشدلطبارلا ب عززر ظل روك لما لوقلا خر رسمي
 دوملاوااائلك ف انييتسم الل ةزصنل رعب قل اواولاو ار ىلا ّتلَايي وجواب موب امامطشو ف وافر
 558 عءابلا ىلا ف ضو ىيرلا» دروع قص خر لك مهتم رتل ى ارتب اىدو لكرب

 بم ملقا ياوجورارا نارا لخقلرس الا نال لوبتملا راع ريس لاو نيس اورق يشف
 كارب (ويرادضلاو ا نيدملا نم روز, رات لواريذ كت اهنر ومالا ىازرلاق قيلت ىغ
 ءاقباوباعالا نذلاي حلاو ىاّملا نذايفريل اور تببوبو ىلا حم اي مباصاامو زوق تك
 (نروق هل بريطخا» مبددرف ىنضتاي ىدلاوك شل بريل ريشا ىف اولا تلخدو
 "د اصا”ر اي نيشمؤملا يرتب لع تسهترت قيلاركجلا نايب ىف عرورشم ن امم انتل
 ببسي ف طك لا نزابترلوق قش ى ع مؤوطعم اهبناايبرمعا نالوق ('للاانب نورحسو زوق
 - - 1٠ ملفي اصا امى اف لذ ل خشاو ىا ف وزو ولحم ايبا ىف نود ايلا رب لعن قلعت
 لوطلى روتر ظني حتي نم اىلو لما ىفو ضوزجٍ يملا نا ىلا ريراش اتعزق لش
 0 ل م ا طيّمْف ماو
 نزوح ال اتقىكد نا حلت ااجنول ى ا رلعتول وق جلس ابره مذا هراوس نع
 هلا لاو دارشتلا ىف ضتلاواعلاوج ارنا لاتقرلشم لايافو يسب سيلان نام
 بم ندولرت كيدز ذود نارغكق وسب هوركزل ايسر زل ابن ايزل“ بسر قاز دم ويرش ممل

 ىلا /رق نم شمول ديزازحللا ىلا مرق نوك يعم د نايبلا حدر نو مآ نامإإ ب امب ناسيا تسمين
 و طه نزل نع اسوا ل: لاف من نال
 لح نابي للوروكلل ىف (للاوورهن برق اوبر سريا روعسلا ىلا فو زكا برقااوز ارم نوي
 رق هلك" ليضتتلال غش اب عمو ليذل نءروتس طولا نكس وكسو م نعول اكو ب
 اغا رلف مرر فمن ذو قاما نس ترهظناوو كلذ لبق ن امي الاب نورمب عري اوفاكمما ىااورمقتا م
 لبالمارتللا نم اولرتق او مع نوتظملا ناميالا نع لذ اورعاهتاول ان احاول او نينوم اسك ع
 | تلق دانيل شم يقل ازغمالاب نيلسم اداوم ل ناييالا لبال منم رعت يرقارفللا

 جيل

 رجوا رمل نم رافرب او بصنلاو عئرلا ثالث بزعالا ب اّيلااوردقو مثار الاولاق نذل لو
 فلاثلا نومك واو نم لرب 1 ىلاسلا يذلا م هربرّيَن فورم أر سييرهخ خا يفرم نوي نا ابرعا
 اويدافم/ل ف وبول شاب فرئاد فزع نك نيتري الو اوهوا لق وقر ل اوأر شدا
 | رمتصبا ضمل الا ويف ان نيرا نم وب نااار خيل ملى [ذلا لبنا دعا ر بدلات مثيب بمناو
 ماو الرقم بوق نريغصلا نمل دب زها ىف لاو مب" اوفا ل ريهلا نم لوي ما سرها ينبت نيرجلاو
 ةولب قوارارلا لسى وا ينل فمن وخا ولما موب نيلوبعملا نيف [لا سف نبمث اوخا لجل ىا
 هللا ع اسا» لاتثلانع ندعائاولاك ىارقب ةدرقم لاءاورعقو لوقو مالم الع وثلا
 امى م اوه ال وثو اوشا نزلا ىاس منوال وقو اّونش ان ىيزلارلوق ىاربت نزلا نسل رب لق

 يللا راءاقلاولا ب حرصال اول أيران م ل ام لمان الاربراشااورعتر قوق هلك

 ىف لاتعني, ن ونس رنم تان م دودو مد تدوملا يك لزم اورو تريلا [سنلا نع اوف انرلوق
 .... |١ لاضاهند ىلا كرو لاف نيتدص ملنلئواندموا دم ىبلق حلل ل ىواصا ماد(
 7: اة ءزيمشلا ف لزنو لق هيتس نيل اكان اليست وبلا شد ىلا اوزيؤف لااتعلا نكدوحت اوي: ولبس
 |٠١ ٠ البر نيج اولاكورصاءارمش م<رارما نايبلا ور ند ارلاومبورعاءارسش ل ورب ارش لي

 5 و ا ا
 ٠ || تساورصواممنا يلا هزي لوزن مبسسسد ىداضيبلال عايراز ودان اكد ال ارلا ليس
 . ١ || .نزئازلا نم مزلا يصتالو لزناف شملان دترسلا لاختلاف دايجل انا انااا نعت مولاي ررشو ملكا
 . ٠ || تءاش كيج وسي مثالارنم لجاو لغا ىو ل اينملا ةايكت سهل ايو اهنب و اءايادق وللا

 || ضالام نولي نازوكدراهال فصانيا نوقز مو ءاهال فص مرتع قطا قواصا" مورا
 - || مئارلا نثلاعزسف ن/لوق و نوقري ىف رهيعلا نم لاو يصرف لوقو نقود نيب اءايجا ريتا
 31 0 1 انا برمت 0-0

 نم_وثد مث ىف يلا نموا نييحبف ىلم يتلا نم ال( نوكشف و شبت مج ورم رتل نوكي |
 0 ا ا

 لدبي م اوعكت نزلا نم لري لك ىف ابرنجف امو نا نا ىلاريراشا أ فوق الا نزلا نم
 تساونزلا نال اوزب ال ماوف الامبماراشيبتسما نول ن يحل اهتشا لس لس...
 لا ناوكم ب ول امل امحاود ءاشتسنا نيبال فوملاو نزلاء اريبنا ناهد نايب دارا امير سبتسميم ل
 أملا بسحر ارمسالاو م اورلا ريل غرراضملا فلل ع لضنر ناو ىقنلا نا اهرانعم يناثلا اجلا يف
 تناك ثراط ل وصتوا حف رن تاوق نم دل م نزح او وسلا نمد وني امين اناا قلت فوت او
 لوول ارب نزح ولخ ضمور ثلا نمر سمج ىف يلقتتس ن اكن ضوزنبت اعلاف اوترالذ ةروكشملاعا



 ديظ ل ا : 0
 هيف كوحقي 'رثكلا ىف َنوُعِإ َنْيِْلا هنزحا ف ةخل هنزح نم ىازلامضو اهرقفبو ىززلاوسكو ءايلامضيب َكن م لءاقح |

 وتستمملا نس سنبل منعنا زبالوا بسيطخوءارعاو سرفالا رلاعو ليلا بكري ن الف لاقي كس اننا

 رارمعلا م٠ ماولاتنتنل

 لورا لاباس ردتبم َنْيِزَلامهئجباي لب 6َنْيِيوُوُملاَرجأ ٌمْيِضْيال هلا ةًانييتس ارمسكلاو ةجن لعاذطع ,تفلاب َتآ هيلع
 مث نم لبقملامأعلاردي قوس لسةيلع هتدال ونلاعماو عاوتو دوحلا هب ا دهماو نآيفسوب |داراأمل لأتقلل ورخأاب هراعو

 َنْيِزَلا ضججلاوه ةْيِظَعَرْجا هتفلااوقتاَو هتعاطب مماْوْنَمْحَنْيْوَلِإ ؟ستبملاربخخ وسحاب * قل ا ركب نم بحت
20 

 عومجلا رككوُمَمَجَْص هباصصاو نآيفسأبا سأكا نإ ىحجشالادوعسم نتن ىا سيلا ملكت لاو تعنوا هلبق نيذل!نملدب

 90و مظن ةمهرما ايه اك ملل انيَسح اوك ائيقيو هنداب قي لضت يي لوقلا كلذ مُهَدرَك م هوت اتالو :مرَكْحاَو مكولص تسيل
 ملة هراصصاو نأيفس ىبا بق ىف بعرلاهّنداىقلاور دب قوساوفارف لجن يلع هدا وبنلا عماوجر خيو هرمةلا هيلا ضوفملا
 ستيت عبدو ٍة مدل لف كولل نفت ردب نماوعجم لَ لادن لقا ويني اوعأبف تارأجت م هرعم نار اوتأي
 رثكيذ ام هتعاط لها ىلع © يع ٍلْضَفدذ هللا و رورخملا ىف هلوسرو هتعاطب ذل َناَوْض ابو مرجوا لتقنم د
 هةر هرماك رت نوفا م ْمُهِوْفاَنَع الّمرافكلا -7/ 1 وحي نطيشلا غلا ساتلاتامكل لئاقلا

 متكوكم : 5 5 رس را 2 200 0 َّ

 ُنْيِرُي مهمضنا تورضيابناد م هلعفب هنيه َهلرااوٌرُضَي نأ خه مهرفكل متم ) ى!نوقفاملاوا ةكم لها وهو هترصنب اعيوس
 روالو ومص د5 م” دو يع .ا ص هى و ومس ده ها عيش لك 00 5-2 ٠

 دخلا اورتْشا َنْيْنَلا نإ رانلا ف *ةْيظَح كاَّنَع نا ةمهلنخ كللف ةنجلاىا ةرجالا ىف ابيصن اروح زل لعجب لا كلل
 يل

 | تكذكي لو قاع

 ءاتلاو ءاشكلاب نيس او ملوم هيلا ثَنَا مهرفكب هللا اوُرْصَي نل هل دي و ضخا كان اَمْئإلاِ

 قرنق( ولررجاب بال مالسا لبق نايا زبو وعسى برين ىا لوق يهل ىوانعربا# مالك اوعاز 56 5 7

 ميلا منعنا نم ورياعوارماو سرفالا ل امو لينا! باي نالف لاي اكس نجب نضزيالس ناار يلع قطو نيل الج لع قربت ار سانتا نم قري رص تاريخ
 رب مسوم ول انر مور ايوا نير فاصت ار نعى دان ناينسابا نا ىو م الكا وعا لو ضيرمملا لبا نمإ | اح 72 ّْ 2

 س 10 للا تاس هاف لو رح ناب نا ادله ع اهيا هل هلح
 تاك لأ ضارتتخم مقر قدوس ن يمن قف عير نار اريوريلق ف بعرلا شد! لزئاذ نظل | دع ادن ى امل امعالا ( دي قداعمل ذب ناك لاستلل روز ابهراعد لق لس 7بانااذا
 نقى مل وعمتي لان لايف نوزدت نولسلا و وقري حرز لبالا نما شعإ مرلاو ديةوزعللا ةراشا# بتنا حن طرعاولو لوقو رسالا دل ةوزغلا ةراش ارو تمبسلا (ولومب ىزلا

 . هس متنوا لوقلاوا متو اذ ملاوحمتدقس انلا ناو ىزلا لوقملا ىإ لوقلا ليزر لوق تملا خلان لاوس ىف تم ايدعاوردماللا ةخسسلا نم ناشف تناك ةنشلاذلا فعلا

 مدايكار نيحامف زفر عا تف عرب طولو نزف اد مالسلا ريل لاو اتبرصتلوق هيي ل ١_١ | د ل تناك امنا( مسالا دار ةدرزقالا ةراشا ا لوس ورا ارسل نيزلا وت
 ميسا نم بصح حمي يسص نا نانا وق لل مم»+ ليلا منو ثلا ادبسم نولويإ | /#ست سانتا( الكف شن ارو قوز ةراشا م !سانلا مالا نيذلارقورعا (ويي لالا
 .... 1١ بح لطرازب فلوق ىفاذيرعت فاض الي ريفيالناب لذ لعل ميد ىرطتتلا لات هازكاذا| | سلاف عج !تاادرعاوأ ل دعا (ويل لاما( ١ ناكل ايدل توزر
 عم اوجرثو حرراشلا لوقو قايسارلع لورد قمل زوطخااويلقلا زروق ٠١١ | تداسص هذلف هاا منن نوصل ىف نايفسوبلا عرش ندكدعا ىف ناكرعاوتلا ف لرد و ريلع

 فنا اناا | نوما نب امرت داق |!” ”(السلا طع وبا 0 ا
 ثامحدو"لضا ةهزب قيم تانرومرا او 3 20 ٠5 نايببا ور نكرر الاتملل ورك ١ىب نوءعلاو نسل ا, رعب سى ىفو ىروسلا

 هم لملا هزي فوبيا ناوضراوخم اورو جلاس جوس نس يشب نير دب نع 0
 رم اير نمر فازعتارنع ىدان نايينسابا نا ى ود مَيْناَك اسوي ىف ناكرعاّر اذ اورواوتل فر ىب (وإ

 ساوحمت ارقزدنجر ريو اوبلَقن | لع او نم لاو اماه اتلاداوباكا لف وطعن اهنا مجرما

 . و رس اشءالا لء .٠ 0 26 د ايبرتقل ان - هى 1 7 .٠ 5 .٠ 0 د 1

 توتءد ةراشالا الر فص ن اطيشلاورنزطيشل ن اييزفن انس دم ن وكلت هلك ع با حرت لالا ناكل فلا عت ّسلاراشانا و ريلع دال اوف سمس نا لب اًئاردب مليم انرعوم

 قب الار وحس نب م2 تال حير نارلاريفرهلكىف برا يلا اذ نارظمامم زن قدم لبا ىف نايففس
 داملال متو فوزي لوالاو نا: لوعخلا ةءايلوارلوق نا لاريشن كلو للا رمان

 ىضتعِل نايرلا نال نيتؤرتلن زرق حلك كا» لوا لوعخسو مف نوضف ل رئايلوايأ 0 هنا 0 ان انبات لول
 لص ى لل است لزن كيك الو لق عله ريغ نو سلا توون سلات نا قرن اهالاانل شالو بج[ اعاني ناددب مو /ئئق”نااممنت رمادا مين اي للتفإ7”دقدقو

 حمد ن وكر اربي نا كذب راشار فن وعقي ق ىواصا» نينو سور يلعزلا فذ ماير أنا يرخاالودمج راجين هركاورمملا جررخا نا ىلادبريقو نبل ار يف برش ربخنايق
 بضل زوق يجب طل. وامر ردع نيم زب وسي و رفللاي اسبلت مب ىلا قرشا نب ورىف نوعي | | لالا بل ادرس زيرملاب قل اف لن نوكي نا نسى ا بحا ملجم فلخلا نولي ناله ةأرج
 كو لأب و امو مبضنا الارفللا ىف منظر مي نوزعيلال ند شل اءايلوا ىارشلا وزعي نل مم اي درلاو | | لاخلا ءاهناسنيوورت نب ليل أمنا لالا نش لش سرزع سلو اني ماتا ط الورع مج
 هزب ]| ارئئاديرسل قطط س1 اشلادي رس وتميل ايول اروتسريني/ د مم ب ىلع ارماع ساشلارهوف حضمللا قا ترج حزن لاق طم اور ىلا قدطناو_رو ىل نعني زيدابا ايسر
 ةدار 0 ا ا دابا عك ضيا د راس 0 700

 مرعب قفل هج ان واورحوب ل واوزذكى ارامي هوززغارلوق ل سال لكدامم»» مست مو ميررطل | | نات دمي اد ير الا محا أ تضم م“ ....: .مرارقو مراير موتا منال قآل سن لاّمخ

 ا و ويس | ول كو هذا لعوب اما نك ف 0ك طع م اح قوات
 انزريظكلا مدتاق و يود نقلت سل سس ووالد ا يد أ | خس لاقدعا (دي تسلق تطل بهل اوكف تادهتل نير ناك ااوعابو مم اوفو فصو اننا ميلا بانع مبورلوق هلي[ م»» سلعلا لصد اداذلما عيب ةيناتفاد السلا | ىزبإ لام مدمر ق ص طش 0 ا تس سل تل رلوق ىو لؤل_ لكا» ن اير ايرفلل اورتشا نحمل و اسءرفلا ىف نوئراسي قدما ابا ىل شنو ل 7و 56 عع 'ىدعوول تترخال يبى“ يذلاو ورع ثلا لسنا لوس لاف
 0 ل مرر | كو فاشون راق عضل نفس دوغ لو نيس ومال
 لحب ى مل لم نال زقو بست لول ل وعقم اوك يذلا قو لسوريا شرا لس يغنلا بنثلاأ | 07 1 ا ا يام

 ادور لوب فاكن؛لاسما نا نتن ل نحملاو مو رياعدنلا لصوت استوبو ىف اتلا لوهشملا| | نس | 2 ا م
 ىواصا» ارجو ًئاداوزيلامسامضاور] تشل ءايلوا فر تلت تمورشلا قينر تحأ ل ,بيسيتا سان لكى م الام جوبا لت نانا سانلا ملل اقل تك



 سملرمغلا | ار انت

 (لوعطملاو ١ »يك سذع اذ نزلا وق

 ةكئللظخمل هللا ناك يوادحل ؛كلذ لعفف كلل نيبملا ةقأشلا يفيلاكتلاي نما 'ميلتلا نم قفانملا تيل لصفي ديدشنتلا 5 هلو < أيامك مغ ٠ ف ىلا هدأت 5 5 بتطلا نم قفأت 2 أ 4 هدأ ا 0 تسال فيفتتلاب ريمي فحاويخيصلخلا طالتخا نم كلَع سانلا هرم لع َنْيدِْوُمْلا كدتيل ريل هلا نك مرخبألا ف
 مب نم ميلان ٠ اللا 5 2 8 . 2 2 8 5 . ٍ 5 5 0_1

 ءعلطاابكهسِغ ىعدعلطيف ع نم هس نمر اتخم بتي مرا نك : رييقلال يق ريغ نمقنانملااوثرعتت بِيَعْلا لع

 وءأتلاب يسحب 1: ةيِظع رجا كلف قافنلا اَوُقكَتو اوت نإ و "هِلَسُر ووكر اونِاَ نيقفانملا لاح لع وميلع هدا مونلا
 ٍض ل رثلا 29 1

 ا ل ه1 77 ه0 يي
 مهل, ل وّذلاو لصفللريمضلاو ناث لوعفم خه ارْيَح مهلدج ىا هه ةَتاكزب ىا لف ْنِم للا منا اب َسوََحْمَي َنْيَِلا ءايلا
 مدي لاملا نم هت اكزب ىا هياوُلِجبأَم نوقوطيس - هلكت وه لب ةيناتلا لعديمضلا لسبقو ةيبقفلا ككل وصوملالبقإر يقم

 اميدْلاَو امياها ءانف دعب اري :ٍضْكلاَو يوما تايم  ثيرحلا ف > وامك شيل هقنعف ةيحلعج ناب ميل

 15م لزنامل ول دويل فو يذم هل كأني لق هل مس نقل هب مكيز ايف فيحاول« نول
 ىو هيياعادز أبل مهلا معا فئاصد ىف اولَوَم بتكيرمان ُبْكَتَس اتضرقنتسا اءاينغ ناؤول اول قو اّدَسَحْاَضوَم هلا ضرْفي ىذا
 ىلعةرخجلا قمه هر أى وايلاو تونلاب ُلٌوقَتو حريم يآ عفرلاو يصنلاب مكَلَدَق بتكت و لوعفملل اينببمءايلاب ةويرق
 نيكل نأتندلا نع ًايكرتع كيني تمّت امي بانحلا َكلذاهرفاوقل !اذإمهل لأقيور انلا ©قئيرصلا باز اوقْوُذ ةكقلملا نأسل
 اوك هلبق نيذلل ثعن َنْيْوَلا بنؤريغب مك, نعيف6 ٍيمعْلِإ ءلظ ىذب ىا الطي َنْيل هلل كو انقيلوازكلاعفالرثكا
 . [وهو هيانيت ات ىتح كل نمؤنالف اكل هلك نامت قَح هق دصن لوسيل موتا ةبلوتلا ايل َنِهَع هللا نإ محل
 :ب ىلا دوو هن اكم ىقبالاو هتقرح اف امسلا نموءاضير ات كتءاج لبق نافاهربغو معن نملأعت هدا ىلا هب برقتبأم
 عير ندنلاو (ئف بحب ماو ايلا نيب اهو ٌنلطيو تبي لئلا نذ ليتم اجد ثار اةروصلوق اه يفر ْ م توطإ رس. 7 0
 رلاو ةروصو قة ييقن ىف اىكزب اجسّسل تارا صو انع انوا هز |اسم و ثريا ةروس نيل الع لع قررت الساق لا نم ةري رص تاريخ

 بسوإلا عملت اوىا فوز سقت يمطوم ( اللاش مر ادق هلل هرم لع ا ند[ ْ لرقهلل
 00 111 امنا اهترلوق ىف وربتو مسا عم ناو نورفللا نسم ىا حير ءايل برق سيث اوضكى يذلا
 دادوذاع ني ص انهو نورا ني يلو بطخا نبى روم ادار ل اق انصح ضرر ثلا اووصرقي مسفن | ايدارط اورفك نيب نتحمل فاو نريسكت يل وحطملا عاوم ىف منن را ىف
 زتنس ااءاهنغ ناكول ءاينخا نحو رش سلا نا لسد نال قدك اري ترم ا نم قل صلا لب ىلا) | | " :حسلصتت ( الا ىف تنعقوامنلو لو صنم_ كن وخلا لكل ايققامقح ن اكو يرص» و
 متو مم قزذ ىاووميلا بوك هلل ىدام »يلع ةازاجلاو هءاصاو شل ومس عمو تذاكما نعل ري يضف خم ىلا نيف اكل يسكت الو ى ا صن لاو نمو فل زال
 قع ارق لميا بصنلاب وق هل لس 17 وريغو يطخا نب ىو, فشلا نب بحكو ص أقف | |" ناطاد ملام مل ؤياو.نيلوعطملا نع يوي وز ىف ام عمب ناو مزج رقمادل ىلض اغا نيس ال ىا
 رسريخلا رايب لوقيو لوصوملا ىلع [وطع حيرلاب ملت أري ى ا لمت ورايا قوق ى ع حيرلاو نونا | | (هتك طزذلا قلصت نا ارح ناكو نر صه امى امن ان داطاىا لق سلس كادادم ا”(
 بسس ءاهبلا ىلا فو هآن ونل اي لوو لح ا يوصن'ىب تلا. ىلع ان طع بصنل اب مشو | | نيلوعغ رس تدرس وقس كاوبزتلا لاطاو ل امجالاداطلاو مالا ىف لص سمقو
 هلم الثوب حبرلاب ملشو رايلإ ريو هيلع ضو طع يشري بروصلا اول اكاءو نونل ايري اول هام "7 اكنالومى د إما ىف نار سمو )وق واورفكن يزل اوس لع انلاو نيس ل لوقل ىا
 ]رق ليزا ماعم ىفواهضط و رايلاب بليس ىلعاول انام وبس عفرلا لكى ع ف وطحمزلاز ىا | | ىف بناوو بطاذم ا ريتثل ع انلاواورنك ذئاب لوالا ل وتضم او سسك لوول فاشن
 م اّشلاذ نازوحفم ااءاواورفكن يذلا رلعاذدءايلاؤرقمؤلا نيب لو ءاوتيل ا ىلا ةدايعو لور لعرلا
 ىف ىاىرخالا يف لوقو هأر ي وبكر نعن يلوحفم ارسم, يف تلم امو ناذ ملى لم ايناروق احا

 لس انل 00 0 و ءايبا منخل قزم
 صر اريضت نولي نا سمو نحى ا وقيل ريب ال او نونلا ةدارق ى ع اءاو ءايلا ةرإرق ىلع ظ قو هي

 ناو لما هزي ىف ملون ينارلوق هه ٠ مميت اقوفعلاو نيس رعت ندا ىبو ىرثنا قوز
 اوواوريلم/ى فهل ليشمل يقر زم لا نوهيسكملايا,ليقدراك ليتر ل مج ليتر ؤن [ًسم ممن اميدعا

 نم" ليزا لكلا ى غن نتي نارنالا نع يبرر عروق هح_ اه _ لب قحمكا ظن نينو ولا
 زج الارءاس نيب نم زيصوصخرزجل ١ انربل نومي ناجل اذر ىف سمو لكما قوارلو دزجلا مسا قالطا ظ

 أ نرب رازج ا ماسبب نثري الل صام يصوصخب ب لسللا لعش فو بوسنم ا لضيوف | | يفرح ديسا وصوم نويككنازوكيالو لصالا ىلع ءلمصتم تبت ك لد لو اهبيفوفط زر ناو ثا
 اة لاا لما نم صن رد لسا ز اولا لص ناالااههريداوريلا قلع اذان نانالا | | .... حرا للوالي ر كلم هزي ناافانلا رجولاو يس اوتل لور تملا ارعوقو عضال مال تال

 ازور وق و نيررسضملا زكا اهب يع كس ضنا نع امهر لوي ند نسال ناك تءاسن هلا تنل اميرميع | | لاومالا لاب نم نمل الام نعزيالو العر بص لىتاعق اشنلا فيل تابرتصم
 لوغملاى!لوالاورلوق تح «فانمررّمتى لا ةداشارئاكزب وق يب /__ س سن لاو
 نازلاهقانملا عروجيرببر وتو لما نو نوبت نيزلا لكن يسك الو هر ررقم ملكك والا

 رالول ل اعفالا كا نالزوق هلع حام ءاوج اوكى اوف وازرتو يداكب نري ءلوازع امم
 جيل نيل اكا» ورماب ورع ل ضني ل ضاما تبق خح ىريالار زف لعاذ يني ألا لاقي :

 ىغل نم ملي لو مل الف نم صمخا ونئيكلا نيطتمملا ذل ايلل م الظل ين اةرييبجلل مل ظب سيئر وق | | (نليااثل يتسم روي الو نذل افاضمدمّييف طف لكك لطفل ارديعر رمل اذا اسي اول !ىلشريلا
 ا مل ىلشس "لا فازمملاو فانعملا نوجد ين ائلا ةرلرق لم الو رم سل !-ذاذها
 رق حل ” مانو ملخت نول نزلا سيحل و هريرّحت نويكيف ين انتا شري نعل لبو
 تيدا ىف ءاببكم قانعا ىلا طق لانو وعنم ىززلا ملام لعجتسى ا مشو لول تكن وق طيس

 [مينع ناكر الق ناكول م« عتتي ناب رعوأى زلا بازعلا ناب ذى ضاولا ب اياغ الا كس ألا
 كا لاق نا سان نوريكم :دريرجلاب ليوق ام نابوريمسا نم هآا باث نايولرننو كسها

 ٠ هل نيلاكامران ىلا ىفريو شبس طنع ىف قوطيتن ايان ل عرقا اكو جريل ام ةوكن حبب نم
 فدو ضرالاو تاومسلا لبا ئغيزا هام نا نوثلالا لاقل ا تاوليسلا تار ير و ]وق

 ةرولررقو بظخازازب ور اطمع ىف اكرظ ىز حم مال نولي بسلا ىفاوم نم م الظنلا ناو
 تنزوق هلق! لاو غرايصودإو او ابطناكر ذل ايلا طاح ن ودب لخ اهلا مسانحشورج

 ِيوُؤلاْؤا نال ثرو لاّميد ىرابنالا نيا لاق مرولا ىرجانب ىرت ثلا ١ كاالو كاطعالا
 امد ؤاد ناك دعب لكن ورفنا نءالدؤاد ناي شمدوو ل اعتل اكد ريفاكراش ناك امعب

 ر انتءابرتصلل لاب م راضعاب عروأ ىنخاداهضاب بصنوااول اكن يرنل ا نم لمب نا حا
 ليف اوك يف يبل موقف نار قلاب برقي ناك سب ليل ساب ءايرن اما هيلع نام | ءانصي
 .ووعسمللا ل قاصالاب |معبطىلا يكنى الكاف ايسلا نضران

 1 هم م0

000 



 م نارمعلا اهلك «طلانتنل

 .ازههملاب يدوب نبق نم ُلْسُر مكر نق اخدوت ممل نك ىلاعتلأق لبعث يعتد صرهعو مصويشسملا فدل كلذ ليثارسا
 نر مْوُمتاَدَمِلَف هبمهاضرلمه> دجال لعفلا نك اوأنيبن نمز ىف نول باطخلاءمهوملتقف ىو ًايركركر ثُم يْرَلايو
 ربلاو تازججملا يذيب ءاَ كبت نبق لسُر َبّْيَك نفق َكوْبَّنَل نإ5 ب تناينالا دنع نونمٌؤت م كنا ىف 63ص رثثكخأ .٠  7 0# 0ورتكس م (|9ي< و س ا ا 1 4 ربا“

 رد 2 نع 7 ذك
٠ 0 5 5 3 1 1 : 27 : 

 ةقياذ نيفن لك ريص ابكر يصاذ ليجنالاوةيزوتلاوه مضاولا يتلا ًاميفابلا يابت اب ةءارق فو يتكلا 0 معهاريا نعمك
 رم م 7 5 010 9 ذو سىس وريم عم _. 7 2 2 7 كرماع نيالا

_ 

 ٠ مو هبولطم ةياغلأن اق لقف ةكجلا لجأ ركل نَع قب سخر نم :ةَيِلَقْلاَموَ مكل معاج 1106 2و يملا

 : هيرو 2 قرت. . 2" جاعبالاةظزحزلا
 و.

 تاونلا ىلاوتل حفرلا تون هنم فنح ويب فيت اليياق هب حتمتي لطابلا رولا الز اهف شيعلا ىر انا 1
 م و 01 5 ىلا 2 نقورس ودم م ع مم 50000 5 11-1 َ 4 00 0 5 0

 نإ نم نعمستلو ءالكبلاو تادايحلاي مكاو تأ جلاو اهيف ضئارفل ابكي ومآ ريت نينكاسلا ءاقتل ل عمجلاريمضو اولا
 هال ان الا نم ابيل سعال ١ دب

 نأ ءا ملك هم ١ 2 وار ا 0
 اسنب ثيجسنلاو نعطلاو بسلا نم اري ىذأ برعلا نم اومن نم ءايراصنلاو دوهييلا يكلي نم َبَتِكلااوَتْوأ َنْيْنَل

 5 < هيب »

 ةاَديِم هلل َلَحأ ذلركألاوأهرءوجولاه,يلع مزعي ىقلا اهنا موزشم نم ىا ©روثألا ِرزَح نم َكِذ ناهس كالذ ىلع اوين نو
 , طررب مك | ف ىلك تا سس ذآذآذآظآظآ ا

 وو رص 1 6.( - 6 و 2 ,ر 4 0 ٠ را ور 5 سد

 هول _ريلعفلا ف ءايلاو ءاثلأب ٠ ومْكباَ سائل باتكلا ىا نيتي ةياروتلا فم هلع دوعلا ى ابنا ٍ وثذأ نزلا ظ
 2ص

 حل طعس غش سد دل _سيبوندنئسدسنينسسيبل

 مس اميين

 ملعلا( م هرتيسايرب مهنلفس نماينرلا نم هاي تمت هل دباو خا ,مياوركْشاَو هياولعي ملف جرم ءآرو قاشيملا اوجرط
 "26 وعل رجس م وور وم مو دااا مم سوكم صوب ا هل عب د يم دز دم [رس م 2 <

 لالضا نماوأ فام فينزل ءايلاو ءاتلاب َنيسْحيالا ضمه 6 وركشي م ستيف مهريلع هتوق فوحت ىوتكف
 520 35 م ؛خ و9 صر هم سر 8 5 5 ربورب يار |. زرع رو وع را و

 -راكمب ةداَمَمِب ديكأت نيبولاب بس 15ل الا ىلعمهو قحاب كسلا نماوْمْميْرمل امي او لمن نإ َن ويحب, سانلا
 055 ا لااا

 ااا

 لوكعفمو امرف لوم وةْيِلَأٌباَنع ممله منهجوهو هيف نوب نعي ناكم ف مهلب ترخخلا ف باَّلعلا َنيديف توجب رس مس سن

 و ولَتلا كْمْلِيَو طقف ._اثلاف نح ةيناقوفلا ىلعو ةيناتدقلا ةءارق ىلع ةينأثلا هلوعقم أمرِلع لد ىلوالا بسحي
 ىف نإ نينمؤبلا ءاجناو نيرف املا بي نعت هنمو6 ٌكيِرَم ِءَْت لك ىلع هلا و اهريغو تاينلاو قزرلاورطمل نئازخ ضربا

 لع تالله يأ ناصقنلاوةدايزلاو باهنلاو ىملاي ربل ٍلّيْلا نالوا و بئاجلا نمأمرفامد ٍضْرالاَو ٍتوْمَأ َقْلَح
 ارك أه ءي و اوربا ١72 اك ولم هب سا ا رس و 7 55 ا ا كار

 ديد ض موه ْوْنُج لع وْوُعُف واما ملل نورتي لادبو!هليقأمل تحن َنَيِزَلالوقعلا ىدنل 5 بانكلا ىلوأل لاعت هتردق
 ىو ضرلل لوالا نوف فز يكاتلا نالت ديز نوولستلرصا تاانوتلا ىلا وبل عفرلا نو 1 ما تصوط | سا لإ | هم 9
 لص لالا سووا عمم ا ءايغاو ايري ام عصف اوبل اوف لكل ١س ىناعالا نو الم لع ة ربت امس انما ة ري دمج تاق يزخ

 لب !ضحي لا لكل طابلا حملا نسي ام نو نيم ارسل !ىب ىضنل نراك لا هذبو ىف لاقى اولا للوطن عبو اروتلا ىف ءاجطرشسلا ]ذب نا ىرسلا لام سوريا يلاملاو نوال ع اهلا نماهيطدريا اد ءالبلا روق علال كى قرحلادق زق لا| | م »6 !لالا عطس 0
 لاما فاول ومب بيبشتلاو لزق حلك رم م تاليو نا عر ازكي فسالفلاو م | | السل امل ا محو عيت الار انت ناير قب كيتاي قحآوق صنف ىن دام زي كراج تمت
 | يدوناورتن اورو ل9 لحب هم نيؤنؤملاءاسفي رضالا نب بعك ذ لفي ناو | | ددد مت لذلاب راد هل سيب دفا ركز ناب زغب ن ايي مناف امءاونس أخانا اذان
 مدا ' اذا قص الكرمل ارضا نم نويقليس ع لاهتغا ىلع رض !اونطويل زب نونمؤملا | اقوقبو مدار لوقب ىاانيبن نزف نم باطنلاولوق هس, نابرقلاب نايت
 كاان سفن اهنمز ئمسسو |يركفف راشخل ةرشملا ريع نيم قرم ام متري كو معتم لت !لعن ا م/وارجال لعفلا ناكن او لدق كك حرر |: متنكنارلوقيو مب يلق
 رتفانالرعمجو يلم موزعملاى ٠ لوعضملا مسا قحبررروملا لحب ىلا براشنإ إلا |هتاروزحم نم ىا روق | | هلمق ضوزخ زنا ١ باوتو كييزلكى ءاوماد ىا كوبنكن افرق هش." ءايدن ل
 ابو نيف ىف ل وق جوي لجانه طرت انما ىلا تلا لمي رلا تا يشر لص اوروم لا ىلا نا سالو باو الميد للا بزار قذ اماورقسلب هركذ بسانملا واو صايم ة.لوقيرسفملا
 راو ل يدوب واولعث مخ وق ىلا _ ىئرلا نه وس نيترافلا ىلا يرانا ومتكي الوز تاتا هيل ىواصاامسوريطعشلا قس ياست نرو طل يشنلاب ضام نال اباوكب توك
 ليس مس اف ضرفل | ميش نم اوت ناد هورلع وو سائلا قف اوني نارارلحلا لع بي | | هن او تانيبيا ل ك | لاقفووريئالو لمب' بع اصرصن امازب للا رعزلا ف ى ١ اهايلا
 نع ( لن مل نم تبربلا قو رلحلاب لاول نيا خف دول رغم هون يرو لل ىلع 4 !نرلم اهرولز ايف باكل كورولز بر ماو بتلارمزلا ورمزل ايو تانييب اب رف
 - اا مل صمم اوس راو سب لان مؤارلق هلل رم ماو مايبي | | ترسم ةركاب راتب مور خر ضن زوق هج كس ١ لطارا نثر يزال راو
 ىفرل ٠م وريغو حا قعبايزدال لصف ىلا نموارلا نا ىلا يراذواولدض لق هي شؤم | | .٠.١" اماول#ت فلدوربم ل« مذاجا قلائل رت الكاي مدع كرد نعل او/ولا
 ىلع ري انا لوجفماب يلع ل لوالا بس الوعضم تزهو يتملاو يقول اب ىو سيقول يروق | | كا 0ال نسبا تدل توما سوغ ١ نا لرسول دقلة سن ليل تم
 لالا فزم ين ائوطلا ىلغو جان رممضن نوعرفي نيذلا نبك و ليكزراكريبن انها ة ءارقلا | | تدل 00 لكنا عم او قوزملا لوصتٍلام يوب نوكنار بال قفازلاد توغو
 كا سو ريع رثبلا لص يزال ف ب لاو نرتقي تذلا ل والا لوغغل او ةزازمبىا طّضف نءؤلاورث ! اسيفزيمتارادرارلا هزبرعي نال /روجا نرفوت ااو لق هيك يكس نربلا
 لو عطم اميلع لري نافوزم ل وال انين الو غعمى ازا ىلو الا بسس ل وضم رزوت نش مسام باو نوطعتى ا ركل ا دا لوق ههسلش ٠ نسمه لكى زا عيطملاو ىص لاو
 . . . .1" ةزافصرمسفلا نالوعغملاو.نيزلا لوقت والا نبل ع ال تسيناشلا نسكو و هرلؤم 2000 4 الاف عب لو حلل ارب ارابب تسيل اينملا ناذ رليقلا مد لاوكلا ىلع
 لوعظم عيزلاو يطازحلارييطلا نيس ل لع اذلان طوف ىلاثلا فزع سن اقول لسور وق طلاب هلل ل” ٌناقنالا ياكلون ابهرعاب معوعز ورك لري زهورفذدورعطوم نع
 ضرال او تاولسا يلم نارلوق هيلكس ٠ بازدلا نم ةزافرب هريرتر_ ةم ف اثلاو لوا | | اسد انب" | رشم لردع ان (ىي سادي ىذلا عاتب ايندلاربشسمورلا ات وق
 مشل لاقفرم اورشلا ناكل رت ةياب انتا مسؤملع ثلافصو لاول اكبر اذكن الوزن ببس | | 0 محم لاى ابن نس ذئأرن ريف ندرس ن درو سلا نا طيش اورئر اورو
 نيزلاىاوأ لوقحن !ىوزنر تملا اىواما» هرخآى ا تاولمسلاقلض ف نا مس اور لامن تا ل لماعالت انبلا هلو تاانبلا وز سم ا نعد خرالب عر اتم امناذ اهب ةرخ ألا بط
 يامن ميطارع نيلفان م ايلا ظن يا نورظالورابتعالاو,لالرتسالاورظشل مبئاسب ن يخي | | نت ل !نرح 1 لا الن عوشمنييتتزن لل
 ةررقق اراقس يئاىجلا هزي همي ىف ادجاو يكاوكلا ىزب 0 رتل تزعرلو 11مل طا ىف مضل نطو هر اهرملان م ةرقللا رج نان وقيس مع
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 »س لماعلا وص نك

 ةدكعم _ ةلمجل
 لامهرنابر ١ دمر ةلمجاو

 نال لل ةرهتعما سانتا نم ةرييصض تاتتيلت |
 يلغالا ننال خالتلا هزي تركو امناو (ومتلا يلا نمدإملا نهى ا ةرانا لام لك يروق

 كلل 7 تائيلا خالو لاوخالا عم فشلا تدري يذلا ضرعلا نتيردلا شر فو
 مخل و اووعو ايت كالئ كل وقو نولي هردع مانع نورك حم ىف ىا ساعد نع وز وق |

 حب ظعيطخال مر وحتتلا م مايِقلا مون بسجسذاو بسلا ىلا ةر ات اسواطلا بسم وتو
 لوا وعنفلا ىلع خر رولا حب عرئطضالا نمالو مينلا ىلع ةررؤنلا حموروعتعلا نملضفلا َءالص
 اميورتاوموقي نا سابالو اشم ل اهاذربل و امماكى ادت شلارك ذاب عل رت آلا ناا معو
 نرقاذارهوتلان )لص او ءقتيقترنم ماع سن ل احب اورطتسلالو بكذ ىف اوكرهتي الو كلفن
 بايقسا لكل دبل ثيدامالا ف درو نطو ىو و ادع اقدام اقوم صوصخ عطو ]سلف بارألاب
 يضرب ىرتبلارم اير عرملا ئيشملاو م اترلا بسس انب نا فاشنللا حر انتلاركؤ ور شسئاركذ ف ءافخالا
 لاق شميهترظملا فر كؤام ضف اولا و قراشسملا حرس ىف ذي فينو سارلاطاوقلا بلك ع علقم وصلا
 لرب لوصوو رلارامظاي سندا زدغسر اير نع ليملاؤا يفتسل ب ماب تروصلا عقرب ركز
 مالا مول ل لسنلو ربوص حم ماك ل ارقفاوبل و مين اوك او ت ويلا ورورلا ف نم ىلا كركر
 في والافرلزلا ل عن ييمت اوف ىاؤاوريفانضياو نايبلا حرورازكرتوص عسب ايو بطر لك
 باور عاو لكدف ب اوتلا شمهح نمو بسجل حفر ايرثكا اذ قوقل وركذلاب ت وصلا عفر مق
 ةراحف كيذ ىف ةيزازبلا يحاص مالكي رطضا لوق اراه ادر قو مار افرك عر امسو_ضنركو
 همام شيدح ىف داب ن اسس الاورج اركلا نم ةيرفلا ىواتغلا قوزئاعز دا لاق ةرائبو ملح ما لاق
 تشقق يبداما كانو نانا هاور مريخ ىف تركذ ١ ال ىف ىفركذ تاك يرحل بط
 نب: كيدي مش اكل اوت الاو ص نس الا ف الماي ف لت فيز نابايتسب خم !ورارس الا بسلط
 رءايرلا فيش سهزبال ىفن الراي ش يبرم كلذ لراعي الو ارق ايءادخ الاورج تييداعا
 ىو المكزتكا الل ضف رجلا نا علا لبا ضعي لايركذ امال ناف ماينلاوا نيلصلا ىزاتتوا
 طاخشلابيزررو (ةلاررطموريلا_وسس نرمي وركقلا ى امج عشر كازا يلق قولو نيم املا لائم
 عطتخسم مل ناو طراد نا اناث لصىراوبارزو نيب نارك يسرمب دئاطلا بضروق '
 - بلس لوقلاريرشنتب هآ انيرررلوق نا ىلا يش نول وقيل وق قيال كا » بنج ى لن

 ه4 »ريركعل ايل اخازب سسقلغ اد هريرشت ازروب وب لوعفملا نمىا لايدةعيش
 رولات“ اهبقوولولا او كح دما انف لانس زن اذا هرسرُهّن رانج | نسم سءلغورازلاو اضف لو

 نيننولاع يبت” ن إى نعمت ورخآى ا ىبنل ارشيد ا ىرختسال (وي ى احتل وق نا هرمهّصآرمققم لاوس نع امج
 انلال ضو نمن اى كتيب هزي ورذزتق الإ يبطنرينلا لني مم اعلا حبب نإ عبر
 قريبا حام نا ىف لو ريعم ا كاسقما حاله اذا ىف ألا (لصم فم ا باه اذ انهم ناك او يزف
 انادصىزلا رمل مما لوقكى ا ىنحم مالا نا ىلاريشملا يبا راوق دل وريث ىواصا» نكرم

 نايالاباربيقمم أ اًقدطم رارلاركذ اه بسيتبا ىدانيو ار داتم نيب عما عر اف ىا لبق ناره آا يل :

 اهكخ

 َنْوُرْلَمَميَو ةقاطلا ٍبّيسج كل نكن ولصي سايعيانِعو لاح لكَ ىا

 ؟ اهروزنت كبس كتررق لايكلعاليل د لباث بع لاح كلِياَب رنا ىنلا قلعلا اًرط َتْدلَحآَماَعَبَ تولوقي مناص
 ةَيْيَرْخا نحو أهمِف دولخلل َدلا لِخّيّ نم َكاَتير ركل َباَّرَعاَتِقَق ثمبعلا .رعشلل
 5سئاز ْنِم مه يزدلا صييضتنار احشارمخملا عضومرهاظلا
 الفايس لوا ثايى ان نارقلاداثشدهو كيلا نايا سانل اوعي يداك
 هللا لعدب كو ام انطعا َئاءاَنَبَر نيحلاصلاو ءايبنالا ارك ةلجب ىف كماتحاورا ضيقا كوت ءاهملع باقحلاب اهربظ
 اونقيتيمل هقنال هييتتشم نممهلكعرنا لاوس فلخمال ىلا عتكىعو ناكن او كلذ م يِاَوسَو لضفلاو دوس نم نست

 م بايناو ءازجلاو ثعبلاب كولا 2مل فلاشي ميزو 7
 ابد شانالا نمروكذلا ىل ضب نيف نثأك ركضت فشل وأ رلَذ نطو لاء لسع ميِضأ ا نأب ىلا مه ءأعد مي

 هلدا عمساذلهّنرالوسر اي ةءاسما تلاقإمل تلزنأ هعيمضت كرتو لامعتلاب ةاز اجا ف ءاوس ره ىااهلبق
 :؛ م ءمظراَيد نِماكتحأَو ةديدملا ىلا ة لع نماءرَاَم نية يشب رجملا ف ءاسنلاركذ
 ةرفخملاب اقركسا م هتايس مْ َنَكا] ههيتقتب ةويرق فو د يرشتلاو فيفا
 و ءازجلا عراوَقلا نْسُح ةَيْسِعدْللا و ملكتلا نعت اذتلا هيف يلرا تع ٌندل نكؤم ٌكرفكال نعم نمر د صم اءاوت كل

 مس نارمعلا

 رست لعهبآولستسيل 'ضْنَالاَو توِبَتلا قلَح ف

 نييلظالامووتنها
 2 اننا امير هدا با نع نممهرحنتمب تاوعا راسن
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 و راقكل | اًوُلَدَقَو ىب دد نحس 7 ع :
 : رسالال

 هم د و هت ا 0 01

 أهي نم ئرجَت ِتْدَج ْمُهباِخدلَو

 وبوزق تلك بيطخس ن اهيالل ىو انيدانم نمر ظنك ىداتمالزن ال ىداتلل ناش ايزل

 باب ىدانم قحل او ىزاجريلاءايشلا دانس اف ىا نآرقلاو روق قبيسي ا ئلاو اسس اذ ىاريح
 ارد وكع صور ! رح ف زم ى بن عنصوم ىف مير رصم نإ نأ لاراش نابل قله

 انعفلزوق و انرمابكى ا|نبوف ذ(نلرضغ اف وق لللا__روعسا او | ساونا ىا نوكيف دير يضت
 ىاراريالا لم زوق هلل حور رن اييكلا ينتج نع طم اين اف ارا فص ىا اننمأبس
 مخ نلا نااكرما مممعلر يرسل ار ىلا جوت | رغارو شم اراب الالب ىف يبوس نيد ور وم
 هر حم نوكيا ماس يونغ ن اكاذ زا ةيانكلا لسمو كماكس يف ورم هريموي ل مطعتبو مزز معتز
 م افون نس ذلا لادبالا سساربالا تيم ىف ان اوز نع نفوق و ةريىلرع نب دما ير يسن ىو ئرللا نم
 هيلا *تيكلاب نينو تلك تاذصلاو ( وتم ىف ملاعب ىلم نوبت يئاراربالال ممتاوذ نكاد
 نر للا نمد ٌميرقلا,لاساو ىلا وفك ام فضزخ لع مالكلا نادافا دس سلا لع. لوق
 للان ال ىازل ااونضيتيمل منال لوقو ملك ن ايرلا ماورب كلذ دريت نيم لحنا زق تلك
 عروس اوريعتلا ىف نفل ايهلوا تيل ابداعملا ىلا اعرف لائتمالا قر وصقلو الوجوب الا ىلع
 دارلنالىاوآا وني م مين لزوقو م نايرالا ماورب كيذو هرم لق تلا حوا
 ظفحاميفى وتلا بلطو انعم نالوا امن ل روق حيلك نرد نزين م لوك ىبو بق احلا ىلع
 تلكسر.» هك انرختالورلوق هديل رع ىلا نلصول ام ىلع انتتدزماواد اعيملاز اهنا بابسا مدل

 عرضنا ىف لايم اي باج اف تار سن نير تلررك م نامل ص اور رتم لاوس نع باو اندر لوق
 ”قواصلار حجب نع عرمتلا ىف ءخلابمروق ىللش٠, رمال مسالا نادرو الو ليزّلاو عروضصتلا ىا
 هلتمر»عح ايلا ارق و دارا ايم اطعاو فاخامر شل اها اثير تراه سل (ًيؤرهاريرزح نم
 ازكي ىلاب ىارلوق ىلا _-_ ىركاوب عضوملا حم لولا نم ريصم مس اواعنيملا نا ىلا بداشارىولا روق
 زل ىفاي لص الو نا حن ل صر ودمج !لع اع لم حيض | ىلا بسلا ىفو هيب ايلاو نعد شملا ىنض ىلا قزق
 رارظتملا ليبي عمن لماولا ل خب ليغ سو شماورتجاب يزل اف لق تطل لح ا نم نهم
 مرنسدي سلا ىلا نيراف من اطوانع ةرجامم ا ىو الا مينا لامغالا هزي اول يزلاو لاقزناك
 ورلو هلاطس» مالسالا لوا تناك ن ايزلازح؟ نم ل رميا انرلع نونسايثص ملا

 '٠| رط نطايلا ىف اا حُب هيرب اظلا ف ناكن او ءال رمق جارخالا نا ىلا كل بريتي مترايد نم اوجرنأ
 اولسأم رمت ى ام ممبرق تلطس لراس »ساوأئن ءاسؤاورلو قنا مرايد نست ق حلل
 . بلاء اوفعضي مو نوق ايا لت موق منيل سض اي دارملا نالوا اير يسجوب او اولا نالاولت اك ىلع
 نرضك ل روق شلش طيس ا وجو ىوللا نحمس (نرباب فكل نا ىلا ريدا ابر الوقت نبش
 ليقوءاطعل كرب باشي امل مسا لصالا ىفومف الاو مبانالا عضوم ايدو حطو ان نكت اي منجي ل ىد
 كتل نت اوس ايف تانج نم لوي لو نيج اشم ى | لوعقما رضوا [ىبفصول سرانجج نمل اصزي

 لاا نييقلا ىلا



 راق ةكيمر ياا اتا ةجحتا ك1 رنا مس ةيا نوعيسو عبسوا سا كسه يح 3
 + او هرعاو اايلشتما كا و” ثم 6 لادا فف ( اه ب

 2 ءاسنلا : ماولأتنتم

 راجل ابها ا فمه ؤرصتا وَمَن ْيْوَل ابعت َكئَرْعي ال نيحلا ق ننوريدلا نم اهرناكق هثلاءادعا توملسلالاقأمل لزن

 اوعي بيل رحل -_هشارفلا ©أبيلا سني كتم هبَِميش فيد |ريسم ين ىلا ىف هب توحتمتي.يَءأَتَم ونَق بسكلاو
 لماعلا تاج نم لال ىلع هصنو فيضلل صيايوه كو اف دولخملا تيردقم ىا نيرا هَ نم ْئِْجب ََْجكَْكيَر

 هللأي ُِصَوُي نمل ٍْنِوَلا لهن م نإ دايندلا عاتم نم ©.اربكْإ كي باوثلا نم للا َلْمِع اموال ندع نَضْنرظل | ينعم اوين[ ١ و وو ةيحرسم ١ ومس و كس ل سا 1 رس صو 3 اظن ل 08 لمد  ةمصمولز ف ةاقي نزف 0 ٠
 ملاح َنْيِدْسْخ ليجالاو ةيزوتلا ىا مهب ٌلِزْنَأ امو نارقلا ىامْكَيلإ َلزْنَأ آم وش اجنلاو هباصم او مالس نبهلئلبعك 2 72 ح7 397 مول رام 0

 ىسهوبنلا تعن نم ليجن لاو ةاروتلا ىف مهدنع قتلا ألا تيأي َنْورَُشَي "ل 'هني نيعضاوتم ىا نم ىعم ةيِذ عارم نمؤيرريمذ
 مهلامعا باوث رهو كرز هيلا نهمهريغ لعفك ةسايرل لعاقوخ اهرقكي ناي اين لا نم لي ايت ل مةميلعمتلا
 اثم نيلي دلامآيا نمر اه: فصنر دق قالخلا بيس[ ع © ليل هيل نإ صصقلا يفامك ترم نوت مودع
 2101215 داهربلا لعاومقاًطبرَو مكتمادبص سش اونو كيالراذكل ماكو ىماعملا نحو بئاصملاو ٍتأعاطلا لع ابا
 -رسبوا سمحتو ةاعأر يندم ءاسنلا د وسيرأنلا نم نوختو ةلنج اب نوزوفت نَنكوئْكَكَأ مكلاوحا حيمج ف

 ْزسي[َ> ئِزَلا رعت نأب هبأَقح يا
 ءاوحوم دا نم مهْنِم_,تنوقرف ٌكَبَو ىرسيلا هعالضا نم حلضرم سلب ءاو أه سو اهئ َّقَلَحَو مها ٍةَِحلَو سكن نيف
 نول ءاست ى ااه نحيي فيفدقلاب قمارق فو نيسلا ف لصدلا فءاتلطأغدا هيف َنوْلراَمَم ْىَيَلا هادئا ويمكن د اريكك لاَجِر
 | ىلع افطعرجل اب ةءارق فو اهرعطقت نا ميو اوتو هثياب كر شن او هندأب كلاس ضعبل مكضحب لوقبرشيح مككيب اوفي
 لزتو كلذبافصتم لزئملى لادم كنزا جف مكل امعالاظفاح هير ناك هلل كم جرلا نو شانتياوناقو هب فريرضلا
 انوي نم نوق لن كو مد نم قودخ تناك اذا لاق نادر الف اسم مت الاون يتنببلا ع نال لم لع قربتعملار سائلا نم قربي رج تاريخ

 نّلضاوق رو [ررعسلا ف ضنصملاراشناازب ى اوال انلانخا نول لولا سندا اهتبسسن نوكأ | مري سيموت ضعي لاذ نوعتتيو نورجتشاون/ىا غاي! نس ىرن يذق الس
 دا لوو لبق ىّولض قاوسا نباو بس هدر ابح الا بسعكل اًمف راو تّملغ تقو كا ورغم راو سو هيلع شل قص وطروا لكل باطخلا كرري ل وق هس يبكا»» تزف لكلا

 .. لست ال نزاغهآ ابايا لود رحب منجا ىف تقلخ اهنا سايع نياوروحسن 1لاقو لوس نالو ريا هس زداكف اعبي ماء اطخ[م اس اياطخ موق بط افي دتمو (وقلا ةددقذ ال

 طظرّتسااملفمل اني مو لك برعشي مو مونلا هزهنا نارعب ىارعالضا نم حض نمرة را ل ل ل و ا

 لاقإر م ىؤول قت” دايم ءلئالم ال تلاقفاميلا هريدي ناداداد اريل لاف ابر جول انثأ أ تلا اب مقتسم اذ لمعلا (نربالوقكممالا ىف لوقر ظن ىنلا ىف طزيو نييرشملا نم نوال و نكررف اكدل

 عبس باور لو تاولص لت اور قو مسو ردع ثلا لس كى نا | ى كى بصل كح اول انا رس و اال يلق عاش واللا ١ "ىاف وزو ارسم الار و جل وق هيلي اء اون وتم

 ىدام مدع مورا قتر وجوم لكن ءطساولا ماسلا نو لصنلا يلع ناىلاةراشا كلذ ىلوشع واولا نيزدلكلز نال مدع ءاقبال ىا كاردتس لل وببوري زيريرشتلابن كك كرت

 مهد[ نم تددمتراوج نادرو نسا ألا ىف ناى افك براش اة ء ان لق تلت لص نم ني النو نين او ناجل با نم نيحبرا ىف وا بانا لبا دسم وهو مس نيا ىف لن

 ظ ىرنالا ملا ل نطملا هزي رذ عوز ناكو قئناورلذ نطب لكيف انطب نيتمداوا انطب نيرشع لام نيرلافرلوق حك رم وسواس اذ ممال#ل يلع ىو ىلا ف كم رفا نرسم انو شل

 (اصرالا لقتل ىواما» تاسالادءابألا ف المخا كنس نوطسلا الا تلضأ | روق حب ل روعسلا ل! ىف ذكرت لا نحسن رم زرنا ىف امدهف لعاعلاوريمذلا نم ير رم

 اطقاوقغل ا ىا لاَتما لب (امرالا ندي ب ييطصن نارزوق يلا ى اً ب وسنن لاري |. , يعسلاوبا وسرارقتس لابو نرظنا حمر وق و فصولاب مصير تانب ى لالا لش ضنو
 وقنا ىا|ب وعطقن نا ل وقإ حراشلا راسا اك ف اضم افزع لع /اعرالاوبلق لس كاان | | لق ىلا تركو يرب لنمو ليضفتلل انين لاير اشا اينرلا عام سلة حس

 رثلاب لمن ارخارل مد ض حبلا لوفي مرلاب نورش انتي روق حط ١١ ماعدالاة دال حش أ | ىساو شبا لكى عاىنلا ىف تلزم ةوايتقو سن اورب اجو سابع نبا لاك ب اتكا لبا تنناو
 ىلع رضع ضع و نوم اربي بر اقالا نال ميازقلل مترلا مر يجنسا [مناو يملا مترلاو جلا مرلاو ريف ترامىذلا وبالف م اللا لعل رج ءاحن ى تاهل تامامل ناكل ذو طخ د يرمجل ايوبوصص“ا

وراولا ثيبداعالا اضلا كلذ ل عليو طق نعى نل او ملا ق يريح لكل يمد بألا ىفو ضع عون ا ىلا حرف انكر يب من حا ىلع اولصف ا وخارباوصال ملسو ريع شل ىلصشلا لوسر لاق
 ة

 ول بول عم ملا ملسو هيلع شلا لصدنملا لوس لاقت تلا شل اع نحن ازيبشسلا ىورو بذا انفثانلا لاف زطختساو تار حب راربلور يي صو ىلا ريرسسمعبب او شبل ضرا ىلا | ف شكو
 قانئاوريغت ىلىطرقلا لقنر احل اور فو نزاضوارشلا_وطق حطت نمور ثلارلصو قلصو نال وعل .ملا_ما# ريل !زيرشلا لما فرضيد لم سمو طوق وري ل لارعن سم حي ع ىلصيلازر ىلا اوخننا

 [راملان يبت ىف لاك فكذ ىلع ساو باتا نم ةنيعطَمل الوان يطق يرجو اهبلم ب وجو ىف' مالا .رمار امتيبنرظملا لصف نو مسا ىكدارئبالا مال تل ورلاب نئؤإ نمل وق

 يرو بسرق لكن ورخ آل اظو رك د ىذ ل كرقى موق لاتمام بحس يلا ملا ىف اولاد مسمع ةيرجل اي وانعمو مكارمسا ىزاصنلا نم ن اهريشبملا كلر وبسو ىتالاورلوق جلس

 شيرامالابرهلع لرسساو باوصلا يجو سم حنيف ىوونلا لاق نتن ا قالطارماظ لاننا و ها ريتا نناك | أ زوق حلل رد نييعش انل اوبس وروكذملا لاما ى)ق امروق حبلا ٠ نزافلا تمور شنلا
 لبا تناكولو مييجاو مجرلا لصور اهيخلاررلا ىف ه1ملا بوتكلاب ملصي ايئاذ ناكن ادريفاضياو ميجا نول لب اسقف صصقلا روس ىف ىإ صصقلا ىف لوقو نآرطل ابو مب دليم ابيل ىا نرم

 لكرايرقاروزمس لب اهحويرنيل اب مبروزنيو ناصاو ف طلت ملاكم و سل اجو نو اعمو يربو ريكو ولحم عيب ملاعزروكلرارحلا حرس روق يلي لل روعسلا ىلإ يمرون دجر نم, يبل تلو نيم

 . نا لب خاذاكم اني نال لولصو اذا ملصت نا ملا اصب ملا سندا“ اموات و ارم مهملا دع ثلا ىضرر ينم لا واورما زوق تلات اس باقعلاو اذن |نيرءاو لك ىرعب

 أ عر نوط اذا ىزلا لصاولا كلو ىف كداب لص اولا سيل وربيو ىراظنلاىورمخف لوعطت نا ( | معلا رشلا ءامعااوبل انو ىااورباصورلوق حل © م » عرزجلا ىف ووركملا ىلع, ضنلل | سبع
 عاطصنالاءيضي ناك فل نا عرسرقتر رقم لاوس نع باج افصتم لزي مل لو هلك مك ااملسأ | ضروري و روس ىف ميل خالو طبر نا كيرارملا لص ةاوطب ارو لق يلا بيش »

 كلب ضصتضوبب ىارإرتسالل [خرب ناك ن اب باهجاذ عطبضلاو ىتعم ايف نفخ اب بف صتارّلا ناريفمت ير لوت تلك ريبكا مر خل انقل ارو ربيصخلا نم واو لكن وكي شيبس اضيبا ملوي

 ؛ .ىداصا' ابادالذا| | ابلغ ن اكس انلا اسيا نآرقلا ف لبق ضنا ةرعائلا نال لم لبا اهعلطمبهيبطوخن او املكى ا
 ظ اماوراصلوق جلل ىواصا»ةنيرم ا لبالاباطخ ناكاونم [ن يذلا امي ايل يق يبا
 توهم مزهليالفدابألا ضوازو الا قلق يلوتب نكي ملا قلو ىف ئش نم قولك ارز لولو" تسسيس



 مءآسنلا م4 اا مولتن
 لدبي ماجا كيل اَكببص1و اوهلي اذار مه باول كألراقصلا تيوتا هحنمف هلام هيلو نم بلط ميتيرذ
 ”كلاومأ لإ ةبكك همام آفأءال هن اكممكي ب نم يدرلا لعجو ميتسيلا لأم نم ديبجلا خا نم نولعفت ايكو ني وو لَخات ىا
 هلف جاو زالا نم ناقل اوارشعلا هتحت نمره نيو ىمتتيلا ةديدلو نماوجترق تلزن أملو ًاملظع تارك اهتذ ارز ناك اهلك ك5
 نهوتكت !ةاءاسنلا نيياول ستالا ًاضي اً رفات مهرم| نم متجرصن ىلا ىف اولدعت اولكر الامشِخ نإ ةتلزند نيزيب لدحي

 قغاو يبزت الو أجيراأجيراو اثالث اثالثو نينا قنا ىل'ٌميُوَوَتلثَو ىذم واسيا ني روك ل .نم ىنقمباناوجروزت كي
 تسل 2 سي رس بيس هسا وجب وو وس وع يح جاوي موس ويجب سيسي سمسم د0

 منهل سيلذاءابد)ا نم كامن ْتَكَلَم ام لعاورصتقا 1 اهرجككا ٌةَرِحاوف مسقلاو ةقفنلاب نئردذ اَولِْستالا ُمْفِح نول
 هس سس ملا

 200 20 تت

 َنِهِتُدَصْرَيلا اوطعااُوناواوروجم ثوْوت ك/ىلا برق نق[ يمستلاوهةدحاولاوا طقف ةعبر الا حان ىَكِلذ تاجوزللا. قوقحلا
 نا ف لعافلا نع لوحي مَن هن كت نعل نبط نو سفن بيط نع ةيطعردنظم هَل نهروهم ةقدص عمج
 لّرن ةرغيفلا فم كيلع هيفررضال ةبق اعلا دومحن ره أببط اكرم ولكم مكل هنجهرف قادصلا نمئش نعيمكل نهرسفنا تبأط
 مكي ديا يف ىلامهلاوماىاٌريكٌوْمَ/نايبصلاو ءاسنلاو لأجرلا نم نير نببلا هما ءايلالا ايي ٌوُثال و كلذ رك نمقعادر
 هوهنأم َةعق عمج مق قءرق فواموجوريغ يف اهوعيضيف مكوالو | حالشقو م كش دؤفت ىامأقردصماأٌميِيِق ريل للا لع ىو

 لاببرم اهب و

 او دشراذلمهلاومامّق أطعاب ةليمج ةدعمهو دعها كو جاله جه زتكاوامنموهؤجدط | اهنذ فورزا ةحتمول هب
 ١ ضمد ا 1 ياا ل ل ا

 وهو نسلاولوالتحاالاب هل الهاطوراص ا ٌحاَكِتلا وعلب ا لح ملاح فمهؤرمتومهزيد ف غولبلا لبق لكيلا طرت اواو
 ع ود ةطلس , 37 تود واب 52 ل م 21و ورث 0-1 3 ا 3
 :ةكولوما جهلا اًرممداَو مهلابوم هني د نأ[ لكك اًنْشَرمُهْنِفم ترقب ومَن ني ىفأشلا دنع ةنس ةرشع سمخ لائكتسا

 قرهتعلا رجالا نم ةري مج تاتررت
 متلص يوب و ةراشا م ١اؤم حيلوصوم مسا ىلعلا نبى الا لق حل

 ريازلا تا صييصت لذا قلاللاوا ىزلا نوراتفللا |: َّلااما ءلصل اوراؤصلل فص با البروق ىنخا
 شيريفومف ار رج ناكناو من2! لاموم شسييبفلا هآ محلا تميريفلارلوق حال لا» تين انابالد
 لولا عل فاو ءابلاذ ابك ود ناكت اوال الع ولك ميطومف ىلولا لامووبب يميطلاب لوقو اءاحبول
 مدنلا لا نسريجبا نوزخ اي ى ايلا ءايلوأ ناكىرسلاو ىربزلاو خخ ١و يسريسملا نمريس لات
 ميجا مارملاذف ايو ليزملا زاكم لحج وميرمس 5 شل اذغاي مكرعا ناك اهيزذ ىديلا ءاكم نولحكمد
 حان زان وآنع اومن ىذلا ملئت يزف متددب مجردو ٌءاشب ٌةاش لوقو ضييزلا اكس لحبو
 ىنعم ل جلا زهوزيزعر خط لاوضتسالا نحمل عفتتلاو ىضزلا لاقهوزخاتىادو فلس
 ىرعتي فوزه ولع ا ىلإ يشم م يطم وق جل لاراب اويتسال ا عمر ناو لاجتسالا
 كلام ارب ان لاق اكف ميظنعلا يتلا بوث ١ اينذرلوق قدا لا» لاو ا جنوب ف وب و ىلاب
 قايل عتشالالا ىا حررخلا نم حروزإلااوببظو اوعنتم ا ىا ايا بالو نمار تشل
 بسلا لان ةزعلا نا اك م الاو جرجا نم حر ورا بلطى ا بوح مانو جزل وبن اسل
 ناولوقوبب اولا باوجإزب انصيلاوف انف لوق لم نمو اظل اوروب اىاطيستغلا لازازا طسسقا لاق
 ردم اازب ىلع اينما مت اذ لوق نوكيف اذر لبو ميلا لامىف لرعلا مدع نم تفشل يىا انعيارلوقو ين
 ومب د طسقلا ل ازا ىا يملا قزمإلاو لرع يعم ل يررق | نم ولصق وت نكح _ لج

 لمت اودقا نا نايزلا نعو ةرثازالازب ىضدراج طسقانمراتلاَجفب ,وطسمت مقر وبا
 اًنيالوقو محن اور وق وسو طرا باوجومب افي هآاضيلا اوف انف لوق تكا طسقلا لارعتتسما
 وانتى نارمقملا اند ىلع ابئرم اوك اذرلوق نوكيف زر ىلصو مقيما لام ىف كمبلا مممع نم متن كى
 نووقيالوضلاو نارنلا نوجوزتي اولاكمم اف كذتو كن باه اماوحصأ اوجد رش تظن راورلوك نيس
 ىف دروب | نم تفنن ا مل ليقوم ايلا ةيالو نئنوتترجي اهنا ملاومااولكانالو تلؤن الف نمو ققكم
 عيويلا عفن لو روجبا ىلا ىنغت ثلا نالدرعلا اذب اوحح اذ ا نلا قوت ءاضيا اوف اف ىاتييا قوتتح
 0 راو لم ب رلشم باكرا عم يؤ نم
 ن'اريدارسو عقار ق لو م اهبإ تلط اموارلوقك» لعل يطرب رج اول ءاضلا نم تاييطلا لايق
 لس و قوز باو ريوتسر د ناو ةرمييج للا لوق ارو نايجول ا لاق كوب ىريع تدلغ لوك ل فتي
 رمعا امن ورباع مناد رهرلا نام نابمتلدا نمو ري وييس ىلا قوز باريسفيد بلاط ىلا نبا
 و ىبشم لق نواولا هزب نا ىلا ةراشا ل !نييضما نونا ىازوق جلل *- لاو: ابر انب امو ءايساو
 و ٌةيرطدادعا نع هلورىمانالاوا فاشكلاف لزب شوا اك نطعلل عسل عابرو ثالث
 كس زوق حلل :٠ ابرارككن ع | يفي نامل دع نيل علا نم اههؤال فعلا نعت عندنا
 ملسو لع رشلا لص ينلا صن اخ نم عب ل ىلع دايزلا نا ىكذ ىلع اوعمج او حيرالا للا سكذ
 م يبالا» نرسم ا ذا رنعر اهم اوم اني واوليمتالواوروبتال نا وانعم اولوحكلازوق جلس ل

 لذ هررصللا لع يرصن نا اهمرما تارجد اسي اصتن ىفّسلا ىفل اك عنج دقن
 ىبريط نع ن روم و طما ىا لمن نت اقيصء الا اولك ١و لق راكد اطعالاءانتيالاو :ةمخ ا ن ل
 نال هانعم م لب لعفلا يول ري نعي ارو مزق جل 1 لامن ىلخ#بصن امنا لانلاو م لضلا
 ل 2# وب جلا نعم م او نم سفن بسيط نر و واو وحق اسبوع و مف نتولك نزول نحس
 مارال لكن نفل تسباط نو ىلع اذيلصالا سفن ى ا لعافلا نحوك يمن قيل
 ةفانالاكناوما لوق هيجل ل حرارم ٠ ندين اوركربو نمش لوك ما انررنسيت عفو نان حرر الا
 .ا”رشسلا لحتى ارا ل جلا لوقو مدريا ىف لا لوقبو إلا نايإ حرداشل اراسا هكر تسب الع ىف نال

 فيرقل اب دوا حارصلا فو مووا ئجسشلا ضعب ىف و كروم زو كرالوا حالصورةلك
 ندي ل را رسل لا ىلع نا ىلوهل يبطل دا ىفنير سلا لع اهم وقزراو رمل م ىزل
 ىلا 00 ىواص ١٠١ لام لا لص نم ال حيرلا نرفع نيو ريفر جت
 اولعمب” نبذ مرما لب مل زر مل اوما ضعبل البن ايارعا سلذ نولي |منم لقي و نأ ىف نا
 حرودا» لاومالا لوصان سال حرابر الا نم مق ازرااولصجت اوم اميذاورجتت ناب موف اناكس م[ اوم
 فم امريلا عفري نا مقيم ىلا رتع البا لاوراطعلاوزخالا ىف ىا ملاوتا ىفرلرق ىو .نايبلا
 . فلا» ةرامبلا ف لق اولا ىبعلا نزازاوجى عل يلد ريفو غسل لاورنم ئحباميفرلاو نيت تره
 سنس ةرشع ىف ارثومب نع رشات فيفى ا لعو ولا هسة نك, ل اد س اوم هزة تسل
 ن/ ياور ومب د اذلرّمف دس عرسك س م ةيراهلاو م لخلل ماذا القد يي راجل نس جرش حشو مال فلل
 راتخاررل ف و هآ دنس جشع س من هميذ عر ولسب اب قضي و رزللا ىف لاك ىوتفل ا ردلعو ازميا صر رص ىلا

 1 ا بضتاءز لب ارارع صقل قضي دل قرط ينم لكم مت ويف شت ادق صول ل ناف
 لل لاو طورطملا نعمب مضت اذا باوتجدلزجبلاو طورشسلا نم ءلمجلا هزيل ناخد يل
 سانيا لاملاعث و قلمى اوشا نا متنا نام لاوما ميااوحشداذامشر مد منسم | نانرلوت
 (الغلاغُلت اذا طر مقيما لائكو ةيالارمباظنب اله اريارهيلا حف ري ملالصارشرلا نم سنوي م نافريشيرلا
 نم وررشسعو [سطج خد كسر اريل سيمنس نديم ناو طبيا ميلا لاما عبري رشرلا نم سن واو
 ىف روكذ ملل دو ىدمتالا ف اذكهامشرلار نم سنوي مل ناورلام ميلا لسئرسسس نيررشسكو اسمن خل اذا
 . ام عمل ابدب اشيا لو مخير شرلا نال تلم لوقت نا يبس انما رعبا لوق هلك: تالولعلا
 لاس نرمتلا هوتتو ىلا ىرسلامنرلاو لال ةرسفم قسغلا نال اص الصرلوق هلا ىدام
 ملام مهلا عيال دا رم ومفم ليا دوبب د غرولسلارص نرخ نم ىا ملاوما زوق هيل
 نشكو سمى ار ظشنر حر ريع ىل اع ور و ففسوإ ىلاو7دىتخ لا لوقو و دررشرلا مناوي
 موت ىف قربتعم رم ىب و نينس حوسر يلع سرولزاذاف دسم قرع امن نسلاي ورع غرولجلا قدم نالزتنس
 مومفملاب لاباس ال اورضر فارم سوي مل نا هرلامرسيلا حشاد ٌةدايعل ابر هول داب رنيم لططل ازا لاو لا
 ىلا ناضالا لصوا زاره ورئومضسرلا مسا هرلع لطي ايل دا ب داريا كشر شرلاذ م سولو انرنع ماري
 لا# ةلاصالا ىف اييبانتم ناك الصارعرذ رورسمل ةرملا هزي
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 ْنَمَومِدرلاا لستم 2 :اوربْكَي نأ ةفائئاهقافنا ىلا نيردايمىا اًراَري ؟لاح قحريذب اواو ءايلو الااهمإ َمَُْطْياَو

 قرح ”كقب يؤم هنم لايك اًريقق ناك نَمَوهلكا نم عننميو مهتم !لان نع فتى "سس يع ءايلودلا نم ناك
 ةنيبلا ىلااوعجرتف فالتما عقيدلعل متئربو اههكءلست مهزِهلَع وُ هيأَف جهلا وم ىمقيلا ىلا ىامهتلا دكت اًدإَكهلمع
 فني م, نم ةيلهأجلا هيلع ناك املادر لذتوممهبس او هقلحخ لابعالاظف اح 0س 8سكئاز ءابلا هشنأي ىقكود ا شرارمااذطو
 كاملا كامب تنصت ايل :نوفوتملا َنوبرْفلاَو نديم كرت انف ظح كيِصَت بر اقالاودالو الا لاَجَرِل راغصلا وءاسنلا
 الو ثاريدلل ةَّيسقلَرَصَحاإ ومهرلا هملستباعوطقم © |يْورَْم صن هندا هلثج *هدكْوأ لاملاىا ممكن امنوا

 2 دف سانا نواه: سكول لبقو خوسنم ليقا لهو راخصل هناو هنوكامتال مكنزوسرلااور دخت نان اليمجواوورُعَم
 هيرو مهترم دعب ىا ِهفْلَح نم اوكرتي نااثؤراق ىو نيل ىثايلا لع فضي ىا لَو بجإو قس ايعنب/ نعو بدن

 اَوُلْوُعِبَل ومهتوم دعب نمير نب لعفي ن | نوبعياودهرياوثأهلو ىهيلارم اى همر همكَيلَق ءايضلا ةهتكءاوفاَح زراغصا دول اًْخِض

 لون وأي نا نإ ةلاعمهكوتي الو هتثرول قابلا ديو هل نو دب ق دصقي نا هورم ب ناباباص نجي سم وق تلا
 خ1 2و رب كعك اعنف سامز حاب 0“ رب ير 2و ول و 0 اح
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 اديس ن 0 رتقملاو لول ءانبلب نول اهيل يونإل 2 أهئلم ىا حِهِنْولعُب نأ نوكأ أمإ قحريخب ايل ىقيل

 اتعمتجااذ نيستا بيصن ٍظح ٌلذِم مهنمر كبل رك نيامب :ةكوالؤأ ناش 3 للا مكرماي ةكيصقلاهرذ نوقرتسم ةشترش را
 قفل اس مدلول _ىر يل نإ أملا زاحدرفنا تاوناشلشلا هلو ثلثل اهلذ ةدحاو هعم ناكن آف فصتلااههلو ل ايلاضصت هلق هعم ب. جبس عسب يل 2 كلا» هدب ان لبيغطت لاو اوه دحب

 تمنبلا نالو ىلواامهق كرتأممناثلثلا امهرلف هلوقب نيتخيللهنالنآتنثالا نكوٌثميملا كرك اماَدْزُم ملم نشا قوق ماس ١ عه : ما هاد مام هضاد# راسقل مد 03704-
 عّيشلا تنال ن اف قءروسلا رخل

 نال الجل رتل سائلا نم ةريي رج تالت
 نيف ار ولك انال ىااذإس ل قل 0

 اويلي نف هفازع رتل كلا مر تدايمد "ارسال ىااردل || وعخمن ولي نازو جو يروابمو
 فا فع حرارعلا ف فكي ى فدي ىارلوق فس لا» فانعم احل لوم با ىلإ ريشي
 اذاداثي الو ةرجالارصو ىلع ل كاي زنا ىلار نير ةرجاررتيرلوق هل ا) مازحا نداتسيازاي
 ىف اطاتمار مق ابرق لكاي فاشللاكل رارم ا فو ض فل ابزمخاي ليقو ياش ارزع عيش عسي
 أت مالويذبم منيل اهدا ىورو ةروعلا يراود هوم سان امم نا
 ووارإءاازرو اب وضعى الس عوام ماللاري رتب اب يفسر رق نيك لوس حم اهورض ومر ى الام

 ىلا نعوم ١ قلرط م مج اولا ىوو ثيسروتلا (رع نمررق هاش لاول هيومن د ردو نالارو
 لاّيبراصتالا نملصر تامرازصلا لولا الو تانببا نول وبال يلب اهلا لبا ناكس ابع نبا نعام
 ىهلل ما تلاّمف ارم اذاذ فرع هرلاضمت انبادارف يخص انياو نهتنب لرتو ىسبان ب سوار
 انوش تباري لاك "لاخر لاف للمثل بين اور لتقل لور لص
 نئنولرق الاول وك فكك نيل ىو سدا اهناورنع عّقوو طف ع و ايروسل ذى لعل ا واورو
 نب سوا موز ىف تازند حور هاءضررالا نغاب وكب نود منن راوتمل اوزرلاو تريلا يارقلا ىو
 مم انيارهف نعت ريكا امو تانب شملو ريس ماج وز ضلخنو تام تميت ىراصنالا تماصلا
 فساثش ادين راب اجلا ىف ناكام بست ءجوزو صميم لا تانبإ ارتي لو ةداتقواءطفرعو ريوس
 رزم لقمر وق يكس ١س ىرمت لا ىفاذك يبا اوززب تلزنف امنع ماس رليلعرشلا ىلا لوس لا
 ملا عوق ل ب لعاعلا ةداعاب لرتامت لرب لق اهخو املا ومو لرت ىلا دو نم ريمتلا
 قع اهسخالا لع وصنم (يبضنو اررّملا لحج نيل وعغم زر | ىلع يبوضنم يبيع وق ناري رم
 ملا لبق عضوة ل لاو نطور فس ىارشلا نم ضير فلول كيع د صم ىلع وا ايييصف ىنخ ا
 ءارتبا ىف اهجاو نولي نا اما لاه ىلع اياب برن كلذ نولبٍنرف م2 اورصتومكولقل ارِطَن اب ناكو
 هلل” ىدمالا ىفاكري للا ىف سانلا نو امم ن الو خشيم زدا لصقو ثنايا راب خس متم الس الا
 مدع نئرإملا ليف واراتص رولا ناكاذا اين ميوطخت ||ذ الصا ءهطعالا مع ىاادرزتحتن اي لوق
 ورلد ارز خوض ل يقر وق لس لمج» رولا كامل اف اهلك هين متوطحت واط ع الاء زنك
 سابع نبا نعى دو عولرالا مالا لاقرب وم رلع هرم تب مسيل او ينرويسم لا نر يمس نإ لذ يو
 بسرن ود وق وال ليقول وق لعىاريلعور رت قلل لا» فروض جو ندعو دم نع سلا دبخ

 لصملا نم وب عرورطلا ىف بضيحنت اهننببا لوقو عرورفلا ىف يحل اوت انيو بور نمدنم مه اطغ انوا
 شاامل وزن يسيسوماظل ماللا لكلا ىلع إرسل | يغو (اللا نوكسم بس اوق ضو رةهلل

 نومر كيو نما اوءإ فلل ارض ى سر ولمت دءارجو زعم و تروم امارصإر حايل هبا ىف ناك
 لم نلاريزجت يالا تلزئف نوعيضتيلو سانلاى لاو تويممدب منو فذ ىلع ترتننم هدالوا

 مشلااوطخن اورماء ايصوالا نيزلاب املاولا نيزلا وق هل ىواصا»» فيز لعت يلا
 للى يش [ذاعنصمةولرتول مشير ىلع وتمتلك اويطفشلو ىك يلا نم مترو ىف نس اوف اني
 سافل ايدعرور لا مصرلاو قَعسلا فالى ع اوس ل كو وروصيو اى تكذاودرقي نا

 بسزا ناني ارب نسرتبزجاعو فيض نإ نززو شروف لروسيا نرازبرلا لمان اد #كديابو
 حصص اوي داك حم لع اور تل حجج امنا اولرتي نااوف داك ى ارلوق حب 1 _ قييص»» نيش نمو لاو
 ملال يلو روق ل4 » ةيرزل كرت توللا يقتنع تخل نا ةرورصل ءازجاوف اخ عرق و
 ن'ىواوهريع ةرايعىف اكل يف ل والا و[ يار قلاش لق زم ا نوربكتام مت اوياصغيل ىا

 ريقفشا معلا نيبلا بالغلا ن مح والو ال نول وقيام ل ثمل اولوعي ناي ىء اتي اولو قي و زكازب
 قابلا قش“ عررازلا عيسى عى انلاءابلو ال شد وقف باطخلا نا فكذو بهيداتلاو
 ن انيال نعلم ضيرطإزعمجزرل نو لوق ىف بالا ل حترضحاو ازعيز ملا باطلا نولي
 دقولع_ مى نسا ورد اع حالا ىفارهف ىا كاع زوق هلثقل_ حال ق يفلت ع وأ رمالك
 ل وروعسلا يلا أ ازكى باونلاو اوالا لصفر ىف انيس نولك اي نييزلا نا
 مسهخا نبا مينا ناكو مسائل اعملو ريرز تمثرم لاقي ناؤطن نم لجر ىف تيألا هز تلزم نزاقلا
 ملال ما ىئ ايلا لكرماما سى ع اسيا طماع نم ينم ا تزن ىلف يالا هزم رشبلا لزمن اخر كاف

 لاقرنطبض حب ىفو_زطي ىف نال ل كا لاقي مولى لق ل لسل#_ حران آمنا وخاف موطن ئتناو
 عمجر يا اذكل أ حارعلا ىف ايلا عي ىااسبيلا لم وق هيل لاوس اوفعت من وطب حي ىف اولك
 فلزب راما ةريضاران رق هلل ٠١د ارنولكابفارازريعيل لوكاملا نا ىنحملاو نيتشر اب عر وتب

 مالا لام لكا تااميدوعيصارغ تول دايم ايين ل سلفي و اهسمل ا -زةريطملا صوصشر ممل سيل نا ىلا
 "رص احناربت |رمس ىلع يلطت عرانتو تءاوتيطما عيت مخ ار لع ايس الا يت ق لطم رندا لص ىل او [لسم

 كالو نامسر/ للف ةرعاو غنا وارعاو ارك سني ا لغاذا ىان يبن لا طع لش ندال وق لح
 تطلاخ تن اممالوزوربلاو خوزفلا نع |ررجلل والا لجرلا نزجن ا ةزمملانإ ك شال لبق ف مس
 نلقا الخزتلا نيكل نافتكا ثاريما نم اههبديعن نوكيا بجو زج تست اذاو نمت تراص لاجرلا
 امجوز نال لقا ملا جرخا لوالا بييجا لجرلا ييصن فصن اريديعنل جج كك رف ءاداملا
 نا نانا وت لاما ى اوف دكار عر ناكنض تجوز ىلع ٌقفنفلا ب زال زكا لجرلا جررصخو اربع قضي
 رلقكل امكل لمجبرلا نا لل اثل ا داضلا معلا لاما ميلا فاصن ا اذا قومنسلا ركل محلا يبق ملا
 ةناعاو بام ايرلاءانب كة رخالا ف ليزجما بالو اينرلا ف لسجن اءانثلا همييفيلام ىلا املا ضعي
 اميطلا#ل عل عارطاوز يكس انلار طل اذكوننال لذ ل سدّ ناو لءادالاو ماني الا ىلع ءيؤنلاو نييفوملم ا
 ناونمن مسار وق ىف الكر لا حمجارلا ف زف كدالوا نءىا منجزة لس ربكم لك لشرق لف
 ا لاقو معبرالا مئالارهلعو رب صلاروممترنع ناذلثلا امل ىعشيى وا امذ زرق هسا كوب مدد
 تيم اياعبر سما اييئال ل وا نييتفملا ىا زا تنبل ا نالد ههلسك لون ةرماولا مصاري ابع
 سلوا كل الا عمير زل ا عم علل تس تشيل نالو
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 تا ياردعىا سايل ارا ريتتيالاقأقحتس |مهذ أملددعلا ةدايزب بييصنلا ةدأيزمه دول مقل ليقو ةلض لي (قرفو يلو اىثنالا حمفركنلا عم ثلشلا قضسل

 عا يونا و مضل الد ةمأت ناكف عؤرلاب ةعارق فو ٌةّدِح | ةطوسع رمد لب هبال “كك قوأ< ناطق هقرلاب قءارق ف و قدولوملا تناك نإ ور كنلا عم ةسحاولل ثلثلا لحج نم نيثلثلا
 3 نما ب ننرارف اذ

 قحلأو هيف ناكرتشي ال امن ٌةدافا|لدبلا ةتكلو فناواكذو از ناك رتاج سريا[ يحلو نصل نم لادبيو تيبلا
 لاقتنالا نمار ف اهرمسكب و ةزمهلا مضي قلك جدز#وا طقف هاب و3 نَلَودَل نكَيَل ناودجلا بالام نبدلادلو دلولاب

 ب وخل نا2ناو بال قابلام جوزلا ب ىقبمأدوالامل كلش" يضم يان ردك ةمضوم

 هلي اعسالا لفل ىا

 كوب َةيِصو نيفن لعب نسركذ امركذ نم ٌكيرآو ةوخولل شالو بالل قأبلاو ٌسّنُكلا هياِلَو ثان اور وكذا دعاصف

 نيل 3

 نجت كا

 ءاسبلاب نوي
 2215, اهم ات تهإلل ءاقولا ىف هزعقرمخمم تناكن او نيدلا ىلع ةيصولامي سقنو هيلع "نيد ءانضق وأب لوعفملاو لعافلل

 حفنا بالا نوكيف ثاريملاهيطعيف هل عفن هنبان|نأظف ةرخبألاو ايندلا ىف امن يكل برقا يلا نوُرْرَسال ةريخ أس تبم ٌعكوَْبَ و 7ث وفر ص وود
 كلزيمل ئامهل بدا © ميِكَح هقلخعبأََِع لَك هللا كلا نفض ره ثاريملامكك وف هند اكلي ملا علا منا, سكملاي
 نكرم أَم را هكَلَف كلو يهل ناك نو مريخ نموامكنم“ هلو هَل نكي زل نإ طفلها كرت مح ضْيركَل وكل فب افصتم

 مد

 ه0 ا ال ا ا اا

 ينكتب ميرال ا ند دعت تاجوزلا ىا ٌنمملَو ءامجالاب نيدلاٌّلو كلذ دلولاب قو يَ ذهب َنْيِصْوُنَةَيِصَو يب نم
 17 ل ا 100 ها 9 هلأ. قمر فز ماحس وعر نوي را لس سس ل

 درو لعب نيف سكرت اهو نمشلا َنمهْلَك نهريغ نموهم وكي َناكْنأَو "لوول نيت نإ
 ىا هلو ةلطشيروت ارا وادلوالو هل نلإودل ىإ ةلاكريدلاو ةفض ُتروُي ها صال سا نه 41 نكلا ا هه ىلا

 لل اا تع سالف لاء كرو نمو امم يردون ىا١ لس نال
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 هلا. قوخدلا ىا آَونأَك نإذ كرتأمم سرسلا م هْتِبِق ٍنِحاَو لكلَذ اكردعو دوحسم نبأ هيلرقوم

 0 لج ناَكْن] ةاعامجا كلذ ىف سلول اكن يدلالو

 ةومانمىا تي زا 2 ةلالكلا ثولوملل
 مم بسم يس صم صصسل

 يصد لعب نم مهثاناو مهروكذ هيف ىوتسي ثلا ىف 2ك جهف دحاو نم ىا َكِلْذ ْنِربكأر مهلا نم
 يل المج قرع ري ائنلا| نم ةريرصج تاّميلغ

 باوجةرياز ى لص لق وق
 مق وولالو لة مولس . لو اهوف امن يتلا لحج ىلإ اوت د اب لس ايعاتلبا ست ن ع
 ناوااركذ ناكر اوسرل و ل ناك ا قي لع اعلا ريركتب يول ال ل رق نم ليبرعاو لكن وأ تيب سدس و
 مي وبل الو ليقول ا لدبلا هز ةرمافو ىرمحا صا ثروم ا لرتام سدسلا نيو الا نيرعاو لكلف
 لاربالا ىف نال انلك رسلا ي وللا نمرعاو لك ليتك لمف لبق نتا ريف امارس هرمباظناكر سمسا
 9لو قنا نان الا ىلع تيدلاولا حنات ل ليو ناذّدير شتت ة ريكا تلاعب الاعب لين و
 او بيساا انف اناصا ٍتملاول اب و للاقو ايّمع اطبع اهرشلا نرق نا ىلا ٍسرلاولا قح خسر قورملع
 8 !ةياهمن ىف ار نع ب اوجل آد لقا نيدلاولا ببيع و زنكاو اولا بسيصن لعب ارت
 نم ىف مهد الوالا اما ليلك ل املا ىفاامجايتعا نذل يللا لا برع نمىتبام تيدل اولا نال ذو
 لقول ورا ىا# ا اممنا ةداذا لوق صفط ربك" قرفلارظف ركل املا ىلا مج: ايقعا ناك ايلا
 لك امي سرس رسمت وال ناس سلا ميو الو ليقول وف اهكاريش,م اظن ناك سدسلا ريال
 - بلا» ريكاتلاو لام الار ليصتتلا سرا ىرسلا امنم لكشو لاو لو امف السمو يوسلا
 تلال جوت ع ةجوزرلا لب اييلع لطي حروزملا ناذ شن ا واارثذ جوز حمدارلوق جكس
 هرعب ىزلاو ازر ىانيعضوم ا لوقو عرايتالل ٍةسللاف اب كبور وقد لعارا فرت تف
 مال لق فو ثنا الث ىف نيونتوملا ىف ييررق ى ا نيعنمولا نوت عل لمت »سرس ملف وقوم و
 حم هابرو نارربيصن جارخارعي ىا حوزلاروب شارو امّمغ هاثرو نلا لاما سلا !يردسلا
 ٌقابلاو نيمجولا ىف لاملا لك مل ايد يارنعورومجلا لوق للزو ٌقناوا ناكاركذ روزلا
 اميفىالاملا شلىا روق نك لا» اناا اهني املا نوكيف بصح او ضرفل اب ب
 امي لللؤو قاب ضلوا ىا بت ايوا ل رق و نيموزلا مسا لانس ني ملاذ
 جامئامعب قابلا ق بلاي والا سيلا نملك ىف ىا بزل ىق ابو لوقو نيضوزلارعا كنب ناكل اذا
 بالا صع/زي ملازآو لمتووا مالل لق اهلا شلنو نيمتوزلارما بريعل جارخ ارمي وا لام ا شل
 ردت اماملف لاك اكومس الل قابلا نا ملم مالا بسه من نولي مق واوا ثيراولا نا ضف ل نال
 لاو ةولالا نم نانا تيل ن كازا ى اذ ناكن اذرلوق جه ىوانديسلا ىقازكا» اننالثا
 راوس مالا يجت ىف ناينالاو تالعلاو نايعالاو بد الرماولا خر ال او ىرسلامالفارعاصف
 امن نانا مالسلاد َءولصلا عر وشل مءارجلا ممر نانغالا نان تانشا ى ارق < كر ادما»
 نم مالا نوبحيمف خوال ئش الو بال ن اطل شن اومو ّقاباووق هل ٠١ عام ايف
 ايلا نوزغاي منا ل ايع نبا نو روم اررلعو بالا عم نوُنري ال اوفا« ناو سرسلا لا شلاذلا
 لا/ هآرعب نمل وقل أد تببريرقتى ارسل نث ثراوزوق هه لل لا » مالا رثع اوبك ى زنا
 هزم مكتسارو نا عي مثار ولا نايب نمٌقدبس امرئ اب قدعتم لا ييموروب نمزوق جر!
 داصلا في ى ول وق هلل ىرعا»رنيدوا ثروم ا يو رادا نم نقي ايروب ىب انا بدلا
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 ١ #5 هم مس

 » نيد ذأ اهب ىطْوُي

 م”قألا عنوللا ىف ل ابوزنكال كا نيرا رتو زف صفح اراو ما نعركب ىلإ اوره ام نب اوريثكن بال
 يب َقِذ الذا يمهترت ل ' لدي الد ءائسلاولا لان يش تاب ال انس وا وأ نيدوا وق

 اذ سب وريف بيترتال رهاولاو نيئجْسل ادع لوا نالريز اور  داج كلو نور و اريز ىف ءامبلوق
 مررصولا لكن يلا قف عما اذا اريف يترتلا حت ناو يصوو ا نيدرعإ نرعرمتلا لاكن مل وق رسل
 فراري لا نمش جر رق اهب الكا امم عا ناكن اذن او جاي لا ارانعمه سرلقو ا نحس اىهف تملقن اذ ىرتخزلا لاق
 ذرلااسلع ممم ككدلاو ني ملا ىلع يعولا تسرق تسلق ن آف نر نباوا نجلا سلارب سوو تك
 نالخيرولا لع سي امم ارجارغ ان اح ضورط نم قؤوضنام امنوكى ف شاري بنس ريصولا تناك تلق
 نيرلا عم اهجبطرخا ىلا مراسم او ابوتبو لكن يلا لم مرق كاز لفن ادا ىلا ضيع مسوغ نااذ نيدملا
 رتبيعولا نال امم م يتب للقول 0 لجا» نييسوسا يروجولا ىف اهني يوت وإ لكن نب لكرل ذ
 مفاباذقيلك_ريك»س طيز ءدظم ار وادا ناكف رولا لل اًاشساهججارخا ناكف لضيق ينوإب لام
 اناوزوق تلك "ون ياوأر ترب مءاورلرجن نر لح ىف هزي ىل امو نودرت لل دق وأتم مكءاضباد
 مب عقنوم ل ةيئطريعا ءلنمجبا عذي وريد تملا زر عمن عك داتا ىلا الكيف لذ لمجال ف ىازا ماعلا
 ميول وقل كوبر رسعم دنا لع بسن عي ذر ناوي ممر خفض زرته للشرع »بلال نم
 ' هكا نى ا براخا لزب اذصتمل نيم ىاروق قيل لاول نزع مجدو فلا ىلع لبق ن يوم
 اكنالاو+ و سكزكن الها ةرئاز نالوا فلذكك زي نحمل ابتس الاو لاو اير اكذتفلل !نربممئسلا نخ
 انياانب ُ اوزالرت امفسن مورو هلم الا نم نايزلا سم لوترلا نعوزش شال نايأ

 قة قلل نولرق انا نامل ولا كرت ام بيصن ل ابرمل وا لوق ىف لج اال ليتل دلع نم
 ىواص»اوريظم ىف ل مَن ام ل اونم ىلع نولي لو منن يكل نالوق م نري عت بسسانملا نري نمو بنل
 مال واااو نيالا نياكت يالا سب نان نتن اوارلولا لذ تاكاركؤ ى١ تاي الامل هوزوق لال
 نلبالا ملود لامك ميج سثلا باز ير لعملا ماكو صن نعم حروزلا بمبالغ ناز ا وا ادوكذ تانببا
 ململاو ال فاروق واما7 عير ضوبب و تانبلادالوا لم مال لولادل وو نزاخلاكل قي لو

 نالفو نالف نيت مرلا تلك م الا قاس | تعصف لدي ل لكلا هيت ىف ليك ام نس اني هآأ
 ةزماوال نرزامنامرجولا اذب نمل الك ةررجبلا م يرشلا سرييكش ايس سؤرقلا تدعابتاذا
 ةأرلا تشاكى ا الك ث روت داشلا لاك ظريف او ةفصلا سئزوو ناك سا لن وطعم
 لتراب قداصلا ىا شرروملل ىارزوق يما ل لمب ؛بر لول اور لاول نمي هت ىا ل الكب تروم
 ثورا/ل لامي تيم اة ثلوروموض رثرو ن/ل وعطم مساوي و شيروم ل لاقي ينم لكض جرم او
 لئلا ضع انمم ا نمل اذدا مسا شؤم لاترو ىلالثلا نرديجب ف رئدعاكى ع لوعطملا بخ ريعبب

 وأ ناو ى ١ بصأن ب باو ص اكو للا نيروسوب و ورزغوو وعسى با يا قورلوق لسنا
 كلنا نمرلا شرتال ىو( ناز يزرقب نوقمتمن ل ىا م ا ارش لوق هلك. مالا نس سخا
 . وب نال ىلع مترك الضي الازيبلو

 داتملا و 1



 5 ماولأتننل
 جسأ يا # ”<

 ”م وورم سارا

 و رت ىمص و وت وبا سس ص سرس
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 20 لا

 لا تْنْتََوإ هيفوهام ةهاشم سنع لاَ عزنلا(ف خا ُتِوَمْلا
 دل الج لع قربتعم ارسل نم قري رص تااتييت

 ىدوملا نم لوعشم ايبا دارو لم ىسول قل )
 قروصازب تدسلا نمزيكاب ىو نايرلوق هس لاوس ايبصوصركن ا لع اهب ىصول ليت ىلا
 يهد للزب مضوي ى ارد صم روق يمطر زعلا ىف لضاد تلثلا نم زتكايداصيب لا قت زعلا
 كيرول خلا سصشو وعامل لمتمل ”لصترحب عّاولاوبب د اعتب !ازروحرسضنل كمل المل اب دارا
 فالتخاوا ىزيزتلا ناور ثرريال لئاّقلا مسويه شن الضر وقوبسو لشق نم حذ امري سمن نزل نم
 ماا ومر ل لا» قدروا نايس ورا لس انمؤفا/راورف اهنا نيلسل ا شرريال مو رلعملا ىف“ روغل نير
 تارولت لكى رعتيالاماش و هوكنو انزلاكل مثل الامام تايون للا ىترشلادورع نا ىلا ةراش ار
 تساب نا شمالا لوطوولث ابداملا اميفنيدلاغلوق :ىركا» خيرالا جيوزتكابوكذو
 يرطلاب بزعيرانلاب برمي امكذلا بانولا بنا ل دازفالا اعد فاكس رار نايت ى حو ارسم
 .ىواصا» نورد زمو متدوزيو ب ايحا يد عاتج اب راب منع كرما مهلا بسناب ىف حم نكعو

 قنعم ا ىلااظن لرب عمارارييخاو اضفللارب اهئىاارظن انس واف ال ااا سل اسمن لاغ لون يش

 مفصل بازولاراو فو ولنا نا سن لل يدلجا عرامتجالا فصل باوُنلاراو ىف ولنا ناي نازي لل

 ةدايزل انؤلارشح انلاب املا ىاانزلاوقهه_4ج__ روعسلاولإ مب م شحولا بيتس قر شاول فن الا

 يما ةيآلاو قحسا اميروارما ليقورونلا قروسى لج أب ةفوسنم |: ىلع لاو اهعارشو ارت
 تنال قرم اك ريجتلا خصل لق اءيراول ناي بقعتو قكسا ف سمح اب ريرزعتلا بسوي
 لوتللن ال ريلا جبت | امن او فانعملا فوز ىلع م الكلا نا ىلا مير اشس اتا لم ىارزوقت ير لك
 مب لامع( السالا لوازوت مه ميغ ىلا ل ١ داسارف نا ميسر ايو توما نبت كك نحل ام تولاوب

 نيبو سم اف وق نال موس تسيل ىل اطل ا تايلسوبلا لاقوورونملا روس يف لايف ا سيب تخوم لا
 ليبسلا كلذ و الرسن مار ثسلا لحباب اذن ىلا تم سر ويببلا ىف نمكاسما نا لويز ! تروي ايف
 نزانا» نسما الا لش انابيب ش يسرح ار اص تاو سو ريع رشد ا لصونملا لاق لقال ناك
 |١ اولقهلل لوم وبال اقريددباهجن عل قل طا وللاواروسب لوقو سو انزلا زوق هلم
 دما لود نروسض بويل اب شكرك ام طوقسو ناسللاو برصلاب ىذا او ىف زل ىف ا نوكى ادا خوسم
 لق الاو لالا مسراو كلام نكورزجس ل يلو هلل لمتارؤلا روس قلابولا آب ىا
 دارازوو انزلاا.دالانا لاق ىزلا لوالا لئلا ىا لوالا ورق ىلثس_ لاو لوا ينص
 .رزلاطلا ىا اكسس اورلوق د نبنمو من قي ملوطرّمخ نمي لاك ميج ى ا لابيرلا ضب وقوو ىف اهترشلا ى ١
 نويساىا نما > لاو موتلاو ىذ الاومب و ”ثالشلارو »الا نيرو ملا ىا صوص ور وقو سأل يا دازرو
 مكذبو يهبل, طفسلالو ىذال بال توبدلا ىف سب اي قدس كءاضلارع نال نيلترلا لكن ازهلا لم

١ 

 ف كييصويل دكؤمر دشم يعد ثلثلا نمرتكاب ىقتين اي ةّيرولا لعيرضلا لحن نمريغ ىاىتقوبر يعط نم لاح ضم ريغ
 عت اثيذ سيل نمبركُذ نم ثيبروت ةنسلا تصخو هفلاخ نمعهب وقعلاريخ تب مْيِلَح ضئارفلا نم هقلخل يرب دار ْهْيِلَعُهللَد ظ

 درو اهرب اولمثكيِل كدابحلاه دج ىتلا هحيلرش ديلا دوُرْح دعب ايو ىمتيلارم| نم ةروكنملاماظحيإلا َكَأر قروا نيد فالتخا وا لتق نم
 وهلا َكِذ ماَمتف نيله اهنَت نِمْئِرْجب تح اتافتلانونلاوايلاب هَلِحْلُي هب مكحام لوو هلا عطب نّموأهو دتحي
 ةىورو ةن اهاوذ“ ّْنْيِهُم باع اهيفاَل 5 "انور حارب ننيبججولاب لجلي ةدوَُلُخ َّحَتَي َوَلوسَرَو هللا صني نَم و هرميطعلا

 كَم ْنِص ايلا ةَئيحاَملا َنْيِتَي نقلا ءاهانعم نيدلعم ىفو نماغفل نيتيألا فرئامضلا 5:”
 نوعي يح سانلا ةطلاذم نم نهوعنماو تيل ف نهوسبحا يهوذا هملع ونهم نإَك نياسملا لاجد
 خام ركبلا دلجب اليبس نبل لعجمثمالسالا وأكل ؤباورمااهنمجورحلا ىلا اقيرط تيوس يَ كلا لعْجَي نا لل أ هنكقتم
 ى اور اليبس نهل هدرا لحج دق ىنعاو نخ ىنعاوُنُخ لتوسيع هيياط لاق سحلا نيب أمل ثييرحملا قو ةنصححلا هجر وأم اعأهميرغتو
 برضلاو بسلاب "اًمهوْداَكلاجرلانم ._ىا مك ةطاولإ ايلا ةشحافلاويإ أراه دي جشنتو نونلا فيقع نْدلَوماسم
 نيرا نإ سحلب خوتششم انهو هيكتٌمْيِحر بات نم ىلع بات ناك هللا َنِإ اهوذؤتالو 'امْبَعاْوْصِرْعَأَذ لمعلا ضو اهنم بات ْنَف لآعنلاب

 رمزا ةطاوللا ةداراو برغي وللي لبانصحم نآكتاو ىدنعمجريإلهيلوحفملا نك ىعذأشلا نع ةطاوللا اهب دير ناتكواثزلا هب

 ةب ,روتلاو ىذالا فاممكارتشياد لايجار يعطب ةلصتملا نمب اهنيسيست هدريو ةينانلاو ىفإزلا دارالاق لوا وريمضلإ ةلينشت دان

 َنْيْوَلِل هاضفب اهلوبق هضفن لع بتكىقلا ىلا لحي مك سدحلا نم ءاتتلا فم دقن امل لاجرلاهصوصاخو و ضارعالاو
 يي 2701 اورغرغي البق برق صن ْنِم نووي وت مهيراوصعا نيلهاجاعا لاحت رايه ةيصحملا ل َنلَبَتَي

 اوياتاذا مل مهو نومي ال و هن لقي الو كلذ ءاعفئي الف

 م

 ووورل#

 ا
 نمىا مكث هعب را نيلع او نهتتس

 كا

 ىاكوَملا

 مدس اعراس _سيربسم

 -ب

 سمي سيب ب سس يلم

 س وزثوؤ#ك أي
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 سوف و زوق ىلا لمت روس ل كلنا سدلكّيف الو م السلا مص ىف ن اكاد بيسك
 نيراصرلا ىلع ناز. اا لص ن يحشر ضارغالاو يدبلاو ىؤاالاوببو م للا ومالا نضروكزملا ىاوآ
 7 ناكان بسحيإلارو يوت اي طزتس الو ىذؤالابا) تويبملا ىف سب اي قبس اكءاشلارع نال
 ءاشلان زرت هيتس (لمب رب روش ,لكسا نا سمر لوف ال ١و ماحس الار ب##

 آورما مت الوا نين ازا ازياباورم ا لوزنلا ىف صرع يناثلا نا نسما نعد والا ةروس ىف ىا 1
 مورا منزلا ىن ديت يسيرت نيس اذيرئلا لع يؤبلا اما رلوق حيلك لادن ءاشنا كاسب
 ىلع مكبر بسلرم ىلع نلت ال ميركلارعو نال ان اصاورزم اضف اريزتلا ى الا لس وقو يوتا
 قي ى ع ءلارلا لع دلو علا لوس امنا امموجد ذا لتحمل عز كرشسلا ىلع نيس وجو الو صترل اسف
 ريملكو يول لوبق هانعمرشلا ىلع يونا اهنا دوق حلك ىقركا» ةداعلا ىرع كب لبا توبثلا
 اب لو ىرمج ا عارع ول كات ارذطو عوششنلا لم بمجيدال ذا بادبعالل سير سلا ىلع ىل اعتق ىف م
 رمل ىشكن م نإ ىلع ني هللا عما كارب ل وق حلالا كس ضف اهلو تل وقب حراشلا يلا دا
 ناافوارهفس نيب امى ا [ميي نس يسيلسمن ودمي ىانييلبا ب ىارلوق جل لاوس كابو ف انضوا اد
 ىف و كارب نم عرش خخ ' لب اهيومق يلا سنن /ل يقي لو لمج اريل اوعديامم بلا باكرا
 ركضتما لرتو لب ائلاو لف وسلا اهزطررذع فلو نال بن داي محلا مدع ل ارجل ا هزي تسير يتلا
 ثدي كلي رقلا فز ئرن ! نا لبق وق هلا حور لدي الو لسكن م لشكر الا ىف
 عا لكى اهل وقل سرق ةرلج ادم نال ايمرق امسو ضزيرتلااورزرفلمل ارلا يوكل بلر لا نا
 ال راطنما لام يف بان لاو ترومان ةدباشم لاو العشا لذروق هلل ل ليت ينل
 ماب ىف عفو نك ريو مصالقلا ىف اذ وبتم ءاميإ كيل ناو كوم س ايلا يول نارومتمل اور ايما
 ذانيالفواركالاكس ايلا نال يق كل وال ار جوو نيم ثييداعالا ىفوراول او عيرسسأوببو فال تارغعملا
 ريمول لويسيؤلاب نوروم امان لح تاميزلا لبتلا اناو ند ا فل يتلا لبق نا يجر ايمالا
 بيلا نازك يرق صام نمالو ن اهيارفاعن مل بتنا ىاررم لعمل و زوق ا
 قرباشم بولا ليت نم عف املا لب زي بلا لوبقن م عن ال تروم بيرق نوصتتحا لاسباب ىفو
 نعسابلا نايل لوبقىف فلتخارقو صارإرطشتالا ليبى مرن اب علا لمصمم |برزع ىنلا للاوتالا
 نا رلص اى اليوط امالك انسب ددزا ثم ج ىربازلا / مالا رلصفام منو ىصاعملانغ ل ايلا ريو ورفاكدا
 هش أميا فشل لك ش نإ ىف ادت شسلا يشم ىف س ايلا دلو عرامج الاب لوبي نولي سابلا نام
 راب رلا لح ا نمو تلقرما ثم الرع ناكو وريخاندو ويقلل لبقي م اس ناو نم لضف ناكو
 ضل سيح رمألا ف م: زززعادايلوالادءاريالا ماركا دارظنال ننؤملا قاس عن معني وتلا لوبتمدع
 ىزرلا لوصوملا لع طعن وت وي تلا الورزوق هلل ٠١ معا ناكر شناو ةتءايقلا (نوإ مث“ اسي
 رد زياح# لعوا ثوم ا يرق دعاوب احا ذا مج رطل ل ع نورصضر ذك مب هول ام يزيل ب وبلا تسل ىا ليث



 لشن باذعلا ةنياعم دنع ةرخألا
 انتحل مظلاو تقلب ” [ تورك نمتاذئ اال اون 1 ل ص ا يع حس

 اكل" ف سان ؛أو هز نك لويد ا عله وم ىف
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 سفن ىتح اهولضعوا اه دصاو نخاو اهوحّّر وا قد صالي اهوجوزت'
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 ارقفب * ةئيبم ساعي
 ع 5 ريل رم

 27 و

 ورطم ىلاو يسال لا 000

 اللا ا
 5 شوراع
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 مهل انددعا نْنسْعا هةيبلوأ مهرم

 اككلذ لع نكيهركم ىا

 أم ضْعَبب ويه ْنَمِإ طار نهيذمكل ةبغر الو نكأسماب مكريغ حاكن نعمكجلوز
 لرب مولا لب ظل 5

 ٠_.رحلتةعورمكنم نيلتفي ىتح ٌنهوراضصت نامكلفار وشنو !ايز كا كتيب يف را تنيب ياه همسك ءأيل

 اهل ناس اوريتص اف َنْه ٍدمَهِرت نو تيبملاو ةقفنلاو لوقلا ف لاّمّجِالاَب ىا "ذا

 ءآسنلا |

 ْنأ زيك لحي الاؤنما نبيل امييي املؤماجترلا اًياَّنَع
 | اوءاش ناقمهئابرقاءاسن تيري ةيلهاجلا ف اونأك

 ا” اوئرت نا لغ ن يطعم برا الأ كلا نعاربزذ اهوثريذ ترومتو اهتثو امي

 م

 مم سم سس هيب اسست م يمل

 َنيَيَأ الإ ره ا ْنُم َنهِرْمتْي

 لا اممم

 وو < 9 م رس ا اا #2

 ريح ر يأ ا دلرال عجب و 6
 0 ك0

 نهر مثبت َقأهوققلط
 ا م ع مس سس سس سس يسصسس -. ييس ع وخسل ح .هسييس محا« سمع ص خصم

 دضاريتكلاهاءاََْو تاجوزلا ىا
205 

 6 هجو ىاب ىاوّدْوُرْدْأَت تيك: قر أكناللو خييوتلل مايفتساإلاو لاخلا لعابهب صن

 "لو .تاسحاب نهدهرستوا يفورعمب نيركاسما نم هي هتبارما ا موهو أدي دش لوري !ديرع و
 لاس فدل لك وا نعم 1و نمل الع
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 "قم زاصبق ةَسِحاَد نك نوهحاكن ىادَنِإ هتعوفعم هناقمكلحذن نم
 ميسا سس يسم

 كيؤأقيرط
 - دلك ساس قشر را و سل ل ا آ
 امجلا تلمشو نهوحكتن نا ماد كيلَع تَمَرَح

 هكدا جاكي ايأ تاوخا ىو رهلاوا بدلا ةهج نم ٌركوحأ ونفس ناو دالودلا تأتب تلمشو كَتْنَبَوممالاوا بالا لبق نم
 جمس سم مع سا

 تبدو هنو مكتا دجومكتاهم|تاوحعا ىو

 نيل المج لك ةرتعما ب انتل نم قربي بج تاير
 لا ىتوزب هين ىوش فيتا رلى امنيليقت لق هله ا, َةْمَألا ىف يبازملا
 (دع ىف ءذل ابهل وتلا قل قرفكلا ىلع او ام نيمذلا نينو تموملارونعمى لا موت اوفس نييذلا ني
 يسساونم أت يزلا امي ان وق ل ىواضييبلا »ريل نما» كاملا كلت ادب داّتغالا
 صر فسر فوا إير يع مرش ءامب ةرما كرتد لجيرلات اءاؤا مالس الاد صو يلب اجا ف ناكذما امل رم
 ىريفل حال ضعيو ا ارز غايو ورفلا جوزي. وارداطب اهجوزشب نإ اءاف كلذمعب اريؤزيت يول اسيل
 ليتل نبا مق يراصنالا نعم تنب شبل تما لرتو سدقولا ىفوت امل ف اشار زخايو توهتوارذم
 ةرايرشلا لصؤنلالوسدر شبك لئاذ امرلع فش ملواسمءرفي مو املرن ميو اميلع عطف سرس
 تب ىف قا لاتذ ىليثلخترلو ىلع قزح لضزنما ىف زخاو لوكس ابا نارشنالوسراي تلا
 لق هلل ىواصا» ىذا ىف شاع نبات عىودانك ألا هذي تلزف كير شلارما لاي ققح
 ةّزرلا ضن شررا نعى ثلا لب داّملاودوايتملاوب اكن ملام شرا نع ىذا راملا سيلفى ا نبتاذ ىا

 هك لا كراع بقيم اولا زها تاذن راج ف نوعا
 نع الام فاضل بح امر حب واول تريم لاما لب يمصنلا عطومم فرم صم ندا ىلا ريل اب كل وق
 قحمزرصم اب ركن اى اري راشا لع اذ مسا ورك عمت نب مكرط ىا رز دق شا كارد تاب دداكى ا ءاضنلا
 اورتن ارق لع ووطخ” نول و روق اتا ماو ترض واولا نم لامر سد لع الا مسا
 'ايئتك وسفر لع اهباو رئأرما هركي لمرلا ناكف حاونالل باطخانب داك ال تديعاو حراشل الد اش اك
 نازل وررسوُس زاارووبب ننس اوزاب نوكسب ل ضحلاو نزار وارملا نم ارد قف اس امرميلاو تقسم ىرقنل
 لوالا حمال ء الا شر ئاوريملا نا ابي بداشا جاوا اوعنمى ا لوق اك ٠ حررعلا
 مرلانلوق حلل ىواصا» مارس ا مالكلا ضش ل ءاسن انسب ايفو رض اسن مَعَ اهيفدارملا ناف
 نا عئمالزرالوطملا ىف ري لع ورواو :مشرولا باطخ يالا فراتخا با عم حراون الل ب اطخ رنا ىل ارسم
 ناالإ للا ورغ ار ريفا ورياي مق يور وريزب,هقاو مث لاقي الفرإ نلف نم ن يصف /الكف بط اذ
 ين وزملا نموعنمت ال ىارظرومل انيمي فتىف باطنلا لو ارواو بطاز ممكىف نييلسل لحب
 اين بد ازمجب عريامصر ىلنفتس اذا ب لو ولا تدل ضع نمو قيبعَتلاو سبل لضععل | لصاو لم انف
 لما للعلا متا نموا تاقتوالاو لاوتالا مان 'ءانثنتسلا ناي نا الارلوق هل كا
 رلق لعن الاس نتن ايتا لجالوا تتووا نام ىفالا ل علوا ستقووا لام ف نضع
 نوقرافئالو سيلك ىداوربعافل وق كلل ٠١ ةنتفغلاو لوقلا ىف ليما نائبا ىا م اي لامجإلاب
 قملاواوبرككيزر ىصقلوق هى! لام مماقم مف اذ زجل دلع ى سعر وقت نا يىلا وجاري يس
 ىف واو نيرلا ىف حسوب ام سضنلا سرك يرق اب ادعو سنا نب اركي نب قات لف نمو مترك ن اذ
 الزج اومركك نا ىحلوق حم انآو حالصلا بأسا نظل نللو سل نبت ا تسبح وري ل
 ناك وبك اميف سال ريكا يخدر وبس راك وف مك ل علف رب ارذذا حم نسبي اوريمص ا نب ومر كن إو ليعمل ا نإ

 3 + [ينقج را ١ نا تيوب

 ال(مكتشسا لبق لمن نقلا وكةمأ و نهدالو ا تانب ٌقهرِف لخ تو ِيْمُجْلا ُكَْيو كلا
 ب | لما اشم ءامنف الا ىلا يشجب تح شح اهب ابامدو رمت لا تمم بح اذ ةأرما ىأر ازا ليرلا
 مما ىف يورك اتو نارهت لأ ىفرم اك ايف الام ى اكلم لوف بل سس اس و منودا نايم
 رمت ل اقف اراطنقن بش عا متين اورشلا لوق ما وق حتا ةرها تلا قف ءاسنلا تان صياول قتال
 ليلك انيئرلوقراطنقلا لذ ىا مرق حلل لدار وو ريش ى ىلع اوجو زرت نيف كا معا ل
 سا نبيا لات زوجت ماظن انبب نات داملانا ىلا راش ااهظلوق حلل يكب نع اضف
 نادنب ال مطاردة زرلارسزيغاو ةرباكم ب زللا ناننبلا تا حم كلذ لاق ف ييكو بو لاوسل وري لغ وريعو
 رك ارينا ئييسلا قودخلا ان جت يلا وءاضفلارثمو لث او لب الخ ى ا لصو زوق ناك ىلا
 ىف (غلاربورسف ازد عرامجايرلوق هلك كرري »هن زنا و كلي للك زيخالاركلا ثميجرمملا
 لنْ آلاو ءاشلاىتذغاوروق تل ىواصا» ولا اهيذ اي قتلا ة لاي فلام لاقد
 اوك اورق يل ىواصا» بلل دانسمالا تساهيل اذابو اضل سا امنا ورشلاوبج يلا
 ىف نضل و ىنلاب حاملا زب صخامنآو (ركدال نموءاسنلا نمامجاكم رح نسن تايب ىف خرورشسوأ
 قيد ل ابع نب لاق يطا دك م نير اوف اشير نع جزلا ىف :ةفل يم زيئألا تاورحلا حاكذ تللس
 ووعسلاولاوب ليز نعاومنتم اب[ حر اواي نرتتوزتي يطب اهلا لب لاكن ياريس ار وسمو اهلا
 مفصلا ريرا راي لوارعنم نمو ناز نق ارلاقاك ل وقعلا ىوذ متء اء نان نم ىنحم ايرلوق ترس
 ىلا رراغا ضلسمقامن الار لوق لس ٠ لوقعلا وزر يك اهلقع نامل ةملا نايا
 نم نفخ ال ىنض املا نا عر اطّضن الار يوو لطب ورضي ىلطقش نايا ؤارتداووبب حطم م[. الا نا
 عم اهبدإل ىنصاملالا عطرا ايران الوقء اشتسسم لا انر)ؤ تلسدقامرلوق هلل ”٠ لرمتسملا
 6# يباب قارا لالا وتمام 2 اكن سلم مرعى نا ىنعملاو لايمتس الا
 امهم ناينعنر فو لص ئسما زنا لاننا وسيف مث ال فد سام نبل ىا ضل سر ئامالا ليقف

 بالا نم فلسدقامالا هول ااسيطو رمال جرلا أطيب نإ ى م زرا نحمل او ىطولا لع حريمي ا لما
 ايتن لو اننا ئحم اوريز بو نعتحملا اذر لم اجو زرت ب للزوكمءاف قمم ايانزلا نم ميلب اهلا ىف
 (السالا ىفاسيلع م انالا مث حابمف ةرسازلادونقعلا ون نم شن مي ادالا يلب اهيا ىف ماب[ حرز لم
 سرب تبيرجاءاس نا ىلا يد اشا و[ اسلوق ء17,لع مالسالار زغب ام ناكاذا
 حاكشلا اذ لسى ! تلك هريرقت ف دزه زل اب رصوصقت اولي ل يسمو هرعب امو سل واس فو
 ريدقْنلاو لغ انا نم لوشن ز الجو كلذ لتر يلا ريل اداوم ىلارئاع ءاس ينم يينعلا نا لييقو

 مت نمور عمال نول ىلا ميركل ا وانس اننا ىلا يمر اشما سيك ن الوقف لس فرك ريس
 روق قطط ودارت لا مرن دفلك نيت مت دا مررح نظر نمو وصلا ضولاومر اد تلك
 ويفك للا تامجلا نم تاو لا نمي برها ليم نموا مالاوا بالا مج نم متاوخاو
 وا بالا زنمج نمل وقي نار شيم ف دري ايع الا كرتو ىف ايخالاو العلا تاوخالا حرداشلارك ذو ناييبإ
 تملا مزعرب ةربع الف هرعب امو نيلوغ ١ لارككس البقر وق هي لس يروم رتل لو ايما مال
 لاو رفالغ اقل سن ا نعد تع يا ثم نع [ضرلا امنا ثيل روم او دونر ل
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 ف روطستب اك قرعاو تصمؤلو انمرلا تميت 7 مريع ىلارنع اءاو [رقتض ان ايزع اني تاعضر
 رواجا يدعي ع ازمرلا قرم لف لصح اء اوسلو عانمرلا سلفى رورّملا ىف لاك يقل بسلا
 دونر ىف للا م”أما وق قالطال ىأ عرعب | سفصنو نالوح ىف صم: تيس و ةياقالا حرش ىو
 رن يسسنلا نمركرام عرانعرلا نم مكس السلا و قولصلا هلع وفل ويل او ليلا نيب لصفر يفت نم
 اموناصملاو صم ات ال لح هاوراموج 5 ثيرم اني اكروق يل 1١ ةياسملا ىلصف
 ىف يف تانولعم سنع ايولخم ت اوضرسم نارقلان م لزننا يف ن ارش اع نم كلام هاور
 . تلاوه قو ( الكا نو عروس زدإ |نراقن آرتفلا نم اريل |رم نمو ملسو ربع ثلا لسنا لوس

 تمطر اذا كال وار عنصرا نم ارز ترخالا فلس اكراوسو ىا ع اضمرلا نم متاوخاو وق
 اهب ىا كذب كو رلوق هك ىواسا ةغانمرلا نمضي ا اذديز تدذب ورق نبا ةأرما
 ضخ ىارتووطوم ىيتحسا نرلوقو فانصا سم ق ياس الص امو ع انيرلا تاوماد ترها نك
 ىلا طلسم دراي كذب قكو وقفت انبلا ل عض وطعم لا تارعلاو لوقوز نبللان اكو
 هج لبا ةن#اب لوق ىف دل نيم لا قلي لو قلعت إلا شيري لوقو تانوطعما
 مّصفاوم صر ق طل ٠٠ ريل تمداملاو عراولا ىف ذكر نكن حبر عمو روت ف وق
 القهك بار ؤاد مل انو راما رمال لوقو مو وربى ف ب مول ورك ىذ بنان
 ءايلاورسسلا ىف نبوملسوا ل صاو عراامجب ايل لاس زنا سايع نبا نط زنشملا نبا ىورازكن منو متت اهب
 ههلش لاو لولا نحيف هوكو سمار فريح انزع و عر امج نع ري نلوم د ةيرعتتل
 ونانلا ضعب لولا ىدزن مءالصا نم نيزلارلوق ٠٠ ل ابا تاهو ىا جاوزالوق
 ىواصااببا”ل يلع روز ار نار دبس ناكوريز للص لسور ع شرا لى جشلا جرو نيد
 ا|وعمب ناوزرق هل نيب لاوس ملولاءاني نع ل نيتملا نع ايما مبارض نسلق تيل

 فكيبالداعاكز نّتخالا نيب عمج الو ةيارملا بحاص لاق انو نبل يما اهاكن نولي نا نما
 رخآلا( وب ارسلي ناقل ناين مم / السلا يلع ولو نوسلا نين اوخمجب ناو ىلا وتر وخل ايطو نيب
 ملوق نام اعلا ريم نيب ىف جيتوتلا يحاصو ( السالازتر ذر قو صا نتمنا متر ىف هوأم نعم لف
 لراوفن الت ا فهدا حراكزلا ىف نيتشالا نيت ل او ةرهاولا عمالا ىف ماع م ايا سرا امو لا

 نو فلسا نئروُث اب مادلاب سكسمملا نا جن مرا بسلخف ايطو نمي الا نيب حبات ىف اهني
 اميز عج ا مزح ىلع نيت الا نيب وعم ناو ىل تروق الد ليث زرار ص ارم حن ان مالك | نميلب حي وتسلا ١
 يلوا ايطو مكن الخ ولا ىلا ضو اواي منيب حما مرح ل نال اللا قدررطيل يم طولي
 ال هل ٠١ لوالا ضراىيبالف رابعا نيرطب هزارج ىلع مامر تسكبم امها يف اوترلوق الدو
 قص يبلا ىنر ؤاوىل الواُسل اخد ةارلان يب حمس ال قريب ىلا نع ن نيّيشلا رشا ام ىبو ساب

 كنب لع لائإ او ايل امن ىلع قام او اما تنب لعورتل اولا ارى ع جرلا حش نا سو هلع شما
 ثانصك تيس لا تصل اوزوت ا٠/ يرسل أ لع ربنا الو ىربكلا لع رؤصلا جن بن

 جاك (متائا ترانصحملا نم ميلر يلا ىلع حرف نسب يكتم نا راو الاووا جروزتملا نبفصصا عرج ل

0 
 و ةتعوطوم نيرتعضرا نم نيهوادزم تانبلا ةنسلاب كلب قلك تعال نمل

 ملسمو ايراخبلا اور بسنلا نءمرجيأم عاضرلا نمي ثيرحل اهم تخالا تاثيو الا تأثب و تالاخلاوتامعلا

 كايت نق اهل موهفمالف بلاغلل ةقفاوم ةقّصاقو برت مثوَج ى ىلا ريغ مةجوزلا هني ىو ةييبر ممج كير ركن
 جاقزا ليلَحَو نهومتقر اف اذان هتاتب حاكن ى "كيل ءءيلَد ني تلم اٌْنولَمْمل نو نهومتعماجى ا :ّنِهي رت نول
 عا ضروا بسن نم يل َنْيَبَوعمَب نو مهلك الح ماكنمكلف م هوبقيزبتن م فالحكم نم نر كي
 هداوأطب وأعمامهكلوو دارقتالا ىلع ةادحاو لك اكن ز وجكيو اهل خو اهمزبع ندي و اهزيب عمجملا ةنسسل اب نهم قحلبو جاكنلاب

 ىلا ل بقمكتم فلسا ل'ْْفَع نك هللا نإ هيف مكيلع م اتجحلؤركذ ان ضحب كحاكن نءةيلهاهلا ىف "لس ْنَقاَم نكد
 .رهجاوزا ةقراغم لبق نهوهكتت نا ِءاَمْيلا نم جاوزالا تاوذ ىا ٌتْيصخَيِْلا مكيلع تمرح. ؤ كلذ مكب ا

 ءاريتسو) اخي برحل اراد جاوز نهلة أكنإو نهؤطو مكلف ىبسلاب ءاوألا نم كَياينْتكَدَم مآ الوا نكت اه متاح

 سدا ب نك رماعملا لعفلا ىف الل ءاتبلاب لح و”كيلع كلذ بتكىاردصلاطلع بصنولا ني
 طتمتسا , .رمف مق نين از 'نيحِفسم ري نيج تم نيرون نمثوا قاصب ركرلومأي ءاسنلااويلطت اوسََْت نأ لعاسنلا م دسود و مآ هاهزإ د م م4 صا و 5 ثا 7 : هم وو كوس * و

 روي "تك نع لدب 5
 مم هلا 8 7 و م ولا 0 هده ف بام

 15 سيو نمل ظرف ىتلا نهررهم يشر َنُضِئاإ لاب ةجوزت نيِمَّنْهْنِم بر ةحتبت
 مهلارب دام © مْيِكَح مقلب ناكل نإ اهملعةدايزوااهضعبول اهطتنميَضْيرَمل نسب نِم هي نهد

 الرو مس عطتتسيم ل نو روق ىف ارك يرحل ىلعو يلا هز ىف اكول لمس ٌقلطي ناعحالا نا ملغ آو
 ملوق كلل » تاىف اسري (تانصحر وق ىف كري حلا لخو نصح | ولو ىف اك مالس لا ىلعو
 راوزالا تاوز مكي مم جى افلا سلا تاررحلا سم ءؤوطعم ىب وون للا نم تانصك او
 تانمصحلان واما ىرم الاى نو تااوزالا تاوز تم ادام روز الا تاوذ ميل مرتو ىنحملاو

 مءأاسنلا

 امك“ 0

 و ١”ؤ
 تهماو

 مم سس رم سس صم

 نم مكي ورحأ» يوس ى كاد 21,5 اك يكل لوعفملل اد لعأ
 ك0 اما 101

 | مكنا ْرْتيَصاتا فريح انجلو »ضير
000 

 0 م ل 1 0

 عطتسي جل نمو

 فيلكتلاو را نم مترلارع يف طرسومب ادال يدرتسلاب نمتورف نسما نضال تءاوزاالا ثاوذ أنبب
 نكت السا وق يلا ا ٠٠ نزلا نعزعلا عم نم فزّملارع نول ولا حي /مالس ال او
 رات الل طومف زعلاو مالس لاو ديرك اال جوز تاذانبب ناصحالايدالا نى ا يراش ا الوا
 ىلع در امن أ فرساي ترو تاذ مَ لا ن ولن اذ صولا رنمدارملا نولي ن ا بصرف مرا لام
 انربصا لاك ررؤلاريعساباناارلوزن بس نال ىسب ايدامالا تبلوق هى ل هف_رسسبكا ف اذلب يريغلا
 ملم و ريل ئرا لص ىلا اخلط نسم امج امرك تراوزا نمل نائف قيل ايايسل ا (زيإ تاذ
 عفنرتىماي نال برئاراو يف تءاوزا نا ناكناو وق هل تل ٠7 منايإ تكماالا لوق لرش
 لق يلمح !مزجأ صمت تبا نانم مطرب الارجل لوقو وريطو ملاملا ف كك انسي ررعلا حبب و اكل
 افكلا ناوزا ليم لف الاو نسجت اوزا نستمع مز ؤريما لب ارك اق حب اولل نايبازب ءامتس الاد عب
 مدد ؤيذح ىلا ذاطغ نيس ان كولو ىملابهرنع عفر حراكتدا لب عن الا دنع يررجلااد ف موكب
 مقود ندعو تايب اب هذنع ألا صميصش مزلف نيدارلا فالس ايهرتع ءورعلا ىل ايران او
 ملا لص ىلا هز (ند نبيع عمل نلاا نر لق خراوزا نمل و م اطيدا (ولرايبسسانربصار روس ىلا نع
 درشسملا ىطو لحاف لاو نم رتسا ىنعت او نمسا نسما ىلع لم ليد نلا م تل زف لسور
 فدانصا مرت ىف ع مزرلا تادرّيف ضوصخ ماىازب 01م لذ ءارو ار لوق هاى لكان نيتك
 ضو ةرثملا الذ فكذ تعال انوا نيمو لا نيب علا معدل سل زامىوسرفا
 لع لويإف مالنا انسب رقي مل تريترسعلشضربلاو لايتشا لرب اخت نا زوق سا
 نم لاه ينصح رق و عرراشلا هررفاكت وزر عقم نتي و لكل كاسر الوتفل وك
 ءانيلوعفملا_رصم ارق شلال طت وق ال د دم ين لام نيام لوقو اوفا لع اذ
 لق ىلا - لاو للون | سين ال وق لحب دنع هرمون ىلا جايا الفالا الرب لحج ىلع
 نيلقنوا ىو ع ا" حراما فاتك نز نيبإ/لفاو فل اب قامص نامسب
 بصالا نار ال نيمن الا الاه ائس انزل ىو ىرخا لان يف اسرع قو نم وار وق لس دي
 يشم نمل مضل وق نطل ىواصاب ب صلا لصال نن قسما نال السن نادم الوداملا
 بم! (ف قيل تاكد با سابع تبا نع كام ا ىو ري ةىئملا ف تاز الا لبق امدر للا كي
 مضي ناو كذلك اب زرق ايا نار نم ا نيا جررخاو تلزم ازلب لوقو سس لجا ىلا نيب
 تلذذ ٍةكرايتابائسو اديررتى ع مريعو ءدئرالا مالا حماو ختم نع نمل حمامي نيتروجا
 . املا نبقى ورق هدب اسملاو ننسملا نم إير يعو لسا حراس ىف را وصصلا نش ريع و لمن
 وتل دقو لس ان طلغ ةيادملا ف لكلام ىلا _تبس و ميأبعي ال يم مالا فالخو قراصلاضحج
 ري يحسم اف لوق ىف ضايع نبا نع قرط نم متاع املا نبا خرزخ واح اياب لوغلا نعل ايع نب
 ١-.- بكا” اط اك اًادص مورّيف ةرماد ةرماسطو م ةأرلا لصرلا روت اذا اكل اوبم لاق

 اههوزلابر تب و لا فا حبلا مموارملاو سوءارزلا ىف لبعضصولا لاو لن اب |يطح نسوق
 وب ب لاي لقاربّضعل وا املك



 و

 ًاسنلا ظ . 3

 لوي نو_جيكني زكام تكلم نون هل ؤةفمالف يلاذلا ىلع وجوه يذلا رئارحلا ِتْذَصصلا مكين لاَتخالوطَِْد
 _سيناناذهو هيف قال ضفت ةمأ ينو أهايصاقملاعلا مناف هيلارتامسلا اود ررهاظي و فتكأف دلما كلا
 نهرا وزهيلاوم َنهِلأ ندب َنُهْوميْباَو نمهحأكن نماوفكتتستالذ نيرلا اوس نهو متنا ىل ضب نِجمْكطْسب ءاهالا جاكتب
 َلَعاَمٌفضن َنِحْيْلَْي انريز ٍةَسحاَعي نين و نمدزن ليلفإللنبلابةعارق فد نجوز َنئِوحأَدواثس أهم, نوفزيوثلخا ص رسل حس ل لال حرص ص دل و هسا هاو .ء جول 59214 52000 5 اَرْعأ ٍيزويمال اره تايناز تفس ردت لاخي ئافع عدصخم صقنو لطتريغو فورس نهدوهم نهرو ندع
 مل ديبعلا نميلع ساقي ةنس فصت نّيرغيو نيسمخ ندد سلا *ياّعلا نم نينزا ذارأكي الارشاكل عْذَصْتملا
 َىِتَحْنَمِل لوطلامرعرنعتائولمملا اكن ىا كلة الصا نهيِلع مجمل هن اةداف أل ب سلا بوجول طش نآضحولا لعبعي
 نمد أجيال نمفالخ دم قرخالا ىف ةيوقدلإوأينّلاف سحلب ديجس هنالازلا هي ىمس ةدقشملا ولصاو نزلا جمل فاع
 . | هلل خيالف تارفاكلا تمل ةكَبَتُق نم هلوقب جرمعو ىعفأشلاويإديو قرح لوط عاطتسان ماكو اهحاكن هل ليالفرارحإلا
 هاذ نةعسوتلاب 0 ُمْيِحَرْوُمَعَدْلوَقيِقر سلولا يصيب الكل هكَندْيَح تائولمملا حاتكن نع ادت "نأ ديف ايو يعرلو اهحاكت

 ميرلاو ليلكلا قءاببندلا_نم ركيتكْنص َنْبْوَلا قئارط نس وكيد هية مكرما ملاصمومكتيد مثاوش وكل َنيَبْيِل هللا ليي
 ديري هلأ وم كلوب د اجف ©ةّيِكَح مكب ٌمْيِلَع هلا و هتعاط ىلل اهريلع متدكىتلا هتبيتقعم نعمك حيلي ةكيلَع بوبي و مهوحُبتتف
 ©اًمِيِظَع كيماوي نأ ةاتيزلاواسوجلاو ىراصنلاو وهلا توها َنْوُعْبتي َنْيِنلا ُلِيِر يه ديلع ىنبسإل ةررك كعب 8
 َقِْخَو هرشلاماةحامكيلعل هسيف مَع قحبه ليي مهم اونوكتف مكيل عمرا باكير أب قحلا نعاول سعت
 اوبرلاكعرمشلا فم ارسم اب ٍلِطابْلاييكَمْيَب وكل اَومآاوُمتال انما نيل اهَنأَب تاوهرشلاو ءاسنلا نعربصي ال ©اًةينَصدَْساإْلا
 و ٌرُلَسِف ضار نع دانة راجت لاوما لاومالا نوكتانابصنلاب قلبك ىو راجي مت َنوُلَدْن ترركل لإ بصغلاو
 'َناَك َدْناَّنِإ ةدييرقب ةرعملاو اننرلا قواك ايا اهركاله ىلا ىدؤيأم باكترأب كين اوما ءاهولك انامكلف سن ببط

 دنعاباو يقثاشلا لعد لوقو فاذبال نم لاعمال نسر لوق والا ىارذ ازكمال نملوق هل ١ | رف هر يعم |رسس ( إرم مراح ل
 ومآ الار هلعو روق جيلا حرورا» ةرت ةرعا هرنع نيل امامحاكذ ل لحذ 7 ءضيؤع ىلا نا المب لع رس انا نري دم تاقيلخ

 ى ار داق ن اكول د لملاب قرح ورنع سل تل عالا اكن زاوك د فيضحولا لاقورمتا و كلامازك 1 نلا .رتاتدنع فلا ئملا /وملا اير نم نار موهضم لف لق لس
 نالذلاورتمالا امش لف رف سطس لي مل نو نيحملاو قرح ا ارغب تيل ىف ىقنملا لوطملالذو إرم يع نمروق سس بيطخو الاب فلذكت ايب تكا مالا ناف بماذا ير ايدام فصول نوكيا |

 مى ىامسا اذ لح ا ن؛ ىو لوصالا ف قررقم ةدعاقى مقسم لا يصر ىذا او يطع ىلا نب تناكاذا ام مالا اك ِيئل ري وءاضلا نم رباشلا بد انف حمجت اّيبذ تانمؤملا متايّيف
 قالا نه اوشلاوا فصولا مدرع لف ٠ىارهيفن ىلع ليد ناك سب لموت تضوإ وصوم انرنعاراو#/ىناشلالوث اب هاريعوا ارح حوزملا ناكر اوس ياللا ةمالاب حوا زود الذ نصوم
 ردع زي انللا حاكنو مالا حر اهنا مدع ىف فال ذب ىلع عرضت اذ -ةرزع لا ذهول وأ | اندنعطورملا ىو سلا ىخن نم مديل اهل اوما لزب ث صولا تال يس ايكلا ةمالاب حور انوه
 <11 "ابا عجز يف نالذ ا عرفت عم لوصالا يشك ىف ةمورشم رع تناوب و قرم ا لوط | أس الا حاكنو لرارللا فو لوصالا سك روطسمل يعفو نوصوملا ىف فصلا شن نم (زليا] كلذ لف
 نايببناميالار يقدس لوا تناك لس مالا نوت وك ورفع يل ءعو هن بح ان لعافل وق | | ح اناننا ارث ىف وسبب سمي نايرالا نا ليدي ياهتسالل ص نلا ىل_ ياو انر.نعزوك يب كا
 ناسف تمت مل :نطبلا لبق ماكدالا نير يف ذنيجحم نع مب عقرب لوق ح10 _. ١٠ مييضعف الا | كارشملا ىلا ماما اونصوف ىا لكي, ل كو نياك داب اوفكو وقع لس ٠٠ انبي ير يريتلا

 ةيوتلا لبكتلصتى لا ىصا عم ا |سيلع تنك يلا لوول اوا خروصول وإلا ناب باجيو يصعملا ليسو ا 9رقا »ل راسعلا ول فانك لا اوطلشتست يان ل7
 تيلك ىواصر» يمص كل حاتلا ل بف لاو ةيوخللا ىا نيمحم نعاوق جل ال ب | | ناين دابال ارك ن وكيف ىلولا ناب نوي نا نيم انا ةروزط نمو وآن ب عا زرته
 ىنحس بال رّيويفت م موارالا تسلو هاتمري و كلذ بحي ىا كيل بوي ناوي ريل او روق | | فانيلا لل ضلا لصولو نانطملا فز نما وماوق اوررصا لستو نوم ا نوكل ل نمل عر لازاوج
 روع بوسيف علا ديو بحرشلا عم اذ سلي[ س ثان عم صار لك بوب ردح و قرانا | | تكن 0 لوم اعلا قاضيا لطملا طر زرق شل جرد: روعسلا لا ىفاذكريلا
 نيلكاولاكم اذ ىراصنل ا ورومبلا وق هل 4 ىوام »ب عطش يوتا !لوبق نال يق نهب نمو هيراثلا لمي طوطملا اذ ولنزلا نفل اذه نبذل اولا يوك زروق ف لوم ا نعى لاو وق
 ىف عوشم؟نزلااس ارق قلق كا»ىضالاو غالا تانبو بالا نم تاوخالا | | فر هعلا نم الامن اكن ادم الا لويس يطخرواراءا نكول و ىناوزلا حاكذ زاوج نو ومشملا لرب
 ولا ا» ان الايرلحتملا نايرحلا نايبرثتا ضن الاو لاومالاب لحما تاررملاضعب ناب | | نتا زان قولا ٠م لماء ايلا ىف وفل ايس فكرا ميقتسس انمي لكن لف نوكأ اذ
 لكلا لال اوم الا نمد وصلا رظعم نااار اي لل الا صخائئاوآ ع ورلك نال وق بلل روعسلا مصاؤب نتا مث وز تاوؤ ىا تانضحءامالا تداصاؤا قب جرو رّشلاب نص ١١ ذاذ و انعمو كوز
 له | يلابرلضن للام (لكأ ةوريغ للام لكاورسضف للا, لكا يف ل ضي لق وزال قدطم نمو شل وإملاو | | ءامالا ريف عيوزم البر مارا تانصح اهززب نمرالاو تانصحلا ىلع بسيكيام بفصن ناد انز بكا
 رائي حطم (نتيسسالا نا ىلا يداشا إلا نال وق هللا نزلخ »» ص اعل ىف قانا | | قه كس ٠١ نما قرب صن اييا مام. فن ىخف /يوخل لانو انزع قرلج نويت دولا
 نم قحن نوللاو وكلا لم عقو ع نيس الا نالو لط يلي ءلوكاملا اوم الإ سن نم سيل | | هيض سيلا فطن ب وجو ةرئاذام لست ناذ حرارهدعا نورك ن ور جزم لسا بيرضتن برش د
 بلا نال رنصولاو :قرصلاو بل اكإ رض نودرارلاب ةرامتلا صو لاو الل نمالا سلف ىللا | | مترا نا ناب فد ةمئاف ناب بيتا ل م1 تجوز ماظل ذا يازدلا ضييصتت ذا نو زس
 فال بالا ىوزب نثراا الوابل ااميرملعت قزرلا يرايسا نالوامي لاومال/ ف ضرما ُ, لست زئهالا مرا قماوفركمنكملا نس ءياىعلاؤا لاوس ارت اييثركذ نا زرابوالصا نميلع
 عروق ةراجنو مان ناكن ا لاري عما وق لش قركا» تاقرسصلا بلطو براستالا | | بريطلا ىف ازا ألا هزي تلزنف سور يلعربلا لسى بلا نع اول أسف هردب هرارقم نوو وزنا
 هلع تلال مسالاداضاودصصتقاث ن اكن وك م بسغنلاب ورق نورلوق تلبس كا» نورس اب ناسحالات نال باو او لاوسلل يام اامنا/!ناصحال/ل جلو زول
 ملا زاوجى عل وت يالا و لرادملا بحار لاو قراربل فص م ارث نعذوق نال اس ةرداص) وق | | مثالزاةداذال ليرلوق فلل ىواصا »كك لزل جانا وري ل مف م السل اي ورسفول الا
 لكلا ابا ايف نال سلجب ارا رن ضن ىلعو عزاه الاربعو اذا فوقوملا عبر ازاوج ل مو ع احتلاب ] ناممالا حربا ناك اذاو ف صتني الدال ارقي سن بدمع نا لع ضييونسل اب ع ىلا اذ ١
 - لست ارك انتر اسهبف موتي لا اسبنا) ناصحالا لاف ضرَتشى وأ عرع عمش ارت سمن

-)-46( 

 ىا نايلي روق حليل كوب صنلا ل ةوارز بر يقسلاف فرهلاب يبت ف نم ةرامتلاب
 م” للملا ف رت فو زخلاولاينرلا ننال النت
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 : نلاوااينىلا هج نم

 سا ق3 م سنام ىلا ند أ سنا ىف تش يد” ا[ :

 اَيِقبيِصنءاسيلِلَو ةريغو دايرلا نماولمع أامبتبسب اوبَستْلا اًهيِف باوث ٌبِيصصن لاجل ٍضْعاتلاَو دسأالاىلاىدؤيالغل

 لاجل رجا لثماتل ناكو اثدهاجل ةلاجر اك امّميل ةماسم!تلاآق امل تلَرر نيرجورف ظفحو نمجاوزاةعاط ع م*َنبستَك
 ا 0 م هش هما | 0 ىلا اونو اوما

 |نعامكلا سو لضفلا لحم هنمو“ّميلَع عك نقب نك هللا نإ مكيطحي هيلا متجهتحا ميلف نصر اهنو دو ةزمهمبا نعم

 رب هيجان هرب دلل 5 دق

 #20 6 0 ا

 اهنوذ و فلأب تركع َنيْلاَو لاملا نممهل 'َنوّبرْفالاَو ديو كرت امم نوي ةبصع ىلا اًئلَعَج ءاسنلاو لاجرلا نم ْ و مور ص مرقم ١ رس ماس | دفع 00
 وو >ٍ و ل .٠ 5 5 كي م13 قلع 0 - ٠ 0و ش

 خهيبِصَت نذل ْمُهْوْتاَم ثرهلإو رصنلا لعةيلهادلا .مهومتدهأع نينا ءافلداىاليلاوامصسقلا ىنعمب نيبمي عمج ٌدكو
 يك ا ا يا هلك __ ْ .٠

 ٍءْىس لك ىلع ناك َهلبا نإ س ٌيسلاوهو ثارجملا نممهظح

 َلّضَقامي نهيديا ىلع كو نخاي و ٌنهتوُب دوب سيلا لع نوطأ كتم َنْوُمْوَق ٌلاَجِزل/ض حبب ىلو|مهرضجن
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 أحر الاولواو هلوقب خوسندوهيو مكل اهم هتمواعلطم ناري
 ى دم

 ىلع مُهضَعب هل هَ اىإ
 0 ورسم ورم ل

 تاعيطم ٌكِيِق نمزم تريلا ْمِهِلاَوْمَأ ف نهرلع اًوُهَعْنا اَميَو كل ةريغو كيالولاو لقحلاوملحلاب نهيلع مهل هليضفنت ىا 1 0 سو” 5ك 5 ا ِه 0 . هلك 52مل
 .رهرلع ىطواث يح ' كنزا نه اكِفَح امر نهجاوز ةبيع فاهريغو نهجورفل ىا لَمْ ثفيح نيجاوزال

 لذا ل اومع الا نم
 ا 1 م

 ْقلا
 نسي ا م سبب

 ممم سس ساس خا شارف ىلااولزتعا ِعِجاَّصمْلاىف َنُهورجماَو هندا نم رزونخ َنْهوْظِعَف هتاراما ترهظ ناب مكل نهنأيصع نشرت َنْوُ ١ م - سرس . سف ووو لاس لب نيك م 0 يقلل , 5 .٠

 اويلطت رد لد نينمداريامف كَس'َطأْن و نارجهلاب نعمتي ل نجري ريغابرض يوب وز وضنلا نذهظأن ا 0 .٠ 5.211 4 ل هلم هدم اور ؟ام 01

 نيل || هج لم قربتعل ا رس اىتلا نس ري رج تايرلقت
 هضاب .تاع للاب لق تل

 منسلا لاذع ىنحمل افك ىف ةدداولارايخالا ليطدب يلام اب اسست ةلزرتحملاربلا بيس ذاكر بكا
 تيتان يضف اط تلاد اطقم انصلاذالاو عاطلاب تايلر اس متئز لق اهلك اوبتك نا
 ملوى لرب حفلا ىفاذك ايفل ملالاو بوفذلا نمش ابامع امل طلت تاانسحلا تن الر اهلا
 هد | لرب شلا مساك تكل ارم صملا وري هيلو ل وتطملا مسا خروع ىلع لرسم وهف يو ميلا نه
 وقل نام مماومف لنحو امن رلوقو الاخدا ىاررصم اب حردا.سلا ورسف اززملف ارسم
 دو[ حمو مذا ميركل لاضدالارإرق ناو لاق طر صم دوك لش راو نام مسا زيوك سس انيرنب نجلا وب
 ىواصارررشب يلق طخ و تمم ن زا الو تأد اي الامريف لي بست انو ميذرلئ النا اهيرك

 فلذول اييرلان م وكر رسما ىو جو املوزنيسييضملا ىف نايس اونمتت لورق ع
 قدعتلاو ب ىنملاو كلذر غو ثاريما ىف ةرايزلاو عم او وارج ا اهنمروم اب لاجرلالضف شيلا نال
 (س انللام اون ال ىارشسلا لصف اءاونت] وروق يا ىواص ٠١ ليتم ا نما لوصك
 نم ناار سا ولم اء بيسب ل وق ل7 ىداضيسا الفشل يلام ا زخ نس تسلااول ًاساو

 نبت اءارراككزريطوى اان متاوزارتلاط نياوقو نلستا نيسكا. لج نيا نيك يروق ىف رعت رسم
 تمالرمالر سنا  رعا ترماو ثسرملا ىلا ى ان اوزا ءاذ نبل ق كس .لش,»
 نم رْسلا لأسي /ناشيرملا فو رضف نسوق لش ىواصا» اهجوزئرستن اقرا
 ىلع طا ال لوقو ريع نرش ريا سي يل اىترشلا نايف وريلع بضخ لشن
 تاومالا مب نوير الاو ناملولا |زر لب ..رودلل وكرت نارلاولا لرتروق سلس لراه»
 جالوالاو هرايرقاوورلاو ميرولا ىا من تيا مرت نر رظرو | لج صحت ل كلو نعمل لييقو
 لوقو أرشس تدتاع نيذلاولوق هلت لان ناب لاما ننس ابع نبا نعئور اذ
 يالا حو فلاب تدقاع نويق ايلاو ترفع نويفوكلا رق ى ! امس ودو فلاي زوقو هربت و ل 1
 ىلا حلا ةنبسأو ناشيلا معاد ناشي اميسب مي سب اهسملع تس ار شخ اس طول مسيل اسد افلا
 اوفلاه وريح امريبر او لك ا اوفل اىتازا اوفاكرقو مصلاوا ضر بلا ناييالاب ييراراوسز اجت ناميرلا
 قرتو فناو ل تي ود كيو رخآلل معا لور علا سلب سكس اورر جلاب اول ىلع
 هللانزان او نييسملا ازا تراب ايل اىف ناك ارو سرسلاربح امم ”لرتنيدصاو لك نولي

 نع 1 2 اوا مريا مستدقاع لوالا لع قعملاو ئ وزو لوصوملا اري اىلاو نويفولش |ىبنورو لوق

 نمر ير نبا ىور خروسم ابو سرسلاو موق حلل” متابا مو ومع تدع يل الا
 بري مو و نرب لوقف ب لا ىف لضرار كاري لجرلا ناك ابيع نبا نع حواتق قرط
 رقورهتعم اوم ازين با انوا ا لاك مدعم وقول نااورما مالسالا ءابب لفك ئراو ىشرتو كس
 رقع اسمي وامملا ن اف مس ان يلا جر هفرطعو ل! لاكد ريغ لكى رابلا ىف ع يع نب! رع ايد

 0مم 4244-2

 ثرداوال ةأرماو لصر مسا اذا داوريضنو يامصلا ماع شع مب ارمي سئراولاو عرش سب و ةالاوملا
 مترلا ىو (دعرذل ام الك رددفض يلا رثع شرين ايفو انراوتيو الق اوي نا لعن ارث اىتيور
 لو لاس لا» الوارخ أش رراو ل ناكل رسلا ومب و روم ايسممل نا لا نمو |نتسملا
 لمس » فكل اءارق اومسو اياعرلا لع الولا مول لن دب ان نيرمأ سل وم نفل نوط دسم
 لمن عريب وورم ني او نحنا نعريرجلا نبا ىور طرستلا نيفيا ن ايب تتولد و تلك
 لسى تلا لايف سو ريلعشلا لصين ىلا بولا رشف ريح ير عا يلع تزشمأ عوترلا نيس نا
 ريع نونعبتل ىا نيدياىل' نوزفايو لوق كيل تش ٠١ تلز نفل صل سو لعل
 انك نا وورلملا نم نبش ئلطس ا نع بانك ا ذبدو لرنسملا نم ع وز ا | وركن بش اهترا رع ان كسي
 نرسم نلوطتس اوناكأنا ىلا |نلاو لاير مضت نر يظل زل اصعب وق غلا » لوقتل اب
 هك أولاو(نحئاو مزعلاو لمعلا ء [شلا ماو ضعي ىلع ل اييرلا مو معي يو لصف بيل
 رهن او يطخلاو ناذالاو صامالاو فالق لاو ةوبلاو قولصلاو موصلا لاو زغلاو ةوقلاو
 يبيعحلاو ثريا تيوضنو ص امض اودورحلا ىف ةداضلاو مر ءفيططىلارتع نير ثمل رككو
 كلك لراريا» مالو ىلا يائصا مو بارتنالا مملاو قالطلاو حالا فو
 لققعلا ةدايز اهنموراشلا ىف ء اسي لاورلا تلضف قل ارومالا ضع م ارنا جا للاب لو
 يلا رع قرشا كو طخ او ناذالاو تاعامب اوددمج اووارجب او ةدامشتلاو يالول او نيرلاو
 وتلا نم كك رع هرماو نيوز نثلاب حروزتلا مدعو صامّملاورورملا ىف ةداهشلاو فرع
 رو ءازمملاو فلق او وبلا مك بالو اوروق ىلا _ ارق ىواصا» ءاضّملاو فالكل او

 ترملاورورملا ىف ةداشلاو فيضع يل نع نشل يلب و نطخل او ناذالاو ع ا او م اك كلذ
 لش نبع م”ءفقتلاورلا نعم لاومإ مزق هلل كارما توزن سلاب ورا رعد
 علنا ارم اءاضلا جاع وفرع قرر ىلإ نكرر كا ىور اير غول ق هش لا نانو
 - بلا» ديلا لئؤاسشنو الاب ليظفح [: عت غاؤاه كخاطا اسما ناو فيس اسيل
 نزول وت لاا“ برشا نمظغلا ىزلا بسبسايىا ثنا طفحا مدته لل
 .لءعرت اورعاط نع اهسقن عشر و اج هلا ضغب و م ةأرلا زول و عراوترالازوشلا لصا
 !؟ايرهااذاورما ىلادداهتنت مدار اعدل ذبح ملو ريع اهتوص تضر ناب تاراما تطرق لل
 ركارب وقع ىر زماو ريفر تلا قت اف قت تايم ىو يضن كارت نم نس وف وف وق نطل” د
 نابع نبا نع ناتي اور اصماجبدلو ومظاميلوب ناو اعرق ريدا شاف ىلا تحل
 هلع حرارص»»ب ىوش اب نزندرلى رادزاس انرشنح موس وشنلا روق طش تو
 .بسلا» ريالا ينتكت وارخح يرسل ل و اجرذكسال ناب نيلمم ا. ىف ابورارل اري رند عرس وف

 لأ ايف حد ادي نإ ضحي بعت كلل اووم لا نا لاس ق ابو رت جر نرتب



 ظ مءاسشلا ةمه 5 ش٠ هتتسملاو

 مهب فالخ َقاَقي تملع َمْئفْجْنِإَو نهومتملظ نامكبقاعي ناةورنحاف ريب ًيِلع َناكهللَنإ املظ نهض ىلا قيرط
 ”هرهان ف مكَحَو هبراقا هلم نق العيال مك اهرب امه اوُكصباَك اهدي انكم ىا عاستالل ةفآّصالام نيجرلا نيب

 لاو نيادل دا كا فاو قالطلا

 ناقرفيواعوجرلابملاظلا نإرمأبو ناسورتجسف ءالتميلا ىف اهرمكح ىف لكؤتو هيلع ضوع لوبقو قالط قْوَمُْكَح جوزلا لكؤيو
 5 : روس وا | ىلا رك د همه ووو هس عقر
 قارذو | الصا نم ةعاطل وهاد ىلعامهر سقي ىا نيجوزلا نيب كمي هلا ٍقْفَُبَحاَصِإ نامكحلاىا اًدْيربْن ا ىلاعت لاق أبانا

 ممسسساللا
 51111 ا ا ل ا ا ا ا

 الب اًناَسِْإ ِنْيَنِلاَوْلي اونسحا و نيس اوُلرْفُتا] و دو ىحيو َهللااوُنبَعاَو رهاوظلاكن طاوبلاي © اريح حش لكب عنك َنإ|
 دعبل يمل ال ؟ببسنلاولراوجما ف كنمبّيرقلا رق ىِؤِراَلَو نْيِكسلاَو يلا 5 ةيبارقلا و رَشْلا ىنيو بنآج كيلو 0 ووو كرو ر 1 اولا . محرك 5 مسرسايس اطال سس ع سب 25١أؤإ م١ يا .ع هلك

 قش للا ىلا سابع لق وسو الا” ساي تيس نو ساس 5 نب ا لا ل رع .٠

 ميل ب جمب َنوُلدفي ة ستيم نيل قواأمب سآنلا ىلع نار ربكم لاذع ناك نَم بيب هلبإ قا ءاقدلا نم ةكلامي
 يدش سيعو مهل[ تيملاربخو دوهرل امهو لآملاو ملعلا مدل ْضَف ْنِم هللا ثمنأ [ينوهتكَيو هيلا ساق َنوُرمأَيَد
 سياقات ر اونا َنوعِفتل هلق نيززلا لع فطع نزلو ةنااهااذ ثقات رع رريشبو كلذب نرفع
 هلؤاركوعرمأي لمحيابحاص أرَ هَلٌنظْبَل ٍنكيْنَمَو ةاملهاو نيقف انملاك خلا مويا ال هولي نسبا ومهل قيئارم
 اقفتسالاو كللذ فم هيلعررض كا ىا*ئل مقرر اوفا رضا ويلا وهذي اثم ول نهب دام ووه ©اَْيَرَق سمو
 ادحا لطي هلل َن| اوامعأمي مهم اجي ©ةميَِعوب هللا َناَكَو هيِلِعمهاجةررضلااسناو هيقررضدل ى اخبر دصمولوراكنالل
 ةوارق و نموم نم هك ةرذلا ُكَتنِإ و هت أيس ىفاه يزيواهت انسح نماهصقنيناي ةلمزرغمأ "ةهَذ .تزو َلَكْو
 ل . 9 2 وس 0 هنن سوو م « م 5 امل ىلا . ١

 عمداددع_م ُهْنُيَل ْنِم ِتْويَو ديدشتلاب اه فّعِضي ةءارق فو ةئأحبس نمرثكا مشع نم اهفِعضَي ةمان ناكف مرلأي
 وهوأهلمعن [مياعدهشب ليهم قم كك نم ام ذإ رافكلا لأح كيك نحا ئنفيال © ًهيِظَع اًرجأ ةفعاضملا ش و25 (ر5 سس ع 255 4 هلام نا ايوارس سوس # ءا(.
 نب تورز نب زءافرووميلا مو ميلي بساربى الحابل قصلط روحساولا "|| | يبل | هج لع قرهتعم ار سا قتلا نم قري مج تارت

 نورريالورقفلا يو نش او من اوما اشف لراصناطل نول قيل اوف اكمرر غوري ز نب وركب بهطخا 3 9 ابياس ىلا ةرلبلا تإ ب ل واروع الا ةالو ليزا ارتهف :ناوراقمد ١

 تال هلل لاو ءاط لكي ءاتحا م” هادي دش د يعو مل رلوق ىا ف وذم ار تبلربخو نول ا 0 0 9 ايش و : ى”آ ل ديم ا وسال لحلا نول قست
 .زاناكنورشلارترف وف داشاازب ناب ر امش ور طه ضف لى اما ف الل| | ناش نعاح نما كنس ا

 ااذاوننس رمت هادر اك شسرملا فو ءافخالاو لخمس اب عرخلا نابا كندي ببازورلف مع تاكل 0 ىربركذ اهل م ناومل طا نمصوزلا نب ١

 . || تاو تيرمابلا نع 0 ذآ ملا يلم اوداقار ليلا قاس والى غلا قالا فانا
 وب مسلم ثرادجن نس ىاو ىش نزازلا ةرايعد ل ضف نرشلا م, امآاملوق ىل ل عاد ةراشالا مسا 0 0 ها تا” 2

 ] 0 ابا لع فلس ص4 لجأ | تصف 'ارانمو تين ىفا نانمد دسم ق اشلا ناب داشا م: انام كال كس
 ' ْش ش تلا اممبانضو ريغ نم تم امل وكت فلام لاو لوقف ىذا اورمم او هين ى ا لوقو بم و موو نسبا عا مسدوج هل اقل ةرث اذهل كار لوعفم لعبت قو لاولاىلع بروصنن ع | | نذل حل نا ةلملا مالو زنذابالا انا ود مل سيلدامءانربةهشلس نر« مسا حا لوعفملا ىلا تانممرر مم نا سين يامل حل لاء انيرق ءاضانبرقر | | كن لدا لبو سؤ وال ادصملا ضيم ازريف "ا نملو اسنيم اناقشن لسا لاو
 حالمالايلظضناو باجالا تم ايل احب فرعا اهنال البا نم الو رلبا نم لع يس
 ايابنا ىا هايار نا زق تاب الان لل ل ا
 زوجو نيجوزلل ف لاو نييك ل وبإار ييعلا لعجن يجوزلا نيب رق ام ردياص قفل |
 ( ريت سك ع اطلاوب ب لوقا سس لك وب نيمو زل يب لك سيو نييك يب 1
 رسف تس هورمو وق يلا لا م قوتلا ضن قازفوا حراطصا نمزنع ليلاوبب اب ىلع و
 ايان كن تالو هانمرقاك م يلا ىفوالا نكاد يك ناو قالو تل رعب وق ناكريحنلاب قدابعلا

 ىواما' اما بد ةدابب لش الواى اص المل ميكر ر ء الاوت ناك ىلا وترلوقر ظن زر و
 امبلاطم ليك ىو مل شثياو يلع يوص عفري لوامتسمؤم موفي ناي ىا بس اج نو لق حيل
 حور لاق اراولا ىف ل بيرقلا وق كلل ح درلا# ةروقلا رض اميلعقافنالاو
 مقفل نلورثانبررتي اصا ناوريضرلا ضرحتسا ناو دير شا ناراجلا حام نوررتا نايبب |
 سضريط يفانع ياو قش سلا نع انباراو نوب اراو ارم هر ثز انج تعبت ام ناورتدع لضم ا
 كتم لما مب ال ارو ناري نيب نم :ىفشل ا قارترتس اب صخقخ ا اذملو لراد هراو قصاب نضومش
 فو اياضؤلا باتكى ةيامملا يحاصرب صو دج ا نرسم عمو باص لسد نمل ميرو

 قو زيارقلا نوراوجلا قص ق وفتح لل راج مل نإريجلا خولصلاو مالسلار لع وق ىرمح الا 1
 ٌباَيللا لبانم لك مل ايراوبلا قصر واو نصل داببو مالسالا نحورارجلا قص ن ايم راجل مالس لا
 موق نم كراس و بستم ارابلا اما حيرعلا ف لاسق بشت الاهل تصلك
 ءامالا ىااترالا نيلوق هله !ءرفسا ف هج اص بهن اب بح ابسعلاد نرخ
 مرزلا تنفي الو هيامصاو زار ضوريراقأ نع سفف ايرى اريك وق يه لل روعسلاولا »م يعلاو

 محم ةروكزم ا فاصوالا د لخا(زب فيو بذا مم حذ نمو نيدلاولل ناسحال بو ميلا
 تاشيحسلاو تر اتسحلا ىهصرازبجل ارك مشطوقل كاذب ناكذرشنلا عاطل قضم نئؤل نم حو
 جملاوإ ل زر خصا ل وق حساس لمت ٠ ةرذ لام ارعا مظلا] ىلا ىت اول رع فص ىلا عترجتان
 ةلايملام ب بسن الاووبس و سمس, وينض نم وكلا ىف ءابسلا ئازجا نين اموا بيازتلا دارج ا نمادمبأ
 دمهصل تن زاىث لام بستيو حور ءاريللا ىقن ل يلقلا ىغث اذا نال تر طر ظن/ى ئث زرو
 نصرا ل امش ناو ى انت ناو لوق هلل ٠ ةرذ نزدارلظ ىا ف دز
 تو نيرسغملا دكا لوقو ب اذ ثسنؤم ىلا ل يذم بف انعال وا مسح اوبم ؤريخلا سين ال رينحلا شن او
 ىبو ةرذيىلا حجاررينحلا نا ليقو بريلنلا ىف و حرراشلا مزسو قرؤ ىلا عجا رروكز در يننلا دعب
 لعلا ف زم اسييبسشس |يقريغ نم كيلوق نم ىا نونلا ضزمو لم ان نأ لاش ىلا ال شن م
 ثماتلا ناك بع لح حير ىا مات ناكف وق هلع ىو امسي ا» لاعتسالا قتلت نينو
 لع ناي ءدسملا سفن نعاضت نال اهماو فءاضيىااهضع اني روق كلش لال
 [موريضتلا ىف لائرعاهررئياللوق هسا حرورا» لقعيلال م نيت لص جرماولا ةولصلا
 ال مظل ضفلا ازر ىو ليلك امي امد ايندلا حنا حم هرارقبم ترص نمر تحل ب رّيلا روصو
 زاكلا لاه فيل سلا بح اص لا تنزع اؤا ىلا صش, ان تكفل ةهلخع_
 ىا فووزم لحفل سمنلا لك ىف لج قو ٌيريلا ىلع خروفرم شيك نا ىلا أر تيم ارب منبر يشمل

 بهموم اك رظلابرهربتتلا لوا يوب بسب يوت اكل اح بريا قلع ب صغنلا ناموا يف يرجو نونو ا نونو ف يل
 | نان حتوم الاوج نير او أر تدبلا ن ومن« ل والا تول ىلع نعي ا١ذا ىف (لعاعلاوبسو شسضمألا
 لاو

 2 هاهنا ىلاىت دال تشاو اهلبق امل ألا هزي عبس انسه[ ظي ثلا نا لة تطل ل»



 ل

 ملسو هيلعمثلا ىلِص -ج (رم(١ 4 ىبنلا

 24 هتنصحلا
 -ب

 فقو هلا موب, نيمو نايس مك وله لع سغلاي َكامْنج ابين

 ير تفك قت هييكل لقيه ىدخا هيأ قامك
 ل ل يي يب ب ب سل | آذآ

 1 ب م ب يمس

 َنيِزَلا ل رثَمل(تاَرُهَحاٌَوُفَع ناكها نإ فرحم او هسفنب

 نال الج لك قريع ريس انتل نم ةري رص تاّقيلخ
 هس لال مالسلا هيلع مالا كلت ريشلاى ا ريوس ل قتل ظ
 تلك لا اكباذا ب داريلا ت اضم ا لم نم لرب ذا نيرون نا لاشي لا مهي وق
 زدنجامل باول ووو لو غل لح ف هروئايو ىث بي ررصمول نا للا يرانا نا ىا لوق
 مرتب لام نيلرشم نكاءانرررشلاو ةانازعالف نوتكيز/ حقو فوة مك يك
 مضغير يدا نا رمل مول اوال ماع ايع نبا نعقازر لاربع ور نيلئات نورتي ى ا لوقلا
 ىمراكنو مب اوفا لعثلا ريك ن يكرم انكاماول انف نور شملا هدم ايسر طخ و (عسيت بوذا
 باشلان لق هل كان اًعيرعرشلا نوتتحلال ل يؤر توف نولمتئ وفا / يمل راو ميدي
 املوزن يبس نالرل وق هك لا لوالا جيشساو مونلا نم لاونصلا لائوزتكالا هيلع

 نبا ان حصل اك جو رلا مك لاط ىلا ني ىلع نعى ورانا لص اهو بسبسلا غل قنخ ا
 وا ىلا ةوئاصلا ترصشو [نم تغافل مررت نا لبق لمن اذ ارتس او نك ذ ام احط تودع
 تلزنفن ورهحت امربعن نحو نوربعت مربعا نوفللا اري الق ررقف ىف ورعف برملا
 لق هك ىواما» لطم تءرف ةرئاملا آت لزنق ”عولصلا ثتاقوا ف تسمم هيلا
 ملال وسر بامصا نم فن اعرف ابار اماوط حصص ضوع نب نوار يع نا ىورركسنا لاو ىف
 بيم ا ةولم قو ءابواورلس ارلفاوإ شو اولكأف اهاسصرفلا نان دعس و ريلع سنا لص

” 

 ترلدرذ ةروسلارخ !ىلا اركب ان فرنك نوريعُتام ربعا نويف اكلا امي يل قؤرقف ب قصي جرا اورو
 مذع يسذرقدالا نوبت الف ابوس ءاضعلا اولصازاو ٌمولصلا تم اةوا ىف اهنولر شم الاوف اذ
 اقواس ارضموعملا نما يعن ايرلوق هيل بيطخا» اريك زن كن ول ويل اماوبف وراس
 - لاو حرب ىلع زف طعن اريد وصقملار ملا يرجى ركن ال ورزغووزمملا ىلع نلطيو ب
 ىدالابرلاوا ل بقل ىف ء ف !لافدا رارلاو موا ريو ا حررملا ىف لاونداي ىا جر الي اب زوق
 ف الا لاوحالا ماع ىف اينجاولصُت ل ىا لاوحالا م ا نمء انقنعسلا ىوب اعالا لق كلش
 رلكة وفصلاب وامل اف ينجب مام لا ىا ةولصلا حضا وم وقيل كا ءاماو يتم اذار فصلا
 اماو ”ققثاشلا ل ائاب روبغالا لو ق هلل كاس ع سلا ىا تاولصو حو ل اهئ وقل
 وقيل ييطخ مرارا ىلا قلطما وار ىلا يف ناك ذا الارددرملا زوكمالذ مد يطع ىلارثع
 مياس لاق ةولصلا اوبر اللوق ىف سابع نب ا نعراطع قرط نم متاه ىلا نبا ىور شكر ع نم
 نا ور وحسن لو ازرو ىوخ | لاك س لج الوارورسورمن لاق ل م ىرباعالا اينجل دوق نو
 ىلا مياوجلا تن اكرامنالا نساروق نا للزو ىربزلاو قت اوربركعو نسم او لاونضلاو يسيسملا

 من ريف اونا ا وروبحلا ىف مصرف بسلا ىف الا مزرمن الو مترنعدامالو منج امدح جسما
 ممن منعت ل سستو قثاطلاو للاب لاق ربو محلا وق يبو نام الا لع بيف رورملا مابا
 تويم زب امو اهرفم رزين او نعاني وراوررلعلا لبا كار زع زوجي لف شكلا اءاوريفرورف
 ماهر تال شيبرحلا فعطو ريف سرا ارت ا زوجتو يشب او ضن ب ىيسملا لا ا ل [زربسملا
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 بلوبعفممل .نيلابى تشاو َلْوُسَولاوصَعو اورد
 َ همظحل اهاشماب|رت اونوكي ناب ضد مهي يوستتىا نيسلا يف اهم|غدا مو لصدلا ىف نيثإتلا ىرحا فج عملعاقلاو

 :1 4م[ رو قكيرخ أ حقت 0 1
 دي ماَتكاَمانب هند نوقكرخاتقؤىفو عولمعأمع © كيل هللا نومك

 قحركسلا ل كيف ةعامج ةولص اهل وزن كبس نال ييارشلا نم ىراكُس يد و اولصتالى ا ءولَطلا اورق اوم َنبَل اميلي
 5 س هو كلش رس كي ٠ 5 مم سم

 قيرط ليس ىزاتج إال ةدغو ذفملا ىلعقلطبرهو لآدلالعديصنو لازناواشلياب اعبي اوئققت نأب َنولوفتاَ الع
 حكضاومنايرق نعىنلا دارملا ليقو قايسرخإ اًمكح هل نالرفاسملا ينثكس اواواصت نامكلذ هاواكْدَت ق2 نيرفاسمىا
 وا بسنج مثناو نيدفأسمىا ٍرَمَسْلَعْوَأ عاملا رضي أضرم ىضْرَم ريثدأ نإ, تكيريؤكل ماهر دمعالا دج املا ىاةردصلا

 أمهالكو فيلا لب ةءارق ىفو َءاَسيلا مكس وأ ثدحا ىاةجأحلاٍءاضقل ٌنكملا ناكملاوه طِاَملا َنِهكَتو نس ءاَجْزَ نوثادخ
 تبا ديرك ةردشبلا أب سراي قسط ىذأشلا هيلعو هنع هلياوضرث#ع نب هلاق دلاب سيلا ثقو سلا نمىندمي نلك حن سه عار ه 3 أ 5 هر أف م .

 او دصقا امتي ىدرملا ا دعأم ىلإ حجارلوهو سشيتفنلاو بلطلا سب ٍقولصلل هب نورهطت م اْوُنِجََت ٌمَلَف ءامجلاوهسايع
 متم نيقؤربلا عم يلو ةْكِهْوَجَوب وسما نيتيرض هياوئر تضاف رهاط ابرتابيط َلْيِعَص تقولا لوخد سبأ رج وبر يش وو 2و2 و ١ 0 و

 ةَلْلَضلا َنْوُرَتْفَي دوهرلامهو ٍبْنِكْلا َنياَظح ابْن اونو
 3 .: طا اص سرر يك ركبود)اس أها" كف ىلإ .برطما» ىإازإ# سود سو ووو <

 مه مكربخف م كتم ْرْكيآد عا معاها و مهيلشم اونوكتل قحلا قيرط اؤطخت 6 ليلا اوُلِضت ْنأ َنْوُنْيرَي هىدهلاب
 وكرسي موق اذدأَم َنْنََل نم مهديكنومكل عن امارس هللاي ىفل 5م كل فاح ءاَيإَو ءألاي لَو مهوبنتجل

 مءأسنلا

200 

 ررتنلاىا

 لاو ةويضص ىلامتش للا ىادجتب

0 

 تسلا اسم : سس بج تو يدل م اا اس سحايب سو بوجع

 اطعارئاوو ب نيل

 لارا ىلا نم ءاطع نكروصنس نك يحس هاور امر را كنس او ىلا ىفزم ا لاهي و لوم
 | وو ضوت اذا نوبنميب درهبسلا ىف نوسلجي سو رياع شلال صوجنلا باىضا نع ان اهرر تيار
 ىزيرتلا هاورام بذل م لزيو ثا اور ورلا بنحب ل كيال قيطعولا مايالا لاقو َءولصلا ,ونفو
 ىزسزنلا نسكب قعتو لجو لري سلا ىف بسن نار مال لكن ال ىلع ار| رطب بوس لا نع
 روس نع ازبلاواوررجكن با لاو نلف نازيوضارببو ميطعوريصطتى لا نب ماس هدانا ىف ناب
 2 را ا او رلسم 0
 ىوث لسور نبا لاك يحل لاري سلجم هريس ىئرمي ن اروال نذا نمي سوط لا لص
 كلابزعو 0 انزقتهله س انا ديلإ سنجار 0172 |"
 هاورل اع نبا نعوزوق لال لا" بك«و ىتثاشلا يلع و روس نبا لوقدنبوالؤملا ىف
 و سؤاطوريجت ني او ىجْمس ورب اهو عك ن ب ىلاو لع نع متاو ىلا تبا ىورورزنملا نبالغ
 نيتي صرطااءا ىا ىلا دعامىلا عج ارب هزرق هلك سس »ب مر ىيفعولا لع ولم ةزاتق
 ىدلازق هل ١ بيطقا ف اكسل يم | رجس اب هور الب اورزمت ازاوانلادوجو
 رولي ناا بو ىسح ا ناروولا مىعريرلاؤاازبورياورطتا|ؤاولم اووتبو حب نومي ىلا نإ ىادأ
 وتس نكمل (رع نع ياكريم لوق نوكين يتم قس ايار نوليو رشلاو ىبن نوم ل
 لاه آامءاهايارتلوق هيل ىلا لكلا ىلازر نوكيفو وقفم ارم عونمم اذا ديمو ناد
 ورغوا ابارث ضرالارجورييعصلا حراهزرلا لاقت تسيقيال بر]رطو شبنملا كب بسيطلا نان وتنال
 سديد دجوامم عر ةياورصاخ روق قط لاو طيطعولا لاقرب هريلع ب ارت ل زك ناكن اد
 ن ولدك اوصال او ضاشلاو حطيزعولا لغو ا ايل اورؤاووملا اور شرع فد اهازكن هع ىلا
 ماو ضيف لوالا فلام لاق ىرائيبايزعراع شرير سيفورا ىلا ديلا و جولل قرواو برص
 لطدالا جوربوصلا حراوزلا لائووآ[ي الانمى امر وت يطل لاوس اطؤملا حرش فرمان
 قدس سن اسم مالك يزل ىلاوترملارل وق يبو لا حر وراس ادلع يدار الان اكناو ورتوا ايارت
 ىواصاا عاشو ملام ع اظفل ا تيزلا ار وق يل امعوس ننيناؤلاو يت ايي
 / منال اعلا لع او وا م |لقللو بائللا نمابعن لا أمنا باتا نء ان رة
 اولا نيزلا اءاف لسور لعر لا يمر قوم اهنماوؤر لل و مالسل ربوع ىدوم خوي جاروتلا نم اف
 موق تلبي باتنلا لمت نابرشلا منتصف نم ااوؤرعوور يم (االس نتا
 كلو حمر يشغل ل ءل لعل! |وراسخا نإ قجملاو بيرجتسلا ىف قرتازب ليس | اولضن نإ توري ري
 ابن | نعىور راوس نوف سف اوزنلا كن وكل اورو لاعترشلا لام رهف ارنوب
 مطبفيطمرو يلا نرسل ار يعن يعش اناس اي نايتاي ان اكو وم# ا ايحا ن* ترجف ني آلا هذب ن

 ىلص يلا لوسرمكتاؤا اناكم سو ني هللامويز نب تع اقر ىف صلزن اوان (السالا ن
 ىواص١١ هاياغ هامان ايولم سو رد

 1 12 20101 ا ا



 0 ااا

 0 اا تت تتتاكككك# 1 تت سل ا يرورسماو بسر رس سس سس سس سو

 نال الج لك رتعل ا مسالا نس ةريرج تائرلت
 لكلا لول نإ لئ اقل نع اوم نع وق حل 20 |

 لك ارؤورح حمجانب ىرهاولا ل اقام باوجب او |رعضص ارم نع لكما نوفركمل نب ندا نعي اك عمج
 نولوقياول اكو ىنلل وق حل سرك وركز وك ش اذ تانك ن وكي عج لكو هرماو فورت نم
 فاد بيع ضل ىفو عمر لنا ىف نولوبقي اوف اكل يبو اد انع وللا مف (شم نييظفملا لكى تدل
 ىلم ف طع ىش اي هرم هرنونش مخك يلا هدو وشب سافل ابر جاوز قبل
 نونه رطل هرب نا او مامن لسور يطع رشا لسرطان اا ف كلذ نول وفيلو ىا لولا دمت ل وا زيعظو ازعمس
 روز حم ادارسسم ا نولي نوما حربا لك زنااما محشو ناب الا ليمكرو ريظخملاو حررها ليتكم
 هللا يا نؤلوقلاوأ اهنا لوالا وتو ن9 لزف مذلاو تشن ليتك ا راو ار وكم ٠ عيهتس
 حرم ىف تاو ارو انعم حمري لوقف درس ال مسنلا ىف نول وزقيلو عسا لسمو يلع
 حمم حم ىبع لمح ابر شلال يت ن يتسم ؤ م |كوبب عممس ظل وق حس ريما نمل هانت مالك
 امالك خمس ورغوا تعم الب بكيل اوعرز ىا توموا مسن لصا ام الك يسر كن ل اع
 اورطاداطكخ بي انم حبسا ى نحيف لمحت ارو مل و عضمل ا يصن نولي ن اوكي نيف هاضيرت
 نورنخماورهنالا نحما م السلايم نيرمظنسب دازتسسا سو ريع ثنا لسى بلا رب نوب اخينوف اك
 ام”تومبوارك# سوم الىاواعرلا قر وق بني روعسا او )زب ل والا قحملارسقلا ىف

 ييبنوعرلا نم ارهنالاما منتخب لكى ب و اهب باطغ نى ترقورلق حنا .بيطخ
 لكى زوق دعس كلا" مساىرو مادف لزم الرا رفح انبي ار نوحي عرسللا مع اهشاالدا
 كلاب سبسلا ىلع |رلورشلا و ازرظتمأو |نبقرا قحم ىلع [رلوك ينل ليك و يتسح تراذ ا نال بمس
 # عرودا» امهب نولاستياوأ اكذتين ابسدا نمي لكن م اهب ىرحج اهرب ايول قالا
 زوكساياجبادعا سشنبس ه ءايياوواولا تحمست ايوللصاو وسبا نع رص ىد متتنس اياب وق
 رش مات ىزلا ( اكتب يشف لبنا لشن لالا لوو ءايلاف تس راوا *ءاي اولا سسبلعف
 قوارعاا ليس ايناو قل اوجورمزاول نميز مرو ل فلا لب اوجو يرشد ىولو هرس ال

 بامان يا وزوج اوربي د روتر بسصنلا ىلع قدإرقلا قانا يلعدروا ل ل كوق
 رقد نولي ل زنم لزن ن ونمو لل يثور ثلا منح وق نم شوب ىف ازاتفتلا لااقانسل هديب

 نال هبل شكا تايبألا ضخبتن 0
 ريكا بداشا|هف موك رق تسلل حرارصا» نورك يد بت تدراريبب ان سطس م
 بام فلاو نا الب مل سوما |دهاو اول لوق يل ل٠ ووو روصو ا فانعم
 املحبورجولا نع اب حس اع نبا نعى ورو ركع نشروا لاو ماب رابدا ايجي ىلع ابارت قعملاو
 لولى ثلاىف اذ ماشلا نم الفا يلا عرق مالس تلا ديعرتق تللس_ ميقا لالخ
 لاير الع باو ذب ىدرشلا سمت نإ لقى ب ىلا لصذ نا ىرا تكا لاق رلب اذ اي ند لبق
 هال عا حا و با [ملمر ماو حق لو خيرا سم اب مجرم اورث لاحت ما

 ليفوز ءاسا مايل بت زوق نال لاوس عير مضعب لسا الف من ادرل (ردع طش ىا رش ل وأ
 ”وزوتلا#" |و نحلل لصتيقو مدلل اوا سلما نيجشلارواووعولا ليقو مالا م ةلانب مل نولي

 ارْيَح َناَكَلانعار لدياتيلارظنا ائْرْظْناَو طقف ْعَمَسل وأ نييصعو لدب اًمدَطكَو اعمال
 اوتو َنْينَل اهي هباصداو الس ني هّندادبعكم هنم كيو نرتب اَلَدْحِهِرْفْكَي هحمجر نعمه سعبا هبا ميت نِكل

 ظ ذأهوججو سؤطت نأ لبق نيف ةايزوتلا نم كَم مل اعَر صم نارقلا نم نأ [مياوُنيأ بكل
 هلل[ ناكو رحهينم يتلا با نضسم لامك ةدرقرمورضسن زنا حا واخر و اؤقالا< اهرحبخ إل

 وكي ليّقو عفر مهضحب ملس ًاملذ طب ليعو ناكل يقف الس نب هند اثيِعم سا تزن املو ©لُمتَم وأضق
 "راكيْنَمِل بونزلا نم َكِإذ ىو َندد مرعي هب هلامشدلاىل كري نأ مفي هئأ3) ةعابسل مايكل بق طسمو سبط
 يكول كرْذيْن م ةنجلاهلخ يبث هب دوني نينمؤملا مهي نعءأش نمت بالعدل ةنجلا هلخدي نآيهل قرفخملا

 سيال سيل ىاوو ايحاو هلياءأتبا نخاولاق ثيح- دوهيلامهو حما َن كوي َنْيْرَل َل رتل اريبك ©امِيِظَع انذ امن ىامفا

 زظناقارنلا قرلشةر دق ©ٌكْيَيَم هلآ معا نم نوصقني نبطي :ناميالاب 4 نمرهطي لري هلا لب مهسفنامهةيكرتب

 املووهيلا ءالع نم ووغو فرشالا نب بعكؤ لربوأنيب امي ابنتك لَو لالي نكلاوذلاَلَح نورتي تيل ابججتم

 األ رتأ لوسيل ع هقداطبنلاة اعرفي زل ىلع نيكو شملاوضضرح و ردب ىف قادها شو ةكماومدق

 مءاسنلا : 63 ظ

 لكةيا عوير طصرعغ تحن نملياوتلا ىف هنا ىلزناىذلا ملكا توريخي
 مسؤل يا ءاعرلا نعجن لاح جين دلع خمول د كرما [عهصحو كلوق [نشوس ئشيم هرم ذا لبوتنيإ عدت لص
 مكهناْولَو مالسالا نيل فاحدق ًمْكِطَو مهب افيرحت يام هتغلب بس ةلك وادم هباطخ نع ىلمنقأءعارم

 هير هزاز زر هلا” ريا هوس

 ميو ىلا ٍمجضاَوَم نع
 ' واود

 ئدلل َنْوُلْوُمَي ءاهرلع
 *نووهو ى

0 8 7 

 1 7 ل م يصل

 و هنوكرعا ”موُقَاَو لاق أبمْمُهَ
 1 ا تي يو سس ست يو سم تل سس م ع سدت

 بجأحلاو فنالاو نيحلا نماورفأم
 ا تت اااا للاةك

 ل اشلاو فلاب لقوم سابع نبا نع متاع ىلا تيا هاةردرب اجل وق وبن لوالا نال لكب
 نا رضا تا نارا مولا |نرع ضر تاء أيع نإ نر سرج نبا هاور

 اللارمالاب لاثتسالا بردها دميعولا نمر امرا قوس فن اسم ملك ارب فضي
 ةرزخ قل نوعمو فيي تلا نم نولحفياو نواف اهم اذ نيو رب قرضغملا ءلاوتسا ناي

 فيلر ىف ماا ىوالاازب شع نوزنغاي باكاوثدو فلغ مرعب نمثل لادترلوق
 صرف عسا !نان ايلوا امالي دوسيل ١ رمش اوكا قلطم ل شل ابدارادانل ةغس ىرواوقلو

 ءاقهلكعس روحوا !”رانلا ىف قلل فانصادولك ىسق رياك باثكا لبا لرش
 مشعر وخل رئالا نا لصاول انت وتلا منع خم سكن اكنافلشلا ن ودام ى !١ ىوس

 وبتاو بنفي نلف و لوطسو سو لشي نمضفنتل ال ىا بتي ل نمل نور ام نفد عو ناو يونلاب
 دلو ينو ست ورعي لون زب الضد يطرب لرشيلال ل اهكرشلا تتم م لل يلع لا بسن
 | بحا :يآن رقلاى امال ل اداشيب نم قدي هرخبعا فض يطل كلا وقلم وممن طرا اشي نيل
 لق لل اوئرلوقن ةيوتلاب نمر وضغط ناز لط اي يشاتلا إعمل لو زيا عرنب نعم ىلا
 قلا نايبإ تقديس ألا عيوتل ابر غل نفل وا بوو اف ضلسر ام مإلر في اوس نا زورطك نيل
 لهلزكى راكنا مافّسالا نا للا راسا مآمالا سنن ىارلق لش ماا انركذ اهِئاذ دامني
 || /راشلانا عم تايننلا ىك حلا نار ينل جاوا ىلع اله اوزيوكح م ايراكتا ناكل نارسيخو ركل
 يلا كلو بط ائم ا عراّديإ ىا بي ججت ما ىؤكسا 1 ىلوالاو لب | ستر حبيس نش عشا اي وسط

 رافملا نمريلع مم امل ةيفانملا مل اه نم يسيبجم ضنا نوكرني نيرا ى ار تلا صنوووعسل اول ورك
 م اىدان/ بهجت مانا ى هد ايحاورسلا ءانيا نك نول قي نزلاووسبي ام«رارطاو نايذطلا
 مظل ا ةلاجتسلا حير فيكس ا م اعوا نول نعلا مث لاورذللا نييلع مب امم ىلاهتر لادن دايك ذا مدا
 .س'ىالو هلل جاابدطوسخورلا باجا نير وفد رص اهموا ورك شف اكل
 لئاررتم نع ب إطاء اشي نم زنيرنلا لبرلوق نا اان بر اش اوريفن لورا اهنا ىاهآردالا

 اوبب ذب نان قبب ذام,ل يت كارم, نانسرتق ا ةراشا ةاوتلا وترد ق ل ةدل
 (| ةاونلا قش قيقر طيخل يّيفلاو نييسلا ىفو لوط جاونلا نش ىف ىزلاومف ل يتفلا اماور يطل
 لزنو زوق حلت ٠٠ ابرخ اد رسشر لييتن حرزرعلا فو لج ا نم مآرلقلا ىف ل ثملاب برزعي
 بار فرطالا نب بعاررص قاضردب ءوقورعب ا نزاإلا ذا لص ام ف رشا نب يما

اف مب اونم اوس فري ىصاو ن |يفس ىلا ى اوبر نغم اومرق قصووسلا ناكر نييعنس مأ | "نو 1
 ل

 احصاو ن ايفسولا لاّقف ورسعض قل وره بحري رئاول اًمف ندري رت !ذام ري اىض او نا |ييفس وا مل
 من اور عشن نواصل | نيل اوروبس (قازقح نول م ن اكن اذ مس اركا نولي نلا نك انال
 نامت يبلا بسردب امن ءرجكلاب انوابكا قزلنف نوثلث نمو البتر نو الث نم تم اي بعل لا

 انياذ نويل ا نكو باكر و درغا سلا بسحلل ن ايذسولا لاق ماولصتننر لاق
 مريقسنو جير حن نايفسولا لاف تيد لم ضرعا يمك ل امري ماسح اليس ىربا
 7 !لبا م نكو ري نوطمو انبر تييورمتو مرلا ل صو الا زنو ضفيريطلا يرفاورام

 ىربارتلاو منا بكل مف ثداع نيدو مدّحلا|ننيدو ميرلا حشو رم اورئاب/ نيد قراذرمد
 وماّعلا لمرلا بلطراشلا مداني لوقو ىواما# ديلا 7 اماليبم
 المو ملط عيب راثو يلطلاو ملاراثلا

 فمن >>



 خيرا

 مءامنلا | 686 ه تتصحلاو
 يي لس سي يبل ااا

 ١ / ِ .رحتامهل اولأق نيح هباصماو نايفس ىلا اور نب | نوع وس يرقل ناهتص ٍتوْعاطلاَو تّبَحلاَنْوممْوُي بنكلا نق ايت بِ
 هس م( ىل ؛اريشسب 3 دق نص نيل رمل قف و يمارس ضد# ايبل مب دوك "يل صار ار وتلا ا

 ةطقو 4ئ بنيد فلاتخ دقو نجما ل كفن فاعلا كافنو فيضلا يروي [ىقسن تيبل ألو نو ةايبس ىدها

 نقدا نعلين مولا مكتمل نيل كابو اقيرطووقا © اذا نبل تم ىلمأ كنا ىا الوم رحل اقر اذومحرلا

 © ريق سال نومي ذو ثاكولو هنمئشرمم) شيل ىا كما نبق بْن ميك ليا هبا نع نماحن أني ابصك ني
 هللا مشا ام لع لتيلع هئداط عوجتلا ى)ساقلا َنْوُنَسْي لب زامهاخج طرفل ةاونلارهظ رتل ادد اهات ايت ى)
 منها لآ 3 لق ءاسنلا نعل خم الابن نول نولوقيو هنعهلامذ نونمتي ىا حاضلا# ة5 ةرينلا نم لشق نم

 فلا نيل سلو ةلرمأ ٌتوعَسِتو غسنت دوارل نأكف © مع اكلي مهين قوبنلا كيل َو َبَنِكلا نآعلسبو دوادو ىدب مك ليج
2,5 

 هل ملاين عهارْيعَس َمْئَهَم ىقكو نمؤيملف ةْنَعضرعلَنَص نت ثنو وسمعت هب نما ْنَْمُهْنرَق ةَنرسوةرحنيبأم
 اَهرْيَغاولَج مكه َلَب ْوُهَدْوْج تقرتحا ثبوت اهلك اهيذ نوقرتحي رأت مهلخ دن هات ٌفْوَس املي اورمكَن ينل نإ نمد
 4فقلخف © نع ْىَش زها اًدْنْرَعَناَك هلل كا هتدش اوساقيل *ٌباَدعْلا اوُقْوُرَيإ ٍةِقرت ريغ لوالا بلآ قلداعتنأي

 لكو ضييحلا نم :ةَركطش ياو اهيؤرخل نبأ اهنف ستر حْرفكال اهتم ند ىِرَجَت ٍيَْجُْمِْح ْنُئَس جاليطلا العام نيو
 قوقحلا نم هيلع مواد ودون نأ كرمي هللا | ةنجلا لظوه سمن هقشنت ا لاهثا هيَ لِ خنت ر نق
 وللا( داخ ىا 21 1 ىل "يتب اذ ناري لمى رن الأب ماعضكم لو نيل عدنا ىنلز مرق املاربق :داس يحي ةحلط نبناإعنم ةبعكل حاتفم عز مبامل تلزن علما

 3 صرع ن نور و تلذذ ن2 للام ١ 7 هم نا 35 ١

 - مف ةرلأت ةدلا- كاه لآقو مايلا دب ككتيلعهندال كيرا لوسر كمان هحنما مل هيدا لوس ةهناتملعول لاقو هعنمورثفلا

 صاح ببس ىلع تدرو نإو ةيذلآو دلو ىىقبف ةبيش هيخيل هتومدنع و« اطعأو مسا ةيذلا ىلع هللرقذ كلذ نم
 قركنلاأم فمحن ©«ماغدا هيف امون هللا نإ لرحلات نارمكرماي سالني يبيح

 لاما كلك و ميفلاوملاو بزللا ني ظضتن الان امافئاضعار تاس نرسلعشنا متااموكب ||| لج لك جره ملا ةري رص تاريخ

 ل اءانععالارث اس اب ىلع سو( ايفا نع ل كنا لة الج انتل وي 0

 لالاقةرررب ىلا نع اسير" ؤكد الدال دونما نيا اميابرا ىلا قراوتلاو ادول ادد بيش || لكامسا تسبب التو شرس نازصا قل
 ءاقو لذ ف لضديو فئاغ نمن خالو سئننما نم ىلا نادال سو ريلعر شل لس ثلا لوسي | | سلا غي ن اطميش مغسل كف س الا لكي نصل سنبل/ىزلا ن اطيجشملا توغل اوريعي من
 [سئاداب لاهتشاازما قلا تاثهلا نبش هز لكف اون ايلحلا نو يولي لولا لو وم كلذ ىف لظيو نازيلاو ليلا  فيرضلا ىرقلو ثم أب ورما ىو ىا لاو عمب جلو سيبلا ةالولوقهل قواصا٠

 ال نم نامياال لاقالا سور سلا للا لوسرانبطخ ا لاق سنا نءىوخبلا ىددابلباىلا | | تسل لارا لا للاولاد و 7 هلل لكاارسالا ىف ىلاو ىرقلارل (ّينورصركت ىاراؤملا ل كربلا نسكى ٠ ىرن نزوب

 نارتيالا خيوو لصم ى ١ قوق !ن رع ن موا اهزوق هس جر" دمع نط نيدو ل اما | |عطعلاىف لل تحد جس! ضعب ىفو مس :١ لييج ارو الا نمركذ ربط ل عشنا لحفنو روق
 يلوقو ا يعن د الوار شل قوت تن ار اوسى ا ل ناب قوتتحلا نمر وخلع ل! يس ان سلخ ريع اثمل يبس انم ىيذ لكو هأن ضر يزي ناواثو سبيد ىك تمراوار رك نراد تعدو هاني
 يرادلاك وهن حولا قوق تن اكءاوسو ةيورنم وا مبجاورشلا قوفت كن اكءاوس و ةيداقتعاوا | | تفانسلاب ل وتلا ىا قنا ىازوقت تل ال ىرب | نك وخل لداحم ارم م اارلوقو مام
 يللا »ورع رشلا لصوت نايم نم ىارعتمو وق حلا »دي دول كنوع ىحتندولوق هه لمت ميلاراشادالوثبو من اش فو ميجا ىا قحملاي ير زيإرل لاو
 مور لبعرتلا لسى يل سابحلا لاؤسب قوبسم ال ازر وزنا ىلع ض ولحم هآرشلا لوس م اف وق رسكلاب لح نقلا ىف لعفلارخا ناف نقلا طيونل خي وصلا ريشا زر حرراشل وبرك فشلا
 تلمس جر ٠7 ةياقسلاو نارسلا نيتفيظولا نوب عمجتارلايداخ نوكيل حر انذملاريطعي ناأ | لسمتارب الويب وريمتاربروت رع يشلا ضعي ىو عراشلا يشن عن كاس و نينكاسل انتل ا

 ةرتسى ا دل ار لوقو لاب عطوم ىف ازب خل ض عب ىو لمضوأ ريمرزل ا وزي ررخ كا كاب ملوق | | مب ن وروصنملا ناب نينو العويل فاورصان نمبر يسن ن الا يرانا اهن الرق نلت
 لوول النمل ل امرل ان حرزصلا فو افلم [م زهير ىا ةرلارلوق نايا ى ا || مط مالت نحل "» الذاغ رار لسا يرقي نورا مق يدل مفر ضب نيعؤلا ناف
 رّقل لكل اّهف فرت تنجم تيذاو تبرك نع لل امترشلا قعر ى حس لاقى ا بسجما | ادرىراكنا/اهضتسالا ناىا ةراشا ئتمبل سنلى ا رلوق يا ”داكن ال ةزمإلاو لب قدوم
 تالا فقر تامناا ى ا روم حافلا ناك سا يالا دلع أرفف انارق كاش فرشبلا لنا | افافافءافلان الارث ناكول دوق حس لمت »كلو ةوبإل ب رذم ىلوا نم اوكف مل
 يزكزلاو ىوخبلا لاوازك مس اذرلوق حلمت ىواصا» تلا (ولىلا م: دالوا ىف ىث دش نادرسالظنا حم انيس ولو نوتيلا ذاف فلا نم بسييعن مل ن اكول ىنحملاو طا عالي زج
 لوصالا حماه يف ازكص اولا نير عم ءيييرىل ىب علا عري ىف هسا نايتع نا اوصلاوأ | اذا رهقح اع ىااذ انانيش ى الو قتله كو عررانمللاو اذا حم اهينول باج حقل الوازلا
 هرلو ىف خلوق هلل لا جاجا حم يجب ىلا ميت لااجرل ا داهسا تكن م ريغ وأ | قتلا سب لحج ايفر نم حرطصلاىل ون ةرقتلا قلو حلا !سةيطبسلا بحاص ون
 حاّبفم خر د سو رريلع ثيل الصد طفاس نب نمت اربع لسرم نمر اع نبا ىدد نألا ىلا ىإ | نابع نبا لاقل ولع تلا لكس ا ىار حلل !ءاب كلم امدادقى ٠ ”لتخل امنه ]بنت
 ملا |يخقر رثسلا نكنو لا( بسدا مل ىا ةرلخ ةدلاغ يزن لايف لطب نايتع ىلا معلا عاسنلا رمل لما امى دورس هع مسوي نا لص ى ينل اس اغلا رامم ارب اهل او نسح او

 راج اال عب سوال يو لص ىشا' لاق اهيلعنا عيرجج نب! قيرط نمو ملالئالا متنم اهعزفيال# | ىلا و ريان لازتس ا ءاسنلا نمل ختتشمسا ل لوق بلل كا» عاملا مالا مس ااول اكد
 ىدردملاظالا متم اهعزفي ل ةرلؤم ةرلاخبجش/ى اياب هزغ لاّصف يالا تلزنف ءياّمسلاو لأن اا ادذادو ىدتلوقو هلم شلا لمواد ىاهده رتل حرارص

 : راتضمب نما جلا موي نارتعن لبق مل سو ريلعرتلا لص زنا قرب زل لسرم نم قازرل ارب اهذمامقف هرمنو ةأرإزيىا ةرما نوعسو حروق حلك # ٠ نايس و دؤاوو سوك ئاربا
 قول نم نام الشم دلعي ا كب هرم لسو لع شمل لصربلا لوسنوربلع أب اذ _ىعللا هلك ا”ترشاوكرميلىارترش اوس ايل وق كلذ ئواصا٠ةئاءل لع اكنفرتوسمعب
 فالس امس او ناعما ىبو حاعفم ا ابرنع ىلا َةَرلا تدعجو لري لا ىشسرسام لوقو ا | عمار وفك يزلا نادوق نا اك ب نمآن ميذفز وقل ع ار ويب لب اهل وا ونم[ن يذلا و روق
 عر هب دامت حراسعملا ريطخا كش اري لزي ملف ابا وو كيطعيلا] متم زوخا نال وق يمس تنب | | زال رتلش_ ىواصا/معول اب هقع اديسولاركؤاذاذاىبسرتدام لك ئرص نيم نرلوقل
 اي(وق اةباحج أو يامسلاو وبلا نيطعا انا ىلع لايف ايس ادعس ليف عرف ريل لضرل | لق لش ٠ تلازا ىا لما سمسا تمزسأ لابتي نورك از خر حرارعلا ىف ليزا رم
 ---- سكاابمهيلا حر اعمل حدف رف نم ن اين اعو ملام ملسوريلع شا لصون هركق ارييعن دل | لجتوزع شلاق داي ىف امال ةيياعر لوالا مستلا مقا” القاىلا تان مالا مسفناو تر ان مالا
 ليو لو يسيسلا س وضم ل اخ ودلا موب ورجل ليق ال فيزب راش رم امون لق يبل | (لضلاووونتولا تعش ل كيف تما املا ووعسم نم لاقت ت اينما كرتو تادوعامل ال توب و
 ةاماىأررشلا لوس ناريس نافء(نلا لسن عى ثلاكا ورسضل عم /نامالا يامر ىلانلا مّضلا تءاوارعلا عاوفارثاسو موصلاو جولزلاو عوفصلاو سعوا نم



 ءامنلا 08 هتلصحلاو

 َنْيِنَل اي لعفي مب اًريِصب لاقي أمل امرك َناَكَهلل نإ لدعلاب مكحلا و ةنايدلاةيدات ُةيدْكَطِعب ايش رمطن ىإ ةفوصوملا
 مااا 0

 | 100132: 0 شعرس ةفلتخا مُممَئاَتَت نك هلوسرو هيا ةعاطب مكورما ذا :ّككٍمةةلولا ىا رْمَأْلا باصم "يل وأو لوما اوُيِطآَو هاوي اوم
 لأب نوه ركنا نإ اهنم هيلعاٌةشكاىاهتنس لادجرو هن ًايحقرم لوميا هباتكىا هلل لل كرف نش
 ف انمو ىدومي مصنتخا امل لرب هلام نالْنوأَت نَسْحَإَو ىارلاب لوقلاو عزانتلا ندمكل ُدْيَخآملا درلا ىا َكِْذ بِمَا
 ضي ملف ىروهيلل ىطقفوأيتاف ليونيل عدندإطعوبنلا ىلا ىدودرلا اعووأع يم مكتمل فرشدلا نب بعكىلا قفاتبلااعدذ
 لأ ايام جتا ومعي نيل َلإ تما هلتقفمعن لإق كل لك قفاتملل لآقف كللذ ئروهريلا هلركن فرم عايتاو قفانملا
 يولاوي الو *هياو كين ورم ْنَق و فرشدلا نب بحكوهنايناارذكلاتوْعاَصلا ل اوك كين نولي كبت ْنَلزْنأامد كيلا
 لولا لإ و حكلا نم نارقلا ىف كلا لينا 1م لإ اًولاَعَت ْمُهَل َلْيِق دو قحلا نع هارب الذَص مهلِضُي نأ نطيل َلْيِريَو

 امر َهْل ع هّبْيِصق باص د نوعنصي يكف 0! ؤدص كريغ ىلا:كذع نوضرحي نؤُدصِي نيقفتملا تيار مهزيبم كعب 0 01 هر ص خرم ف و أى ع وا ياس صك يم | موش وص يد اق ك7 اه
 مم بهي ببي _-هحاششسلل

 هللاب ةَنوهلمَب نو رصي لع فوطتتم 215ج رت ل اهزنوارفلا ضارعدلا ىلع تور لقيا ىا ىدأعمبلاورفكلا نم مهب تم و74 5 ب كم
 : هلو 8 م سو ٠ه ا هب ا
 قحل ارم ىلع ]محل | نو دمكحلا ف تيرقتلاي نيعصخل نيب افيل أت © نيون وا حلص اناَسْحإ آل |كريغىلا ةبكاسلاب اندراامنإ
 مؤ 055 هلدامهذوخ مُهلْظِو و فصلا ةليتع ضرْكَو مهر نع فمه بزكو قافنلا نم تخيلو ؤأت هئاملَحي َنْيْزَلا كيلو
 مكح وهب مكرمايأمف الي الإ ٍلْوْسَد نم اَمْلَسْرَأ مو مهرفكن عاوججري | م هرجن ا ىامهمفارثؤم عيب الوم مي نأش
 ٌرَهْغَتساَو َهنااوُرَفْغَتْساَه جات َكَوْراَج توغاطلا ىلا مهمك احقب جعسفنا اًوْلَظْذإ ْممناَول هفلا ذو ىدعيال كرمأب كل نذإي
 جربتعلا ارسلان قري رص تءاررلت

 ىداما تنصل يئازما الو ةرّرلا يف لري الف تايبرلابرم تا لع لدي بكف دوم بير
 صوخخل ادع اووبب ىزيلا مذ ىف نكتملان يزيل ىلع ةيوصنص وصوم اذ انين ملى الحل
 خم ىف دال مثل عع اذ ارنا ىلع ءلوبونار لحب ئقو لوول اب مكحلا واما دال وف ومو فوز حرم اب
 لاب ىبتساو حرم اب صوصخلاومو فوزي فسالنعلو عمار ل يقو ءلص ورعب ايو ماللاب ورحم
 اونمآت يلام اًيرلوق لبس .اتبل اولاراعمتشل حررملاب صوصخم ارا املا يدان لس
 .تلوالل ةرانسا يلا زب ف و لرىلاي راك اير ومالا ٌةالويطاخ نارحب سانلارث اسل باطخازب
 الا وقو لل ةراشا لوسرلااوعيط لوقو باله ةراشسا شلااوعيطا لوقف دلال نيبقفلا
 ىامالا ل واورلوق تكس ىواصا» سايل ٌةراشا لام شنان نانرلوقو عرامجالل ةراشا
 تلازنامناٌضسابع نبيا لوقلمهشيلو ةريرمب ىلا نع حي راس اب ىفارطماوريرج ن بار رخا نويلسم ارزما
 ناي قد ائسلارمتدو ىراذبلا اور ترس سوري دعر ثلا وى يملا شعب اذا فيل ذم نير لا ديع
 ردت با ىور عل اهم ل يثو مل عاطل اياورماؤرمالا نوداَمْميا و ةرامالاٍن وفرع ال سيرف
 نوم ن يذلا ثلا د عاط لب او نيدلا فر مطل لبا مس لا ايعن يا نع احل اور زنملا الذ
 قرتالارلحلا لبا م: يل اهلا ىلا ندر كنملا نيعسومنيو ضورعملاب منو رمايو ميو فام انلا
 . سكوب وينملا ملا ىف ازكديوطبتتسسنيرذلا لحل منرمالا ىلوا ىلا و ل وسلا ىلا هوددول و لول نا
 نم مب ىريقي نمو نر شارلاراولخل اكلرعلا ةالود نم ارارما سو ةيازلا ىازوق حش
 م”أافزنعاطلا بجو ف لوسرل اورثسلا ىلع ف طعلا ّقاوتتسا نم لزعم روب ارارما اماو ندم ا
 نا ىاهورزتلوق لس جحرورام خلا ورمل اب ساننا ل اوما م” غاذ مباختملا صوصللا
 قم ااوضف اواذا باو ءاهالا مع اطنا ىلع آلا تلدو ناربصعل نود عاطلا بيسبول ناييالا
 كلاب, زيلسن ا لو قل ل ا نيصبحم ىف قول عام ال مالسلالجرلوقل ملغ اطال هول اماذ ا

 تءرئرقس بلا مذاهولا ل اّمذ مترمالا ل داورلونبل انّع ب مما متسما ذاع ىلا لات ن اورع نيف ظ
 ىلاو تايب ف لوسرلاو نّرقلا ىارشلاى ا هوورف يشف متك زانت ن اذ _وقب قحلا يذلا ذاذا تع
 جاو ٌءنسلاو باّكلا ىف ادرلا ىاامنبرلع اونا جكس لراس » تاذورعب ئيداما
 لشْوَّضل ا ىف ءآلا نكو نايبلا عود ىف و بسيطخو د اربجالا دبس يمول / ناف اميؤرهد نا
 ملل ءايلاو ليثملاب نومي منا رميلع صوصنملا ىلا_هف فلله ل ففيكس ايلا زج ىلع
 لوسرلاورثلا ىل هوورزف تكانت ن افرلوق نام ربات د هآ س اهيفلاب قحلاوم د
 دلقوح |” با نط ازل انين كرت صنم ليلا بت دئاو مج اّيْهلا نا لح نر ثع لدي
 ىلع ادا يرعب ىار ناب لولا لكل اولا خيم ىف نورصي لوقو رم لظلاومب كت رص ىاوآت يبأر

 مذيى ا نووزوت نورس لوعنم اءاو ىارل اننا لوعشملا لم يصنلا لك وم يلع ارزاب لولا

 - ركاب كسملا ءلعلاراهشاورب مهذو قاضنلاب ملل يبتلي انهالا ماتم ىف نوف نمار اهلنا
 نمار فرعورعنم ى اذن ئورص حم ا] ضل ا مانا مسلا نا ىلا ريراشس ا نوع وق

 حراجزلا لوقو و صن لح ىف ارنا اهيدضا تاتو في[ وكيد ف يكل تل ركل
 ياصا تنقو ىف متن يلكى ا فوزا سيطرت حتر لح ىف امنا ىف انلاد مارت #فيكو دقن لاق
 ةييساول ومصر وكأن ازوكت امو ريبملل ايبف راهلاو فيم عبر مقا ل ”ءلومخماذاو مب ايإسيديصملا
 هلل لا مت اصر لش امنا ليو رشلا نم ىا يوقع وق لل ٠١ فهم ياعلاو
 ىلع وطب وق لاس لا" ايداكتا 9في ىف مارفنسالا نوى اري ن ورم قيال ىاالرإق
 كك نؤرسيرمالا لوا ىف منا نحل او ىرماول ا هراتخاو نس | لوا ارك ضرمعمو لمت ينسب ايو نوري
 قضيلاو ن احالا الا تلزباودارا نما ايرزك لن ولك بو ريتك لل رجب مدؤرصلارشا
 سنقو ف لوران عروضا نم رفن و م”دورص سرناكاؤا منا نعم او متباما لع سطع ليو
 اندراابزكن وفلكايركل واهم نم اسهبيسلاوف ان ةنيماوا اذا ترف نومي فيفا زب مالنا
 نم لكدإرمبميرقنو ىا محلا ف بيرت ابر لق لس نيل اس رزه صم نايلي
 تناب مكى زلا لزم ىا قفار تبا تا خف اوما ثدي ل صك يحرج رار نييهش :
 تسلل | نسكن ا لارهتى ا لئنابضرااماول اتو رهرر نيبال لينتقل بر اىصاءاج لييشورشلالوسراي
 ىلا نالبعر مسا لاقروسالا ىلا نري ودرم ناو مارى ا نبا ىورازمصت يو نيب ثول و انهجاص
 بيل ايي اف بساطخلا رمى ا اندرريلعى مى ذلا لاتف امنرب ىلا لصقفث لسور عثر: لسمو نلا
 لاقت لات فذلا لاترى ا اندر ل ايفان, لل سو ريع ثلا ى شلال وسر ل ىتن ليلا ل قف
 لاق فزألا واوا انور لاقيزلا لق ديب لع لس بلا جرف اهكيلا جررخا نيت رهئ همر
 فبليروالفدشلا ل زناف نوم لش ل مت دبس نا نلغا تنك, لايف ىتاص تاور ل سسشلا لوسر أي
 ضع اذ فلكم لاه ناكاذا وزو طر باو مطارق حلل كل يأ نانا
 مالو مارخابرعالا لب اني ملتع' لو ى منك للان نلحع_ روس اولا” ميرذع ل وت نع
 ىواص ا” مة دذع لوي نع ضعاف كنك مل امناكاذا هريزوت د رقم طش بس اوج ىف اور انلاو

 نسمع نلكتبال نا (ضيفالاو ّةدادالا نذالاياملاس انا ىلا زب راش مايل تلق
 (ليال نال رماب لوفر سنا بؤ حيد رفالغ عت اولا نا سرب ال حم اورعوق هرشل داداام نالمعا ّدعاط
 اعلاو مدع انشنناب ىإ ل وسلا مضغتس اورق جل ىواص »ب سك الورمالا ةدارالا نم
 رازئتساو مدافغتسا م 0
 ش . ما لوسرلا

 يارد



 م.م («١ه

| 
 ه تنصملا

 1 ل

 مءأسنلا وه

 م يوقف 0 1س يقطع ىف كاس سي ع ياك 4 2س را ١ و هس أ تا[ هل ورك .[ايكؤا ” ا سار ف "وة
 لرب از وسلا ىف ىأ عيهفلا ىلا دوو يال قرين ال َكِتَرَوِالَف مهب © حر مهريلع بوت اون ِجِول ناش تشن بالكحل نع تاذتلا هيف ٌلْوسَرا مم

 . حينا ف اولها >هنيَب طلتخا رش ميو كْومْنَحُي 393 ب سمو موز 2 ا مو. 2 5
 كبس 7 ا و يوب يسوم

 د قتال سا

 ©اَميَِت كمكملاو دأقني اومْلَسُيَو هب َتْيَضَقاَيِِف اكشوا|ة بيض جَرَحُم
 0 0 ا -ا

 حت اَم ليئاوسا ضب ىلع اتبتكأمك أريد نص اوما وأ دكس شفنا آو ثقا ق وفم نأ جهل ابتلاه ةضرا عمري نم
 مي واتم

 ةةعاطةٌيم+ب وطعمه 0/15 خمنف ءانثتتسدلا ىلع بصنلاو لدبل يلع عفرلاب يلق هه ملع بوتكملا_ىا
 1. ا

 ةنيلاوهبلا هيو ارْجا ا"نعنم ايل ْنِق :غْنَتآَل اوتبقول ىااو] مهن امي دا قيقحق تاعي ؤئئاو راهن يح ناك لوسرلا
 »وب علم را لوسر ىل نحن وعلا تاجردلا ىف تناو ةنجلاف كيت فيك ور يلع هثدإل عىل ةياسملا ضعب لأق اٌدئوَسَتُم ماو يَنَهلَو

 055955050909556 0000 ا مما اتا ايات تت تت ثا

 9لزتف كتملفسا
 نس انا ل ادن

 :نقردتنيييضلا يدب )يبس ىف لتقل كرقلاَو قيرصتلاو قدصلا فمهّةفلابمل ءايبن الا باصما

 م ا سا ااا كن كلأإ اا ا  يكج ولا ةيلشس 34 سو يبي رس رس رس حسم ه”ضاوو ”ارس را 0059

 لكضافا َنْيِقْيِلِصلاَو نبيل نم ْجِهْيلَع لامعا نيرا َعَم كلود هبارما امخَلْوُسَرلاَو َهلئا عِطُي نمو
 6 قْيِفر كيلوا نسحو

 ير م نة 2 ع هَ 0 ه0 ىمده ٠ كج ا

 ”ههربعىلا ةيسنلاب ٍةيلاع تاجرد فمهرقَم نكت او .مهعم روض او مهترايز وم هبؤرباهرؤ حتمتس نأي ةدجلا ىفءاقدر
 م سس يس يي سل ل ب ل ل ل ل ل

 ةميِلَعِهْلاي ىقك مهتعاطب هولان مهن اال مهيلع هب لضفت * وللا نملعَفْلا وريخأ ستيمركذ نم عممهنوك _ىا كلذ
 8 1711 5 ر كامو قس دسم عشاي هلك 1
 و هنئماوزرتحا ىامكورع نم كنج اوُرُخاَوَس| بْنَ اهتيريبح لثمكتُبْتيِإلَو هي لرب ايبا وقتك ترخ لا باوشب

 _ ءرخا دعب ةيئرس نيقرفتم كيث هلأتق ىلإ اوضهنا ارِْناَك هلاوظقيت
 مم هئرفسم تاع

 ا 9 ولو كلت هن 4 ١
 7 م كرو

 ندعم اعزب اوُِفْا وأ 0 ا ا ا ا لا
 مْكباَصَأ نإَو مسشللا فلا ىف مولا ورهاظلا ثيبش نموهم هلحجتو هياسماو قفاثملا ىلا ني هئدا دبعكل اتقلا نعنيماتيل

 00 9 رد 7 | 200 2# و هو و رسم و9 مس( 9 سال مس لإ | م صوسص وس سلس ع 0

 نق لف جكباصامتسكمهل نيل باتط ا ارضاح ليه خهعف نكاد لذإ نع دلل معْنانَق لَو ةمبزهو لتقك ةَبْيِصُت
 1 ودود 0 يم و : 56 1 31 ورك صا ىو هم 7 9و

 هدب ءاجإ ديلان زل هناكع )فرز مسا ولك مدن ةميضم رقفكدل
 هميبنتلل ايوه هلوقمو لوقلا نيب هب ضرتعا ىلع هثدامعن ادق هلوق ىلا عجار |ذّشو
 نال لج لم قريتعمل ار سا نتلا نم قري رص تايرلعت

 نرتافصريفنم ضو ام ىلا باطن نع كدع تحاك داش هين رق حل #
 مارتن انعو ورق يضم ىرف مالا دلع ذدمعب يلا عا ءاج لع اه ب اوقرلوق لس لولا
 ألا معسل يطا مناولو يلم لزم امن اكو هان عمن تسلق يرشلا لوس ايي لاقورسأر ىلع
 ارب لتر غ قو نم ىرونذ ل نيل لرفختس اذ بؤ شرفنا | جو ىضأ سمظو
 (الطدر لوالاال نارسررج نبا لوقو مب و [رصا لاوقا لراس هزب نما ةرمانال طوق لحس
 ارب لع فئاسا م بيلا لزنا ماوس أمان نوم زيبا رمال سيئا نولخفي الذ هرعت ادت
 عل ناكواريكول تركت ىنلاي مارب متنا ىلع تمد ىلوالا نا ىف ان اماتال ى مب نقولا ناوي
 ىنروقشو تيناثلا طاقسا شب ناكورولملا / ارباع كالدلا تدفن كو ىقنلا ئحتيسو ىو الااطارتسا
 ضرعممشلاو ةرئاز بسئالا نا شلال تزل اهني عمت ىقنلا ىل عدل للا تروفنن كلو م ايتسالا
 ةمئازرط يناثلاو ةرئانزوالانا جلال برو نونمؤلفريرّمتلا ناكو ىئنم او ىقثلا رع نيب
 | برجو ريكا ملال ىف تويزاولم نا نحمر ةريزمال لاق اف ضنك ذلاراهيخاوببو
 لال مال طورت هزر لوماك حروق حل لمت س نيس يف انك تقلا يادج ننس الو
 ناي ناو نرحب قنفذ مب لوسورشلا ى ادا ذاو ىلاعتق ى حمرا هزيو نايل
 ىرجر لعو لوصوم ادا ام تسيطف امرلوق ىواصا» تايآلانيثكزم هيل اال ايرقحلا مل
 لرب ىال بلا ىلع حفرلاب روق حج ٠٠ ةيررصم نولكن از و كورولا دق ميج حرااشلا
 امنارقالنعاوب يمن ور ثلا ما تيبس ارئاو لوسرلا نعال نسلق كح _#_ سبا » هولحض ىو ولا نم
 يموت ا ةراشاومب لبا الايض ساني اوتدنول ىا وقعها ىوعسل اول ٠١د ييول اه رعولاب
 رعي مل نوكبلذاو لقب اكمل“ اميل اًداووق لعن ايلا حور هاما مباني لو قدا هج ول

 اءمقررقلاول باج م: انديئال ىف ماللاو إلا هيلع ارجا نر نم م: (نيتلا وتجول واو لبق ليفت
 اذا و ليقك,ت بتل رعب مل نومي اذامو لق اكد دقم لاوس ب اوجاوتبو ىازوق شا
 بساوملا مل حلو لرقلا ماع لاكولسب نولسيل يتسم امر قا كدا" منت
 مثلا" !نيدنلا يروق لس ٠ لعمل الارث د مامي لكس لة شلال لاق بسلا

 رثلا لا تلادابع برقا فام اورعو تح عاطل ف نزل بيرت انيورمتنلا مرسلا ماا
 | لوضفملاو لض لا نسب ىواسشلا نال جدملا ىف دامت الا نجم ابد إرلا سيان ورتع تار مخراو
 رض الاء ورنا متسماو لك متت سيتم اميز وك لب ءزجلا لوتد ىف لات الا قلطم ال وزو ل

 لوقا ءايبنالا بباىصا لضاور لوقت لل اس فاسملا نم اهني امد اودارا قثترايزدأ|

086 
 ةقادصو ةفرعم قدوم

 آفاق ىلع

 مضفور را 0000 ااا
 اً ارو روف ْمهَعم تنك و و صرع

 مالسلاو ةولصلا ري ىلا يبائصا لض انا قلد صلا موق لاكت ل والا هدتو قبرصلا ف نرسفما
 نيذلاو ىلاوترلوق_ لع ليارلاو قر صوم كشر يذر اوتيل تبملا لك قرص نم لكنا ىف امكاو
 ل لومرلا قلصت ىلا قدس ل مسا قل صلا نا شمل الا نونقلدصلا مب كلوا رلوسد و بلاي اونم |
 ثقل ملارولا ناك يدل الا ناكا ذاو سانلارث اس ورق لذ قر اصف مالسلاو قولصلا
 ام خم نالر اكسل ذو هب ّقارلذ نرييردق هل لس_يرإلا نه ا»فسوولا ارب ٌيلل !لوار كرا
 لايزال عملو عملا ب ريرانا لايراغاءاتش ل ةهللس__ اكوام اضيا نول اصامرَصت

 اهانيمااوتشنر و تل ىواضيب ١١ بحاصلا نعم ؤرلاو قر صلاكعجج اور اولا
 لاري رييعلا يسلب عطملا لشد ا ليتم ىا فيضع اول ةولشا# م سوء انلا فاذا
 سياردوت الس يركب نان لسنىا تيسراذلاب يلا م/رزحاونخاونم !نسذلا امي نر تولت
 ١ وش عمو اجسام ينلرس ار ضلت تجدد هوركموركن اند لاتننل قر يور نورس
 مالاورث اذ اكأمب وزر اوسو ىشرزو اوورىللنارهتلاوظق وزن حل 06

 هلغث لاسفل اهورس قل ارسل رازولا( لت إإ فوثكلا نعرض او طوس اا هر صمت الاقي
 ملت هلقس وراس ةضعلا وف لاورلا مدعو ىب ورديت عج تاع اميىا تايثلو

 ءارجلا فظن |نمم يرسل ايرارا حداشلا ناس ظننا و تاما اسبل انو :تماءاسلقا عاج يرسل ا
 "عبرا ذدن اهتللى ا سلا سمت نمر يرسلا سمانا قو بلا ىف يلا ليل نك
 3 انملاو منن تؤم مس هيلع ثلا لاسر شلا لوسد رسب لا مسند تل
 ميف لاتسعلا نم نورث َييلرلوقى واضرب وآدارجلا نع اوفلخ و اولق (ئرننيرلا مبوطف ازم نوئطسجلا
 وزانىاأطيا تل بوىان مايل تملا ام الر خي ومف مزال انج الب تاىلا راس

 نم نمكيجلالاو ىارباطنلا شرهم نمر وق هلل كار ايلاب رف كباب ام لاقند مالو
 ('للاو نم "لس اوك : ور (علعفلا لق( دز سلس ا" اعف نم ناكل ب ليتموملا
 ءاملاو نئلسل كلاب !نمل كن ن اوردر اي لصفنا نر مسا ىف سلو ءارشبالل ىل وال

 ياماذروق حط لامن ل اخ وق ىلا ضيزتخموا رتصق ىلع نعت ضلك رز وز ىلع نول
 مطل للم يشل باوك وش ادن لطوىا مشن الرق ب لكلب” منا صإاء ىغسنش اى
 مازن لوق تللطس لاب ةدوملاظئفل تدين يل ماع نب صخو يكن ب ءيقونلا ىادانلاورل
 لصاو حملا ىف لولا ءلمجلا تااوتلعسس منا نعي ىلع يلا منا قرلوقى لا املا ني م ناكلوقد ىا

 نحل ذ لوقم و لل اني امي ضرتغاو اجلا هزب تررغا مثلا نبي لنك عشا مثادق لاق
 يبشر و ىلا لو قش اي لوقملا ىاوم دل ةتلطشل_ ٠١ ةدؤل لم تتقولا
 ْ ٠ لج فل | لع الو قدل ا ثلل ال ى



 أ هتاصملا

 أَلِتاَعُي نمو 'ةرهجلاب ينل ةويعلاحيمي ورمي كيل هنيدعالعمل هلل ليس 5 ٌلََْيْلَق لاعت لاق ةمنغلا مز فاوأظحّنُحا
 1 ا يو ات ب ب سمو سس ل

 همس سس حس سس بس سبيياييبابيمبسسسسسسسسللا

 بصخ ةَئَسَح دوال ى اهب
 لال الج لح قريع ا رس ىلا نم قري رج تايد

 اب ةرفألا بط ىف مسضغ ا نولؤايلا نصمت لت عيل لاستلا نع لوم أت ةأطبا نااكاررقم
 ركذو اري ترض وق باو اورسلا لكى ع حرل نال غش نلوم
 /وو تيل املا سم لاير طلو ايدول لسن ن كول ناوب اهلا قص نا ىلا ةراشال نيرمالا ناب
 2 ند او بج فشلا عي لوز قولك روع اول هلا
 نيج نما عيب نيم وم اا نحل ض عب لس التضرا ري اب ما ماس او قولا لع جاب (لضو املا عرش م

 داب نيفستتسل صيت ثا الالم يو اتيت
 روب ملللا ىا ىلا نع لوصوم ملاظلا ىف لاد سلع افذا ىل يب عروق م رترركدل تغصاربإب ماظل
 رلوبب نما رى عى رج اذا لوعفمماوا لغاذلا مسا نا ميلا دنس ايريبذسل ماظل رمادي و لمت
 ىلا نبا ل ايعو مشب نرسم ص عم وق ىو  ىوانعرب ال تناولي لخل انك
 ىلا مو رلدلا لس وقردزع يلوم ملل تبا ىلودرلوق حل كا” يل واو عبر
 ناكو عسل امو مسا نم ن اكو صيجلا ىلا نبا ةزمإلا حش يبس اريوق بكس للا ةظيرمملا
 رن اففاكت امومبو نجلا ل اديس ىاب لسور ثلا صن امو سنى ارث رك ى عد الو ندم
 امو ىلاعتشلاديك اريبنلابىإ (ذيض نايرلق دش تكا نجلا للدم تنال لات

 مشار يكبر تلب اذ ناطيبشل اريك فعن لاير لا نجس بف فس ول يآ[ دانا ميك
 لئاصراشلا ثسرملاْذ و ن ليجشلا ناضل اميل صافالاو لاول اء يكب لب اهلا شلا| مس
 (مهاقنال نعي سلا ميكن يشل بكل بارا ىا ا مامي ال اق تكس ىوام٠» ناطجشلا
 نومكحسسلا نايل نيرنلا ىلارم ملا رلوق سل يسد زوعفس ثلا يكو لع اف ناط يب لاديكل مخ
 رق هلل سرما» لزسف رف مل نووي نا نونمت اوف اكو كي طومادايراللا حم لاتعلا نع نيفوطلم
 نول: مارقو ىرنللا روس النمر ارّهم او ىربزلا فوعنب نر اربع نمي اوصلا نم ع ارب مب
 اديرش ىزا قربا لج رك ضم نوقلياو رتل قمزلا اقول ورعسو 4
 مكديااوقلا مالسلاو ةولصلا_لعىبنلا ملل وقيد مالسلاو خولصلار لع نلا ىلا هذ كولش
 طترلاربع منه ب اىصلا مرزوق يف ل طلسم ىوعس اولا! لا نزلا ىلارتملا ىلا ميلا هززب تمون

 مهطرشلا لسى اول ةياىصو فوع نب نسرلابغ ننال اهعنببا نم احلا ىدد فوت
 لفؤوشعلاب سيما ىلالااقت كذا انرص انما لف نولرشم حو زخىف نكرشلا ىب ايراولانيف امم مو
 اواعتسان ىلا ةولصلاومئاور وفي[ لس ل, ةولصلاوتاو مري وفل ليت ن يذلا لارا قاتر ثلا لزنا وفك وان
 عم اورج ابارلخ دل احلا ]لن لمن تركس كلب سس اق قدم ىف اول اكو مل اتعب موا ل ارب معا ام
 سلع ليز قس و مضعإر راروي قو ىف لاتمل اب اورما ميررملاى لا مسد رريعر سلا لسا لور
 كا بجوم ترومان م انوخو ح اورالابرراطخالا نم اروطن لير شك عرعر ال و يملا ىف اكشال نا
 اص 1 لك وام اوربا رضا ىف وووعسل وبلا ل مسلسل لق ىلا وتل وق كدت ةيرشمللا

 مايرفتساَنولَيعََل كلام ةاليزجا راو ميو اًرِجأ هيون توف هوسعيرفظيبِلْذي ؛ًادهرشتسي قيقا لس
 افكلامهمسبح نيذلا ناَندولاَو ِءآَسْيلاَو لاَجزلا نص َنيِفعْضَتِسِملا ملط يف و ملا ٍلْيَِس ىف لاتقل نمركل عنامالى اهتمت

 "اماجلاَظلا ةاكم ريزقلا ةِزه نم اني اير اي نيعاد َنوُوْعَي َنْيْولا مهنم ىداوأنا تنكس ابعنب لأ ةمهوذأو ةرجعبلا نع
 مهءأع دهّننا باههتس اشو مهنمانعني اريح َكْدَل نص امل لَعْجاَو ايروم | ىلوتي ملء كس م َكْدْرلَنِم (ئللَعجاَو رفكلاب

 نممهمولظم فيصن اذ يي[ نب باتو م لع لجو يلع هدا لص لور ةكم تدقف نا كامههضعي ىقدو جورخإ هه ضع يل سف |

 ق تيت مكلاعا نم ثوصعمت ءايلاوراملاب نومي و هتيصعم كركي هلا با نعت مل مح ةنججلا ىاةَرِخجلادمأتفلا هلله _ىدورم »ىف اسككاو ةزكو يل يل ةينتب هلل 007000 9 ها لب . ناكل لعوب ء ٠5
 ْنإَو توسلا فوخ لافلااوشفقالذ ةعفترمةريَتُس نوضح ربى مدل توبا كرز اؤكنأم ياا ودهأج ةاونلا قرش ا ها . هتف 00 م 2 ”والدعو هموم و - مو -. م. وه

 مدإ ل صحاسكء هلب و بدج هيي هْبِصُت نإ و "وللا ٍلْدِع ّْنِم هِي الوفي ةعسو

 نب وتضيع ا نوت لع اذ نضل اوزنا ىلع بنما لك لوخشمى لا فام صمدشلا دين | |[

 مءأسنلا
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 0 ا اثةة1013 اا ال000 ااا ل تا

 "!١ باتغ كا ام عبق طنا ةرتدو نمل

 , | راصنا "نطْيشل ءايلؤا اًِياََم تاطينشلا تعال لميس نومي اورَمكَنيْلا وما لميس ف َنٌوِع قيام نيا مهملاظ
 ليه َنْييلَدإَرَلا نيرفكلبهللا ديكر قيل يهد نايم ناك نينمؤملاب نيش نيكي إ هثداب مكيوقل مهويلغت هتيد
 بيك ملف" وكرات ةولَصأاءمواَو ةباصملا نم 3ع ام ييظهو مهل راذكلا ىذدل ةكمب هويلط املرافكلا لأتق نع كيري قلمك
 لكل هلا بان عحه يق لحقلاب هه ن عهارافكلاّساكلا نفاخ َنْوَسنم يرق ذإ لاقل مهنلَع ضف
 ابر توملا نمأعزجإ لوم ةيشخلامهتأجاف ىاأهه سيأدو ذأ هيلع له امل باوجو لآحملا لع رش ا تّصنو هل مهتيشخ نم ينج
 ىلالتا "يَ اهعءاتمتسالاواهف هب متمتيأد ايلا ام مهل لف :ينرق لج قر اله الل لكل نلع تبل

 رئيس م“ ناو رشلارنع ندهن اول و قي صممت إو روك يلا هعصر حبك ىلا عتزر ال ن ضن ذل
 ألا لح رؤوطعم يلا هر تناك اذاف نيت انما الكت وزب نا شالو كمنع نسوزباول و
 هلل اضيا مهمل ىوطعملا نولي نا يجو نفل نما ىف نوطحملا مرر يفنى ف نك قا
 ناوشست و رنفص عّنو ن اكوبسد فور يخل ب دارت نرثو تابازملا اذا مل نين اذارلوق

 رق جلس وراس مب لس نارازللا اوسخ نا منن نلف جاف امل يراوح لم | ووريكس انلا

 | عيوتشلوا سور ثلا يسيرا نم ديس اور يلع ضلع طش اوارشلا نيم لب اب نيرراشتم 5
 كلو ميسي ناوارلوق لل طل# ٠٠ اهنمر نا معجب يولي طع يشف نا قحىع
 مشلا مشين س انلا رتبي رلقن ا ىلا و اور شيا ينسخ لبا نم يش ش اووا ا لالا لع
 ههلكعس دم» ةدايزوالمم ل صرب ل يييصم تن افرش اانا تلق ن او بسبع صاف
 هج شت و شخ” عم او فص ناك دريم اول زراغ بيش نمو 1 لالا ليسا بسن وق
 ل بسلا رزيق اراؤرشاوا لوق يف نعمان بذله ور ريم مسا ريض و امثل سيضم

 ةامافم ا قمم يشل لع لعاملاو ناكم مساوا ناز مسا ىب دة اجازه هزياذال قمل
 امص ان ضعي امناو ورْغل فذ فعال ما نبا لاك تقولا كلت يشم امب أمانيكا
 ووعقلاب نولايايفمل امسزتى امل تروق هلق لا» فرتوبر نم نبا لاقؤيبخلا مةدنع
 ولام عمم ايرلق يلع ٠٠0 اهلا ميتنلا نم لاتلاب دول اني ام ايتو ىلاذلا اتم نم
 نولوقيمقو امي عافسنالاى سو نيعلا ىف كى لطئوردسم ا ماس ملا مىسا عراتملاف ىااسي حم اتمتسالا
 يب لتس ىلا ل الل خالا و لمفلل اهب عا الفل نررازسم ان وسلا لررصم مساوررصم
 لكولام لكالاوزدسملالكالاو يرطب المر ومطس اور سلو بطلا ركااو كو زر ومس اوروهظيلاكل لا
 لاو ليلغاليضت اولا سيلورانغلا لال ثآر وق سل ىئركا» يلاءا ف يسجاح ا تيارل اق
 ريربفل ايرث ناو ناسشلاو قزح أرق ى اوءايلاوءانناي روق جلس حرارص وب حبر نحم
 عوبسلا لابو مل لمت نيزلا ىلارت أى اقتباس نجس انمودارجلا ف نيثذ الان يت اندلادانسا
 بسازيط ا ممم ةاونلاٍة شكررق لوق كل سس فرلا» تانسلالا لكم ل اادانسا باطخماءاتتب
 بساوج لا منول ورق ل ط1 كواصا» ةاونلا نلت اي ىف نولي ىلا طبخ ابوريضت سانم او
 _ وروعسل اوب دع تروم ا مر ري. قريطم رورب ىف زنكولو ىاريلع بق امءد الو ىلحاو اتا دزني و ل
 ولو وووس ا ىلا نو نزلا ىلااك ع لفلاو نوصخ | بررعلا ملكى ف جرورب درس لوق نش
 لاشي آ ةريثساوق رسل لمس نصير وصقو ا معيفر نوصت ى ا كر يتم هرب ىف منك
 فوزيول باوجو صخاوج هريشلاب هلطوارعفررمعل ايش و رفر ى اهرمهشمس و هداشاوءامبلاداش

 ار نال ع مفوطعم لب او توملا مرمي ةرييشم نرورب ىف ئنكولو ىاريلعزبت ايونل الو او اينخا
 ممتماو ل الداسيلع قر ولزملا ةلالدلامفزعدرطاءقو هرخأى ا منكولو ةريشم جورب ىف اوذوكل ملول ى
 ل

 ا »جا ##



 «ءآسشلا ١ .[غع ظ ه تنصحلاو

 ندعي ْنيق ةشديسلاو ةدسحلا نم ٌلُكمه) لك كووشب ىا سجملاي *ةِسي نم مِن لقَب ةنيردملا لوسيل ع هدلط تلا مو دق َنْيَع
 مرف نم بيتم اورفتسا امدمدري ىقلُي امير َح اومهفبرنا تويراقي هل ىإَنْوُهَقْفي َنْوُداَكَي الم ْوَقْلا اَلُوَطَلمَه هلق نم ايثنا

 نم َكَباَصأ امو هتمالضف كانتا للا نيف ديخؤَئَسَح نم ناسندلا َكباَصأ م هيفن نمش. !لهفلا ةبراقمئفنومهلهجج
 1 سبي ل سلا همم خس اسس 000 هيي سيسبب بيبيبيسبسىللا

 لأي ىقلَو 5 ناكؤم لاح هالوُبَر يال نجعاي كنزا و بون نلا نم اهررئجوتسلام تنكر ثيَح كلتا كيت نيف ةيلب كيم
 0اظيِفَحْم هلع كد ْرآَمَه كحتقالف هتعاط نعضرعا ىو ْنَمُو"هلناَاَطاْن قف َلوُسَرلا عطب ْنَم كتلآسر لع كيه

 ديبي سساسلال

 ةُرُرباَذأَق كِل كاع انرماك  اجاذا نوقف تملا ىل نووي لاتقل ايرمدلا ل بقا نطو م كن اف مهرما اتيلاوا ين ن ليممل معدل فذ اح
 هلكوا ةعاطلا نم كروضح كا ُلوُقَت ْىِزَل َرْيَغ ترمضإ ىا هكرتوءاطلا ىفءانلاماغداي مْ ةَفِإع سيب هك دع نم اوجرخ

 هس يلغي سدتبب با" ماو الا كرت كررم عراف امرفل مزح ورك ىلا 4

 بكا سس قلو نير ثم ندر 717 واكو وودس 5. دة*مصار 8 ٠ . حس ووش 7 ١ رس

 كايفاكدنأق هيث ةدلا للكوتوفصلاب مَع ضرْعأَو هيلعاوزاجبل م هذا هج ىف "نوُعْيبباَر بتكيرم اي بنكي هاو كنا يصع
 متاريغ ينعنم َنكْولَو ةعيديلاؤاعملانم ةيفأمو َناَرُقْلا نولماتي َنْوديَرَسالَكا هيلااضوفم ليكم هذا ىغكم

 مدمس ليس

 نمل َنيروها لصحأمه لجو يلع هداط بنل ارامس نعد مُث[جاوإَو همظن قاني بنو هيناعم نامت انناد رز واليمن اورج
 ٌبمولاق فعضتن كلذ نولعفياوننينمئملاءاقعضو ا نيقفأنبلا نم ةعامج ىف لون وشف *4ي اعاد[ ةميزهل ابِفوَحلا وأممنلاب

 مم سلسسسلا

 ول ىاةباصملارياكا نم ىلرلا ىوذ ىامخُهْنِرْمكْلا ىلوأ لإ و ِلْودَلاَلإ ربخلا ىل ُهَوُدَرْدَلَو ليجتيلع هتداط عونلا ىذاتيو نينمؤبلا
 2 3 » ل يل ل ا 0 5 اي ذل نألا هلل ول رم 2 ١

 رجهم نوحي نيلامهو هملعن روبلطي ١و كروعيتش, كت 4 نكس يلا لواعاذي نا ىقيني موه له ُهَِلَحَل هباو ربي ىحهنعاوتكس
 ياكم وم ولص ثلا لوسر ىا

 هل لما نسال حوا ناكر وريط عن ملا للر الاردني تبديل ضو |. ديصو انومس 1111111 0
 تااضتساورزسالاهقل جركل لدملاب باق يسلق فلور نء الم لل ةربتعمارجس انتل نم ةربي دج تاتي

 رات ومو كل تفتاط لوقت ىف نناربررت ىلع حملا نوليف فم اير ينض ىلا امام ميريل نولي | | ملف قزرلا ملم طسبد دق ناكذنا ىور ملسورييع ثلا لص ىبنلا مرق شعل وقل
 لوّقلان إل وقنا لوصتى زلل نايب ءاطلا نملوق لوالااور اننا نيرسضملا داو حرراشلا| | اولاّمف كاسمالا لدلك سما اورق ن اهيبالا ىلا مب ار ةضيرمملا سود ثنا لص بنلا مرق
 بل ايصعىارلوق كلوش 'يرييفت بصنلاب لادصعى ارلوق و ىواضيب هآريعاطلان اياطوأ | روعسا ولا وم ربا ماو "لسير اذي مرالقزنم انعرازمو انرارث ىف صكمتلا نوف اننا
 نموا ءارعشسلا تيبب نموا لبيت بربر رومالا نالرتوتبيملا نيل ىنعائيلا لورد يت | ”قشانباول اقف بيرجلا ل ل صولا ورشلف ن اسسيبالا ىلا مب اعرف ىا ,1 ىننا روق تس
 امواقافنلا نم ندرس امىا نوسيبم ام لوق ىلا كاسب يو ىوسب نال ى جلا سررببلا| | است كرايمرخ موس ل جرو شسلا مولا حرابصملا ىفو كربلا وجو ضن ادلع طل اورياوصا وشو
 نباطم م هرابخا ضخب نولي ناب ياعم ىف انمق نيرو هلع: لانا لرمالا دريد ريرابلاو ثلا نم ةرصاو لكى او ارسل ارثع نم لكر وفن للمس حر ٠١ رب اور ينل شب مولا
 ىلع وري ناكا ف لك لدك دلمعبو خيب ئيصفضحب نوكي ناب ارث ىف اني اهتروقو صحب | | ملكا زبورخءال مالو ارتي امدالؤب لاف وق كك حا اًاهعاو الخ ل اعترشلا بج ند
 ىف[ سي امريؤ سبل خيب عيحاوم و رفق اوتم املك ه راهخا لب ضخم انعق انمرضحب سيئر ماو لاونم | | لاكن برمج او مإلاو عيت و لسجل ايم يبختل لل عنا رج نس قوس اييرو نيبملا نيب ضرتعم
 أوربجول سلاريقنع نما ازورف تسبوا دوري سر مق الرالا لذ نال شلامنع نسناس سبك لذأ | قحن نو ظظنلا فحم امامبف لع احل اور الوب نم لام اخيرع نوقف نود اكيبال لوقو مهتياون
 ناب بييجا ليلقاف المخا يف نا موكل وق نا تلق ن ا ظفدلاوا حما ىفإر كاف الار يف | | اء باطما نم ّل اني نم لكل باطخ ارنا نعل نان الامي لل قه هش سرارقتسالا
 اورجول لاري, نع نم ناودق لصا تالا ريف سيل نرقلا نا قعم او فلا يمل ةتكلابر يبيتسلا| | لق تورش امتع نم لكل قوق نيب عمج ارجو فيكى لك ن اذ و[ ك دن نق نا
 الامل وريال الصا ف التخاريف ناي لفدنلارزع ندومش للقتل نع اضف بكا ضخ هيف « مضاطا اما تملك يلا هرب لقريعلا ل مثلا ثلا فانءاث بكشف ند يس نم بام ا امو
 فسعبي ناك سور لم شلا لسشلا لوس نامل وزن بسس لاما مج راب ازاورلوق تلدط ل اشو افلا زوم ىلا عتدشلا نال قيقا ىلخت لإ نع نمل كل قوق ىف ل امرشا ىلا املك ايشالا
 فرب نولر حم ملاه نمر ابتتس لل نوت انملارداب مث وبإكو ارا زل ااومل“ اذا ايارسلاو ثروجبب رزاملا ليس” لشن نفيس نم لكباصاامورلوق ىلا يعلا لش ىلا ليس بف اذا أما
 فبلذب ميمو ب احصار ابلوا مسوي لا لصولا لوسر نم موعم نا لبث رن وحدي | ارجل اشيل ادفازما نا صل يوقع لرش يسبب ثلا نم ميس نبك /اماام هرمدقت
 ءابلا ليث ورب عاذورسلا عااذا ل اًهيهونشا رق تلك ىوام» نول ءانعض ناسا | | ارّيلخ نا شي نمفاعترشلا ىلا |.فاضاو اهضوفو بسبس ىب قئلا بؤذذلا مباكتلا شسيج نم
 مسمع اا فرجا انر هأن درؤملا بولقز وق لش لان ثردقنلا نعم نعازالا ضن ةريزه| | نم فياصاامورلوق نيب عم! ىلا ةراطا هيف ه1 سبل اثسيد وق هيك ٠١ ةاذانمالفرنم
 متوقو نينؤملا حرف مدد ايقياناو فضلا يذيب لف زف لاورمنل خلا عاش اداد موال | |رم رلوق تسل د نيل طملا لول اوو حب اولادنا منع نم لكل قوق نيئورشلا نشيد
 مادعالا لل عم ابررطظلا وشل يره وعاش اذان الصاع اهبرميضو ى اروتس اولاراش ار قو أ | ةيوقعورزع نم زان ىل اوتيل هستسمداههعإلا ثسيحن مسن اكنلاو ىا بوذا نم اسمبتوتسبم
 رق ىلا جرا” لءانرر(بتعالاا ذم ةرسغم ناكف برحلا ٌةداعاو بزتلا لصرملمبو رج اربع رشلا نشر ضم او نعوريكن وفلو مدديا تربسلاىف هبيصمص نمكباما امو ىلاوتر وقل
 امو ليطوق يللا لو باهصلارابلو ىنلاركي تاك لعافللءانبلابوااوشلادابكوا لا مري ئكىا لوف ابابا | | يمن ذي الا حف حسحشسا عر يمنا سو اهكاشي ءلوشلا تك بسن الو بصور_يريشي مس ناي
 نيل اهاولاكم فالاورتفصو يضل و انعم إلا نزلا ملحق نا ىلا ةراشاريفالوا عازب نا يغسل | رشلا صدرا ىور انزال ىا تماطل وق نال روعسل اولا تكا نعش وتل امو
 نا ىلاو رمال ى اوعي يثعلا وأو بج روق لل »لوا عاني نا غيط وك ير تفصل بكن دعأ | نع ىنئوببو لشلا فراقدقد ن وقث نال لاف ىلامترشلا بحار يف شتا نم لاق ملسو رديع
 مةاهتوورطغي مررت نوت تسمى ا نوطبتتسيل وك حين ابرما ىتتأوا نال فوت دا | دقن اىواضيبا» ا ىلوق نم تلزنف لس ىراصنلا تزال ابد هنن نالاديرمام
 لرمالا واو سو ريلع لأ سلا لوس ناد ن وشل اول اكل يو أب رئاكمو برك اروماي مكرمو ملا ل صرنا لوس الاوراذئ الا الاسس انبرلو شرعا نق ايس ف زال يعشق ااريزنلب
 ووعيشارىالا خلل نيف وعز فر عشك او فو ور ارءالا شتى رومطنلاب قول وو نمأ | زوكالد نوزف هس دافروق ل الانا ع اط انما لورق يلا ىواصا» اهب نوار شمحإ وريم
 نيا لعل اوومست مل نايا وف اكمل هونصوف ومالا ىلوا ىلاو لوسرلا لا هوورولو ةمسفمم تش ذا ررملاباوظفلكم ثارارلاوررصملا لحي ىار عفب ظوللا نم لرب رص نالأر جبل ا ازيراسألا
 لواريلا نم رجس ىذلاداملا طلو ريف نورزيو» نو اراب ن وريدي فيي ريبدت د وطبتحسملا | ارد وم عاد نولي نازوكم و ضوعملاو ضوعلا نيب عرج ل زنا ةرياّيلاو للاب مهظفلا نع اضوع
 لضي هيفا د او ىف اعد انمدنمؤ لطف للا ريردتس ا رريجتس اقر جا تس ارطافتتسم اؤرفدح امأ | نول ن ل اولا نم ىا منسف ل تسيب لن دلل رلا» تاطازم ىا فوزي او
 تال | وقم لس رومسلاولاال قو فئاطلا شرين ان نال لش ايكزئو مف اسر مج
 ةنا فر نر فا ام نال انبب بمس اني يضل اني و لول ىدلإ امنا ىف ثمفخ ا ىا ترم

 ماوق نق مدع ى لج ىف اوف اولد ممم اقؤيم لب هرزع نعت ور لب ئرتال ناييصعلا ل
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 سس ل اا

 ىلإ كش بيرل ةَمِلِوْلا مدي ق لإ مكروبق نم رك عجل
 اهلاوي نع ىلا ناهس

 ١" لزنفال قبرت لاتدم هاتف !قبدذ لاقف م هيف سانلا فلا دحأ نم سن عطر املودلوق اكبر نص ُقَّدْضَأ صحلذل ىإ نم ودي
 سس ب يس اا لس لس سس سي اساسا

 ىماعبلا» رفكلا جرم .اوْبَش اهي مهدر مهمل هللأو نيتقرنُتتَف نقلا ف موق مكلانأم ىذا -. لف داو م ل رس ١ عورمص, مد ؟مر؟ ا . ؟
 نيل الج لك قسم ارسال نم قري رج تااترلخ
 0 اهتبا نم لا 00

 ثار لذ وراس الار وصل ف ياو ريفر يخ او دممالا ل واو لوسرلا نري رلحلا مل لصف ا يكسو ما
 فلا“ رول اسيل الذ انك اونصمك لاىةدلاورعتم افد اشالا ارب رس
 لش نآرشلا لوزنو سو ريلع لا لص ل وسر ]ب لبق ورتب (وقجو ليال قل
 ليزقلا ىشَتساإ فضي ادري الف ار ىلعو ابر غو لفو نب ءقروو ليف نورك نريز
 لظعلاباونم/ن كلو م يعبي مل ما ىا يلق ل وق كيل لا» ناطيشلا لكلا حب لطف لولو
 ”املبق قتلا مالا ف كذ ام هامرم يو ةدعاس نب سقو لييففن ءورطنريزل
 بناوت امج او مري ازجءافلا لتقف روق كل » ا لت اقف لاك ا الغ متر ايطاوزثعاطلا

 ترمورم اييىسلا لث اقف ل دعو لولرتد نورخالاصتو نوقف نما طمربعتن ا ىادمقم طم
 لت اقفل عاذ نم لاا ىلع بسن لكى ف هللا كسشن الا فلكت ل وق نط حور
 زى لك سلوق كشك ٠٠ اب دعو سفن الا فكري سيئول اعلاف ىكا
 لوسر ناىور ىزعصلار رب ىلاروق لتس نييلاىلا» ميلا زاجنا نم عفا ميركلا عارم ناري
 قوس ىو ةرحقلا ىز ىف ىرغصلاردب ودعا برترعب نايفسابارعاو مسو دلع سلا تلا
 ربرق جرورفلا لاس انلا اء دداهيملا حب الف |نعيا مسالا ءاصامن لاقيو لايمارتي امل ع ضيملا نم
 لاتينا مع اؤشلاو مصرع اش وق كساس حدا: يلا هب ل |وترنسلا لزن ف مطععإ
 ةوس الع زفوأ لد ىلاوترْسلا جو امب خم اوريربلا لجو سنع ارب بوو لس حامي قدر
 نايا وراد قوقنأ | نم قع نم |لو شل ادورع ندع ىف الزمام ىف تننالو
 الا نوكا افلا قيقحن ال كا شم عاش اميل قلطا امنا تميس رع انس حوش نمور وق
 رياطاماو بسييصنلا فداملذكلا نااىلا فلزب راشا بسن وق ل ىواصاريخلا

 موسئراذلاب ىسابعو أم السب لبيع س ذا ى اديني مديت اذاور و جلاس ىواصا انهت ٠
 17 يما باوتررلكن اهب لم اب نازار "مكر يزكم يع 206 السب يوشوورلم يل نبذ

 ىلا[ السلا يف سك نا ىلع نرسضملا وممن كلو و ا ءامد ب تنيبتلا هس يتخلوق نبل
 دارلار ير يف يلع السنا لاو اذافو اهنم نصا, روق جلل. حارس »زيا لس ليلعولس ذا
 نالاذا | مسام نيب 1111111
 رئاكريو لع دزي م ورسلا مرو تليهع مال سلاوا طخ ردع ماسلا لاكن ايالضن ل ريوس ١
 ملا رمد و ( السلا بيلو لوا بيبي ناي لس حمم سس اي ييجي ثلا بست ىخينن
 للوقف اكريو ثلا ةصرو كيلع م السا لاق نابالضف لرتب ملاذا راو بالربو ىف اشللرب زب
 مالسلا كيلهو لاف هيلع مالسلا لسور طع سلا لسد لوسمل لائالر نا ىدراكري ذم الو
 (السلارخكل او ماكر بورا صو م السلا كيلع د لاشفشلا صر د فكيلع ما لسن !لاائكوور لا زيرو

 لضفلاى ا ىجنصضل ل جرلا لائم اكربور سلا جرو مالسملا بيع لا كر ورشا ررصدو ك يع
 بلاطملام شارع اوّتسالةيانل او, لذ نال لم كيت دوف لضف ىل لرتنإ لام ةيل التو
 ىاابورروارلوق يل ةداررؤير زم نسم ا ايتومتو حفلا لوصختورانعملا نم م السلا ىبو

 0 هلف_ ميم الأس اوك 0
 مي هيلع فس امه( لق اي لع و رول نا ى تتعب ميلا الث نا ملح او لضد | رلس م رص اي سيم ثا او
 مسلسل ىلع م لسن ام يب ا نا ملكإو لمكالا نبا ىلع يلا ا ميل

 !ناكاذا نبي ضف هر رو عاما نم كب قكوزننملا نم يع
 »و

 مناهاو لامقلا نع

 لامن يش نويلس مرمي ل اقوراكم ب مضصحب لاف من | | 0

 أ | سدمام ان دي نكوارماور يلع

 ا سس وب سس دو سس معلا

 و” مورو

 نا نوليرتا

 نئابو لطفا نسم الاو يؤورلاو زتخسمي لاو م السن اور نم هراوق هيل شل قدا زيرينم راسم
 سقم اورا تسال ىا سرع | حرور مرتك عرزم الار يلع نددرمي لو مور دسك ريس موق ريل
 اورو نآرقلا ةرارقو خيطخلاىف مالسلاوربالو لن لما يلع تورو بشذلاب مسقلا شمبختس لب
 م 0

 لمو ازا لبرلا عمو وركو ماحد دع ين ىراولاوم امو الر ئلاو قخماووشلا

000 
 رعى ذلان و ئمزلا لبالإب ودروا لم ا لب ل ينم نسحب ليقوار ربا ايلا اداوزتكالا علق لاو
 مسلوق ليل ماسلا نووي او اكان م مليلعو ىا ليث اولوق يل تك لما ميكر لس اذا مالسلا
 تضوز و لكس »رومي اكن ال ليل ب لش لاقيبالى م ف راع ال السم اريل
 ا الو ىرقلا لاقوأهمعب امانلو مس ناك اذا أ ارفاكلا ممسسلا
 رس زئاجج او(راحلا ىلع مالسلااماو ند ا ىغوو ا ن الدجل لنبي اكلم نم رنفلا فوت
 لبا مسمار ايزل اررلا ىلو نايبلا حور ىف العرعر تجاصو ا ةروزنعلا# ىلا يلع السل ايرولبيدلو
 موا اميلاظمتارل حاب ناكن ا ةارما لل سوإو بطلا ىفو وآتس اوس رك لوريل زجاج ا ولما
 ازذا بادر هدامتبا اسيل( ضو ادرواد| بال هركالاوورلا اميل بس وواسع /مالسلا] نيتجوزو
 لطب م تفلا فون منالورلا بجو ركل ة وسند اوان نان افاست ناك
 عل هركي الفرويو لعق اراو نعم او مغلا ىف وقل عضو للى صوصن/كبو نا ورب الع لكلا ورلوق
 الاول وعدي منا فوط اهات ناك نا نولكاب موق م ىروركلانيجو ىفو هيف اشلا حرص بوزنجتلا
 ثلا وقول ”اتع ادد طنكورك اهذالا اقلط لكالا ىلع مالسا سبارك نسل ا ذرو مالالخ
 فا'ف وذم سب او ماللا ناري ير شن اورق هت عمر ا»وم الار ال لوقو رجضوأدتع
 مسيف ييدالاعمئارمصل عفصوواريإاو وعيرارلاو ويلا نثلام لج او يفز رق تلت
 سلابوارللاو يالا لوزن بسبس ةراشا افي سان ترام ورلوق هلل لام عما ىلادوعئوايبلاو
 نّدفلانلا نم ىال ان طوق كسل ٠ نيتتث نمو اكديم اون ادياوص او لوس, ب ىلا نسل دبع
 لاق زفكى عل ارما ةرامالل تلال وسناب ملسأ نلف لامر وقو مي اصلا نمى اس اننا فل لوقو
 .[| لمجو» يلم لثالا فانا يرفع هييقملا ىف باتعلاو نيتدارشلاب قط مدافن ل قار

 نومسلا نك اف نر 2 قت لعرم طرب يلع ارواب ملاوترخ | في ملا ءاوتجاب نييلحم ِ رد سلس نات نانا تلد كلذ مز لوقلا اوعطمتم كارو نير مف يكزتور مالا اوف انردك موق ناش ىف يغلسنا منا شامي
 قللت "ماك 9 0 ل 9 ٍ

 وقطاو ا نييمت نع ىلاو نيننفنملا ىف لو ناو معلول ضن يطوق ننال ةردقت مت سر
 هي قلت ىزلارارقتسالااسيف لماملاو ملى ميلان اكلا نض لام و نيت هلك لا" ا ظريف سالو ىفر ورايا نع لان ديرما لاوغل تل مذ
 يشم ارم ىلا مب درى ا مسمر شاول نلهررر نيقثالا نملاو مسسرا شلاورلوقو
 ردم وصوم اد نا ليني ى اهملاوزفللا نيزوق تلم لا اب ولهتس ئه اور سكرلا لا
 ١ لا ةيررصم ل يكو فوز يامل اذ

١ 

 يح



 ءىاعتلا ا ظ /. هتنصملا
 يا را يلا ا ال ا ل هل 7 ٠ ها ظ - 5 ١ هم مص م ع 3_

 ©ليبَس رنجت نلف هللا ٍلِلْضُي نمو راكنالل نيعضوملا ىفم اهفتسالاو ني ستهملا ةلمج نممهو سن ىا *ُهلنا َلَّضَأ ْنم اون
 8 55 ص وب 5# ل بى 5 77 كو نوري ل تافقتو ا 9 ولطس هةر -

 اورهظا ناورمهفولاوت يلو حصن اوْنِعتالَرفكلا ل ونس مهو نإ وكف ودل اهل نورك ول ونمت اذ هىدهلا ىلا قيرط
 م يونا للا بالوان وون ىف بلغ

 ِمُهَوْقاَو رسالاب ْرْمْوُلدَف هيلع رهاب قعاوماق اوولوَت نك مهءامياققحت ةحت رؤيا لْيِبَس ف اًوُرجاَهُي قحناميالا
 ةُكَسْيَبِمْوَق ىلإ تولي نوحي َنْيِرَلاالِإ مودع ىلع هبنورصتنن ارب نالَو هنولاوت اَيِلَو كْنِماْوُزدقَتالو وَتَْجْو ُثْيَح
 دقو ريكو ءاج كيبل[ ىدلس هلارميوع نب لدلك لج:لع هثداط نونلا سه امكمهرلا لصد نملو مه ناددلايدهع ٌقاَكْي ْمُهْدَبَو
 نيب مبلاوضرعتنالذ مهل اتقدمكاأتق نع نيكسمم ىامكعمثموَقا كيو مهووق عم كلُ نا نع ام ُوُدُص تقاض ْترِعَح
 ةنكيو :ْنكوبَدْإَو مهىلق ىرقي ناب ركع: طك مكيلعمهطيإست دلل رول فيلا هيأ عوسنملعبأبوا نهود لتمالو

 .كلئيسيرف هئاعرتكا 2 لعَج فاد داقنا ىارلصلا ثلا ميَوقْو كولي كَم كورسا لَو بطرلامهمولق ىف ىقلاف أشيل
 فو لس اوهو مدرلا اوعجر اذارفكا ايدْوهمَوَق اوُكُمْأَي ورمكك نسعحناميالارابظأب ٌمكَونمأَي أ نولي ْبِرَخأَنْوُنَجَبَس لتقلاوأ نهجلأب أقيرط

 اًوقكيم لولا كلي اقلب ومكلاتق كتب كَمْ مل ناك بوقو سش ااوغقو يؤاومكتأ كشلا ىلا وكرم لاو امك تافطغأ + ٠
 هذ انيباناهرب هايم الئ زهرع زكا ءلعج زكي و مهومتدجو طوي تيس صولملاَو رسدلاب وْرنَف مكع محي |
 ريغ نمهلتةىاتطن# أَرَساَلإ ه1 لتق هنمردصيناهل ىغبنيامىا اَيْوُملَتكَيْن نِمْوُمِلَنآَكاَرَو مهن نخل مهب و مجلتت لع 0

 قد

 هه سم ب وسلم

 دم 29 مولع نيس” يبرود ةهنو حام امض 4 .ت 1 . هلا حسم اع و و سل كليك سم م
 6 .ةئثسن َةَبَقر قتع ديره ابلاغلتقيالابي هيرضو هيآصاف ةرجتوااديصكاةريغ ىفر لصق نبأ يح وومَلَدَق نمو لصق
 اونا ةنسلا تنيتزهتعرفحي ناد« هيلعاق دصق "كدي 9 لتقملا ةثددىا هلال ةادؤم هَل ايت هيلع
 عزم ةرفلاو لصالا ةيصعشبهو لتاقلا ةلقاع ل عاهناو عانجو قاقحو كويلونبو ثيوبلتانب |نكو ضان ٌسنب ن دورشع لبولانم

 نال البج لك قربتعمل ار سا ننلا نم قربي رج تانيا
 نا ميغ ال ى اخي تلا عم ئاهاراكن سلوق تل ل

 (ريشلا ىلسىثل لالا قارس ا اومليت
 اودو نا لايتم اوم قلل تدمع ملاعب نا من بلاى ملل
 ”ل!لوسر حم جرو انبوب ايوامملا وأ نع رجل كلم لاا ٌيرمصم ولو قمنا حي
 ىلس ربو ىرغا قرت ب كم لاك نييبستك نري اص نيل سف لايت ور يلع نا لص
 رت و ني انما رت[ و نيرتبامملا,ارفلل قلاوتر لوفد م لسالا لوا نزلا رج جوا يلع
 خان قرون داش والا ىدداينملا ضازغال |يتحم رياص سو ريلع ثلا للا لوسصر عم صخشلا
 نم. ىااولوأ نار وق هس بيطخت طبر شلا ىد اير يرارملا سو ررلع ثلا صل اتى د اعنا
 ذافنلاوبوريلع م اى اوم هاو رلوق بك روعسلاولا »متساوي رج ابرسب ظنا نايبللا

 نولمي ع ليزتتلا ملاعم فو نت اني ءاهلان ونجل وق مجال 7 قرط نو ور نمأل
 ىلا مدان وريبو نويت يىا ل منا ىفو.هطلاجاةرلخاب 2 درو 6 نولصتو مالا نوربسنت ىا
 ال ةطساوإ منا ىف اور اصر ال ميرلشعن الف نوالا مث ممتع نم تك او !ورشّحسما نيلا (وقلاالا
 يوكن لا ركل مدر سعقو داو (مالسلاو ةودصلايلو دانى الا يو غني لاجل رق كك
 لاملبل اهل شرا جب نيفيا ايل او ل لب ىل(ل شو نم لكن ا لو رع نمي الو رنييعيل ل نإ ىلع ىلا
 جبال قا نمدبح نب ةييزخو ثعاززخ مب مام لاقو ةانم تريز تترطبونب م7 سايع نبا لاو

 نال لذ ورقرايضاب لاح لما هرب روعس ولام حيرمو نب مسوإل !اوراج كزلاواذوق هش ١
 ىالقع بسز نالخ ىف امإلاقيو ةولصلا تمار كن ولو تلم نا ىرئالالاولان مى نم ىلا رعت
 هب ةداريىف تلزنق لا ىا فيلا أب خوض لوق هل رك بع بس دقن الذ ىلانا
 طع مش لبقلا) فيس ة [ل وزني دامت تايآلا متودمو تنضم اولا يلاوتروق
 الا ءاشوا وز ق هلشس_هروع او ةيزجإ اب فدي اري[ صصن مالس الرش !ىلاادبا

 فر لاك راس الاانبيراشا ل اوأفي ل دلو زوق ىلا ميم شلا تريكو نيو ليست
 نلل روقب ميما يقل فما مو ليم ط لسا وهى نئاورغلا ءاولو لول مقهاركذ نال س ايلا
 لياسة صر عرارملا ىف ف وخلا ىابعرلارلوق هل لس +“ بعرلا موق قتلا ززلوقبل دينمو
 حلت اب مك دلع مالسالاداطتاب دانكن ماونس ايي ىااونم ايبننا ثوري رسلوق هلل ,س

 واوملس ميري اوقااذااوفاكنافطغوريسا نم مرق مبوى!نافطظس و رس امور تلا”
 و رساو عرور نأمل اونم ايل مسد ومع كلو اوزدكم سوق ى ااوختراون اف نيلسمل اون ايل اورب و
 ملي ضلع دءلارشي اوقدي م ورلوق هيل م حرملاىاذكدن اير دي ساو نان
 : ةهمسشل اى ناررب وجانب مك درشل وق كلاس لع لع !يلطل م اوو امني مو ىااولرسي

 1 (ًاقرشلل لنا ىف هركذ الصاع لا عام لك ساق لك

 ةرافطاو ةيرلا يف لوالافرب اىموا نوم ص ئر وو ناو نو سر وو نام اما لا وتشمل نإ

 نرقوور جرو وقواسلصل ضو سب لوصوم اا نتوطيف ةراللا يضف ىلاثلا اماه ضسل اننا اذ
 ىواصاأ_ تب نر ضمن دورين ل مجلاوريا وجيري لوقو لعن ل وزو مسا هاو شل برسل اذ اب
 رهابش/,ل يشنلاهيةيألاىف اطنإ!ليواتر شمل ادام وكان انرب لستم ل بيضا رق تلش
 لاضرا ف رزن جاما نك ةرافللا سيجما هزي حرص ىف لفادر معلا بش نولي ح
 ناكفاطنل نم رايك لوا تلاووب ول وقل حران اورو ىذلا ص ايّقلا لا ًاليذإا رمل _بش
 مسروق هل ونلملا ىفازكدمعلابشلا لذلا هيج نم يب لس امم لف كان سايل ارك
 17 ريت اهيعنى ا بدوني اوأ تيري لوق نا لاري راش اد يعوق لس نيت
 مس او حاصلا ىف اذكو اولا نص ضوعءاملاو نواذ تيب ودنا نوبي رريراسي وو روق هل
 ىلا كلذ و سننلا لري ىلا املا هيلا ىلش اا .ؤا لوتقملا لئانلا ىود نررصم يلا نا
 هيلا ىدلا» ةرعلا اكل والا ىف ةفوزو اواولا نع ضوع |, خا ىف ء امل اوررصم اب هيست د يملا
 كنب ناورطسكو لص[ تدني نورشن ايس اما لبالا نم ةئاءأطنل يملا ىىا لبالا نسينا ايم وق
 نيا نرشعب ىنعشي مث (ل ردع ناري عزب نور شع و يقمن روش و ف نيا نيوز شكو نوبل
 لا بتداندنع اذن مدد فالآَة رس قيولا نئور نيو فلا ندا ن دو شام نيا ناكم نوبل
 تلدتسا ار ىب و ضان تدني رلوق قل ةيادملا ىلا زكا” اهلا انثا رولا نموت انا
 حق امم] وورش اثناء وسلا ىف ترلفو ىلا ىبد نوبإ تانبانكو وقد زين اننا ف سبط د ودم
 رسم ائلارزسلا ف سلغو ىلا ىمد عرف حمر انجل وقوفا سلا ف تلخد للا ىب وقح
 [| "دقت الا لاو راوس لاو ملسما يبول جلا يد نم تفصنلا ىلع جلا بدو ىلا فانك
 لك يو[ السار لع زوق ند مسدد نابت امى وجلد ي دو مدد فال يلرا فا ضنلاو ىووممل رئي دو
 ًاطئلاو نا ف فالضال ان وبل و نو لوق جلل ةياسسلا ىف اذكار انيد فلا هرم اف رس ىز
 ىنضرو وحسم نيا نعى ورام نوب نب ناك اوعى تب لطم ان ع نااذا حرداشلا تن اك امنا
 نب نورشمو معذب نورشكو متن وتعأل زلا يدق لاقط سور يلع ثلا ى يتلا لوسر نا كلا
 ةرثكق رولا نوران فلا بسن لا ثمة يرلاو ضان ىثب نوزشو نوب تدنب نومك و لماع
 لصإا ربععمبورلوق هلل ٠١ انا رشخ انا ققرولا نشعر قش اشلا لاك مبديا
 يي الو تكلا مو ملعشلا ل سلا لوسرمع ىف “ناك الر شل اصر ىتشا شل امنعانب وأ ع رطل
 لبارلق اف ناولرلا لبا سل تالا ناكت از فريح لامع و ب راكالا امب لوالاو لصد الو هددعإ
 لبا لل علا لعجري واورلا نودامل شع شدا رق ناز نين تسلل مآ اياطعنانغ وب ناويرلا
 لبا لع ناكل محا نال و اورام سني هل سالو رك نم ب اوصل نموت اذ ناكو ناولرلا

 وبدلا لباب تداصر رسل قرير ع ىو تاز جو فلم او ةيارقل اب عاون اي سشاكر قو ةرمنلا
 ةمئاانم لقاوا ءانمصلا سمقو نمر ذل مثلا ىف اياطعلا تبجزخ ناو نحمل واير لبا ىلع ايرمن
 ليم ءلقاف ناولدلا لبا تمتلئ ناوريتلثلا زم الل( الغ انزع ل تقلا تقول رابع الو امنم
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 _ئأسل . : ظ مه هتنصحلا

 ناك ناو نا ىلتن نعت نآف لآملا تيب نمفاوفيرمل نآق ةنس لكبر طسوتملاوراتيد فصت مهتمىنغلا لعنينس ثلث لع مدرع
 وتقملا َنَكْنإةههتبارحل هلها ىلا ملست ةيددلو ةرافكه تاق لع هوَيوْؤُ ٍةَبكَر ُرْيَِكَ نصوم ٌوُهَو كا برحو ُرَءّوبَو نم لوتقملا

 اشملثواينارصنواايدوه ناكنانمؤبلا ةيدُكّلثققو مْ ل ةَيَئَسم هل ٌةَيَِف ةمزل له دهع فاتن هني زك نر
 يَ ةلينر كايِعم هب اهلصعااهدقف كايةبقرلا ذيك نط هلئاق لعةكؤفَويِقَر طنز يسوج ناك اهرشح
 ردقملا هلثفب بوصنور سمر ني ةَبدَت هيلوق مصاف ىذا ننلا نخل هيدر اهظل كماعطلا ىلا لآقتنالا لاعتركذيم لو قافكهيلع
 كج 9804 هن امياباملا ءايلاغلتقي[مبهلتق دصقي نب ادعت دقي ْنَمَو مهل ب دامف © كح هتلضب معمل نك
 نا هازج اذه نآبوا هل قس نمب لماذ هورانلا ف © مْ ٌَنَعاَلَّلَعأَو هتمحر نمرصبا نيكو ولج هللا بعمق ول

 . سه شريخل ةخم انايناو اهرهاظ ىلع هز سابع نب رعو عي نَمَِكِذ َنْوُداَيْوِعَِو ىلادت هلوقل سيعولا فلخ ىف كيال ىزوج
 هدمعلا نيب نإ ةنسلا تنيبواهر دق قبسو هنعىفع نا ةيدلا هيلع ناو هيلتقيد ملا لتاق ناّّرقبلا ةي تنسو ةرفغملا تاير
 "لاو ليجاتلايف طخ او ةفصلا قلهلاك ةيد لب هيف صاصق الذ ابلاغ لتقيدلابب هلتقي ناوقو دملا هبش ىعسالتةأطغلا
 ملس اولا قف مو عمل سف ارغغ قوسيدوهو ميلس ىتب نم لحرب ةباصملا نمور قنا مل لزيوأط دل نم تر اذكلاب لوا سهل وهو ةلقحلا

 نيعض مداد ع جر هر لاف 20 ل و سوح 20214227 ب
 وملف ةخلشملاب ةءارق قوٌوَيمَتك لا لْيِيَس ف دايرهلا مترفاس حيفا َنْيْرل منَ هءخغاوقتساو ىلتقف ةيقنالا اتيلع
 ايناد َمِْوَم تسل همالسا لعةرامأ ضىتلاةداهرشلاةيلكلوقب دايمن الا وا ةيحتلا ىااهتو دوفلاب ميا مي قلن مل وُوُتكَو
 ُهياَعموْاَلْنهَه ةمزغلانماهعأتم ينٌرلاةويَحا ضرع كحل نب _ :روبلطن َنوُعَتبت نولتقتف كلامو كسفنل ةيقتاذهتلق
 ايتشالاب ريع هلق ةدايرشلامكإوق درجو» مكلطوماو مك اد مص ُلْبَق نو رمد َك ذك هلأ مل هلقم لق ن عمكينغت ربِ

 0 يس ا

 ريدز اصف اريح نوم امي َناَك هلاك مكي لت امكمالسهلا ف لخلاياولعفاو انمئماولتقت نإهاكيبعَت ةءاقتسدلا و تاميالأب
 ال ف يكك لذي بربخس ابا كل مزعج ناب ىل اعن تمر |يخا نال وكمال صالا ىلع ف نحنا عرفت ظ لبلالب لَك جريعط اس نت ا مق ريرج ثاّيرلق

 رظطواعلا مهب دريس لك زج ى اوت نابزب ايناازب ناكولوا ل سس يسم ازعجو ىلاوبرشلا لاتدتدأ | ا
 لك 2 ٌءاغلاو لا 0 مالا ىف قرنا ى اعرالورلوق 7-0 وقم ف هيلي 55 ا

 نبا نمىوداو بيغ ريكىف ربا ؟ ىلع اهنا سابع نبا نصور وق هيل سنن | بيلا شامل نأ مام تداقاممسب مب انأ نايا دافي لو منيا يف ل. ناب نرئراميراتلا اودع
 لس ابع نانا ىواضيبلا ف تاو وأ برشتلا ب وارااممع سوم ا لات يوكل بقتل السابع ٠ بيش نولرأى منال منطو ديب مئارو الذارلبا ىلا لس ةدالفاق هل
 راصحا/ يلا لمقال يشق ناومج هل وق قبلا سنس ىف قبل !واور لك ورا رذ الخور | مشلاول ن١ نا كد ابل ساه شلا موش اشلا يب يو: ان وأن دز ديو تل ئ بوق
 فر بلا ريشا دا ىنديل ثيل بو فصلا فر تل ةيدكى ار تل الق هبل ل ٠ لخريؤصلا فلام عد مب دم اين ا ىلا ةيدو متردد ثالآ ةجراوومدلاو فارغلا يو لجو هيلع
 متنادرامزم قوارملاوز وق هلك "اجلا نع 1 رس | هلع ىلا ىواو كدي اري امثكيشلا 0 تال ار الل دا ءلقاملا ىلع |رناو ننس شمل ى الصوم تيد نوى ًاطنماريخازناو ب شيرتلا لف ظرلديد نوك | | مسلسل تضنرف املا لل الساري لو مدد فلل[ دس زمنا و ىو يدشن
 نم قلاسلا هرير قت سهلا يشل نشل بانر ىلا تانيا نا تلد تو ىلوالا سالب بانا رتداذك | | ذمنا (اعطلا ىلا لاقتسالا (ممحب ىاس وق سلس ار فلاءر هى سيد ؤل يد(
 للتا» يم الا ىرص اروكذم نوكسش ايل اذ لست ال ابر يرصو الوتس شريح النمل ف جاردا ةارلاراطلا لتشيب قراؤكلا هزي ىف ورتب ماعّط لاوس ؤنملا راقد نئاوم اني ويلف حس ىف ىقثاتملا
 رشلا نلف [نرثعاماو”ى ثلارتعرت ا ازدوطذلا نم ةراللاي وار تل اووجوز رق تسلك | | لق هك عور»» سنا ندي الفرز وكيمال ىارلاب لمببلا تااهثاو بيسجاولا ل كرواذلل نا ىلع
 تنل ةراشناب لصف لع كلل مسالا ذا تمتد بال اهب ىف معلا لعل ار ازعل كل جت عت ةردقملاعاسؤفادلاف نمور لوق كل يسيطخ ٠س ةيوق مكب ب انتاك ارد قش عنب
 .”ىرمالا انف انيالذ لعتلا نوم لح رازج امشلاو ةراندلا وسب ورخأ بدو مدع | | -.-.: (دها» اسفادلا نبل شي تا هدازجتل جن ناك للا مايسة ورع لس لاننا
 كيني ساورم ىف تزن نا ىلع نييرسغم ازا اورملا لري نيا ىصلا ندؤف امل لزنو زوق هلت رجل !ناص امو يلا ل كورارلا لاوسلا نأ رجالا رلو ىف نرش ل وذم انيولق تح
 بل اذ متر يصاورمهوق ىلا ير شعب [مالسل )هلع ناك وريطرهوق نم او لسا ناكو كرب ان تاولورزلا قرولك الريل أهلا از نلا ىنعست الر النو بمهبسلا سوصس ل لينا(

 مثلا لوسررجدشلا الارث لاو لبان م لزنو مالس اي سل لساورم عبو (وقلا برذ اعف تلا لالا لدن لكس ل لوم زنا لوألا يدار لب فلو نيسفملا بايراف تنزل سل دانمم
 ريوق سو مل رشلا لست لوسر اورمخ اف زق اسوي زب هاسا لستو مص رل اورد را لص رانلا يال نازن اهبرسفب اع ناو كاذب هانأج لمعي رشا راع نا ىاىزوج نا هرازتالب نبا

 روح م شلي حاودسمى اان ]وق هل كح "عمار دارا هوبات ل ائوارو ضاادبوأ | دال. كلادلا ح او قش يرسم وب درازلا ف لفي ى زوجان سيف تالي سب اوج الزب ف نكد
 لخرشلا مج اىازاف ثلا رج ىلع اورهتع | ثميريف نوهطتلام”ريطو|ربنجاةياوصلا نم حق وايومالا كلا لوط سو ولت !لكي ناوب ورخآ راو ىداضيبلا باجارتورفكلا لب تاء الار لا ىف هليل
 بسجاولاف ]رع لت انتل من اا ريعولا تي شرص ىااد انع لئلا ريو ىلع بتم ازب و كلذ ىازإ ارمتس نمل ؤامانبورلوق هفسا» إلا ساع نبا نثوروقإ : الراثا ثلاثا
 قمل عطل اوني وق اي ل/9 ا لس ناوصلا نم حقو ام كلذ لعب ترتف .ظوقلاو تمبثتلا| بايافراشلا فل را وريإلا بحاص نال صام لاوسنم اوجنرو لكلا ل متسين م لع لو
 دّرشب فا ولحج الد نورزئامو نوت انا, لكفرمالا ناي اوبلطا ى١ بلطلا لل ايلا لامغتسالا مسيل للا لسبب! نع اعوفرم ىوروووعسا ىلا ىنوجناا هذ از ذب نايوا لوق برج الان
 تل .ساونيبت لارروقو رونلاقروواوببتفىارئلتلابة رزق لوروتيم ]0 _ ىوعساوباسأ | ىف لمالاو اصول هرئلامبغ نءرليورشل اربع نب نوكل اق بو هاذ امن اهدا 0
 " ىواما» 1م ارس نع شعب ابرماي لو هدرا ريشلا وطننا شم زكى ريع نر, ذر و | | حسا تددوانمر عولا تلقا عنتسا ناوميعولا لقي نازوكت ل تور علا نا كلذ
 باس نع شحم ايممايوم نءدامل  قطنلا مثل بكى ا الع تنا نذر وق نم لاق م'السلاو قولصلا يلع نار نعاس سنا شيبرع ىف سو ريع رشا قلسرملا لوستر نع

 ظ ىلا ةروطال ا قصت اوراييف ابومف اياتع ىلع رووا نمور وزمجثومف اياولل م ىلع شلاورعو
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 نيذعضتسلا نم سس لاف ىفولصاا رب انش ا]

 «ءاسنل | 0 06 /(هاإ ش٠ هتنصحلاو

 نوه لا ونو ىجوا ةن امز تم ءانشحسا بصنلاو ةفص عقرل ابر ّرَضلا يلوأ ُرْيَع داورجلانعَنينِمْمْلا نم َنوُلِعاَقْلا ىوت سي العب
 ةينلاى امئاوتسدل ةليضف سرد رطل نيِروْقْلاَلَع موشن دهام َنْيِرِهلا هلال ضف خهيشنإو جهلاوقأي هلال يِدَس قف

 0555 يك ا ا 0606 ةاحجحئيئييبف

 دس سل سو اذا يس رصف ١ ةار) ب سو سعب ي ١ ىيوثراوأ صصص ساو ل ب ع اي
 و ةايطع اًرْجا ررضريغل َنْيِرِعْفْلا 3ع ني وجمل هللا َلمصَف و ةنيجلا ئئسعلا هند َنَعَو نيقيرفلا نم الكو قرش ايملاب دهاججلا ةدأيزو
 هئآيملوال اءوْفَع دا َناَكَو ردقملاورلّقفب نآبوصنم :ةَىَحَرو ََرفْغَمَو ةياركلا نم ضعب قوفاهضعب كاتم هنو تجرد هنم ليبي ا ضرفس م١ ١ ساد ع ل 0 .٠ رم دك 8 سه *[ ٠ 5 3 مخ دلع
 امي هاقمل اي >هسْقْنَأ يلا هيي مهو 5 | راقكلا عمر وباولكمفأو رجأايءملواوملسا ةعامج ف لزنو هتعاط لهاب ذابت

 مس  مسسلالا *-

 نع نيزمجاع َنْيِفَعْصَسِسُم اَكُك نير نتعماؤلاَومكتيدرما نمهتنكْ يش ىا ىف ىلا وتدل مْخِف نيم ئممبلاَوْلَق ةرجبرلا كرتورافكلا عم

 مكريغ لخف امكرسخأس لي ىلارفكلا ضرا نم اهي اورج عييلووللا ضأ ْنّلَحْملا اخيوت م هراّولاَم ةكك ضرا ضرك ف نيدلا ةماقا
 هلال عمولة رقال ةْيِح تيكيطتسلال نا َنلولاوءأَسِيلاَو ِلاَجَلا نص َنْيِفَعْصَتِم الإ يف داري ٌتءاَسو يتم جهوأم كيلوا ىلاعت لآق

 19 رجأهر نم وروح وقح ذل اكو جنح وشي نا نر ىسع كيوان ةرجهلا ضر ىلا اقيرط ليس َنولتَهَيال و ةقفنالو جبرا
 "7 3 ثوملا هكر زيوت هوس هردللا لإ ارجاهم هيب م ينمو قزرلا ف ”دَحسو اريك ارطباهم يعزم ٍضرلا ف نجي وللا ليس

 ستتم ب اسس 7.8 ورع 3 0 1١ 7101 تام نووس . م ومر 7 مم ىلا 7

 ٍضْرألا ىف مترفاس ُثْبطادإ و5 /حت ارْوْهَخ هللا لك هللا لع ةرَجَأ - تبق مَكوُنَقَف يللا ةرَمَط نب عدنج ذو امكقيرطلا
 ا تكة 55555505“

 هم ا

 ل و يسرع و كم 75 را دس و4 ١# و ١ 5 دم ام . سس و دهيم57 هوس مر

 اورق نيا ةوركمب م كلآني ىا مكين مْفِخْنِإ نيتننا ىلا عبرا نمأهو درت نأي ؟ةولكصلا َنِماوُرُصفَت نأ ىف انج وكيع نمل
 و ملف هلوق نم نختو نإتلحرم ضؤدرب ةجيراوشو حايملا ل يوطلارفسلاب دارملا نا ةنسلا تنسو هل موهفمُدُلُذ كا ذز |عقاولل أب

 ةالمر جلاد ”جادالا تمن الارنع كا الا» لوززلا نمر ل كا
 ها

 ناو ويف ارضاح سهشأي تدك َو ةوادعلا نيب © ياورد كنيرِفكل ع ٌئيذأشلا هلو بجاوال ةصغي هنا حانجمكيلع
 مب” لاق لل هند يت قفصتت ولا لم رشا يعتلي لف ةنيدللللارتوتوووس مونت | || ريل ار ا#ج لح قريت ا رس قتتلا نم قري رج تارت

 مشلا لوسر باوماورن خل ار يمر ازف فلوس كوياباء لمس لعيابا تلو سرا زيوت هزب فص يغ ]ذل عرب ىا فص علا لوق هل ١ ىرائبا هاود الرب ىف ىتا هآراسجلا نعلوق حل
 لطم يفنيو ضرغا عري: لك اول اه تيلزسضارجا منا ناكد فسم اب قوقول اول نتف لساور يلع لا لص رتل وق كلش حرارع »كر ن ل ل .اهرب جيل ب ةنامرز من مز نسر وق سلس ١> ناورع الل
 روس اويا!» مالسلاو عولصلا لل وسد ىلا و ليتوزعثلاءىلا ربي: ىذ لذوك د اداصوا وا لع ىفشا نايب درج اوررتفلا ىلوإر ع نيدعاقتلا نضرإملا نا ىلع كلل او ف نصملا هرانناو ئءابهزلاورضف انك

 هل ليسملا م: اوت نزلا نال اعترلوق لزنال ا فلو قتيلا ١ةرضنيعرنبلو قلك وقووخو ضر لاقلا نكي زم نا ىنعملاو جرخالا قف ىا كبف وقت ناش ل ءاوتسإلا

 اذا اسيفاول اك انبي سلا نيس لم ف كب لاا مسرد ثلا للسن ابيب ثمدب تابألا لاو ةرئابم اب نودباجلادازامناو ل ابوارجلاف معماووّئسا مسن ,ججروو ارا ئررش ايلا نع ص قا

 قشتس !نم ناامرسلاولاتف ةرمنمنب عرج لاقي يب لير خش شميل ىنب نيلي ارعمس | | وقل د اليلع ماكر ذنعل ل لور لوحفم لو وق لا "لل دسم اير شلا ودع نيستا نع
 ظ 10 قوجرخا "لب تيب ال لاو اشممدياونيرللاىلا نخلءام ل الل ن ضو ”ليعربال يل رشا ليتم بويل ىسع مل ار انياسم هج ضاتعا ةلمجاو ن اني لوعفم سلا وق ورماو لكى ارعوفلا يكن
 1و هزرو كف هزي مدلا لاق لايت كبد مع: قفصت تولا ار واف يشم ريالا سرر ىف“ | | لررارجا نسى تم لري و لق نك ىئركإ»ل لوضفملا ناررح نس زنا ىلع رتل فلاروا

 ناكل رسما ىف اوول اول اقف سلا لوسد باعساورب خلعت امم فلوس سوي بهم بلابل || لكن اورزوربجب وق ن ل وزمفإل لزازمرلوق قل حرورا» ليلا يبل نيم لكلا
 ةرضرق هلكشس ا ديلا تلزنف بلطاب ليداماولاقونولرشما نم كنت دامجا واو ملا نو رد لوالاف يجو اوررك ناورزع خل وق مف هلك تملا نإ لع ثكلاور زورق ند

 قرط ند ىربطلا ىور دق باعبتسالا ىف العياد اند ما نولسو رج اداعلا ع ىلا | | عملا او سر اوردلابو اينملا ىف ليج رذلاو مخخلاو فظن دجررل يدان ت اورد لاش
 ' مشلا ضران الملا فاعل وق يقم عى" للق لعب ناكل كر ىف تزن اناا وج ني دييسأ | ىلا وررسي ةرخآلا باو بينج ف ايندلا باوث نال ىناثلا نعم او لوالا دف الابرنيبم

 تلزثقلرطلا ف تارف هرهترزخاف ضيوم ا ىلا ندر ضيم هبال لاكاسؤ ا ورجايتت عسا | | تاو هدوبىفع اهلهم ا لسجل و ضرو َور فخم بشل ضعو ىار يملا يلعب تى 8
 مكورلعشلا لسى بتلارجابا ل ورس ف قاعسا تا لاك ىرايللا عم فرك انك ع سا لسا وأ | ىف نيرلا رم قا ن' نيزجاع لق لش كا» انسعت جالا مالدي اههنوكىف نالو ريل حج اك
 نافوب اميف اقف طيتس اف اهطسس الجر كنس ا ىرنجلا ساعلا ىلا نب قمصان: عيدنج ناك | ردا رع زي ةزنكاواررهظلا ىريا ب سببنيدرماور نم نكمتي منا نالازب نة كرمال
 كب ةرمتاهنم لوقا قر شمر ىف باصال ا ىفد يلا تدزنف قيرطلاف تافارج ام رند لم | | نوكيفف تميت لذا نيفعضتسمل وص | زيد نوعيطتسال وق حلل: اوجد
 وب و ىالؤذا ارد ناييرلوق هيل لام نيش ناكو صسو لابرو حن ا ناكض ا | لع كوت او خو !يايسا نادمو لج از اليكس او ىواضيبلا نو حور هاركتما مف
 لمت نرسل ٍةشكورحلا فون لش ياعداد مو ياعسلاىلسانيبافسا بل اانا | سر يلا فل عامر عج ١1 مس ليطريول_هضنب نيرا ءؤرعم ليسا رار او
 ووعسلاولإ لوم ا لاق نمالا حرفسلاف [هىلل لب فول |وزيشمل الذ ىارل معذم لنزةولط ةربسج املا تيبس يقم تاب ىلا ىموق سلع ان قري: عموم ىلا مدجلا علاجا هع وانعم 5
 تاولصلا مرر قلصت حف و يفي رصقنلاراءنتم قح نب لج مرا يلا نا لون لب وريسقت ىف معمل ابر نعربع ريل ارج ايي اناكم ىاارجاس. لق ككاو م اريج امن نم نار رم

 نمالا لام رص |نكرلسو ريل ثلا لسرنع در وام لكل اي طز ىلا بطلا ةدمرامقم د | مانيلا فلا قوصصل ل صاو ناوملاو لزلامترلاو ملذي يكارموق فنا متريرج اهلا نار اوشن ال
 باتنللا لامجال ناين ةرملا ىف بزعلابو ضريصشملا ريو ىف تايئايرلايصبيصتش أ | نيءاوسرفومن ىزلا مايل نمىا جر نسدرلوق ى ل” روعسلاوبا » باتلاوسوءارلا جب
 ةسمنمملاو دلع نين لس وريم ثلا ىللشلا ل وسرف اس لاق امن شيلا فشل ل يعن نا ( | ىلا !رجامج#يلقلا تاءاقتم ثم اماهوا سفنلا لزانم نمل رنشم وار يلع ل بج ىزلا هو ىتس رقم
 ةزراوم هرلوق لعل نيم“ !ىفإ ىورم يسرح ا زر تلق حرور و؟نوسدلر لص فااغيلل ملر دي ممتاذصلا و ف ماّمتسالا بلطى ار مول اب ول وسو تانلاءيجوتل احول ابررشلا
 رسال وسم ماب لايياي لاما الم خررف لكو رف عادادي رب لكو ريب حورس ادربأ | "لج لوس ىلا وسلا ناقريلاربجوق اء هد شلا لسور عق وريف لوصولا لبق حاط لا
 فقال ًاجبراىب د مرق فلارشع اننا لين لكي دابلا ل ايمارمق ى لاو د لسور شلال سر وظن عق ةاىزلا /املارجاو نالت ار لص” ىلاركلا نمسبيرملىاربي !لضىزلا ل زنا

 (دق فلان اننا ليي او الرش انناوبسوريرب صن ريتتن ورب وق حلل حورا» ةوطم رظتلاورصققلا بكري ق انتا نك رقلاو ىلهملا بسكن لص ناو ل هلا تلو ناف هرسقو

 نومسلل اغير مو السييرشع نا نيكس لك يك ف9 كسلا انو مس لالرطلاىف اطير نوم اولاكد ا | ٠ سس ىف رع نيا نيرلا صن هيل موريلا لوصولاب يسجل عاشترامعب قيضوتلادرؤإ نى
 .بكاا» تاناسلاو هي بلال نم م بضزلا ع وطت ىا (دوريرب برسيم انيك عتواكروق تلال حرور»ل وس عاط ورشا عاطل ا ىارلو سدو. شالاز تحل
 ةدمفدا فيفتي ارنع اءاو ”.ىعف الا منعروك ذم ارامل انروىا قناشنا لعد زوت حلل مسلم سلال صلال وسر نا ىدرو قرأن نإ رنجت رسسسا ناا(ىلك نير رسغملا دكا و قرم نب خرم
 ىلع مارقالا ىسو لب الار سوج د اطس و|رببس نحت ايل د مايو ل ريس عقلا يطزوحبس ىلا رفسلا ناكر يف ثميدلا ىثب نم ورمثمن ني يبرز لاق لمى سلا ميلا تاي اب ثمعب | لسو

 راسوظواساو برانمنا ءاطياي رابعا الو ليك | ىف قيطيام ورع ف حّررلالارتعا وبلا نر صقل رعاكم "ايلا تسال ْكلاو قيرطلاى رتب | ىلاو ان

 ةريسلا لدن هرقل مايا يذل ىف دي رب هراس ولد ورصنل وي ىف رمد ايل ماو رمزي ريسم لتس ظ



 اهنضلا 9 70 ظ هتيصحلاو

 5 ةفئاطئع انتو كَم ْمُمْنِق نبط رمل هل موه فمالق باطالا ف تارقلا داع قعىرجا نطو ةولَّصلا مَ َتْمَكأَ و دعلا توف أذ
 نصمم ى | _طلا نوسرحي "بارو نم ىلا ةفئاطلا ىااوُنْوكيلءاواص ىلإ البس دوم هعمس مدس كعمتمأق ىقلا ةفئاطلاىااوْنمَني

 مميش ود ْهرْذ حايل َكَماولَصْيلد اصيل ىرْخأ ٌةَقِْإَط تيل و سرحت ةفئاطلاهنهبهذنتوةراصل اوضقت نا
 1 هوس يي ع لي تا ا ' ءا

 ًااصلا ىلا متمق اذا َنْوُلدْكَتوَل وفك َنْيِزَلاَدَو ناضيشلا كور لخمن نطمب كل لكلب يل عهنداط وتلا لعف قو ةواصلاوضقي نا للا
 مُليَلَع ءاَمُجِبَل وجالسلا نخأيرمإلا ةلع انهو كو ناين مكيلعاولم نأب :ّةَّنِحاَو َكَلَيَف كي َنوْيوم زكوعيْماو طومان نع
 ىلوق ىحاوهور نعلام رع سنعاهلمح بأي |ديفي لنهر اهولمحتالف "كيم اًوْعَصَت نأ ىطرت تمنوا رطق نق ىذا يي اكن

 اوك ةناهااذ© نيم ابنَ َنْيرِفلِل نم مل نإ متعطتساأد هنماهزرتح | ىاودعلا نم *ةكرْنِحاوْنْحَو جو ةنس هن ااثلاو ىذاشلا
 اا

 مقنهايْسأَمطااذإَف لاح لكى ىا نيورليض موف ىلع 3 اتوا ميجستلاو ليلهتلاب هيل اورلذأكاهنمقكف عوضا يَ 22
 | ثحبادل كزتو هنعرشقتالذامتقواردقم تيوتا ضورفم ى ايوتكمابن/ نول َلَعْتلَكةلَصل إ اهقوقك اهم ةدَصل يق متع اعت ةلز ايا ق0 2 جمس
 رافكأا وَلا بلط ربا يف اوفعضتاونت كلوت اخيارج ااوكشنف سحأ نماوحيجرامل هبا دصاو نآيفس ىلا بلط ىف ةفئاط لبر يلع هثئالص
 هلا نم منا َنوْجرنَو مكلأتت نعنوتبيالو م كلشم ىإ "َنوَملَناَمَكَن ْوِمْلَْي هنو حاجا ملا تو سججت نوم اوت نإ مهولت اقتل

 0 نو سو ١ سا ضع ودعا 1 الا و ا ل ا كا نيو ا 2
 ئش لكب ميغا ناكوه يف مهنم بغير اونوكتن ا ىغبنيف كاذب هملع نو ديزُتمآناة مه :َيَوجْيَي ال (مديلع ياوثلاورمصنلا نم
 همرقل ات فأايقرساد هنا فلحو اهبةيعط نايرف ردع تجف ىدرب برن اها خو اعرد قرب نية قوت هحنص ىف 0

 ردو لول عابص طرت ومع ىب 9 عورلا يا

 ًاميساكلَنيمكتلانلزناب .قلعتم قولا نارقلا بلا كي نأ )عازف هربيد هنعلءانينا ويلع هنئال كولا 2 ١ هي سد ساس حام ىا_ب يلأ  ىبل ىلا ”اكقن ىلكأا امامنا اما ءانزو رم . 1 .
 1:0 َمْئاَروْهَع ناك هللا نإ هبحئتهام'هللارِفْكَتْساَو مهةعاصانغ ُاَمْيِعَح ةملعع َنْنَِْمْلِل َنلكالَو ديف *ةللا هيلع كلبا
 م و 5 4 سام وس و يك . هموأ ه هلق لوو مر سدو حس رص مج و سا ور مر#

 هن ايذللريثك َمَوَح ناك نم بيبا هلل نإ مهريلع م هرتن ايخلايو نال كضاحملاز ايدون ون "ويقل نو نتا نع لوا
 00 فلل ا كل را ا رهو 1 5 <95 25 و و أ و و مصرس رس ع

 ل أم نورمضي '؛ نوبي ذا هملكي تهكم وه وللا نم َنَوُفْطْسلاَل سأل نم ءايح هئوقو تحكى ا َنْوُفَُحَحْسَي هبقاحي ىا جابت

 عروس او انبحاص كلي ل حفتر نااولاق ميتا نم لواجيسناوولاس اف سو ددعشلا لص || نري بج لحن قرهتعم ار س (نتتلا نم قري رج تءاترلقت
 مشلول للاسفل سلس دس لاف لا عتيل نا لسد ريع نسل لس خلا لوسر مشووسيملا ا 1
 نيم ىرومت ابي 0 م 0 0 0 8 5

 نار يرتمش تضف ريتا وب كتر قطوف سوما ل ىلا قييقتملا علا ىحل اناو ليلا ىتواو ىا لع وق حط كاس داسنالا ةوارعوروزلا ف عر 1 2 : 7 ص 0 او لضمما
 ةجالاو ىلا لكلا كيزااهبلوق لم ريل او متاعاججا نءارجرتا تيأر اهبل قي طربا ف يذلاميأ ١١ مرر 8 0 9 00 راو سلا لا: 1 ًاءاثلا نالت
 - كدا تجالازلو كالو ريذو لزنم لوصالا ل ظشلابرشلا ليلا اهروصتمرلا نشا لاو ئرأ | /اس هل انهم ابا 00 0 ا
 ىوفذرر موا حو ىلع جروص_رضز اذ د 2لعءامعلانءىاري تمام تلال 0 1 0 3 0 1
 منواهبنمو مطب رارطاو نوف انني لاق جيل ٠١ نيرا تاثيسراربالا تانص بابن وش فلو نعال 21 ا 0 لا
 مل ل دما» ناين ناين لكو رخل وانسي ع :(١ فطر كذ وا قراس زنا نوم باف ن 6 ا 9 7 0 5 0 00 ا 4

 بربه ملين فاو ىاو ممتن ىلايو نلف مسضفال نم ين ا صحلاريعحم تلج عملا 0 5 0 00
 اورو الا بولرو نزلا ف طيرطم رابط نمملاوبعت نال ابيل انذلب لبيت انا دانا لة ولا ل فواكه اانا ضل 1-7 كو لات اتتوم انت ىا راايبقومل رق صال ١
 سرزرعاذا ليو ضن لع اداه اح رقفرلب | عراسم قرسل لم اطشاع شن وير رع ىلا برب رتل نا ارياف نيوتعلر فصلا لو 8 07 ربل دقم [نمورنمل قو عوورشملاريول ا ىلع انمي

 الوات هولك س» ةدلو 1 هريكز غاوي ارث 1 نات زك 0 7 يس رملا لاووحلا ىف ياىصا عمرو اشتو ن ايفسولا مز سري نامل يفر اوريو | حقو نم
 ما ممل عر معبد نم يئن ورايا لق نمي امس الاى سيان يلا هذه فورس نا فاظييعأ | نان م حرر ول و قوو نم ىف نا مويا ىف ىدا ف تلا لوس ليز غلبت ريلسمااولص سي
 ىفوفالادانببب تيريمتلا نرارلاوم نب نورت لوق هلل كرام يي لد ورتس ال زهسا | | ل نار بل [ىف لك مدقق ورس الاورج ىلا اوخلب تح وج مريخ زعم جرخيالو سم لايازعم
 ١ اليم الا رع لم : ليبس ىف نولتاتي /:هيشلا لج نولتاقا داسيا ل“ اىاررلع ب اوثل وو هفح

 سص/ىازإ !إندوري تا فلوق اب ملم موربتلاو رع اهيشلاب قحا ناف تاغ هلا
 نوري منا م و 11 صلو لرتشتب لي صن ل ضلاو حرج ايملالا تن نورمب ام

 رامظا نم ندري امرذملا نم نوتات مك لريصلاب ممر ره منا حم متربص لم نوريصتال من رفيع
 ءاطلا منبر يرجط قسوروق يله مم»» ةزخألا ىف ميظلا باوثلا ناد نايدالارث اسوم ميد
 ل صفم قرووم ا عن و زل نعلق رسال وقإ سلو( فلو لوصالا حب ابو سوم الا اك
 قيثد يارجل نارقثلا نب ةداتفرم ادار نم اهرد قرسلظ و تبرعا قريبا نب علنا ىور

 رثغ عرودلا سمسم وو ومولا نمل جر نييسلا ندي رنع اب ارخو سيف قرن نمزتتفي قرا ل عش
 روسيا لزنم ىلا ىسنا ىتسييقرلارئااوحجت اوووكر نمش اهيرلامو إب زهغااب ف لحوريموتر ف تمل ١
 رشلا لوس ىلا انياوّملطنزرظوي لاّمفو وسلا ن مس ان ل ررسو مل لا اصفد لاذ ايدنغان |[

 باواولوق سرك < لب ميامتنكم لالا سيق حملا ل عيجش او ىننكل ييعت جلا نوم نوف وكلن ا لزق حس
 تمامسلاب قا مناف توه اطدا ليف نول اويل مب ورئرا لي ىف نولت اوك افوارجلا لبى لا ريع
 تاناينرمنم سيو نال يق ح فلام ذم لا نارغ رق حسصتس ىداما" م[ نقاد
 ريلان اي إلا ىنمتل نا سملف نااروز ةواشملا م ايذاكف للا فى دوميلا م اهنا مث قرسلا لول رك
 مرموقو علو مو من تلزن نم ظنلاب فذ ناي بتجا سلس دل احر لسا هدنع نكن بسكب
 1 .ىواص»» كت انايتمجر عنا حاول ذأ
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 ءالؤهأي مد املع ليم َنوُلَمْعِيَمب ملا ناك واهب ىدوهرلا رو ةقوسلا ىنن لع فلدملا ىلع مهمزع نم ِلّدَقلا نم ىف

 ْنَمَمأ مظنعا ذا ّتميقلا موي ْحَهْنع هللا لد اجت نسف يْنُدلاَو ويلا ىف هنع ىرقو هيو ةملظ نر عىا مؤ َعمتمه احممل دج ةعطروقل
 05-: اا

 ْمِلظيَوا ىدولرلا ةعط ىركوريخ هبووسيابنذ موس ْلَمَلْن مو كلذ لعفي ثحاالى وهز عني د مهرما ىلوتي دريك معنوي |. 7 يي هو ٠ .٠ هر ا ا ل .ء.0 هك .  هف ٠ هلا يسم و يل و ياس
 نكت 1 2 الا م 5لاااااللاب مات قبس سم م ساس

 ناله لع هبي (تاأبن ذم بكي ْنَمَودي © بر هل ع هللا جي كتي تا هنم هلا ْفَمَْي يَ هيلعرصاق بنذ لعب نت
 لني ااا ا ف د < ا ااا

 007 . وجسم ملع ود < هل 2 7 ١ : ب و ديو 8 ١ ١ عرض ع

 قف هنم نربي روت اريبك ابنذ امد اريخصاينذ ٌةَحيِوَح بيدي نمو دحنص ىف يك رنية نكد يخي غيالو اويلع هلأنو
 و يم وسما 5 رب حس و رص صر ع م سا رم ط١ 5. ما ع كو جس #5

 ناد عظموق نم جُمْنِف ةَقيِإَك تدم ةيصحل ايةتتو نايك كحد ٌلْضَق الدلو هببسكب اديب ايي منَ ديمرب نائم لمحت لمح 5

 5 ش 9 هلل ها صرص رس حرر رب و 1 سد الا ل 5 3

 مهلعممل لضا لأبو تال كت ةّرعاز ْنِم َكئْوْرْظَيَمَو مهنا الإ َنْولِخُي امو كِل ع مهمسيبلتب قلاب ءاضقل نع :كوُنِضُي
 يس يس ا سا ل سال

 َكيلَعْما لضعف ناكَو بيذلاوماكسيالا نم لَكَت نْكَيلأمَكملََو ماكحيالا نم هيف ام َءَْيلَو نارقلا بلا َكْيكَء هلل لَكَ
 مد خحشتمسسسسس ب ا حالا

 هلل وو ورس يي م يدوس ملقم ءىي | ثلا : 5 هلع 546 وه نس 5 كسر يورم سياج هى 0
 لبع فورعمذ ا ةقَرصب رما نم يونا نون سقبو هين وجأثتي امى إس انلاىر مُهنوح نقرب 2 2221© مْيِظَع ريغو كأن

 ل ا يسم

 ١ سا 1

 ةخلثلا,
 ه-لسبس يشيد سسس

 داثوا ىا ءايلاو نونلاب ريب دف اين دلادوما نمويغالو لا ِتاَّصضْرَم بلط َءاَضِْلاروكنملا كد ْلَحْفي نمو سال َنْييجالْض وأدب

 عبازجملاب حلا هلرهظ ىذه ل َنتاَكَب م قحما نم هب ع اميام ف ٌَلْوُسَتلا فل ايقاع نم سيضع
 لالضلانم تالوت املايلاو هلكمْنْلهَتاَم هلرْفكي نإب نيرلا نم هيلاعمهىذلامهقبرط ىا بْنُ ِلْيِدس ع اضيرط ْخبْيَو

 1 "س و ل وعل لع هما

 2 ل ا حا ه سو هم يم 0 0 9 5 ٠

 هب كرش نر فعال هللا نإ ىف ادجرم نايم ترسم اهمذاقرتىبإ مث ةريفلا ىف هلخدث هلت َوايندلا ف هنيبو هنيه لن نايك.
 مس 3-ك م س وو ا م١ | وصمم ١١ ور هدم 9 #. ١

 مم هنود نم نوكرشملاا ابحي َنْوْعَْت امن قل نع يوب للص لص ند ودلاي كاربت نمو أم نمل كلذ نود اَمرِفْعَبو
 ب ل بيبا س١

 نعاجر اخ ٌنْيِرَمَيطْيّسال] اهتدآيعب نو سدبعي َنْوُعْرّي أم ْنإَوةأنمو ىزعلاو كاللاك ةثنكم . [مانص (ًكم] ]] ةيغىاهثناىا
 عد بت اال إي عسا طعم ولم اسي ىل انشأنتل يمي لس

 أظح ًابْيِصنكداَبِح نم ىل نلعجإل نرخ نظيشلا ىا َلاَكَو هتمحر نع با هناا تسيب وهو أهمذ هلمهتعاطل ةعاطلا |[:
 9 ب

 دسلاللسل و

 فق

 مزإل
 و 7 عا م كوع نعاس كا و3 همك هلأ م 234 0-3 2 ورك

 هل و ةسبال ناو ةويحلا(لوطم هءولذ ىفىقلا حهتِيِيَم هتيدما] 5 ةسوسولاب قحلا نع ْمَهتلِضاَلَو ىتعاط ىلا مهوعّ اا عيوطقم 0 َضْوُرْفَم
 لاداربؤري ال مالكما لف لم ابو نونا نيب حلصا نيلي تما | نير هدع ليم لس ا وب مسرعا حور, اش لكل وا ىف امووريثدالؤبوارتي تنامي قلل

 يدامنس اه اصحالا مبةوجو لكرانلا ىف س انلا سمكل بو ثرربلا فور طقس ا ذل أن مشعل رتول فا" اهني ضرمحس ىرانملاوربث تا دايجو أرنب متنا نال ارش ال الوحل
 راينرةولع .- . 2-2. . - 2-2222 . . -.- .... ..| | 0قاناتقلاصالعلال اقول نمو [رموق و وطلا ينئاوب نعى ارييوؤو عطنا
 احب رتدام سمعا مق امورافكلا يجو ركذ ةزألا ىف ىلدعاارو نوعيطملا ىلا دن احرك ذ امل لوسرلا| | م1 وحن خل !بحاص لاو ءوطمشم لو لص ل لب نعم نوب م ارنا مساهردب حو ازا ني ضومل ا
 نا ىورامو# اب امب يلا هزي قلع ن العا لولا قت اني نو زوق لاش ىواص ابان ىف | | عم نمش ةرامواورجم ١ - . ٠ - - -.- + - « «٠ يزعل راني نوي مل لا وضم

 بس هرئدا وسلام ن كى روما ربو وتس كب لجوزع ل اعئرشلا نا ارامل قريبا نى عط هلق ل لكبر ول او ىرلظلا ىويست لب ما مت وت لوالا نن ايلطواراكت مايهتسا كذآ

 نر اان لق ن ارب هأ ديالا هزي تلوسف سابو ررلعر اروبا مف ءقرسلا لج الارارج بمن لم ىلا ) اموتسالا نا يلا ب راشاصا | ىاز ىو ب حراما“ نورك حبو بؤ من حري ىا متناسب
 مسلاقاذيي نمو ىاوتر وق قش حلا ةروسيف مانوالاو لوسرلا قت [ًئي نمو ىلاوتد وق ىف مان والا فك | | درس وإرلا سنن ب وتلا ىف قروب ىاوأ بينى ارلوق حبا __ ل نيدضوللاىف نما قمت رات
 هضمي ما دال اب فت لعسلا ىنمتش# موزللاو لوسرلا ىف فالك مزال كلج ا ظ غل ف لا ناب بيبا توت للا ىلع لو ميلا هزيدرامالا حمرازدّحسس الا عفش ال يول ابيبقو انيس أن انك اسنلا
 نيزرلا ليبى ا نيئمؤللا ليس لق هيل بيطخ» لوسيل اذفلببصام فال ل الجل | | ان لكل يي سنا اظو روبسلا نال لاومالل (يصغوا ل رع لسفو اارفكت شاكر اوس بوأزلا عيب ن سيل بتم
 و باتللا فل ا زوجي لاك اريفل م وحال دج عرامجبالا نا ىلع ياووهج و يؤجل نيرا تريلعم# | | تأس او تيل قل ملاي ناسللاورج ل وقل وارلا سئل ىلا ةراشا بتي ىازق ص خخ غر
 هوازج ل عت اوزنسلا ىف لوسرلا د قاشسن يثو نينموملا ليبي عادا نيب عمت لل اعترشنلا نال حسا ن/م الاورعنس نالوا يزاول ٠٠ نايبلا حر درا" براي ىلرخ اكادير ادوعاالو

 رسام ىا ايل وسل ى ايررجرةدلقش رسل وسرلا ال اوك ايجاو ما ايان اكفرير شل اميعولا | | شابا هنكى اري لوم اب بام لق هل كءطءاب 1 اب لاك الزمرد اكرسكاوو م اولا
 لولا نيب ىا إلا نيب لكن اب زوق هلل لمت ا' هراتخناىا هالوق ال لوقو لاطضعلا نيف جامل | | لكشتساو تسمو اباوج ف ادئملا لضف لولو ربت ل١. .روعسل وب! تط دقو ل ىدوميلاك
 سو رنا لصوبا لاراب زن نا ىورزلاتلذ نود ضني رق حليل ”٠ هراتغا ا« نيت مك املا ناب بسسمتا» مصر ورلا ل شنو وضول ل ناالول نيو املا مك حور ملا ناب
 :دئاطو هب ىسشم او رسفرع ثوم اعيش لاب ل رشما لناالا بوذا ىف كيش جي ينازل لوس ايلاف | | لك حلل ىواما اصر وسلا لطف وتولي اوت ىلا بالضم ىلا حم لال ضع لار عم

 رئتتس يسن انمدانل ف اوابربرثسلازجما ىلا نيم فرط سمبل امو"و ارب ص احم ا دا ملد ايلو زوو للا
 سلمصعراوسر وعم ماوس ا,ورزخ بيل ايالار وفخر عل سلآو ييطخ مآ ألا هزي تل زف ىلا م ىرتئاذ
 نع ارمي وق ملل نايبلا حورا» رضع لاءاشيي نمل لترا لكم ل نال لص موا يوبلا
 زو ميلك اور نراك ماقتس الاد بلاوسلا نع | رىباو ل اللا عراولا مل اكشلا ناف قمل
 راسو مدرك ملتما ايس يسيل مسج هن اما ىرفارنف لس امو الا لسوق يطا عزب ىف زنا لح
 ميلاثاناممانصا سيمسو نانوالاد الاد قش عمت انا ام اناالا لو قل لل حسا! دوس وبا
 ولا سايايلاغ اسوس هداشلااي نس لال لخلا عاولا امن ويسبلئو شام الا ةروصب اربنوروصياوناك

 تينا زعلاورشلا سينا تاللا ىزعلاو تلال وق هلل حرورا» ةانمو ىزولاو تازلاوك
 دناطين نم ةرعاو لك ناكىوغن ا وركؤ اكس ابع نبا لاو سوبا رلوق ولست را زيزعلا
 لو جل لال اناطييشالا مود نم ناكر نا لاك لل ممن مزمل او نرسل ى زب
 نبك الو لوقو يلع مروبام كالرل تمد م الوان ومظلا الدازكو هررقاك لن وز ل وشل م الو

 ظ مدار مارش اب ريما يسداؤلاب هارعم

 لازم ايا ف لرب وق هل لالررصملا ىلع سيصنلا حنيو/ىف مطر زعل نم سس ىلا را
 مشسلاالاذك شال امم ارب سس قتلا لانش اى ا وريعو لوقو عل نبك ماي ريلحتو راك او بساتنلا
 تلزم ناو نمط مول شرع س انا عيت قف تمام يلا هز ماو سرق تلك ات
 ىو لاق يللا من س لا ىاز قب حر داشلار اننا لاو حرر وآأس يلككل قراسلا موق جب عنتف
 هراتخا اكض اضم ض زم ( لكن ىف هررصم ىو ا نى مل صم ثم الا نإ يطيل هر مؤ ارما نمل

 ناعم نر ليف ىب اكمل سنين, سسيلاو ص ائس الل نم ناو علم ننبتسم لا لبيفو فضلك مالا
 حض ايف ضدهف شما دعاط لكي واما ثورعم هاروت يلا كركر هوكي حث مرهم نا
 نم نورعموا وق لع. لؤو طبخ انا نر حراطصاو لوقو ص ئل لمع ماولا سطع نوير ا لام ا
 لاصيلاءارسل ىنضملا مالا نال شالشلا سمصخ ماو يامايتباو نائب ءادّتعا ماعلا لع ص يلا سضطعأل
 نيب حالص لاري عفو وا ئورعمل اير مالك ناو تائرصلاكل والاف ىلامدروا ف ايج اءاوببوعفلال

 لصوص ازلوروزسلا و ربا وري 'لصتم عر الص الاب و نحاستلا ىلع يئس ساما نال س اننلا
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 لا حبب سص٠ص٠لب ب يشهي يت يي سي ا يا
 ١١ 1 نإ سس كا مق 2 عا 2و مس بم م ١ 5 وم « مل“

 تدلضلا نم اشيل محي ْنَم و نةدعنمي©ارْي نال و هليؤصبت) ةريغ ىا هللا نود نمل نجي ال و ثيتسملا ىف كلو ابك حلاو عالبلاز اين ىلا
 ىلا" درج ل اور يشك يو

 نكحا هلى رن وةاونلا ةرقنر لق © اريل َنوملظُي الو هيَ لعافلاو لوعفملل ءانبلاب َنوُخُرَي كيلوك نوم هو فأر كَد نم
 "لاح قزح مالسالا ةلمل ةقفاوملا ميهوب َو دحوم ني وهون هلمعصلخاو داقناىا ُهَْجو كد كفو نَسْحَ
 أكلم ضرك ىف امو توما ىف امني د هل ةبحلا صل اخ ايفص © !وميقلا نيرلاىلااهلكت ايددلا نعالتامىا

 د0 كاش ىف ىوكملا كانم نوبلطي َكروفَمََيَو كل نبافصتم كلزيدل ىا ةر دقو ابل ميم يت كب هلا َناَكَةاديبعوأقلخوو

 أ تلا ايلا يتَي ف [ضيامكيتُني ثاريملا هيأ نم نارقلا يتكلف ٌمَُيكَعدي[َمَو* قونذ كبدي هللا مهل لق نهثاريدو

 زاتصلع نال الج لع قرتعلا رس انتلا نم قري رج تايد
 هانلم وسل كب نولي اناور وسلا لضم لازر اورشلالوسر ايل اق تسل زم مل ركب ابا نناووج د ى ا شيسدملا آ

 ١ مشل اود اينرلا ف اكذب نوزمتن ونموملا سب وصاو تسئاادا سو ميلعمدا لص ل اقف | | مبا لق انلارلن نا ىبو قرص متر اهبل ابل تحيل ش
 عمو ترب وبا لاق ئياور فو ماها مول ري وزبتت تملك مل عمت نونا اءاو بروز يس و تبل نولعب |.ج امن نوم ارالو اسهل ن ولم لف امن ولرتي اوف اذ قم اب سمائل ىف ناتو نوط
 رقولش_ ىوامر» للؤوبب لاثلب لاء البلا بيضي وا ضر اما[ السل او ةولصن ا لعل اَمفانب ر رك ىلخ مال آ فو هريئ اوك وكر قان ةريببا زملا فو لمب اىف اذ/ كذ لع مالع |. اذان وقننلو سمي اولها
 رلوق ول ل ال تل اءاطنلا عي متي نا عا نكي ال نا فل و يطيع م نا! ىل ابداع ا( ل دلاب تلو شت درت لس " نالا قوس ى بو لوعط مس نحب ريكا حابصم ا
 لوح علوا موز لس مز نولع ارا عمن او روق هالك ا” ىراكن م افتسا نسى ارعاال ىا ىما رشا ايع نبا نعم اع ىلا نيا نرخ اهلا تيدل ىارشلا قلك ير رت او دعت يملا
 مفسد اربا نال امك خ ابنا مدع ىف احر يكرم ا لكل ارم انا فل زيد صقل اوزان لاحول | ساعد ماعلا يصب رلا نوط نا رنعو قولت نئاهيالا نا نيو لعا ىلسب لمس اورثسلا نيد
 لاميف من ص ارعا ل نول ويف مد اري لم حرا متت ن ولون ام ىنحم اف ىراصنل اوووملا نيك ضردم مسيشنرومشملاو طل يل يتو لالحلا ميك
 لامزق لمس سا" عارف ةدابع نسل ماا وعجل ملال ىلع ل نا أ | بيئي تحس او طسولاورطولاو سولو( غب اسضو مايا نيم. رافال دوني
 ه1 اينضى اليل رق هلك ٠٠ ةلملاوا حما لع اف نمالاع لعبت دقو مس ربا نك لام ىنتلأ | لكس رس لن نوف تال دوما هزرجو تشل اان نا ورك نب نمو صمت او لول او واوسلاب
 رينا او للمره ىف سكى زلا,ليلكلا بزل لااشلاؤو سفن !للث دو ناف للالخلا نم 8 رايتعا او نأنارمثعلاو ناؤوزم اميروعطم نا ىلا رراشلا راسا مب و مادعي وق لس

 الخ [صريصنتو ل يت رفعي مو مسا اربا]ؤ داما امناد انطصاو ريحا ىل اعثر سلا نالال يلم مقامصلا| | سبع نالوا اصيم نمالام حنو نوزوب دمت اهثع امي اشعل حلك ركل ا بانعم
 شيتىا (ّسناد ليد ازب ضرالا ايو ت اولا ىف اهو زوق ال“ ريم حراس ١» حرورممللا او اقلطم لمت الوم ناكس م ااما نال اسيل وقالو نعب ىرعّتيال نال نوريك# قلعت نازوكيالو

 نسا حم انف كلذ ننس ل كراشم الو هرعورشل اميؤامو لالا امه امو تيوس تس اك نا ارش لرع اذا صيكص امن ءاصيبملوق يس # حر وراي موت الرسل لوتس عم
 دانت نامب وت اهلا عفو يلا هذي لا لمتد امرت اني زغآو م د تاتو حبت نم حم ايبا ضنل تاليا الامل عج قو نورطاتلاهراتخاو مسا نرظلا ىف كي ضر از ابا ودلع مدقتم ءلص |. نع وق ورامصم

 معزول ىواصا»مراو شت نمل لب نركدألا ناش ويب ال تايما نمل سارا أ | عك ىواصا»راقككادبع د ن ايرتانينمولاروول نايباونما نيزلاو وق حشا لا »نم
 لولا ةررّدلا ىف ةطاعالا ىفاسلاو لش ايف ءطاعالارنمداملا نااربصا نينو اجر وق ىف نادافاهأ ةردتق | | سالما نوما كولا رسما ل بوصنمثلارعو ناىاداشا امر قحو كل بلا مارس د ىارلوق
 داحامب ف صواؤافماسجالا ف :طاعالا قيقتنا شي رك اصرسلا طاع فاس اوردّعت (ىرغاد | | لو ا ئدرقحو زوق بل ىئئركوب لايملا ىلع يعن قبو وزو لحفل يروصنم ايدتورو لبق تلا
 حابسملا نص واس ىراح ا ىا ى وفل الهلا للا ةددقورل لوم ازاي امس دللاف ىل اوتو اينو ىدلترةوق_ لا وريخل كوس ىف انل اوراق لا: ريهسالا علما نوممخ: تال سر لومررصم

 لااوع الا ىف لب نس اوؤ نع ناي م ايتسس الا نان ف اضم ارق ءاشلا ناس فلوق هس "| | منو نار لعمل نايس ليلو لياولا سميكسا نبا لاو لال ط لول اكرر عم لييقلا نا لكي
 لاّدف/السلاو قولصلا مبا لا نصت ءئيصنااملوزن بس ذاءاسلا ل لوق هل كا مب امكل بتانب انو كين لعق انيببن باتككالب الاف باتل لب اورق ص لشسس ركزي لا
 وزن ازوكسو لايولارمتي نأ شرروأ كان او بفصنلا شرخ الاو بفصنل ا بالا ىلا زرنا ممل يتلا لسى نعي انبانلو نرد مت انادي شم وا نحن ويلسلا لاو مكس لاب وانك

 (لي لع لا يي سابو زوق يللا عاور ال ترم سان ك/السلاو قلص هي لاعفأ | ابشن دعو ىزلا باؤنامالاي داطإمالا سيرف صل لام السم ق ورسم نضوج تبا اور
 ل مدالوا ل رشا ليصول وق نمنررلا ىف امى اورشلا ىلا نسم اثفالا نكي الكورس تلى ارا ناو بالا لب ىف اءابالو نوملسم امير يارا لصح يراونلا نما معو ام لى امي سلادع وام لش
 متم اناف فاطم وري ز ىف انغا لاي اكن ررايتغاب يلع اذ ىلاسسفي رصاولا لحفل او ووك قروس اهرب لمادا اوسلابا وز او لور اهكادراؤصلا نعوذ عيبا نيل نا نيكس ىف اواو حاملا لمثل او نايل اب لتي

 اق اين لعشلا نذ ىلع الر دللاوج ا نيس فطع اال هلع, ضووطعملاوبسورواو ئسقيهتحلا ىف لا | ن يالا سيل حلا نعو ةوورعم رأيا لادانلا ماسي الورم مبمزعيلال نا باتكا لب ١ اءاو نامياامعب
 مثلا لس ىو ثري اةي[سروق ولشلس حور٠» لاما كدر ذاصتادايتعاب لعافلا كرب هرست |لو|ينلا نم اورج ثم قرطخم ا ىف ها مهتما اروق ناو لمت ارقرصو يللا لقد منيو نما

 حير لا لم ىف لابو روق نا اري وحك فم ايف اوطستنال نمو لوقو اهآ اا ىف | | لاو لم راايرلا مشع لاين اوذسل لرشلاب نظن فسح ول ايلزكو رشلاب نما نحاول او م
 نائوُد اطعوري زن انعاوريتنو نينلتما نيل ع اولا بصير ماولا ل عقلاو يلا مسا ىلع فطعلابأ | نإ لاالو روت هيلا حرورا» قوي امماوف ليطحتسل هجوم ىب ذا تروملاىإ يمال او عزم اومف

 ذل رروصتمل دال رمركو ةرنم ينعم ولو ريل او طوالي وز ننال موكب ثلاورلوق| | يا لاو نل ا ننكن ل ؤاهحاور شل ارانب نحس اولا ضسيت ىراضنل وو ومدلا تاومش ىلع لو ىإ بساتك
 | ل وطعم يلع امو نا ىلااذسمراشاو ثلا يفي لىااضيا يني حلك ١" | يالا هزي تمل ثمن امل زعل ىنصر خريم با نعش يسد ١ درو اكن جلس رم » قوورعم

 قانلا حتت ان اضع ىف ىاءاشلا ستي وق جلها لما نم»» ىف ن كترينا لسد لالجلا| | سعي ناز ور بلا ماسلا و جولصمار طل اف انين ديلا هذب تسب ابرشلا لوس راي نلقو انرحو انيك
 حدا سلبى لاى * انصااهنال نم ونعم ضاع لاو لسا لح سلوق بسيطخ لا | ريماس صرت ىف حفنى تلا ءلوشملا قثح ةراؤكدرشسلا املسحجتالا اينما ىف يعم مشن ارو

 ورم تو ناثاوالا 2
 -يك - . ميهرلا هلأ لم



 00 كلا

 ث'

 .٠ متنصخناد

 و , ثاريملا نم يبل ضرف ٌبيكصأَم قمن
 قلتم از ىل ٌنّهَوُسِلكتْنَأ قعءايلو الاأدرما ,كنوبحربو ٠

 و

 ًانلا

 ىف ًاعبط نجوزتر نإ نهوض عنو ح
 0 ا ىلا م تام ناكر 1

 اوُموَُت نو مكزمايومهّق وقح هوطخت نا: ناَدْلولا تم رافصلا َنْيِقَعْضَتَسملا قف و كلذ اولعفتدل امكيتفب,ىإنيئاريم

 في لعفب عوؤرم ةَاَرْماِنْ]َو هيلعمكيز اف ©اميِلَع هيَناكهللا كَ رْيَح ْنِم لَمْ امو رهلاو ثاريملا ف لرعلا, :٠ انقلاب ىنمَيَل
 0 1 . ٠ جس 5 05 ه4 م .اس دحر سهى

 ذأ اهزم لمجاىلا هنيع ممومطو ا هضغبب |هياقفن فر يضققلاوايرتعج أضم كرتب اهييلع أهفرت روش يجدن اهِلعِبْنِم كعقوت ْتدَاَح

 وه مقا ينصب حلصا نم اولي ةءارق ىفد داصلا ف لصولا ىف ءانلاماغدا كيف احلا نأ اسيل انج الك همجي صار

 نيئءارطلاق كرولا يوب الاس نب لغ هتلا باي نم وأ اهني

 و ةٍةرفلا نم كيَحولَّصااَو اهقر افيوااهرتح اهيفوي نا جوزلا لعف الاو كل نب تييضر نآق ةبيعملا ءاقبل ايلط عش هل كرتت نأيةقفنلاو

 ه) هترضاح هنأكذ هيلع تلبجىا لضلا# صشر دعما ُشفنَألا ترِضَحُأَو ٌناسنألا هيلع لبكبان تايب ىف ىلا عت لق ضارعهلاوزوشنلا
 جس ةرعاع سود: نير

 : 5 0 اس ناخل ىفس يشن او لعاغلا ( اتمام لوا لوخ

 1 0 ل يمص ءاسنلا ةرشع اًوُئِسحن نو اهريغ ب حا اذا هسفنب اهيل ره داكي ال لبحرلاو ايرجوز نم اهييصتب هش داتال ةأرملا نا ىفعملا نع بيغت
 0 ااا تت ا

 سس ل يل يس سيب بيب ا انباع سما

 ملَو ةيحملاف ِءاَسْيلا َنْيَب اووسناٌوْدَتْنا وعيت ْنل و هبممكيزاصف ©رْيرَح َنٌولَمكناَمِ ناك هللا َنإَف نوري ع روج اوُقَتَتَو
 و. 5 يصرع

 رخص

 كا

00 

 اًروُفْع ناك هللا نق رولا اوتو .مسقلا ىف لدعلاي اًوحيصَت نإ ولعب تاذالودمي جواب رس ممر را ساس وقرب ص رع 00 ورتا وي ور كال در نم
 ك1 سس جي سل

 مرنم ةقفنلاو ماسقلا ىف اهنوبدت تلا ىلا ٍلْييمْلا َكُكاَوليمَمالَق كلذ
200 

 هلي لسيتييتت

 ل يضل ىتلا لملاك اهملعلامملا طكتتىا
 اسيل لبي لاك أ

 رس ىرثا

 نو كلذ مكب © هدي ليملا نممكولق فال
 ل م ردم قى اهوا 59

 هنا َناَكَواهريغ هقضريو ديغأجوزأهق زري ناي هلضف ىا ُدبَيَعَس نق هيحاص نع 2 هنرا نعي ق الطلاب ن اجيوزلا ىا أىّرَسَتي
 1 دا ا ا وسم ١

 نم "لكلا ىفعمب َبْيلا اونو نيل ايو ْنَيلو *ضركلا ىف امو توِمَلا ىف موني ورحهل ةبداميف © ميو لضفلا ف 4قلذ اكاد
 أمي اودي نإ مكلومهلانلقو دوعيطت نأب هياقعاوف اع اوت ناب ىا ٍن/تارقلا لهاأب مك اّيإَو ىراصتلاو دوهرلإ ىا ريب

 ا راب “لفلااب

 رحشرت دا بع نعو هقلحخ نع ع هنا نأكَو مكرفلا ىرضي ةلذا بيبعو اكلم اقلخ ضر قامو تومسلا ق امل َنأو 4ب مابصو
 1 سس ا طا جب سس سوس عويس حسم لص هيصصم سس

 ديه ©ّكّيكَم هللا ىقكو ىزقتلا بجومريرهتلا ديكأت عررك 'ٍضركْلا ىفَمَو ٍتْوِلَسلا فارون و مك هحنصى ادم ©اَنْيح
 0 يسإيي يس سس ببلد

 طرب 9 س

 دق اَينَّدلاَب اوت هله ُلْيري َناَكْنَمءاَريِرَق كلذ لَعدْللا َناكَو مكل دب نرَكأي ٍتأَيَوُساَكلا اهب اي رمُكَجِ نيني نإ هلامرف اكنأب
 ٌسخجلا أثتحا بلطت ملف ريغ سعيها هدار| نبل ”ةَرِخْإلهأَيْئَّنلا باتوا

 تان الم لك ةرتعم ا جس انتلا نم ةردي دج تاقييت
 ناوسكى انا ولضعتو وق لس" حراير فاكس يؤصو رندا عيب فل ايما نسهسسايرلروق
 ماورابل والا يوي و نمل ام نب "كنت نا نومخ سبر فار قو ناي ف اوطويورس نا نم نرزوغنأو

 نك يوب امن اكد اميبا نسر لامامنو مد مت شبرب ال ناكل ا ىرسا قلرط ماع ! يا

 بكا تلف كل نعمل سوريا سلا لصون اهل سام مب عروزرلا بسب ذي نا ةيشخ رجال و اراك
 تسكن لاا ل عقلا و لشم نعى ثث اود (تفالاى اؤمن ااولعفت ل نارلوق فلس
 نيشعلمتسا وت” لاب م ذوقك: وطعيلز ا نينعنصمسلا ىف ميتني ى! نيزعضتس ىو دونا

 نيزعضتسلا و, لا ىف ائيىف يلا ادارشلا ى اني لع ض وطعم نا بارعارا نيف جولان أ
 بيو ةزوت ا مالا ثيدوف ال نولوقي اانا بلو مدالوا ىف ديلا كيور لوقت ريف سكى كىذلاو
 ريف لحن رّتي بويعنل لارين دايو رلوق ب الل# 1 تنفر فصلا لا نويل نع
 مز ايف زوق هلل لا» ماكرو مولا يف باطل اوءاضلا ىئ اتي ل طع الع ادور لعبت
 مام بربس رماواشملا بادب تبق ا نوب ىدلا اريلعمب ايارسباثا مام عل عاب ىلاءدسوكم اق
 ةًارما تناكن اوربر تسلا ليقو قرم تناف تاور او تن امرلوق لبس للاب يسهل
 اقم الو مدالكف ٌحاْس عقلا ف فون ا لاوتساو سمعو ءضصرو للا لعشلا ازب لحن تف أن
 تسمتول و نلشطل لا نوما بجوز هورلملا عفوت نال وانعم ىلع (نرلب فو المتر
 قت ىف لصرلاز وشن از سن ل وق ىداصا »ظننا ىاتسعقو توف مورامإمالا حول فول
 نابلاحردد يف هرييكلا ىف اا يؤ س وار يعم اهب لرتيو سرج و ىف متو سبت و اريع ضي ناقل
 "ارز ن ولى رادزاس ايريشن عرملا ىفو هآ ثار ممله لوفر تو بجاص بالك ن دتوزلا نيرعاو لكزوشس
 قارب نصرتال رن اكو نؤرما قال طورا لصر مص ىف ميلا هزي تلزم مأ ار نزرمى ون ناوزو ىو ب
 ىررص ا ىرخا كج و زل وأ تسبس درت ىو ال تمل اًمفدالوالا ممر تو ش حملا قييطا

 ركل امفالاويجاولا قوتحلا كرت ني وك خم امنع ليلا ىا ايتن ىف يت اوراق حلل

 ًةيلطم نأكث يح هل4هصالخ أي ىلع الا بلطالهو

 اسي الو ريلع حراشني ال نا عر طصوملا نا خم هزيغارب لح الودع امركم يجاولا وقل لت ى لجل املاب
 اواطو عسر ابو عفر خلا ىلاورعب سدا تمن ىف[ عروض زف صل ىواصا» ل اتفرف
 هلام صاف ىاواصلا ىف لصالا ف ءانا مان واريف لق تيلل_- لمت ا» علطول اب عيل
 يرن ناو قرف سزةنلال لما نما»ل داصلا ىف تّكئواواداص تلق ء انا سنلس

 سمجلا ىف ةاداسملا| رشم الو مىنفنلاو سشلا ىف وقيل ط1 للا دوورطملا نمر موصل ناار وبلا
 دإرلاو عملا انكاسل ئهزال تلا سدزلا ما ىبارزوق تلك ٠ ورؤو ةيارسلا ىف اك عام او
 ابر روش لعب حر اصلا ىف لعب تاذرزوقو لطم ا

 اسنم لك نغيانلو لريلاب اننا ايف ءآ امني تاب زوق يللا
 رقلو وق حلك لمجال انذعشدانا انك قش زخآلاب قلعت اهب رم ل ناكن اولسل يربح اص نع
 تالا ذ اذى ا ١ص نا وامس اونسك ناؤ ىف اهيرروم ىلا ىو ابرعالا منن ايب مآ ا ييصو

 - بلا ضجر يف ماللاو ىا تلا نحمراوق مجله ا1» ملكى دلس خرس لك امياروم ا
 بلا لوقلا نم ءيصولا نال رشم نولي نازوكيو ةيررصس نان ناب ىار هلق
 ماانلئرفلو ىا |نديمو لن وطعم وزو لوم نا ىلا سلا لاراشسااورفل ناوزوت تلشس

 هدير واهورمترئاذ ىف ىا ها دوم وق هللا لمجرد اسم ءلمج نوي نا علو
 نركا» لام لك سوو !نثمب لاعب اص ريتا نا ىلا ةراش ارم الك ىف و هوترذلن اور اًهُكسوا
 لمجال سمن سال ورب لوععم اهبرما لوقو نم ىلعر وعيب نكت ريم لع ان بلطي خرق تل
 رنيطاناىلا ةراشا نكرر قام اوررظم او نأ حمراجلا ثزع نا مولحم مب كن :نعلوق هلع
 نم اكن ىف نورتو نوب عم او بحل ا قعم يطا نو ىلا ةدازنا رقم عبو نجب روت بزلا ثلا
 لام لكا ناف نبت شلاىوقن يجاولا لب اضيا م يو و نب وجو رن ام لذ الولو نبل ل
 ءاطىداصلا نر زر .ام رمانال أر عا ميّملا نوكن ع لضفرب رش اءيعولا فر يتيلا
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 لال اطج لك قرم رسائل نم قريب رج تال
 خينوبلا نحل يسزمانبو ادلع زاب لامع الابر يصب لاوق للى اوأ |عريسرْنا ناكورلوق تل
 سلامي ايرون ىركسركذ اهب فصل اوّئرملا نا لاملاو رمل لاري بفيك د
 ناري ملص ىبا ناو سولعسلا لسنا لوس ىلااهقض ريف اهنغ نامل وزن بسبسل يوم
 انئناىرسلا لاثمآن ياوقر وق تتسلسس» تماو ىن" بالنفي! تزف غلا لتي يضفلا
 ما يلا هس ال زم او خلا ظنا تقلا نا سري ىلا ناك لسور يلع ثلا لسى لالا همت اري
 نزلا مول اياطخقريسلا نب مرجط عقب اعتمد يلا هزب نا ليو رتفلاو غلا حيز ساب ( ايملاب
 ولولاء لكى عر راس صقل ابنيث ائاولوكي نا ىاعتسلا مر الط ايل ايلاورمسشو رن عاولد امج

 ناك فزع مالا خش ىا اعلا ىف ةداشلا تن اكولد وأ ناوخال*”رااو مسشا ىلع
 رسل لع صنت ةد اش عمن اوهررق كف وزك امياوتو امياب لضول نا ل ااذسبر از واب او

 رزق اس ضنا! ىلع ةراشما نال قحن اياورتتن ايرلق حان ىئرلا»رمكيالو قل امارس برقي نا
 تل عودا» ثلاثى مواررلع اذن اكءاوسرينلا قحرابخالا نع ةرهبع هو اّسلا نا ىلع
 نالفل ناس! نماول عت اورعَت ناب ميرا او مدل و ومب سن اكول د ىا نير الاد نييدلاول اواو
 نال ل كي ال واووع ن وكل نيرلاولا ىلع ني الا ةداهشس نان ايب نبارك راما لوا ازكى رلاو ىلع
 سكعل ايو امان اءلو راما نم ايل اعنمق ايارلع خدر مشلا ىف نال ديديلا لص ةوارطملا نع خرتمالا
 بيتاوواب ضلعلا نو حرا مرسل تس امي ىلوإ ثلافرلوق حك عمور لمن لف
 ل ديو نيدوكذ مل ابرمعل ولرلا امهشج يل اووكج لب نريتملايخفلا و هلا ىلع ارباع سيل معلا ناب
 نا انا امنالريعوومشسملاو] رشم يتخلل وا ن ايائعيلا بسيتباو م” للا ّسل اث املا قورُو كلذ ىلع
 ىلرئاو قيقحلا نر يغح اذ سكب والمطر لعوومس او اينغرل ووشملاوا نيريقتف وا نينيفثن ولي
 ىقنمر وصت غلا اوي ىشن اي رلوق ال :نواولا نحنا ناب ب اهبسدقو هلع ووممشملاو وومشملا

 نال ىرسنكزلا لاو ىنلل_فملا | وبن ل ملا نعم اورعلا نماول وتل ناروق لال __ لمت ىئنللا
 ملص اوولثن اورق جلس لاى نمت لعرعت) حا نماولر وت نا رئي الو ا قمل انماول وت

 ريثلا ماما الد ايلا تمفزح متنا اهبل باسمي اوف او: 0البق اهىلاد ايلا يمن, لن ن ويولت |
 ناوى ا قرقساو دي لولا نماولت ناين مل قررتلا فوروممج !ةرارقومب ازد مزاج عفرلا نو تنمو
 وا هوما لبق نر نعملاو يرش ادلع بقال اري الوتر نور وعس اول او امّسلارما6ا متو
 ليلا ىلا نيف | نم !اول ناك ن اسدلا ل نم اوتو جل »)يجن ولعت امي نايرشلا نافع اونعدت
 ءاشتلال فزع مثالبتاءىاواولا منن دلقن ى وخبر اتوولتدصاناكوا نيزك قت تل
 ايئاوانئونيوتو روق مل لل لال ةداشلا ماا متي دنا ني ةيافولا نبى رش لا لعتو نيثكاسلا
 العال نيوريلع ن وكن اة واشلا قمتس ى زا اسمه وريغ ىلع ةدايشل وادا |نمب ىلا نرإملا ناىلاةراشا
 ضارعالا لشن ولا نا لييثو لعمل ضوراخاب ناوين يظفنلا نإ لص يل اوررعوب الصا ارمي وقيل نا
 رم او نحن وظفمالا رك نيا زاير ا ىف لولا باهجاواوننرع ا ىامسر نراوول لل اوت لاك عما ف
 فوز اوم »ب اوحبا ليو يلا نانرلوق قلك ىلا نوحتتا ملك هامل اري اور وقل
 لم اويبما ىااونمار وق نبا ل امن ن ولعت اب ناكرشلا نا لو لع رلبت ادي هيدّصت
 ناييالا نافل سلاو بسك مااناع ان يرااونمآوا من ايمن ل بو لقلي اونساوار يلع اوموادو نايدلا |

 طنا

|| 

 اق انك اوما تزل

 ايقاع هيلعدوه ثمل انكي نرفع وايوتكت دلو قل ب اورّشت ناي | هرلعاو دق ش نكن لع ةدايرشلا
 وايت لدل ةمحيريقفلاوا»اضرل ىفكل ابحت ناب مككداوش قف ىرملا وكيت الذ امريلاصمب ملعادمككم "مهلك
 َنولعت امي ناك َهنلاَتاك امئادا نع ادعت افيطخت ىلوالااولا يف نيم. قءادق ىفو ةداهشلا وفرت ولت لَو قحما نعاوليمت
 اوقلاوهو سهغ هلْةّسَر لَعلرَت كَل كاد ِهِإوُسَرَو هناي ناميالا ىلع اوتو اداوم اوما نيا هيي هب مكيز اف ريع
 ايكو 4كم وللا, رفكي نمو ثيلعفلا ىف لع]فلل ءاتبلابةءارق ىو بتكلا ضعمب لسرلا ىلعٌلبقْنِمَلَرئَىِدَل ِتِكلاَ
 ءاذأبعب ارم مث دوفولامهو ىلبومب وثمانين قحلا نع©اٌنْيِعبارلَصَِإَط ْنَكَق رو يلوهُمَو
 ٌسيغ اي رثمع ارب قحلا ىلا قيرط قيس زي يي لو يلعاومأقا ام ذل يطيل دلل لكي دل دمصب ارق اود هزات هضحن اوتو
 اهل يانيؤملا 0و5 نم :ايلذانيرفكلا ند ندعي نيقفأنملل تعنو !لدي َنَيْارانلا با نعوهامل 5م كاذب نعمل ناي يقفل
 : ىلا كايلي َنَو مهدنع اهو سييدل ىاراكناماهفتسا هلا هر نوبلطي نوب ةوقلا نومهريف نومهوتي
 اهمساو ةفقده نم أعتالاة روس ف نارقلا يكل ىف يلع لوشفملاو ليال بلا لعد كتأيلواالإاهلانيدلو ةرخألاو
 اف اضْوُحي قَح ._ ريئزهةسملاو نيرذكلا ىا محم اذن الك اه أرفكربو جرب تارقل وللا عي كوس د هثاىهفو نم

 تاير مكه لركن مما هللا َكإمثألا يف جملي مههعممت سحق نإ

 مءأشلا
 ع

 تمناك ْولَو هلي. قحلاب
 ك0 ا

 انهت لرصلاب طسقلاب نياق َنْياَو

 مم ١

 ودرعا ب 9

 رعب اونما حش

 0 تي ل ا

 امندلااوعمتجا أمك ثاَييج مدع :
 و(الس نبا نا ىورذا انك لبا نم وان يضف |نملوا نيام رطل يو ن ايزاطكض عبماب
 اونمأت لف اوس اييرفم و رزنعد ةاروتل او ىسوبو كلب لي و كلي نم انا ميلا ل وسر ايار اقر يارا

 بامياذ لامن لصارلاليعسف نا لاقتيادن ب اوجنايرالا لع اومداورلوف حلها ١
 جب لزنأو لزنى ا نييلعم 0 ناييالان مرلع مشار ىلع اوت اواومواد ناب
 «اعر يرسقسلا نتم ىف سسبئملاوج و عازل كن ونلاو ٍةزربلام لعب نوق ايلا قرف .هازئاو ٍخزمل او نوثلا
 2 اورترل م اونمآمءادردا مث اومن يد ترم( ك0 1 5
 راو مخي ثلا ناكل قادت وقل ليل بدتبوقل قيل لذا لمنهج لت ب زي لشاورترا
 مفخيسلا إي موقد ل22 ماعم" يطع اوت م ىاارفكا وادا مب امج لاقؤرسموق ل وبقى عرلعلا لب
 رزللاب تءرنمدق م«ريلق ن اف ناميإلا ل اود ورفكلا نع اول وتين هنري نام ليسمع لد
 بدوزو نارتو مارحت و من” ليي لما لرواد ينوب !مسدنع نااهيلا ن اكو قررلا ل ع ترن
 ال ما موقع ميلر ضير ثلا نيل ذوق نحس اء لتكن ان ماضي ل وق حلل "مل فضلا ريرم كا
 نيالا وزد رضغيب لع ماوو جرم لول لس او زذ اكرا ناك ا وانعم لبيت قم لوا ناكن او ل شلطخي
 راوق حلا _- ماوس وس مالسالا ىلع ماراول ل ضل ناكئزلا ناسا وفك ضي الر فكم لسا نا
 ةدراشب حراسات ١ ةراشبلا نال ايست اننالا ف ل ار ايءالا لطم ف ةراذسلا سر وتس ان ىارخا
 ةدامعتساماطكلا نس ننال اش ا داذنالو لج ارماظ ا زجل ىف ادورسس فيلد الارجل نال
 ىف داليثوزئاج نوصوفاوفعلا نيو لصنلاو نيل نإ نال لماع ييرعت
 لامن نؤلا نود نموت يطل نال اك »أ شبماوا لعل مريب ملا ىلع خرفااول ينل ك
 و وعسل ول سن يئمولل وا ام ذا نيزوامت'اراصت اول !نوزئيىا نورت لغاز نم
 نوز. لد لع اذ نمل ام لم او تاوتلالاقدرطب نوف اهل بطيخ لييمل زن قوقل
 ةرومهف ىلاوئرسلا لزناذ مساعي ىف ب نوزمسسم و نّرقلا ىف نوط ذر و 00 لاك
 رايح ريغ شمييدم ف ونصر ان” ل بخ اف انس ايف نوضوك ترزلا تيد اذاو ريب رد /م اوال
 فلز ىلع موق اوي د مشت نورعتيل نوت انملا ناو لب نول شم الخام نودع اوف اكديم ايدول
 | دلورفو عب زن لبق يل زنرقىاوتدا لاولاو مكي زن قو ملازم قادت ل ائف طابا ماكل
 مسلوق جلس حدورا» ماعلا ىلع لرسم ن كك ضاغري بطون ناو مال سلايل ىلا لم نما نا ىلع
 اذاو لاول وق ىف ىا م اىنالا ةروسلوق يللا لام رتعم ذا نار لع اذ بانه يش انلاو لوعفللاو
 قراذلارحلل لان: لا براغ! نارقلالوق الع ١ كا يالا ادرار إىل نوضولنييزلا تيأر
 بلو لعاؤلا (ااقم | يمل حرر لك ىف اهيورشلا ت اين لامار زف وق جا لب:
 لالا زر لور كلزلو ماقسرورج اوراجلا الغ اذلا ث زم الذرحا امور ل صالاو اب يرش وق
 قزم و نولرشملاامرفسلا تاي تحمس اذا لق اك اونصوخ قحرجموق نري ا لعو اوف فوزا
 دره ااه غاو ؤزمس الاورفللا ثيسر عريف ى وريف شيسرع ىف اوضوع تنم“ اورىتفلف نوف لاا
 أ نايبلا حرور ىف لمب نمو[ حملا فرواو ىشرازبسالاورطكلا نإ نوبي ملا ناكن اور
 و لكن ببشملا هيرب ملوى مالا ىف وق بلبل ٠١ ىشل يذل تشو نشل رضى اؤ ثيدع
 . لاا, يعم خت ]وثب دوتورغك بف نيرف كرا ضو ن اذ
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 ضعبب نمو نولي و مهزنو» هياوتمؤي ناب لسن ولا ني اوُقِرَمُي ْناَنْوُلْيِرْبَم هله هذا نوفي نيل .٠  -5دوور [١ سوم 5 هدر دو رو ١ ١  .َ 1و ميس هانز 51 00
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 ىذا بح
 ييمسك تبي نيسسسلهسسا

 ه سوا م 5 رز هي“ وس

 نوصي ةلبق نينلا نملك َنْيَزَلا ءازهتسدلاو رفكلالع
 موكسنلا 8

 هلك هللا نق ةعزغورفظ فكة ناك نإ رئاؤ سلي تو
 ك1

 ٌةوَصت ملا رول اَوْلاَك مكيلرفظلا نم »كيت نيكل لك نإَو ةمينغلا نمانوطع اذدايججل اب نيىلا ف كَيَف ثاكيدلاممكل
 هم صم يي ب سي سب ب بس سصسلل

 2 رب

 مكي رمومارلاي ندب مكب اورفظي نا *َنينِْؤمل َنِق لكم ملا همكيدعأ نقب اذمكلتقو مكن خا قعر دقنو كي لوتسن 4 هلم . سو دود ل يشف هلم ٠( 53 . صه ليكم 1
 .؟ اهلا ا ل ل تنبح

 710111 1 9 ىو ل[ سما /وصاوففشلا “0 فس رس واسم و1 58 هيح +
 ؛نا لعب ْنَلَو رانلامهلخ ديو ةنجلامكلخ ني نأب مقل مدي مه زيبو تيب لي هللا: ل اعتلاَك ةنمل ا مكيلعأ لذ مهر ابخأب

 ص

- 

 ككتا0لنس ا سل

 كا رم سك ايف ورجح نا اسي انناورروسىا

 5 ةييوين سلا ماك هزعلوتةيبل وك قطب ملغ رايب مذا ورم فما نر لآضنتسالأ_أقبرط غاي نزيل لعن
 لإ اًوُماَقاَدِإَو ةرغلا ف نوبق أحب وكونطب أم ىلع يبن هنا عالط/ب أين ىلا ىف نوعضتفيث مهع ل خ ىلع مهريزاج آو معلم وه

 سو 57 قف ال يك و رار ساو 007 3 تالا بو حب ! ماوس نانا ل ص هه أ مص

 َنْيِبَدَبَر م ءاتَر نالْيلَقالِإ نولضي هللا نول ُنيالَو مهءالصي سائلا َنْوَري نيلداثتم لاَ اَوُمأَك نينمؤملاعم ٍةولَّصلا
 مدمس سل مل ط0 اا 1ك

 ١ رصسودورص هلك
 مس سنس يي سيال يا

 نحيي نلف هلا ٍلِيْضَي نمو نينمؤملا ىر *ءلُوظ لإَدلَو رافكلا ىإ كلوش ىلإ نير ةسنمكل ناميالاو رفكلا كلذ َنّيَب نيئذرتم
 2( # هييس ١ ومو ةيو” سو هابي 2د 5و 5و د سرس و ١ 2م ل ل” م 10
 يدل ب مههتالاومب ريع وع اكونت نينو نود نم يلو [نيرفكلا ونوال | ؤنسا نْيِيَلا اهني ىريلا ىلا ©لييَس هَل

 ._ ين

 لإ بيازعلان مع نام ناربِص 6/0 نجي لَو اهيركق وهو راد نم لقسالا ناكملا كلل ف نيقِفنُمْلَّنإ مكق فن ىلع انيبان اهرب © ني
 ا ل ل مه 75 2 رم ١ ىثو و دمع ١ 5 ا يق يدم و 5 00

 وسو هنوتؤي اعف 'َنُيِروٌوَملا عم كاوا ولبرلا نم وني مهني اًوُصْخَو هلأ اوهثو اومَكَْعاَو مهلبع اًولَصأ :قافنلا نم ايت ننْوَلا

 وعمي مأاهفتسدلاو 4س زُثْمأو همن ريد نا وكي لعب ذل لتي امةنج اوه ةرخجلا ف © مضَع اَرْجأ َنيِنوْؤبلا لا كوب
 ِ كينوادحا نم ٍلوَقْلا َنصوْوسلاَيَرْهَجْلا هر تيب ال هقلخب © ةباثالاب نينمملا لامعا راكد اكو مكب نعي دل ىا ىفنلا |

 1 سس

 هامّيِلَع_لاقيامل عيه هللا َناَكَو هيلعوعديو هملاظ ملظ نعئتذي ناب هيربججلاب نخاؤيالف مل ْنَمّلِإ هيلع بق عي
 همس سس بي -ىيىببسسيلسسسام 200

 يو أ و 0 و 7# ورلر 5

 هوهحت وأ ريلا لامعا نم اريح اورهظت اوت نإ لعفيأمب
 رمل اذ تنصل ال ى١ هس

 )|ةدكس «٠

 نإ هارْيِرَق اًوُفَع ناك هللا نك ملظ نوم ْنَعاَوْهْحَت ا ًوس»و
 5 لسرلا نم 3 4 ف 26 موك, 9م

 رص

 ١ رس هس و ىو رب 7و - الايك و 9 وث سووو وس »رس ول 5رس

 "اق َنْوُرِفَكْلا مه َكِيَلوأ هيلا نوبهنيأقيرط ةيِيَس ناميالاورفكلا كِل يباني َنْوُريريَو مهام »كو هك

 نذل الج لك قريتعم اس نتلا نم قري رج تيرا
 ٌصواىانيذلان لري لق تل ْ '

 نم شيرمرورتق 'ارومالا ىا راو عراودلار لق بلس لا» مزلا لعب صنو ان دقث ول
 ماو راقت من هو كيما لفن لاى اء يسذ تس ملااوق لس ثواب او بمئاونلا
 [ قو دنا لا د فرح القل رح م نال [رعتس عع و سايق نش[ موت اوز وهمس نط س أ
 ناطيشلا مؤ وتسانمورهلعر ليس لاو يشل ىلع بلتتنلاؤاوهتس الاوري ايو نابتساو ماعنس اكان ا
 ىف ماندو مل انيقر يا يلع نيقلانرلوق كس نيس زوم !ررصملاو نحس اها وذاع لاقي
 ند ىا نينسؤلا نيك ىارعتمو زوق حالا مرو يلع ترا اذا نالفى عى تت اورام
 نينؤلا فظن يراعتم ل ىا لا اتش لري نينا ن'لاياوزفظي ن زوق دل لمي نلت
 لق وشل لمجاب متراساو مبرابخاب مدانتلسإ م ىا 2 امور نك ل, مع
 وعسل اولا ٠7 اينرلا ىف مرش لاومالاززخالا ملاصق ل مف متشتسا (وم |نوطش ف ىا زم ا يلع نلف

 عيل عشار يكن ل عم ميرال ىف ىغشل اني فيك اقيبامع اجل ايس لاي اتيرطلوق
 مل ةرباشملاب راذكلا نا لاّقيام كك كزي عد لاصيتسالاب لو ل لجبتا» نيس /لعجبر اذن
 بارون دناؤملا نولصاتسيب لرافللا نا فلو قش ن إبر لما بارياو ايندلا ف نينو لميس
 مالسيالا ديس نافع اب اليس واملاوا مايقلا /ول سم انوبل اطيب الف ماّيقلا يو ارما نابي

 يقل لو لسع اربع ىكي نار سي وللا تسري الرف اكلا نا كلذ ن ممايقلا /ول ىلا ةرب الغ
 ال يعدو سّضْأ يريط نع لور ع [عيس لل نم كرتاكن يلظ نر لوق لل ىواما» ىرلاب

 توري ميورلت تاير ناف لباد ام انو عنك يغمى عبي دلع اذ يالا نورا قت تللس
 نع نيج نبق نولسياال ما ليل لا نولي لوى اربلا نوركذيالو لق هلل لال دادس
 ليدقلا كلذ ناو ن سلا لاق ار دان ليلا رك الل ييستلاو يربسل ابرشلا نورزيالوا ساننا نوي
 ال يدع ا اسال ركذ قالصللا تميس نولسير وق حل كاس ناك نعت
 كذلائامناٌضايعنيا لاقاليلق ناك مسن عال مزمن لص لوعنس يرزق لج
 نورة هلا لا وعبارات كن اكدر شا هو للعلا لزب اوداراولو ندعي منال
 اصنعي نوودرسمرؤللاو ن ايرالا نيت ىوملاو ناطيُسلام/زي ذ قال تير وزتم ىا (ذلا لس يسن
 ًيريزلا ناالادعاو بش ابرق الف عيري ىا ند اهب اكن ع سس ذي ىذلا ب زبذم ا قت نورت

 روت هلم ١ نوزيملا لحما ىلا يرش نسي وسض زوق جاك ما بذلا ن سيل رت ميا

 ةيكرادتمارئا) لزب تمت ايدو حيرانلاو مصرعتىف ىزلا قيطلا ىف ىلطسالا كيرلا ىف
 قف اناينرلا ف فييسلا نما الرف كرا نم اب !زعرشنا قف انها ناكأ ماو شب وف (ريععي دي نع
 . بلاإرلباو م السالاي ءازعتسالا ورفكى ا ضو رفالا ىف شمر الو رعت محا ىف لسا لا كردلا
 الارق جلس حور مداملا ىرو سرعثىف قتلا يي طلاوسى ا ايرتورولق نلف
 ىىنعمل * هرم | مسا امر سلال عقيل القول امد ناو ىف وري ثمل نم اسس اومب كالا

 قيم او لعفيت لحم ريبسازر لك ايلاو مالكناررص) وكل مّوايناو لعفمس بسلا (لكىف قننلا
 اال قُم از ءايلائانب لكورشلا منديل لقب اكد اناء ن ولي نازوكمو يت مب ازبب لعفي ليلا نا
 رطنانلاناب بستتبا ناييالا مع عم نيابي الا ل راش مق ملين او تنم او متنا حلل
 يدعيكسلا ناك الصفم ولساني نما ع نملا زر عملا ىت اذ اهبماركعشين لواريقنلاكردي
 صان ضلعي مم أولو حلل بيلا نيؤيث هرادمو ضررا لصاز اكو ناايرالا لع
 نابزلال سلم ثلا ماكر ماذا نانالا ناف ناريالا ىف يملا نإ يمديس لب يسدد ا ماع ىلع
 نم موصل هلا بصحمال ىلا ونرنا ملحلارباىلإك ل وقتلا نمروسل برجا تلا بكي الارق تطل +
 ار قس يلج اف كلؤ تيجو ءوقاولا فين ال يطول ازبركذامناو ىلا عت نكد اشير ا رغالو لوقلا
 ىا ارو انما التر نارلوزنت اني ىف ليشور كو أ مومفم الذ عّقاولل ني بوم كذب رزسس لا رلشم لب
 نوورجلاب لح ءايلاو ناييبا سور فاك تلزنف عيراكشلا ل بستوعفم اكس اذ ووتش ذا وني مان
 وعسل اولإا ١١ لوقلانمنناكروبسل اير وإننا ل اهب بلا بسحر ال ىادوسلا نم | ام حنو فورس

 ررسعللا لع ال 0 لال لست را كور ع الو ىارجب ارو زها

 # # اب ءوبسلا ني لاع لولا نيوربلا ل وخطر وسل ابو لاي نقا ناو لمدير رسم جالرمج اوم ئرلا
 مسلوق ن/ف انمار ديل قو مولظملا نم شمسي ام ىلا ورديت ريشي ر يله بت ادي ىالوت حلا
 وا نسوا يصقوا ى اب رسل وقيل نابولى عناب لق يطل ل ظن الاى ماظن مالا
 سبل الو شل امرنا لكل هرايد يار يلع كدي الفم ظررَّ نولي ناب ارثاجرامورسلعوتديو فد
 3 اواي ص لكللا ل وقل لي لالمل اب لذ لجالهلموكر الو فلكل أو مبو ناكن او هرلاو
 راما وب و الطن ضشن ناذ يرلا ف تفل وارقام روس لعوعري ناز وكسالو كماكوا هاب
 سصخ ب ل“ عامصاربرااؤا امرربع ل اب و شم ى ظن لال وو اور ىلانناكاذا مخي هزاماو
 نا حيرني ايلا يفر عيصنلا نيدلا نال ورسم ل ناو مىينلا لزب رب ويئرلع نم لبسي
 .را# (ئيش ان هازل ئازلا مواز



 ب
 «ءاسنلا | 1 ظ ىلدامسجيو

 بيرس 9 رجهإك ِهْلْسُرَو هلل ياسا تيل رايلي تعيوه ةنآهاا © اديه اََنَع َنَنِفكلِئَْتْخَأَو هل بق ةلمجلا نوم سومر دصم ظ

 | لهاي © محب هتايلودل ارفع ذل َناَكَو مهل امعا باوث دهر ءايلاو تونا مهتدب وس كيلوأ قبح نب افريل ١ 0 .26 ةطئطاوس و١١ مساس ثا وقع ءاع ”ى »ل < د ١ ا در يدلس/ سوم 31005
 ' اعلاذ تريكتسانآق اتّيعت ىمومىل ل زنا امكٌةلجَحِوأَمَسلا نق بكم ِِلَعَل يلا لكنا دوهملا حلا لَها غاي كتي هتعاط
 زج يأ لكب مدل اباقع توملاُةقْيصلا ممر انايح ةَرهج للنوع كلذ ْنِم مظعا بأ ىلؤم مهئاباى ولأن
 مملو الذ نعوم ىلاعت هللا ةينادحو لع تازهجملا تكلا مترَبأَم سب نم اهلا لجبل اود ام لاول فاوتعن ثيح
 عوف ندر ودوَعاط اذ ةيوتمهمضنا لتقب مهرما ثيحم هر عارهاظانيب اطلشلت © اهي نطل, ىلوُم اَنْيتا و مهاصاحسن
 ةيرثلابأب َباَباولُخُما مهءلع لظمرهو امْلَقَو كولبقيف اوقاخيل مولع قاثيملا خا ببسب مِهقَكْيِِب لبجا رولا

 هلىالاطلا ف لصالاق ءاتلاماغدا هيفولادلا دي دشتو نيدعلا فب قرى واذ ركنا مصنف وانغ دوج نجم

 هلل 4 9 كك 5< 6 53م 5 5 جر نيك دامه #4 م -

 دل لع انبْولُك ىنلل ْمِهِلْوَقَو قحرتعي ءايبنالا مهتمون تأ مه 3 0 قاعي مهضقن بيسب م هاذحل اىئاأاك نحمس ةقلعتم
 1” لكشما نورس بيسر“ سس اك تام كال ل

 كني ؛هياعماو الس نب هّندا نصكم هزم قليِول َنْوِْووُباََذ ظعو ىتالذ ُهِهرْفْكَي هيلع هلا متخ عبط ْلَب كودو يقن هش ب اومن 1 . صو ياس بورت :#حداا «يننيد م و١ هو ل دا ملك

 ٍمهلوقءانزلاب اهومر ثيح 6 يظع نتحكم لَعْمِلْوَكَو هيلع فطعأ» نيبو هنيب لصفلل ءابلارركو ىسعب اكشن اه
 د د داس وع ا هولا دعى 2 ورد را را ل

 أ اموهلتق قمهلابيزكتلاعت لاق مهانب نع كلذ عؤمجمب ىأم لمع ىف تينا لوو <يع نبا يسع يملا ملكها إ| نيرؤتفم
 نإ و «ايياوونظف ههرببش ىريلع هلراىقلاى اى سيب مهيَحاصوهو بولصملاو لوّيقملا هه هِي نكتك]و ُهوإَصاَمَو ُهْوْلَدَ 00 هاو للا هى اسقف 4 ملا وردم لإ و5 يولعا رس ووقع ص حر ورع
 يي ييبيبببي ب ب ب بببببب----_-_------ ك0 ا

 ادسملاو ىليع هيو هحولالوتقملا وا رأمل مهمضحب لاق ثيحهلتقنم *لمق كش نفل ىسيعف ىاديف اًُمَلَتحا َنْيِنَلا
 7 111 2 لا 1 1 3 0

 نوعبتي كل ىإحطقنم ءانشتسا نال عبي الإ مِلِعْنصهلتقب هيرمُمملآَم_وهوهلب نورخلاقو هب سيق كسسعب سيب

 نبل لم لك قريع ار سا ىتلا نم قري رض تريل

 دعياونم ول ناي ى اخ امن ارصا نر اوقني مو زو قحل
 رماولا ف ماعمءالرما لع نسي لون زاواماورعا نسر حل حوران نرخ, اورفليو
 ىف ”لزشعملا لوق نالطي لعل رت ميلا اروفغلوق بلح م٠ امعجتو ينس شن ل وركزملا
 قريبا كرد هرج اردييدبل مشعان قرطب ملول سر ورسلاب نمأ نم نارين زال بلا بكر ريب
 ملل لولا ] نيل وق ن لطب لو رعولا سل ريف سدا نب قطبي مورس وراي نمأن م
 مجسرر وطن لا ناكام نول ومي مجد اير اروظنكرئلا ناكو لاقدنإل مترلاو ةرذشم لان ل مف"! تاذص
 رشا ريفا نلفدانعو تزعل اوسىا للشيلوق تسلك ريا» اييراروفتر امم ل زالا ف
 مفر تزن لا باتل لبارزوق تح ىواصاال ١ اومضتال داير تس الا بلطل مأ اوس نااكولو مبدع
 ّلا كلمت ءارسا نم باتل امم افاقد اصاب سسك ا مالسلا لعمل لوس اولا ند وعل ارابحا
 هولأسول نسمل! لاو. تشعل ليلا اوربا امناو لمت لوق اشك »مالا يلع سولي
 اكئاكزو عررعلا ىف سدنع امنع وق سك ام٠:: نك امج نيررشلا لازما ننال مب اطال ني شنرتنسم
 فلز ترس | نانرلوق تلش رولا قازك زا بلاط س زحل او أ داتفاراوسو
 اناا لاوس ىرنعتسا نى حلاو ض وز لس ب اوت ى وم اولاس يفوق ن ايلا ةراشاهردقد
 اولأسق فرق حي ىواصاا لاذ نم اوبب ام ماوصا نم عبو روف رب فذ ملا وس تدع
 هيلا لاوسلا شما امناو فل نيرا ىسوم اول ًاسرقف#/ئم هولاس اب تريك نا هانعم رقم طورت با
 ماو نام ارو ميز عارف اكمث ال نووعمبسل راينا مس( السلا بع سوم ماير ىف مش ايا نرجو نا
 نون .اءيعنلا مب و بسيونلا نأ 5 ,افرايسلا نسر دابران ىب معمل لو كلش ربا#

 مولر دي يدر مر اور ا وول أس ىلا|درسلا_لك يمل يجب نع( لسل يلع ىنوم حم اولا ييزللا
 لان اكركمامضال هي ورلا ملا وسي ال ىااويشعت ثيل يلا حدر" اينالا ف متراصباب
 فتليلارظما ىلا بسد لا تا ىلكاذب قسوم ناك يي ورمل لاوس بسب لذ ناكولو لج نقلا
 أ 1 ريب توبنلا نكصومب اءالا نلحلاب نلعي الو نكم اب هريقورمعطا لب رقع اهلا متزن امد
 موع ال انروق حلال ارق للسن ارم ناهس ناد شير سش كرب حراما ىف لد ليات
 مزار عسؤر قرف عفرم ىل مدلل ظن و روق حب!( "ماو (دي ىف اذا نوعين للى
 مفر قو لب اير صقوريبلا نم متورغرعب تناك يرقلا حل ص نول ثقب ريل ازد و ”لظل اك
 توا ادا ىبوَيرقلا بايرلوق هج ل42 لمت هيسلا ملوفو لبن ار وتلا لوزن بسقع تناك
 عصمتوا لون ايررتفم ل ميلبجيثمغ ايوا شؤم ىب ىا فلغا حن لظ ل وق حلا ”سرقملا
 ءاشاعدرد ءاع ياخ ل ىا تن ل زوق هيلكس ١١ نيزؤنتلل نكس مول حلل يعوا ىب ىلا بنو الغ

 ماوتلراكت اوررومب راقت تلشا حاصر وب ضرك ايو نمش ارو اكز ٌعفلاب وار رب

 رراثالو مك رق نم_رليار لعوا يضل هذ ىلع ضن وطعام: لبو وق تل اما 9]غازبولق
 رلوق حليل ماب عتب لبر ذك عنب فنطع لسلام سس ىو ورك مالطا نم
 ى١لسشلمب قلبو زرق ىف ىادايلارركورو قلل ٠ ًجارؤنلاو ىو ل والاو ىى ليس ايناث
 عروس لرب ابرك ل يرجت نال ىو عيش روق مال ركام ا ريملا حين لبر وق بو ينساب
 رشلالوسرز رق حلل رم» حاملا لوخأ | ىو صوم الاورككالاو ضرما شن اك الو ا
 لوسي مثرع باى عسا سنا اول اف فييكرح اسل ا ذر ومسند ىهس دل اسري نيف اياوف اكل يق نان
 رلوق تيل بسوؤنلا نم زيتا جو لصوولاو مهند ميادنق سم مث زب هول ان من اب بست ارسل
 علاسرب نورشيال مبوووميلا نولث اهلا اكاد مز قلو طا »اند وتب دخت مز ىف
 لانا ل مث رازنسا ول ارم ا لمس ورع ارماو لج لوق ل داني ل وسد رسريس ناب لوا ماالسلا هرعت

 تارورجلا نا ىلاازنبب اا م: انب زعبل ذ عوج قارلوق لل لا" تكزاول وقل ل نلو رفصو
 مسلوب لوا هررق امن اىلالع ادب هدارفا ىلا اهنمدع او لك ناري الورعاد لع أع |. عيت لحما
 مريس ب ل مشعة وررق سك لف ماتو م و, لم ديا لكر ركع لبر صون ن حت | مي انو
 للاصوصتىل رانا زرالص حلاو تريلا حت لم قيس دال ىلوار يش الا ند و / اني محموم (نلوف
 موبسرومولا نم اسر نا ىود ماش كلو زوق ب طلاع لجل نما ىلوا_ميقنن ىلا اين اشاشساوالوا
 اممم سلا 22 ٌنرلاو يسوق نس ن نمل ما | نيعلمب_(عرطبو ىل و سنا ملا ملك |عرؤرم ااوبسو
 يام |لائفووبدلار رب ن م ورطيو اهسلا ىلا عفن ايرثسلا هرجخاف سقى سو وسلا سعت افر مزن ور
 ,يلصو لتر سدي ل افانا منن لص لاتف جلا لتر و بلصيو لتعم بارع قتلي نا ىنطري ا
 م تل او ىبي عئررو ى نع تسب لمد للي مم داانال يركن |وواما الفى 2 ار لجر ناكل يقو

 و ندونص لال من ايرثلا مي ئيذحس موق ىلع از ايو ضدنا نوني جو هولتو يلع اولر نفل لع
 ل وسما ين ىلارثسموا_رمبعتل مل عمو لل و لت اكررلا ليتك وقلم لوب ورورب اوراججلا لادم
 لولرملا بولص او لّوشملا وق ليلا دم » هولسق نممعل يشن كلو ليش راكمييلع انس انا لال
 لا؟ولست نمو ىلا ربشملا ما عيد ىارورح اور مبا ىلا(ل عشار يس ليقو رش ى دولا الوقع

 لعى ارم وق بشس ندى سال وق وريؤو ماعلا ل اكس وف اهططرمس اد مه” اصوب دلو
 ان ناكنا نولوقي اون اكم نالوا 1 لات شيحرلوق حلت ١ ند شى ابل وق و بحاصلا
 عيل نلنلا نال عطس شمس ارق بطلا ادما» سبك باف انبج اص انب ناكت اد انحاص تير اف ىسك
 كا ملاهي ملمس ننال معلا نيل سس
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 ءامنلا ظ ظ ١ ظ نبا يحال

 ىف ©امّْيِكَح هكلم ىفا ٌرْيْزَع ُهنبا َناَك تمل هللا ُهَحْفَر لي لتهلا ىفنل ةدكؤم لأح ُناَنيِقَي ُهْوَلَكَق امو وامن ىنلا نظلاوهيف
 ريوس دايسلا يل اوارطن رجب يف ركع ل ميج ا _ 11: هك لعل راهن الا 00

 هفني الذ توملا ٌةكعلم نياحُي نيح ىباتكلا ىا ءِهتْوَم لبق ىسيجب هي َرْدصُؤَمل الل سحا تكلا لأ ْنِق منو هحتص

 ولعفابب ناَلْيِهَسْرِمَْإَعىسنع ُنْولَيْءَمِيِقْلاَم دو ثيرحف دروأمكةعاسلا برق لزنيامل ىسيع توم لبقواهنأميا
 س ةدكس/ ل3 ىكور ل سا ا ا يا و تكيتتتم

 اًنمّرح هلق ىف ىقلا همه تأ يبيط حيفرلع َئْمَّرَح وهيل اذا َنْيْزَلا نثملظ ببسب ىا ل ظِيممهيلإ ثحبأمل هي اع اه. « هه وودي وكب و 5 مس 9 9 الا .٠ 34 م
 0 ل يد لق را او ا ل ل د ل ِ
 ْمِهْهَأَو ةيلوتلاف هاون ْنَكَو اوبِزلاٌَمِهِْزْخَأ و نارُيْسُك لص هنيدوللا لْيِدَس نع سانلا ْمِفلَّصِبَد ةيالارّفُع ىذلك

 0 نو 5 ف دا هما2 <24 ووج يو لك زم وسور حا ما ا
 لولا ف نوب اثلا نْؤُحد لا نحل املؤم هام اًباَنَعْمهْثِم َنْيِر فكل اكْرَدْعَ و مكحلا ىف كلاب لطالب اكل لام
 5 هيف“ 5 هس ص اك 7 5:71 و 56 ع دكس و2 1 8 صورو و95 : حتيتحتتم

 نيِيِيِقمْلا وبتكلا نم كَ نم لِزْنا امو َكِدِلإ َلِزْنَأ ام. نونيٌؤُي راصنالاو نورجاهملاَنٌوْنِمٌؤِملا و مالس نب هثلادبعك هنم

 اميطع ارجو أيلاو كلاب هتؤكس يلب *رخالم كيلا هولا نوُْؤُمْلاَو دلل نوبل خذرلاب قرقو ددمل لع بط: اضل |: اي كالا ا ل لا ىسألل يأ سوق 231 س  (كاو د19 ال تل 2
 5هينبا َقسْنإَوليِهْسو َمْيِهربإ قاْنَحَل امكد: هدْدب نم َنَبِللاَو جوش لاَنْبَحْوأ امك َكي ميحد ةنملاوهأ

 باتكلإ مسا مقلب ناري دواد الاب [يتاو:ندئلسَو ىؤ ده هندي بولو ىلع ةدالو| ايايشلاو قطع | تا متي

 غلا هلك ورا غ قر وس ى زيشلا هلت سانلارئانس ني فالأ ةهبراو ليئارسا ىقب نم ذالا ةجيرا ىن فال ةين امه كعب لاحت

 رفك نم با _تكيعحلاب َيِذْنُمَو نم نم باوثلاب َنْيرِفَبُب هلبقالسر نم لدب لمي © ايت ةطساوالبىلو
 م 2 ور 2 رم وا يت 2 جير ل ْط ا رم ورم ب 98 س ١ سرس ىاا رس وشل هس دبر #ه 42

 عميد لوسائل َلَسُ لول اتراولوقَيِف مهرلا ْلسُللا لاسرا َنْعِبلاقِم يحوم َلَع أَ َنْوُخِرليِل م هانكس
 نعدولرل !(لثسابل لرْنَو ةعنص ىف ©هكع هكلم 4 اْيِزَع هللا ناكدرمهر نع عطقلمهاتشعبف نكنمؤملا نمو كَناَيا

 ا 2 000 0 0 3 ١

 'هيلعي اسسبلتم هلَرْنأزجعملا نارقلا نم َكيلإ لرْنَأ امي كتوبن نيبي ُنَهْمي لنا نكل ةورككاذ لص يلع متر لص هتوبن
 مسف ناكو ياتللاومبوريزلا نم ذو ام بسالك مسرور فادرر لع كاد انيموا لك ف لع دم ناو 1 هم حوط | رس لإ | هدم 5

 |اوركس اهبف سيل خر وسن وضو رئاءاريؤ نايك جن ا رلوق هيلكس وريد نزاائاو مل اعحلا | | رشح ا ويف انانبب نانا ىاراشا تنام تاورلق حل
 زي لا ن ايعمس نايدإق ز/اررصم منضلاورلوق اه لاب طيعاوم ىب امئاو مازحا لو ل الع ءانتتسم الا ندي ىغل لك ىف طول ال رهام باتكلا لبا نددعا ابو ى ارم امر فص ثم اث فوز
 ويطوءاقبلاولاراقروعملاو سولج او لوئرلاكل وحث عرف مساومف ىاررصمرلوقو وريف َعفلاو | | فص ردقاو ريت لجو[ ننمولالالاق يطل ىف دي اارعا انا, ىاييذال ماندو
 وكن ظوفح ئاؤلا ىل الا وتم نولي الو مالا ررصم نولي نعلاب لوهفلا نا شميح نظم يضو | | لالا انمابو ىلاعت لوف هكو رب شايل الادعا باننا لب انش ناو هرعت وز ث وصول
 جشم ايرمز عمت والاف نييسدأرلاررسم ل ودطلا لعبت ةرعضيفروتم ىرت ارم زو لوهلاو مزمل | | تلاد ذدابو السلام يلع لش توس لبن عوني لامعا يراد دوميلا نم يو ماو ملغم ( ارم
 ولست لشد ايري حجوا سولفو ىلذ 2و تاو يشك عرفتو يررثط بساب نير زل رعم ىلدجل ناروغل اواني ا تقد عاطقنال ايار فال نيرع ور قم زتن البق ني اءازا شر لوسرو
 ناك ريح ءازلا ميروفزلاو ارولز ةزمو شم لا ارق مالا و باشلا ف اكرور قو دقو لوح | | نولوكن يذلا ب اينكا لبامماد يشب تدوم لت مالسلا ريع سلدعب نوني العا رعنس ناو تي ماسلا دلع
 باتل مساوببو ءازلا جفين ورخال ارو يوتى ٠ قروبزم انعصو (يساوؤادانييا ى ابرز حو“ ماسلا نول كندي نال ا باشكلا لبا نيدعا تتلف ن ازلارخكى فداهسلا نينا ىوررطوزن نايز ىف

 عصر ولز نش سكلابرعز حزشلاىفوءارودقوردقلر ولن عجب او بالاس ايرمزلاوراعلا وإلا | |ملق فلس كيادنا' ىل اك ىلا ف اًلاورمث ىلا وارئملا ىلا حتر نر يمل اوا مالس لا ع ىبو ةرعاو
 لوغرلاكل وعل عر زوم رساومفى ا هكر صم وق ملط م لوعشم خل وعطور و مشبب فلاب و | | ل لس هاند شل ا نياهوذ م“ اى ذاصنلا لك هضيلو هوياذلم ناب دوميلا ىلعدر شيل ىلا يم
 صنورف اذلا ةروسي لح ا لالجلاىا شمال ايروق ملك ”٠ ورزعو ءاريباوب راق وعتلاو سومو | | ىف كم ابلق تس ىوام٠ لج ا ةرايعنعاوعجرواول انحش اوداب منال كلب اوم دوعتلا مب
 اينلان يل اوغا نم الغنم ناك ذي يول واوروربقعتو كلا اور زا ريب يشتتلا فو عمابلاوؤ سقما | | سلس ١ ادا جوبر ىلع لكل رجب ويطول صن يطع اركاب ةونلا ايلا
 رثا لع تطيب اقفل سا نغريعس نباهادرو انا تدك م مم نيا ناك مى فالآ سينا لو دوما نيش نناكن م واهلي اذه منن اكل نر ثعاورلوق كاددتسانوث رانك
 تلدووارف اذ ةروس فلو يل لاوس لاس ى نب نذالة عبرا نم ايدل نمد الأنام ١ سم نارندومدلا تل ناك ايو اهيل اا نعمل نر عاريلع تايوزفملا ليهو رمال اوفالا فت
 داو لك عم ناكولذام«نل تايش نب نايل دمع رغب سيينا لسراسؤون رب لعرب | | قف م لوقو رب ناس ىلع نورتي ن وك ارو اه اجا منن تكلاؤاذايل ام لمشو نمو ملعلا
 بطب يلا [نيعوا مب فعلا سوم ثلا مكو لوق هديا رد»» لذ لك انلم عت حر متم | | - هس دا 0 نون امال لم اد هرج لد أ تبي كلور وقد نونكدارلا يلام تو
 نم ةيردقلارلوقيلاكال قيقا م الك ع سم السلا يلع را لحل بيرد صلب راك كاتو ريصتعلا لع عقلا | | ل بصارأو هش "يل ف لع امو نول ارلاو وأ سيلا ىلا نوم لوق كس
 مرااسيانا عم او ىهيررزنمو نرسم دصتو السراي قلن وك لشلزوق ىلا ري دعت لش مال | تال ثا ناو ذي قريع اوا نك ارلاى لس افطع راي قرقو زوق حل كا ءاييزالاد | ٠ نا ىلا ةراشامب انلسيلراق هلم حورا» مالكلافكذ سوم حيك ار الك خوي ترا ند | | بستم اب نوني ىاو ايلا م”دؤملاو كيب لزنااء لم نط فش نيمار

 بجد امي اتيرفيو ”لففلا ءدمنم نانقويفالوسانيلاسملساالولاولوفي لئلا مازلال متو رلل و ازا | مس ادب فح# ل تياثناورد عراب لوق للش ىوانميب »م ؤن دواي ثل اءأدتم |
 املوما نودامئاكواسانؤاوإرريداقن قو اا شلاو ارامل يسر دفسر يجى ليوان لإ | نيمو اانالوق تللس كان بيدور وأ رت زنا شوا نونم ريما نزار لع طع
 رارباير سل ئارثا مالسلاريلعرلا لين اريهشلا ةدا وسو شي لو طل »لحلب ندي اماهشانأ | نرش الز ارسلان الخ امم ايا اكديز نب ىدعد انيس ناارلوزن بس ليتك
 7 ٠ براس ةزجلاب يزاكاوياوإل ري اذا تانيبلابىوامدلا تت سيازجلا ةرصاو لمتءارسلا نماب نك نبل ل زن تين ماوف نل ملول باوجتوبب لييقو ىلسو مروي نع
 ل ويلا ىف تدوكذملارايبنالا عرمتو حول ةوبنب نورت مينا حم او

 مسيل يلا لسا تلازم شو بن ىف اوان سل لمي ب ائكلا لاذنا موق سوم لع لزئا الم أ
 لسن لوا دال عونب لصوزعشلاًأميامناو و للا انيموا اللوق حل ىوام»» سو
 ابولتدو ادني لوق حلا ماعملا نم مروع مج ورا نما تسب ذع نموا ئالواكرشللا
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 خص رس و 0ع سو اا 1 اطا2و سي 1 عاكس ِء طا و رت رس تلرس و رس حس ار هل 1

 سانلا اةُئصَوهنداَي اًوُرمَل نْيِنَلا نإ كلذ ىلع 6اَنّيهَس وللا ىفكو اًضياكل ْنْدنَهْمي ُهكِِتمْلاَو هملع هيفووا هيأملاعىا

 َنِئِلا نإ قحلانع© اني اللص ص ْنَش دوهيلامهو لبو ميلع هند اسرع تحن مهةكبمالسالا نيد هللا ِلْيَس ْنَع
 ةبرطلا ىمكَهَج َقْنِرْطالِإقرطلا نم ناَقْيِرط ْهيِرْدملالَو هرفي هللا نكي جل هتعن نآتكب هيبناوُمَلظَو هدا اهل

 ةلكم لهاىا سائله انه هاريس ولا لع َكِلذ َّناكَوامَب اهولح اذا اهيؤ اهيفدولخلا نيثكرقم َنْيِيِلْخ ارا ىدكملا
 ااا جاص 5 اه 057 ت5 ه0 » . 00 هك ى 5 ْ 5 0 واوومضلولص ع وس

 َبويَسلا قانوني نك ةياذرفكحتز ناو هيف متناأمم *ةكن اريح او دقو هي اؤكِماَد كبَر نم ياي ريغ لوول بكن
 ا سس ل سس ل ل سس

 همس سو مس سا

 ادت لئيجدلا بِكَ َلْفأَي مك. هعنص ىف ©امْيكَح هقلخب مَع 2 ناك مكرفكو قي الفا هيمعو اقلعخو اكذم: ضو
 ُلوْسَر َمسْرَمْنْبا شع ٌحيِمْلامَتإ دلولا» ثيرشلا نعهموزنت مقل لوقلاّلر .راَلَعاوْلوسَتالو دْكَْنِد ف سحلااوزوأجت
 هعمابل وا هنداٌّنبامةمعز امكئيلو هل افيرشت للأعتهيلا فيض هن حروذ ىلا سور ََميْرَم لااهدصوا هش هدا
 "نت ةهلذلا اولوُفَتالَوفِلُسُرو لأي اوُنِماَف هيلا بكرملا ةبسن نعو بيكرتلا نع هزنم هل الاد بكرم ورلد نال ةثل كلاثوا

 هدي نسيب ا لل هب

 ل َنْوْلَي نا . رع هلاهعزنت مسلحو ول ها اَمَيإ ديحوتل اوه و هنم كيري اوتاو كلذ نعوُهَْنِإدماو ىديعو هدا 000 هدير مرو 3 سس قا 1 ادرس يو دس , أحلا لا وقم. 5 ل
 حيي سس سس ل سس للسسا مس سس سس ا ييسسلي  لا

 تي ندا ذلع ايش خلي كحد ءذأب ىفك5 بيلا انت ةيكلملاو ابو اقلحت ضال ف آمَو توما ىف امال
 اديبعاونوكي نا نوفكتتسيال هثدادنعَنْوبَرَعْملا كيما الدون َدْبع َنْوُكَي نأ نعدلاهنا تمعن ىنلا يملا فنيوربكتب

 مياطحتو ,وصقملا كلذ نيعازلاىراصنلا ىلع هليقاميدر امكهنداتاتيوا ةهلااهتامعز نم ع ورللركذ رارطنتسدلا نسحا نما

 باوث ْمُهَرْوبأ فوق تلي العوام َنْيِزَل هك ةرغيالا ف ©عيرجوِيإ فنيش زكر ناب نك تعككتقي نمر
 قرهتعا رس وتلا نم قري رج تايد

 الاعىازقة هل
 راك ”لزيتحملا لوك ف ضووابعلا امم نمل ايبرلزئاوار فد لاو فيلا زال لبا كاب ملاع وجدى ا
 ىف ساللا يلا حراتجي اررمولح الع يذووارلوق طل كرادما» م علااهظنل ى سنا زراف اذا
 حيضصوم ىف لم او لوعشملا نم اننا شو لع اهلا نم لاح لوالا ىلع ورب اوراجلان يبد ادمو مش أوم
 ارم اسمو اميلعسلاطوريف امنوك حسو رسل ارولحم دوك اهرلزناىف ال ىلع نملاو نك | بم ارينا

 يمل بدإملا ننال مجدي لوح نمسا ةررتم لاص نيرل اخ نااىل ا برا ادولخلا يدرس وق
 - لا" اممف نيدلارج ”لاحلا هزي ىف مثاسيف ل وفدا ىلا ىو ام ىلا ىا نسير ط ىلا اينرلا ىف متي
 نايتالاد قرم لاموش نيدلاغ مد اعبرب نتا وريلع لس منمتيذ مترين او ىاايب لق تك

 رّسلا عاد أس اننا امي الو حل لرارمابزفلا لعن وتو يو نوتيلا ممارس لعق ىف
 نم نُوْسشلاسرالاو ولام اسنان اربي ب لذ مرو لبطايالايووملا ل لع وسر ىقاوت

 :بامالابرعولاب ام وفشمإ ما ن اييالاب مفاكن ينظم ما ءلئالما واو رتداشب ككذرلاو متون نوف دي
 ووعسلا ىلا ازكل ويقل مى فرع كلذ ردم ال قس مو تم زلوك جلا نا ىلع مبتور ا ىلع يعولاو
 لا راش ااورصتاوراوق سكس رماد ايدك ى ا لاموت هام الس ال اب ى اى اب رلوق يجب نك لض#
 اين اياز نكوريروتل يت ناقل اود صتاوموغعس ل عنب بوسضن | خلات لوق ن

 لا ازجو رشلا فزع ىلا ىراوي ذالوشمدبال اهيفالا عسا عمت زي ال تاكن ا نورت | عنضو

 هله لل يع لامن ناث لجو فدزق ب اوان الا يرانا فكه زي لنا حق
 اهوريع اناس ام متوجد شئالاو تاومسا ىف ايس نار وقبل هات ينو تك تقرر ال ىا فك وق
 مبتوارلا باّسكلا لب ١ او ص اميوزملا اعبال اى املي الاذوق علاج |! لم اسكر

 ناقيرفلامءدارملال ياو بذل لدي هرب امنا لك لذو صاخري دإرطاو م اعاين ل كفى داصتلازدنح |
 هل لقبر تحن ىف ل اهلا ىراضنلاولطو عيئاز نيا دااول اش ريح لع ينل روس لاول
 ريثملا لوسرورتفص ممن ياو نايب ف طعوا دم لرب ىليسوأر تدب جس يرمى ربى جي ارنارلوق
 اهي يارملاب لماو قورافو قر صل اك فرم ا بال انا نئسقل عي او وأ لع ضطع اكو أ بلا

 نناوب ىزلاورماو لب وللا ى اكو لرق جلاس هرذعو نايببا عود نم#كرابملا اندم
 هلل عحرددا» اهم سول اب ناو نك لكي ناكن او كلك نيك ن اف عفطم الو بس رءظس اور
 لو جلس" ( الكلاب ىرشياك ب ىرسر ءالازيرل ليتل لوس لملدضلع كوز
 يلا زكو لون امور نآرشلا, سك وملا ىيع ناكر دال عرور ل ليقو اني ذل لمع ض وطعم عرورو

 اري نت صلو تادن ىادم و نال رما» بولقل | ىيكثااملانرماثف امور فيلا انيعوا |
 تاذىرّواولا نيحلا ني لعطانفريبشسم ل ءارباين امن اهذاع اييببط نا لص رامنلا تعز كء يطيحمتا
 ىف ان مك ول ىرئاولا ارفف ألا هزني الئورسلا نمزج ى جم نا لغوي مركب كن نارل لاتغني
 ىف ارصنلا تسي |ىبسرشم هن ايس لا حوبت نون ذ ملي نزلا ل اعف نم اع يب لعرارلا يف امو صراوممسلا

 ف٠يا ل وولد ىواما» َةززان لصىرئاولا ساوارير امرفريبشسرلا حذو مس او
 مالم اعورورشلا لكى شكو بسيطا ةرابعو هآسلا فانورشلا تيبب لاقي ار انيرر ستى اوكري
 ىف متنا حور اولا ل و هآن ابسالا نمل صفنملا فطنل كح ور ىؤ نضر غ نيدو حور وذ
 نب ! كلذ نا شر نمر وق و مل برج نيغ نع ةرايع عردرلاف نايداعم حررلاو حورلا ناف بيرحلا مالك
 نبا مزور صل ”٠ انمي نيف وقل زب و رنم ازور سلم اين اكل يرجي نا

 لكشلا نم سايق ىلا انيس رولا اذ نالرلوق مل صادم رماو سيل رشبلا لن لرسم ا لوصت
 سايل غض وتنلا وزب عتيل ولت جلس يلم حرود ىذبل كد عدد وذ ىتل امي ناي لالا
 سيل ليم جف ميكرتلاددلا بسيد ايلرع نوكي الر لالاو بسكوت اي ناب اننا لكلا نرخ
 اشار اسال اورغعم سرج شلل رق حلا ا مدشنلا كبل شل نما صاو الو اطعم ل ى اراب
 اوتو مش لش سل اثءدارئملا نرى نون مو ويسب ام ىا لذ نعل وت 2 + تلال لو
 ىاناعبلة تدلل / أرض, موتلاوببورلوق و هويدا اهئ ى رشم ميغ ورنا اري اولاو

 زج نئوامؤ الو املاريدمد لئفاعى ايشرتدنل ىداشيب ا”رلورل نولي نا نم يبت

 [سيع امم ميج / مل سوريا سلا ىلصرملا لوسمل نار فو لاقدر لو ىلا نراخيرعا د نكن ع
 ,لوسرو رمل ربك وكي نارادب سن ال اكل وسرور شبل ريع را ل وصَت اون اك ل وق | موس ى او لاوس
 م يش او لين مقفل د فئالا فن ايو اوتيل لرارم للا نكس نإ ل شذ لب اول اذ
 كلذ نزف طلادابعاونوانا نولرقملا ليال الو قحم ال1 ١لي لما الورق ىلا عارم
 اولانو يالا هنري شبل ل #كلملا ليزغفت نول امل او ءلرسعملا سشيطسأو از اها يطع سل اميل الد
 نك هميع الو لاكولد هوبا الو قرغ نمب_نلئك ال نالف لامي ىلع الا ىلا نوكي ئادائترالا
 نول صيعُتلم لريواطضرم ثم وار قرم بع اوم نمالو نولرصم ا ءكذملا لور وق نحن اكو
 دلي لم انا ىلع ود ديالا نال انعذانماب سال زر نالو لوالا لمع اننا لينعضت لسن [نإ باوجباو
 رذنلا نسم عاو لوس نمل ضن | نيرا را هلا عيت نب اي لس نحو سن ل ضف محم اي نيبرقم ا
 ٌريتوللا(لصلاونسب ارق وُ نلا رولا نءمعلام حم م لملا ناوارملا ناو مس ا لب لتي يسب ذ زي ىلا
 نودرقلام ل رّقل لور نرلوأ نمي تيكر أيع نع يفكتمسم السار قراودز الارلّنلا نم تدرج و

 نال نولرقسلا الملا الورلوق ىا ل ازب روق جلس. ١ كرايم ىف لاق ايرخ ىلا نوما مالو
 وللا لوري نا بسسانذ ى ل ىف ىداصصنلا لع درلا ان يس انملاو سس ان لصرف يسارك وطمس لا

 نكت نمازكو | ارتدابع نفك نوروق حلل ىواما» شا تانب كئالملا مات
 نينو ماش اذانجلا مرسعس ل وق وسرد باو ١ موي ل دير اكد دول ذب لنج الم ندي الفرنسي الو
 فزمرّهفاوزكئّحس !نيذلااياو لاك نا ىلاطونم !ني لا امافر قل يصف اري لع لميالو كفاكلاو
 فكذلو تايتحس لا نودرابشس لربك و زوق قلك 7 ليعلن تسب ام لامج الا نم
 ن ايبا حرورا» ٌقائكس اب نوكررق زن افربكلا ف الخ ّق [يرخسا ال شيل متم رن اويل ف طع

 . || مقرفوى وسلا نابلا اهمال وقل مِقرظورملا نيا زرال وتم مقرف رمال قرذ م ىلا رانا دا

 نت

 و

 اكديم يل



 ماةشاملا نا ١9 «.ثيايجدل
 55 اوريكتساو انفكتكسا نينا يأ ورشي بلق لعرطخإل» تعمس ّنذا الو تأر نعال هِلْضَف َنِقْمُه ُلْيْزَي و روهلابع

 اَرْيصالَو مهزتع هحق ليي ةوربغىا هلا ندد ْنِق زنك َنٌْنجياَلَو راتلا با نعوهاملوم ٌداَئتْلََلَعْمُصُبْرَحِيَك هتدابع

 -ةوانيب © يم اركي و فتيل عندا ف تجنلوقو مكيرع كيت نيف ةحج ُناَعْبكءَجَْق أَلَمْ هنم مه نمد
 ره مرو رص ىلا ( 00 لإو 5: دصصرر ده يمؤود:ىحرودموك ولك دورس ورو ”دس5 مآ درا سد ساكس ل
 وه امِقّيَسُم اقيرط اطاَرِع ِهْيَلإ مهب رهو ضْفَو هْنِق ةَمْحَر ىف ْمِهَلِح ْليََض هياوْمصَتْعا وولي اوثما َنرَّلااتأ5نارقلا

 ك0

 5 ير رهو ع سكك .م:. رلؤوإ مطيكأاكاا د ركض يت وألا امس قل ار سوو م

 دو للاو هلو ىا كلو لَّنَمَل تأم كلّه رمسفي لعفي عوفرم اًوْرُم نإ لكلا ىف ميت هللا لك ةللكلا ف كوستي مالسالا نيد
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 أهل ناكناق "لَو أهل ْنْكِسْرَل نا ثارت اد عيمج امد كرنك دلاىا ٌوُهَو "كرت ٌبعْضِي هلق باوا نيب انم تن لَو هللا اوك وأ ب و 2 17010 ١ 8 52000 9 ٍ هك 2 وو سم رب م ع
 همس سي شعشسيسللا

 امص مسح سلا فا كنان ةروسلا لوامدّقت مكس سسلا هضرففرم نم ,نالاوا تخيالا تناكولو اهديَيَشن نعل ضف أم هلذ ىشناواهل يش الفركد نيو

 2و 27و همام اص أك قر عمو سرع هلل ىلا دا عملا فز ودم ,
 ةوخا ةثيرولاى ا اًونْأَكنإوخالا كِرئابم لكلا امل تاوخا نعتاد نقورب كبف تلزن ا هذال ادعاصف ىأ تلا تناتحالا

 ثاريملاهنمو فيَ ِءْتَلِْي ملراوناوُل ضم ال نال ظتيد عئاو يكل كما نبي نيَمَحْنالا ظَح ُلْخِمممهنم ٍركيلِيإم ءَنَلاَجَ
 تاتنثاوا ةيانورشع 29 3كم هيد دقاملا رؤس ضئارفلا نم تلزن ةيا رغخا ايا ءابلا نعناخيبشلا ىور - 5 ٠0 8 4, نم 3 تن + هد 00 1 2 .- 5 ١ ٠

 6 تل ١ | 1 0مل 0

 وكل ثلا سلوا هدرا نيبو م كئيبىتلاةركوجلا دوهعلا ةدوُقعلاَر اذه وا اوم نيِزلا اهني طججتلا نمتتلا وذا وش ثللتوا
 2. 7 مكمل ا >5 5 ارب بوكو ثا م او تان مالا و ١

 9 سس ع ا سو هع سجس و 0س تسل ص عع سا سل

 وم ال 000 7 صم 3 سرت 45 ه رس 15 5 0 55 رو و ل سدو ىلا

 «لطقنموانشتدلاو هي لاههمْهَْيلَع ثَمَرَيَخ ف همر :كيلع لسيما عبنلا سعبالكا مغلاورقبلاو لبالا امك همم
 هل 9 ٠ خخ وأيثلس هوس وم 20 ٠ 2 5 . هلع
 : : نملادل ال عريغ بصنو نرمرُخ ىا "رح ناو ٍنْيَصلا لي ربع ةوغو توبلانمضرعاملميرتلاوالصتمن روكي تاز وحرو

 هنيدملاعموىاقيعش عمج لامس ايْتاادلمأ ذَا هيلع ضارتحاالليغو ليلغلا نم ©ُلئباَمُمُكَي هلك مك 1 ١ ل ١ سو 9 00 . .» رو و رو حرس وورسر رهو

 ١ناشلا لزغللا قإ «(حم

 كو ىانملا تزنح ىل ميسي 6-2-2 ا ١ 620 عقم و 9 رس 1 9 8 ا 8

 قو ةدالذ حمج َدياَلَقْلا ال وهل ضرعتلاب متلا نممردلا ىلا ىرها أم ى ُنهلا "ل5 هيف لاتقلاب مارح ارَهََشلا ال وم ارحبالا ق ريصلأي
 لروم لا كلت ت اشي ءانتعا م ىلا ءىلع ص( ١ ثطع نم ترق اذ ا ذب لوري اولك لي قتحتم

 رح هولتاقت ناي َماَرَحْلا تيب نيبدصاق َنْيِقا اولحتكلو اهبا وصلوا اهل اوضرحتت الق ىإ نيل مرح ارحشن نم هب سقت نآكم
 نولايو 1 | م دور تو ؟ ىعلاوراُي هاىاص 2 هاء 0000 فى 5 5

 رّعل ايوارملاو ووكو لبحلا ندب هشلا يلو لا مل اور وعل اوءازي ال١ اذكو رّتعلا بجو مايل اداؤولا سيل 5 لع قربتعش ا رس انتل! نم قري رج تيري
 مم امذ م. مديل امد ”يسدلا ( اكهالاو فيلاكتلا نم مك رخو هدايع مل امتد سلارمزلا ام خيتي ا

 جول نعى رمالا لمن ابانيو ناب دافولا بيد ارم بوك و تال اعمل او تانادلا دخن | | وزر ةفوصوم ىبو زجل بسب اوم نمل نا ىادي زيي لوعنم مت أر نع الاملوق هل
 [| حيث ناو هاا لجرلارعواذا ىيرتلا يبدع م تايد ودوعس اولا وأ الوافل ذيرما ب دتل او | مي ”اسشالاوارم معلا ءط اواو لييصفتل ار بهو عر يسلك جنك اهنا دملاو ثالشلا تاذصلا
 رس بسجادب سرعول ايرافولا نا لم ليل ريف ىتما يلع مثالف دويل جلو في مثل يانا | | لولا وبي و لوق حس لجتا» لل ارجالا رو لع نكت دسم | نمومسو انبولق عطني نانبلا
 طفل نزفا ةرلؤمالوق لكس 7 تبن ءاذولا رين ن اكن اره قاطغلا مداكم نوب لب | | ريكا ناكل طابلا لاطباو قمل يكل سنبل ماتا سفرتن ال انارربهاهسامناو سوري ثلا

 جمميتلا ماعنالا مس يمروق هيل لجتا/ ةولا ورينا رعنيي لص الا ىلر حلا نا دوحلا | | ميار نيت ناذو بلقلا ىف ناييالاروف عروق وف بسس الار وف وارسو نارفلاوم ورزق لست
 عمري مث لمع ال ى لكسب نوروعسل او هلا ب زيك نايا رب نما موق خلدا تاذ لك | | ءايضالارونلابربظيل كحل ليبيريا الو لوقا يكلاو ناييبا رود ىف ذب نايعالار ثلا نبا

 تميماورفلا ليث نا نادرو لالا ىب مان لاورصتاوربلا ف خلرا تاز لكي مالاازب سا | | و لما فشلور سنو يتلا لك لاننا ءلالدل فزع لكلا ىفدوق تسلك
 حراوذالا سد ماغنالا نم ميت الكا لاى ايميطخت ل اكضي !ةواراي بيج ا( اهنالا تو | | رج نبا نع اور وا ةرلولا ء اسما لي لب يرلاولا ءازسا ءل لكنا رش نم رشد ل دب كراس

 قشياالادوق هلك "٠ بوكو سلا رقبلاددايظلا اسي حلاو ماىنالا ةروس ل ةدورعم ا يئاملا | | "ىلإ نعوزغارلبىلا لوقو ورز وللالرلوال نم با نيعالاو ءياوعنأروهتيلعىزلا نك عونا اناس اي
 م ذامو ملوك ىلاىا َميألا ساشا لوقف يصنلا ىلع ذامواب رخو سيلا الواعي ا رس ذو لي 11111111 ىلا ل ”رضملاوازازلو يش

 أو ىذلا فانلا فزع مرت أ م الا نا ىلا رسمك وق هل 7 بستن ىلع | | ىيملا ىلا يرفارلولا الد لاول ادا اىضرلولا ءانسنا لح رسم ال تكد ك نعال اولا نا عم
 يب ا او | | سايعنبادنعو والا قير طم ابرعب الاء انستا دغش ريب رفالاء انينانع غال ثيدوااثرلاولا نم
 ىو |ضعربلا مايرام سنن مسن هزل ون للا رو ةوالسل اوال ساء نا فلذ سن | | رو كاطماومورلوق تكس ىدمت لاى ذك زن ةيلا ىف سالف طفل رلوال نمل الكلا
 لقتل هاب مارت نسم او ل الع ربم قدح | نوليكى ا لمت نولي نازوكد زوق حلل بسيطا !ىل باوا نيب وءانرق نش كلا" ايا هرل ووو هرلاورمت ناش هر ل نم لع لطي

 بجسم فص مارح عمت مرق تل لال حنا اوزؤولاو نك اب تروم اع ض راوعلا نم ىا ووك اذزب نم حررت دعه نوكيا مال ىزللاو ئيصعار وخال حجت لل بالا وا نيب الا نمت الا سالي وإلا

 هللا ىفادك قرمتلاو راب مارحالا ف نولخاد ىا نير ى اوبل حمداسلا يل اراذنا اكل عازيلا مسا نحن مسمن يجول ناف اطضف(مال تخالاوا عدلات مخالاو والايام نلاذ يالا نم ٌقنس ابتلع ملا
 ءارالا هزب مث سملعاىا مرن روق تل "يعل لكى نكس يعل نم لام كلما أ | هوى انيبره اكتم ا دعى داثبلاىودرباب فلوق حل "م لاوالوا بس انيووببو سدسلا
 ماننسا لام ف مانالا ضحب ل نددصا يعض العن لاق اك ساو نوير اور يصلا نيالا | | لوك يح 1*.. لوو تيلزنف ىلا نم عن فيك لاك ال اقف لسور يعل لص شر« لوسر
 مد اسعى حن اىيس ادا ديالا قوس نمو وصفملا نا نعي ىلا بيع حري لئن نور مث او دررعلا نبل | | لو رعد لص يلا نه ف سمي مل نافدارعرنخورمم لغفالاو اونا نعرتومم برق ناكى ا تامدقو
 سال ايصاارورايتعاي ضحا يزل قو اي زو مارحالا لاعريصلا نم ئانّسالا ل اع ('اعنالا ليل“ نا لاوس ازكاولضتال نال روق و منيرملاببارعلا نم سراي نمر خأ زيا ل يق تل روت نعزي رعب لب

 لام دنا سضنألا نو( العال( ادئاريف تلز د قصونمو حن للؤوةلالدواايبلغتو !اذ اج /ادذالا نم | | لووطم بز ىلا يريشيلاولضمت لشد وق حلا لس لشن نا سبارك يق فل ايما ف زمواول اك
 ةرداص ماكدال اذ ىازبتاد ءلعلاكري يام يشن نازدت تال لاء امس ليش واوث واو نم ىلا انا لوف وايشكشسلا ضر باع نبا ىااشاوإربلا نعلوت حلل رسال نزل عز جا نم

 بوتول نيالا هل معم ا لعوري اهمانرو الن بتعمالور ل ضاع الفرتواراس حس سلا نم | | نعراوي الف ى ا ضئافلا نمزوق هيل رع ياخ الكاف ل فني
 نا امال اعلم نا مصاماولحت لولا لا اعنساولك ل زوق حبل ص٠» سال او عالصلا| ١ لة هلع نيل كاع رانلا ةروس مث ورايت زن َإرثأ لاق نا س اب نبا نع راؤبلا هاوراي
 فققاوم نشل ىبواراعش ل يت رعشتا ابسا ىبو يعش تروق لس ربك 'دييصلا| | ماني لالضلا عروقو بال ن ايبل ابرشلا اندعد شميحنلا البق ام نيب د ادب يس انمل ارجو ةرئاملا ةروس
 فاوطلاوا مارحالا نم امي ورع جاحلا تايطع ب ىلا ل ىئالاو قسم او نارلاو راجل ضامو عل | تازنىاةيرر زوق ا ىوام» يرن نابل اءاكحا امي ناذ قروسل اهزي كدب رعولا9او

 لالي | رومعلاباوفوا روق حل شل لميا نمل ريض جئارفاوج ذيول ًايساك كف اضععب ناو قرا ىب ||
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 | سكي حرق مقللا تف عماهمذو ىازلا قفبملز مجرما مكحل ادم سقلا|اوبلطت اوم ْنََو مانصالا فو بآصن مج ٍبِرَمصْعْلا

 1 نتف ناواورمتيامهترما ناد اهو منج ون اكو مالعااكيَلع ةبعكل !تدآس نستعةعبس تناكو لصن هاو هل شير الريغص ددخص م رس قأّيلا
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 تيما و مارحالو لالا هدعب لزنيملذ هضئارفو هءاكحا ركب مكن تملأ مويا "وشاء ْمْضْوَسَْت ارَكهتوق نماوأر امل
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 تملا ىامثاللئابلا فالغيهل هتحأيا نق هبّةْيِحَت لكان هلدْوْفَعمْناَنإَو ةببصعم ”وثال لئ امِنأََبُمرَْع لكاذرمرح
 تانلتكتملا”ُتبيطلاوكل كي لَك مأعطلا نم ئه ل آرام سعي كو لكالاهل لحي الف الشم غابلاو قدرطلا مطًقكهب

 ننلالب لع قريتعم ارسال نم قري دمج تءايريتت
 والاضف ن يخت نم الا نوكل ام ىا نيم فر يتلا نمل ا نغسل

 برص كس ب نيف اكنلا نال مسالا مك بيسك انساك اًناوصر ى ا اناس ىااناونصرل ضف صمت بوق

 مق تل لاب قولاو عر تيل ا صق بيس ىا هر صقب وق لس + ناونطرلا نم
 للا مري خان إسنا ىف نوني ن يكشف اكن ال ل لاك امئاواناونعر نوهت لوقنإ نيت مز
 الو رئالشلا الو ىزملا الو مارؤ امل الولف ىلا ةراشسالا لا روس ايو رلوق ملك لااا
 تايأانمب الامن خر انلاذا قورة ي[س فيكى ا ةدارب ةيابرلوقو خوض مويدالاو /للا تيبلا نيم |
 رثاوثساولحتال لايت لوقت نال غو يالا هزي مضحي ل ائيف سانلا فل ارا يلو ليوا ةدرعتم
 (وفصد تميت ن ل لاولسقا روق خوفي لي ذو مارا شلا ىف لايتتلارنمرت نست ماري سل الورش
 !اول رقي لفل وقل عروسم ارو مرح نيسملا نك يك ملا عن مرفت مالا تبل نع الور لوقو
 نم خر ىجشما لاو ةداسقو نسم اورب ايو لس ايع نياك ديرسفملا نيكل وق اذبوازب مم امرعبمامل
 ىف انيلا دلخاو ىتنأ نو ضر يلا هززب نتررسفم انس نورخا موق ل اكو يالا هزبالا ةرماملا ةروس
 ىف تزرع“ لاو نرش( تلون ضع ل اقو ناسا ىف سرلزنم نعي اذ الوزن اش
 هش اورو قرب ازا يشضحلا ىف مطل و لانلاوبب نرسم اروبي ل وقنا اميين يؤ شملاو نيلسلا
 (ئلطمزنرلارويرمالا نور نم ملي الو بوجولاب نيل لع الفا لو ايد صالا نوكم يرتب مح اي ماروق
 كاب بروتولل ارحل ارب يكمل ولست اذ مرا الا علسن اذ معتوق ىفرعالا نا ىرتالا حيال
 ملل نلريارعاو مسوي لا لص نلا نم وصلا ماع مل هيلا هزب كرم لو لق تيل
 مول امياوفاك ام لم مةوطاوتال عما اورززي الاولين اير المل نعيررتسل ا نع اوشا مماهنفابلباو
 نايزملاكرداصم ا ف إيرث لئن َةزللار ووجا حفل اوربا ىف لاثؤلا [ينولسو نونلا جف روق حس ب
 قدس مالئاو رمان عة رييريملا ماع ى الا لال لوق حبش ”٠ نايئغلاو نايغلاو نايسسلاو
 لال ايلا يس ىلا تءايرجلا نايم ىف عروش جلا سيلا ليم تسحر” ن9 . يدلاكا"ت أشب

 لولغنبا لاكمي سإريفلل ب امورلوق يل ا ووعسلاولا ال حر زريغبل حرورلا قرا امسي او مكي الا
 نالانبارؤالخي ءلصاؤلار بنوا ءلصاف كانب اهنا ةرقبلا ىف ترماو برسل خلوق ىف العب الفل مو
 مسلوق حل حرارعاان ندري ن وتلا سك وش عضو ق حلل[ بيلخ» تافوطخم ابرد
 ععوموو ا ارهواخىا يللا نواسرلوق حل لسس ا ترقب رياصا يرو ونكون وم لا ف حمم

 رخل لبو نر مار واولا لخثمالعا اسلم وق حلل لاب مح نصرت لين رثع عكا توج ىف
 قالومالا ناك يز و ةيرلاو لما لاو قتلو يم نين ارو مسا ساوزك ىو م
 اهضورب دي ىا ماكو ميرا نهب رينو يربك ق حلال ل ترس يلى ا لفظ عل اسلاو ارو زنكي
 نام'الكنء لسى زلاو ىف لسلام نب ا عشما لاقوإلا تب ناوروق يي ١_1 كاساورتيا ميما نا

 امضي مثل مرلا ناكل ظكو ىنلاورمالا |, يلع بوت زلبتىء ورا لكل !رر عا داو يلم ل لع سن مال لا
 و رامال شوال عت ىنلاوا لمت الإ جرن اي وربي لظوا اهم مالا ءامياؤلزوازرمسوارا!ذاقرل ءاءو ف

 لفن يزاد عر صاوف امله ب وتلك عهبس_تناكوكاعو نب اكل كدتع سيكا دنع اكو ماكمحالل مينا
 لم ياولاكو لضم طلو طولت عيسى بورسونلا حارق شل اوإبر غو تايرلاو لوقحلايفزنأو قصاب خو
 ريبتتل:م يعس كم املا نبا جررخاف ىلا عيل زنا ناومأمارعو لالعز ر تمهل. لاو قرم اقم
 تا/لايل حس لوزير عب مسوريلع سلا ل يىثلا شن امورنا لايف نوحمرت اروي اوما و نارقلا نم ليم ررغأ
 ملثباهزب ترطرو وق هلا ٠7 رج نببارلش جرخاو لاوالا عويمر نم لن وعلي ومالا منول
 لبكرم لو ميلا الا ائيد/ لسالا ضرب ملا ى نعمل إى ردا لع ؤوطععم تس سيلاو لااىغا تاير مف ايم
 ضرةملق_ ىواضا» لسرازمرباوص او ىلا هر اينورم لزم ل السا نال كلل د فلذ

 تايب يدوب لضصرمعم اير روق ىلا ركتد نم اورفل يذلا سمي (وييلا لوف ءرنيلا يلع سمت ىلع عرف طع
 ملااؤي و يرطلا عش اك لوق م هش .ىواص + مسا ن ايدك يف يي وعض | روحي نجم الس الا نا
 / لاوس وق لاس لد قرف دس نع وابتي ال ناب منا ىلا لاربعة ماو انهن انر نع اماو قش اش امنع
 ريل ما اذام لاوسلا ةروصو لازف | نبع اول أس تارك ان |رف ل امسيلا راك محروق لع برم يلا هز
 لامثل ري مثل نذاذريلع نز انسي مسولع شلال صولا وسلا لرب نا اهلوزن بسبس ىف ىو انل
 حسارابا مودع دال يرماف يلكميف اًيب لدن ل انلئو لجتا لارا لوسر اي كلل انذ ارقص ىبنل ارل
 سلال لوسر ءابج امل ضرك يلع عت بسك ابد ثع هما ىلا تملا شبل خف زي ملا ىف بسلك كل تق
 | را قتلا مالا نئانل لكم امرل ول عفر لوسد ىلا ووافق بلكلا لاا ترفل ورم اور انس يلع
 ظ صا اذ ام ف وهشي لزرفر سو دع ل لس ل لوس تل لا انارلتعب
 هلي ما وقب لا ناو مل لعالؤ ار لل ىوام» اننسريف حفلام كاسما نبى نو ارب حتما ب الكل ادا

 كتل يكن الازمان اكلانل  لسصحااؤام مالا ليقولو لئوشي ل اتا فلا يشد بول
 مضئالو ه_ جس الو رسما عيطلاوزاتسيلارىا تاز الوق يد ط1 بيطخا» هول أمام زير اح ىنعتش

 سوا باث ىف يرك تساي مل اءان همم بيم ارييشمو ىرنع مارت برعم طايل امناقي عش سلا لوق ى ع ازرورنع

 نركب صن وري ملام: يم ار ورنملسسلائرايطملا بساوصادنعى ا تازلسسلاوق طل كا تاجا
 ا قرص الا!” سزلكس ايئالو عامجاوا سمو بك
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 هةدئاملا 4 - ىددأ
 بصلا اعدت : م وو | كل
 صلا ىلع هتشيرا|ديدشتلاب بلكلا بلك ملاح َنييْلَكُمريطلاو عابسلاو بدلكلا نم بسباوكلا اول نق ثْدَلَع أَم ديصو
 يمل نابهتاتقّاوكيلَع نلت اهم الكف ديصلابادانم "لا مْكَبكَعاَكِو نهر بدؤتاىا نيبلكمريمض نم لاح نع
 لّقاو هنملكاتالو ديصلا كلسمِتو ترجن اذارجزنتو تلسرأ اذا ل سرت ناأهممّدلَكو اه ديص لحيالف ةماعم اد يغكذتم هنم
 ' ثحرع فك نإ هيذو نيرعيمملا ثيرح ىف امك لك لحيالف أهيحاص قع نكسما امم سيف هتم تلكا نأق تارم كل كلذ هب نركي

 ٌمْئِرَس ملا ته هللااوقْتاَو «لاشر ادع قْيْلَعوللا مسا اوُركْذا و جراوجلا ممل عملا ديصكى يلع هنا مساركوو لسرا/ذمهرسلا
 9و < 5

 اساس مل يو ص و روصو م ور طق ١ يروق سا ل سريا عاقل

 ريكا هو ذك لالح كح ىزطنلاودوهرلا جت ابذ ىا بِك ونْوألماَطَو تان دتسملا ثيل ناحل مي © ياحي

 آد _.رهوحكتتنامكل لح كِل ِمَبِكلااوثْوَأ َنْيِزَلا نم رثارحملا ُتَصْخملاَو ِتْدِصْؤُملا نم ْتنَصْتمْلاَوندمَل 2 هاي
 مس سس ل يي - سا

 هيي سس سس سس ب ل للللميعمملل>-رجحس-ج->- ب١

 - 0 ءا سير” 5” قر. مقر بس 355 : سدو نا مو مورس .» ا مو وو | ساق موو ل 8 ولام را

 دورس ني زمعالخا اوان خا ىزؤتم الو نيينزلاب نيذلعم َيِفاَم َرْيَع نيجوزتم َنْيِرِصْنُم نهروهم ّيْهَرِوَدل َن هويت
 و هرم ل90 » مو ٠ 4 أ د رس رس رس و ص 5 مو 3 ا ا ا ها [هو

 1 1 ا تح همم شا - بص سيلسللا
 ل كيري هك وجو اذ سْغأَو نوثسح مثناد ةولَكلا َّنإ مايقلامتدراىا ثم او اومأ ننزل ايي هيلعحاناذا ف َيِبرِسَلا

 كك0كك كك1ك« فلك

 .سنج م ساوهو ءأم ةلاساريغ نمو, مسملا اوقصلا ىاقاصلاللءابلا كسور اوُحَسْم و ةنسسلا هتنيب امك أهعم ىاِقِفاَرِمْل

 لإ :راوجلا لع جتاومكي نياق عافطع كصنلاب رْكَرُجَنَاَوٌئفاشلا هيلعو وعش ضحب مسصوهو هيلعق سصيأد لقا ىفكيف
 وى ديالا نيب لصفلاه مدقلاو قأسلا لصفمٌلْع لجر لكف نايتانلا نامظعلا اهو ةنسلا هتنيبامك امهعم ىل يبعكلا

 ام ف ارا نإ ف لأ اكيف نات ١

 ةينلا بوجو ةتسلا نمنخوبو ققفاشلا هيلعو ءاضعالا هذه قرأبط ىف بيترتلا برِحو سيفي حوسمملا سارلاب ةلوسغلا لوبالا
 أ نيرفأسمىر ٍرفَس لَع وا ءاملاوضياضرم ىطَرَم َرْيْدُك نإ واولستغاف »قطو جدد ْنإَو تادايعلا نم ةريخكه يف

 او دصقا اوُمَكيَتُف هبلط سعب ءاَم ادري لَو ءاسنلا ةي اق هلثم قبس اَسَيلا رمت[ ثدحا ىا طرأخلا نبق كش

 تال الم لك قريتعم ار سا ئتلا نم قري رج تارت
 ى ع ئ وطخ' عرراوانمريفس يروق لس

 1 اءريصو طوق عرراذسلار اشار لاو يعل ثازرملا فز مل | بصو تارا عا ىا تءايريللا

 بساوكا وق قيل /٠٠ ءدعم تثاكث او لك ل جراوب أن لاو عل لص ئرلاوبب دم ا/ييصم قحم: صو
 ىلا تايااوجررجا يزلاو ىلاعَت لاى بسلا اذا حررتصجاو لرب نمي يس اوك ارا حراج تميس
 بساوكح راو ان موارم او ىرالا وربك م ارتب اء ارامنلاب متسزبام م ثنو ىل اول اقوا ويلا

 نم كلذ ريغد ني اًشناو ىذايلاورقصلاو ب ارتعل اورمفلاو بملك ارم او م ايلا عباس نر يصلا
 سك داشيبلا ف دولز ل اومد ٌكعسول لا نعةياور ومو بوش شلال وقوم اذرو يلثث ول بانى
 فزت لا سب زوو لك ايس حرا نولي حار !نم عراوجلا ليقو كرارملا ف لائو ثاشكاو

 عبس انال نودازؤدلا ازيك اناو نيمو |ئعم نيبلكسإوق حس م ادملا فلزب حرص

 ن/لاموبس#لرادملا يف ازياسالارلكاذ ب الكن مايطلع دسم هلا ملاوي اصلا راع لوب | يلى
 "ا رضضام دي اير قرش الا ازب ولا ىف تبل مؤ وماء ا تبلكن دلت يل متري
 نالوا بلائلاو+ بلك ايريصلان اى ومالا ازب جوف قسد لنك يدنا عم بلاي ما
 نورد لاسدالاب يملا از: ل! لسرارلوق يهل وريؤلو يسيفنملا نها لك سن عيبسلا
 باوك ازد نياخم موك اعاما نيب وقر يننف يريطقلا لاك بيب دامناو ريطختسابورسف نرسطملا
 مط ووصقملاو ف [تموأ سي الام نب لحل وق اكس ٠7 حراو بدول / ياكل اوريرعلا

 من عن ولي ناامتدئافناي بيجا رتمشن | نع تس ىو احلا عزب قزم اذام لبق ن ارب م أ فل بلل
 مل نايرتلست ناوروت سكس بريان ١اانديصلا لح عرمسلا ىف حملا شا اباملاع اسي حرراوجلا

 لكا ناو ماه تي ىرحل مالسلاو وصلا بطول نبسغما لعد اسم ومش نم نا راماو ىارنم نلكاي
 اهتاولكتى ا ىرمم لإ ىف وووعسلا ىلا ىف ازكمآ اريل رثكا سس ذيل اوف سما امنا لكأت فقر نم
 زيان دنع انيل ا الادبج وي ائيئانم اولكا اذام: اذ ائيئاهماولكاي ل سيب عراوبلا زب لا
 امىذايلان ربو بعلاب نومي امنا الر زوتندملا ذر ىلا ببي دان الرويطماعرابسم ريس الو بملك يف

 لمت" ةلازوق نرخ طحالب ”٠ ةيارملا ف ككذب حرص بسلكلا ندب ف لئلا |
 ملول هل شل ١#» لسر تن | يعن ى ا اريغم ىطروحما ملغ ىاا مالمو روق حش
 رثلا لري مم ام عب دع نك نيكس اقيرم] كرك ل كب لئرصارعو زرع لاو ىف (غلاراعى اتارى

 اماما لاو ىثث اشلا لاكي وسو مب_الما نافل كمال دم لككا ناو كيلا ارم لكل غسيل
 ثلاقلطاطرشا لف لا, لا ورزعتس لاك لذ ىلا امبو دام ن لريطلا ايس هز طرشي ءفييعولا

 ثيرصفالوت هلل لوبيا لعدد ثيسرم ل مو لا ناو لكف د ؤاو ىلا دنع ع يلحأ ىلا

 زئابرعلا عروق و تريلا ىاريف دلوقت اغنام اكم تاع ني يرحل م السلاو ةولصلا_رلعر وق بدو نيريعضلا

 تلمس تيراذا شيسدفلا اول حراوجلا نمر وق يبل ]ل ريب" لاسر ارث بع اوس ما حروب | نمرتبمخ

 راسة لكاس تش نا لكن ليس يفر هتف ايوإ كعب ان ناف سلا مارك ذ اذ
 اوكي ذلاف الخ ىاىذامنلاودو-لا اب ىاروق هلك لاو عراوجلا ىلا عري سيعرض لاري
 سييهتتلا ىلع ئلانلل لع عي ام ينزل لعن ال صايل او مج ا: لكئاف مارا نضع يجو ارو فب
 لزنم باكل واينوابس اني درس نملكو يراعى وات ف لاق ن كل مجاىف لشن اىازر عورطلا قررا
 مج ابذ لكاد مك نيزوبت بانا لبا نمو مالسلا يلع وؤادرولز ودع ريو مالسل اره ئاربإ ضل
 . ميمو م: اوعيمتو مارح نإ مكي ابازز لالا كاب نيرا وطورزوق يللا نيا ىلا زك
 باطن خب مءوتخ نإ لك وانعم جاصزلا اكد انعام نوبي انكم اى لري انرو مداملا مرن مدن
 هسواضيبها ف لذ مريام مولد مة وعيستو ميومطتن ريع لذ مل رق ب لهل ل, نينؤمل
 زلال ريال نيجناهإ انف ءلصاع تناك ايذلا معاباو نيبناجلا ل لص وربع مك لا ثعابا ناك لذ لذ ف ةزغ انلاف
 باعالا لبا نمدادالا حاكش زوكالخ مارك ا ذوق حل ربك »حر ونل 0
 تالسلاكت دول اريعورسشنو مادا اك اند نع وكيت: داق تن اذحل اي تانصحا ةيارملا نر شدو تنال ارزع
 نود ان تام يفي حرص اللا انبي علو كر شملا ف اربجاددنال تيجانا توزر نم عنب ككل و
 ةيآلا,ماظن اكاد نور مكاو جيلا لال باهئسالب يل او اوان! نث ازعل انج وإرلا ناف
 دوت لزوم باها تكرس ناو مرلعو لع نش ىورو قرب دا وداد رب لاناكةولسل كن دوثعول اب وجو
 لبي و راهو خل ممالوا قولصلك ايباو هونولا ناكل يتو ب دنلرزرمالال يثو مونلان ميتال يؤ
 جودص لكن ونصو ايرما مدل سلا لسا ظنت نئ سل دبع ن كري ثنا ورف ادول ا ورم هاورراب فلو ىلع

 اهيل اومرتو مل لعاولع ان ال وزن نشل ارخ[ن م ةرئادا ىور ايو شررص نعالا ءولضولام سو فذ هيله ل نسف

 لاكي سنار روةميل كل - كوب كارابتناب بكف حشولو دارب لزنايزخأل ب اموفرمورييا ل قزعلا لا
 مسيثو تايآلاد رم لري تادارقل ا ورثت نال وأ /حرجلاو لسغللا!رغنلا راق ليي لا ىف فشسما

 لسا تّراول لءراهغالا تررتسس ا هف ل خلا يرجو سلا ىلا عروق لاف ن ارق لاري نا اوصل وأ
 غل غل ثري اىعلا نم ماورد قرانا نم يس اتعالل لي و شيسدمو نولي اونا اىصاو ملسوريلع ل
 نيرا علا نمورومك اورد الا فال لاقبد مرضلاو قالا لصئس وت يلس» ٠ سورا
 ىلا هيراو لاقي نا سجاولا نافل سر لك رماوز ابددو معلا كىذلا كاشلا رقم يمال ش

 بيرل ب دجوريطي وق هللا لاو ضرما ىلا ميرياورلوقكب احلا ىلا ميري و لوك ب ارللا

 رمز امال ل قر الا فك يصل فوات بسرتو ىلع لا ىلا ذاك انرتعل صقلا جرن نو و

 مخ . تلال فرس لا



 0 ظ
 هةلشاملا ||. بترا بجيال

 دار ملا نإ ةةنئنلا تنّيْبَو قاصلاللءايلاو نيتيرضي* هدف قفارملا حم رب َمْكوجوياوُحَسْماَق ارهاطابارتآٌبيْطانْيِعَص
 7 5 5 1 ء.اقك لص يارس 5 رايك تسوس ا وارإ فو وحر مط 5

 ْنِدلَو مهيتلاو لسخلاو ءوضولا نممكيلع ضرفأمب قيبض جرح نق زيكيكع لَعَجيِل دانا ُنيرُي م متصل اب نيوضحلا باعيتسا
 سا مس ااا

 1 م مس

 ١ ةصمصادوهرو 5 ميم ٠ رس و وزو يس 2 وص ب را رع رعو نضيف ع 7 ٠

 هللا ةَمْعِن اوْرلْذا وهعن ©َنْوركشت ثكلعل نيددلا مئارش نآيببزكيلَح تميل هبون نلاو ش لمكجلا نم زيكَرطُيل نير
 ةايسستسساالل معي يسم

 ماهو < ر هد 0 512: لس فرب ار و 7 1 7 ا ير يرو د

 ةأَيخوم وومحياب نيح وهيل عةتداط ينل ذتأشذإ هلع مكرهاع اي ركتاَوْىِيلا ةبعُكتاَكْيمَومالسالاب دليل
 يشل سس  يسسسسللا

 هل. 9 م درر يآ سس ١ و ٠

 ييولقلا امي هرْوُدصلا تاز ٌةْيِلَع هلا نا ووضقن: نا هق ثيم ىف هلل اهنا و ىركت و بحنأم ىمنتو هيرمأت املك" مدل
 111 ا ك0 101010101010101 010101010101010 ا 11 ا سلا 55 ا اج ١ سلا

 ._.-: رو هش اسس جم ىت) هو ىم م ه د 0 5 ممم | هه ؟ را سدو 01

 ضفغب نائم كدلك مْكَكَمِرْجَي ل رعلاب مقل كارت هقوقح لي نشات َنيِماَوَق ودول اذكما بْنَ اهني ىواتربخبف
 7 اولا الخ اهريسم ل كاس م 00-7

 ١ م ارا ا عباس 015 2 هلطرو * فتاوأ 5 هب - 0000 0

 هندا نإ هبات و 'ىوُقَتال برق[ ل دعلا ىأ وه ىلولاو و دعلا ىف:اوُل لْعِإ مهرتو حل مهةماول ادمن هاؤَل رمت 3[قكراذكلا يا موك

 يلا هب نيلاوه ةيظَعرجلَو ةَرِفْغَش خل اتسح لعو 'يدلطحلااوليعو اوُنَمَنْيَْلا هانم هب مكيزاصفت نرتب 4:
 ف ايف هدم 51 هيد ى 74 21 واس ا مموج وراق اقم ست اش د كازاو | 5722327 قولت وي

 اَنِياَوطسْسَي نأ شيرقمه موقعها ْمْكْيلَع هلا تمعناورْلذا ادم َنْيِرَلا اهنيك وجحلا بقا كلوأ انياب ان

 ذل لح نَفلَو 3نوموْؤملا لصويِلَم شل َلَعَودهلااقَتا و مكياودارآ مم مكعصعو كح يأ قلو مكي اوككفيإ وينك
 هع (90-<

 هلك. ؛ 12و هل يل او و 2 ا يسر صاد -سو ا دبس هماسو
 اليفكن وكي تشن طمشت لكنم ين رشع دام هنو انمفا ةببيغلا نع تاذنلا هيفي و دجيركذ يامي "لْبواَرنإ قب َقاَدِِم

 ك0
 0 هسا رى

 ماو ةولرلا متنيلا و ةواَصلا منمقا مسقرجال نيلرصنلاو نوعلاب ْمكَعَم فا هللا ميلك همهييلع ةقثوت سوعلاب ءاقولاب هورق لع
 0 لس لفرصر روس قسصا رن وسر ر رس 2 ها ع ضرس ع ار ل 0

 ٍقدَج ْهُكَملِخ داو كَياَيَس ركع َّنرْيَلأَل هليبس ف قافنألاب امسح ارق را هةرفاو :ومتوصن مهم ردع و نسر

 طسولا لصالا ىف ءاوسلاو قحلا قيرطًاطخا يَا اوس لاَ ُنقق كَم ق قيما َكِ َنئبرمكَنَمَ "طيفك اهتزت نم رج
 ه-ههبهب|بي|ببهس- هه سس بهببببيس-لل ساد

 هاكر اه ووم وك سل ١ 8 الاس ى واكس و 10

 ءريلتال ةيبيقزهبولَق َلعجو اننمجر نممهاندعبا مه مق َعْيبق ة ئاز اد جهنم يَق لأعت لاق قأةيملاوضقنف
 ُْس ٠ 3 :ى مم 5 < 9 -_ . 2

 | اسيلع هّننا هعضو ىلا هِضاَوَت نع ريغ وتبع هثيلط من يغ تعن نم ةيزوتلا ىف ىذلا َمكَلا َنوّشرَب ناميالللوبقل
 وا م ' ب هي # 5 3 ا 77 وو

 عيطت سو ىيلع هثداط عونلل باطخ لاَرَتالَو دهغ ءابتانم ةيزوتلا ىف ةياورما اوُرْيَذ اوف ابيصت اًلَكَح اوكرت اًوُسْنَو هنول سبي

 سيسر اوي ليئلسسا ني نا تام وإلا اديس لكن مدر ق هلل لاء لاسدالا ق حم لتمارين نحب | | < نوط| سا ]| هد 8
 1 براني دكا لواك ف وداود ربا روب || ننس الج لع قرجتح رجس اننلا نم ةريي دج تاتي

 ريكا ىا مدع ثور وق لاف لاو ا عرشفلو موقلا ل اوما نع ب سني ىلاوجب بريق ل وق | | قاصلالرابلا تناك اذا لارتيام باوتى ا براشا و[ خس دلت تل

 ىثب لدن اوريهعلاوا لاس! ىند معو ءايقنلا دعو ءايقتل ى اا فوقه. ل ىواصا» ميد | | نئرتيؤن او نيفاشلا نع اولا سلا وق جلس ٠١ بازتلاب يملاب نيوضحلا اديس بر
 ايار يسلاب ىف اعلا مرما نوكرف ل الب ير عص ل ااوعترامل لبي اما ىني نا لذ بسد سو امو ل يملا م او وولاء[ ن اما وكس اب طوق جلس. واصلي اوووننولا يآ يئ حتاولاضعداتلا
 صان اد اميذ نماوترغافارإرقواداو منال لامل لاهو نوبي غدا ةريايجا ناسي ناو مالا ض راب | | رايت اب بصوقسأ/ يع و يعوتسن ادا لصالاو درو لص نائرارط شم هلو وما دهسى م نلت ابق

 لم قايم نخاو» يقنلارارخانري اور اير اولابر موق ىعاليطكانيياييتناهببس لكن مزار نا سس وزرماو | | لورحشن ع ان اوربا ور فصا تسر عامبج ومو رم اهو امال ؟ناوددر#ر طوع لاتعمل تؤ
 ةوقملو مما رجا يلا ذملاوتا نوسمت مل رايقنلا شدي ن انك مرا نمان الف ميرارو ليس اى: | | لوقت عكس 7؟ىواضعيبلا اذكر ملا ماناو بو ذل همت اميل ولا ناور فسلم ليلا ل
 اني اون دم ندا لاوحانم نوري واود هت نام امن تت ى ردم ن اهواوحئرف موب مذ لو شو | | طقاضن بولذلا نادرو نال بوف لاو ثدح ا نسل |الرطمتا ذاف ىا يسود لاو ش ادعالا نم
 ىرمارما شكو نكن ب نركم دقني د ايبا لاوتاس حسمت ءايقنلا وقاد ليمن” ينم لااوثرهتد | | ةعاطلاؤلامعت انقر | سحتو ميقا ليلى اوومتشل ارزق با كش ىواص:اهنع ال ضر
 لس ن اكد اعارذ نيالثو دئايتلثو ف الآ شل ملوطو خس الكلور ناكوربلصل/دآتءانب | | تازفورت د صاطخالا نبى اب ولقلا ابرق تشل بييطخت# هركلاوانملاورسيل ا ورسعلا ف
 رز لاق اميري نين متطف راما ل ارب لفن اوريمرل ا مدخموو ايش اف ا بسطح مزعرس ار ىداما/ٌسلاالا امي تلال يل ارورصلا تاهحاص يل اروم الاي هربرت وزك وصول مف صرورملا

 ب ندلاووقنكن ا مااوعا نم ناكو ملوح! ناوفرحتياولحبلاوادامب موق اوربغت سرب /ريلب ال تلائتذ ىرلاب | | قلاقاب دخن انج ودايعلا عدنيجاول/قوتخ ناب ىف ورش ا اونم/ يذلا اي اند ق هك
 مدل لاك مشل نمدايقنلا عر الفم سمن حمالات ناومس ل ادريس الالم ل مدن امنايدارتعا|بدراوءاسنلا لاو تصلكم قوبل ابرار ل وقود قولت" ابورتل نياوقرلوقو م
 ومنا نورا ىو عا وت يكد تنمو مدلل زسى مري نحب | | نما لوقو ندب مام[ نم ليوا عرقوب قواك الامم
 ىئاداهيورؤو لايقلا نعطمسىضشسرماو لكل عبو مبدع وكت نع نم ةيحرمخ نيو ىلا | | ميسو ادع /نودك حن - مار تمول حلل ىداص»” نار اهضواوفد كرب
 رطوملا ماللا ىب نش مال ناىلاري داش مسن م للون يطع ارقى واصا» حول بلاك | | ضال ار يداشاراؤكلا يأرلوق لا» ىف طعما يشمل برن مد نايها سابو
 لا به اهب ءفالدل ف وذم رشا باوتو افف رسل با وج نرفكال لوقو نسل شل او هرييرتتت ف وزملا | | سم ربو فاشالاكو اقلاىرجرلعد (رزرلا بس للم ن يس اورصال لير ف تلزنامطاذ مج صتخ
 انالض ترزعل ابي عرورلارنذدلا فر زعلاو م< اذه مم اورتن اب مونت لون هج ا نرسل منال دقت صلش رلا» بمس وصال ايلا( رولان الاعب طق انا ىلا ير

 نايسنلاب انبموارلان ايب لاررراشنااوكرت لق هلل لا جنا نئرعوري اهرب تلح دي ثعور | |دهلاىاوب راو هلل ىلا" نئنلا باو ىف بوصم ب اول و لالازنناديزتملا ني ووصقسىا
 ىئركا» ناو نآرقلا ف عّقو دال | | بسسس لا نيذلا امي ايدلوق ل لس ىئركا »ولدوا لوك نم وضم اررصللا لدول ينعلا نا ىلا يرانا

 بوك عمم املي نايم نعت نإ عرورطلا نم ايما عم ةوكرلاو قوفصلا نئوزحا لاى سري تشاو روق هسسحج | | تاذ ةوزلاىب دام اكذ ورا نافسحتياحماوومب را لوري يلا لسا لوسين لوزن
 رلقهسمع ىدام 7 تاءاطنالض عم عفا نايبالا ميس نا للاركر لاداذ اذ ل سرلا ضب بزلي | |دةاطم |بردب ما نااولارتف قالصلا ىف مبءرلما مدع ىلع ن وشما مدن اولصا| را يتزوظلا ىلا اوما غار
 قيخسملا سا ذا عار اهلا لبر رئرل ايرشلاربول ثمل ليس قا لاربخن اليس ىف قافنالاب | | لون /ةميك ا وزذاميلا اوم اقاذا م«ءاوعتل نااوجو معلا ءالص امي نونشل مت انياومب 0 ْ
 ركدلابامهصخو ديور ثم الق رصلا انب ضفلايو ءيتاولا اراب دارلاو هايا نمر ا ناكذ لات ثلا سول لام | - ١ - كراس »لفت مرسم اذا لق لاقي مباوكشيي و حلل ىواما» نزلا الص يأ
 واعلام اذا ةرطكرلادانت) تحل غاوانمح امرشا اومتشت اولا دروق ناورمالفندنيتو ا فرعا ودب | .| ضير قرتسش ليي سا ىثب نرد صاهضعمار لذ لع سقف انس: مالك[ تاغ دقوا تلك
 لمت »ب الو عطس نكي رقما فحم خوك نازوك انمرقو ثياناير يمد هلق اعقل امارات فانيلا قح و اىارعورئيزو محل رك ىلع عرمرم
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 ْنَهَأهلوقب قاحتم رصد! اولا كٌنْنِنَل َنِمَو فيسلا هاب جوسنما نط

1 
 ابيب بس 77تكب779 سا يس

 ه ةلثاملا

 نين مينملا بيحب هللا نإ وَفْضاَو خثْزع فعاد ماس نبم هب تقال ديغو سلا ضن حُهْنِف ةنايخ ىاّوَسي
20 

 5 َنقَحَوَد دودرلا لي رس ىنب ىلع ات نخاامكمسهَقاَئْيِمَت

 مهق رقت ةَميِقلا مدي لإ ءاضخعبلا و وا نعلا «ةبانعقوا أراك قاقيملاوضقنو ريغيو ناميالا نم ليجنالا ىٌةياورْد اك
 ليلا لهي هيلع مه, ايف © َنْوْعَنضَياْوْناَد اع قرخجلا ىف هند مهيب ىوَس وىرخج)ارفكت ةقرف لكفمقتاوهافالتخاوأ رس 5 ٠ و 9 ا 7 هاو 7 50 نس هع هب 5 ؛ 1 ا ا ا ا

 ميل هياكل يجغالاو ةيزوتلا يثكلا َنِم نومتكت سوفت يشد ادي اريد نبي نجح أماوْسَر حك اج نق اكراصنلاو دوهيلا ملال جبرا ١ سلا طر كرب ل ريب د11: يدل |” رص ن7 صاضاة قم يطا راس 54 ماع سالو
 تن اهلا ةىلصم هيف نكيملا ذا كنيتريالف كلذ نم هيك ْنعاوُفْحَيَو هتفصو

 لاو ةيروتلا نجا ن
 هلداطمونلاوه دون للا نق مَ ءاَج نق

5-3 

 5 ةمالسلاقرطولكلا ٌلْبُس نمانأب ةَناَوْضرعَبَتا نم دا بتكلاب ىرداي ْىِرْهَي رهاظ نيب نيف نارق ُبنِكَو ليتيلع
 اَولَك َنْيِزَل رْمكَل مل هال سالا نيد ويقسم طاَرمص ىلا, حمير هيو هتدارإب هْيْذْإِب نام يالا وتلا ىلا ضكلا يملا نبق رج

 رم لسالا لين و

 يي يي | بإب بإب ا-سإب-ب-إ-بييبإبببب

 5 بان عَّنِم حذديىا ُكِإْيَي ْنِمُف ْلُك ىلاصتلا نم ةقرف ةييقعيلادهو الا هولعج ثيح ؛ّيْرَم ْنْب 2مِيلاَوَش هللا َن
 0 روس .نوج5و ع ومر( رالر مصوم مور سو سألا سا وو وم رس و نوه س

 هبيلعردقل اهبل ا مميسملا ناكولو كااذ كللمي دحازل ىزاميب ٍضْرْلا ىف نمو مَأَو مّيَرم نبا ميما كِل نأ دار نإ مي
 . ور

 سا ا س2 2 م م سس
 ًامهتملكىا ىرضتلاَو ْدْوُهَملا تَلاَق د0 دير ةءاش ءْئَش كك لع هنرا ونار قلبن ايي امَو ضال و توبا كم هيو

 وحبا نحت
 امي

 :بوئ نيكي ْنَحُيَمِلَك غاي مهل ْلك * ةةَبِسأَّو ةمحرلاو ةقفشلا ىف اديباكوهو ةلذنملاو برقلا ىف هئانباكىا هاا
 و باودر ودس

 + َقَلَح نَا مج تضرَشَب يدا لي نوبذاكمتنآف مبذع دقو هبيبح بيبحلا الوارلو بالا بنعيالو كلذ قمتق دص نإ
 وَلا كمون هيلع ضارقعاأل هبينعت ادي نم ُبْزَُيَو ةلقرفخملا 1ك نمل ِفْطَي مهلعا مكيلعو مهلا دمكلوشبلا

 00 ممسك ا

 عاتناطقنا ٍةَرْثَد ككع نيدلا ةثاوش ركل نيب لمح امسي 212ج نم بِلا َلْمآي حجرملا ©: جملي وتامر امو ضر
 ٍ ص اه نورراو دوم > ك هس هما هم 4 <

 أم متبنعاذا اول ْوُهَن تال ةنس نوتسو عستوومامسمح كِلْذ ةّلَدو لوكسرىسيع يبو هنيب نكيملذا لْسّرلا نق

 و ت5 , 5 اهو مر ةيسا :

 3 ذيب زجاج نقف رْيِزَن ال د ريش ةلئاز نم انس
 * «هارعاداغ 95 بم حك نإ ١ ١ سس 2 ٠.٠ س7

 بيلحت ةلهو مري لق مءئىش لكك ىلع هلا واذامكل نعلق كين

 ةكْوْلُم دكلَعَجَو ءايِبْنامكنم فا َرْكِيِفَلَعَجْد إميل هللَءَمَقْناوْرذا م ْوَهِب هِهْوَعِل ىسْوُملاَقْد] ركواءنوعبتتملنا

 نيل لج لك قربتعمل اس انتل نم قري دج تالت
 ااا اي رعا جوا شلش اخ ىف آش ان ل وت تسل

 هنن لك شمئاوا ثمين اننلدانلا نا ىف نا و نأ اذ. صنك لع ىا ياش و يوارك ل ايللءاملاو لع أن
 شمالا ةرارق صولا ازب ريؤل و بق املاو يف اول ارم صمام ا شمل تل ايس از ءل صفو ا ضلوا ل
 يار اوق هس نال شاف فص منن ماك العا لعاف يوان نم ان لص اورسن اين ىلع
 ه«تلس لا زجل تلاد نابرالاو دي لاب ريقموا مو ارجو ثيم ن يك شملاا ولسنا ىافديسلا
 لكي مواول اوت ىف اوووسملا ايتن ايبا ىرلاصنلا جاو نيب ىف عروش ولاكن يزلانمولوق
 و زغاب نلخر ور اوراجلاو للزي للاعلام دورمسضنال مناور يهستلاءزي نا ىرانلا نمد
 رار كو اصاررسطملا ردع كل لو نسما وسور ندم راسن انا ول احبت يملا نم ان وحاول لص الا

 اولاقرلوق ىف لح او ووملا ع ايق نايا ىراسنلا ابك ن ايبا ئوش ىراضان دوت هلكت أ
 اغا لحم ورج اور اهباو كذب ىلا عت م رسضلال مس اوشا هزي نا لرارعنلا ندو لقي مو
 راوق ل سر ورلاورابلا مد قورسطملا هلع سم زل نس لاوهب د انيمى نا اول انت نيا نم ان رذاو لصالاو
 رنا مسن ىداصنو اره اذم سمح اوم ىف الازم اجريظو ب دزتستدو النذل ف ام لري ادوث نمايورب مان
 [ممسا عيرقل مسمن ليو رقرافمإل بسن اواي ناتو زنا صنو نصت هررغموشلاراصنا منا نومي منال
 هأ نضاوشترو مشل ىداصا١» نيرلا: بم بحت ملك ين دام ىرعن هزم نولي رهن
 ءاضنبلاو ةوارعلا يلا ققلا وو ورصاولطوز ثار اوعيضو سر اوصع وزيرا يم تبل صل ازور تال داك اك
 ممدارلا ثا ابرعا نال مث ل وق نسمي اوداملا قو .ءْرلتل ١ ءاو الا سب ءانغعبلاو ةوارملا ليقو مث
 9 ا ىراستلا قرف محوارلا نمى اننا لول او مثلا مويا ىلا مة لص اع ءانطنسا نافىرارشلا وو ومنا
 اء فيرحت و ءاررئالا بي ركب ىقاشيرلاو ضنا ورزق يكس ن زان ارى لارغك مش قو لك
 كوريل (ةي ب قلاوا ساب ىرغ ومب وانيزعافرلوق اكو لت اوسنشل وق لم بستم انرو ليكب لاف

 رعارعال السم مقتصال قول ىلا ناك خيار ازعالإبريبجلاو ميكو املا عراقنا نم مي انلو بم هدارطلاب ريس الحب
 ملل يثو اف ىراصندل مر متت لئلا قرطلا ىلا ىا متر فس وق اك واما” لجل اب قضاللا
 مةئاللا قرغلاذ لوالا لد ىراصنل او ومتلا نين ٌوارسلا انيزعا ىا ىراصن ودومام ناعما قل دوما و
 رسيااكم وتيم وقتل » يروطسلم سو قرف ل كفل وق هيل لمت ا» سبوتعيلاو ياكم اوي روطسشلا

 لو رداشلا لش لف ىراصنلا منك جلب اراودوملا مت ياس اياز متل يلق قس لك
 امو ىلع وطن زوق عيلش# ١ ليكن الا ىف م السلا اعدم ابى كر اطسب بين اوووعس وال
 قوس فن اسم لمت وأ /راهد قوق تسلل ١ ىداضيبلا نئاذكرمركي اول الذ كرين وا دوق
 وووعسل اولا صحت ل عئاانم ل ليرنوف و كءاوف اك هناي نيك اوف تح تسيل ل سرلا ب ةرئ اذ نا نا اي
 1 السلال يقول سر بث دل ههدابل عرش ىلا لو يبو لجو زرع سل اوبس ماسلا لبيت /مالسلا لسوق
 تيب وتحيا م ورطوق لأ ماعما» حمالسلا قرطب وارماورعاو قحمؤ ازدل او ٌقؤ ازدل اكرم السل اوم
 .[| لكل م بِولاب د ايثالادرايحالا ن مى تاهنصباول يّمسا نارى اصنرال طب د دامت الاب نولث اننا ىادأ
 مانعمو مرمني(ىسو ار ثسلا نلااول اكان ىو ربي ز ىف مركلا شرقت ى ا ريز ميرللا كو قل سوم يل الا
 فرسان ايء اوصف اواا م للاو ضلال اب ثدرع اذار ان ل و وجر شسلا ليتنا لس ل وبعمل | شسب
 نت ىف لاوكلا غب نايل ا! تر صاذاؤرمتلا ىنحر يات ض عام لفن هيوم مها اذ اينو ايسر

 لثتاليس اور اتصور اؤ كذب حرمت انكم ا ىبو يدادا ب سولت ىا هءاشل تلال ١
 ووميلا نا تخلا مسئاربا لاو اييباكلوق هلك ىواصا» لزمن قواد لاو ةررقلا لتس
 ءانباوانعمل يقورثسلادانبا نحن اول اك فل نم ىراكبا دانيا ايباول ديف ىرابح دانا اي متل اف اورجو
 ةرغلا بيلنلا فد حارص أرب اهيتبود نايم ناز ري ةرتف ل عوق حل لرارم سلالم
 لا ّيشل رف بئالا ني رم لا تميبعسو مدع ن اكرم لق ارارعو سكرت تكس اذا ارغب تسرق نم
 و ىد' نإ ةريغلا ةرم ىل اوفلسخ او لسرلا نم عامنا وق هيلث ١ حي رشسلا لكرتب لمتلا ىف
 ىليكل اور تمل اكو نس ن وسو ترا هسمن جو اق لاو مدس يس رسل ا ن انوا لاق مالسلا امهات
 نمنىلا ع اطقم ريف ننس السلا دله ى كوم دعيل رس تدم اكل سلا نال عرف تسييس ينس ننس تل ارسلت
 ا م[ لوسر لوق مياس ريا» سو ررلع طنا ىلص | وسد قوس سردي نيل ملو مم السل ايلي سيل
 لانس نب لاف وم جار او ليسا ب درر لثمن ا كل سر عير ا يبني ناك دنا لب اهتم و حج ارلاولب
 لب اطسر نام عبادي نا لاقي نا نكي و نزاخلا ىف ااموقر عينات ملسو ميله يل ٠ لص ايف لاقى ذا
 رثلا لضم نوي ام قرم اه 4 اي يسم كلذ قدم ول وق ب | ها م مالا الع سس” بق ن وكت ادار ا
 ,. ووعسأاولارإل لس ءث اعبسو ثلا رع ىو بع سو ني ام ق ديايا ف قش ملسو هيلع
 ورظاو ىلا نوب جاروتسلا ىف يمنا لعرب تلا علط او يب وفخر مف ىارتفصو مرا ياكلوت سمع
 مارس اال لام ازرو ل ختى ريا نب سيكي لو م كرري م زمال مرهف شسلا لس وسلا زج

 ىواصا»لممكى ني ةرانبلو لاملل ل سولو ليك لاى نال لسمو



 هةدئاملا ظ ااا 1 بىثرابحجيال

 "ضرك الخد ْوَعُي كلذريغور علا قافو ىولسلاو نبلا نم ©َنْيدَيلا نبق َنَسإت ويلا ةكلناَو مشجو مسخ باكا
 "نينرِسْحاوُيلفْنَيَك وصلا فوخاومزهزنت ربكرإَرذأ لا نسرَتالوماشلا ضداهلوخ ديم كرو كل ذل بيك نوبلا قبلا يلا
 ندا امرب نأ اه اوعي ف اهَّلْخْدَس نانو ق3 ىذالاوطد اعاياقب نم بدفع َنإ ىلإ اوَلاَكمكيعسفأ|

 يشك ىسوممهثحب نيذلاءابقنلاّن ملوي امه وويارماةفل ايو إنيَنْيْرلا نم ناجي حب) لاقي كَنوَلِخاَ
 ولْخْذا ون يج شفاف ءابقنلا ةيقب فالخب ىلوم نعولامهلاح نم هيلعاعلط أم تكَق ةمصحل اب أمه لامها قبأبجلا لاوحا
 ذاتجناو زيا منيإد قت كلادلاو ذيول ماك كول كَ دلك يولقالب دآسج مهنا مهرشندلو ةيرقلا بآب "بي
 نإ رحه كلِقاقق كرو تبهْذاداَعِبِو دمام ادب آَمملْخ نم ناك ىَسَوم ال نيم دعوت نعلق وللا لحد دعو

 قرْفاَت ةكعاطلا لعمهرثجاذ اهريغ كللماالو نس دلا و يشتالإ كلا ال نثر نتج ىببومَلاَك لاتقلا نع©َنؤزعةارجه

 كَم نيييرأ امولحدي نا :وُإَءهَمْوَحُت ةسيقملاضدالاى امنا مل قلعت لَك 9َنِئِقِفْلم ول َنْيَبءاككْيِبل ضفاف
2000-6-6 

 نوريسياون اكمهاىور 6 َنْيِقِْغلا ولا لع نزحت سات ل5 نس ايعن با هلق زهسارذ دعست ىو :ضركلا ف توري َنوُميِتي| 9-0 ور 9س
 نيرشحلا خلبومل نمالمهاكاوبضرقنا ىتح كا زكر هزل نوريسيو هنماوأس تبا ىنلا عضوملا فمها ذ اوعبصاذاق يدا ليللا

 رولان كأ 1 ال لزب ادنعرك

 هتومدنع هير يسوم لأَسو كوالا نعيوامهل ةمحر َناََو هيتلا فمالسل ا مولع ىلبو من وردت اموفلا ةئامقسون اكد لبق
 هعموقي نمبر ايف نير ابجلا لاتقيربمأو نيحبرالا دعب حيشوي نو ثيرحلا ىف امكءاندافرجية يم, ةسدقملا ضرالا نم هندي نإ

 لا روانماب ةريربب اه 1 ىه
 شبحتمل سمثلا نا ثيرح نسم دمح قوز ومهلاتق نع غرف ىقح ةعءاس سمشلا هل تفقوو ةحمجلا موي ناكو مهلتأذو #٠

 نال الج لك قرهتعم ارسال ا نم قريب رج تابلت

 لررؤلا ريوس ىلا نو رض لبن كل لد مرق الس نمل وااو اك وات لاك ح ايسملا فاك جرلا مرشد
 لاتاءانرو اكس بتم يادو قأرماو (داهمدعال ناكاذا لاس اونب ناكربالسو هلع شدا لس زلا نع
 لموذراهرتريفوارساور داس ن الن يرام وايمارو دساو مل نان تناك اعلا لاو سابع نبا
 نكمل وعرفوا عن ل عجور يفوا نم وعرفت لاى وق ل نوزنألا نورسفلاردقو بيل نازك
 ءارالاررق_ ماك اش ل فانز صميم ريما تيب لضرا نو ريس ملا لضرالا لو يجلس اكو لك
 ' ىف الك" املكم ادا ىب لو ىواضمردلا ناك يطسلو سو ليقوم (وروطما ىب ليتو نينا نكسمو
 ا“ تيرطو تخش اميف نيرمطملا ريال نكس نرمطم يمس انا قرط روق ىططلس# ريو نزال
 ورشلا للا ناب بيج ا سرس شم ابؤلاو العبي ايبا نا سلفنا ضورظملاب ببال شورظلاو

 نا م*انكس نوم اهئاطو نحل حروفلا ىف يتسكو اموري مكرعا وق لك” ىواص”ءلظلا بل ذل ونلا
 تكذب حد املوتدب لوق باكل. روس اول ١٠ ملم مزح امن اذاوهعح ايردب ملى اورو عملو يشم أ
 نايباببهن سس عرلدا مدور هن اف لا لوق نينو لوتدلا تكريم لا ب نا سيب حمب احبك ايام
 مل نا ظوطح ا حروللا ىف ابرق ى امل ديلا بدك ل ارلوق ناب تيدا بيب او لول ابرهالا بش ابدل
 نرث ايت زلال وق حش ٠١ قلخ اضقومف هس ريلرا ميل تمر تمعت رو فل از شم حق
 نب مُئزفاطابسان نول نيا ن ثمل و ولاعب حسوب وق كسك ننكر ازور ىان الجر وص
 ارنب لوقو نددابج اخى ا ونس ان روق ور شك نال ىادايقنلا يقبل وق تش للا# تسول
 مضلل وره لشل جوزكانبميوعشلاى ا يايلا ميعاولشرارلوق ا ىو ا ليس اونب ك١
 انَمّدلَو هله ىواما»زئلاورللا لكن وروي مم افءسغب برقا متلك اذا ام ف الخ ببركلا 2
 /م/, ايا هرعوزاجناورلوق حلل ىداصا»“ كلذبايل سومر ابخال كيب ناكر صم اهم اف ىارشلارعلب
 بشاب بزاف زوق كلل لا ةاسارق ىلويوثص نسر عابورلس رعت ىرئراع نسارلعامب
 لل اهتشلا لع يك او بسابذلا نوزوكماوفاكذ ربت اروسلا سب ذم تال كاتم هزب اول انتا كرو
 فاللا سو ىلسمول امن اور ذك مذ ناكمم ىلإ نإ نم يسب لا ربو ىلع ذب اول ارت نا معنا ضي اتو
 0 الاو سون ريكا ناكذنال نوراب هاهنا بيرو تننا مل وعي اوواياانا مرعب ل انو قسفمناسلارمال
 نزال هررق قر شلااوررق امو للاعترلوقر نمو 2ث افصبو ىلاعتشلاب من المج كل اول اكاينا معنا
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 وع

 عروفرموا ىغنلا يراوجب للمرنم واكل مز مهرج اؤرلوق لل لاو (ئيصحل يبن
 ل[ سك ف لئعاط ىلع مبرمج اذ ايرينا ل ىا عاطل لش وق را لا #للا لن نطم
 رسل بسلم اظل اذني الف نقوم ميرا نوكيض مرح اهل رطعامنيدادارلوق بل كل لاو ةرياهجلا
 لاق امناور تلا فاول لب اهلغرن نانا لاك نحدعا اهلضري م لبث اري وم ميرقدا نوكسيث ن وموتءاراو م
 ىلا لوالا مولا اياو .نفلسلا ني ل فت لاو لوالاورسطملا عش رس اظئناو متداول ةيابجا
 . )2 اقاواحرا منسم تي نم هر راسم الم او ولسا لمى سوم نا ورام يلع ل رف ننس راح
 || لبامالوط نما لو انمرعى ا انس ىبدروق حلك ىلا نازل ض كش ئاءاش اسف

 ال فكري للعا مضاف لا ا ليت مدر امو لع منال لذ لاك لسان لنا ةهلشا_
 آو نوراب تاءدرلق تللشس »راد: نريشولح املا نر م يدار هلق ى داص
 ىلع حيوا نايو مالا لت ىذلاوم ىلوم نا ليو لس نورابر عب ىلا تام ريثلا لوم
 نا رو طل اى واصا» نائئيرطابوربقدل مشو تاموالدل انم اميفاك اهورتنمدقم
 ناسنالا نا فلو نمزمويو لرابم قرطم ارنوكناسيرقب ندي اما لربما ضرالا نريرقيف ىارسيئدي
 نويلنا نم نون اممف نئرلا لأسي ملامناو ىوواى ب بيز خب اراببلاضرالا ل نئطدلا سرس نار ضي
 ريدم نرش اخليع) نيزلا موالوا موو تب نمر وق هططس- ىوانت » سانلا ب تتوب
 تبع ىثالاو عْمسوإ لبث ىارشب لس يم روق كلل «م كانط منا نما لم
 مشل سبع راسو ريع لا للص نير نا ىور قود ايلوالا نفحماو لب سو ريلع ثنا لص نير عب
 تملأ ذ ديرما لس ريع لا موز سمسا تسرع ئيترععلا الص نسون د قرا (دي ارم
 بوزن ةراور ىو سمسا قوش عم اهمور بر خا ثيدرتلا م راء إمم لا مليبل ىرتاو ىواهختلا
 كرار ار عحلا :دل ىلع ل ضي لو سهلا ب ا نحمر لع سكر حس أر اونعاو مان ني ايم ف ردو سما
 رابثاب اوعم لمن اهرصش ى اا وخير تى | راي وا لع اورئرتال د يسع نزافو
 _ ىوام مب اهم انس نول وقيو ن وكيس اورامورعم ىلا ذب ترصشي سيئر اذن لحجب اول اك نير ايبا
 ]د اننيبيعبتلاب ليقو روقتست الرا او نس اىبانل معا ى الانس قرفاذ لاق تسع
 ايتيضزاول انكرلوق اش ناعلدرو ل ٌقرطاف نضوارملا ناب ىلعري سن ل صم اوتو ووعس ولاه
 ا رقئرلا» م وانولف ىزرك م

 نواز يلمرل اب يس ل اكواب ل او توانط سر لا زيف لوزق هلل
 27 ىلا اريل
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 امس سس ايسا -لبيبيبيييسنيلللا

 ْ ٠
 مدبر بدخ ايي كووق ىلع خلع غاي داو س دقملا تيبلا ىلا راسل ايل عش ويل هاش لع

  مقيتابلاس
 قلتم قحاب ليباقو لّيباه

04 
 سس

 1 ل ل

 هنايرق تلك اف ءامسلا نمر ان تلزن نأ, ليباهوهو مرَمكْن ِمٌلِبْفُمَك ليبإقل عنو ليبأهل شيكوهو هّرداىلا كايد ارقد لتاب
 لإقمل لإق كملف هل لِإَك مهثلسلا ىلع جنا ىلا همسفن ف رسما ركبضاو بضخف ليبأةوهو رمل َّنِم لقت كو

 سحلب

 َىوَي طابا أَم لدم كدي | تددم تاطَسب مسقمل ني نيكل نم هلل لَبقتأَمت ]لاق ف كنابرقلبقتلإ 5
 كا

 تر هللا فاحت ا "كاتذال كيل
 - .ىمص ار ملط و ها سورب و ص ه1 1 ىلا مو يب

 لبق نمهتبكيراىنلك يش و لتقمث ابئجتا ب حجرت 17 نأ نيرا نإ كلتقا ف ©َِيملْعْلا
 ل تشيز ْسَحوَطَم © َنيِيِلَظلاو رج كِل و ىلا عتلاقمهزم نوكأف ككتلتق اذا كبثأب عوبانليبراذلو لكل بصتتأ نِمَنَوْلَمَم |

 9 ا ممر
 هلي مدأ ىني نم ضر هلاهجو ىلع تيم لوا هنالوب عنصي أور ديملو هلتقب ©َنْير لا نم راصف ضو دقن دج ةسقل

 لص اكسل
 هيِرْيَل ىاراو ىةح دعم تيم بارغ ىلعريشيو هيلجرو ةأقنمب بارتلا شتي ٍضاكلا ىف ُتَمئاَاَرْعملا تسد ريم لعأ ملا - .٠ 0 يأ». 3-0 ىهلل «ءا ىلا خلق صوتو و 3 نس رح سر .٠
 0 ا ا لص وس بارع ل دك

3 

30 
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 اوال إ7 جحر بسمتك ا جب هك ذأ 1

 طوي ا 9 ص و 5

 هيِدأ ةفيج ءاٌوُسر تسي ْىِراَوُي في
 م نادل و #0 نسب

 كوويضاو "نب اوس يرو بارا َلهُلْغِم َنْوْلا نأ ._ رع تربع قلي ديل
 "مك ليباق هلعفىزلا كلذ لجأ نوتاراووهلرفحو هلمُح لع ةَنْيِمرْلا
 لق (مِئاَو توغو قيرط مطقواانزوارفكنم ٍضْركْلا ىنأتا ٍداَسقْرْمفي ةاهانق سَ رْيَعبَْ

 لمَق نم ناشلاىا هنأ لجِواَرَص

 نمو عيوجساكلا
 السي ليي ءاوس !ىفب ىا مت َدب نقل و اهنوصو اهرتورح كأهتنا ثييح نم سابع نب !لاق اصيب سائلا ايحأامئْأَكَت اهلتق نم 4 م اس دس .٠ م 0 هل 2 ل 1201 ها

 هيباكأ
 دير رعلا كلو كلذ ريغيو لتقلاورفكلاب سلا ن وزواج © َنْوْفرمل ضلال

 :لرلالولتقاوعص ايلف اهزايلاوأهرلاوب نماويرمشيو لبالا ىلا! وجر خم نا لب: يلع هتداط#عتلامهل نذأف ىذرمم قو ةنيدملا ]وميَّقامل

 اعطقب امم ضل ىف َنْوَعْسيَو نيراسملابراخمب لوس نوبراَحي نيل ادرج اي ليالااوقأتساو
 هلا السب لمت قرهتعما سانتا نم ةردي همن تاني ياعت

 هال لسلا لد تسمم امنا ىورر يال ولالا يب اسلا نايزما ىف ىارشسل لعزوت لس

 درسا رحت اد اباطص قس عتريس بور معلا ةوطلسن كو واغسنيت را مولرزخ [س رام دلل ريع
 نولي دسيلر كسر اعنصاو ان نير اهمسعلا ف رمد سمس! ورش حم اووي خا ناك فدل يلامس
 ىفقولا ليياوررلال يقم مخ !سبسيف فلنا ض ايي ل اعلا مدى عر صيلم و سمسا بس قص
 نام نالسما,يلع حيوي ارارم تس انا ورب الغزل اداس ىل ايل وق لس لا ل ا ءاطبلا ليت
 اقرت نمؤرلا [هسيمى نفشي ل !ذروو بسيف لور سلا ىل ايلفرييسلا ى ايي ىف ةررصاو رمل سماهم ( من ارومشما
 رم يروا نيل موق ىنسوم لاك او لوق نقرر لعل ىلعوطع ملل ئاوروق حاس لحب

 ورمنأ تما ارئمالكن وزير نا وى ا لجضوركيشلا وا لي او لياباهبو مدا تبا ميربخاو لوقا
 تخاوولب لم امتي نا“ مدأوااف ادوهب ليما رمل او مل هساو لب ليم كريماوق تناك
 شاىب لاقدمسمو لي قا زيسو لي ار ىتفاول كلذ مدان ليم اك نا اريلقا لباب حبو لع
 نم ل يلارزع نس ال نا مز لذ لبيان ا ىل اذ كل لح ل امنا هوفال لات اسي قحااناو
 لس اب نابررق ى ران تيد زثضا عففاارج وزن بقا ىكيا نذل ب رق برقع ارمل لاف مالسملاريلع مدا مج
 | -ووعسل اواو يريم ا»7 اسكادا نعي ران ءامسلا ثم تلزم وبقايا غلا رم اكورتلكاذ
 داداطول نمامما ٌميألار/ماظو لئاعلا ضْسل اوسو لس و لومصملا يداوم و لي ابق تلت
 لماما ىني نم ن الجر اهب لءريدصل انوبي )ليوا رتل ثعبف ايار لوقو ري لو نحل ومو ريلصل
 و هدالوا لواوم لباد حيي اوم لوالاو لي ار سا ىنب ىلع انك ولج ا نم علا [ى روث ل بادب

 رفا ىلا لت اب لحسم وق لسلام لطرالا ىلا روسي | كو حبل ورد ليما

 لازيلا قوازي ابرك وبن م عبر سا متاو زق حنا ل قل ابرسادبلش ةوالكى ا فوز دعم
 ماهل لاتف ليما ريمون مب تا ماوق نال لي اكدشم زيشخألا عمو اهنم الك ديب نا مآ
 لحو لن ل يم امو اوزاف ذلك افران تلذثن اب لباب نايركل بقف ارهيو زل بقا ىليا نظن رقإرق ماسلا يلع
 أي مل ناايضاشن نم ناك يس يعن انشري جنبا هدد ىذلاو مين اسابور ضن ىرسلا اور لضلام
 مرز ضغيلار غلا برقو رات لي اب بر انابرق بر التف ن ادع ام نيف لع قرني نيكس
 نابي لوي: .:دورم او لولا ريم الع انر ناكو عررزلا تملرتو قاشلا تسلك و ءايسلا نضران تدلي
 هنا ىلا مدا يلا لا ضن ىف وق يكس لا نا لل رماظومسد ورم ىف ادي نرخ الوب #سبس نعل

 فيدال لاقدر نوب و لي امل ل ماكل فرست ساذو مارحلا تيسب قد ايزل موا ىلا نايل رسضن فر سم
 بلكت ناو دانسملا قنخا سو ىلابرقور لاب رق لبق ثلا نال ليات لات طن لو ل إب لا
 رنبلا نيس زف مالسلا له /وآ قرات تيس بي طخ نسرين كاب س اننا ثدمتبف يئزلا
 لت نافيئاوىث اباوجبن اويرا ار لوق كس لل ضننا, لصفر نس نواح ءككىلا
 ملاظلاناىور لوالا هروب سيجا زويمال ميمعملاو لكملا قداراو س/مناو كاب أوبن اريرا لامانع

 وداي مس وي
 ا - 0 نأ قيرطل

 ناييرىلا لاقي نازك ذي لع لئدا لعل تو مولا تمارس منا عمر اي زم ايلا مولي اذا
 ن نارا كى اي للف كيمو قشير ابرهيم ذا مايقلا وب يعلمنا ن حاب أبت
 ىئاو لامع ال ناكنا ف لذ نا ىلا مالم نري هرصق ل ب رواق و ريخاريصعشو رس ملح ىواضيبلا ىف لاق
 ةداراو بوك لايوارلا نومي ن ازور يخل نوين اال نوكيال نا تاذلابدلماذ لان ككث وكن اييراذ
 لس ب ناكل يت ىري فيلا تطسبول ىناوا ى اى ست م ايرلوق جلس ٠ زيا دب ىصا حلا انتع
 ارش ينير وق حلل لا, ل ضف لوب امل يرتوي عت خللا نال لسن ع عر نيكون ىلا
 رتمواريفشلا شب شرالا ترسب" ل مدالا نيج ا لس ماي نم اً سن حراهصم ا لل يرارتلا حركت ا

 هاراوبلوقو اف نصوو وفم شدي نارويل يزول لاير. ا باسو رشم ورلوقورقلا لمبرلا لس
 ربو ؤهشلا ةووسلاو رست نم فشل نازوكالابو ةروحم ا قووسلا روس وق حلالا هافخاىا
 ربا ليو سقى ال نس ةرهي ورى لمى ارد سوق يل لس لاو ىري لوعفم ين لا لمادا هت
 ردو هلل 1 لاد يظن اينو ب ازنا لجل ال يوم او وادب يدع زسوز تب عض لال لت عمد
 ريفا زل بما هزم مولع عموما نال ل لكىف صامعتلا نكن اورذلاب معهم نا ليسا ىلع نبك
 ىلا امنورشم (لسقلوق حلا أ ىواصا» موق خوك لع للري هذ و ءايلدالا ود بالا لش عاوسرتا
 رورسجو اضوان ان يدوم رع اهىلاريراشاد اف قبوالوق ل شل :١ وريقرب توم فان يدين
 نمل ن يضزلا ف ىا سانا ل شارت حلك رك »م اهبل ريغ ءذانماي دورا س فنى لع نطلع
 شوري اويبس انلالحتولو ريحلا بان ولاوريلعْسلا بمضو منسوب سنغلا لاق نا
 ف راوس حيل ورماولا لست اش سيب نما ويم سنا لت اكلت تل دم كلذ
 ببنى اابايحاننوزوق تلق ىواضيباا معلا بازولاو لل ىّترشلا بشن بالبسا
 تلت ىرام»» للملا باهسالا نما ظفح و ارماطع يونا لسن عاملا صلت اما اماقي ف
 اذا سلا لسل ضرما نال ايتو ابيت ايج الا كلذ عجب 'لتملواولالتتل حب اعين لوق
 ركع نارومتل ذل ءايحاداراى ذلااذكو مشفر لع لل نم ىييع س الا تقلا لصق ناروصت

 سل مر ى ا اردت كانا ش سيح نيدو تلط_ ل ”٠ اب ءاييحا ىف سر س انلا حت ايحا
 ف ائيالسجي ا هز نمر بلا ورطيلا د ادب مدبو ىرجتلا ف سؤفنلا عي مرت ليتنا نر ضن يركب يا نانا نش لولا
 لوفنلا خيب ن اص نك اميلست نم عنشلا ناي اسف نام نم نا نب امظوصر لوقو امر خم هيريشمملا نا
 رشلاو ىضودلا ليي نا ملل (ةرمم الا لحرق ىزلا و ءانب و ىو وص طير فصو سنا لح قاعارمىف
 مستو لو لوق ال حاصلا ىف اذك ل كد ال ام املو انم ةيرتلا كاريس او لمت آسر
 تروا ضرالا ىف ريضاو لشكل ساق نال قرم ال مدا خي رصت نين و اهني بس انملا
 رول لاذ ت ازرتنواو ى اةزؤصأ بيرولا نم هر ا يررعل يسن ىلع عت وترحل ل لزق
 نولراملق سلط »اون مالسالااورظا ناب ىاىلا مل نزان وق راو الا
 . نا ليكم عئرئازر كر لوسرءايلواو ل اوترشسلا ءايلوا نوير اك ىزلارازج اهنا ملكنا مرر لوسرورسبلا
 نالاف لذ يراشا نييلسملا هر ىعرلوق نط »ثار ومب نمنعملاارف داير يطر سلا عي يدا

 ب بس سي سي ا يس سلا



 َّب
 م ١

 ا شكا
 هادئامل

 . لتقلاف لاوحيلاتايترتلو ضال ناوي يرسيلا مهجر إو ينملمه.دياىا فالح نق جهلنا مب مهنا
 لوازم رب ءفذتك ىا لجرالاو ىريلإ نم لاه

 ةيلعو سابع نيالا طقف فانعان ملى فنلاو لتقيرلو لآملاز خا نمل عطقلاو لادلا نخاو لت نمل تاصلآوطقف لتق نمل
 انودلبلق هلبق ليقول تقلا سعب ثالث بلصا!ناويلوقّضا وئفاشلا

 ميس ل ب يسم

 22 _ كلذ ريغر سبح انمليكتلا ف ههيبشأر يقنلاب قتحتو

 1 سس ل يس سس يسم

 ْنِم عاطقلاو نييرالا نماوْبَت َنْيْرَل الإ رانلابانعوه مج مْيِظَع كاَنَع ةرخالا ىف مملَو اييّرلا ىف لذ رمل روكنملا ءازنجلا

 هتيوتب هنعطقسيال هنا ديفيلمهو سالف تود كلن بر بعبمك ١ك وىناوسل زل هلل نا 501013 هت زرت نال

 بملصيالو عطقيو لتقب لاملا نخاو ل تقاذأةملعا هّنداو هل ضرعت نمر ارمِلولرهظ | نكنييمدالاقوقح نود هادو فلا

 ممر ارابجخاو رو 9 ..ةوعبطت ناي هباقعافاح راقت وسأله اضياهيلوق مصاوتفو يش يلع ّرلقلا سعب كتبت ىيفت الو ىنأشلا ىلوق مطاوهو

 | لاكن ْيْيلَكإ نوزوفت © نول كَ هييدوال عيل بق اُدِولَجَو هتعاط نم هيلا مكيرقيإم هيو طبط بَ
 ُديراَذَع نم اودي ةكم الذ ايضا فاك مل تأ تبث
 قولد ب57 ىلا هه
 مو كلا نم ورحت نإ نونمقي
3 

 لبو طرشلاب لوصرلا امس يل اها

 ْ جرلإمةيرسيلاٌكيلا مر مدقملا ل صغم نم ىلسلاهلجر تعطق داع نا هناوادعاصف

 (غُرْيزَع هللاوكيشا نِقا وقع لاكي اًبسكاجي ردصملا
 2 ٌروُفَع هلل نإ هيلَع ُِب سهلا َنإَفهلمع َغصأَو ةقرسلا 5 9 ا 7 4

 : ةماعلا ريب قوس اردو

 م بات مف هقلخ ىف هيك كرما ىلعبل

 23ذ1110100-112]521
 صاد 5١ هول“ 5 17 و 8 ع 7 : 0

 وأدتبم ةلوضومابدريف لا ةَقراَتلاٌََقِاَساَو مكاد ميقا نعمل هنو نيج ْمُه
 يرحل 31 لال ملناو فلاثا ىا

 انيك عبر هيفعطقي ىذلاناةنسلاتندتو وكلا نم اهنم لكيت امي املا رهكت ئربح ىءافلا لخد طرشلاب
 0 مموعطق اذ روحسم نيا هزرق ل

 هدا واورازكل الا

 نع حجر مل ندب نم
 .نمىدألا قح هتبوتب طقسيالف(دقت اما نلك_ريكبعتلا ف

 ماهفتسإالا َلْكَبْوْلا ىذايشلاهيلعو عطقلا طقشمايالاىل عفرلا َلّيَق هتعوفعنإةن | ةنسلات نيب معن لآبلا درو عطقلا
 ى بري و مله ف موي .فلثاص سا وتثو سرا اس  «سالر :
 مي نم بيعي :ضرالاَو تومتلا كْزُسْدَل هلرا ناربرقتلل هيف

 َنوُعراَسي َنْيْزَلا عنص َكيرْحيال ُلْوُسَلاهتاَيَوفخملاو بيزعتلا هنمو هدير ظ هرووسص يي ووو تاس اه ه 93 ٠
 هلدا نا

 نان الم لع ةربتعما سا ئتلا نم ردي من تالت
 لا خرا فلامرلاق ريشا ال اوتالا بترا وارلوق لس ىداصا/ ماعلا( لررتسم

 و اولي ناروقالار يسر مفوليف نارقلا ىف علك عرج نيا زيزنعل اديك نب سل اديع نع نس
 لارازمناو لسكن ل يلملاو زوق لس لا»: لوقاازرمو قش الا لات اميز يمت سئل اول
 سك ب نجس اء اس نإ ماعالا نا ةياعرلارواظو اووي نايل مم شوط حك هءايعااوبلسل ناي ىلا
 رلينياىا اوراكل وعم اويادو مريس ملشتوا ف الغ نما راو منديل حطت اس ناو
 وأ سل لان قت امي ايا كو اورو حر روفر لانكم اورومبب او الر يضل حرلب ىلا
 ماعلا ث اوهام( هلازيت ا ينمو لصاوبم لينال نا لاء لايصال وقو بد وأن الار يلعو
 لاف يزجالا هزب نب ليفخلا ىف قفو الو نيل بسيئرتشل ا ىف سلا صرب تش ملا ثارت زغلول
 0 ا ايزغاي واسفل تيل وو تثفافانئنا
 المن 'مدديا عطاراش نارايزلاي/امالاق ل انما لسن نوارم لشن ل اهلازيغار مول شت ننو ضال
 لامر رفيف! لوقو ىقذ الا ل وق نيد قرفلا عطش نب مهلا ذم نو ريل ان ناو مهو ماو
 و لااممازمنان منا لاو زري لزب او ىتذ شلل ينعر للا نقنل يلا نا اهبرمب نين ىف
 سارتر ىتثااشلا لدرس ن أن يب اكد اييشم زيدا اهللا نو وقسو ىخث الذم مايل بدسعب,رعنلا لسن
 (لمالان وبري سانا هر اهئريلع,ن يعدل النوعي النا ةورم ايل الوداع زينا لسى نى ورأمب
 ملول مكن سو بلل املا نخاو لسكن سنا مار اي لير زف ير طما سيلك ةورب ىلا بيس علت
 بيلو ران ىغنافالا وذا نو ف المن رليدو هدي تعطل يمول لارا نشوب شن لاقل زغاي
 رملاولا وزب بلصلا صاصتخا للي لس لام اذغاو لسفر وكل قم اماما ناب روف الاب وف يحاصر نع
 عطس” اغ نار ايش ارد فرايز /امالل تسب! ليوريطامبؤ وجمال شمس بلصل اير اولا هززب صامتا
 | سيف نتج انك امظورمتنادوامتالا لك نا نال عفط نيل ول ل تتراش ناو بدصو/ل نأ
 نعالق ان لما ةرايعو بشن اميلاوو مايا ضال رودس لري اان يصل ناريلق اورو تي
 ربل يثور وقو ابرد ميلايل( ايرلا نما ثالث يينسقو ل مانريعم |ةكل تددصر/ل ست الان زاو لشن ن ان جراما
 - + مترروعتشلانازوتيى الربع لق هش لش لبيت نين ايم بسن ايى الي
 طقس ارو اطرسضل ف نال اد سلا نموا شميت نأ نيرا نسى در لت او مورا حاسس
 رلوق لع حل ازب :)!لاملازخاو لق اؤاذ لوق شل نيالا نود طي قف سلا ودع يونا نمأأ

 ,لثقارقسع ل ضنا لو اعاذاؤ واهلا قمزبال ابرجدالاز اوجى ا لسقيو مطملز وصف لوب انيرلاالا

 لك ل علاَو هل رف غملا 'رَكيْنَسِل رِفْعيَو هبيزعت
 وربظي ىا ةعرسب هيف نوحقي شكلا ىف ص و

 قى مالوم اودزة مق _ سب ارلاصا غ يلملا روقس و لشل امك طوس وائاريوبلاو

 قلاكاضارلب اًمموانميا ريلوق ماو زرق لش 7 عيوب بلصلا سيب لو لمي ارب ارم
 ىبو ليسوا وق سلا لمتا» بلصلا|.نمورضنكق لا ثار وقعلا ربع وشف خررولا لبق
 تاعاطلا(ل حن ردم ىفلزلاورياوُك ىلا ب نولس وت اراويلطا ىا بألا حمو وسلا ىلاري رقي
 ”ديولاف الا برقلا ذا يلا لسو نم يشر ايبسمولاربلا ىفو هرظو بيل | قالك صادملا كرت
 نال باد ليرلال ازياورقكت لا نار جلال "مانو وعملا للا اب لسوتي قتلا ىب
 بازرلاندارؤلار فن الرازدلاهى وتس ار زد نكت نس نالزوفلا كل صم ى متل ا اومزلا لوقا

 اووتفيل لش داك داشالا ضرير علا ىرجازنال ناش ة دقو يف حجار ار صو ب دوق لل ١
 لوعقلاو لعالارايسا لم لغارلا ناشومب اكى لا نحب ىاءزوصوم زر ةههللس ككل
 لالا اوعطق زر ا ىاومدرلوق حل لا» سيرت ]رع ل حب اصلا بابن بيل قنلا
 ره قس نامىا رشم ارازج يح اف دوك وان البأن ردا رخحقي طولا نر لم ىفرهالا ىلا زاتزتلا
 نم امن لكن يي رقمه ل لاا ليد انالب | حلال ءاشمالا نا لعمل يبسساوازر_وطت اذ
 ىزلا قراسا حلما سو ريلع للا لاس اورج نيب نحب وعس نسور نم طر اءلا ىورامل عروملا
 .فلا» سلثلا نم عطعي ليو بول رالار مالا لاكر يو عرولل الصنع ى ا لتصغملا نم ناوقص و أور رس

 ابا تشل ىوس ذا تسرد قاس ناسا عال ع رول عرارعلا ىف خسرلا عروللا عوللا يروق لاح

 "اهو ادوار, ارد ةرشكى عطغمت امر مفينعىإ ازعاءاو/ قنا لادنع ىارانيد كرز حلل
 اهدي حبي لوا قرس نان دعو مر ثلا ادنعازرو نسينا لولا رسول ايلامروت تلقا
 7 نر و راسا اك ب وتب كن يلب عطنالف ا انواع ناف ىرسلا ل جرف اين اًمداع ن اف هرنز نا

 .ىد اس 4 ورم الف ل وقي نا نووي روئب يلا ناز روب ى ادريس روق هثلثل

 ثان البث لم راسلا نع انغلاق سو ريلعّسلا سا ىزدا خرا لت ةتحطلل_
 ىل'# امسسلا قازل ايا مر: يزجولا كيدلو ىاثاشلا_رلعو حطشلا يسر وت حولا لع

 الما يدعم قال يطملا سمك بسلا ليصتملا سياف بتي منا ىاراي ناس نسل تللس
 فلاءاديرسحتواذا بسلا ىف عيسالاميؤلا نوعقيروت ىلا



0)8 

 "د رجا لوازا لف ولا

 مةدأملا 1 ظ ب ىئرا بجبال

 نمو نوقفانملامهو ٌةَمهْبْوْلُك ْنِمْؤت ءاولاقب قلعتم مهنسلاب :هاوثار ائما اَوْلاَك َنْيزَلا نايبلل نم ةصرفاو دجواذ نمو نوقفانبلامهوةَتهَْولُذ ْنِمْوُتََلَو اولأقب قلشتم مينسلاب ةهاذذأر كيا اولا ننزل ._نايبلل نم ةصخفاو سس واذا
 م سس سي ااا

 طرق سا الصو محن ]7 هه 9  رهقتو ١ ل 5 ع سو 5 17 م و يب سم«. ور س سدو

 كوني وللا نم َنْيِرَحا موق لجإل م وَقِ] كنم َنْوُعْفَس لوبق ءامكمهرايح|هقرتذاىذلا تيل وُعْفَسموقْهاَوُداَمَنْيِْنَلا

 َمِلكْلا تورم ايريكح نع ليوت, لع هتدال عونلاولأسيل ةظيرقاوُثْعَبف اممجر اوهركم نانص مه رف مهر ايحا فز رجيخ لهامهو
 كل الط زيتؤَأ نإ مهولسر |نمل نووي ةزول سبي ىاأورلع هندادعضو ىتلا ةيضاَوَمرعِب ثم مجرلا ةياك ةبزوتلا قىذلا
 اطَميْدو هارد رب ْنَمَو ةولبقتن ا *ا وٌرَّرَخاَو هفالخج مكأتفا لب ٌةَوَتْؤَت مل نإ هكولبقأذ :ؤ رش د هب مكأتناىا تملا ىافرحملا
 3 م ف دس وا ىللف يك اسد با . ع لكك ١ رم عم ساق و كسي هلك
 قُل ناكل ءاراولورفكلا نم هَخُهَيول َربْطُي نأ كا ورمل نيو كيلوا اهحفد ىف هًكقوملا نِم كل كلمت نلَفهلالما

 را مص وش 4 ص وو ١ ص 5[ يسمى لا هع 5 م 5 5 3 3 59 5

 أهرتوكسو ءاحلامضب تسلل نوط بِنَكَلل نؤحبس مه ةّيِظَع باَنَعةَرِجِالا ف جهل ٌةةيزجلاو ةصيضفلاب لذألو 'رِخاَيْنَّللا
 راج ن دز نب هدر ىلا 00 كس اا دلل

 ينال 0

 ؟ ةيألا مدبب ْلَحا نآكهلوقب خوسنمري_هوقلا نه ْمُهْنَع ضرْعأ وأ يب تكَخاَو مهيب مكتل كونو تول مارحلاىا
 هيف مَع ضن نأ عامجا بجو لسم عمانيلااوعفارتول و ىعفأشلا ىلروق كُقاوهو ًنيلااوعذارت اذا ههرنيبمكتلا تي

0 
 0 ب بجاه بيا ا- سمه ال7 ||| | 7 7722 سسيسصسصطخطخخسس٠اا

 هيو مليش ىامكملاذ نيلدأعلا َنيِطسفملا بيب هللا نإ لدعلأب مقلب ْمُهنَيَب عَْدلَو مهنيب تركَح نودع
 هر

 مهرلع نوهاوهاد لب قحلا ةؤرعم َكلْذباو دصقي مل ى بخت م اهفتسا مجرلاب رلرا ديك اهبل مش لسع كوم
 ةيؤتل كونان فَنييِعوُملاَكبلوأَمَو ميكتتلا "كلذ ركب رِمممهءانكل قؤاوملا مجرلاب كركح نع نوضرعن يوي

 نويل اْداَمَنَْْنِل هلداودأقنا|ابلْساَن نيل ليوياوسا(غب نم َنوُيبَتل اهب ملكي رواكضيلا نيب نو ةلالضلا نم ىدم اهتؤ |"
 وثاني نا هذا شن مايا هلدامهظفحتسا ى)يوعدوتسا اًُظْوحَتسا ىنلا ببسب ىاتب ءاهرقفلا 2[ لا ومهزمواملتلا

 ه ه0 ©

 سائلا اوَمْسَ 3 قحدنا زر يَلَع ىٍنوّشحْناو اهريغو مجرلاو لت يلع هياط عرش تعن نممكنعاَيراهخا قدوهرإلاا ها

 ملوق لش سائر فكا رب ريالو نابي ساي دي لوقي نمل وق لع توم ور لطضا زرق تلل- ند الم لع قرهتعما يس ائتتلا نم ةري دمج تاقيلخ
 ديم وق حلل ىواصا” ضن لاعفاقلخربعلا ناب ني اولا لزسحما ندر يف لال لهنا صفا ورمداذارلو تمل

 تال ردصانتسااذا تحسن تمعلوق هل رم!« انيبار ل يو فكل راوتخا مل كالا الايك را [نم عومي ارث هرامطلا ىزؤللا ف نيف ان عر اسمب لابو متت يأل نسور وطختبل ىا
 ةشلاور تملا ىوخبإا لاك ممل ةوح عئالارلا نب اكل قل بلا» كرا تسوك“ اءانمآم:ةاوف اباولاا ا انمابالاول اب دعت وق رطل لام” رع ضي اف نيلرشما تالاوم نمو

 هيكل لرب ىشلكف ةوشرل اوبس دوعس نبا لاق ةداستو نحسملا لو ع مم تاركا رسسرافلابو بينما ىقاكن وعاسسمج اى! فوز | شيله بذل نعاس و يله

 رمل ع حم ريل ىلع اذااماو قا تروصب ال اب_روصيلوا اتت لطب ةوشرلا ل شااذاانر ىاكلوق " ىربازاا اءناشيارو نايريجوشلار هرمان هوررنب ورم اول ادن ئشس ورنا عرورد ناكر تنك

 ىرياز ٠» بعت يسكال سفألا فسم ابدل درزول افيازمالء نال | | ريو لسور وع ثري وص شرا لوسر نا ول وزن بسد ميراهتانماك ا بزل نوغايسرلوف نك”
 مرام اني اروعفارت اذاو مني كسلا بسب #كوق نانميئينسىل ل زنا قضت اف برتربتدومم نثر بب يلع ن هدورت ادراص مس طيبرق نيبو يب حت عيدا ىلا
 سس نلارطختولا لعو ىرسملا ورب امتد اطوزيرزعماديع نئرمن سابع نبا نم ازر ىودو ريت لاول مثنا/نينولقسرارج ىلع نايلريو غلاب نار سيدو طوس ا. ناجم اررابحالا مت اضاف فيرشب فييرش

 لق ع ومداة هلع ىلا معتم يردي نارل سيف مالا ىلا بسلا لب | لاى اا ريايصاو يؤم ىلا نع مج وقو قواسم ]لذ لم مل لاك نا ملول و سا نزيوطسم لسور يطل الصم بنل لظير قاوثحإ |

 لاكرم ا لاقريوريمجنبريعسو نسحلاو ىربزلاو ىبسلاو خا لوقو مو لح اهنا انلالوقلاو ىتاشلا| | لتءرسر تصف لل ارب فلذلك اروتلا ىفو نارعرررامناب ميرجت اذ ووت أف باذلومش الاو نير دنع ن
 روق حلل” تبث ىرخالاو تري اسدعا نا نجني ألا كين اننا ال عج اوم ىزوملا نبا | |. عمسزمو نالف مال مكمل كتوق نمي تكف يلرحتو ثلا لم سدا نمرابع لا ميزطيلاد نوي انى ا
 ايلا نمو لو لوالا نيبو نم هتلاو يتلا ىا يسجل بطال عاقل ىا بسجل ماس ا | | لوبقلا نابريطعدرواو لول | نعمل طش روك الاب عمجسا بر عت نار نيس الو ىلا اقوم نلؤلا

 نايبب نّهضناتم ملك أ ةاروتلا نزئاانروق تلقا عام نينو ثان ل! نولوثي وق الاد | | هلع نينا عمون نم حم ماللاب لولا نحمب ع ايسلا ى روتي تلح بق سوم لاف اهيا وم

 سلوم رب اكن ارباع ىرّل نم دايلي لزم امد امداكمدا ةادل بوجود ادوبلا ناشولع | | .لوعقماو ل ىللوا ةريزم مالا لحن لوا عروحسلا رشم عررسملا لم مالا كلو ردع نم لا لت ا
 اسمن اميل[ عن نوؤرك !ب فواد اقيم ديتلاو فل نما نع لوف يك رتاو مالا نيدعا لم | | ملال بن نا ىا م وقل نوعامسلوق حل للا ايف الذ كيل كيال نوغ ا يساكا ف ذك
 اكمال تست مي مدرعم ةرارتسا( لكلا لروفو لق تيل ىوعساولا مهو مشا رينو | | و نوفر عي مدابحالرقنو لطم ا عيسو مهاوي النو مج دابتا نم سدا امش نانذص مهدوميلا نم
 ريصنلاىرملابر ارا ماكمالارونلابريرا ثسيحورمشمل يرينا مسا هيتساو لك ادت عم اجيدولا راشادقورضووسمب (وفلاو طيرك: طئاسولاو نيرمآ/ وق نو كيب طئ اس واو ليم ى ا مق ل جز لق
 مرا أمي نوكيا موا لزث اب ىلخ" اوواب سيال وق تيل ىواص»رياغم فلعل يبلا ةرايعس ىتحم اهنا لكو ري التو ليحتل ىلع مولا حر داسا لمس قد ان دافانل ءاسفازب لا ضملا

 هرابكل م لحلاراغسبب سنا نولي نيزلا ليتووازلا ليقو منسلعلارزوق حلال بيلا نم أ | طع دروع مسوحمت | يلعت مال | توك ناو نيرخأ مق لل وبق ىف نوفل ايم طحملاو نم نب مالو دوحسما

 نول موك يريدل واو وسام ميريل سرلل يتوسع ضوككن ري ابراومسس ل اني ! مالك انياب | | ند ىلمببرزوكاب لحم انوا مالسلا ميل اوما عمو لب نوبع و مجو نرخ وق ل جال (مالسما

 نيم اولا نيرالرسك يوارى اياورسكماو جن ايربج حمر ابحال اورلوق ىدامعا» قلما | | .. لم لها ميلا غشلا هدع ايد اكياذف نيرخأ م وقيل اوبك نوع امسحي كنار رك نان وع اس

 ىواصا» انمي نويل! ء ف ططو جو زم ونسمو مالكلا نوني منال كلب اومن اؤاورجت لاقي قريزلا ف كمراوج فور ىلص ,لظررقونب و ميلا لوسرل ابر حرمت تس او لي او روت تك

 ل مسلامب اباظفل اما اه ل اع سلا رع نمو تلاع طاوم نكد وليم ىارضاومر وب نموت ىلا ١

 داون عز نوفر حملا تلق روب طفل ف ةرما زفر حطاوم نيرا نفر ندا ناك لكن ازرعضورن
 ناذللا لو اسم ابار طاوم ققكم بلر عطط اور ني وعش عن اوهاذ نب اكن ادع اربذ لل احترس _رثصو لا

 رلوق تيلش- ىوام» لنيرق سو ىا مي ولسا ناز وقورضر وسي ىا نول قير حقا ١
 ىداسبا”ل سر ابحالا نم حلاو حيرتلا لب لذ م نولو قي مئاورلا سيو ع اولا ىف ن رمل ركخلا

  نرئر اسي نيزللا ايب نوكيفانمآ ا ولات يذلا نمل عض وطحن لج ل ااوداب تذلا نمد سلع
 رع فص نوع اسراوقو مرج زنا لو اود اب نيذلا نم لام نوخ اسر وفخر لعو برقا لاوجس و انوي رطكلا
 ىزمايندلا ىف ملوش لكى ئوضملار لم عمو از نسم ارالكن وكي وللا شيم اوبب فوز ن وصول
 نيذلان و ضووسوم ابر ب ًادتبب نوعابس نا ىلا ر يشمل إلا موك لوق جمع ىدارعا» ويطل عمتار لا
 ا نوع ايس ميد ىف وعامل حري داول اكن يذلا نملك فلعل نازك ف سلع( اداب



 امه بيتدااسعال
 ' 0 نجل

 ه 5دّئاملا

 مهكيلواكذلا لَرْنَآَيرمْكَتَجْمَل نمو هزاتك لعدنو نخلت ايندلانم دلك لق اًسَمَنْيقْلأب اول دبتست اًدوَكْشَتاَلَو هناهتك
 هميم يبس بمصاب بمس ابا ١-0 نى ب عسي سس

 ٠ سوست يس دم نم هوم 4 . 200 ملا سس اي 000 رم سس | رج لس اسي

 علم تفلا ونيعلاي ًاقفن نيعلا هاهتلتقازإْفَكلاِب لتقت َسسْفَّملا نأ ةيزوتلا ىا آمنذ جهئإع (:نمرفأ يمك دب ©نورفكلا
 امم سس ل ل سس م مي

 5 ِِط 22 را 700 2 000 مسا ذر وردم 14 يع م ورر» ري 5 سو

 ' تقي ىا صاصق نيهجرلاب ورج و ةعيردلا ىف مفرلاب ةءارق قو "نَا ملقث َنِسلا و ٍندألاِ مطقَت َنّدَأْلا و شكلا
 اما لدغ كراع ب

 مييعاسلللا

 ْنمَف ات عرش فررقميوهذمهريلعبتكن اد مكحل نه ةموُكَلا هيف نكُمذ الامو كلذ وركؤلاو لجرلاوسيلاكتكمااذااهيف
 تجبمحل-
 دس تتيحتم تل هب ص م

 م

 كيفَ تكربغيو صاصقلاى هدي لك أمي كيل نم ةماتاامل* كل ٌةَراَدَل وهف هسفن نم نكم نأي صاصقلاب ىا هب قلصت
 1س ا

 رو وس اري | ” ىلإ يردي يدم |اصداع سمج إي صصوسص 3ن يو نق يبي راد ام اك[. _ هباسوع مصب دقاإإك
 ُهلْيَسا وو روَتلا نم هلبق كيني نوبل قْقصم ميَرَم نبا ىو نييبنلا ىا مهر قع انعبلا أَهَيَقَق و©َنْوَمِلظامُه
 ام سل سس ا ا سس يامال

 ئةةلالضلا نم ىَدَسدُيِم َلْيِجْنِإِلا الوو؟
 " )3م مس 4 ًً 7 أ ملك

 ماكميلا نم ايه[ يوتا صضوديدي َنيِباَمَل لاا نصمم اكل نايب
 7 2و ر 5 رم رس مو

 ةئىادهو

 _ةعافطع همالوسكو مكي بصنب ٌةءارق فوم اكحيالا نم هيه هلا لدن أمي ِلْيَجالا لَها زك هانكقو 0ننقعبل هَظعوَم
111 1 121 12> 1 1 1 1 00 0 

 اتلزنابقلعتم قحأي نارقلا ٌبْتِإللا سعيك يي دْإَو©َن وقفل امه كبل وات دذلا لزم مجلي جل نمو هانبنلوجكم
 سس سس سس سس سس سس خا يس بس سس

 هيلعانصاش انهم تكلا نم هلبق ِهْيَدَي َنْيبَمِلاَقِلَصُم
 ماوه ْعبْتَسالو كيلا كلنا لد امي كيلا ىو كود و يب كر 6 سويس 0م ا

 ذ هعزؤممهلااهري كَم اَءلَعب لكل قيل نم لاب َبع لداعش أو 200 : 5 ص سرس سال ننال | )ل رس هلل .

 اوعفارت اذا بتكلا لها نبي 0 بتكلا ىفعمب بتكلاو ١ أى ا ةذشأو 5 يب .- 0 ١ هاوس 927 9

9 65 

 3 مكربت نبل زو بيل اقف مكقرذ نك و قدحاو ةعيوش ىلع ةَرِحاَودمأ كلك كلل ءاَدولَو يلع بوشمتن يدلا فآحضاوأ قبرط ةلدح
 ايريكيتيِف ثحبلابأهّيوج مكه جملا لإ اهرل اوراس ِتريَحلاوقَْشاَو ىداعلاومكتم عيطملاارطظنيل ةفلتخحلا مئاوشلانم كَم ا ارو فس وس ١ مل طل رواق سوس 0 0
 تال ْْفْرَرْخا و مه اوه ْغْيتَسالَو هنلا لزنا امي يبل ا نأ :هل برم تمالك يزجيو نيددلارما نم يوفي من
 | نال المج لم قربتعم ارا ىتلا نم ربي رج تاتمدلتت
 ووعي اويرمت 9 لكلا ارز نروستلا نورفاكلا /ىئو ائرشلا ل زن ام راسك نم دلو تل

 ةاروتلا دعس وصنالا لي ساو رنا السنتين صم يل امم ىف لا وترشلا لعلي سمارت ف
 سلال مم الو َءارووبلاو ومب ال نايرالا مسا نوم ال قاططالا لن وزن اكم ث جاور نءااول او
 نم اما يارب جو ريقي ثا ني يلوانرمنا ثمل لونا ارب ركب نيدو لوقت عمرك لاو نررقلاو مسرد
 فتائرتكاو ىلاحتريلالزناامبملاعومش هد اضياب ا الاد ثلا كن البور ثا صورو, لقب ضرع
 ملاصاب شلال زنا ا ككل نمو نعم مركم لاق بيلا ىو / قازك يألا هزي سمحت ودم يالفرلا
 تلزن ةداشصو لإيضلا ل اندورم او د اؤب ى'ت ايلا لس ان اوف ب مككي موهير نوفل وف
 انئاكرشسا لزنا امن كمي ل نضوروعسلا ىلا لو عمالا هزي نضءاسا نننوود وسلا ىف لش لشلات ايلا هزي
 ملاركشمب انيس" زب كحيل نم ىادايلوا اهياردنا سيف نوتبد دنس م اف يصاخ ىوبم لا نيود ناك نم

 ارب انيس يلا هزبرييشكف ىداضييبلا ىف و نا اتريد انقدقارلا سابو يرن يووفعف امرين
 ايلا هني دارحلا فلا نزانلا ةرايعووريطباومكع ناب بورد يمن نتسال ندا مب بنو ان
 اهئ س ابع نبا لات دوملا نلدشلا مكين ضر اولا ف ”ضالشلا تزن عاج لاف تزن نم ىف
 رتمالا هزي قووومدلا ل مما نسالشل ا تاياذاوزي تخنلاونسئاوو حسن با لاووريطنلاو طبرق ى
 انسان الا لسنا ىلع مالا لصالاف صلت وت تسول فك قف ا نكت حا نال
 سال ارسل لزناا» فال و صرلسلا نيران يوزلكلا نوت لال لل اوت شل لنا امض الضو ام
 م فني نفيا نا مماور اناردلا نوراردحلا ى اانضريو نالو ريف عز يج لفر اونا جو يلع لذ
 وازكورحا ىف هررع اكرم اور سل ذ ناكولو فال ورفك ناو نم 0 ماا ع كم ١
 ياورلاتنايول و لوق ل رار !لاق زو ياورولو وق لراس | ور لو و[ ىرينص' ١ هءابشلا ف

 حل ؟قييتخ زب زم انور يلع حجرا يوب ام نول دونا فل لمس ل ديو انت ذم لبر
 بس انذرطكازبو ليل انه اياب اوزتشسم لو لوك بسمع ءازبال يس انمانببر فطار كو ندرفاكدا موق
 فيلر ك نيم وومل عش ايريس اكل ركب ننس هك ركب ل نضدوحسلا ول! لامتو نايجوبلا ارضك ارك
 هعا1ماظ قس اذوش ماب نيم ناورف كوم دعاج ليكم نم ابع نيالا نيج نعش اسلا تاي
 . نتا نارلوق ل نامي ع فوط وبر الا نملمب لك اهيلعور سجس مارق ى اء خضر بقدر ق ىفوروق
 حلك ٠١ نييلاب نييلا اهبذانلقو ىا لوقلا ندم نم بانا ىف اىل دعب انببكي وأي و سضنم|
 تل ٠7 نخاوانزو علت عرج حابصماىفو نريرب قبب حرعلا ل عرج عطا عرج وق
 ملوق حفل !:ركزلاو ليرلاورييلابملا ل نانو لضالرطالا لمس ام مور ايداملا عرورجلا ولو
 نالالكزلاو ارش نكمل اموزوق بقل ىركا» نضرتلاو نيش لاو وفشل اك يزد
 تق اغير رم ارجو رسل نلوم ل ضمرا ل ور موكم ايف لمحت دوك يف ص اصلا يذ
 يقر وطب يلع نجا لولب سن ليا دبس را يدوب جوك نافل فلا
 انعذ ف ررقمو روق تك ٠ لانة يلا سموكم افزع ادب وشوي انمي سم الولن
 ريزوو صوم دن اكملت اس حي ارشس نا ني اذا شر اكن رع نمل وسرو ارثسلا صّق ارذا [نايت نم حن اس نا ونش

 ةطبانلا ىب هزبو عل ارسل كلت انييم مزلي امر انرماي موررقلا لذ ل ع تلسو تازصلا هزم
 ب قرستىزلا ناجاف ىاب قرص ض ررتحوخل ىربازا» فلز انبي و لوصاما لمى ف كلا
 ايناس تاعي الذ نزلا نما انام رلوقو ىف احلى ارلرلوقو صارعتلا ى اونو وق كلب لبا
 رتت ايس نمدب لل اهئ شلا طبق هتلر انكر قصت اذ قبلا ب اوسصا نري قصت ن نضل يو ةزغألا
 . نم نا ىزيشكزلا ل انو للا نرى زل ى ادن اهلوق عيله بي ا» ملزوم _.زفتفلاب
 مأ م درت هلل نيا تار اهل رهط يول ةراؤكو فعل اه لئلا نع اع
 و نزاخلا نو انذسواما ةّررلا لرلاالد حول اي ضير سلا لشمال نا ليو دطصا نويل هزي تلزأ
 مدا اورواريطنلا ىنب نم ير فون لم ااو يللا صن م !اووا ملف نما نسق ذر يعمل وثب ناك
 انجب رن اركؤ هن وم اظئدا مب رلوق بط لمت » جاروتلا ىف زنا ىذيلا ديلا رع اور يئش لع اك يدا
 (دعو ص ارصلل ىف ا'ملا هما رذ بسانف حرج او لتصل ارما نم صوضخر اييشنا بسيد اهداف بس انم
 نينكداز هلل 3 ايحولا1» لير قوريزعنلا ىواست معن هوررق امل ١ ةداغاوريف مي وشل |

 نااتالا بد ديطقتلا نم نريفعو ريانلو لسوم ل ضرك ةردبرب لو لم لطفي لح ايركو ىف عروش
 نا هانم ةزما ا( ضنا نازل لائياظف انزل انينث نك يسئ ءاعض ملا
 نوك ليلو فخم اكدالل وق هلك ىواما» يلبث مب نيطَقو ثم لات ناب نيو تغلى روت
 رجاوزوطنطاو ليك الاو تاروت ىل الار يعش ناك لش نا لاكن مى” ده م كالا( ل يتس ل يالا
 أ ل ساب لابلا لم ب ستلارمو ىرب ريف لك ع وطخن ايي رس: لة صيلكش ل كا
 ناي ىازملا حبب سنو قلع لا انيق لس طن لوقلاررث نتوصل
 ىرس و روق لوم ابوارلا هانيبأ ل وتم ن نطض وقد كمال ى افاد ماسلو لوقد ل( الرعب قرم

 كيلا ءانيياو ليزر اك ظعلا حش زئزيف ل لوعفم اهنا لع نابوصنم ين ىلع ء اني ذوو ن يعم لطم و |
 دكذلامب ايي [قح اورل رتل ورع ىلع ا |نيتألومخدوت يش لمبا#ب رعسكو تظل او رسما
 قضلا/ز و[ ن وقس اذا مسلوق لج كا" يف ليلا لنا هديا لبا ميد امالماو اواشرا
 مولا دره ملال اق اهرماومر و ليكمالا لبا لعل دوق روت ارذار سل ارما ند خرورش بال بسس ام اننب
 راسل وق سي ن ايتولا !ر عاطف نع حرر اى اري ددرها نش يسلب | نم ناس يبل الا اورو
 - فلا" ميدي نيب مضدقم نولي يلع منا ينزل وكيك خ امان الري ديني, ئيلبتالليقاناو

 لاونج كم انوي لا» تايلوس اب ارمشيرب اشو ىاارباش را ةصللل
 لمن أرقلا ىلازثا م مالسلا يلع سوم ىلع ريارولا ل ازال انم زلم ل لب نم ميلر نا لاق نك
 مكو لانلا لو نوب امم مكي ل والا لف لاتفوب ملحن لب يسن عر اهسلس ئلزرا نينو م السلا يشمل
 عييت لاحلا مرسي يسال دادرلوق معا! ثلا لزناامب مرت عاف ثلاثا فد ليم لا لبا
 ترافل ايدإرلا 3 اول اي تاوفلا لبق اس اوف اسن ى اوراس وت لأا» نعب عشت ل يرن
 سال ف انعم اررصم ا لعادلاو رورجلاريظنا نس لاه ىيرترلوق يطا ل را” ل اوني زرمااء لك
 هيلاررع طيهسا نب سكن الوزن حرسيس لوفي نا مب رزواو زوق حشا » نورتي اردسلا
 رم اياولاقفووت ارشيد دفن انلعل ىلاانباويبتذا شعل صعب لاك سد ني ساس و ايروص نب
 انموؤن وانني ناوانوطل اني ودومتلا انعبتا كاملا نااناد ماراسو مثل اورو اراها ان ترتر
 يلا تدر ثف سو ريطع ديل ىلص ثلا لوس ىلا فائرصند كب نئوأ مع ل عنان حيل منذ موصم
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 ةيوقعلاب مي نأ هلل دييغو دهغاو اراد لزنملامكح ا نع ولت نومك هلل ركام ٍضْعَب نع كودضي كومو
 اما ةساا رسب رح سو ا حرس اس نحو ص ١ ع ا : ظ سس سيزور 577 هلع“ 5
 يلملم © َنْوَقِسْفَل سال نفرين ىزخبتلا ىفاهرعيمج ىلع مهييز جيو ىلوتلا اهنمو أه ونا ىتلا مون ضعبب ايندلاق

 وب نه رص رص

 طي ءاّتلاو ءايلإب نوغبت هوق دنع ٍمْوقْلَمْآَحِوللا نم ْنّسْحَأ دحادل ىإ ْنموراكناماهفتسااولوتا ذا ليملاو ةنهلملا نم نوبلطي ءاتلاو ءايلإب نوبت
 ورز روم مص و 2 م ول ماب مي | ره لا /و سر 8 نلا - 500 7 ع ب ولم وأب

 < 200( خهضعب 0دداوتوحهلاوت يل وا ىرصتلاو دؤميلا اونو الاونم| نلبي هن ورب دتي نيذلا مهل ركزل اباوصحن هي من َنوَْقوُي
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 هس افكلامهتهلاومب ©َنْيِظلمَوَمْلا كرد نإ هلمج نم دوه هَتاَو كاثي نَمَورفكلا ف مهداحتال ضب يلو
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 022 - هةر نييلسلا ىلع مسن و اعمو

 00100 . 53 9س ٠ ١ 9 .ةلثي و 7 05 هعمل ُُس هم »00 هم مر ها رس و ص رص رع
 ىطت اهنع نيير نتعمُقؤُل قيمه الوم ممهيف نوعراَسي 5 تملا نأ نب هّندا دبعك: هًاقتعافعض ٌضْرَم ْمِهيؤْلُد 3 نيا ىرتُم

 لاب حتفلاب قي نأ هللا ىسكت ىلاعتلآق اندريثيالف ىحسرمامتيالو ةبلغو اب سج نمانيلعرهدلا اهبرو دي ريد كبمْنَ
 ةهلاوموكيثلا نم نمش ورم لع وُحْضْي مهحاضتفاو نيقفانملارتس كشيرب يدع ْنقرْصاْوَأ هني دراهغاب هسيبنل
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 ايجوت م هرتس كتها ةامههضعبل وم َنْيزَلا قاب ىلعافطغ بصنلابوايتودوواوباذ[بهتسا مفرلاب ُلْوَعَيَو ةَنْيِنبرافكل
 يي و 711 ك1

 8 لاو ملام وول اسوس و ” هل هلكلس ا 9س رار عرس ال رس رس و١ رس 0 ا

 اصلا مايغأ تلطب تطيح ىلاعت لاق نيرلا ىف ْوُكَحمل مين اهيذ مهداهرتجا ةيأغ ةِهنأمْي نهج اوبس َنْيْنلا كله
957 
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 ىلا هنو ْنَعْوْنَمِم حري ماغدالاو ك فلاب لَتْرَي نم وكما َنْيِزلاهناَي باقعلاي ةرخلاو دئضفلاب اين للا©َنّير بخ اور اصف اوصْضاَو 0 لا و يقلل ترم لا 00
 ْ 5 لإ ع تفل هاواي حلا ماورو بنووملا تاا“ 5 00 ١

 هوست و2 ”بنوبوم و مخ مؤقي رمل دب هللا قي فوق لوندلع هكداط عونلا توم سعب ةعامج لترا دقو هعوقو لات ملعاميرايخارفكلا

 ا 0 ا هللا م م 5 5 5 8 0

 ٌلعءادشاَو رع نينا لع نيفط أئِتلْؤا دمحص مك لا اور ىرعشدلا ىسوم ىلا ىلا راشإو | له هوق مه ::نبلع .هييززصلأق

 مللالْمعَف فاصودلا تمروكنملا كلذ رافكلا مول نوقف املا ف اخي امكهيف ركل كمر َنفاَسَم الو وللا لبس ف نونه ”نيرفكلا ١ هرم ىعحأ 4 سال ا هس سس 0 ا عارم “ سو أ
 هر ُُس هو «و ها م 6 رضا ضرب اتضح حا

 انورجه اثموق نا هند لوسرإب مالس نبا لأق امل ل زنو هلهاوض نبب © يلع لضفلاريثك ٌةاَو مدلاو هاك نَمويتْؤَي
 7 2 ا ا ا ه1 ى.واطمال ا تثأع مما سر عللاو راسي ٠س رع قر وفرص سي | رس لإ رس ولو و يللا را مد سيب ع ل واو عع رب حزم وق رت 97 3 3

 : وشره ديلا ّناَوَتَي نمو عوطتلاةولص نولضصنو!نوعش اخ © هي رْوُههةولُزلاَنْونْؤُيَو ةولصلا َنوُمِقي نول اوس نبل رو

 هعابتاىاهيزح نممهزالآنأيبمهزاف عقوم هوو مهاياوممنل قف يؤ مه هلا ٌبْرِحَنإَق مهرصنيو م هةيعبف اًوُكما َنيِزَلاَو
 ,ىرلا» م اًسلاو ٌمنيرملا فحاصم ف اهب الكوائنيفخنقيفلابزتين ذل ا تارعو اهي اموال اب نيالا 0 8 00
 ملوخاداسا ىف نود( اللاب _يدص ناك ال وزعلا نم ازلا متي ل زلال ذ تل التحلل يب الج لك قرجتعم رب ل م ري دج تائردخن ا

 .تسكا» فواطعن لاو لل يلا و ىلكس/ن وفل اوى! سفطنلا بعمل يلا نمي زيا ىلا نفط او عع منا ءالجلاو ىبلاو لتقلاب ينرلل ىف مي دف وريح مخرلز ضعت وق حل كداص#

 0 00 0 0 ل متل أ | بول ازج ال لاط ناو ىنعتنلا باذعا نالها لانا ع يملا لع ايفل اهو متو ذ |[:
 كملو لل سجس يو عرااوبلاو م لسنا ريو ىف* ناؤملا لكن ينط اى نحل او للاب ىرعت ريا نير اهنا ىف بع ناو ترلاصلا نمؤملا لامع الدارج هههلزكن او (يندلا منن ناك اعني اكد

 ام الخ تاقرصلاكت ان اصلا نمل م امل ر از ن وكر قرف اكدل ايلا ىف ينل او سل  نيؤملا لاعالءازجوم
 ذ يرذن ول ام ن ورقم ءالذا منا مدا نينمؤملا لكل ات الو عمترلا نم لذلا حانجبايل ضخ او

 را لم مواولا نوف اهيالورلوق هللا لمت اسر دلي, يرياضتسسى 1 نبط انا ىلع خزعل وقبل اسيا ْ 0 2 ظ
 نا لم تولوا نو انيلد رق ملط لكاام# ني“ ل1 تتاللا 0 فلائما ينام بوو فيرست ريا نم نلت زدو مكي كتو ىا دمج لو حش .ىوام
 اوترماذافووسيليلاوماوف كم ي نيفانلا لاح ل فالغ رب اجلا ملاسو نوري اهبعىا لحفل نوكي رق تكلل ىدام م١ اويل نم وكت ملعإلاىرميالرشلا نالق قل ريا يدل

 0 ا را و ا م
 ل 0 ةرباجلا مسخن ماك ا ضطعللا نوكين او مال مول نوف انيالدسل مر اين رسب قر انوطعلا لاى ىئرايمنلاوووسيلا ىا انوي لف رق وخسر. »اوم الع ولم وضل ىا 7

 ناس ذل بمر تشل (ىف و اميفد ولما ن قرم ا صول او مال مول عحن زبر ال تبدل ار وما ندرما ىف اوعرشم اذا منيو : 11 سس ووجع _ ١1
 دازلاو مان سىا فاصوالا نم زتولل_ ا نزؤ 0 0 ال لكتب هراشنا ىلع زو فيكس ٠ موطنا ىبد ملا 3

 ماو انورجةدقانمق ناراق تلت .بلرام مولا ثوثداتناد ةرهاجاوةزحادأ | 1 فا نانا
 رْسلاب انشد اقف يالا وزب تنشف ل زانملا يبل لباىصازعرل أ عوطتسا ل و (نوسل ايينال نا اومسناو 9 ا 09يآ ءاهف
 ءايلوا لقي ورث ليلو لا امناو. د ينو نر هلل سر ا”ءايلو) نيش يور لوسرو سطو ا 0 ل اننا لا زاك خخ راب اي اى اي ناي افلا

 دطمانلورشلا يوان ارش اذا حوت ل ننس مو لوسدو لاما لع لا وترشد ريالولا نا لسيف | | 0 0 هاى ماي نا نال ايتن ايال نش ا ايتعاي لا
 - - - بسيط خيتو لا ماكلا لف نيك اونمان يزلاورلوسرورثسلا كايلولارنا لمتولو نونسؤلاو | | راب وست 0 'لايناى سةر ىف ارنوب نكاد نك لوقو وق يلو
 لارلطتا' جررملا ىلع يسنلاوا نيزلا مب ىلعوا اونم أ يسزلا نمل يلا لع عرف يذلا روت جلل ا ريك] : 0 0 ريدا د اهوا لوس ارا هتال نير

 :طم ىلزنارنا لية طعنا مخور لاه اهذقوبركلاوثوولا نوحلار وراق صال. |. نال تس لاس غن دعس هلع جراوند رضاسمو ايلا نارا
 رولفرذيل كذلك لنان اكتفي اهرم ناك اكرئاذدل عر طن يولس علار ومد لم اسر لاس دمت | | 0 الار داسبا يان تلسس داس ماب
 لد يلاو راو لخاول يل ذك ل خم ىف س ذل ير واورف يسبسلا نكن او عبجلا |: زلب و روو نيانلا نيرابخا ل اعلرم نكمااما سطو ن الا فيزيد اش لال اروت هلل
 : دءااصلا * ةيلال ريقلا زرقلا ل( لو الملا زرع رلازإ ب لع |: ساب ولملس ا محلارعا تسع انما سطح وق حلل »فلز ل عال مضل يؤم امون عال

 ملوق تل كراري»» خولصلا,سنيلال ليلقلا ل فلا نا ىلعو جولصلا ىف ىو صلا زا وج للع امروس نم يرجو لارع الابل |. لو زعل 0 الا ن (النم
 لاهصالابس اني ازرو زير نوعضاونم نيش انمتوركذ امن ولى ل نييعللا لعاف نص لاو نوحلار مو 0 ب د لامالا## م ةداش لوزا لالوث نم ابو ريكو ان ايرالزيعمو

 7 نمو ىذاستلاووومم ا لاوس نع _لؤلس ايف ى ل الواى لاس انتدل#

 (/اندالاو كفل الرق قلل روعساوبا اب لقالط لا لكن سريرا للان ايس ىف رشد ور لل
 روق نسل  لا» لالا لعل لغاخ نم لامومفر مالك ف ل اشلا ىل اماوو حرداشنا ماكف لولا

 و لصلاى 'ن تف ءدكاسف روس ن يل ابدى اهل ابرعاو نياو عش انٌرارَق ن اللا ةراشا هآ

 ١ م( م وام

 قرمس الاازمبب م انيس رتيرالو ىف ملايضرتسب مفرش املا لنا متعملا عتومربب للا حطو ىا مهنا حق مرق



 يس 1 ١

 هقىكاملا | ظ 10 '] 0

 نخل 1110 كيك نم بتكلا اوتذأ نيل نايبلل َنبق ولو هياوزمم اره كرو ودمت نزلا !دنقتال انما نيل
 صا لإ موعد ميماَمَذإ نينلا همكتامياؤ نيقداص ©َنْيِنِمْؤم مَن نإ مهتالدم كرتب هل اوت ويل, يصنلا ووجب وصلك دا ل لل حول 00000 ه | د5 موك وسو 5 ه ازا مز عراد ىلإ هع

 سم سس يما يصح ل ا ل م يا عسل ب صم صصص مصل ةيسيسب سمس. 00000ائى حق 1111 22222522 و

 يلقي و5 مهز|ببسبي يجي ذاذتالا كِل اوكحاضنيو أهراو عزتي ناب” يبو ديادزهم هرم ةودصلا ىا اّمْوَيَت تاذالاب
 .رماوش اكيد هلاولاق ىسيعركذ الذ ةيبالا ايلا لّرناأيو هثداب لآقف لسنزلا نم نموت نمب مالم د ل عونلل درا لآق امل كزنو

 وفض 2105 نا دايبندلا ىلا ”لبق نم لَنا مدام لو ند وانا اكما نال[ نوركدت نوبي له يك لَهُ مكتيد
 0 ركتياماذط سيلو هنعمل قسفلابهنحبلاهلوبةرمدعق مكتفلاج وان مياالا نوركتتام ىفعملانمأن الع فطع

 لا#ل ناكيالا لوبق مدعىا هم من اسخن اراك
 7 ١ هر "ا 5 5 5 7 2 هم هلل ساو © كان 7 و و” هلل هلل

 ٌبِضَعو هتمجر نع سبا هللا هَّسْعَل نم وه يللا َنْدَع ٍءازج ىنجمب اياوث ٌكبوتَم هنومقنت ىذلا َكِلذ لها ْنبق رش مكريخا كدب
 4 ٠ هلك ٠ . 5 طم و وس كلك 0 .٠ 2 م 0 2 رب سا ا ل

 مثل هو ابظفل لسا ميف و نم ىنعممهنم ق كارو هتعاطب ناطيشلا تما َلّيِع حرم و زومسلاي ريدك او ةدرِقلا ماو ٌلَعَجُم ِءئِلَع

 انلاوهسؤاد نالزييمت ناك كلو ةدرقلا يلع فطدلابهيطنو بعل عمجمس |ًدعيام قل هتفاضأو بع ءاب مي ةءاوق فو دوار
 اا ةمكْيْيِد نمةانيدملعنالمهلرقا لب اقم ىف ل ضاورتيوكذو طسولاءاوسسلالصاو حلا قيرط © َنَعلَضاَو
 كلو اهنمؤي لو ذي وسبل ومكادنع نمر نهرا نيت مكيلا اكن وكما دوامل اق نم كا وَ
 | عواوملظلا ٍناَوُنْحْلاَو بكامل ىفأديرعس نوعقي َنْوْعِرإَسب دوهريلا ىل نق ارْيِدَك ىو قاهنلا نمو َنٌوُمكَياَوناَك اب لع
 و بذكلا مثال ٌمِهِلوَق نحم هزم بشكل و َْويَيَرلا مفتي اله اول انه مهلمع © نولي اونا كَم نشيل ىلشرلائ ميرحلا ”تَحلا
 رشلا زعل نمو ليته لذ نم لالا ناكف لذ نير بنا لب لاا اف ضدز# ادت ظ نبل | هج لم قرت سانتا نوم قريه تارت

 مرير وتو زول نم اول لتوا لذ اهذل لت فاعم ضوزم لع 7 ن'لربإلار لع بضفو لوقو ِ

 رق تسلل 17 ريغ بيطنملا ندا ر نعل نم ناو كلذ نرش ازعل ن9 لذ لبا نرش مبالاونرقاع نايبورازللا ةالاوم نس نمؤم ل كن م اءرمزجتازباونم1نيزلا مهي اًيرلق حلس
 وة او م ايف تسبسلا براىصا نن يئس اكوا (السل ايلى ني ةرياملإ ارافك امدزانك او اوزئت ال لوا لوعش' كيو رايلوا لوقو م لالا لوعنلا اور الو جس » متشد لا لابد
 0 0 لل 0 4 00 0 ارز 00 و 0 37 7 ا ل اولوا ني زلانل دن ان لوعطم ايعاو 3

 مراسيل ايو هلق لو نادرو راى ءابلابسصاوءايلا لأ | و سنا ب يل ابوإ او نيثلؤللا لبق ب كلااوّتوا "ل اول و اي نرخ دبت نسل رقواوزنت لغأو

 لووول ىاطومتلا مماشرلوق يب 1 دل ووعساويلا لفل ايتعاب سوال نري اوارفاناى ا اهظفل| | يزوواول نيلسملا نم لاير ناكو اذان م ل لزن
 قاربعءاي مج ةرات نوزرق حلك ٠س نى عم ةاعام و رلوق ىف ووومتلا مب ةروك زم ا تانصلاب - ننل .#ىلا» لولا نخر صموزملا نا نت ياوزنبم لوق هال ”٠ وريؤو بميؤتلا ف اك

 بصنو ني "تس هرب اي من يار ىلإ | ملوقو نوير نبتسم يكرشملا نازي ضطعلا ريف نمر ورجلا يذلا لعاؤطت ارجل ارادت حكت”
 حرداشل ار اذا 00 راق ىبد توطاطما ارجو لادلا

 لاقاكارسدتوتو عمرساربعى ا مس ا.لوقو توف اطلاى يعرف انمااىلا هرعبا ميلاف انماو وق دات يف نور يسمزوكر ملا نازينيحبفطعلا يفي ري الوعطم عتق ولا نيرا لع نطمئكا بسصنلاو
 دالربع عب سئاوار وصحت الر ئلاررمن اوروت ناد ى اوت وق لشم ةزنكلا بول يدعاوربب ناوبىرافلا| | ةاؤومدرازا نمد ب اتكاوقوا نيزلا نمروق لع افطار اذكلا ىلا لو لم هآ رشات نم
 نيوزوكالام ل هوبسس و وونعمو زكى ع ةواقلا زي اوب مورا ىفو لمبه شم عما يبا ىف سل | رين يلا هر وراك لورد وز نيا رلوق لع نط" بسصنلاب نمل باو يف اكاورلا
 لصفلايه مشي لئلءايلا منصو ءاملا تزعم رق اتوفاطلا رج ددادازنا ل متت ناب وزاد دق | ف حرم ب انكلا لبا نم اورفكن يذلا نيم رلوق و ةريرائما سل فعلا ن ادازللا ضايس تكا كلبا
 ناو ةررقلا ملحد يامال !لاقو تولاط بصنىا فلعلا يسند زوق يجلس | يالا مساي مصب اذمل نفذ اور يال تاه قا قطن 3

 رذابنوفو سوما ىاناررش لف زوق هلل ربا, ضو وول اني لخ توا طسادبلأ | .ىم دان اذا لسور يطع لئلا لص ا لوسد ىدانم ناك طا لاك اما زمتيل ناب لوق
 رشلا(فداؤرلاو نييؤملا اراشم ىنعسشي ل ضاو ركز ناويه ددقم لاوس اويل راسا يف ماو |” لسو رردع دا لص لا ىلعاوفضو ناذالا اوعمساذلاذاكن هع علاور كا نا ليو يلا هزار شلا لذ .تلباقم ىف شاور شرا زورق طيس اعتلال بسن ( كسور /هتررش توا ناكر | يسار ئرط ىلع ن وكت اولص ل اولضو اوم اكاد تدقووما تاق ايلا نوم. او قوئصلا ىلا
 مدوقب مداشلا بابان لذ ناك نراها كاني / نيل ناي لضاو ارز ناو لالا | رز ارو ةوبلا رب تنكن افلا نبل تنفع افا جاني تشرب او تطدم ياولد
 لائاكل واازر ور اب لادازلا معز ريت او لرنسلا لس لى الا ماوق لب اتم لش اومرزو و توملا از جينر تلا رايت ىين را نم ء اير ب س (لا لوا ناكد ارث ف ناكو لو ليت اهنئالا

 اممم مل اينرلا ف نينمؤلا ناكر نمل ضاورس رخال! يف ءالؤس ناكم ناب نورغألا باتآو بيل نزامخاس ركل ا عورصل | ىلا ميد اناذاو لزئاو يلا ملال ااعو نم الوق نما سورا لزم اذرمالاانب
 ريرخريص نمدإرماو ىواضيدلا ف لاو وريعو ىذا عابس يويترلا مومإ ابرعل ل صال لالضلاورثنملا نم :راىدعامناواذلبر يع تسمن ل وضت حي ىروتي نا مل صا ىا نون وم لان تشل
 نيلسلق ىلسل__ووعسااولا الل النعلاو ةرإ.شلا ىف نيؤملا ىلا فانعال ابالاقلطم ةوايزلا لقتل | يح سرع ابو نايا كو عملا سأل يهبل ىفو نورتو نورك ننزل
 وف نعي اراوق حلل لوب يؤم لل فاما بال اهلطم ةراي لاا منض واوا لك شملا لحال مي ممزالريراو قلطا من ايرلا لوبكمدعوج د (وررم اواراو شل اوبجو مزرريا ىدطاو ئسفلابهزعريعفا وق
 نامي الار ل نومظيو لورد ثنا سسلا لوس لم وليا وف اكدومتلا نس ان ىف تلزند دما | - ىواسم» نايدالا ىاوبقمدع ف رلوق و رمرديل مسد نايرلال وبقي انخاصنا لعل ارسفلازعوجو

 - وعسل اولا وب نييلسلل ا نمور زع نم عمر لوا ٍِط حجج او سو ريع سنا لصملا لوس بالذل افا ضن لوي مرعن“ ةرايغارنوكلوررصم زرار ايمعابر ته ارك زتو حفل ىلا نكيى ازرع مزاللارلوق قه

 ن'نالامروزنكابو اولا لع اننءنالاع نان غااوترت بو روقوإلا اولضورقو دوت طل | | لو. .لباقم ىف دال لباقلا باي نم مالك از ارش مننا لب لخروق حش كا نايل
 لمان نلاعزكلاب ىارورج اوراجلا نال اثم يسيل وق لسا ووعسلاولا ساتر واول لع اذأ | معن نام ارد موقنما ىا يظن ئزئا لق لش ىواض# وو نمش [نرو رلخن ل وميلا
 ل” اول مسلوق جلاس كار شلارزعا ضني د ىا نم لبق فانملا ورب ثد مشوي اعل نمل حجج
 يول اوريف ابو أمب قداعلارازجسانلطم الانيا ىبذا يوقظ نعمل ويل ناريلم ن اكدازيت حم باو
 ىلا ملا باذرب مارش لع هام يوقعلا لاب وتس ارو ناصالاب تك ف اوثلا نحب

 عقر لكى نمل لا يراشسا اريل ردع نت لوق هلل نزلا ىلخ يوطم ينو نا

 مس ب سس ب ب سس سس سس اا ا اا لمسلسل



 مزال فقو

 مه ةلئاملا (م بيئراابحيال
 همس سدني

 ُس .٠ 0 008 .ءاوأ هرج مج و همس ىلا هلي 4 هزم و 1

 ب طاغي رت كااون كنا دحب مع شدا ىنلا مهي نكتب مهريلع قص امل دويل لاَدَو مهريز كرت © َنْوْعَبُصَي اونا اَمسْشَل تضل َم هك

 اها ربل يصوم اه نا فا

 نع مِنْ تكسما ْتَلْع لات لإ كلذ نعلآعت لخلل نعديأرنك انيلعقزرلاراردا نعةضوبقم كوم زر اَي الام سانلا
 9 هلام نم ىتتسلاو) نيم ةياغذا قرثكلاةدافدل سيلا دوجلاب فصولا ىف ةغلابم نط ومَم هَ ٌلباوو أَبو د!ريلع ءأعد تاريولا

 هدد سس سله٠هس سيسبب

 نارقلا نم َكيرْنِم كي َلرْنأ آم مهاره َكيزَيل هيلع ضارتعإ ل قييدصتو عيبسوت نم ازكي عي ُقِفْب هي ديب ىطعي نا
 ىا برسل اراء دفْوأ املي ىلخيالاقل ذة مهم ةقرذ لك قمل مديل اضْعبلاَو ةوارعلا 68: (0:قلاَو هب مهرفكل رف ”ايذل
 ُبِحباَل ُهْدلاَو ىهاعملاب نيدئسفمى هامش ضر ىف َنْوَعْنَي و مهدر كودارا ايلك ى ا: كيرا هيلا نع يد ال م وبنلا بر

 7 لك رادم ناصع يروي مذ ووُيِعَللا تْدَجْنْاَح كلو زها ممتع عمك رفكا اوت ودم اوم كلا َلْهأ أولو مهرقأحيهناىنعمب © نزيل

 # اكل غر نفك نم مه لن امو تيذع يزل هجنلاب ليدل هنمواسمف مب لمعلاب ٌلِيجالاَو ؟برؤقلا اوما زو

 ها موا اس د9 م و 5 ىه 2070000 هلك طو |رمدو” هلو ص ا. سج ول

 نممهو هيلمت * ةَنِصتْقَم ةعامج هَ ْحَهْنِو ةهج لك نم ضيفيو قزرلامهيلع عشوينأب خِهلَجْما تحت ْنِصَو ْمهِقْوَتْنِم
 ماب سو رياح طر ا 'دئن» لوسر قاد ىف ١ سب وون لذ |رغال 0027 رماب عودشلا دارا ذا ش : ,

 دي للأم يلح ذيب كل ©10نزامطيأم سبر [س رفق! وديا عمو مالس نب هئدا دسك يشل هولا نما |
 ل 0#

 . أ

 ك00000ة010101010000700

 عمجملاو دارق ولي: كئ] سمر تكل اق كاهل لزناام عيمج خلبتمل ىل ْلَمْفَتمَل نإ ولو ركمب لآنتناافوحن هنم ايش مةكت الو: َكِبَر نم
 يم
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 ؟ ىمصع قف ىنعاوقرصنا لاقفتلزن يتح سري يبيع هثداط هىبنلا نأكو كواتقي.نا سأكلا نم كوني هزل واهلك تك اهضعب ناك
 انك هلا زرعلا نم نارهإ نا . 1

 ل ل ا و اس وا وا و ل سرا را ير 1
 هبروتلا وقت ىح هبدتكم نيدلا نم ِءْيََت لعمل ثول لسيف ©َنيرفكا مولا ىو هلا نإ مك جا هاور للأعت هنا
 7/2 تا مو 0 م 0 لا 1 ف ذر 6 هس سا ار صو + كر

 َةاناَيفَظ نارقلانم َكِيّز ْنِمم كيلر يقارب َنَرْيَِيل وب ناميالاهنمو هيفأرباولعت ناب ْرْكَيَر نيقزيكيل] َلِزْنأاَموُلْيِجاْلاَو
 با شميح نسر فزريو از لحجر ئيرا قي نمو لضالاودارنلا نم تراكرب سلع يضل اوم او اونم | | | . 5000 57
 #1 تر طءام مني 0 ناالم لع قرع ل املا نأ ةري د تاورلخ

 رصتقلال ص اوريقلال و لول نمل م ىف ليغ اازيخعلا ىف داصتسقالا نحس لوق قلل | | نإرشلا ىف يار شا ىب س اين بان غو تماعلل ل والا و رارغحلا مذ ازب سبب وق جلس
 ريب آب طش الو نارك يف نويسس |ق/رطلا لكل ارضاكن وكي زاق ريولطم رع م نال ساو لاةراشا مد ليتر تلس لرارحا!ر يعول ايركتطا برم ل سرلنملا نعى نلا لري لنا تسي
 ءر رصف الو فلسا ل ىا م ّمعتلا لرقم نلف لامير رمد نشر شايمدارعتقاؤرعق علرعلا ف دأ | نزب لاو ىدومرلا صاغ ف تزن أرومتلا تلاكورلوت هلم لاا مزلاي صوصخم يرو
 قاض شلال و ريلّسلا ل سلال وس نااملوزن بسس اغلب لوسلا اي اًيدوق حمل | |قشاللوق لك نزانا» رتل لوقلا بسن روق اوطرورومولا ميل رمزي مو وفشلا ل يلا
 ىف لاو ءاسر ابلة داش لوس ااهياييمادن فدل ياست ألا تيلزفمب الو دول ل اروق نادل عل اىرذأ | و الاوما سانازثكااوفاكق صورنا ىلع سيموت ناكر ا ناس اهعنبب لاو قزرلاسل ينيك هع
 نيل ىواصا» مو ريلعشنا قضم و م وامل وزن تكور اولا لوسرلا ىاىرونفجلا علال وسرلا لل نوفر وسلا نيم“ وسب امن فل اونا لمسنا ولكى لادت ثلالوصم الف دج 14
 ضعبل خلك قرصصيل دال ركل اب يدعو ىلا تل وصوم سا اهنا ىلا ةداشسا هردقإلا عج وقأ | ضيقلاو لكنا مرا ىلا اوي اطعلاو لزملاو قزرلا نع ضمور صوب عيل اولخم اوي صنف له
 كلا دارس الااناو امي َنلحَسايو ماك الا نمىاء[لز ال ةلق اىداصا" فل رنا عب رض ف ىتييتحلا نعمل اروبصت راتالا ف ىقلكو لكلا نع رونكد وق ن4 ن :دزاماا» ىلذ ندرتلالاعت
 ةاوؤم اعنا ىلا يراشا تيل!لزمااء حججرل وق ىنركلا ىف هووعسلا ىلا ىف زك ئيلب تل وك الغاب تست ا مسيلع ارماوي ذك طرا منح وسلا نا يدير اونعلو وق * ا لوب لحل صوص لذ نع ىلا ناو
 لزئاام اني غل باب ريمقتذا كل ذب فتا ةرثد او وررق الجيم غيل وم ايزي ال وصوم ةركن ل ىرما حم مسلي ضان اك فل رت الامس انلازثلا نمو اكو زيعسلا ن مميت يياررسلا بفك (السلا
 اهنعبب نايك الرلوق ل خس دل تلطي نار ارزء قش اذا ةوللصلا لم ةوعرلااولاق من مو فيلا | جلو ىل هترلوق شموورجلاو خلا نعزاجي طم ورييلا لضو ريف اوك |ذ نورخنألا راو ىصرو ءلواخم
 داما لاسر تلي ارفض ناورل وقرب الن نا رص اع بألا ل درو لاوس خفوىلا بايزيد اطاؤلا ما قارس الو لع الوري ترايتارب ارم طبل لك ليسبتا لو كيتا واخت لأو

 سرا ام اي سسلرت ناو نحلا نإ او /لس امو تغلب يعلم مل نا حملا ل دال باو اد وشسلا| | لزج اطمي يكتملا ىلا عطل حاولو ميلا لاتتسغ نم قران لاب حن لا #لو ف لمت
 ناروقت كلل ىداصاس ركن اوتكضعب ناكادال تيرينيتخلابراصو لكلا تارتدقف اذرحولو_غيرطبت ْ ا | ناو لع ىردص فكس ايلا سل اّييرييلا حبال ثيل مكس ار ئو لاونل اب هديا يسب اماولال
 مائديا تطلق و يلا هزي لاما ليوام ريس ن ايلا ل ' فرن نو نارك ىف احم ا نيب ىلا
 روق سكس رما» ملغ اهناك يدفن لضأوا يلا قلل كو اك نمو لك يمس امد

 رعب تلزث |رناي ع ري اير ورعا مولر سو ريلع يا لسمو يشب ضن لئحر ع لكن || لولي
 ةراشا كولي نا وق جلل كارما ىف تلزمانا متاعيلا نيار رخل اسك خلد ودعا

 و ىذالا نب وزمب ىذواو مور علا لبسي اير تسل وجو حي دق سثلالاقياب عفد لا | مفصّسلاوب وووج ا ّةياذ ىف وهب لي تلزكممالا سمى 1 مالا يضتي رم لف طعن [نطوسم هادي لب
 ريبشنالو فيكالب ل امترل امانا وامي نايإلا الع ييذ ولا ورعبلاو مس اكرئاذ تافصنم

 بيلا ىلا لعفل او نسما نم افيو لري زيي لات لكيلا لنا اهرلوق مخ عري وووسل اولا
 ىاسركرلوق قطط جوع علي داى انرالف ل سقلا صرع مر صن اولا نا عئرلا لصاو

 ءاسملا» مسام رمت لااكدواوزا يرسل نارقلا لوزن ع نودادن من نحناو
 رلوق حالا حارم» يشك نام اوتجرا ى افرع اوفو نورك ايوان سارعو محلا نم نارعي
 .بلكا# سال امي ساما نم اوبرا ى اا وفرصنلا ليف س املا نم هليل ثلا هيي[ نيل تلزن يح

 راع ارك ريل لا لس سلا ل وسر ءاجٌي أبع ني | لامهآس اللا لب !ار لقفز : رقو صغسورع لكن ال ,إمغبلا نم صا ٌعوارعلا نايولا لا ءانمخبلاو ةواصلازوت هلق

 نؤلو مسار ءلمولكاك لان تسلارمت ياولد طنب ارو ففييعلا نب ىلا ىو رش ني /السدأ .نماوتلو ق اننا اني حملات مولكو مان اب ى اضل ذلة حبل خس فل مورد سول نبض
 رب ان اف س انلل هونت نا ا ران امها مرو ماصار شكلو ىف, لاف قاروتلا نم ان زغامب طدقرما ليلا نيصنمل متل ملا ورق اوهدعا رامثاووارا لكى ااورئوا كلت تلا
 ا لثشلا لزن اف لع لو لان مز /3 ىرملاو قك 'لع انا أني ديا ل اهيزانانافاول امنت ادعا نم ١ ازطلا» سلا ل ذا نمر صو الا ةرلج ايدول للا داكن كو سوال ون ميو /السالا مران 75
 وريم او ىرملاوبو سلا زغى امس مله ٍتما» نزازلا نازك , | قع نس باتللا لبا | نم مسوريدعر لا ىف ىبنلارازوكو مالسالا خوف نورمتكذ ”" سم ىازوت هيل رع

 ىدا سرس لط ايلا يدلاوبمد ئت لمن حر يك لوتس لوقث نكررقم لاوس نك او ا نورتي م لحم ارو رتومةرغألا ىف م ان ناي.باتالال اناووزوق هلا مر متل

 اهنا لارئالا يسثورع اياب نوروم ام مضال ميلا الوا ىلا زن لا بسن كيا لما ايرلوق - (ى ف اسصا» قرم شا ل سماك شر حيض فايع وصار ويك ال ( نب نمو
 مضلع ادابتعاب ياو ب لمتل اي نوروم أم منارابتهاب ملا لازن لا دهش حبت ءطيتصريلا لزنم زالريلا| | حول ناروق تلف 7 وغدا ادرولزووعايسدب نو لاينار ب نوُماَحَتس ب ناقل
 ىراصا» / ىّرقلا لبا ناولو ل وقلوب و قزرلا معسل يبس ل ىتيلا اطيب لقا نا ىلع يلا تلده قزرلا
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 0 وراس رس ىلا ال 59 سو اا وسلا يارس م . يد

 نتبمدولملامها ودام َْيِنَلاهاومأ َنْيْزلا نإ مه, مقهرتال ىا كباونمأيمل نا ©َنْيرِفْكل وَ لع تزدت َنمأَولَو هب مهرفكل "ذأ

 هال و202 ُىوَحِكاَكَِص ٌليَعَوِرِخال ويلاه محوزم نم ْنَم [سيبلا نمل دبيو ىريطتلا و مهنمقرف ناضل
 رف يك و ف و اب ذة سو 5 0” ”ىلباطل وار موس و 59 5 م وم ١

 الكا سرج نْلَسَو هل سيرو هثداب ناميدلا ىلع ليام َقاَكْييلَحأ نمل ناربخ لع وأ ستبملاريعخ قح:ألا ىف ورحب
 03 ١ 4 3 هه ريب هك 7 97 9. ري يلا

 0 اء هجوأي ر زك نوي مساعي ادلَّدَكم هنم اد رم سوي ك _قحلا _م قنا ىلتاَل اهب ملزم لْؤُسرْوُهَدَج

 03 و م هه ى 0 00 ا هخ ربل 3 ّ 4 أ

 لعموم بازع هتف عقتىا ةيصان ىرف بصنلاو ةففذ نآذ حقرل اي َنْوُلَدالاونظ َوبسَحو ةلصافلل ةيضأمل لزألل ةياحاولتق تودي
 0 بباب ب همم سس سس سال

 1ك ايناثاوْقَصَو ومعي اوياتابل ْمِهْيْلَع هللا َباَرَكُث هعامتسا نعإ ْوُهصَوكو عبي ملذقحلا نعاٌوج فمه اتقو لسرلا بي نكت

 لكذهشم قيس:يزمول ةيسلا9 16 نل كش هر سمداجف 0نؤ هنا نوب و فحل سل.
 | للا ٌمَوَحْرَقَم ريغ ةدابعلا ف وللاي ُكِرْفّبَْم هك]هلاي ثسلوةبع ىفافقكبَرو قره هل ءالزوإمنإ قبب خيم مول
 "يول رمل نَدَل هندابازع نممهئوعنمي كاصنأ ةدكان نم ويطل اَمَوثلأَكلا ةموَمٌواهلخ دي نا ةقنم ككل دلع

 | ن2: اٌؤ لكل هل ْنقاَمَو ىلاصنلا نم ةٌكرذ مهو هماو ىديعنارمتلاو اهثكب ىرمقكلَت ةمرا ثلا هللا ناو

 نووي الكر انلاوه ملم ويلا كراع مْ رفكلا ىلعاوتبت ىو بولا ننسي او دحوب_مّلو ثيلشتلا نم يولي اوم
 لم ى وكم ع5 معو وعدو ويد 0 ظ م وااإم”دهري -« . طمس 3

 ِِْيَق نم تضم تدق "اوال رم نبيا هب ويت نت نمل كوع ذل وز عنوتمايغتتسا ىرلاق اه" ووتر وو ل
 َ ظ نما مهريذك ٌدياََلا نمار يق دصلا ف ةفلايم ٌكَقْرِلْدِحهْداوىضماملدلاو اومعن امكهلاز_ سيلوم هل شم ىنعميوهذ: )ألا
 نمت تيب ابجهتم زنا طم اخلاو لوبلا نم هنمأشنيامو ةفعضو ةبيكتلاهإلا توكيدا كل نكت كن مد تاتارمجملا

 ميعص )0

 ا صل 2س سس سس ا يس سس ص با يحس يس سس تمي

 ىلع جميلا مسهل

 كل كر جالا ديغىا هللا نود نم نوال ناهربلامايق عم قحلا نع نوفر صي ج نكسب فيك ْقئازظْلا ل: انتين دحيو
 00000 ا قر لاوس واش حم 25000 ريد مو ؛ يش ملا وو مصور نوم كر 2 ور

 ىلا هزواجتاولنال ىراصنلاو دوهيلا تكلا لمَ لَك راكناللماهفنتسالاو مكلاوحاب كيما مكلإو ال ُميَِسلاَوه اوفا اَوَ

 تاثلالسب لف تما يسانتلا نم ةرير دم تاع
 ةالفوربرمت وز هزب ناو اانا ام انا ىاؤ ١اونمانيزيلا نا تحل

 و لوقو ىانّيس اللوا لما نطل واول ان رس اوواب نيزلاو وق وروكزملا لعل و نول زكا الو مدل
 رمان ملوق و شلشلا تاؤتبلا هب خل امن وح الفروق هأ سيال فلظىاضلاو نوب اصلا
 ل ن يحي املانسو ىراصثلا ناو و وبلا ضارضا نيزلا لات اكف صصضخ 0 ضخب لري ارم لكن م لربما

 مسيلع خوداب ل صا عازب لطم نايرالا طم كذامر متعب نمدوملا نئرايحالاف نوف كنب لو مش تون
 اير بستن اووريعي امررلع لو طرسملا رل زج ىف اةراشا هولك رق هلب لبا" براغ لان َاَسل |

 اقبرفواقيرف بصتناو اًعيرف وق فلس هرعو كرار » ن وانتي و أراذكل وتل ملا اًعيرفو
 السيف يطا لهل )نا لا اهلا ازرق ر انا نسلق عيله لاب اوفس وعم منا ىلع
 فلقث ادا ضم يعامل لاهل ةياهرج يع اولسم عطوم نولسقيل عج اماو نول وق فا لمت و
 يييطشا#ى ألا سفر ل تفادغو طقس اريطاد ميد كلذ نا ىلع سيبو ادن يب جت يشل اا

 عراشمارنئرجاو كلا ىقوالصاربى نعم اف لضمام ضي ناار رئروصو يزعاملا لاول ياكل رق يل
 نلعلاو اد داشلان مط قبس الف ىلا سر قم لغذىللو هع ايفيلص زل لوقو كتل لاروع لالا
 ةروعاو رلعبل لطول يتلا نا هياوتف لانجب نا نمو لاق البت لآن يتلعلا نسكب لطم كار يجلي
 ىا تراي كس ١١ لان ئلعو للعما كنز نوزع ارجع ىلا ل اوفل:ةراكلوق دولص اولاوجد
 ريف انالونا ردع فوز ناري امس اول يضل نم غن اذ ل اسلكاو زم ورمى رزق لن وكن عفر
 ىابسنلاو لوقو مهول ىف زكحلا لرش يزن ييتَك ب داريلع نايس لن ازداد نسف نون ءارلصاو
 نيالا ليسمع لوتس سو سكشسلا نم | .بأب ولك يمص ىا نوكشل ىا بع ان ىف نت ايلا ورق
 ازر و نير غلا لع عرلاويصنلاب عنى ار وف سك كا يلا دنسمل اوني #ملا نم ماني تا
 واو ااويص مط ع اومنوا و وق ل لمن لع ةزتفو نير قلا ىلع مارب ىف نوكش يفت
 يالونسمب ناو ثمن مم نبب ىدنلشمعب# ىا مسد يدا ب انكر وقد /السلا ملح عديل و سوم دب اومم#
 منيل لاك انناورتلاسرو رتوبت اورللا ناب مالسلاو ةولصلا لع رج نارز لى منن يلا وصد اوم لوقو رب
 ,باصاو/الس نال اربع لش ,ءاونمارمثم |وميالا السلا و ٌمولصلارلعيمكرؤكلا ىلع ورا ناروووسدلا كا نال
 نوزمأ تروا عملات اظمواولاو لكن نم نمعبلا لري ىا لري زوق هل“ 7 بينا اوربا لاذ
 اومواومك ل اال داف رض لبلا مبان ىف لاديالا ازيرينعلا نص لري رو لا لاو متنا كفوا ىلا
 رق سل فرك" طلال مريب ل صا عوكل اذ نا مطمن كلانا رلفب سلك د اممم كنا فكذ مبا

 سرب وقعيلا لوق نمسا ىو يئاكملا ل ير وطشنلا ىااولارنيزنا لقول الكاع نيل عن اكرعنم
 نا_قيرط الشمل انباكداصفنلا لو بكا سلا ف لان ابد عا ى ارز تول كس لاو داوتالاب يي اولا
 اوم رتل نأ ىل انذاو مال ملا ىو ميرسدرثسلا نا كلب اودادا مهناوب و نيرسطملا لعل لوث لوالا
 سش ! ناالرماو الا منْ ا هزيو ىكر فلا يورو تءاو با مذ ان لئرعاورب جن ولقي مأ اىرارلا نا

 تازلااوج او ايلا رورلابو لكلا نبالابو تاذلا بسال اياونكو ةراو او عائشلاو صرفلا لو اني مسا
 تيالاورلا بالا نااومت زو نملل اير املا طلسخا سك سدي, تطل ارشلا م لكى ب ىلا لكلا نااول اهو قا او
 نولي الرماولاورعاو نول ئشلثلا نان لقعلا نس اريب لط ايازر نا لم اورماورلا لكلاو آلا حورلاوألا
 رسما نااولان يزل ار فار شل لو الا يلا ف لاق احدا ل اكشاالاوىراشسلا نم هقرفزت حلل مسا

 ىذاصنلا نع نا ساوكباو رمال شا رشلا نااولاكن يزلارفكر قد لين ثنا ىف لامتو مين جاوب
 ستى سولا سال ىل ى تت صن ىف ن ارزالا لبى ف لحجم ايد رئبلا نال يلا وت زريعب عما نولي اوف اك
 و ميرمو رثلا وكلم لا لاب نخب ىلاوت ثلا يلع ميال لاا سس خش نزين اكلازرلو لح
 نصوم دوتلا ىف طع ل ارو ىا قطن نا نيدرق حيل شل# ام” مين شلال وداد ين
 را“ تح ييبولالا نر فول حج اررزوف يلع ا كش ال هدص وشل اوم و يل انام ادهاول اب
 موارباو ربت نم اول يلا لسرلا سن نيل وسرالاوبب اهىاردالوسرل فص ل قررت لش
 امععلا ىيتا لك جري ل لوما ىب او صرب لاور لكل ا ربارشلا لي للا زئال رم ب ملوملاوؤايحاوركالاو ضرب لا

 مرموق جمل © تيل كلا قنا ل هركؤ رن نم مدن ينك زرع نم ولو ىسولد يب ىلع لجو
 ' ياض صوب كل دعب ايهفصو ملا معبرا همر امم ناره او سيخ نافصولا نازي و ٌقريهللء مز الم ىا

 نام نتا بك درت تنس ا ا
 غو اطالخاو بباصخاو قورعو مث و ظن * ايكرع ايجحالا نيب مل رعب | نمي و م وطلاب ءازنّسالا ى ا
 0 3 0 اريد ا ففاؤم عرونصم العلك ديار لذ
 ١ نار ظنا ل نيمفلل ومتففيكن مج فيكرلوق قلل بلش" هبا نويل رذالا د تاياعلا
 ناد مالسلارلع ىلا فنيل الرق لل يدا" ةرارضنار نال بك امري, مسي ال مر سس ل

 كرماوي البلا نب لاورسلاورضيلاءل شم |للالوا رئاذ نكي النك دايإ لات دسلا سليلمتب بكلب ب
 ”لنملا نايس ىااسار نع ةررملا ينل يطور ئاذ ىف ارريعو ب املا ظن ام لأي يناو ععسلاو عسل نمر عار

 نال نروو نمرسلا ربع لكرارما هوبتفوهظ داني هال سىلخ اي ةررقال ل اءايظنالا لس ىف السل و خولصلا طع
 وس لورسلاب نورس ىا نورمهتام لحس اق الزوق يطل بسيط الد لمن نل ناكر

 ظ لا نورس ليو ولون اي عمت ىزلاوجو
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 وكس راوق لل ٠١ تعبسلا يعم نحن ىكرمئعلا رمل ل (ّنذ اونمؤ يمل كرم املا نم طولك امن ىاأ]

 دبع

 م 5لكاملا ٠ اذاو

 صاج هذ الساوهو م هولخب لب ْنِماْكَضْرَقِم دق وه َوعِبكلال و هقكمق وذ نوعؤرتوا ىلع ويطتراب قاري ولع ركييد ذر
 515 نال لع ليمن قويْنِم نميز نجل .سولا لصالا قءاوسلاو قحملا قيرط 6 ليمارس نعاَضَو سانلانم اريك |[

 ؟لشفئالآس_خرر 02
 ١ ا د ملا .٠ 9 طور 5 ماا رص و - 7 هك

 | _.رعللا كلذ ةسئ أملا بام امهورد ذ نجا يسمف مهرلع اعد نأب رميزع نبا ىسبعُو ةليأب كفا مهو ةررق اضف مهرج ع أعد حاب
 0 32 7 طو وارسو مضاف ا 77 5 5 رس كلُ ري 2 4 2 و رميرص اس

 56 ناو سيل 44 5د وأم نع ضجر مدرضحب ىفيال ىا توها نوعي انك َءاَوَصَع
 هتيم يا بلال يس حسي سيب ببياالاااسا

 ناقل ب ييملامهداعمل ل هلا مدهش[ ميل تَمَّدَكَم سيل كلاّصخُب ةكم لها نيف 2006 هر مقري لعأي ىئاذه

 زهقان كلو 1يلؤا رانكلا ىف اويل انو سمح تل هوملاب سومو تور مشيا ٌّلعلا فد وعملا طبخت
 ومهرفكف عاضتل ةكيلها نم لرككَينزاةدوملا انما نينو نع سال لقا نبع يندب ناميدلا نع توج اخ ©َوَعيِف
 أي. ةوينمؤمللمهقدوم برق ىكإ ١ ئرك كول نيولاوعم ننزل هدوم عرفان ربا وبلا ءابتا فم هكا مناد مهاهج
 لذو نكشلدت كم لهاودوهملاري كة سيامكق حلا ةدايع نع © نوري كسب جم ادايع انابهرو ءاملع هنو نا بجسب

 5 ىلع لعلزنين أك ميا نط هيشاماولاقواوملس او اوكف نسي ةروس ىلع شنن ا طصموريعأرق ةضبعلا نم نيمداقل وزال

 أتق دص اكماانبر ووفق حلا نصاوُفَرَع اهي عملا ىو صيت خهتيغا ىدت نارقلا نم وسلا َّنإ لنا م وعماد قلعت
 صون اَنلَمَو دوهرلا سممالسال ا يروهزيع نم باوج اول اكو امههقيدصنتب نيرقملا2َنُيِرهشلاعَمابُسْلاَق كاباتكو كيبنب

 ه-يسسس بسب

 كلذ 5 اهيذ نيراخ نهال انهت حت نم ربت تباسي روراوأو لات لات ةدجلا نيزمؤملا نجح طا مْوَقلا

 ه.ةعللاعت هدا (ىذر ةياعصلا نمروقرشه أمل لزنو قويا بططاَك لو اميين اب دكه اور ينل و ناميالاب ©ينسخمائاَوَج
 ٠ مك ل لا ا ا - الم ةرجتح ا جاانتلا نم ةري دمج تاي مل وقو لجان ون مد اول وق دال تايم نسر وت قل ع روس اولا م لات يستس 1| 20 700 م7

 نيا اوزتا اهتزت ىلا لازما امو ىسومبورئل اب نونو ا ءال وب نايولو ممل اوا ناييالا قم يلق نالاراشا َِ ماو نو تل |
 01 الما مل نيد الف م نيد نكن راف وتساوي كلو نفسنا ملا م اكءاينوا رون ا نرزواجي اولخعلا ل ى !اودغلا) ىف لع نزين نضل اهوا نحن ايتن دلو نوزكررسلىمأ
 هلت مرو دع نرمل 7 نانا. لووقعا ود نوفا تلق زوجا ولضل نا ةرلكؤم فصلا ناسا ظلاو فوزكددصم مقصد اى تنزل قس فلوق حس دوعسساوبا
 لوعفماولاو نيزلا و ن ان وعم برق نا نمت زيلا ىف ليقامري عا فل ايلا“ لا نركورَوت ليلا موو راديلا ووصل ناب سضنلا قعر زي ايوا ولخل ماو ىا نك لوق ى واصلا ل امان ف نع
 ى اصئانا اول انننزلارلوق هلل ىوام ؟ي لحسوا ٌيوومطل فص زدلو زيت ةدومو لو( | لوقا ىلا ناره اولا قفوومملا تلف ى سيئا و ونت ن الو لس ١1 لال لد سيل لش
 ركل طن ىنعتتلالس لذ نياسم ةوادهرا مهنا شميت نردوس#لا (ذو نيس مسدوم برق ىلا لالا سفن ومس وكرم اموبس و ىلا عمت اوم الا ه1 وق داو ارت لش لا ىراغ ا اولخ رعت نم ىذاضلارفكن ا عبو ومدلا ذو اغلا حرم ديلا تتم. لكن ارا نيدر امنا ىا | | بكذدرسيتولالاوئدتنالاروف وق كحل الا ناري تف ىلا تدلل لوو
 ىؤالاورتلا لاصيا نايروملا يب ماضياو ىذاضنلا نوودومتلا ف سيرف ضياد ارمرعالد نالف لاقيال الر ملا يوم الا حيل ىوملا نمل ةدييجوبا لاو ءمؤوالا نارقلا ن ىوملا ىلاعتريسلاركذام
 موارد ب رمت ملا نوم ت حلل ا” ارتذدا كداضنلا بسبب طمو يرق تبدل ىف مذل ارض نم ىلا ىراضنلاورومتلا ىااورفكن يزلا نحن وق هاا ناز انااا بسكر نالف لاقي نااار ييلا ىرت#

 مشت ىف يشمل ءانرقوومدلا لجو :ديدالا نيلي ىراغنلاو يللا ةرشيووملا فو و قوومو | | ناس ايدارلا ف لما وذواد ناس ى كلوت شن اسلاك ىراعنلا نحو دؤاد نال لروما نخ
 لادن يسيل وق سلال نيك رمل لم صا ميف مصدق معن سين نشا ةواع ىو واد باكىفمتتشم اننا لزنا نعش او باتللاوع ليو رتثت ورمى لش دو مف د اهإ ارم ليش
 ليلورزدنوركس نر هلع نيدلادكا ام مورلا لبا مقلي ملال |سيسخلاو ىقلا يرق ل. اورتعاامل ىا سلم امد ناب لوق قسيس ىواصا7 لوالام يفي شما الو بسرقالا وذ

 نكررج نيا هاورىسافلاءذو ىف تل زنزوق حط لراس »م لامن ىف تناكن اوربا نم ةرزبلاو مانع اورما اوفا مالسسارهيك دلو اد نم تار ولا ل شم ىنس اوفا ليا اوصال تش بسبرارلا ف نايا خلا مانو نيسيستلا لع ناين اورزلا ىلا هارباو ىش عنا معلا نا ىلع | | بين! نما ةورفاوزمس" ةورلملداو منعلا مهلا ناىداف لاينريف نابي اوداطصاو تمبسلا
 ع اهئاذو ىف وق ملال لب, زبك ايلا برس اورذاولا عبر ول اوريج نر يعس | | باعسا/دلوق فس كا" سبسلاف كيسا اوداطسم او وم اوف ف يعل مرتو صمبسلا
 دويل داع ل شال ىراسنلا لك الشبح لانني دولا ىلا دفو ىف تزن سينا ف | [ةئالانم اول ملام اهدنا ىو روز ل ماس ل رقت ٠ نوكسو ٍةزملا حيا هلا
 ضريج ضف اتم د ضخ حرراذلا عينص ل اوعمس ا ذاو روق يجمع م سوما ىف زك وقلا نوكاو | |. ةرئاملا وريح ارم انخاوحب اف تسبسلا ب اىص) تندلا معن علا مهلا شي يذ اونصل لوا ورضراو
 فذ ىا نورك مضلع راووعسلاوبلا لاك لمت عيل لوا شح وجب ذلد قادت لاقل اق | مسد امد تايرلوق هه شسس لستار وم ومازن رئاسي ( اعط ن يل ناذ ماطلع ن افلا

 مهن اكد اكمبلا طرف نعم ا تلح فلا بصدالتسا نع يان لوب ىزلا لح الر يم ان عريسنا مدان ةرقاؤ الكندا نيد ومشسلا ىلش انرورخ أ فردي اررن ل كن ف زصر قف ةورظ ىارمذانخ لا ضيتنر وق ملل ١٠ نرقلا امسرزع حمرلا نب طي امنيا ناو نوركتتسيلال م2 يسب |
 م هلال ا ملا ا ىدا ص ارض م اظدك ثمن ان اوؤسم رمل بم اىصاو توف اوك تسلا بماىسا نا لضو
 ابك وفرع اذا فيل مءاكرب اذن ح لعمبل اوفر عما نعم او لحل الهيل زر او لضعتتل وا نك ١ نم وفر خام : عانى بالا نناذ انوعب رتب ى ني ل ا نابيصعل اور ارسع لل ناب ن ومب ايميل اوفاءرتت هل
 نّرقلا عامسرنع ملا يامن مشن لاوس سى نمي انديسلا نولوتي ل وق جلس بيغ 0 و أ | والا سيل نوب اري لوق كفل !٠ الا نعم مل اذ نوم الو نون الو ىلا نم
 هنا لوسر تاىوينزلا وقم اللوق لس . .روعساولا»/ ن ودول ين ولوقيل اذا, ليد يأ | .دامسس لب للا قسلارمؤميس ومن "قاد الرا نرد عقيل األمر ماو لكىرذبنا بالا
 سيب ناوعمتاو ار فازئالا ىف كلا عجشاو غلابذارو باوضالماّيفلاض صو لسو ريع زا لس | .روعس وبا" اععايضضو اب صاد لكن وي ناري خنت ةدرعتس سانا نا دمصرر

 ىثلا ىو غلبت حررايلاوركذ الا عابم ادومااوكرني و نك اصاول زي ل نا ىمعا وعض او رويت, نب نارتع| | ناو ال لحاىزلاركسملا نإبدردو لام عدل ضان ارحل رو ين اركشم قو اهم نموت كتم
 1| تي مال وريم نيل بسك البدع ند كيزبرمولا ل نامل لاهتف سو ريدعزيا لأ | زاكي سيد وق هل ىداس ةدواحملا نسونلا نسما ناب سام اذ لاوك عتاولا ند نالرنع
 00 م بكر ادم ا ززعم نم عا ىف نس لانس أخ ماعلا نيزتملا نكمل لت نا لم ليد هي وا
 | 1 ىاف املا زو ىلع مذلاب صوف اوم لا طك نازوقو لعائلا ى ام تست رة لش



 هقدئاملا | لسا لوعمساإذا

 آم تبيَط اًومرحال اوما بِلا ايي شارفلا ىلعاوم نيل ومحل الولكاي لو بيطلاو ءأسنل اوبرقي الوم ايقل او مموصاااعمزالي نا

 آ رمل اور أجلاو لوعفم رابْيْط لل مليا يكفي اوك © َنْيِوَسْعَمْلا ببال هللا ث| هددارمااوز و أدجت هاوُلسْوَتال وربك هللا كح
 لاإع اولكر وقد لوتطم و2

 اسللا هيلا قبسي ابوهُكامب ف نئاخلا وللي لذاك ج اوياك© َنونِوْؤُم هي ماير هلا اوَُناَو هب قاكتم لاحةلبق
 كا ا ا اا تح ا ا" هآ ىزلا لوقلاران هدازو برصسااعب حريموتللا بكا

 ءتنهاع ةءارق فو ديٌجشتلإو فيفي لقاك ناوي نك وولداو لبو هلداد النأسنالا لوقكف احلا سصقريغ نم
 اَمِطسْواْنِم نامم_.رياسم لكا َنيِكَدصِةَمَكعمأَطإ ديف (ةثنْحا ذا نيمياى اسرتك ٍِق نعمتفلح ناب هيلع بل
 ادع فد ىفكيال ورازاو د امعو صيمقكة و سكى هسا بيت نِكوأ «انداالو العال هبلغاو كرصتا ىلا هنم َنويعظ
 نيو نم ديم قاطملل كلمحر ايظلاو لتقل 5 افك امكن قتع هيت ا ىذانشلا هيلو بج اديدكسم ىلا
 اّذإ ناهي رك ر وكذملا كلذ ييفاشلا هيلعو عباتتلا طرتْفيِيالهن |ةرهاظو هترافك أَي وكت .ئايصَق ركذ را سصاو

 لثمىا كلك رقبلا روس ىف امكسانلا سب ملص اولّزب لعف ىلع كتم لا بأبحو نكست نا يامي اًوطْقَجاَوةثنحو هتف

 راو لقعلار مادي ىدلاركتملرسلا ل وماني كل ىلع نورت ككل هيبه نسب رك اومكا نيب
 ا هونج ف هنيزييزلا نطيقلا لبيت رنقتشو طردسم جر ماقستسلا حا دقن كلا ومانص»لا تالا ورارقلا
 رحل ىف ءاَصْعَلاوموأ دمك حضوبنأ طلي امَتإ2نوحيمْكَلَعَل تداعفت نا ءايسننالاهذط نع هيربععملا قئنجرلا

 مم ١ م روم

 بهل اعظعتركذلاب امصخ - ٍةولّصلانعَوِراثَوَنَع اه لأ غتشداإٍب رك صنو نتفلاووشلا نماموف لصحياملاتومتيتا/ذ ارم
 ا يس ب يصل رس يس سم صصص صصص دس م ع عع سي يي | جبيييبيب-- بي إإ-!ببيبيانبننسبجببلا

 لبق, سيملاورمخلا نماولكا اوموطاميف حاجب تالصلا اوأرعواَونمأ نيل عديل انيلعمكقازجرو نيبلا غاليدلا كيلا علب 9 0 ١ د اًنِوُس لع 71و ةعاطلا نِعرجلَتنَو ىماعملااورَرحا لوم وهدا اوعِضأو أوهرنا ىا اهقايت| نع © َنّوهَم ألم
 اناييرلا فان نيب مهلا لوفي شلا ضصرمءاعوامل وزن سيساونم [نيذلا اهي اًيزق تلك 50 070000 هع
 ل هاوزلا نعل يوشع اعتق لال اف لذايفاش نيل الج لع قريتعم ار يس ىلا نم قريبي رج تاريخ

 قراكس ياو قالصلا اوم الاونمآن يلا اميب اب تزن ايفان ايزل ىف اند نيت مدلا لاف يعابإ رقد !هلسس ا ا ١ هككسافسس
 ار وورصاف يلا هززب تاز ايناس ان اييرلا فال نينمللا ل اّيفريلعار أر قو مثالا لوس وعم ان ارز لوا لبخ م ايوا مل ما ايدورعاورتستالوا ليلو ا ميك راند ص ىزالا رحل اى ااورشنت لور وت
 املس صارت اريطلا ميركن عا ليقف م ىلشئال املاء بقع تركذ و برايانريشنال اهتفددع | | كرك نوكلد لع سمر تت لاه دا مز دامهاوهكل وقل ى ا لوعمس زوق حال رم ا» تايريلا لواعتف
 بهل اسي اهتادافاف تايهفلا لمى نالخاداهما ميو اربد مادنع بال تسياورسباوزملا تناك ةرك ديوك لع تسدّوتو ىا رب ندخل وت حرا رب اوك عاصم وو

 بلاء نم اور وانغ داو دوش اشلار دف يو لقا مائي ىزلاركسملا لق حافلا صر» | | "لاوزفلا نمل ةراخااىانعلاطع ن وكي ناذوبد يا تبا نون او نهيب نوب نإ لتي نمو
 لونا ١ ناس اور اهقلا سيل اورق حيل وطور اتم ادو ف ايلي زل ايت تورش الغاذا | | دعت /ى زيا يز سلا نيد نوخشلا و1 نئاكراوفشلاب تح” ردا[ ضيعت نوري اوعي ورجلاو
 حرر طسلاب بصل افريل ابالا نولي كلو وري ةروس ف قروكرب صوص ررغصرل ىزلا سيو بن نقلا ف مرسم لماوهدم ا ونالت باجل وق وبنو نظي كسل لب زكر انين لم_ضلحي نا انر عوج و كري
 تفصل اب [ذوصو "ناكل يانراهتلاوور سبيلا نال صنم ةرايعب لب ردعلا هز اان وييراهقلا ن اهناوزسلاو عرملا نموريمرامر سلا متر فن الا رثعو تلتف تنامي اب فنيراولاتى نا لزن لف ةيرقزران لكل ع سرايا
 نا را ىف قرب ازا ىف عطس اورزملاوزرميبل اصف ناي تريلا ىف نشك بح اص عصاخلو ةنوكذملا | | روق حا كلا ميروعسلا ىلا نكات يلا صر ضسناع لوقو مورئسلاو لموزيسل اوال لورق ينم
 ناؤيماو اهب نيطنتل'ناكاذا ص ئاءادرارق طا, للوززرلاب نايييملا بحاو باتملاو طش اووزنلا | | ١ كرار موب لن نمنع افوبو مرئاعن اوكذ نيا ياو ريرم اع ملال ةرارق ىو نتا ى اري زتتلاو

 قلص مج ايزو روك او زب ماى نن اًسل رزه اهم ان نع مارتررطشلاو عرامجال ايما دز ايقلا نودي ناك الا لوقو م9 ةراؤألا بف بسب قروقعملا نم سول ان |زر ىلعو مرتو ىا ست نعلق ب1

 سودا سماك ن از لوول ل بورت ير ااودزملاو عرطشسلاب بعل رو ياملا لورد وو مالساور و | رك كال ةرقنبلا ل قيرتتنو سوا فر وصلا ذو راذولا للم مزعلا علا (نم الع اتو
 بسن عاش الات هلك روملو ثيعوم ام اتي ناورارت ل كل مسام صن اي( رح ماو, ربتتلا ىلع اهنم شنيشل عبرا نيبملا ةراؤكى رك ل اعتزل ذؤلا نيلاس ةرتك ماوطا رئرازلا

 (١ رتب ماّصسالا ل رمز تل ىوام»» قوابعلل عرب و يضم امثال كاذب تيك نم بو عال لإ ثري نامدب م ايار لن وتولد بيتزتلا لع اهشئصادو تق ريكو ا مت تولوا نيل اسمة زم

 ما صرالوق قلن ىواشيبر سلوق عب امي ىارزيعتس لوقت ل4 ٠١ ندر لمست نوي شلال طرلاو نالطر ىو ايبا ماوب نيس لكل لوف وري را جن ىف انو ىدصت لارين نصر ايبشم لا
 نا لاراشا هآاوساى ارزق ىلا كاس عفن او برقا ن طيينسلا لاريتعلا ع اجرا ليتوركاموا شلال وخث ال انعرم نيكس ل كى اازرونازالا نيقكت انكم يرد اف ضنو سد اسالاواباتا |

 سنبل الام يردالا نا علب بسياعملاةزيركذ ب ييقع ماؤتسالا نال خمسا لزرعالا قحاب ماهضعتسالا | | حله ىرمتلييضت طر يعشق نم عراد ارب نم عاصف صن منسر ع او لكل رز يفر فت يلا لو
 راد سكلى م منوم سمان عمامع نوت من لمذ بملعلا# | | هيف ندد لف ىكزيفإ هضم هو ةفيشلا اف نم ظميولالاب نلف او بو ى ريف هش ذاق
 انلاعن اكن شيسرفلا ىف اد نشومفآذاو مام ل يتو هور لمى ناو روكا يرش ظل ان ناك ناو: مق

 اونم أ نيرزلا لبس روق جلل لبا عداشما لاما كرم لا_دمفعت شميت نم م وفن لا لمت دوطعم 0 9 ل 3 0 و
 اص فصن رمى ارلعو ثا شل ارض ادم لزق تاس ىواص »سلما ارت ا, فاعلا
 نارمتوو طسوا نم لكل كدا ماعلا ىلع طعم وسكو ارزوق جل“ ورع نم عطصوارب نع

 نفسا( ناوهماب ضي/رشبلا لوسداي ياصلا ضو ربو با لايسمجلاورخم اميل زن ىل نا امل زن يسم

 ورازا طورت بانو ةروعلا خي ون ىبو مالكا نو وصمملاوب لريلاو ماوطا نيل دب طسوا نم
 .[| بيلا قرانعو تادف [ملااولضواونمرلوق هي "1" ىواسا» تلزشر يتلااولعت و ااويرشقو اولا ظ
 مرتي ى ااونم ل وقورك ادب مدا رحاب ىااوضتا لوقو تاولاصلا لامع الاوت اريالا اون ا

 (أيوةرشم ىف راو نيكس لا اب ءادازوك ان نعو خا ئلاريعولوق حلل دماء اسكو اء اددوا سني
 ('امطالا طفل يلا يطيل كم اوكن راصم اوراصامنا نيباسملا نال نلا ةر اهرب بؤ تانيا

 اسما لامعالااوركو ىااونص او رلوق و ىمعملاءاننا ىلع اوتبواورمسا ىااوضتا لوقو

 بكام الا (نماي ازرع صنلا الط ل قرف اكوا سؤ ل وق جلس + ىرعع لايت نر يهضعتو
 مدا (منلرخلا اويشد اوفا انناوهخا نار يياىصلا تل اقرا مكة ريا تل زم ال نا ىدداو ام ولع او
 ربا" لاك دئاكل ام لااعار بر سمعت الك لذى ميلر ال حملا و يلا وزن تيل نفمعل ام فيك ودع

 لل بكن بالاول ءابحتب لاربع وو يعسانب رئلادبج ةرار علال وما رشا نر نعد قا ئدارلعو حل اتاري ارت جلل
 ألف ٍرقيلا ةروسىل انركزمارتضا و ذاصواد نابرالا نايب وريد ىرباذلاينحتلا ىف اكتااعب تتسم ايل

 رصالل انس ماضتسالا نى ار لع .لسدوسبلار مت ئىش حرعا» اطال لعزوقت ءىاهسع
 كاب ىف اوت يسراياتيبس ا اولاقتازنانو
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 بيلو لمعلا "اونْكَووتَْنناميالاو ىوقتلا ىلعاوتي اوما ٍتحِلْصاوعووسمأَو تامرحملااوََتاَمَذإميرعتلا | ,
 7: باق رب ١ و اس هلت رس هتوف < ىء. أ وذم اوم وقرا صو ياللا ا اء د ط سو مر“

 هنمتاقشلا ىاملكَِْص )نقم كمل سري ا مكريتدمل كوبا نيل اهي صهمش هنا ىفعمب ف نيف 3
 ملع هللا ملعب مهلاجز فمهأشخةريطلاو شحولاتناكد نرمرشمهو ةيبيرحلاب كلذ اكو هنمرابكلا كمارو كيل ٠ ل وخلا ا / 0007 حلا ا

 1 تس سس ا بس ا اس يب ب دس سس

 هيعويلقاَنع هلقسداطص اذ هنعانلا كلذ ندب ىدتا مق ديصلا بن تجعف كديملاتاغىا لاخي وولف
 هميم ل و ا ريدر ى وس ناقوس سوقا 2و 2
 هيبلحت ىانعنأم مئرو نيوتنلاب 2 اًدديعتم 1 م 00 نمو قرمعو | جي نومرخغ *ةرَح تا و ليصلا اولد اونا نيا

 ملَشِقلْنَعاوَذ نالجر لشبلاب ىب همي زج ةذاضايقءرق فو ةقلخلا ف هش يا وحبل نم لعام َلْفِق وِهازج
 سابع ياو ةندبب ةماحنلا قمهتعيللاعت هّيداءؤر ىلعورمعو سايع نبا مكجٍرقو هب ءايشالاهبش|اه.نازيميةيطفأعمل

 لال مشمس ىلإ دكا من أذ

 هئالمابح اف اهريغورمعو سابع ي|اهءمكحو ةاش ب ىلا ف يفوح نياورمعنبإو ةرقبب ةرابحود شحولارقب ف ةىديبعولاو
 لام قسلا اود ىلا» ناتع رب يراثاي هاذ

 مب ني نازوجي.الو هنيكأسم ىلع هبق دصتيو هيف جب انيفمرحلاوب خلبي ى ابك هل انج نم لاح يدم تعلا قا صجشي
 صارب سم اليمام لا برش ىا

 وروفصحل كمعنلا نمل ثم سيصلل نييمل ناف أقيرعت يقتل ةيظفل هتفاضاٌن ال فيضا ناو كلبقأملاّصن هنو نأكثيح

 نييكسملكل ءازجلاىو اسي ام دلبلا توق بلاغ نم َنْيْيِصُماَعَط ىكدجو ناو ءازجاريغ كرمك هيلع وأ هممت هيلعف دارجلا [3

 ل7 دما مهو ن دق بو ودجر ناواوويدُم لكس ع هموصي نيم اعطلا كلذ لثم ُلٌرَع هيلع نايبلل قو رعبابل ةراقكة ف اضأي قار وتم

 مكي هيلع دَءْنم و هميرحت لبق دمصلا ل تق نم: رادع هلي اًمعملعف ىذلا ”ةرُمأ ءازجلقنلاَبَ قون هيلع 2و ماس و 7 -. »و 2 رت ار 1 رح 0 2 و حا اثار كو م 1
 وامتنكالالح سازلا اهم ْرَْنَِحأ اخ رك |منا سهتم هلتقب قحأو ءاصع نبد ©وأكَنا وُذورم| ىلع بلاغ ٌئرَعد او هندي

 نك الج لك ربتعم اس قتلا نم قري رص تاريخ
 وقَلا شل ابو بورفدعي يم اوزما نعى فتن ىف ناب دلال تو ىوتس اش اوتيل تحل
 تل/ اذهلا نعش ل ل اب درئايللا نعى لاسلايورقككا نعى وتعسلا ل والايريررالبقو تاور ار ئاس نع
 رشلا مر رمح ةاساوم اب سانلا ى اوان ورنم.اكموريعي نايا لمن اولسم وزو حل

 مدل سلا لص يلا لور مرعا نيب يدير حلا مان تلزم اونم 1 نشل امي نلت تيل كو
 مشا لور ناب ميري ملل با نايث لسراو يملا ىذ نمر ايم يراد اوف اكو رب |ىمصاو ملسو
 سرازتف عر لكن مما نار ويطل وري (شوتو تناكذ نان نورطتتس اوم لا تيب ةرايزرصاق
 د بسلا) ماليولا مقل نيم نا لسيف ليس لمالك تاك فواصل

 ءارجلا ©

 ىاربتا ان صا وق حل" لم اور صم لير يملا برا بسعلا ىف لوقو ب ماك حاولا ف
 تزمرت نروتشلا نال د ركلا نلاي هوي يتقح سف انما نال ايرب ملوقل وص وللا غل ابرلوق بصن
 رك اير لوق نال ام عفو ىلا ةراشااذب تفحم ىلا فيييطدا ناو ىافيينفا ناو روف وري انس
 مان ال ضريطا ناو موق يساجاو مف اوم نمل او نوصوملا ني نومي ورحم وكلا لابو قوصوم
 بولاوارعب ريو اهعافمر ال يعل وللا تيس قي | يتيح ف انها ءريطن لي ايرعت يفت ل ىبو ةرينفل
 لوا نا اريد ازيك ا عو ناد ى يدنا رةوله_ررإ ار يضتل ووك خيرات لك 0

 رازجط جبرا ذا اوبررلع ةرائللا ىا ةرازللا للا بموجب هرازبف ا ىا هربجو ناورلوق ىواصلا لاري يلا
 2م عاصوارب نم عاص لف صن هضيزح ارو تش ملا ع ئاس ل تشل »هرج ناو لب
 ان رنعو هر قش |ًسلا نع اي 0 تلع م“

 هيجولوتد ماشلاى!هورمدناو ملوث د اًمب اس انيرمرملا ليصل رطنفا نم عاص بسن رت ىلوم مقابر قر البلا أي ورويطل اوربا شوو دريصملا يصل نسز وت _ 4
 لاقولو 0 اتوزملا للزي قل" وزي دوو رثالنارم اب رولا اجلا كا كلذ وهران ا 0
 كس دنا رم هدو ناورلوث ىف نا اوي جو رلوق نا مةدل متدابع نال لوا ناكر ريل بالذ بيج || نمرسلار وقلي 4 ىواص, رمز انو قورفاوكسن اوو الي صاواو بروس ماو قرن الاوان
 نس لرولاو ماطالاو موصل ا يركن بشل لداحا,لرعلاءلذلا لاكل رعت تيل لا سولار ءاذص نمووحتو خرفلاو شيبان ريدا ننزل زءادد سابع تب!لاق رب زل نت ف

 |١ نم نكد ملت ناريرا نافرسنجنناكاذا فلل رع (مالض ىدنع لاقي لم ادع ورسم أ | م حوت ناويج علا مدام اووويحلا وكي ماع ديلا نوكتو نول اد ابك مح اراك تسيكذلاو
 لا( ايصلاو ةراؤكاورازجبا نيرون ى؛ كلذ 3 هلأ رم شل اب همالض لعوب لطم لوو نعال !لوكم رن موارملا نقف (ًلاو ككاو ثطو م ايترملا ريس نو وا للا لوكاي ناكر اوبس

 لو ربما نمور او لطتملا نمرفارغ ةرايعريزملا ىف لابولا يندرج ى اور! لابد زوق هلله قساوفلا نم س ئمالسلايلعرولصنلا نيو تس ةرافلاو برقحلاو اغلا ور وفعلا بالاسم

 #1 قرشلاو لسا لابولا سوماتن وليت ىا السد ازفا هاززغاف لمحل اوم لاب ول'لصاو ىربازلا أ( لليبرم و اوريو ىو نيللى نلن علا ليزي ار وروقحلا باو ةدظلاو يرقحاو يرغول اعيج/ فو او ني
 ىماوتتش حلا عراد الزر برجو ىنتستير هنلا نا ملعاوئؤ لا ايفار يعتز عت قل دزتنطلا عجساو لغلاو ّقازولس ا وولرقلاو ثزربلاو ءشموعبلااماث اد افرب بالا ٌياور فو روقعلا ىيلكلا

 0 هلال بيار قشروممل نكاد ريع مام داب لامر مارمالاكنلا ||" نإ نيزخي سيرف رت كا روعسلا لاو ىررت الر يضم لممررفزل ناله ان زعوفعت ل ئلا
 انب بوو لوفي نم ججواشي طفلا ل يمحي 237372727272727 "انين اعابلا نيارجرما مان انمىا ملامر فلوق سك لوس لعن ل ايا عستى لع رت يلا ىلع

 طورشسممدع مفي طرشسلا يهم نع و طرطسلا يرحل ا ابوك مارست نمر سكن مو لل اعتلوق نا طم يتلا ل ارا ايئافميحلا نو دولا نع ايئان يوكل اعلا فاني ىارفازي لع اذ نوال عزة لاو

 واه نمد ياخ( لاك لاحت نازي مكي ىذلاو لا يرهعلا نإ فرن اوجب اجيال ناب | | مار ىنلاب وار ناكردعىشلا زوق حل“ لجل ب بسيف نت ري ملون وتر شار ماشا نع
 وب وهدلذ (مدَمَن ام لا داس نمل رت د اطفا نودرق ال نوكي احنا ماسنالاو نمسا هس ميا باز فروق سلا # لمبلا ردعى نس مارعالا فديطصالا نا مخازب نامزلا وليل نم
 ناك اند امج متضدارباديم مين /رتو لأعت لو روما جو اننا اال از" بجرم املا ووحسلاولا ارب اين عري ارلج طلو ولت سول طر سايع نب لاك نير ارلا بازع مالا يزعل ايدزراو

 موفي نوب انعياو سأرلا قمل اكل ماو .ًاذنلاب_ئاسيالف مامالاب ار وظل عقر ام مارالابابامتكذ || ىل و ينعي ارتعاماو كلام وشما ومر فا شلاو نر نعازر يلثل!نرسن ى الق تل

 ربما نم عنك هتلر ل رهف ماو اني ىبنسا فيولا لوقو د الئ اذا شبك حيان( نسل يلع ممم انف نحلا لفل شما ى مقل لا ني سكاي لسلق ىف لم مما ري سفسوإ

 رانا للف لاتو اسنان ريخسملا تددعدر واب ب لزندا ىربانلا نكون || ىضرعتم تمن ون سرق وادم فمتى زر علا يكن لع مقل نا لتس لاو الات
 قررتابرييتلااول اانا لق عطل «٠ طرلاوريف الأنف كاين ةيرؤلا (ذزلف ا || .ىاوط شيلان ناو كاب ل قدا حبو اير بى اضن نار زل بوهذ نيل هلا يتم وت
 فلاب مار وروم ناوارهتلا ايريس مال اذ شميل قسيس نمور وقل يلا نبل اسم ماطر وفل يعم اوبس وروشولا/ نم عرار هواري نم عاص#فضن نيكس ل كن نيل[ ل غٌنرصيو

 قءارستنيريسودؤاد امجد يسع »لع ىن بجوز داهع أ| تلا“ 9 كرص ال او ىرازلا نم اءاييمبكؤ لرعوا لاقاذل ف مول نكس لكم اهط نعم صر[ ناذ

 تتاكن او لوتقمل ل ءازدجل ألا ىف ةردسم مب اشملا نال كك ورمريتست اىنال لوتتل ناريظالا امسي د اللوق



 مكتيازاو معلما ايرماوأ ان ب مترا ذاف مهد ايبنا نعرمذ الاول ؤس عرب بكن اكسل
 رُسلا لاوسراول اس نمت لزم هزي دبا” لاو +لا نبذل اهب. ايا اعترشلال زن از ىوبنتج و عى نع
 زل اول ات ناو فلق رعب ابرك هارت الا ماحلاو ل يول ورسم اسل اون جنا نع سو ريل ثيل لص
 يرام حارقالا لاوس نعى م اذب لارين نعاولئستال اونمانييذيا امياي لق هل 1 ماعم
 حراطضلار ذم ناذ حاَرتشالا ل اووسب نا ىلع اورَتشّنالف فينك او ةانلا قرط اولدست ناب يما
 يدب نم رش زا رام ىلا نع عن او طر مربرب ىلا نعى ور اميل الوزن يس ىف خيش او للملا
 ناو امم ف سمار عش نعى لول اسال تلا رف ىفولس ل اوي مسا تعم اوربا صور, وبس! لضدو ارو
 - لاقنف لا نمدشلال وسراي لاهو لصد م انف م مارب المعاول ب نا ينشب شرعا لا
 رسالوس لامك .-ىرلاو نيا لامور خام اّمث هريفل ىري ناكو مصانم بدلا

 اسال هزب نمر علمى اول اي نا نيزسؤتلا باننا ليارها١ لالا لاك رانلا ىف ليلاو عيرتلس
 ميوبالام لاوس نه مياصلا تعش ميلا هزي تلزم امو آلا هرب ل اعت سلال زناف جاريا لا ةلوسالا ىبذ
 رص ال او ىرب زباين ن من رقما لزشي ني اولأست ناو لاف نمربالام لاوس ىف ىف اعترسلا ناو دي امد
 سبل سلو اهنمربال قلا لوس لا ىلا نعني فيك يانكلا هذي د امئعاولًاستن او لث اقل اق ن ادوريطو
 "| ىا ب ب اب تراوث تلاوئسلا ل ااه ا ورع املا ناك ذا رم اجازب لس اكلك باو اوركذ
 ... ىريارزوأ ل رالارلو سس مو ضرالا لوكا اريل ل وتامر هن, س ننساها ول ىل عندا لاك
 ايادي نعراتشلس عقر ىلا راينا بلت لا اهنعاول اسكن ارلوكى ف اهزيعلا حمتربوا ل .نرض حرراشنلاد]رماماو

 اسيلا الاسى نما رايئيالا عروف ىلاوووتي نإ لك انع ريحا وا شع اولتس نادل حيل ٠١
 عالس نم نارنالا ملغ لو مل ادت وب هرظمو سلا حاص نع ىرعاولال نو عرين لقا ريسفما
 اسيل ووعي نا لمتكو لاك والا. ع داي لخريعلا اوف موك نبا ىنحي لاك فطن و لمت (دلا ندي نبط نم
 مسطزتل اذاشاتو اير مت يالاىف نا لاريشيل مننا روق هيل »٠ مان ىلا لاسفل
 سطل نعمل ماس اذا وخف اهنعق خللا ىفرطؤم ىنلا لصف نو سين اننا نع قتلا يف ٍةرخ وم ىل الا
 قوس فاني اان تلاافع زوق ىلع حا٠ ىلدالا يطل نحس لا ابادبا نور وقو نانا
 اهنعذيلاافعرقو ةزياوملا روبير ن يعم رشف ىفارذال لب ل انسلا نعم اييصورب نايم متن نا نايب
 ل لون ثملا نم نان لذ لا( املس قرلوق ل ل فب. روعسل وبا ١ مكتمل اسلارتلشس نى
 أ هلق رامز لشم عروقو نطل ارجو متر ملت ف لد رش ارك نب | تسيح مالا وزب
 ٌرعِبتَخسمو ةروظ# انو ىف املشم لب ايبا نم لحما هزي ثولأسىا مّقاملاسدقرلوق
 دست نم موت لوق جلل روعسااولا موي لا ىف ءزل ايل لش اب حرر صتملا /دعو لأب ولل
 ؟ ونمو مو مب اطعاف ند مكن ارئسداا وقنا مل ل وقيل ىلع ن اكو ةدئ املا اول اس ىلسيع موق نعب
 أل -- ىربازا» نيرسامناوحبس ا فرشلا مدل اف اب ورتعو ام اورطكم ثق نا اول اس دع حل ام دقو كج از

 بوذمى * ( لل اف ايشسالا سدس خس ا للا كريو نار طللا نا ىلا ذيراشا زلال ملا مير وق
 "منجل لضداو اناموالسا م زجتماييا سوريطع لال سلال وسر ىدلاو نا يراد حسب .» فازدم
 راح ارر

 هةرلثاملا سوس هلوعمساا

 ء|ن هج ريال ١ , و ل : 99 : دبل 08-0 - لقب لحاسلالا هذ نقي دفن [عطو ناطوتل ايربلا فو هيف سيعي اميضالخج كيلا كهيفدلا شيعي كايوهو ولك أت نا كب ُْيَ نييرحغ

 . ضشحرلا ُتّم هيف شيعبأهوهد ربل يصل مرو هن دوزقي مكنم نيرفاسملا'ة رو هنعات كل اقيتيت اءَدماتمم
 ماس ا م ولو ل كل سا الا” < وي رع . هوو 4 و

 ٌلعَح © نورس هَل قيل مارا اونا وكتسلا هتنّيب ابكهلك | مرنح للف ل الح ى داصولق »اي م سيصن ن!لوكاملا

 ث هك 0 5 5 5 ماا م 00
 ةارمث جو هلعضرعتلام سو هلخا د نمأيم هايندو هيلاغاب مهنيدرماهبموقي سئ يو مرح ا ٌماَرَحلا تيا ةبعكلادنلا

 ل ل 0000000 ٠ و سقف ل 900 0

 | ب وجا ةجيادذوةقدعقل وذرمرحارهشالا ىندمبمرَرمَلاَو لع هنيعم اقر دصم فلاالبأم يق ةءارق ىو هيلإ ئش لك
 وص را وو 7 ١ 7 . ١ رب اضرب ّ | هيو

 ءايهلل َنآاومكَمَتِإ ركز بلا لعجلا كلذ دإ ضرعتلا نم أمجحاص نماب كه امايق نيكو َىَدَملاَو اهرذ لاتةلامهزنمايمهلأ ارق
 ليلداهعوق لبق مكتعراضملا عفدوامكل لاصملا لجل كلذ هلعج نان هةْيِلَعءْيَمت لك هللا نو ضنا ىفاَمو تولَسلا ىف ان تار يو تا فدو نط توا ب كنا و

 وو ل هل نس ظ ن5 ب ملك و2 2 ال 0 عرس 95 مو سس ير ص دوت و
 لولا لعام مه 0 ةدِحَت هئايلوال ٌرَوُفَع هللا ناو هش انغال باَكِعلالْيِرَّس هللا نامل نئاكو هادو دوجولا ف امي هبل عىلع
 25 ميو ع ذأ هع . + رج دولاب ار م ب مؤ ارب ورم ىلإ 5 ا
 مارسملا ُتْيَبالا ىوتْسيال لَك هب مكبز ايف هتم نوفنت © نومك َمَو لعلا نم نورهظت ندر لكي لرئاومكل عدلبدلا لبا الإ
 ُس هلل“ 5 .هرك م وو تفر لم لل مس ل ارا يت ا ور ير رم يح
 هتدالصلاةساؤرثكا امل لزنو نوروفت ©َنْوَحِلْفَت كَل الآل يلو أي هكرت ى هلل اوفَأَق ثيل ربك كيجأ ول و لالا بدع

 ١ 5 7 9 ورم او 5اس ج رورحو 01017 0 أ 7س 9

 .رمز ىف ىانازقلا لدي نْيحاهثعاولَمتت ْثَِو ةقشللزما,يؤامل قوت كلر هظت نب نإ 2َيشكن عاولَمتاَلاونما َنْئْوَل
 له ا م 5-5 6 5 ” 507 5 5 طب 7 2 8 ١

 اهضاواتستةلؤ مكت ءاس اهلبا ىتموأه لباب نارقلا لذني هنمز فءايشا نعمتل اساذا عملا وكل نبت لور يلع هلداطمونلا
 ١ 8 اني ف 2 هس و 5 100 هو ساو وؤ< وا ير اخلب 3 لأسم را” 7

 م ١تايبباوبيج :مهءأيننا ةكلبت نفدوَف ءايشبالا ىا لق جا حروفع ُدئاَو اودوكن الف مكتل نع 200
 .٠ 0 00 ل7 بمربو تمد ١ ا م 1 م 105 : 7 وسر)و

 لها نائابك وامل َوَةلْيِعَو لَو ٍةَبْزَسالَو قربي نم هللا عوش لعج ماهل ملاهي يرتد, © َنْيرِفك اسهب_ اوراص اوحْضاو

 تيل الم ل قريت ار سلا نم قري رج تاريح 3
 نالةدل

 [مثورفكض يول سس الرق سلس لااريصملا حمو ريع نمل ديوب دل ا ىا هولك
 لال مك زمر ير او يكن او قلد الا ناوين /ل وك اري ةروص ىلع ناك ولو رعب ىفاظا شيل ل
 كيما يل اع ارا وكل الصوم دواملا ىف الا سشينلال رم نيدييصاي ىو اضيملا ىف لاو لمتنا دنع
 ريشي الزدال معلا ني نع مارح ةريمجل لاقي ىدلادورلاد اهعلاركن ع لان يدا اىواسن لو لالتدرعو
 مثال لال يظل اواو سميسلا عراوفا نم نوكيا نيو فيسلا عراوا نيت ادريص نم |ندزخ ع ايبرو تسلا
 ىولوم اى زاّساو رجس ثراعلاوريرلحلا ماما ل ائاكل كول النا ط اريمحال اذ قمت يساء ايساي حم
 ر ع لسكا»» حر املا و عرش اوى اال ارتحل ام 1 ادبحاص ندا ارك

 ىدارلاو ارح اوروفخلا يراكلاو يرقعلاو نيج لاو ةراهلا عرراشسلا تس لسسولا نزول
 ىواصا اير ت لمن لارضواولا ىحتو راو ص اءايتلوق تاه ىواماا عابسلا نم

0 
 اسمو مو كر اهسلا نع لزمن لو ريلع يلا لس ولاهي داشملا تالا نمسسفف مرد قرني د لم لع
 وروق سكس ىواصا» نيرطادل نو سو نيلصم نروحلر او نيفادا ن وتس جد نورتو رام
 امي نورلقي اوناك لاى ا مآرمالعلاو ىرملاورلوق تخل .”رازؤلا يف ال | د اعمى ا ثار
 سفن اوأد اذا او امن افورعلا نممرضلا ل عاونم يلز دن ماوعجراذا ماجر او تم اينو دمتي مسفلا
 ىرملاب دام اذا ةرياؤرل ف طعلا ا زب للعلا نور ل را نم عبار شا اوفر ع ةدالقلا كلت نع ىف لحج

 اناا لذ د نذانلا ىف و ما جراوي ن ولعت نسزلا صاختالا ديزل ابد كل ىرسي ىذلا ناوج
 نيستا اورلكاذا نوثم ايا اكد كاذب مسا ىف مالا تيل ىلا ىرسلا قق وسب نونم |
 ديالقلاب داملاو لاق شيد ماعلا لع صال! ضع نروعسلاو لإ عجو مآرعا مل ضربا لخ ماكاو
 لما ياللا ام. يارا ورك امبف باؤتلا نالركزلاب تصصخ نربلا ىب دريالقلا تاوذ

 ماس مت اورطب نيذلاىا شارعال وق هل لا" م ايندرداب ونيل امرلتا ا ملا ايتو
 . ء.ىداصا» م8 لا لابس اري يعم او ل ور_هل اكو بذر ل از نمل كقورع متفل | ضغ ءادعا

 زف م اذ (رقئد ال باقعلاوبرش (رئاماورعن نورشي نيزل ا مابا ىارئايلول د قحط
 لعاراوق تللأل- ىواصاابرطببلا ع/قخلا نوري خلا عرمملا ناالاربف ناينيطلاو امر ارتغالا نم
 يزم ال اهب خيل نبيل بجوأيب فارق لوسرلا نى اريرما امل يملا ب ايما فيبر شت هل وسرلا
 وذ لرلوق هلال رووعسا وب ا: امرا ىف مير ذعالو رع اطيلا ركسمزلو 2 كيل تمم و ريع

 والان ل جرلا لوقف لسور وهلا سرر اس موق نال اق ناس ابع نبا نعى رازبلا ىوررلاطس
 ريم وتلزناد لاا نى ورو كا» يلا هزي ريشلا لزم اف عفان نارسسق ان مدل جرلا لوي
 ىلا لاف انللواندرسدارنفرسع ضرع اذ م اء (لك ىف رتل! لوسراي لبر لاقت تيدا عر سانلا لع
 انف كلامك ان ريدطعتو ىبقوولو تبل نسلفول شلات لوقا نا يؤم ريلع ناس



 ا

 اهكاوب يرخالا ماب ا ؟[نيسيشن لاىرعإ ىأ ليم ضعو اولا جل وب لبعد نم لمان لس ىإ يميل | نم

 و

 , اما ما
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 اهّساؤنما نيل اهني

 موس ب رو 3ع و7 فيو ير ا

 امهنؤسيحت وبلا 500

 | نال الب لح قربتعم اس نتلا نم قربي مسج تقبيل
 ةريئاوفلائو داشلاب عئم اريربعولا صشو يساواركؤىاس نانسمالوق عطس

 ىب لح ارو ف لش اوارذا قش اذا مكانك لاقي نسا وبسورعلا نمار انيشاو مل وعنق عب ا يش
 رشد ءاءالو منو طن و بلح لو بلرتالف ل ريف ارنا قشر رح طب ازيسمت تت قانا
 ركالوق يل لا» ببزاؤا بوس باسم لوعغ دي ربس نعم لع اذ نزول باسل او كلذ
 لوقو نولاقلا نمت ارك اورد ابتىاركبتزوقو سوم لبالا نم يفلا فاهئاورابلا جم

 | بزعل وم هلا فو تيزعاوطعلل وكرت تيارشس الا لها اذا ناكل تاو واير ورعملا بازعلا |

 ورلوقو هولرتنلاهوغدورلوقر فلاي نما ن لا لص نصدل ول نمار او جراب ازم للا
 واولا نا لاب راشا اواو كلذ مسا لو ألا بقا نزل ل مما نووكر تى ا هوت ا
 ليئووعسلا يلا فو لقب م2 خو بآن يد مها سرمتل ا وراك الا قزم اسيعحلغر لامأ اواوولو

 اونمآن يلام ارلوق حت + فل مجتا ىا بسجل وراك ال ةزجب اسيل تل غو لايعمل و اولا
 اسئاكذنلا نا حمو بيتا لبا نوني لنم نم كرعيلاللوق نوكيظزبت اب بتم اذن لي انا يع
 تلزن فن الل يقو مةرفكاز تيفو رنا ندا ادففك اب ودا ذاق يزج ا اووواوو اولي نحر ئللا لاب

 . ميلر دل, لمن لال ل رعي لذ ل مؤلم الو لدن ظلي حم اذ ةاصعلا
 ىلا[ ئااومزاروتنلاذا لمس نب ركينن ل ليج طال لع بوصول يمن لعرومخ ا[ضن

 لللا/تاءاطلا ل عفب ىااالمب اوموثو ىم ودا نضئا اب وغنت لوقو لما نم |[ بوولامن هظفحو ا سيادب | ٠
 مديل نزلا نيم للصمت ىلا نينا يبست هيلا نوككا زر لضزلا زي لرزرا لتر ت ح شل
 0# ان دابأريلعانرجوامانبس اول(ةواوعنمم اذ لوسرلا ىلاورثسلا لزم ام ىلا سود نري اورطكن يا ثامر
 نووملاب مما ناردب ىاكضنا ليم نعمان لن يؤلا ةاصقم و ماع درا ل زصك
 نال لض نم لل ملزم لذ او عشت نان ركضت لاو اومزلا كل يف كيمو مدفن نعي و
 اهتط هسا حمركتملا نكى ناو ضوورحلاب مالا لرتى فرش يف نإ نموت لو (لمج مآل النصل الضلا ىو لا
 ارم مم ىإر نم ( السمو وبصل يب لا مقالا ي ىف يسيرلنملا ركب نااداد تس لد امج نال فب[
 تاز أل يمن, يفوروعسلا ىلا نريلقبف عطس نان داي ِطَسم ناذ وري ورخيتو ريفي نا عاطتساف
 يله زب نى ااننع تس لوقد بولند رق ينخدع ىلا لوقر ظنا تمس نا بانها ا ذوخ
 حبا سوم اولا ند صولا عم لضم اري امن جن اءاطماىتلوت حس "اب نم ناي كا لاق زوق
 مجاصرحبب ى اوبس اهلا ىلا سنا ليبى ارمقلاب ى وجور حاصر يطيى ا اءاطم صول او ل ثلا لم
 ربل يوتا ل رئاو ازاى كير غلو دك .سوم اعناو لمج اول حرزفلاورورسلا ىلا اجا

 ليم السلا ىف ماوغد نون ةزذكلا نمدانعلا لبا لع برطتمسضغنا بسب ذي نون وثلالوارملا ف لاق
 علا رمال كرتدارلا سنو نيرتسم تنك نيد نمل للا كزعيالاهصالصا نم ريض ضنا ربيعا
 ماع اد اومن يذلا ايار زوق لش ديال وكيل اميل جيحولا عم يل رت ناين كتملا نع شلاو

 طبشبب نارا شبت ناشالا ناىلا ةداش؛ ايندلاحراصمب قدحتت اء بس عرش نيدلا حبر رب قلت
 فزوانانما ورجتوأر تدب رلتنب ةدامسم كيف ةداشيار قلل ىواصا» |يظفك فاكس دال هاين دوني د حل اسم
 لل |فوم: لا ريب ررصملا ىاربتل وأ ىلا قلاط ف زي اطهر ىلا جيت !اهناو عينا داس ا تاشملا
 اًساضاوداس الا ةداسل ابداملاو نائما ترش ناري ل زن اهني ىا فوز |, هخ نا لع لشن وام

 وكلذ _ْبِزكلاوللاَلَع نوفي اوك نيد َنْكلَو ىاحا ومسو ئش هيلع لمي لذ لمحل رم ةوفعاو تيغاوطلل هرعدو
 هبكح ىلا ىلا َل] هنالك لقال و مهاب هيفاو سلق مهرتال ءارتف ا كلذ نإ 2َنَوأَقْميال مهمل هيلا هتبسن

 كلذ مهتسحا ىلاعت لاق ةعيرشلاو ني للان ماكر يح ائَْجوأَمانيفاك اًبْمَحاوْلاَِو هتمرحا لبيوت نم
 ب5 اهحالصب اوموقو اهوظفحا ىا وكر كيع اؤئم نيو اي راكنالل م أهفتسالاو قحم ا ىلا © نويل 2 سرج
 ابنع تلاس نشا ةبلعت ىلا ثي رحل مهويغُماٌرُملاليقو بكل لاه! نم لض نممكرضيدل دارملا لف هحُي َنَدهااَوإ ص ْنَه
 ق#رشومايندواعبتم ىوهوأعاطمأت تياراذا ىتحركنملا نعاوهأنيو فورحمبل اورتن لاقفملسو هيلعهتيازصيم !لوسر

 هب مكيزاهف©َنؤسترمْنْلامب كدلك ةَكْرموللا لإ ديغو م كالا ءاور كسضن كيلعذ يآرب ىأرىذ لكب ادعاو
 و دفتشيل ىلرمالا ضع ميزي ٌرَْدِق ل ْنَعاَهَدكِطفاة يحول َنْيِحهبابسا ىُتوَمْلمْكَرحأ مصحة '

 مكرفاس ٌريمْبَرْحْوبْدإْن ِإ مكتلمريغى ا زكرْيَعْنِم نرخ وار ضحل فرظوا اذا نمل سب نحو اتش لكن يبل ةدامرش ةفاضا
 !قولتُم فا ٍةولّصاِرْعَب نون امم! ةهفصامه كف قوت

 هرج ةمئاسلاورياتلا نم دا اهلي هلذ ٍتيعاوطلل أهرد عنمي ىتلا بسلا لأق بيسملا نب ديعس نعىراتملاىور هتولعفيّةيلهأجلا

 لآ ل 6 (نرم الا لص ل سبل كا
 اوناكو يثني »دعي ىشترمش قنايليالاجاتن لوا قركبشركيلا ةقانلا ةليصولاوئش ادرلع ل مك الفمهةيرلألاه ويب سي اونأك 5 0-5 7 هعارعك مق مام ا 5 ص 5 1
 هيارض ىضق اذأق دو دعملا بارضلا بوضي لبالال ف مأ لاو ركذ أعرتيب سيل ىذخل اي ايك حا تلصو نامهتيغاوطل ا هن وميسي

 مون ناكٌولوأ 2

 0 كاروبب نير !نيشلا عنو ريل مل
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 وقح ا ةداْس لاي ناكيروعشسىلا فائننا ةداضلا قص تزوت ١ ىاعراسالا لمت رظنا ىلا
 نعت ركب امءاّصلعتد ايتع ابر دا متم امن ايرمجرايع اباءا نوما ىلا فيطاد اربي حمس اذ امم قد املا ىا
 د“ ةداستوب ىذلا سيف جنو ل رعادذ نانا لوق حلل ىره لاور وعسلاولإ رب نا. وصنما
 حي اوأ بلان ف انلا ف زم ىلع ني قواريغم از ورإلان/تواضملا ف زوم نين قوام هضريرتنت ل ع
 ررعم نع صن وير مصر اذ ن نما ىب نولي ال ةداسلا نال اوارسبملاٌَقباطَسِل نهج اانر ىلا
 ضف اها درر ب اوس داش نوي نا ىلا روج زعم ا يشم اريل ارا اما

 سي عرعلا نال لوالاوج د م اشم نباسلعى رم امازبو ناين امش ى ا ةدارشملا لع ان ن |ننئاو رب
 ابا نعمو ةةرجخ تن ةامش طوق بو لعمل اهب ىلا نحت خروق هيما نزلا نازك وريغك
 ىغ ابرارسششا نمور سضيا ل وق ها” لارثعا منيو ورجخن اماو أر ظني دارس بسلطلا
 حشو رات ثيل علا ىلا راف وقل يسانلاوم ان ورمالا لمن ايثانرهدصس رن ةوارمن نكي
 عاسالال بلوق نلمح مر دصللابالعاذ !زر لعن انما نوليو ل لشن ابن نمل نبرقي نا
 اسي ةداهضلاى ا قوّصتا ٌةدارْس ل عي ناكب و ومشملا لا ف اضن ا ةراشلاق شى شيز وبلا ىا وأ

 ال تمااروصعنلا نين ركام, رتل اهتطأب وا منش ارمي رج ايئتعاياما نيبال تقيل و اهي حس اذ
 مزرية يف ظلا نع جرا ميلا سف انما ل زو ف رظما نى ا عرارتالا خلوق لل 14 روعسلاولا
 مس لرعاوؤ ل اعترلوقو م ةوارشرلوقل نورت وللا دع ضحى اوترلوقوزيعسلال شري لوعضم
 7 مروا نا ل اىترلوثو ن اننا فطري نس نارا ل اعللوث د نانا اون وقل وص

 ]صال ص ن اكن ا امموسب امترلوقو دن فص نيو نيب ضارتع روما عمك امان ضل
 نارزالرؤسم ري نسدوقو عي امن انا لك ضلك ن ارخاوارلوق و وعسما ىلإ ىف و ىر لإ نعت ن مسني
 لق مرنم نا هريدّصتومهبلام وسو نعم عروفرم مسأ نارلوق و يسن اجالا نما (لصطللا نم انماكى ا
 ليال ىف در صلوقد أر يب ءاىلا فلا بسب ذو نيئمعبلارومملا ىار ازرورينتلا لصق لعل فزع
 رولا ريعم مب اماذرلوقد نيت ابلارنع ةتربملا لح عروق مواسم وككن يلو الار ع يرو رعالا نم لح ل
 يراقالا نيرلخماو زم مالا مترائفكرفاس نا ىار قايل الملف وزنك اوجد رتيطرتلا ل طع
 اورمّْشسس افوا نار ارسل انس الا ف ةواّحللا يل نلاوب اك ة داش رمال وتس نم م السلا لبا نموا
 7: امافرلوق هلك ٠٠ كارىلا طارتسانمأشنامع اباوج حت و فانيسا انوسكل وقو نيرا
 سني ل جالا مكر اخ رف اس ناىا هللا المل تونم ب اوج او رسل ىلع فطكوآ بيم
 اينوضقوتلوق هلل ”٠ كين من يرخأ اوررشستس اف نارخ ريشي دعا م السالا لبا نمركتم امو
 رق نين رزطأى امتي اذ ادا مالسال لبا نم اورييتم و تروملا نيم م ماا مترف اساا نعل هأ

 هسكك ١ ةالصلام عب نبذ اهبريسب" نار طخ ف ميرماىف رولا تيائراو ةئرولا لان انمالا سب ذو
 ورع ولا يمسك اماذ لئدالا ىف متيرطرتنا نارلوقو نورمرلوقل فص منوسيك وففامما وفن تست
 رسل لك لو تروم اروضتورفسلا عر وزن عم نولي امنا ند نر أى لا لورحلا نا نمر يزطتس او

 نم ني طا اور ان وقوبو فوزمكم اوجو يؤوصوم او فصلا نيب ضار ثعارتإ يزرعالا نشراوتو
 ناموا يمسلاو نازل مفصاين سبل وق ىا ازيا فصرت حلق ورتب لملا فاكر
 [قَن مىمومعحلا قولص خولصلايررلا لم علا عولضىارلوق سل لجبا» ناس طر ع نم
 رانبلابلثلمو ليلا ليال مدامت تمئوو سانلا عرايتبا سمقد الاب ده فيلل اب مترذع |رنريمت
 ولما نين داء ىا لح روعس اول 1+ ب ذاكرا فاح ايف نوبي و نول نايدالا لبا حج نالو
 اة سل و ال و عنك لاو وطولا اكل لاو سمع بعلب الا
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 | ديرشنوا فلغ ناياينرلا كمل ديدن اًموعاتم هاب ميرال نالوقيواعمذ جكس بتل ترا نأ ينافي
 َنِيِل اهانمتكن دك اهتماق ب انَرَمك ىقلا وملا هدام محْكََلَوانم غيار ق”لرُهاَذ هلدوهرشملاوادل ىسقملاَنَكْدلَو هلجالاّي زاكي

 ٌلشماهننعدجو نآيةداهشلاف بذكوا ةنايمعنم هبجوياهالعفى اان اقصاها لءامفلح دعب عطار نوهييصال|
 مدع قس َنْيَْلَنَع ًامريلع ندمملا هجوت فاهم كم نموُكْيَنِرَحاَد هي امهل ىطوزواتييلا نموا اتبا مهن ايعداو بأمه ادأ

 -ريذلا نملدبواةفص لوا عمج نيلودلإ ةءارق قو هيلا نآيرقدلاى!تيملاب نر نادعإ نم لدبيو ةثرولإ مهو ةايصولا

قحلاانزوأخت ؟ كيما امو اممخممي مهيأ نم قدصا ّقَح انيمي نمل نالوقيو نيدهأشلا ةن ايخ لع هلل نسف ]
 ى

 سلمه يقف نامهريغوا نيد ل هانم أمهر ىدويوا نيساواتيمصو ىلعضتحملا دهرشُيل ينعبلا © يللا نهاد نيمعا

 ةرإماىعملطا ناقؤملا افلجيلف هليوطوا تيملا نأ معز صخت ىلا هعفدوإ يشب لاي اناتخ[مهنااوعدأق امهر ةثرولا بأتزإ نآذ ىوغو

لاق تياثمكحلاو جوعداأم قدصوأمه نك ىلعةثرولا برقا فلح هلامّدادايعدأت امجي لكك
 ةوندارهاشلاف مخوسنم نييصو

 لا وصخ ةثرولا برقا نم ينشأي ةيداف فلا ص يصور ظرل تلا محلا ةولصر ايتعإو ةخوسنم ةلملا لهاريغ ةدآيش نك

 1 ل ا ل هو !تابف ناينارصن أهو ءاَنِي نبىدع |! همجتعم ربرج حورس ىنب نِمالجر ناىراشلا هل «لاث لة
 . لا ني هداوومو 5 هداط عجنلا ىلا دفق ب هلأ 7 بضل نوداجاودقف هتكرتبأم ل قاماد "و امنيا كوبر اف سييل ضرأب

 ع ةيرتلا ةياور قوافل ف ىمرسلاو يلوا نم نالجرم اقف ةيناثلا ةيألاتلزنق ىرعو ممتن موأزحتبالاقف ةكييماجادحومث

 تامابلف هلها كتان أخلبي نا هرماو ميلا ىحأاق ضرمذ ةياور و هيلا برقان أكو اقل مهامرخا لجو صاحلا نيورمعم اقف
 با" 7ي101يف نممع كام ىلا ىا

 ءايسصوالإوادوفشلا ىا اًدناَيْنأ ىلا رقاقة ثرولا ىلع نيميلا د, نمروكنملامكحلا كلذ ىقبام كلها ىلااعقدوماجلا ذا
 ه لو هاخررو / موس ((9 رود مص د0 سو رس هاد. ٠ هللا مه لة 0 كسل ب 3١ رس مح رس يل

 ةّيرولا ىلع هام ندب نام ةرتانأ اًوفاَكِب ناىلا برقا وأ ةنايخالو فيرحتريغ نمي إءاهولمت ىذلا اهُوْجَو نع همام

 «رورمؤتأم ”اوُعمْداَو ب ذكلاو ةنآيخلا كرتب هلا اوُكَنا واوب نكيالذ نوهغدو نوُّضتفيف مه نكرم هزنايخ لع كفاح نيعدبلا
 ةميقلا مويوه َلُمبلا ُهْللاءصمْوِب ركداريدلا ليثس ىلا هتعاط نع ندجر اغلا ني يفلامْوقلا ىِرْكَيال داو لوبق ءامسوب

 | نان الج لع قريتعم ا سا نتلا نم ةري رض تاير
 نيسنرةهلس

 فوزم رضا باوتو رشم وجو رياوتو ناسيني ل مرحي ناواوز سسك ل كن ولحم
 مسلوق ان ناوبب دل ابرجبا ورام لس حردانلا غساله يمع ىرجاع ازد. اهي ضلخت برا نورد
 نايلوالا لود لب |ن'ايهببايإ ىف لوغلا ازر نالوقلو سل اب ن يسن ا ١ نالو قلو لاقفارمقم

 ءاثالار ومب سبملامثأاقكسانييقب الا نيفلاىلا نإ لع علطا نا[ حنو حالا قعمتىلوبلا ميت
 نييضل ىلا نال ن يفلاملا ماتم اوفي يسيل درو نماىكا ميلك سا نيل نينار غن الجرف اهني
 ركنملا مور ناركمو رو بلم ميو شن دوو تيا ندا شمل نكرم ناريس زئنج نيو الا
 قماادغلصو ا امّيداربفنن ل قح اند اشك لاب نايسقي ضلك قت ف ايما م ان انك ضلملا
 مئايإف اباوعدا ىسلوت ل ضطعرفدوارلوقو ىرجالار ين نب ملا ان زواجي امو ىا انيك امو يؤلص نم

-_ 

 راق تل اهلا شمر تيرتسا ا يلا مو لع نلف #كذانيلا خندال اقفل (ضاولوت تكس
 بمجاو فلم اذالاو لا نين ايرلوق ب + فضيل محلا نيبيصولا ىف تياركحلاو
 رن بال اقو ةرموم لاري داني لوق حلل سحر سفن نوركتم م لكن ارتسسا و, اكىلع
 رلوقو لما نم لاوط وطي ا زلا صول وق حلل اع لستم نارومتل اورام لسا ف فلا
 الان اى ل'ى ا فلل وق حظ ٠ تيكا امنا انتكسااهمنا ىلع نع ن اذ ل احن لوق يسن اننا يلا
 ور يهضلا ينل ماتااوف اذيوا لوقو اول اي نا ىلا بررق لو ق حلل لا! مرو ىلا متاع
 اواخر نا ىاراس اوف اهب ناىلاروقو سانا يقب نم يبريطو نيروكذملا نيرداذنلا مامإملا ننال حم ا
 ةدامشااراداادا يشل ى اناا ىشافسلارامخاوواولا كو ا ناواو اي ىلع فضطنل اي ببويصنم
 رلوق تسلك ل » ىمبيب نلت ليمسسلا ىلا طوق ريع الاوبج د اب ذك ا شادا نع رات الاداادص
 9 1 هو ا يدعوا دق سلا

 0 0 0 0 لارفووا بقال هايد تلك انوا تما سيلكن اف يرقاوارلوق هيل ك2 لال وأ اولى زلال وقل | | ” اا ا يا ا يا 1
 و نونو ل[ لارزشلا مدنا ثرولال منيل تناك ولا ترك نايف | | < لاا يسفلم اوس ساس سي ارادت“ نت رح هلع /اضالا» هاش يعدا مهنا رلغ نه اناني لعاودارق لانا باوباذ يدلل منول | نسر اسلي ا نا نزلا
 ناميالادرب حاضسف الاوراعلا ف وفد ارشل ايا قث اي ةواشل اونا نمبر! كنز نال صام ا 1 ا 1 كذا وانام ثراولا باندا ناك
 هللا لا اتربع نيد جزل فلز ااولا رغم فزت ؤاو فسمي | | ل تاراند يك دال اها لو لم" برم ١ لون اذ ناوي شلاب نات اياب نقلا فام بعصا ت ايلا هزي نااولاكى ميل قلحس املا ليج ل ارق لكلام | | | فض از / 0 0 ل اي0 لارا هزات او وزنع يا
 نم ةرثكاع اوال اذا نام كلا باتكاذب ىف يراه اولا ةدام نا لعاجلا لسلام لاق 0 ١ 0 0 بنوك 34 0 7 ١ يي
 رسمايّملا ل اوحا حرش وارارينالا لاوحا حرشبل اياو تنارياب اما [ معا ماكتحالاو بعيي اكل او عن ارا ا ا 1 ل 00 ا

 امينا عرار نلا نم ربك وفا ممّن يفرك امل مرج لف خي ارنا هفعيل اكنلا نس رك موتا الوم كل رعي 0 ”دجاو, و فصولاب صريعت براتب الاذاجو م قمح"! نيذلا نلوق ابدا تالامثما
 رك ارارطاب مول بصخو ريك ا مايا لاوحا فضول عروس درتفصلا نر بلع“ ريال تيا فس ومس نزلا ندد نوتيلا نان لاو
 ب مسن ا هروق لع افلا بانو ملكا مملوق لس ”٠ ءافلا ىف*هدامتعا يثار تياللاضيل
 : .ىداصا» نيا ةداشلابدارلافىا اننييرلوق فيل ىداصا”ءاصيالا ى ان يصولا ل وقب
  ىداسصاا٠ربامل ىثوا  اوا تيما نمو ايرسشا ايا ايعدارقو ىا يعاب لتحقق



 و مب هلوعمسإ د
 م 5دداجلا

 يأغام “يوُيملامَلَعَنأَكنإ كا ذب اكمل اَلالَو ديحوتلا لا متوعد نيح هب دم ىذا دام مهموقلاديدوت مهل نوي
 ف
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 مست تم صن

 رسل ةبلع م هع تهذ ٍدابعلا نع
 ديال اكتم كولو لكيم قرير ساو وص 5 ١ع مع 0 0 مو :

 ام

 مرفت
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 عل د 5" ذاب ءايحامهروبق نم قوما جرت ذو إب ضربا همك يريم قداراب ذأ
 ناْمُهْناْوْرمَك َنْيَِللاَقَو تازججملا تيب ْمهنِحْدإ كلت

 َنْباىَبِعَي القذر رك ذا نونكسيامل مهمما ىلع نورهشي مث مهعزفو ةهّلا موب لوه ةّيشإ

 كتدياف فاكلانملاح سائلا ملت ليشربج سيلا جورب كتيرق

 هيك بنكلاَكلعْذلَو نارمع لا قبس [اهكلوهكلا لبق ةفرةنال ةعاسلالبق هلوزنديفي كييك الفط ىبينمل
 اريط نواه نت فب ١ لوعفم لثمىقعمب مس فاكلاورْبظلا ةروصك هك ظلا نم قيد : "لادا

 ىارحاس ةءارق يو نيش رسال هيتكج ىَيَلا دهام
 0 ا ل

 #8 وس

 هس سيسسيسيللس

 ومي سمانا نمسا دامك مما آَولاَو قدييع دري 5 ىاوُحوا ناي اكان هناسل عم هقرما نيراوعلا لإ تْيَسْوِإِْإ و ىلييع ماو و م ن3 رم را عواوربيص سوء اورق ' هلعد” . 0 9 ورم و
 هك عح|_ 24ه اشضشضصم

 1 1 ريس ل مه ا - مل ءس مو سو ١ س وو

 نبا ينعي نونراوجلا لاَكْذؤإ كذا
0 

 أ
 هم-سسسللا

 نأ هلأست نانقتى اصصبام بصنو ةيتاقرفلابوقوارق ىو كب لشي ىا يمي لَه مير
0-0-0 

 مدشسسلا
 لكن لجان مادلاوس ُليراولَو 2كم ثْدُلنإ تايدلا حارتؤ)ى هاا ىسيعمهل لأ :رأبتلا نقرب اميلع لب
 2س 2 جل ل يي سس

 | تلم ةرينلاعداف يفض كلناا/ةففخمنأ اتملعدادزن منَ نيا ةدايز ب اوم نكست قيمته
 : ه5 اح حن ةلكا اسي و ياس ارب رس ع يت ص كب سوك وا 3س ايوب سلا 2252 95 7 يي ذ
 هفوشنو همظعن ريع اهل وزن مويا مَ ُنوُنَكِاَمَسلاَنِق هَل اَنبلَء لأ ابر وهلا هنن ىنع ل9 َنيِر هلل نمنع
 7 ١ الاف < هدمقاس * ٠ م اى و نمد حماس م. 270

 لاو ©َنيِقز راَرْيَخ ناو أهأيا انقشراو قوينو كيرلق ىلع كن 3 2و اندحب قأي نجم ايِرِخا هر اجلا ةداحاياتل نمل دب كلا

 نقال دب نك
 دعها قه اهلوزن دعب ى الديب ٍكيلع ني بشضبتلاو فيشنعلاب (هلَدَم او هلاييدتسم لل

 للام ليش ا ىيسرم اوي نب رو عش ا' وب مه اعل

 ةعبسو هفعر ا ةعيس اهءلعءامسلا نمأهةككلملا تلزنف قييم
 نال السب لك ةريتعمارسساىتلا نم ةريي رص تالت لمرور ايبنالا لام نولي ف يكن وكرم الو سلم وخلو مدررنع مترا ملفاولام مورا

 ل موف ويوت مل نوفل قت حل ظ
 اوبا ص ائ لاوس قاف بويثلا الع اوترنالف ل اوسلا نإ لاكش ا باوك, او لاوسلا نملك عن اك
 تر (زايلخررا وبسم اممم” حر / نر علا وقل ئرارربالا نلف باو اراو ملل ع وبلا صم ناي

 مالا يوفر شلا ىلا ءاربلالاو كشر املعا نع يك يرلعلا ىغنل سيم نا لولا هوجوم اول احا مدل
 رغما داون / تلال انل لسا اول يانا منال ايع نبا هراتخا ىذل وجد عيال اوهسد بوبا نذل اريل ال
 ملا دنع مخ ننال يش نعرلعلا اوف ملا نلف لم نما مك يلعف اورد مالا معنا ) نكد او
 دعب مش نا ناين تقابل نال الاوان اوبلا لل مك ناوبلع لك
 علا نما ملع | اول[ ىنحم الف نا مولع ظل و مت ارلا لع الصخب ارغا باوثنلاوريزج او (نساذو
 را“ معسل[ ادت د اشد ار ىولومىرييسو ىذاتسازع اني تعمرالا باوجازبوربإل ش

 مير ىذلا نول ١ م«اهااذام ل سرلل ىل او و لرايترسبا لوفي شل آم بم اذا تل
 موب ذك يذلا ايرالا م وأ لاوسلااذم قرن اذو قتع الد ىريصوتى ا اينملارزلا ىف يبو فوعد يركع وق
 منال نحو اولا ارواورما ام ملحن يل مدني ليحل ن لعل س ايع نبي لاي لع ا لسرلا لاول ا
 نال رباع اوف اهنباو مسا نمرحلا او اهنا لولا ذر ىلع غم او ان كنس ا 2ك يطعن اور اهلا

 بول اميل وزن لزانزوالاوب !مماييقلل نا نييضملا نم عمل اور ئبلا لخلل ايف لكراسرمم
 تورش مإ وقلم | عب اناززا م باوجبانغن ولب زيد موي !لكذ لوم نا نوكرغت (يضاوم نع

 (اهالااذوربللا عرزفلا موتري لرايربالا قع ىف لال ادتر لا نانو فض نعرف او خولجتلاب ممن ىلع
 و رفسيلالملسو لمجال ماو ىلاوتر يلا نااومم ل مالسلا ملل سرا نومي درخأ اجو ىذارلا يزف
 ىلارمالاض يول ىف و تروكسلا ىف بوالا ناار فارس عيري الو خر يفي ال ملوت نازل“ اللداع
 لبق ام كم بويؤلا م العسر بلا لوق و كس نزال مخ لاول اًمفدلمعو للاوتر سلا مش
 .ازيمظنام ضم لص و همط | :.لم امام امدو انعم اغام لعن هال وشن لك افك بن اج ف | نلختىا

 مديل كذب نولاع مخا عم ال لعال نولوقي بطي كل اتي ارك باوجزمارطعرنك بسب ذرذوق
 | لياوض شرما لك لع لهل بيلا لجن سقولا ف لذ اذ ناب بااعباذعقاولا نالت دايخالا ريع
 ىف اهاوداَسا اكاروكالا عررفلا مزكدال مل اورو ماو تمحضت وع منوم لكل ب زيرتو فخم ورع
 ناييشو ل وما ما لحرس م بد نول وني لولا ىلع ايس نون وي لوملا يشل كقول ادار

 رسل ل يسم ذوق حسا: اذةنمالف ممن ىلع اوشن مدر نكسوونمأ او اني اوبيا ل
 ايروومقرياكالا نيميظنل عمت يلا بسب ناو باوك ا اذريلاريينلا ىف لام عفو مايا (ديد لوما ةمشل
 ططةرفس موي هوجو انييالامتوربللا عرزفلا مكر ل باوثلا لبا ءفص ىف لاق للاوتالال يتم
 . م وملاورّسلاب أن / ني باصلاو ىداصنلاو اوداب نيذلاووتمان يذلا نا لاك اعنا لب رشم

 "اح ىو سابع نبادلاق اوعيش ىتح اهزماوكأق تاو 2

 نرو اذيرالم نسى اون سزاربخا كيلا الوب نم لانش ل م اوف اكد اوف اذ منا [ولحو كنز نعلن
 | اذا لسرلل نلاهبوق نم ضرعلا نا انيبب انا معا الا ىليتطسسلا لاما تحسس د يت سبا
 رشلا نات راجيا منا نوم زير نيذلا ىداضنلا خروتلا (زال مالا ضساو مما نورت نم ينو متنا
 - - - 1٠ مايل ولولا تحت مجم اررئاو ملوق سيزيد رب م دامعا وسم قش ل اوحا احب
 نا مّصررملا رزق كلا لا تصرف لءاملا كيدي اذارلذ اب لح ربات تكس
 .ىداسصا» ميررم روس ف امرأ ى اسلاك وقل لكي وططما نب متموارلا نلكو ىبلا شرما
 قئتم ارا لكن ارومخ ةلوملا نر يكتلا نا لين اذ نويل و ند نبى لورق نشل

 ني اما ف ملكنا تواوت مدع ىلا صّقلا ناب سبا تايآلا نمي: ىذا ةيلفطلا ىف ركل حم مركز |
 هان اللوق تسله لاسيما نمر وزن نيم ولا يا اضيا ىف اننا ندا عم يا ييمالك اى اال
 ترا انسرلوقلر بجو الف دلومللا نسومب اذرو سن يلا للاو ثالث نبا وببد عفر نا كنب ل قس يذلا
 ٌةارولا لوقو عت اننا رلعلا ىا كسل او روق انىابكلة هلا لب »م كومللا لب
 ج ارّورلا ل ابب لمت اب ناكموبو ةاربلا لاء ضعي خان بو وبري اكل يجالاو سوم بانى ا
 زاب حم ضف ذ او زوق هلأ ىوام» لي الان امب لملا نوي نم ليج الارز أدعام
 م: هءايببالاب صوصنى ولا نالا زبي وانا اد ىلع مرمارزوق حبلا ىربازريضتا» متر
 لسررو بيرعلا ملكى ولا حرازما لام لس ىلا تلا ءطساولإ وكل ايحو مما لعبت الز اوس
 نيل ىلا ةرضم وك وكيو يرسم نا نا لار اش اونما ناب ال قمه ل كارممالا
 كلب عقدو لول اومو مزال اراراو ع يسم اوم مر اذلا قيلط ان ىا ل عفي ىاروت باها
 الصار مزن لاكن دس للامترشلا ةررقن نوكشب ف يإكن ونث نييراوك ا نا ل اهتيام
 لطرالا لع عطب ايوممف نازك | اواو ابوك ليوا نملا نم لعرالا ل ينام ب ةرئا ات حلق
 و مْ الغ ليو ماو لولم ا لك ن اوف افيد لج نم تس اك اء ىثف قرطسل ادا اوت لو
 راق كتلك ىواصا» وريعوا نامت ناكل كوي ىذا ماوطما انبم دريت او يررعلا لش عروسلا
 ىرلاصتلا هزذتا كل لد مال ا(ول تلزم اهيا وروي لم نايعس لاو رزور سن ورظع'ى ادي ل
 مك لور اعلارو سل اريولا ل يقو لما نم م لك وجي نال و وعلا نم نسم يعلو بسيط. ادي
 ىارعرارلّق و بيد اوبم و ترج حي تاجا روق وز اوم و فعند عمت يفطر ال روق بي خ هايم
 بلا" لازمالا نم ُلاسالاو ٍةزمو ور يب اور بالى فيطألا ابرلوق لال .» ببططا
 رزقا لاشك رمعارلا لع لزم نا سس ايع نب نعد وري ىو خلا هركذ اذنك سابع تءاذائدرق حلك
 : 7و و



 لوعمساذ اد

 رس وم و "بعيب هموقل اختوت ةماقلاف هاسعل | لوقي

 ماا

 لا سألا رو 1

 | تْنأ تيد ٍءامّلا ىلا عفرلأي
 كلل جادو نب ريف ا

 مم سس سيب يسبب | ليسا

 رو سال سورس

 لي طرت و ص ىو مس
 د كئئاوضرو

 س نرركتي لوت لاك هن»

 نال الج لم قرهتعم اس انتل ا نم ةري رص تاتي
 نا تاور و مررفك ا (/ةداضواو متن اين يمي لا اوثراواول انف وق كل

 فرايف نودع ظفلا هزم ف رم ام لسا نا ىلثكى 1 سلا صول ماو زين نم ابويلن مداد الا م امترعي عام هيتس
 الو رن اهطط مشيا عسى ا اوس وق قل ىواصا »دار قفل اوداعو كلذ نع اينغالا
 يشد امس ابمتوئدي لمتد تسب ى شرم زانلا تريلا الضرع اذخ وعما مل حن |[ حم تلون ابالجر
 تلم ىواما» اول م جلراليفو دبس يقو مايا نلئاو امش ملكنا لمن ورقي الو مسرب
 كرطقس م ايلا نومك وم اهغ نيرا فس تزن اسا ىدد ىداضل لاو ريزاخو روق
 يووم ارادت الو متر امل حلل ن رك ا ذل نك يلم عدلا لا ئدو ماس اديب ىل سيف تدير ني
 لومشالو سولف الب يونس دهس اذاف عديت اولا يرام لاقو لئينملا فشل بو صون مون ماك
 رفقا سمن اذا يارللا لام وقتا ناولا نم املوجو ل امين ذر غو عرامسأر نطو ايسو ليست

 لاف ريرقساخنأى ب دن تسال و نم كلانا لاو لس نا قكو نوتبزاش مر واو لع

 اولك راقب ثلا عرتخارد كلو امذم سبل لاو ةرخلا مط نم ما (ينرملا ماعط نما ,سيلا حروراب نوعمبس
 ىرخا يال اهززب نم انني راو سلا حروراياولا فر نعت نس وزو ل اىترشلا كوريل وركش او متل م
 تراط مديون تدان تنك الى دوغامل لائم تبرطض اي اعتسلا كذاب ىيجازماجس !يلاقن
 لكإلاع امتنا نا لاقتلامنباوتيموقل اوت وق تح #2 الكان اوس برب اوصأ قرم
 لاّمقالاف عنتيل و روم لامار يزي ازدورغل نم عيون مروصتملا ناب باب اذ لاوسلا زر ناك يش
 ليلدو ممايقلا مول ىف نوكي هز لاوسلا نإ ى روما س الل تلك ئاءزوت حشا نا
 مسلوق شل كارم ٠٠ حيي اوم لوالاودايسلا ىلا فقر نيكي يطال تو اَّجايسو يالا قابس
 # - - للا» بارطضالا يب اورمكلاب ةرقرما ب زفا ىا نحاسلو جزمإلا منبر ىرارقو ىسيل اك
 تلك ر_٠»ل ساء ىازبر لانك او نوبي مس امال عر لك ىف لو نال وك

 ناو لكامل اضن ىف س ضل ارك ولحم ا الو ىئولع عت ىنعملا ناري ريب هي ارودعم مرو
 هسفلى ب تسلل وق ىف اعجب ل عامقالط ادري امّقالط ا ىف دلك اشملا تسيل تازلاو قص ا يريرا
 هّسلااوربغا نارلوق تاريرسوج د زوق إف لا» جيف ظل يف ل اينوا تسيح نس لب ووو جلا
 نولي ناىنم اهلازوبو ىح ارتب ار وص ن وكن ازويو يرسم ناو لوضوملا ى ا راورصخريخ
 رونعلا ناار تمعنلا لزب ناييلا ف طع نابل والا بس قعتو ثم الريواري ريتا ن ارب طع
 رئاوريخب لوصوم اقري الدب توك رشنزلا ضرر لو نايا فمر فو طتيال فزت عيال
 لوصوملا اريبرنم مزليي [ةنططم لريم ا حرطزاوج لل ديلا طرنس نم سل زم ابرصفاو ىلا نص ال اراشن فرم
 نوكيالررصم اناذءيررصم نان وبي ناار لسزوك الز اذرب ى تتم ا نم ادبازوكي الو لاق تار لب
 ميدو لررشلااوريعابور يفتح لو ى وتر سلال! نسيمالا نال ضن ولي ناالو ل وفلا لوعخم
 ليس لع لد م لكن ميلر نوكي ناو نحمل ايدي ايد نوب نازوك شاي درورثلا اوريعاوا لوريعاب لب
 زفاف نوبلا وتس نضوت لن وت حل لكاس ووك عار ايضا لسوا اكرغ اال جءاردالا

 امم

 ىا اهرب زانحو ةدرئاوعس3تهعقرفاورمتواو اونا سفلاورجتي لو اوف وتعال نااورمأق أبحو ازيخ ءامسلا نم كش املاتلزنا لَك اركذ اًورثت انخيو قورقا تس تحت اومن ؟قتاتف ىفلاو تر هل وات تع هل هناا ١ ضاق ارحل انهت ءامسلا نم رش املا تيل

 00 0 نولوقيأبممهعنم|ابيقر

 كرب بيق ١ نعمان رباشل نا لاري ل وقل لا كالا ماا ا ل

 ٌلْيِهس كل ريغيو ىدعب مهل وق ورمه) ىلوق نموت لك ع َمْنا همها معم) ظرؤحلا مُهبَع بقر
 يصل ششس_ امسسس  مسسسسسابااا

 اعرمارتع اال تعش فيكمهمذ فرصتترمهكلاماتنإو* ذأَبِع مكهْناَومهنمزدكلا لعماق نم ىلا مهْبْرَحُب نإ هب ملأع علطم

 ةبائاهنمو ةٌررَوِءْنََت نك َعَوهْلَق اعلاريخل ابيلخت اهب ىلا نفاد اهريغو قّررلاو تاينلاورطملا نا ٍضْرالاَو توتا

 هلا اور دقامو الا ةيكمم اعنلا روم يفرابرلعسيلف قآعت ةتاذلقعلا خو بذاتكلا بينعتو قداصلا
 ةعام هو ثلثلاتايألااولاعت لقالاو ثلثلا كامألا يأ 0 هه يب ١ و ىزخ ١

 هماعنإلا

 مسأل مدع ودل ب

 نورا قو يديع لاقل ود نمي ىتاويىبودخ| سائل تلقت ءرويره نب

 15 لنا هيبتا ىلو سيلربح قبو لَم لوك3 ل ىغبضي نك هديغو كيوشلا نم كب قيليالام كانت َكَْم
 امال وهل تلق 2 بويع ماع تأ كي كتتابولكُم نم هيفختامىا كيت قام يلد آلَو ئِيفَت ف هيفخا ممكن” هَتمِلَع ُنَكقَ
 . هه ملل ها و , ع وعمو اددب ةذردع و دو ار اني ملح دو كور قرر هللا اوُنبْعا أو شو ةيْيحْرَمأ

 هيل 5-5 لل

 .ةدصيف ىرديقول - تمَدَأَي

 هنا

 انني وي ةهقلامويىا اذه هالك هعنص ىف © ميلا كرما ىلع بلاقلا ٌدْيْرَمْلا َتْنإَكاَكم هم نا نمل ىاْرصيِْفْدَت ْنإَو
 هدعاطب ْمُهْنَع هللا َىِضَراَنَبأ بف نرخ ركل انهت نم ىِرْجت ترجم ءازجلا موب هند خه نص ىديعك اينثلا ف َكِقِرَضل

 ُكْزُم هليبانحلا ةيؤر دنع نونمؤي بلر افكل اك هيفمهق دص ين للا ف تييذاتلا حفني الو ©ُمْيطَعل وفل كِل ذهب
 ,”.يقلا مو نىا “+
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 9 لا نمل لبا حسب

 سل اجازه تمت قلاو مومن يمررضالا ىفوكى اهل اكرنم غرو توم او ال اكى ايف او ىلا
 ضرالا ن مزه الاو ضيم اب ىوفبلال_ مضل وق 11 ىواصا” حراما لب تروم او ارم
 رب اظب من با ساسقو ىلا تافادو ليف وتسىلا لل ات وق ضب اذا لاما تفوت لاب اك
 نم م مننا ىلا حرايبزلا لاق ريلحلا ىلا مزعت نا لوق هيل لس كا» تومي لاقفف يلا
 ميل نيذلا كوايع مسام مترفكن م بوق ن اى مدرع نا رتل لات طنلا ىلع مانا نيم نمو
 ناو ميل وب !بوتؤ رعب اورفكر قمن اذ كك ف ل العلا تناو باسل نيئذللو ليغ نيدعاو
 بك لف معو رتام تيم ل يزعت ناو ليي لشن لذ نمأو منم علق نا ملفغن
 حدي لو حساس لادارم ٠ رياوصو لت نعالا بست ديال مص باونل | ىسرداق دق زيزعدا
 ريشا اجرا لاك حر ابرق نش جريبجوباوراتخاو بصنلاب خف ان قو عشرلاب مول ءارقلار ويم ارو
 كسا ار م اوزرل ىلا حق ورغتسم_نرظو ىو يملا ىف ويسب نم نريد اعلا مدعم مول موي اذ
 ملال اق[ الكاريرّمتو ثوزمئ ازررجشو لاهل ترط زنا لحب برسعنل او حطمت موإ خف او حسن مالك دم
 قملاقرصلابواملا نا ىلا ةراشا ديف اينرلا ف لوق بل عفت موي حئاو ىسح'ل وقل ا ازب مل اى
 رباقتهلف 0 لا نان اف اينرلا
 [/ ل اوترئاذ لقعل ارو روت حلل !؟رانغالاووائدالاوراط حلاو شما نمار شكى لع
 هواهيرا نك وتوبل كش درلاف تاليتسم ابالو تايجاول بال تانكملاب نلت امنا ةررقلا نال
 يباب نم امبف م اىنالاركزل فرن تيس اهئالاةروسلوت حلك نايبلاحرورا» يصختمو

 تايالاوق هلل يدا تاي(تسااطءاءةرعاو مج تلزم روسل ا هزيوءزجلا مسابالكلا
 لاسترلوق ابرخأو شالشلا تايآلارلوق د نورس ئ اين ع ينلو ىف اور وق ابرخأو ثااكلا
 ركااوررت امورلوق مم اي تلزم اهبناذ امنه تاي ت سالا يطا .لك مدس ابيع نا لات نوع

 ماوق ااولاوت لكل جوزغلوق ورومبلاءل امور ف ءمئدملابتلزنارن اذ تايإ شر خأ ىلا هرردق لح
 لميزو لري فلا نوقلبت ارعضو ليل اذ ل تسلا شايألا هر ىوس ايو نوم

 بنل لاس لل نم اهب اًيرم ا واد سرور بلا ناسف سو ملح ثلا لص ىلا لري يمتلاو ميريل
 ب دّسلا لكد نوبسمل ارو ىلا ماونالاةروس لوا ن/ترايآ قسم ارق نمل اقرا سوي ننال
 راراازافريرع نات يزررصم و راهسلا لل كك لزنيو مقل مول مت دايعرم "ل نوبتكي اكرب نييتثرا

 لوقل يلا مول ناكا ذاذاباجت وحلم يعلا نويورزوب ناك يطرب يرضي سوسول نا ناطيجضلا
 عاب نم لسشتلاو . -. .. . _ .. . .. . رثوكلاراب نم يررطساو شتر اون نم لكو ل شما ل اوترشللا
 رطغتسام اىنالا روس رق نم لاقمتلسى لا نكي يعكى ب ىلا نوي كيراث او ىديك تن او ليديساسلا
 بسيطتلا لد ورؤعو ىريازلار فن نم ليو ايوب م اىزالا كروس نم مي[ كرم لري فلا نوعدبس
 ا” هاو ليل لري ضل نوحبسلا لكذو ادلع لشي م اىنالا روس رق نم اءوفرمى زو
 ام تنل براوصا ىدانو لل اوت لوقى اك عررازم ا عمى صاملا نا ىلا داما حسم

 هم أ. 7 4٠
 ةياروتسو تسو لرسجخو

 سك

 ماع ش الس يبنلا قو



 مئياع
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 «ءاوعمساذاو

 ءمب ناوتكم دس زرت لاا
 رس ا ورسو

 سم
 يبشر ملا ثلاثلاأاه سيف|تالآ جا اهدا هي ءانشللو اهب نآميذلل كلذب مالعمالادارملا لقد ني تباث ليوجلاب فشلاوهو ُنْمل

 هماىمتالا
 هش

 لكي اإةَرْوَنلاَو جرطا قلخ ٌلعِجَو نيرظانلل تاقولخلامظعاأهنالركذل ابامصدخ ضْرَلاَو ٍتوِيَسلَقْلَح ْىَرَلا فوكلا ةروس ف
 و سوأ دس وكلك م ءأ - هوم كس 3 كل كر ا 5 - 7 ١

 © َىْوَل رئي خه رب ليل ىلا نه مأيق عم اوُرْفك َنّيِنَلا مت هتين|دحو لئالد نم |نهو أك [يسا قرثكل هنود اهعمجرورونو ةملظ
 , دلل

 رم وعم وا
1 

مدامكرباقلخي ني نبق 12 ئِزَلاوه ٍجدأعلا ف ريغ هب نووسي
 ىضَقَمَُت هنم

50 

 َكَسُم ”[ج/ و هئاهرنا دنع نوتومتم كل رج

 مءاستبالا ىلعر نق نمو مكقلخأس تبا هنا مكملع دعب ٍثعبلا ف نوكشت ©َنْوربْمَت رافكلااهرإ يوت مكقحبل ةٌَلْيَو بورضم
 م 00 3 ط . 7

 ٍضرالا ىف و توِبَسلا ف ةدابعلل ىّتسم هتاوهو رنا ةداعإالا ىلع 7 راسل ا

 35 . 2مم > 9 ١ ا م ىلع 0 هقدر ار 5 هرج موو ”ساس
 نيِضرعم اهنعا ذا ا) نإرقلا نم ْمِهِتَرِدْا نقيا ةدئاز ْنمةكم لها ىا متأَئَمَورشوريخ نمنولسحت© نوكأ
 مك سا سس ا

 اون مت يد وسف هجين نارقلاب قحاب اربد 22 9م 5 25 ىف
 ا! كل وعفم يمن م

 رمت هياَوناَكَم باو
 ملم ةعسلاو ةوقلابضرألا ف اناكممهانيطعإ مهلك ةريضاملاممالا نم ةوا ٍنّرَق نق ْمِهلْبَق نم اَنْ اريدك حمب ةيربخ

 ىو 59 05 5

 ملعب همكتيب هي تنوره امو تووشأم جدرهج

 لعق

 سووو ومدرس

 ريك اهريغو ماشلا ىلامهراقساق اريل نو
 م

 تمحت مم نم ْىِرْجت ٌرِمْكل اَْلَعَج ًؤاحباتتم راَرْزِق ْمُهْلَع رطملا متل ادْلَسْرأ و ةميذلا نعت املا هيف كل طحن نيم
7 

 قر سياطزق ىف ابوتكم ابنك َكيلَءائَنْولَو نيرا اًنْرَقْحِِرْحَبْن مانت و ءايبنالا مهري نكتي حِهيوَنْنِي ْمُهَلْداَي مدزكاسم
 سه حس باس سيلا صا

 كاهل اوك اًدانعو تمعن © ٌنْيبشْرح الإ انه ار نإ اًوردك َنْيِزَل ٌلاَقَل كشلل قنا هتالوونياع نم غلب مسي هوَ ةوحرتة!امك
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 _نولهمب © ووطني اي معك ]ورب نكلا ّىِضقَل اونمؤيم لذ توجت امك اككم اكوا وو دق دصي كأم رجح ىلع هياء لرْنأ اله
 ةنلعجأ اكدم مديلا ل زنملاىا هَْلَعِجْولَو اادؤملاذإمهحرتق مدوجو سعمبكالها نممهلبق نم ونة داحك قد نعموابوتل

 اتسيريش نيلي الحر ةًانلحجو هئلزناولو كلملاةي ور لعرشبلل ٌةوقالذاهتيؤر نماوتكمتيل هتروص للعى الجي كلملاىإ
 --0 ٠

 زا” فوز باريت

 يعتد عئنللةيلست هيف َكِبق نق لْسُري ٌِزَهُتَسا نقل همك ورشجالا ذه اماول وقت أب مهمسفنا لع © نومي ممول
 كك - ص وارخص و77 |وويس د٠ 4 عض هو قم

 ْلَق كبيؤرهتسا نمي قيحيا نكق بانعلاوهو ق َنوِزْمتْسي هياَونطاَم منو اوس َنْيَرَلاِيلزن قا

 نائل الج لم ةربتعملا سانتا نم قري دج تانتيلت
 اتولل

 [نطايوإراظ ا ليج او يظل جى لعل يب اب بفصولا نو د ىفوريطدازو ليي اب تصيلاوربوأ]
 رم ا اراو ىوشللا ضل اومب ازروريتعتلا جو لعال كم ادي لك اذ ميركل ازييزعلا سما كلا قذوك جركل
 فلزي/الع لاول لبر وق تبلل + لمبلا نما نول سبب نامي عي لو مف ىالطصالا
 كلاس قىواماب عسا شناو النقل رى ىاري ءاتل ا وارلوث و قع طنذل ةررهخ لج ن ولكى ِ
 قزلاو لل عبو و مجبل ٠١ ةراهعلارخ[ل الجلاب فصول وب وركذ ام لاى عج اراقرلوق
 ىو | صوب ب ريوس عب سيف لحما, يتونلا حم مين لن انارماو لوعفس ىلا لعتو نيل نوي
 يف دايلاو ب ئيوساؤا اد سمانب تلمع ل وقل ناثوالاب نووسن ىابنولرديم”رءلت تش
 ا عءايلا وكف دع ن ونصر يلى اع نول دي موب اورطكن يمذملا مم وإرذكللا) لر ودل لنص نول عي مري

 نم صن » نولرعب مري ميو ةروسلارخأى لوالا لاتضالا ديول ف فوز نعى ا نول جي لص
 نوضللا نمال رن فطنلا نم نوقولختم نال قياما لزب عئدرتم دام مل ل وق شل كلاما
 ءام لك ن جو نول لكن سري مداد م لا نييطلا لذ و ناعم نزح ل ع مالكلا ناب يس امباذ
 نالوا كيطناولا فلا نس ناولال ف لن اف ّن الغالاو ناول لا ولت م وال والا قلت
 لالا الما زوق تفس رقى واضازل يطل فل اهب تسنح ل اواي اف السخان الغلا
 وارلا نا ىلا صملار نب ورتلاك ةرملا عوج توماكز |يبدريف عقتبل ابو ُىشءاننا نيوملا سدقولا ل كلي
 لاو الا لجاوببو ىاورثكى لاو روق تسل كال والابسضيرقو ريخالا ننعم انبي
 لنا ناكن اف ثسعبلا ىل!ت وها تنقو نمل انلاو توملا تنقو لا ةذ الولا تق نمل والا نسما
 فريز وررتلا لا نصت ميرلاوط اورج اذ ناكن اورقلا ل جا ىف ثمعبلا ل مج ن/لويز مرالوص ايقتار
 تسل بيلخاب ب نك الاوت نم اورعمنرميلابو ىلا وتراوق تلذو ثعبلا لب
 هر (ودل تس ومب قحمل اونا نعم قلخ راو ىف ىلاوتدلوقو ورجل او رسامين شلاوم لو ٠ ١

 م

 ١ لاوحا نررظم اهدار اورلايدار العلو نازرجن لم لمد سو عب هلع ىداضيبا مث

 ويلا لاش الا عفر ورياض ومطعم او ضوطعملان يب قرفلا عن (ذ عرراوما لايعا بسلم ابو سشنالا
 ةراذملْ مسي طعل اورد اورسلا نع حررطكرال بسلا نا تملك ن ؛نوببسكا مشو روت تلا ١
 يرسم ماو او مئلاون ملح او برارتدلاو بالا نيل بسبب ا بمسك دارلا ناب بيج
 و مم ةرايزل نايبإلا ي[نلوق تللط ىواصا» يلاتعو باول نم ار ءازجوللو هرم او

 1! .5”35 ءرهسوك

 ريت ضرالاق اوريس

 اوناكاراينا مناي توشلوت ىلا ىداصا»فناتس/الكو ثانيبا تايآلازوملوب مفك
 ىس ئاب نوع جاو او هرايخا ىا نّارقلاو بد نوزّسيري اولاكى زلا يسار ابنا ىا نؤزعسب
 بارادد ٠ كولو مالسالاروومظ نعد ايم ايلا مول ويلا ىف ميس انعلا لاسرادنك ب لذوا ُورنبتسا
 ىف نرثنلوق كلهه _ لمثب ملا باوك انب ءاينالابدالاى ا بتاوغلق هلكت
 ممئاموا نوف ايثوا نوعبسوا نوقسو) ن وسمو ن وشو نوهبراو قر شعور ينس ن وعبر نقلا سوم اعلا
 ماض تسلب هما لكوا ثان لم امو نرش نال سو رياع يلا لسروقل حما لاوالاو نور شم واسوا
 ملا منكم مايروق بلش لاب صم ا يرسسف اريل ىنحم '/معملاب يسسانملاو ىنارعا ارنم قت
 رامظتتسالاو لاومالا ىفعسلاو م|رجالا ىف طسبلا نس متريطورومُمو ادار انيطع ا وكن لكل ب اطمن م حملاو
 ان شميح نبط اولا نشير انتم الار سلو مبيفلا نم تاتا ريفر وق تلحس كا ايندلا بابا
 نهب ثيل اير امرب خو فناسم م الكانرقم دعب نم انأشنا وق تلم ىواص»» تبفاش
 ال ى هزه الرداقناو فلل سرداقزن اذ مير هخب رع اهب بكب املك داب بابا نولللا بريف كي
 وأوربا نير يلاريعد ثلا نيرعنلا لا امام يالا هذب' تلزم لا نما ولو رلوق تل ىواص
 زارع نور سيم لاملا نم سوير ارعمو لل اون سلام نم يسال انيئانت ندين موف نير ايلي خ با
 لاين زلوىازلاةوق لذا زوق هلع بيطخا) يالا هزي تلزئضرلوسر لاو رشل ادثع نم
 ل رم نظر مسوغ سلا ى سدا لوسدالار بلا ندع صال رئروصى ل9 ئلاري مو لجو رول كاين الا
 م انسي وق يطل ىواصا'رارسالا لل ىبنملا رد سر اهسلا ف ةرمورارحر اذيزع لعرالا
 داضيبا'راطسيالا ازرار نول وقيس ١ لكن وططشد سل نطل ى دا سسبلل لجر و نلعتو ىا فوز

 تالا ةروص للملا ارااذا نولوقي فريج اي ديبكا ببسؤا ىازإ اواو قي ناي لت كلا
 راما امى بن فسلم طكش اوربا سيل او مقل لصرمالا تسمل اتي فب سيل ناسا
 اوزوب دم منا علمتم وزن يذلا قاف لوق فلكس ساس فرنسا ارق رلوقموق از حتسا نم
 مثك ونحو نيثلاسلا راونلال ساو وورميل|نعروسكيّيل ىف لابلاو سوم يعلاو مثمر وزوس وك
 ارب نولي نا لم وغبلا مايالا لاما اوربي ل كر وق ياس لرارم لس تلا زعل وأين هير
 لصتلتملان ااورظلا لن يبو اورطنماذ نيب زفلا كرام لال و كء مارال اي لمشو ةراضلاو لوقدلل ابر
 اوطنإل لولا اور نسون يل اغلس اورسئالورقشلا لال اورييس ل يبق اك اور اذ ىفرتيسلا نعاس
 سيسجاولا ليث ايريعابتل مب بل ل سبنو نيك ارا ر ان ىفرظشلا ب اىيداو لير يط قر بلا رالا يفرم حاب
 ميئانلا نمو نا ايس ىف ةركتلا نكن م لصالا قرسسالا ديب انناك ١ يسع ا»' حابملاو
 لقشواو ايإوريصيوا مل صم ناي يسن منى ىلا لع ا حس امبينخر جتا ىاهيرع
 ا” امس طاهتراوا نيس ر اشعار هلم ابريل اوارشم
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 نيل هيي ءاوةمهز١©َنوُمَحْرت مسك َنْبوَلامُكوَكرَس نب اضجبوت ًاوكَرشَأ َنيِوْلِ لوقت مت اًعيجمهرسحَنم و
 ف مورس د و سوس ما سيور تيتو ومى اس سد ل ص اه ا رركاسص دا ا «إ 10000 هلم
 ىلاوت] ن2 نكرم اندم الثا يتننلاوتعن جلاب اَنيرودلاو مهلوق اولا نََلر مهمت نعم ىأمؤرلاو تنل ايلات
 ممم هت ةثةثة2قش2ش471222-1426«24 يي ي/6أ©أ 2212 2ذآ1آ010101-0-1-1-121 1ر11 اذ 1 ا

 نال الب لك قرهتعم ار سا نتلا نم ري دج تاير
 انبي نمو( اًارونلاو لال تسالال صكركئتن اوريسلايضاولغعتى ااوريعتل وتحل

 راقتلاولئنلا فرامل ىلا قتلا وسلا ىلا لوصول لري ام لميس الز دحايبسلا ميفوصلا تدزهغا
 اوبن وحس اإل وري اوجالرلوق بكس ىداصا الزل قالا ىف مزنس رعت إقناع ونسصم ف
 سقل ل اسيجوا سس ايف نب! لاق بسك وق تل بيع” هز اوركزي نا ماك الذل قالا
 لب كسلا ل عج ال ذاورب اظل سر ارجالاز وكمال نلل يسع وا بيك ص او تءايافاقرصم ع مرلا
 نلازوق هل ىرارلاريفث اامرعولا كلو ا وضا لوم ادعو كلذ غو داري رار افرول

 اور خو ار تبب نونمؤيلال مثل وقو اور ل وعظم رهسسعلاو لاب ورم و أ ئب» ني ذل اور

 بيس ناسا نا عرب نارا نب سبسمن اهرالا دعنا ةيآلارم ا نا تلق نا ---- ًادتبملار بف
 امم نونم بال مذ لذا نسما مس نعي ارشلا مكاو سف نيمذلا نعملا ناب بسيتجا ن اهرلا منع نع
 كلو نلاسلاو لولا ليتسيملسلا نم نكس اىرلوق هج” لا لس ىف ارابتع اب يكلف لازال
 نسال |ن'ىا تلد تحلل لج رب ريس 21111

 لس حايتحاوبسو كولا نمزنلا بلل نوكسلاركذودربلاو حلا ى ار كين وقك خلان عن رضا هاب سك
 نيد لرئافإلل ماوقل درا ارق هك. "هريس و للا قل اننا نورك م ال يكرشملا
 لو هش ىوام» نايل وعمال وو يريفلا ثوان ارمرقاونتبلل وال وحس كئابا
 نالامراشا التم ىو انطيبا» لش ىلا هاد نادر ل ر ويحمل لوا ايرارلاوايلو

 | ىثلا نإ مالا هزب نسوق كلش لت ا» ريع ا نا قس نكمل ال و ىل ىضبمت ل ىا ىراكنا م ارهفسو
 بدلا حم لفل للسره زنا شريح ن متم امج نسون ى ا لما ىل و ىو[ نوب أن يدل فسم ايل اس

 .اينيدلااذل داقنا نيل واوم د ورجل" ل سم نا اك اك لاو عر شلا نمي .ارجاربو رض لاسر نامرلا سلع
 121 اب مسدارعا ىف ىا نيلر ملا نم نمو كلال للشرع القى اى ليئور وت حبلا

 اعلا ورق لل ل لا#لعاف بانم باننا ريف نكت ا زطمل يت باول ىارلق تيل +
 بازعلا ل جرب اطنناخ لوصوم ار عار ياعلانزويز وكر ال تأوملا فر وشما فوزي بازعلا ى ار ثاعلاىا
 مرو شخ ل حملا وسر وسلا ندي امازيز عبر ثلا دس ناوز رق تار توزر #فأ
 نوررقلا نوزمجاع مث, (طعالاو حئبل او حفشلاوززهلا مريب لرما ىو تصر سن ا نا لير نم يا لزم غلب لب

 ةداسوورضرلاوأر سي ع د اهسربلا نسى !لسرق هله ىواص» حقل بجالورلاصيا ل عأ |

 مييرش سلا لكروت لعل رك داش ناو يؤاةدامرشن لص ل اويل نعل وحر وق لخر مبا ةرايغوزنيت
 ينام ةداشلا قيظنتن اف سودا سونا ىري ىلع عرج اراها رمد ارضي دارلاو ركب و ىنسب
 تايضالان مول لولا ل الو نمى وق )لحفل لاو نا يسال و لعتلاب توكيل وفملاب ن وكي وسو ىغرملا

 تلزم لا ىلا ىواو زوق يلع لقرب لايصال امل ضوعيل ال شالو نافل اهخالا نود ظتاذل الا ىف

 و2 ىل اب رسلان ةداسش ىءل وزنو نرقلا ار ىلا قدا نال قوبل اي ىل يشير سلا ناسا بقا ليلا
 لاقرب او بررعلا نمل مري ىلا علب نموروق هيل لل ل تزوجا خوه راما نع زج وب
 ذلئالق لك ىررازريضت »م بطافورسفاش اكفنا قلب نمو لصور لع شلاش لوسر
 راك /اهفس الرق قللع لاو نآرقلار ينم ع اذلاو ضوزوم لويصوملا لاري احلا نا ىلإ نب نقلا
 ةادا انئارعاو ادب امنا ل وق هلل ىوام ا دماو دوبجملا نال داما هزب مكس شن قحملاو

 ءاىكد اص ريف تيد ارعتن نوم دلكورلا ىف ةواي وب تفصواوو ور الاوأ سبب وجو ف اكابورصح
 ويلان ديلا لوسر يداهم عيان ارق يثعلا حق نا حشو روفر يل ىف يعتلي مت رب ىدزوت حدا

 مالو منابر لا تالزغتلا نسرانرو مب ابا مخول فرم ىا ميرانبان واكد ق كلل ىواع مورو
 يفعل هزي نم الس اريام لس نترئيلاربع ل أس باطن نر نا ىددامل مب دال متع يدشن وفرع

 اممم لارتف فل فيل كل اقف نت اب ىغيدمح زرع طا انالو ىنبا فرعا اكسيل نيف عر اي لاذ
 نا لا وزب ص لكنا كد انس نيا لوق هيل ىواصا م داشلا خت ام ىرردا لو اضرسلا لوسر
 ماسلا نود ن/ ن ودبي ازثاك او م. اوزاو اوما رز ااورثحا ى اوت وقىنعستمو محا ورع اواو كيما
 نم سماء عاطتقناو نيم اهلا نكن اما ىرتتلارل حق او ىلاوسلا ذر ناي يي امن عمجلا فيك تن وزع او
 الا إير جند نوبي مسازيا ىلع عير بتلس ىف زوك لولا لش ايلاوراشناب طوق نال م تنأ لعلاو بايسالا
 فس امل شا ازناودوعسا ىلا نماولان الاسلام انا لمس صنلا ىإس لكلا ىلع رنلاواول ايت نا

 رك تيان اواولاتن ا مسالاوربلا اهنا عرب ى لاو عفا ميدل ايون يضل رزق حطال ريك زنا
 تل كا»اولات نزرفلاو مسالا اهنا ل م غتررماع نارك با عئرااو رة للك ل
 .ريبك#" "داير شل و ىادارنلاب يقتل روق ىلا وتر يل فضا تعول يروق

 م17 بزل المك وارسو معارج ىا مترزتم كا لسع

 ولا ىف ىذلا تحب امو ما يتسا نم حسم »ريغ بيك نارعال ل ابا تيك ىا لع
 | ١|. هر نمل وارار يبا
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 رس اهومب د نانكع مج نك لاو رنا لوق حسطخ# :؟ىبلا كلان الوقوف يلا حمس يمن :
 عفن ىلا ىب ئحإلا لوراما ذاق تروق علا مس علا خم تاذالا ىف القنا امىبروق و روعسلاولا يشل | .
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 -تسسسس لل _ بيبسسمل

 ” نلف

 نيمأللا نت نوليو زوي لو م

 اذه نما خيبوت ةككلملا ناتتل لغه اهظعارما تيأزل
 يب ب اي سي ل ببال سس

 ك1 يس

 هلل

 نان الج لك ةريتعملارس ىلا نم قي رج تابلت
 معسل ىلع اول كل وقل فس

 لاق نونا لوسرلازط اذ سلا ممر ءوسن وكما ى اد قال املا عم ذوب اى لاكن كر شم ذك ملول
 هتلاواولاكن ومد تنزيل واش نيام مث لايجب عونا طع لاك وت ععبل مب
 نب الاكليل خس نسور وق لس لازم "ماتم فما ىلا تخير ل ائير
 نابت مهبط و ترحل نيزصنلاووريغملا ني ريل لاو ن يسوم ملول ملا ىلسايل ا لوسد رع طل ابيع
 ول امم ةرسلع شرا ىف حب لوسرلا شرع ىلا اوعماو لمتولاورماع عب ث راو ىظ |نيا ىل او ماو يجر

 هيكل ا سنكىذلاك د دالاريطاساب مكتوب _لسفش لو هز نكن لولاه ىدواال لاترد لوقيلزعشل
 لف اسرْيلا ل زمانا جتولا لاف اننح لوقيلاب لب ىرإل للان اييقسولا لاو لوالان ورّضلارابخا نع

 نود راج نون ازوكيسد اولا عنموم ىف يول داههسواورفكن يزلا اولوقي لؤاهباذارلوق ءلمج او لج |بروب
 مد

 مينقلل غدا قعلاو ل ريضلاورفكى ذلا لوقياو للام كول دادبسو رتب سنقو حرجا عشوم ىف وراها ذا أ
 تارا لل خط نحل اوزلا بيو دامجرلوق يك كلرادم ١» كك رك اني دا تول دارين مالا تاي
 8 بيذاكارلا /الكن ولعب” و الار اسا لاي نا نولوتفلم ابد هيرو ىيورك نيو لولد امين مينا ىلا
 و معناب ةروطسلا حروف راو لونا حملا ف يانمالاكل وق ف بشل#_ م« ةروطس | طياسالادعاو
 عملا عموراطس اوروطسورطسلا م اداتزلاورجبشلاو ب انيك سلا بضل عسل م يل قرر فم ل ليت
 بوتكلان 01070 اال إرريتخسلاو ىتمأ اهل مننا قتلا يبد ام الابطال اورطاسا
 فالمال مم اظننارل نوي الد ئياورلا ىف طايع الا مسعو عرالطالا مسعل ىلماب ا ناكايلا نينو الا, صم سك ىف
  ىد اما" عاب ارابتمابر ينل عمجرعو ىا بلاط ف تاز ل يو زوق هيك لك« تاياورلا

 لص الاو ب لاطلا ىف تملا ل خف ف ان ابل لما صيس و لماو شكو نابروت تش
 ماهيب كد لذ ناد ويصقلا رتل ورلوق يل لك( اهي ناو ىنلا ىلع لكملا لادا يتلا
 مما تيئرل قرا ىف ءالوملل حتا اي سكيني رسول نحمل اوربا ىصاو رعى لل يستو ةمايّنلا مولر الا نم
 لسد يفض زا لوسر نا ىنتمتيلِ تل ن إرم لات كرم نجس ب اطذلا ل ابذدلا نحب للسن ريع
 سيب اوةرخالاب للا مالعا لبق زي ناب بسم رخل اوارثدلا عن اول طاصا يت يئدلا نا حرر ملزما حب فذ

 بساوت ىف حئاو ى اا (ةريسسم ا ىريوعفلا فرب وق يل” .ىوام ا" هر ارلاو ل باطألا ناب انعلا

 سنوكو زوقازلو براك نكد هرريتنض وزفل 70 الور وصف ةدورو كونغ از اموريقنردقم لاوس

 انودرنا قع اورافلا ىرخب ارجارجاوواولارعب ناداهنماب ى ا ملا باوج ىف هيصنو زوق هيل ىواص
 بينملا ىف ىا ليت نم نويت اوف الايك ادب لاو يي ىودسلا ىلا ب نيتسؤملا نم نك بس زك ف
 باكا ل باف وان ورسم اوث اكزلا مق ان مإلم فين او نع نها نورس ليتقو يكف رم |نعفو مك ابك نم

 ّنّممُهْنمَو ءاكرشلا نو حت هندا لع ©َنوركفي اونا اًبَُهْبَع باغ لبو مهنع كوشلا ىقنب
 ها 1222 هنا 00 ل هر 353 |صور ص ع عدت 7
 هن , يمسالفابعم ارقومهتاذا قد نارقلا اومهرفي نا وهف ل نأ ل ةيطغا لامه لكاَنلَعَحَو تأرقاذا كيل عواست

 اك ةاصما زوامل 5]] . رارقلا انه امن اول ننزل وق كولي كاوا اورق اهون يأ لارين إَو لوبق عامس
 سانلا نوهت دْهَو مضلاب ةروطسأ عمج بيج عالاو كيحاضالاك2َنّيِود 07 1 * اي ولوم و ش ١ ش٠ صح رس سد

 اًيرِعإَبْيَلكالَو اينرلا ىل راكي هيبنتلل اولا اكل قع اضع اوُهِقُو د سغأيّىََتْولَو كلانب © َنوَرَعْمَياَمَو مهريلع روض ندر زك شن لإ هنري نكرم امن هدب نمؤيؤلو دباذر نعى طفي ناكيلاط ىبا ف تلزن ليقو هب نونمؤيالف*هْنَع رم م لاك

 انرهثاد مهلوقب نوقكينبَ نيف مَن رهط كبت نددداغمل نمير نع باتا لاحت اديع
 مقرحو ىف نبك و كوشلان م ُهْدَعاوناَاوُدَملاًضءايندلا ىلاةُُرولَو كلذ اونمقفمهحراوج ةداورشب نيكوشمانكأم
 خو ىلَع اوضرع الق وذ ىذتْوَو© تؤم ناوين نئايحال ةرلرلا ىل ىف ان ثعبلا امركم ول5: نميدل

 َباَرَعْلا اوقْدَدَكَلاَك قحح هنا اكن هْلبَولاَكقنأي باسلاو ثحبلا نه ٍ

 درا ئ/َنو ني مهو أيندلا ىلا ذرعا ام لع ىرضح اذ اناوانه يانا اهءانوملأتلا ةدش ضد
 ثيعبلاب عاقب ميَحْنَواضدلا ىف هب نوكيا

 ىد انا ويح امو كلذ مهامح هنولمعي ©َنوُرِزي أ ,سْكب اسال ملمكرتفاجير هنتناوةروص ئث مقا ثعبلاسشعمهرتأت ناب

 :رخاا ركل و ةرخؤ روما نمف اهرلع نيعبأمو تاعاطلا ماو: ُهلوَكِحل الاد لامس الا

 هماحت الا | ١

 2 ووو وةطر

 0007 ل ا  ببو_إ

 اس سلسل

 ماس تأمل او نّررقلانعو ,ى

 د رعأبتي نوني دنيلع هنلاط عونلا ابان عىاهُسَع
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 نس عض ان لراس يحمل أ

 * نو

 بلال فاي ل79 ياو انا *ورثه ص

 اع ني ال كب ومب اى“ ارماتيأرلول باوجو فاثلا

 “١ ال0011 00

 »ب ةرسخ ايىنح لاما“

 طرْوَهم لَعَوُه
 ام ملتي الم ارسسخ إل

 ْ 0 0 فور حل
 ةنجلا ىاةرخثلا) الو ةءارق قو

 ىكا بازعالللوق تبل سس ما مس ايلع شيلا لص تلا لوس توم عمن وفتاولاك ام مار ظل ناو
 مو انععا ةدامشبر مدخل ل مدس اهنا لي اونم اور ول مهنا نم اولا اهكرمالا سن قتحشا و ل اطبالا
 تلمس رلاراو ينواورفكاودرولوىااوداح لع نطغ 1 اول انور قلع ىوداضصا“

 رصقلا ينوب واسفل ار اناك و ايبفا نطيل ج زم يتلا ين م لبق نول وعل اون اا كض وبل اور كس ىارلوتق
 هريس كدي د ل اجلاربتلا ف قوي ا[ اوسلو عيت سبنلا نع زاوباوضتوذارزوق حيلك رع نل »
 اوفثوؤل مير مل ل انام ليث راكررظنم لاوس يماوج ل اتدلو قه لح رما» م*رلزرج لس اوفو وار وإ
 السلا نر شلا نا لايام اكيد حضر ملم اناس روت تحلل ماا م" سيلا لال شمع
 انازيرو مصري ل لك رار نييالابعثارتعااورك نيدو شاول الوقت كلك ىداصا» ملكا
 متم ايفلاربعارناو تلا لوق يلا روسو !م رمى |بط طوال وبل اب معن كل دورسعب
 امئافررصم الكب سن سخي روق هلل نم» عال اب دعب امد ان حمم ارا قرم نال ةعاسلاب
 مشع م دريل نناكن ورسمت اذرو ازيسكرلوق ل طلال لك” هذي عادلا ميتين نابل اعرف
 رفق تاب نم ( السل او ةولصلا يلع ل اكءملن لد امبمس ابى عاسلا ىدايسب نم لذ ناك نلت وما
 ايؤانووق هليل روعسلاولا سل ةريظريخب عّئاولاك معمل دوب د ءاسلا ل حبوا م يق تم اق
 ةرش نمط اك اازر نا لع_ريتل او هصقماو لق احل الا مضيت داني الز نال ل قاع لزم ارب الزنى ازابت
 م روض ل لزوت كلل ىوام»» لاتفانليداي سمو هرنعو لق أهلا ب اطخ نبي قرط موب

 مآلافيالجو ىثموزللا نع ايوب د كريالاب سسكاررع ار وظملاىك ل انتنالا لمد ومحلا نإ يظنلاصخ
 زر اذا نموا ناوريعو ىمسلا لاق مالا ر انا مذ وسال ليسن تدوس سلق هل ١
 عراصلا كلم انا لوتقيفال لوتس نر لب لوقت همر او ةروصاس نسا ليشمل ورق نم
 امادايابكر ىاارذو نترلا ىلا وتما نحن موي ىل اولد ف لذف ارندلا ف سئب/ر ام لالي قخ ى بلر اذ
 سلام ل اط ضريبإلا لف انا لوقيتال لوقف فوق ل ب لوقبف اىررراتن ١و ةروص شق ا مصفف اكلا
 مل كل ريشا مروى ممر ازوا ولكم بو ىلا رتراوق ى نحيف بكرا (ولاواينرلا ف
 خاءاسالا زوق هلل مولا ف ينرااناداينرلا ف تب املاطفؤوسا لكم انا لوقيفبكرف
 نام اول باوج ايلا هوني ابو رلوق طع كرام ا» هي صيركزبر مريع الاد ائاو رولي لي سس ىا
 م ويلا لباام لبق لزبلا لارا نع ليم اولا عفت لام عقاب كرت ب سعللاو اينرلا ان ايحالا كا
 معقل وما اهئالوملو بسن نا اينرلا قولا ل امغاام ليو رروملو بصل لباالإ حب ييشدلا
 فاطر ون لاير هآ اهي لاؤتشالاهلوق جيلا مرر معلا حف انما مالا لامعا بقعتاك
 اينرلا ايا لامعا ضعب نا نيرعحن الكوري امس اوتج إلا تاعاطنلا اياد لوق“ ال امن او امل نسا اا
 مويس ارهعنا مثال امئ وابل انشا نم تسيل ابنا راو لصآعو ت اعاطلا ىو يملو وبل ع
 ردها نع امؤرصوملل او ري حشمت اهعار فيلو سضنلا لشي ل مب يدالاووماو ملال لوقت حلق جر
 ج1 رارلوىاى اش انمالاب ةرالارابلو فص جرش الار ئسا شوز وو سيل ا روعس الاول ىلا ىلا
 م م١٠ ن وعي نيهان ير ارطلا ىلع أر سيل اردد فص ى ا فاض يال مولا نال رخل لع اسلا

 اوال ا عاسلارارلاو نييرعبلا نع الواو ملا ىلا وصوم ا فاماب َنْلارارن زوق تلللا_
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 اتصالات ف ©َنُيِقِدَص

 | نال الب لم قربتعش ا مسا نئتلا نم قربي مسج تاارئريتت
 تل لبا وملو يعل نيقتملا لارعا ىوساب نا لم ليم يزخر وت هيلا ككاو نبا
 م”اف نورس سنى نائاطورييصاو كتم بنك م نحت ال حن او ليحتل اذلا كو ذليال من فروق
 يفوق كلل ىواما“ دو دانع ميئنكئاناو ككدص ندرس لب نطابلا سول ليال
 سلا نإ وزو ىل اللا وجب .رتيشملا يلا يلا امتع انيرلو ىبلقلا بسزكشا ىف وزملا ناريرمرؤلا
 تاولل افا طرا انرتعس د اف بمذ اكماوج قو اص ارم نع ربخ و !ايا اي لكيلا لاك لرش د
 رئاس نوكياذاز ةوبنلاو يالا و ياسا وو اوللاب مشو يب ازا نكد ب زكاو قواصلادم نا
 ىو لزليا مئاذروق نعل يدوب ولام لعرلوق لل ريكا يضعنا + هيلا هزي تلف
 برام” لوف ابا امناو لوم م معنا سال لحب ناب اذا سك لخل ىكوق نيو امناو ريدك نمت سي
 ب ىواصا» تاب تم ازا ىولبلا نال يو مل ةرارزىاؤلا يستفز وق اك”
 تلا عنيف سل زف عرق و نك سل لرب لكن ال لاول قلن ف نا وق لكل يررشلا تاكد لدم لورق
 ناي فللا بم تريني رعدطب نع لزيت نئريخ!ىاريخسل ا ققرطت خس لو ىلإ ريعسلا قرط ع نس زا
 لو راس منا (نعوأرشنمو أطخارقف ىدايلا بسكن اك اب ونفي نما لع |نيب نمد ال حيي فكلا كوت
 رماع نيت رطل نااهلوزن بسسس ارعا سليدعركن اكن او طوق مل لل« نو/ ل يتلا
 نم ياي انيآمم اياول انف لشرق نيرفلى سوري لعمل ىلصرسلا لوسط اجب فام بع نيب لفوف نبا
 اورشاام يأ مئاينارئلافاث فيض اناذ لست ءايبئلا سماك اك شما ملع
 اعمطرسلا الزي ناوورم يأ هول اس اؤا نااكقرصوقن ادإإ لمع صولا شن ااا يلع عوض اون عا

 علطوضعرالا حتا ملا ريف: فنا زف ى ا اعف ل وق طك ىدام» يلا هز تلتف ماريو
 ناكاوت: امياوجد وب و سوطتسا نان باوتومد لخانإ3 تش ها” أمي نيونس ودي امل
 حال مسارب قصرت نارها مذ نولب#زيزلا نى يلب اريل نسوق ا كا كلينر
 مسيل بزرتي ىلا عاملا (دع ىا عارضا روق سل سلا بلا وملاو دوق لاك عحح مول
 ةوالوائصلا ل حتن م حرتتت ليوا اريدعل زن ولاول امور وقيل لس كا" [رضكو اج الا تارمال
 ميءارمالرانلاو ىاارمعلاو ق نل اك وق عيل أل لرادما» ال لغير ارم لإ فن بلر عئتسولو ايي
 قتلامولا لرش لس ريع سدا ىل تزد اول ف قر لفن ع |ييئالا تطزرج نك ريع و دذدادل ريدم دال و
 ىداصا/ل باول ما رار” ن اذورنع تانجو رنازجن اور ذي م ميولق ىف نررنللو قرع لع ورم اويل

 تروم وقام, و لبا نبال اق فت لاو نييضوكلا سم زي تاالا ن نم ة دايز ةرئازاق هلا“
 تلا 1 كذب عاملا
 وف دوق تيرابما» ىالاورزلا لك لظو لضرالا لمب ريد مساس ارزق لك”

 زاغألا

 نوتمؤيف كلذ :ءايلاب ©نولقعياكَأ كرشلا َنَوفكيَنْيز

 مضلل عضوم هعضو َنيِيِلظلاَنِكل و ب نكلا ىلا كنوبسنيدلىافيفنقل ابق ءارق فو قداص كنا لوتتللا فكوني

 هاوي ام لع اوبس هيعيش) هوبا لكنت هيفَكبق نسر كبوكلقل و نوب نكي ©نف ينم نارقلل يال
 نيعاوم ؟ءملا تكل لوَبملَو كموق كالهابرهناا كيتنايئقجريصأ قمه موق كالهاب "يلد 4
 قتْبَت نأ تعطتسا نك مهرلع كصرحل مالسالا نع ْمُهْضاَرْعإ كلَ مظع ٌرْبَك نو نو كبلق هب نكسياد ©
 مكتييقجريصأف كلذ عيطتستال كنا ىنعملا مف افاوحرتق امم مكي راجل ف دحصماقث ضر يفرك

 -- م اع

 بيِجْسَي اَهكإ ثلللب © َنْيِ هانم َيْوْلَ ١15 اونمؤيم لف كلذأش يمل نكاد ىرلبلا َلَع ممل مهي لهذا ءاَطيولَو هدا
 فكما متري ناسا مدع ف مهيوهربت رافحلا_ىا_قْوَمْلاَو رابتعاومهزتق حامس نومي َنْيَرل ناميالا ىلا كولعد

 اصحلا ةقانلاك ٍةيَرْنَق ةَياويلَعَلْرْن هاك ةكوافكى اوم مهلا معاب مهعزاجؤف توهري © يوحي
3 

0 
 نع 111 وم نا وول ا لا د نور وع

 داجفت ق زك تما مم ال يحتج ءاوهلا ى ديب ريكو ضل ف ىشمت ن5 ةنئان ْنِمايءاهو سحب نإ مهكدله بوجول مهريلع
 تش فقل 012 14 مل ا ود كل دن م ور ا 00000
 و مدزيب ىعقيف ©َنْوُرَكْحيْمِهَبَر لأ ّمش هبتكيم لق +ىَت 5نئاز ْنِم ظوفحملالل! لكلا قاتكت َئرئاَي اهلاوحاواههق ضرواهقلخ
 ّْ 7 9 دك 2 رس رب علل 9 يلا" ++. يرق لاع رميا اهبرشتب ح ىو 4

 قطنلا نع بَ لوبق عامس اهعامس نع نارقلا انا اْبُكَل نيل هاما رتاونوكمهبل لوقي مّن انقل[ مءامتعلل صنم
 م هتيارهأمَي نمو دْلِلْضُي هلالضا كلا [نمَيْنم رفكلا 'تِدَللُللاِف قحاب

 تو يب بيب ساس حيال

 مثل نإ َكوُعْلَتِدملا ريغ ةتغب هيلع ةلقشملا ةهقلاُهَءاَيلإ ككاو ايندلا ىف لل ُبَنَع هكلتا نإ فوَربَخا كتير ةلع ل هال
 هدا يس سلس

 ل م ووو ري هم وو دم 0 ا 8

 ورضلا نممكتع هفشكيىا رّيلإ َنوُعْلأَم تخليق دقادشلا نَنْوُع نس ريغ هاَيِ]ٌل باسو اف مكعفنتم

 8ع 527 محم بميزكتلا نم كل َندلوْعي ْئِنَل كِل ناشلاىا دولت

 0 ا اتكلا0ب0ب00اة0

 اذ
 -_ («وورنا فح  فدسا

 ىاي ْنِم كرجل 5

 و ل سس سس ل ب سبب | ببي يملا

 تا سس سس سس

 ءالباهلوزن نإ ©َنْوْمْلْعيال وهن كل و اوحرتق امضي
 فاو ل ةزئ الا نم م
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 هتك م 5ص وو ١

 دبحم اي لكممالسالا نيد ُِيِقَمْسُم قدرططاو لع

 رسال مقحم _  بحصصع

 رطل لش ىواما؟ فن كر اهسانااكسض الو مصنت اه عطنقا قريب املا نانا اب اهصض يرالا
 م" مدائاوا ةربابلا ٌةررّصلا لم ايلا يي طلازيسيبلا وسلا ريوس لعخلا و رمال اضن رب روصو رجا ني
 نوليال نارطيلا نا حم ري نيل نانا جاني طب قيجلا كا » ضرالا فلوق يارا فصو موق ال كلا ركام
 مئالال وق هلك ييطخاو قات ظنو ىريرب سبل وغنت اهلابوكو رسل زا اىطق اميالا
 باددلا نين كلدنل مناك لكس قر طوف ىلع خروف لكى ا لاننا شن اعابجو ف اوفى ا كلاش
 رز قزرلاىف ل مج اوريفصلاوربللاو ضيوطلاو ىوقلااو بمعتتو لومسمب قوزرماو ليز لاوزيززعلا
 باتللاب لمادا تيقن نا بجو ام تسب مو ى سرر و هلش ىواصمدكىب/ل مج /
 .[ءانتقاو الدو ةراشاو ةراهعريانرّبعتام لع خش ونشر لا وجاني ئ تنم ى ا ئت نمروقو نآرقلا
 للا موت مد نما" لاهرلامامفارنئص انت + نكن آرقلا ىف لح عير شن لئائنا لاك
 نم ءاركاطذناي نادرا ضني نم ارضع ضن عنف ويطلاو ياورلا نم مكمل الا نتي نو رسصسمر
 - بسلرادب ساريق ق تسلا قلرثاطلاو ربارلادارفا حم مث ازا لائارناوابارتىوكل وقتل مر انرضلا
 راناوضئالم نر ذم اديك يزلاو لق فلل 7 ناورقلا ةرئاذ ىاءارتنتت حل
 او ىلا روق ههلالل لراس سه أاوفزكك يزلاو لاذ متت ل ىداشو سو رلررشلام ثررك

 رت تارظنا وسل نتن الواولالوثدو ني لارجربمريفر اختل او كلو لمان ن ولا 00
 يل لالو يلا هزب ىف عجلون هج طيس رم م |! ثلااشي نادي ري اه لاو ناي نازي لاق رخ
 ووملاو يل لسى لل ارث ا لق وق بلل .لرارم وب حلصص لا ىو ىص ايما كواراو لاىذالا
 يت نيرزعال ءالرازتسالا توم علا نعمارؤتسالا سوانا نوم زرق حلل ىواص رز لع
 برادها#ي زرعالا نمل ل لك نلف دكا بس طخ تورت لو بسمبسملا عمومي دبسلا عوف ي ملاعلاالا
 ناكاد ءاذاهلا وو بيج ١ امنع نوريخا ىازايئرارخالا ف تيأرالارتتس نورغا رق دلش
 كلا منييهلا نعش زكر ايخالا دوك اداوم :لامالا ىلا الرطب داصيلالادارتكر اي اللايديس شل اي محلا
 هواي قتلا ىار لاوتسمو ناار ابك فل يسطلا ىل امكازتسالربل يسلط ف رارعيالا سيططل وا تلا يسلط
 يلا نو وو مداعلا نول مب |نيراينالا بسط في فرلا بلطل ىب ىلا هلا لارتتس اور يخل يرعب
 لش اوت قال ىوا نيبال لاوررتسملا يضاخملا لمس ماع ب طنزلا نذ لع اونا رفا حم نلورهخا نحمي
 نانا تيا ىف بورما لاؤبكارينتلا ىف ريك يوك ب اطنلا فرت ضاكداو بي ماهفتس مالا
 ميار اكيألا لوتعتف حمو نلف تيد ل دإرلا ناك ييادا ل كردل تلقا اف نبدة يؤرايء احا
 لوقت ام لك مو ويش لا تلت حم اني توراطذاد نرجتادي رو كيرا لوصت نإ لادا نحمل او
 طر ثملا باوتبما منكن ا اوت مرق نم صدانرو ىلسشل «نكيأر كيئأرأ هكا كي
 نوديرازج حبال ماض نس لا ناب لوالا يقعد اسي هلع لولدي ف وزمد ادم امس لا كم اذ لوالا
 ىو اسم 7 مارفتسالا ني” ذلاىفننان لاقت بارنما هايا ليلو حلك نين النا

 يق

 ميمو

 | يحسم ريم ومكج 7779
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 هاهنالا 1 1 «ءاوعمساذاو
 مم ا- تشل ميلسسالا مهي سي لن منس د لملسلا ه-دسخفلس ا-سبلللل

 يجهل 0 7 7 ل لص 5900 1 م ورم 2 مبرهلط ع

 !١نكق السر كلبك ةرئاز ْنيقرمأ لإ َمْلَسَر َنَقَلَو هنوعدت الفم انصدلا نم ةعم © ىو أمنوكرتت نوست و هفشك امن ىو 4
0 ٠ 

 ممم سلا مس سس ث..عييسساسسا

 حر 1 -. أ و 5 .-_ و هد 5 هع 5 11 - ِس ” >2 2 حر ١و

 | اوعرَحَت انباذعاَسايرتُهءاَجْدِإاوْذلَوْلَف نوتمويهنولل نتي © نوع + هَل ضرملا ءاَمّقلاةرققلا ةدش ءاَسأبلاي كنه
 مرعي ا 0

 اوٌرصاق ىصأعملا نم تنوي ناك نيشان نيرو ناميالل نلت : ا وأو تق ناو هل ىنعتقمل ةقملاوأيق عم كاذاولعفيمل
 بتاع 0م ياولع اام او جرس مد 20

 9 كت لك باب[ هيلعدُي شما و فيشعلاي يكن اوظعني ملف ءارضلاو ءاسابلا نم 4ي اوفوخو اوظ عوار اراوكرت وَ الكامل
 2 0 20 ١ 2000 ءري وأكبر ىو « 4| هس -

 دخلك نمنوش نوسة ئه اذا ةأجغ هدد بازعلاب ْمُهْننْحّررطب حرفاٌوُتْؤأ ياواد حمي اًحاردتسامعتلا نم
 رمي ١ 5 مو 7 9 7 5 ولكم ” ذب« كو م 7

 كعل 2 :5يراقكم لهاللَك نيرفكلا كالهو لسرلارصن ىلع © يللا تَرَ واوا صوتسا نابرمهرخ اى نابل يلملم

 اسمأ سيادي ركنا وذاع ؟لإ نيئاهش نوفرجا لووول ىلع عيطمتحمكاعلكاصبأ ءمكهداتأكنس ذل ٌدَكك نإ فرجا

 ١١ تصصر و رلا هرخو 1 لك
 هس د-ا-اببسبسه يسال ب

 كتم 6 لق تونمؤيهلذ اهزع ©َنوُف رص مهم اندتين جو ىلع تالالدلا تالا نيبن تركن تفيد نأ مكمعزب مككم خا :

1 

 هلل لناعا» ةفطاسا ءدالاوزرطاقلانيئارب ابميرما عرش رعب تايآلا بل حرت مسد أ]

 و امي

 َنْيِلَسرَملالِسْرئام ومدلا كله ىانورفاكلا نوير لا مولا ا كَم ل هاراهنوااليب هم أ ةيفي مل بانر كش ان
 م ع ل ممردوس و ىر و برع يهل 0 2 رس رس اتي رسمي ةهسو .دورم 2 ش0 ا

 و عرخألا ف © نوير ءْمُهاكو مَع وح هلمع عض مهي نم نمفرانلابرفكنمتنؤْدُمَو ةنجلاب نما نم َنّيرَمبْم لإ

 قزري اهنم ىتل اونانراَرَح رع هك كوكا ل مهكف ةعاطلا نع وجر خي © نوفي وأمي ايم سي اجيب نب كين

 ذم ىلفكل وقتي له لق لوم بكا نإ ةكعلملا نمد هز ركل نوكأ "ل ىلا حوبمهلو ىنع باغامبعلا كل نا 5

 نو م/نْيل منت لا اورتن وفادي َنيَوَلا تارقلاب وهي وحين نونمؤتف كلذ فذ نوت1 ل نمؤملا يسحب
 نوصاعلانونمؤملامهيدارملاو نونلا له ءاور شيع ريض نم لاح ىفنلا ةامجو مهل عفشب ٌةْيفَمِاَو مهرصني كلو ريغىاهْيْوُذ

 مهرتدأبعب نْوُدِيِري ئِدعلاَوِةو ملا مهي َنْوْعْلَي 5 رترطل“ 5تاعاطلا ل معو هيف مهامعمهعهلت ابننا © َنٌوُفَكي هلع

 ىيلعهنيال ونلاداراو وسلب مهدرطي نااوُيلَطو مهريفاونعط نوكرشبلا ناكو ِءارُفل مهو ايندلا ضارعا نمايشال لاعت هه

 هون نقع َكِإَسِحْنِص اَمَو _وذرمريغمهنايأب اكن ا هع ةدئان نق مهإسح نم كي مهمؤلسا قاعمط كلذ لبس
 هاو .- .٠ 5 لا 59 ٠ مو ش اس هو رطل درب

 <قفلأي ىتعلاو حيضولاب فيرشلا ىإضعبب مضعب انيلتبا نيو كِلْنكَو كل ذ تلعف نا©َنييلظلا نم َنوُكَيَ ىفنلا باوج جملك

 قرع رس ىلا نم قري رص تاريح
 ناو مفشكض ناي ناد اى اريلعربقام ةلالوو عمار غل وزم و اوت ءاش تاروت نس
 باوتستن ولا او واراورازلا ءاورب ص وشك ازرو فلكرالارعوءاودلا ب ابا تسيل شاب ل فشل[ شي

 وكلا لاعتدوق نيندانب امني ةاانم الذ ويبوا بولطملان يبرئ اري هما ىلع نكس لغيال ىذلا دعوا
 نم مثالا سا.قلوويرمتلاو نزم يالا ىف ناىلا ةراشا ميول لوق هيل قوص” بجتس ا
 ءاساهلاب لق حط ريك روك ملا ملكنا نما وهفس توكلت زملا نس ميفل اذوا مولتن السر 9لهبت

 رسب لا نيدلرطلا ل سر امورلوق ىلع سترمان كلل وق ال لفل ق للتنس ول يساوشلا نوب
 لت ورذع وول أس اهعرعت مار نضيظو نم سلو رازنلاو ةراشبلا لال وسرلا ل م سنن لاق داكن يدم نم و

 تياررقم نا ىئداال ى ارسلان از وق كلك ىواص طرا نئازخ ودلع سال نا] ووبطاب
 هلف_ ى داضا»" س/ذ ريد ايس ل ابا بلك م اويلطن حولا لموقم ارو قازرا نعلا

 ا» بانلال وزن تقووا عاسا تتوبز/ لولأت تلال انا نوف بان امككازنلا لع الورو
 نان نير نولي ند د ىواص

 0 لق تلك كرار ةونلا ومو نرش ناكا ىدااماو للا ىرعدو يذلا لع ولا[ | ن١ سوت ارا ملاو فهلا 5 لاك
 رول رعب لا تيزلا مر ذناولرق هيلكس باارم  ةيلا لاو د لاعملاو ةوينلاومو ريس داريا راهرنكد انسي دايو عت ليزا لور دارو اطر

 50 مز واو .٠ ضوى مر رح د 5 5 .5ذإ . | م قالا - 1 0 2“ 5 كك

 كنون نرسم دنانير ل لق روع | لسة كاتو ل هلل 0« طارت لفن
 هتلش لراس" ثعبلاب نورقممال باتل لباداريملا سوا ام مهر زيف للاى ف نوطزفم 7 0 دوور درا 9 07 0

 انيباطو ل اووطنس الو نيرروصنر او كم نا نوفي اباه تال ب نوما ىف تول الكس دروق | | 1 لطرلو ا 0 ا
 أ )نزل اوطتالوررت تلا هل ةلاحلا عزي للعرس وب اين ارم ضو اذ ونس لك ال لاجل هزي 0 0 ا 0 ا

 الورلوبإ مور نعى ضو نئيملا يرضي سل رعبرمااوُقَسل ن سم اطر ازاي مالسل ريع ىلا ماا 0 2 1 : 1 2 يا 4 59 9

 |[ ابر [نعشلا نم مور غو ب ابضو لا ورامعو ليريصرب ورزقفلا ق صلال ١» زارت 0 ا 0

 .اسذدالاق تزل طانانو بيرو الم ءرقفلان تلزنل رولا لاقزلا وطول ق هج لأ. | تسرى يناب اوم وقود ستي نا عج احن رو جد تان ب تر ل لول
 اوي نل جا اولاقتف نيس اوراطباناملسلا لع لاقف كس ب طايل الن: تورط نيل | | يفي 0 ل 0

 ىئرط تازنف ةاناوسلبو رفا مايف بليل دع شلاش الع امرذ ايات اي اوبلط مواد وب ملو 0 م
 نلاقي ى ل نم باص نمامورلوق هيكل ٠٠من اهفرار فلا لاو .:ريعلاب لسنا يلع
 عاولا ننييدمبلا نيناب نثوالاو سلو نون مر وقل نايب لباس نصر وق ن الا الب ايفل تاما زرع
 رو ليلخلا لص ف لاو ميس اد تادادلا تاداس تاداسلا تاداع ملوك جلا كرر صل ور حلريلا
 ليادما"م كاسح نم ليوم ايو و ىفنلا اوت وطمس زوق لاك ىواص > لولا لج اب لصح

 ءاهّبالاب فرامل كريما الك لو ءلوضوم نول او :ةيطس نولنانا نم ىف زك و[ ماو نمأن ذوق

 طرشلاب لوصوملار يشل راند اه اذ ءلوساومس م اكن اورطرطسلا ب اوجت ل ءافل اف ةيطررش تمم اكن اخ تددخ لضرجلاو
 ىو او نم وزد افظغللا للتو خذلان لفو لمالل على اذا لو مرا نيم لكن وبكل وإزالشو

 نيذلاو رو اب دعب لوسوم ابريل م ءلوصوم ذكى ويا نوزع م مالو مدلم,ض ولف ف عب عما
قو“ اك امآم لت وخل وق جلل نس هانت ايي اوان

 ىءا نولزكل/ الو لوقو بز زولا 



 نما «اوعمساذاو
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 هماخالا

 ناكرل ىاةيادهلاب :َِيْيِب نق هيلع هلل نم ءا قفلار كوم نيرككمءاينغيدلاو ءاقرشلا ىا وقيل نأ ميدلاىلا قيسلاب كانمق نأب
 رع نس 5 مهل لف ياي َنْوُممْؤب َنْيْرَلا كَ اَدْلَو لبمهي سوف هل2َنِئرِكشلاي لَك ذل َّنْملا َلَأَعَتلأق هيلا اتوقبس ام ىره هيلع مهأد ةطوضر موو 215 سر :راو سو 21 رول ولا ” دب ال[ نع 0000

 أع نيادرص هيج هنمّد هز ب3 ركتو لِ ْنَم ةجرلا نم لبن يرقفلاب ةدارق فو نآشلاى كرسي هنت لع زكر ىنق بكر يمول

 رسال سس ,/اع ل ع ص هاجر «ولط 5 عانوا 5 ل ل 7 0071

 أمك هلل ههلةرفخملا يا يتفلايةءاق ىو هب 2ةْيحتهل ٌدْوفَع هر ىاككَو هابع ٌلْضأَو هنعيلعدعبج ٍكبْنِمعِجر باتت هدرا

 هب لميف قحلارهظيل نارقلا تذل نين ]فن ر كو امأتيب
 مدمس سلا

 امرأ

 1 ورا هه 4 سى م

 ٠١ يرعت لو يرو

 ير نتل نأ > ه+ ع

 :أ سل اي ةءارق قو بنتجت ©
 ميلا لعن اكو ن0 يروسلا ١ / نمطع وش ىا

 5] لك هللا ٍن وذ نثتودبعت َنوُعْرَت نيل َلْبْعا نأ تين فلك معينا ط م جنلل باطح ليبس بصنو ةيناقوفلابىرخا فو
 كبس 20

 ابر بح دهو قي ني نايب ديب لع | لق © يس نمد اس قادمحبتا نا َذِإ ٌتاَكَص نق هد ابح ىف: كاك ْه
 كة ااا ا ا

 ههعو
 تا هع هولي ا و 5 ١ ل وسو 0 1 57 ه9 ّ 7 5

 اخوه قع ءامقلا ضي جو كلِ الإ ربغو كلذ قرمكتلام كارب نعلا نم هي نؤلججتست ام ىِيْنِعَْر متكرشا ثيح برب

 ميرتساتكا داع نآي ديكتيبَو نب مال ىو َنولجكْلاَم ْىِرْدَ' ند مب لق لوي ىف ةءرق فو نيمكاتلا ©َنيِلصاَلا
 ودول[ /يتب واع لا ةلصوبلاقرطأاوا هنتازخ يقم ىلاعت لدية مهو اعي ىتم © ذيل معه دهن ادنع هنكيو
 ىلع وتلا كور قلا يلو ر افلام ىف خس يممكيو يراه هادرامكةيذلا ةعاسلا دلع دنع هدا نا4لوق قف ىقلا ةسمخل

 ححجيببج يبس س22 سب سم

 د نجلا وللا ره رجل تك وا ةقرو ىلع فطع ِسبيالَو يطال ضال يلطف بحبو لعل ٍةكرَو ةسئاز ْنِمْطقنتأَمَور اهنا
 200 ا 0 ل رالي ,ةبسك هيرب ليو مونلا سعرمكحاورا طبقي ليل وكف نيْئِنَل وهو هلبق انثي سالاٌك م لآهقتشا ل سب ءانثتسإالاو

 بي جل 0

 اننا حلما نول مداّتلا نم لوا نون ا مالسل ارسم لاو مل دييموصشر لع اوم قاذارب م ادع

 ظ ا 7
 نال اج لك قرت ار ساشا نم ةري رج تاتريت
 ليوامالا هزي نم يسرق لا زلت ل يواقالار كردي يللا ىف لاكذملا نيذلا كءامازاو لق هلي
 مالس لق وق حل 1١ فيزا اهب تم و رثملاب نمنع ل كف اموت ل يالا لحن نا
 نارا يج!/مالس زرا لتتم السلا ذر و بيلا رشم تدقو ف مدر وف لوق ىلا هيلا هزب مل لكى دزلا يع

 «”ورفركيو ارت( السو حد لل رجلها نول رلعو عا يلم مل ارا مسا[ السا
 من نولي نازوك» فوذم ابر خا سب ايرنج ىف عم نا جلاب رار نو روق حل ىواص
 نير ا ريبتاو سرابألا لصن لل وق سكس لك روف دا م اشف ا فه وزم أ شبلا
 روبنسون من عيرجبا لات فصل اصخلاو نآرقلا سراي, ل صنفت دبل ا ليلا فلذ لشنو و ا ثوم
 لييقمتا كلذ ءلصفري لم اهيانا بسب اهب من الكل ماو مليم حيونت رمالس ا قري نوري لع
 لولعلا ب نإ نيو لي اووطعمي ريبتستلو روق لصي لولا ر ري صين مرت تفشل 7
 لبيس حئرو عيقوفل يؤرق نم قرارك زل ازر طق حس لا, يبت كنز هانلصنو كال
 نالاوفان لوالا امري نويلمجلس اي ىرثع اهرلوق لسكس لب, صخور ماع ني ورز ن باور مب
 و اكل ويل سلا سيلا لوس نااامل وزن بسهسو نانا اد نايب يزنلا نال قو ل وصوم
 قم اءانمقارلوق لسه ىواصا“ لازنالا يأ ارد إزنسسا رب نورا جسم وأ اكو يرازعلا لورنس
 تلا ارعشص عرررلا ىنع م اوق نمي ًألوهشم ن وك ناازوكمو كوو دمر رصل حفص يف لاري ل وق ناري

 اذارمانا صق نم رك اين دغاو قم اعرب حملا نولي نازوجي و ماكداذارلا صق نم صقل وق نشل
 هيلا عمو رنعورلوق ل لأ. ووعس اولا” لاونج نمل ضو زول ا ىرنع تناول حيل * ل لاو
 باوثلا نمرابعلا نكس امد قزرلاو بازولا نئازخ سو حراتنملا ومو جشم عم ناو الا هللا
 ف اهلا اهيل سوت: حافلا نال ةراعتسالايرط كح اذم بسيخلل لجل اوت لاؤل امبالا و ب|يحلاو
 ىلا لصوتملاوب :.اوار فايل لصوأ اين ٍيذيكو مهما فمر لع نمو لاوتإلاو قالغال ب اهنم قئوتسملا زامل
 نازل ىلا لصوتلاو هذ ثنو نزازلا لانا حا فسر نع نور اربلا ل صوتي ال ورعد تارا
 ه1 ليلا ىعرسملار ثلا لبس بيب نم[ ف فلا م افم كمنعو بسيؤلا لافم نعل يت
 حم حل انلا لو قبطما واور ريفا نمل علو نازل او هدو ملا تشن جنس لولا حف, لصوملا قرطلاواروق
 نامل ااس لموت سلا ىب ٌعافلا نال ةراوتسالا جو ىلع حي انم يمرؤللل مترو حر املا ومو مركب

 بام امتاودحلا عجم يلام ن اكاد ل اعتذنا أنبب كيكو امينا ىلا لضوتوارل فب فيك عن نازل
 زواق ور ايلا لصوت ال هرعو ت ابيغملا ىلا ل صويمل اوبس نيالا راسا قراهم وزب تربت بي مايو امم

 نمداشي نم ب سؤلا عت ا بيغلا حرش رنعو ىا لا خمر صمنا عملا يل يف عمت ىلا

 :أهف © ناعوت اهي كتيب ف ثحبلابئكيرمكث قوليحلا لجاوه مسن كبك عقيل مكحاورادرهرادزلا ويف
 2 افعال كرب ى لس وتس نم | نعبر جني اى رام ىارول ملا ثييرحفل هروب فخ لوزا لاو دابع
 مّسلاناشلا لا يللا سم بسلا عد انمظ فلو ىراؤلاهاور - - - - ١ - .... .- - . .. .بيلا

 رسمت اوني نالواريازلا سال وعلان ال ىب انتي بيلا ن اكن او( رذاولاق يالا عاسا و دنع
 اهيفاشلع راوي الالب يصفتق رطلاوانئازذلاى العين لة لس كن املس نوري فاك لاب
 لصمياب ليصفنو سيب تقوى ا عاسلا لسوق رنا ميد فن نفع الي كات ويج د لامجالال يس سوف
 رود !لاقراصمالاو ىرشلارعب ا ورازملاوز اقلط ارب لاترانتلالوق ل“ .ىداصا” اسي
 لوالا صماراسخاو اررئطورباومب او ناوبجلا نرركلا ل ام مثن لاك شبح رش لإ فر ورور عملا جيلا وريلا ور
 ملقهلفل لا دابرنال رقاق علا سوانا ف نوري ل امهشالا ىلع رينو كريت كلو
 تسزاجد لام انفو هلل 7 بيزنلارلّمنالرب اجلال انهى حفيد ارمالا لمي قلاى ولا
 يبطرالؤاق تلك لا» اريام لاعالا رو نم طقس ام نعم او ثلا ىلع ايداع ال ةركغ ١نءلاىلا
 تك اوءايشمالا هني حين اسف ن افرتسبلايوا ةيطداما ءاييشم لا عيب ال ماع بفطعسءايال
 امذ ايلرعااورم ا ركدإ قو ل امج لاءوب لميعضسلا نشرب ييجي ارك لباب دزذا لف بسيغلا اقم هدنعورلوق
 رسمي اوم شقرولا نبض عضفاوبب امثال اب درع ملجمال نكلدصا لكأر اريل رولا مليم اجلاس فبين م
 رحل ومو بقر انس الا نيروق كلل ىواصا» سا ايلاو بطرلا وب لكما حجار امرك م
 هلك سلك لير باوصالاوبدىزارلا دلت م امالارل اك  [وّبرشلا ملي ديررا ناو
 حرورو توم ابالا رك ال كبد قارا حور ناك درسا ف نا ىف كى ف اني /ونل ادلع اوراض يشل وق
 نيلي نعرسجلا ىلا حرت ايانملا ىرتو اعلان وطتلسبلا قدازست مونلاب يرمى بوزن
 نيبلاكن ول منن حئاوزإ مما مورو صل ليز | ملاوماوسلاراشلا بيرك صفو
 ....-  .ىزلا كلذ نان روسبلا نيرتعمت ين اعل ىلع مل طم لوز اورازل اب مانزل وبس اكو لييلاب
 ءطوماهساك ملا لمت لا نقيل دانا /مامآلا ب سو ليال موتا نم مكر ابعا ب متعطت

 مالكا ىلا رضع لاه .دجلاب نولم تنامي مثابسإ دحلايركحترميلا مثل دعا لص ازجو توملا شعب
 سفنلا اهب ىلا حورلانمونلا بس ؤادنا ميلا درب م مولا دلع ضل هور ساوك اوززب نم رس او لكل نا
 و عم لاري نوبو سوف اي وقى لاى وقلاو اعمل ا حراذيال ابوارماو ل جالا ءانمضفا نع لا ضبقي ل ناف
 ”ري لاب زدال ضعي اكتم للعب للري ساو يل اوريو ركل ىارهفر عب حو مثلو ثمار الاورمب
 كلرادما» يوري ساثالايكء زف اميل ا در سوك ا هزي حاوي
 مشملا م الس غي )مما نورين اما ليم مالس لمن ساي أي نونمل نيب ذلك ءامباذادرلو حس
 برادمانرسولشل يييطأو ملا اركا مالسساب مكب دريس ناابارعا نوي نااماو ميما ل اع

 أ 2
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 | نس ها مست

 لأ ضاوعاف تديب قر جو

 اذه

 ةكيكم ٌهَلَقَحيِلَع يضرب وهبي قوه يلحتسم زها ةلاوه ودب |
 هماىنألا

 سماه جل وك موو و21 واسر م4 رهط هير ىصحت

 عافوت ارك فوُةَتْف وت ثّوِمْلا يانحا َءجاَذ قكَحمكلامعا
 تملا ةيكلام وجا ْوَموُما لإ قلخلاىا اًوورُت تورمؤيامف نورققُي © َنْوظَريأ ْئهَو حاد رولا ضبقب ولووملا ةكيلملا ايرُسُن 2510110011 ا

 تك“ اا

 مايا نمراهرتفصنررق فرهلكق للا بساحي © نيب رس وهَو مهؤ نذانلا ءاضقلا مك كل الا مه,ين ايل لداعلا«اباثللا
 ل 00أل

 ”ينالع ارت هَبؤْغْر تن يح مافسا قل ماوه ركل ٌهِوَبْلا ٍتْيْلظ ْنْرْوُكسييب نم ةكلملهال سعأي لك كا لب تيت اين لا |
 ايجبرللابا““##

 01 را سا مكمل وص رس و 1 يوك م مرا 84 جوع وو

 3 نينمّملا نت اركشلا نم نو ستادشلاو تبلظلا :يفه ند هّنراوا «.جا ةءارق ىو اتَدبامف مال نيل نولوقت اس ركرْفخَو

 بيرشتلاو فيفولاب كيبل ملل
 هن

 1191 /اهتسا ادفااسلا 07 ا وم كل لا

 05:5 لأتكت سس سس سس ااا ل يي سس ساس

 انا ٌكَييلَع تحبين لع زِواَمْلا وه لقوب ©َنوُبِر مت نس ع اهاوسمغ بر عند َهنَي
 مدمس ماس يسلب

 هك
 َقلِيَو عب هدا ةفلثخم ارفعي مكطاخي كسي ف سفلاك كلمات ضخ نو وأ ةعصلاو ةراجي اكوا مسلا نم ُُوْوَف نق
 اس 22ج يا ص ا سب و و بج ب هيي دج يدي صس وج هيج

 اه يا نع لعن
 ص . . هرأا < 6 .هلل وادا ىاا.ع و 5 نا ط . ثا محرر وراس وس

 لكوزرو كاخلا ةاور كيجوبزوحا لأق هلبقأم لزناملومسلاو نوهاانهتلزنابل هينعدتإل سلات لاتقلاب ضب نأ 2 ظ

 -. ميا

 “١كايوائل

 سس ا سس سس ا سس

 سرع اج للا» لئازي ىا باس كارد اقلاومج

 ظن دعب اهليوأت تايملد ةنئاكايزامإلاق تلزنأمل ثيدح ىفو هيت ف مهرب ىتما ساب لعب ناهد كلاس ثيرحملسم
 همس بسسس نييسمستنلل

 تيس

 ٌوُهَو َكيْوَق نارقلاب مي بَُّدَو لطاب هيلعمهام ّن|نوملحي © َنْوهعْفَيْمَهلَعل انّ نق ىلعتالؤلا يأ مهل يبن و ين

 "قف ربح انك لتقلامرمالا لبق اذه هد ىلامكهاهدننمانأمنمكيزا باخ ليكي كعلم ير لف قدصلا 723
 كس نادم امروب 7

 اي
 : هّ 5 م1156  هسقتو وقص سدو سدمو صا ص 2 س صسدوس

 عازم متسدلاب نازقلا أاَئِيْإ ف نْوُصْوْحب َنّْيِزَلا تبر او همهلدي سق و نبت ٌ ئوس و مكبا نع هنمورقتسيلاو هيف عمي تقو
 هج جسمي حس للا

 كتي 8 ئازلام فدّيطرشلاو نون ماغدا هيف أوربي ا اوْضوُخب فحم هرسلا<ةالو لمع ضرع
 1 ا آ

 وتلا نوكيسل
 مسي يييبيب هيي يسس جس سس سس سس

 وق و ل وود
 ايل

 تملا عضومرهاظل هضؤ ©َنيِيِلظلاْوَقْلا ممظانتوا ىارأولا َلُكَب نمل ههعمَّث سقف نطيل ديدشتلاواههتفو فيفنعلاو
 ءرم اع نب ا 1

 ىارذهبأسح نمت ىلا َنوُقَكيَنْيْنلَلعاَمَو ل زنق فوطن تاو دجسلا فس لجن ناحطتسنملاوضاخ أهلك اثمق ن|نوملسملا لآ
 هدشدل

 َنْيِزلا كرتار ذوو ضوخلا © َنْوُفَكِ خيل ةظعومو مهلة كنت ىرْلومهلع نِكلَومهوسلاج اذاوْشتستلز نق يضف انا
 مدل _ ص سس سس يس سلسال

 مداب قرب اًهلاوب ةزرةول 1

 ءاستاد امارع اهاواهبا ءاشيام ب لصقل ورشا ميروما ىف تيرعتملا بلا لاو زنا نمسا رلاكب نيكو ف ى ا
 هد ايحاورمق لمن م نا نب لغسل ل سر ورز وق سلا ماا لزرع اييرزعتو باموال
 رؤوييمعملاو ع اطاورشل اولا نم مدى نب لامعا نويت زلال لما فك بدال او رب ليفنل  لاسرد
 ستكر دمت ل ال اهنيك ديد نكمل ن اسمن لكنا ليش اوال و لاوقالا نمل
 ابا شعبي ل نافامنم بسوتبر عبر صا لاما يح اصل نيا بح اص لات دس لش ذو نييتلا بعام
 انكي لكم ملم نم لتخاعرل نا ما ذاودا نارنالاب نيم ليال ا لع ةرئافو لاخلا صاري
 لضن لوزا ف لذ ناكفداشالا سود مّقلا ير يعرقل ول سنن ضن اهضىل اونا و لاو لع
 ورجاورقزرو مكى نب نولفحن يزلا ”لئاطملا م ليحل لس ور يملا ليثو ىلا للروح
 ناكلا عب لالا بارك لذ واما لامعالا نفح ياخل حا ءاربازا سلوق حل نانرزم
 ضب يلكولا نروملا لكن اوعا تي السر رسضو د وق تيكا # رم» تامل ا يتاي نا ىلا نايل ةدع
 النوت كورخا يأ ىف لااقدارتو رب ضف الا ىف يتبل ىرغا يف ل اونسلا لا نال حر يو عرايا
 نوم ١نايم اوُإاوِءْمُق يملا للا ضيصل اوزرف د سرر يضوأ نم ل اوم لكو ىزلات ول ىو
 بارا ولطلب سير اومو توم لا رن ىلا ضو اطنا ملاع يف دبسدملعورلا ةررخ لص قتلا
 تولد ماع ل وأ موقلملا ىلا د صو اذاؤ هربت مدلا ف لذ حر قر عري مر انف مرظو ناوعارلو
 رثلا ضب اذسضدابعلا لاوحا ن !(لكارخنسم ا نم سمعحسو يراسل نم تس ايلا نيب عما لصق
 لمرظعإ حاوراتوم الع ناوعاوورماي يعجل حراورا توما سو ضنب هدايع ضع حراورا لام
 لردع لوقت نور وكزداى ا قلخلاىا وقوف و لم ف ظءاوور مق دال 7م“ كنا واضعي ا عملا
 _ روعسلاولا)» عر ايتضالا لسررلاورارفنالا لع ى وسلا عروق واين انعم اوالواو ارفالا نرسلاو ساؤتلار يزف

 ىرخا دك لاعترقد اعبيج نءرفاكراو نيتلؤلا ل كلا لاقي باو الار يداشا مازوت حشا
 ورويعملاوا نائل اوا ليام انيس لوم ايرزرلا نا باوك ا ىلص امو اينيب حبا فيلل لوم ال نيف كما نناو
 ياك براس نع بس اص ضني ل نيس اىلا عرس او بو رلوق حمس لمتا» ةافانم الفص اننا
 هت لراربال اذان نم ءاّربلا يرن لابد نمل ادرلال يو ٌءاط بلعرارقم ىف قل زف اجريت
 لوقن وارلاواووعسلاولا ةان بطرارقم ىف لكلا بساع ل اور سلا نا شير ع ل د فلذب ثيدك وق
 لود نوقابلا ورق فين بروق لل ىريازلا »مايل رسب د يطولا نيس الا عرس لاعت

 ةي ظعَرد ولاتقلاهرمالا لبقاتهو مهل ضرعتتالف ينل ةويَح نوع وب مهءازهتسأب يو دوفلكى لا مْيِداؤْنت||

 فس انلا طالشخا املا ليشو راوبب الار نلت وقل را” اسللاو زو ماو هزرقريرزشلاب نال السب لم قربتعم ارسال ا نم قري رم تاّيريحت
 سي فلا نال نوبباانر زرق هلأ كا" ىواشيببا هرائماو نَا نيرو نعم وكيف لئلا
 سيما اطعان انسى ١ نر تلأس وق هلل نيل اهكار ثلا باذع نس نوم, ١ مس ازعو نتولثلا
 قرط اب قدا لسي ال نا بد تلأس امم الع اف شيساب قلما لكبيالانلا تلأس ةرماو تنمو
 و ينال حملا لرب ىذيّرلاو ىراؤيللو منحني شا ساي لعب ال نا يلد تسل ًاسداميناطعات

 محملا هزي نم ا اههيعنم ل وق يل سس لاء امنا طع مترين ودع مع ولست ننا تأ
 ردبى السل وقد |برب الى قاب ىب لب بربس الن نعافرمىا عب دالارومالاوا ميلا كا املي و اتاي مل
 ءايازع وت ف رسما نرازولا ل اروعلرب ىف واسلا قل اومو كي قرب سلو لق لم "الوز

 حل اوبب مديل ناك يسازعلا ما رجتسالادر تلزم اين لكسر لش ىلا ان 7
 ل8 ىواصا لااله ايسفوا ٌعرخآلاو أينرلا ف اما لف حقت نم ايارزووا صر ارجل الا نري ل كن
 ل عون ارثمدارم او بعهلاو شبل اريمو ىلع مطولا نم رابط خللا لعوب او ام ىف نونعوكل وق
 لولا لص الا لل ضويل ١ اوهضو كت قرلوق لكسر را ٠ ازعنس الاو نيعطنلا ليبجى م لاهل ثنايا

 رم زاول نلت لزمرو رب رهشملاكذ ىوطو ركب ابرسلا تاي يشن ( لكلا ىف لوثرلاو عر ورمل داوتسيف املا
 ليزك لال موسم يرحل اضن لا ناف لكى كل سدل ضرما هند حم ادباو ليث, نار اذ ضو ادب
 ررقلاا منال تايلا قع كرين شلاو تايلر طل وري يدم ىف لق لش« ديلا( لك ليفاب ال
 ريبوا دارتباممس اري ى ثلا ىننتك_الوشي ناب ناليبشلا كئيشراءاو روق تل 7 بسيلتلا نم
 لل لازناس اب نبا نعى ور يم نعم اع نم نوعي نيذلا لع ارو رلوق هلله .روعس اواو
 مار سما ىلع فيكن ولسلا لاو نع ضرع اذ اوي ايأ ىف نونصومس نزلا تير اذا ميلا هذب تل
 امو لجوزعشلا لزم اذ منال و مك خ يع مثالا نان ناذ نولسلا لاك ةياود ند ربا نونعو نمد
 مونرارف لا ىزكذ ل نوت نيف
 [ريث رت من :وىرذ ىوركذ ن و ىازرما م ضن مررئو اطر عار رصم ا ف“ عي يعل اين ١ ده ارجو

 0 006 0 هرم اس نا ناو ئركذ من وركزي نأ ىلا
 لم لنطغارا حئارلا ىركذ اهم عر [تسسالاو مس اهب ن كى تلا ى اىرذوب ىا وزف دمر لا ثلاثلا
 ريوالاى عاياو ساررفم ضلع نوي ىرلذ ريدم نو نم ماسح نلت ع ام ىا نزور و
 _لجر» لب »ىلع نيومذ لالا



 دماهتالا

 فيهو رمان ةةديغاىا لإن ْوْد نمل َنِْل تلمع تبكي كالهلا ىلامل ست قت َلَمْبُت ل ْنأ ل سانلا نارقلاب
 رس مهل اوبال نبيل

 |[ م4 ءاوحمساذ او
 يس سس سس سل سس يمس تس د سف او يس و دفئ. ١ ١١ حسو
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 ءامروبم نو ب
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 عا ايركيال وه هت دابحب افي ان هذاا ٍنْوُد نم سيعن اوُعْرَنآل كمهرفكب 0 نورك اْنأَك امي صلوم جلاب اَنعَو ةارحلا ةياهنغلأي م م ا ا يا سرع ميزو 0 ا تا هي سم إس ب بيس لل سس لل
 || ةصحح بح خخخ 1 رم زن ل

 25و ما: صدا اوهوأهكرتي
 لإ همه ا صرخ

 ضرلا ىف ُنْيِطِلَلا هتلضا ومنا ىِزَلاَك هالسالا ىلا هلل نبه ْذِإَلعِب نيكوشم حج اًنبَْعَ
 0 سس سس سس سس

 أتينا هل نولوقي قيرطلا#و سيرى ا ىدهلا يب ةَيْوْع لي ةقفر يسقي ءاهلا نمل بهذي نيااي ديالا تم ناَريَح ءاك نا عل نولوقد ةنرطلاو از 071 تا ملاح هني نيائكديبالا 70 م 9 هج رص سويس
 ئه وه مهلسالاوه ىلا هللا ىَرُم َنإ قرن ريض نم لاح هيبشتلا ةلمجور اكالل ماوفتتسالاو كاف مهريجعالف
 2َنورَستِيلاَىول هم ىلاعت ُهلوةولَصلامِقآ ناب ._ىإ بأني تر مل سل نايا وأو لالض «لعأدو
 آن موي ةقلامويوه ةْنْوكَي نك شلل ُلَوْقي مديرك وأقسش ىلا قل َضْرالاَو يلمتل َقلَخ ُىِيََوهَو باسحلل ةميقلا موي نوعمحت

 ه!ليقاوس!نمةيناثلا ةدفنلا نرقلا َر دل ىف بمب موي كل هلو ةلاحمال عقاولا ق دصلا قع ' اوك نوموقيف موق قلخلل لوقي 98 .اونب تءىحاأ ,هكساأر »هد ١ نراك دم ل اايارفك 5 هو مَ ريت هاه م. نأ ه 5

 ًاهرهاظكءايشدلا نطابب هيلا هقلخ ريكا وهو دهوشأو باغام'ةداهَّشلاَو يحلم هليموبلا كلملا نمل وريغل هيف كلم
 لف اهذاختاب َكَموقِوَكبإ قادت ماهفنسااهدبعت كهل اًهائضُنيكَتا ءات هقشاو هبظلوه را ميل مخه راو
 :ةنفاح خلع هب كدتسيل ضال وتوكل كلم توكلت مار قت ههقد هيب ال الضا«انير امك كدكو نيب يم ىلا نعل لص
 ةرمزلومليفولاليِيلَع مل جعل لاق لع فطعو ضارتعا اه دعبأمو كلاذكو ة لمجد ادع © يول ني
 هيلعز وجال برلا نال يايرامه نتا نا © َيْيِلؤْأْلا ٌبِحُأ آل لاو باخ لكامل مكمعز ىق قر اًَذه نيماتئاوناك و هموقل لَو

 همسي تسييسسب ب دهيخهللمسدسلطعسدهدهلطمجلا

 زيك ْنِيِلَلاَو لَها اَيلَكَقَر اره محمل لت اًملاط اًعِزاَرمقلا داََلَم كلذ مهرذ مجنكملف ث داوعل !نأش نم امال لاق تنالاوريذتلا

 وسأل "متهم ل مرسا نوري ىلا ماربإ لوق تقدر مالو حفن لعر تيب الم ةدايعمج | | | رمل قريع امس نبل | نم ج هراتيع
 ريب 21 ْ كالالس لك ة رجس الج انتلا نا ةي دمج ت اقري

 لياماو بوني لش خررات رذ أن امسا مارب ىلا نوكيا عض غران ةاروتلا ومو رزأن يميئاربا | | سوا لاسبالا لما نع(, نش ست نرإو تل
 ماضلارنع ناكن اور هامسرتلاخ سكحلايول بعقل خراتورزاسسا نوبي ن ا لمتكت حو عجل نايس | | سس اي نبا لامي وعسل ب تيؤرعاذإر مص ردع اوال عر اهلا لس ابل اور ولف مارد ى! لسب ليلعب
 رام ناكمسا نا نول انما حت موق اوكا ةرابعو ب يطنلا نكذب فيل خان مسا نيف او | || داء ن معنى ا لقسم لس ياو نسل لاكواينرلا ىف تبسكابب تنل سرت ا تسبسل اهي س ضن ل سب
 لقتل عامجالا ف لذ عر غلاب و انهي ل يي دعت نإ لمت اهنا عرارتبالا لذ تال فييضازر لوقت | | لو هيل اركان ةروك م لاو الا زب لكو نستف سمس ةداتق ل اند حرداشلا هراتخا ااهنولذنت

 هك داس ودوم ارابجا نص زيورججامي اودع مرو اهب وذو بعلو بسب و لوق لس نين لا ورواولا | | (ضيزيال ىل عطل عود عُيم الو ب قرفملا وب و لوعطممل اعجار لع اهلا نم مب انااا حرر سنا لحتري رت

 رافاراما جو ةيقوفلاءاتناب حراق علل. «سىتنا نقلا حرم اتم ف كذب قع الو | | وعسى دسم لب كرما حل, اف لعام لدرلوق ندم سير رص لع قاب رسم
 مم اربا مكسر[ اضياريفو ليما ءارلا باب ف ىوم لا لف هواري! فلل شيلو ىلا طر نكرم رلوق هس م» نيزلاربل اه تيم وم داومل و ابعل ممتد تزل ىلا ثان فدل والوت تل

 ءاب آن اميا تاب فل نيخملا ثار ضعبىفاسطملا جشم ورك ىدلاوك افيو ىجنا حرراتسيما ساد | | م انسمالاةدابعىا هرلاداعدمالسا لبق اوصلاريلىلا نب نر اميعنا الوزن بس ل تت وفرن الث
 ءاتلاو فلما ظنك تودع وق هيل لس لوي رومشملا مولا ىلع اني ىرب نكسب شذا لص ىبنلا | | يلد صلا ناش ادت مزور وقبل لوقت دو نرد ادهك صوري دنا ورع ذيل ى نبل اماه آلا تلت
 ضرللو تاوئسلا تايآ ريت نم ريوس واجب ل اقو ضاالاو تاولعسلا قلع ايع نبا لاق غلابمليذ | | هندي نعغمالام قدام قيال حمار بالرمال حاولا لو لوسرلاىلارمالا ردو يجر ضفل او
 اجلا نب تاولمس اف امو ىرركلاو ضرعلا ىار نتجت اوئسلا نعل فذسلو وطعم زنا بلذو | لاول ل وزتلاو مو ىوملا نيدصا لميا ىفإلا ومسارزوق تنل ىوامعا» هانكرت اذ انني الو
 رلف شكو عزجا لفن ام هانيدا هانعم اينملا ىف هريا وانيت آو لاوتلوق كل ذةلجلا ىف اس ى أر قدو | | تسبب ىذلاى وايل او ىرتكزلالاقايؤر ومب تسلط ضرالاى ريت ثيح نيل ايشملا ناك لغس
 مادا ب ناميبكلمنضت ىف لاوتو بيطنل ا نم اججلا نم يذاع ىارف نيينترالالفس طعن قت عرالا | | ىادابلا نم لاموق تاس كا بسب ذاذاى ومي ىربب ني اعنتساىبو املا ل اة
 رم رجلا اهنماضعب هاذ ركاب وجدريلع م اور ب للا سلا ورب لئلا عبلابال لتعلاو جر يعبلا ندب تناك | | رتيب زن الوقو نمل ةررميومتساىزنلاب سيمت اني اتعا لعدن اديني لاو رلوقرتومتسا ف دددلا نع
 نوتااد ىرئالرسلا ةررقو قدرشلا نع ةرابع لئلا دراهسلا ىلع نع ةرايع تاونمسلا توكل نالوالا | | سبب فيئاررلوقو نوكين نك وقتي مول حقاو قفار وقر يرجاورفف عى لاد نظن ولي لل وتخيل مول و
 لكن اإلا نضرالاو تارثمسل اسمن ضرالاو تاومسا تولي وهلال نإ نال عاق الكاذب و لتعلاب | | اسكر نوكيفنا ل وقيل وي نمل يزال اثناد قنا وقتنا دعارجواروسلا ل خوي فورد
 فكزلو م مي ارياف لائاك اعتذار ارجو ةريافزمم لصمي الو توما انل عفت | | بلل سن يسومصس نا الاروع ىف سايب لوريل ىزذل اوه د ىا نورس ترا ثمنا
 ةدادالا هزي تناك كم صضنا و قانا نب [مرزس الاه زب قت لاكي لاني ميئارجا ىرن| | ىلا ةداشادهيلارسضمار قالصماومتلا ناوراوق يدك لم اراب مويا سي كلا لوكا
 ترعب ةءارالا نول ن ا نمش لاوقالا وزب وروعسلا ىلا ىف ع دئارب نع ىف ىلل لفرع ابال ةرمعبلاب | | سلع ىو !ى طلو باظنث كلا نثت انام ينوايامالا صحت ل مادومث لسنا لمت و نا
 هم الا يإسنفاىفامهيرب اشد برادا نممالسلا يعي وديار ومالا نمركذ ا ةرارابداملا سيشذا | | مور تسب قل الو يك ىوامما» ناكل ثا نال لسالا رحب وللا سنو ماعلا فطم نم
 نم اهلناوق محلل ىتن لجوزع دوبي انالو شيعنم فير عت وار اتت ىلع مالسلا يلع | | ىنحم  مويلا ودعم مول نم اك دصلا فوقك قدعلا سلوق مب ويب لوقي لردع مرقم وربخ لوي

 مرلع نوطحملاو ن وطعم نين سياغ اء يار ىرن ف كذوراوقو لمار لاكي مف طوول | | لذ نوكبف نكدايشم لا نمش ل وق نيا ف اه ضمرالاو تاو قلنا نحو نيا ٠
 رّيقلاو سمن )و مانصالا توري موقو هولا ناو ىرسملاوا رم ئلاوس لق وق جل 4 لرد دس | | نيلاكا/باوصو لعن ع لا تانول ارم او لطرالا» تاولمسلا نم انين نوللال ىارركفاو قار ثلا

 عنا ناري و لالرتس لاول قير طال ميس نري ناد متو ننلا لشرب ناواباذبكادكلاد | | حم ود لكت تزخخ ذاذإ وربي بتلهفو اوبال رينو لتس يا نرطلا رزق ص
 ' نر موكل تف يالا ىفروك ده اروصلا ءارلعلا لتخا لم )نم ةايي العشب رسبأ تللص و وربع نم
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 داسقتتاواملوفاوعولط يدار واشمما اشرح امل نالوانني ثورخ ١ م اولي( سيل اهبم انيس نا ى ا دوم : /

 معاروتل لاو قطط دع»» ال١ زر م” لاق بوري اوفاكى ذلا كوكل ىار خا ملا وتل اسو ابر يس أ | سخن ىب د ىا تين شلا رف لوقو بيلا نم قوبل شين ؤروشل ار اهب لاو نما خلو ب وره "خش
 رضا خ ل ءازنتس لا ليس لك اكو , «داقتسعاو ىا ملح ذ روق اونسونل مب يعم نانو مبارمل ةدارا
 س ىلا »د سمج ابر لطرف كي منع لطب ام اع صخب_اهصني نم ناش انو ادب ١نوكيال انن ناالد اقبالا و
 0 لم ١١د ضي و رؤي ل ىا مذ عمل خ ل وق هلعسض

 تراولم ف ن/ق حصر وصلا ىف ينناو لاه لاك وملاى ا عصا رسؤغك والا مزغنلاو يراسل ش محملا
 لاتزاورت حله لاب نورت م اهتمي ذات ىرخا يف حس مثلا ءاش نمالا ض راما ىف نمو
 تراثا ناردب صْسسصرَول ىا مارك او ىا نحمل اررإ لول ل يق كوستا /ىع ل اوعرن القل نوطخل مارب
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 ردتضامكك روش ىا لطي كامي اوطاخي وليل ءاوكمأنْيِزَلاىلاعتلأق توحبن اذ سغوهو ىا هي قديلا نم وبكم
 *سيييإي-إ-إ -ههاه-هإلإل-هب_-ه بهل(

 نال الب لح قربي ارسال نم ةري رج تاتي
 ىسلافالاو ىرملال ع تسر وت حل

 سس 1٠ ناايالا فك ت ابثلا ل اعتسلا نول ًاسيياول اذي مءاييبئالاو ملل او قرطضلا سس: | من الل لص او
 ار ان اوف وع الاررلا ىريسرال اخو حكا ارد ل ريرب ناوتس اوروبا و اننى را وق هلل

 بس ق1 لاضوم اهلا هز ا نم ناد يقول ال حسم ل رل اورنج نير ملا نب ىلعمل مينو موو
 ير هوب ىلا عري كن ل هركذ روق هغقعصسمر رمل لالا ى افيد مح 7 201/27 01 دنا

 رركازيرلق تسلا "سم ان عما ذ ىلوارحلاةراعرفر يخلو عمترلا دلتا ذأ زوار لد
 ردع وق يلا لبلا# لاخلا لا كيس ندور شو ماد سمسا مت عسا |ىضنوا دوو اهرتبى ا
 باكرا ضمت مالا كرت لال نو بسس انوع امرت ن غل لوقا( لمتد اهدي لرنأىك اك تت ادوسم
 صا انملو بلا فييفادبل |برمبتي مل مالسماو خولصلا هلع مد ارباو كرت ال وربك قيل الوم الا
 ىانؤنلار يرطسب وق كه ير تفاعبق (الكلا نبع عظيم ناد ونيس بديصت نارتو بسيطبخ ا
 نوثلاو مثلا نبوةرعاو لكى ف ىا نادرشم عمتك الش ىا اوي وقو يامولا نون ىف حمرا نول مارا
 نولوروقو |نوزمووم»“ |رمال نييرصبلا ند ورئعو ري وبدس لا الار زعل والا ىو خم را نوف ىبورقو
 هيلو عفرلا مالع| يال حفرلا نوف ل لاي اتولان وأ زوق حل لم ا :موا قا دنع هين اذن ا ىو دي اولا
 نكل ورك لم نا ىارتيس لال سو ىاروق حيا كاء ب صان الو (نايرهخب ل اضضالا نم را
 ايس اول ناث لوعطمو مو ءؤوصوموا ءلوضوم اهدي لزب ملام لوق هل نيل الار لعاذلا

 مل انئاو نولرشملاوا نورصوملاىا متنا ما نحنا رلوق هيل لاو رج ئنلا كلذ لشاب لني
 ماالنع نولي نال مت اوم [سزلال و هلال ق الضنك نم از ازمصا منا مانا انا لي
 لاوسلا نع اي اون اكمسئاررز مالكم امين ادن امد ىلحلل لاوق ا وك يلا مالك موارموق مالك ن مول مادا
 /امضالا نيزب ىل'د مما يتوب اهيا اجا نوف وليو موق ملكن م ارنا نلكن انو 'لا سيتي طلا ىئ افرلوق
 نمالاو نانأ, ب لئلواوأر ندب لوصوملا ن اكرازتملا ور اوكرشلا م لكم ناك او توزر توف
 مس كلوت هلاك ىواصا» لوالارجوربند فلل واد تاور لم او وريف مل شل ادب
 نيس كل قس ل ونه أن يزلا تلزمامل لاق رهعسم هب نع ايبيفخ نيحيسلا ضيرع لف تكذب
 ناقل ل وقاوعم ملا ل شما وب اهنا لل سلو يع ناسيا لوبس لاتفاضن ظنا اول أو
 تيما يلا ىف رطل ابرارلا نا ىلا زعم سيمو . لل لشلا نا يلا لشتتال في نبال
 اسمها لشاب ناييالا ايدضر وص او ايا رسجا نقش ذاب ننسي ارم ايل نا ىلع اذان لشمال
 عب اهيل نييعحلا كين لق خلا حم امبءال نايرالا ناكل اقر ناب ملك رت ملا هيو نا تتجمل نارنم

 نامل دنع انو ِةريبا بكرم نوبي لف ص م ا يا ّردجاو تاعاطملا لحفل هسا نومك م كرلع ن امبالا
 انبي للعلا نمورملا نا ىلا املا لبا! يسبب ذو قار صتلا سن ىلع يلي مارين اهيالا نل|ب اها وبيك
 امماظفورخاوا نناسللاب ناكراوس قيرصتلا نلمس ن اهيالابريرانااول انو شرم اب اكس لاش الا

 ديم سس ب مص تيس

 َسضكلااراَئَلَك كللتمهرف حجنكملق ل الض ىلعمهز اب هيوقل ضيرعت ©َنيِلاَصلا مقل منت
 ق1 رب 9ادَقي لاو معجب ملو ةجل !وهرلع تيبوقو تاير هقلاو بوكا نم يكاد قر دب ريكذتل كره لود
 اقدايعي ت صصقىتو ُتْفَجو ف ]لاق سبعتام هلاولأ قف تر ىلا ةجاتحلاةثصصل مارجفلاو اتصالا نم لأ حت هثدأب © ٌىٌولَوفُت
 ههيد وولد اج يوقد َجَأَح وهب نييرْشبلا نما اة ميقلا نيدل ىلا لئأم اقع هلداىاٌضْركاو تومتتلا قل رطَم ْئَزَلِ
 سعوفرلا نون و نينونلا ىدح اف نهي اهفيقختو نونلادي شتي نوجا [لاةاهكرتناعوسل َةِيْيصِت نامأتصدل اب اود دهو
 ىيبصت ناماتصالا نمي َنولِمقأَم كالو اهيل ىلاعت نْنَم نَوَوءْلنا ةين حيو ىف ىفذول دانت ىاعارقلا دنع ةيآقولا كونو ةانغلا
 عوش لك كملح حتشتو ىا اكل نك نر ءميو نوكرف ىنبييصي كوركملا نمي نر اق إن كلل ليعأدرةر دق دعل ءوسب
 للاي را كك لاعتهزرا ممتن ُنْوفاَرَتال و حفنت الو رضت ال ىو هنداب منكر مفاد فيلو نوتمؤتفا نهري اق
 ؛ىش لكىلعر داقلاوهو ناهربو ةحح "ل يلع هت داعب هيُلْكيملآَمّةدايعلا ف

 فزرب|اهبرتحاىتلا نيج انم لدتؤو أ دتبم كيم 0 َنوُرتْهْفَْهَو با نسلا نم نهال كيلو نيصيصتلا ثيدح ىف كللذب د 7 ع مصوروسصو59 ور ّ 0 . '
 ذقك نم تجرد مقرن موه لع ةجح اهلهاندشرا َمْيِهِرْبإاهنّيَتا دخلو دعب امو بكوكلا لوف! نمىلاعت هند !ةينادحو ىلع

 اواني مامزم ظ هنب [َبوقحيَو قطْس] آكل بهو قلب يلع هحنصق رْيكَحكب نإ ةمكحل او ملعلا ق نيونتلاو ةفاضألاب 0 ا ٠ كش طرس دم لات او ل ل .٠ 2| .ه < 7# 2 . هم 0 حلل
 س3 مم عام .٠ ادم ف ىو 35 دم 5و ومر

 َنقَلس و ءؤاَد حونىا هير نمو عهارب لبق ىا بنص ائْيَرَه

 هو هلا ا دقي يدرم نبا ىلِْعَو هنبا ىو انو نبيل ىِزرَي م هزيزج

 ٠ 27 ٠ و نعي ١

 و نوه و ىسومو بوقعي نبا فسوي و بوتأَو هنبا
  27عب نك ٠(نب سمس اص ايما ناس

 00مم
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 ١ 0 05 1 د و ورظر م اولكر

 كِل

 21قبا ْساَيْلِإَو تنبلادالو!لوانتيةيرنذلات ا في و 4 0 ٠
 8*9 وما

 هك ب ارمو نادد ع املاووجرول لرش قرسي نازاو بلل قلعت بيدا نازذكو لسا حم اىبم
 مي 6 ١امذ'ةداشا لاك يوت حلل ترا” نوار شب دالارلاب مهرلا نسؤنامو ل اعترْسلا لاق
 (رقاا» ميلا سلاف نوت امنا رلوق نيوا ندردتسسم مثلو ىلا نمج لخط وك نم موق ىلع م السمار يبع مسي اربا
 فكل فصويماربا باني رق ورمخ ادتجل وق دارس فلو زور بأ ةداسو ل بورت لش
 لوعغمو ءانن وق لوعطل اوان رظماوا مي ررصملاواريلا يلع اسس اصّسنا تاهيددرلو قو لت خلا
 ىيغلاوى امفاضالابلوث لل روعساولا الراح امض اهي اوان نيك١ تدون تريلا
 ل فدواشن نم عير ىارتل وعشت اردو ان ناب لوعطمل او ىا نيونشل او لوقو تايعردولم ب
 ةريسالاويلعلا نم ل فلن اذ اهدي لن وق ل افضطع نيبو لوقو لمت ستر ىا تاه
 وب رع قتلا عني نايل ناذوق هناك _ روعسلا ىلا اس وز اوت ىف عازمنال ارب ىرغالا ىلع
 عاف ريع ضارتع ا ءاشي نعني ايي نترك بتعمل مك لإ نا ينم اوربت ل ليلد لاك
 الساري يايا ل عل هابي ع انير اموفو وق لله ىواصا» ئبلع نال يسرك ىف ىلا
 ذامئاربالر نشا ني دذ نيو زوق هيل قاا'ملاولا لا ىرعتت لالا ننس مابا ناكر ضميت
 ناكولف( السلا يلع مارب ير نم |يل مالسلا امهيلع ولو سنو ناو برقا نال حر ون لييقو ريف مكلا
 رعشلاثنا ألاف نوروكزملا هاب رعب ٌىلاد ألا لن نم دورعط نارا سا ( السلايم مين اوبال
 عيفرب ماريا انيزرجامل ضرار ن ينس“ يرجو ىا فلزلولق هللعس قانا ىلع تف طع
 نوداب لسن نمس ايلا نارومشملا سايلاو زوق هيل قا» سي ةوبلاو هدالوا ٌءزنلو ناد
 ىف قل ضملا هاكدرقو فوض ل وقوم درمال ءافا ذاب لولا مالا ايا انين, هرلذ امو ىلوم نم
 - سوم فا نوراب ىف نياروق كلل لدى حا جشم انني عجبرللاو ضرما ويصب نانا
 مريع ىزلارتالا ل وهلاو نبل شل ارماابو ايّمث الا بتاج نم ىلوم اما نوراب نوكل ع ءانن فرو
 نار ب نوراب نب رزجلا نب ص اوف نب نيس اي نبا او نوداب طابصا نمزبا نئررسملار ومب

 فنانا لاول راب نكن نرضملا روتر اعاورج ىلا لزب لع ىرتوتالاو لحن خس ان حبب رداشلاو
 ادري يخل ورطو لصجملا نم وول ام وف اويل ى سوم

 لارزأمنئندابزلا عمت خ طقس ءلاوب باجسشسلانمراصو مئاربل حمرا هأرسرقر جام لو ةع
« <«* 

 يرسل نىرانيو مالسل اهم اهي يسجن ارحم ارراسطعيو مانصال ع صترزا لعتورشت

 قرشا لاثد امسؤرمف بؤيصيمم ىلا امي بسب ذريلع ترابا اذ دعا اميريسمالث_حضي لو هرغيلاد |
 ملداجورمص اهفىارجاوفر سرق لب اورموق ىل اسي ودازعتسا اذن لنعلا نيف مب يوم وقبل نسا
 | ديرْستب نورتكالاًأررقو نونلا ضيف ماع نباو ندم ا لبا قْسلا ف نويباعتا لاني رمق
 0 5 م يما



 ةج 0 ءلوعمسإد
 ا ا ا م ممووووواولسلل

 كَ ميهاربا نان اد أه نيا دوو نيو ةىث ازمدللا ٌنيِلَو.مديهاربا نبا ليام نبيل نقم هزم 2ك ىلبومتمخا توراه
 دول سس ني شريم د

 نكيمل م هرضعي نال ضييعبتلل نمو احونواالكى لع فطع خام مشرد ةمهب[ر| نمو ةوبدلاب © نييك َلَعاَمْذَصَفمهزنم
 ةخا ْنِئبمجاّورقأككىلو ف ناكمهمجيو دلو هل ويلا مس و

 وواكمم م

 يول ىذه هيلاو سه ىذلا نيل اك ذ ويقتل طاَرِم لإ ْخُهيَرَهومهانرتخ
 س 0 (ليعا ىتملطسل يا ذم بدلا ةمكحملا ملدا, بتكلا ضعمب بكل كنت َنْيْرلا كلو © ومي اونا نع حرك اضرف اوْبَرشاْول و هدانا نك هي ممول م ص ا 2 ما مو ١3/5 ب 7 سواد هل اعراس ول 3 ”. هو 2 سمس هو 7

 كيلوأراصنالاو نورجهملاهه©َنْيرِفكب هيوم َمْوَق اهلاثدصراهبأئكَو نقف ةكعل ها ىا ءالؤط ةقلشلا «نلكب ىاأهدكَيْنَو
 همس يس سس

 و ومشا١ و <
 . ةيتاريصلاو نيثتوتلا نومهةيرط ُمُهنْنَهَِف هنا مه ىٌّرَهَيْيْزَل
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1 
 5 ماو ل هلل لاب

 ْ ه:لق الص و اهذ نجح ارق و الو وأققو تكسلاع

 ع

 َّقَحدملا_دوهرلا ىا اوُنَدق انو تحلو نضالا زيك ةظفع ىزكذالا نارقلااموُه نإ هينوطعت رج تارقلا ىا َيكَْكلكا آل ةكم
 بلال شل يع ب |

 نقركب لعمل ليت منارقلا يومص اخ دقو خلع ةثياط وبل اوَوْذإ ةتفرعم قح ةوفرعأ موا هتيظع قح ىوبظعان ىاةِرذَقَ

 ىإ يطرق ةثلشلا عضاوملا قرأت ينوي اكل رم دانون ىسؤم هيدا ول بنل َلَرْنْنَم مهلك
 ميش سسيصيصيييييسينسل 0

 دوبرلا اها تمل مط ةقداط دره تعنك اه آدم ميك فلو اهنم ها سبا نوبحعيأم ىو ةعطق موتا ذد ى هنوبنكي
 يغ باوججل ةولوقيم ل نا هلزن اهنا لق هيف متفلتاو مكياعسسيتلاام نآيبب ةباروتلا نم وكوب ومس اوملحَت ملا كتادقلا ف 010 5 سا ب رع ف دس توم يس هلك ىو.
 م ا فدل بّتُكلا نم هل هقْيَنينْيب كَل قِرَصُم كريم هناي نارقلاَلطو© بعلي مهلط ب مهضْوَح طوع

 ا!يروعلار ل انمار

 س انلارئأسو خكم لها ىادمّْلْوَح ْنَمَو 2 رقلامَأ هير لستِلَو قدىصتلاوةكربلل هاتلزنا ىاهلبقأم ىتعم لع فطع ءايلاو ءاتلأب
 9 1 7 و و 0-0 رونمْؤُي ةرجالاب َنْوُ هو سو,

 مرمهو مي نونمؤي ةرجالاب نونوُؤي نيلاو

: 00 
 ء(ىنن هع 2+ 5 لإ قولة ذايبن نكيملو ةوبنلاءاعداب

 زكا لع ىلا نتي دساال نتراهيلقع نمايوخ © نظفي ذه
 . [مهؤمملا َلْرْناَم َلْثِم ُلِزْنأَس لاك نم 5 بانك: هما سمن تازن 1َْسوَيلإ

 مق كيف (مرقس سرا رع ولالا سس هلق ب ١ ا ل
 كدي اداب هَكيلَملا و ٍتْوَملاِتاَركَس ترم ف نور وكزملا ٌنِومِللا ذا غاي ىرتول وانه لشماتلقل ءاشنولاولاق نو ءزهتسملا

 نيلالب لع قربتعل اس (ئتلا نم ةريي رج تاير
 حروف رم سراوب,ل دى نوم از ل

 روق سلس م/م ومب اكن ورإب طابسا نوب ليتتو ىلوالا يلا ىف نب مونت ن ايبلا نولي
 حرتاواوق سلس ق٠ خس لعزل و خب اهب ن ايلا ومس حراطصلا ىف سيطاكدا ىا نديم اعلا نع
 تلبفإل اء اذني نمسروق سكس 1 قش نباوبب ضاوي لوقو روعسل اولا وججلا نبي بوطخنا نباوبب

 هس كياوريضلا اوي منكم لك خلا يارب داشيشلا نا نولوقيلم هال ءلزتعملا لوق
 نزلا ائلو وق حقل كرارم »كت اهدملا نمل حمد امو مسرع رياض عم دارك شاول و رلوق
 مف ملل بانك اياب دما ىف بانك ىنم لك سيئاو شن فارم لو نيني وكزملا ىلا ةراظناإا
 اربي ومضت لو سمع وعسل اوبل |! ن مس ادور اء اربيل لان ل اب فذ نوي نلا ناري اد
 هسفاولارو مرفلن مناف ل للفك عدمت اي نزح عملو | نايل لمن وسلب لب ىا نير
 كورال تش ىواصا» ملا مول ىلا امي نولي امي نونمؤل لباب لج قفل تاي ماو

 وا ب نم أن م لكواورشقا مب امسيؤ سلا ىرب نيذلا سلو ارلوق للرب متي انو نورو/زملاءاييئالاوازما !

 انفاوعد وموته ب موبيل ئنلاب ليلا لو اهارقوقحم يلد امن (الاوقفو ربا ام ملبن حمو خلا
 حر نبل ضل ريل مرخ نا لضراوحلا نعمل ت ايل هزم جا ورتقا منا سف لو تك رمي
 حول نافل اباكا اميفم#ادتقالاررمأم قفص سناك ق لا لامك لامخ حبتين الفل ذودايرلا
 نايلووااده نما وءابلا ليس جام بوقعيو نلساو مكب اص ميااوردوق نم ىلا لحب حام
 محامص رول دراشلوربعملا نب اماه سولف د ايلا لبا بول و رقنم |لرشلا راوصا نم

 سلو قرص ب حامل يقم وايل قرب زلا باوضانئل ايلاو ىو ىلكمد ار كذو قرب النايل شلا
 للزب حدو اديموتلانرزوق يلح لمجااب مف قزم عي تل متاكد تقي نإ رج اذ رعت حام
 عيت ندر نا عم الا نوط ع موري ل لصنزالوسد ناو نصت هر نايا

 ىداصا ندلا عورتا ىزالا يلا وريموتلا فر ايّسقالا ن اب اها شمن 7 مرلكن او حبلا
 انهت تبندقو ارت ناكاؤا ضولا نعى ك رغدان ينكاسءاب ىبو سم اال حلا

 سس #1 فقول امنع :صارتسا للرب يترتب تاس اءاسي طوق حلال كا رإرقلا رثكادنع
 فلا داق الاداره ىلبر عمل ريم ارينا لمت فكولا ريف ل صونلا ارا ى ا لصوو زوق لا”

 ءارلعلا عارقو مايا /وي ىلا نيم اءالنلاسير(مل لكل يو عل قش ىا ىرجلاو ضلت جلاس

 لاصف عمت ازد ايبو مالسلا مس ايبنالا حين ل ضنا سو هديا شرد ص شا لوسر نا ىو زب
 ةرءارجب» لذبد (لبحاص م: ارباورموق ل ىذا لاّتتابحاص حروف ناكف مثقف تن اكل اهلا | ٠

 راشلا اما نايس ؤارو نحن اور ايلا لع ريعلا ب صا بسولاو وضعي قم اورشرا لسيف
 و قنيلو قيكتفاب اذه قرب اظلاتدعير سلا بحاص ىسوموركشلاوربصلا نيب عم سو ومش ىف
 رسبت ارسل نلا مث عرفت بحاصس نول دعولا دبع املي اواينرلا لري لا بس امان ايلا

 هزي نفعا مراييل نعتز اازرب سمن ثمل موو ال امعنلا سلك حمم م فرت نا
 ملا لس ىلا امم نب ثم ريصنا نب للام لذ لاك اول اذا لو تهلك ىواصا» لاصملا
 تان لام مث لاك نبي للا ضخ يلا نارججلب ىو لع يروتلا لزناىدلاب كمن الوب لوريل
 اص ىو تيرس الا نبي, يحك احم اودتتو رجلا نع وو زو هلع اوبن ليز زم دومرل | سمعم لو نيكس
 ميلا مةرنع مفيازلا تارومسلا نش ناكردال معازلاف سير قب لت و سب قرروسلا|كس اكن او يم يل اذ
 هتلل-لا» اورق ايواول اك ع لصورف لاو ن بال ليلا ىارايلاب لو تلقا لكسر وسيلاب
 قرش تاقرو ىاوطع راند نا قلك لا تان الا لبن وق ايدل نيقوفللا ىار لاو وق
 نؤللا امالطصاو عج اوه ءرقلا نم ضل نقلا روق هلل ل٠ دز الاورادبالا نا ومار ام اونلمتم
 ثلا لزناماول اك ث يحرس ازدورتو لبر يختل ةروبصق ابرز الل لس هيلع سلا ىلسيُسلا لوس للكل زم

 مماؤ مببو ىرقلا لبا كبكاضاز ىلا ماتيس اناو ىرغل مالو حل ىواص»» عت نشب
 اهمال ركذل اب ةولصلا سصخ ملا متالص لمه روت عطعس لاء لفرالا قس امم الوان انرملاو
 ميلا صب مولا قدا لاق لا" ا,ماظا.ماوخاى ع انف اكر اسيلع انفاص نمت نيب لادامتد ناايرالا

 لام ن اكوريلا ىوارسلا نا متو َةوبنلا شوا ىذلا باذللا ليس ن تايالاهزب تلزن دات لات

 ملاكى بليس نا ناردستااىل سو ردؤع ثمنا لص كل | لاّئش نيلوسر لس هيلع سلال سلا لوس لا
 لاك ل ارسع سلا قصر ةريررج ىلا نعى ور املا نعا تيرزعل لسنا لسرلا ناالول مالسلا يلع ى ب !لاقف
 ببي نم ناراومىري ف حيو نرالا ناز نتسيتو اذا نانا انمي مستو هللا سل ا ىلوس
 اود اعنص حامي انا نيزللا نيب اذللا اب تلو اذ (يسبو يمن ينيخأا نال قداذ نامباو ل عارلف
 ل نا وللس لاس ب اززلا طيس اريل | يحامو ىضحا اروس الار ئنصلا بح امي وار ارم ايلا

 ريلعسلا لصسلا لوسررمعر خف نممأب وبلا داري اهزؤرل ىل (قي ىنح اووسالا ىف تزن انعيلا بازكلا
 ميار وريف مقرب يارا لسو لع شلا لست او ني ورتوم لبق ملوي يلا لس م ايج لضو سو
 نيالا نموزلا اول ًرلوق حلال برن ٠ ب ىهضحلاو وسلا ل سعب ىلا زور يف اذ عليا لون لام
 لكى رف ثأ اهلا نان لاانقلششلو يلع ( السلا يلع كل ارقو لقولا سماك رساملا نئررعس نر لامي
 اقداصر م ناكن الاون سن تزن لد انيك ماسلا هيلع لاف نول نلا نتا سلا راسن ناس

 0 هماعنالا

٠ 

 مم

5 

 ْ وا لرادييفلا» ءاب أ رئراف لاك اك للكرش اب اكن اكن اوريإا ىوااك اق وارّمن
 رربلا» توم ا رش بو قطع مت ترفل اسيرللا تر
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 * وأ ورم ةدألار . هر ” رم ساو موو مج ها “ةوزآكل طرا 33 3ك[ . - * هم 8

 َنْولْوُقَت ثامر, .تاوهلاٍنؤنهلا َباَّنَع َنْورِجت مولا اههضيقنلانيلا ْتُكَسْفلا اوبرا افينحت مه) تولوقي بي لعتلاو برضلاب مهيلا
 اعيظفارما تيبأرلول باوجو اهب تآميالا نع نوربكتت © َنْورَتَ هوي نعدتتوأب نكءاحهدلاو قوينلا ىوكري قحاب ملا َلَع

 مب ايل وو ةيحاصد اي رط ل نأب

 ورم هر َلَةَهلَقلَح مكس ِلولاو لآملاو لهالا نعني درفنم ىداَرف نمل قل هاوثعب اذامهل لأقيو

# 
 هريس رس مو ارث هم(

 أي ركرتو لرك قارك ةافحىا
 ك0

 زد نير مانصالا ْمْكَممْش عم ىدتأموأديوتمهإ لأقيو م كايت خاريخب اين لا ق رورو لاوههلا تهمك نيطعا كلو
 هوةكيْمظَقَت نفل هذلا اوكَرْط مكتدابعقأققسا ىاىا يو زاك

 اكاثتثكثثثثةثثثثاثببببببب+هههةدددتتدئ_(_-(-(ضضي_يو_#ددل#

 يودع بهذ صوم كتيب
 لا يذم لخفلا نع ئوكلاو تابنلا نعت حلاق اش نيه كا اهتعافش نم اينرلا ق6 وعيت مدا ووك | إو هل ط 1 هي 5 ام را 3 0 1 1

 و

 ملص فرظ بّصنلاب ةءارق فو مكعمج تتشناو
 سلع و نأ انو صدم

 »ب يرللا و بحنا نل ىذ
 سس سس سس بيب ب بسبب ب بببسبسملا

 د وو ؟يوارمب . ملاين يوكمأا ط2 1 تمكث ا. تةامالا تملا جد 3 ع 0ال

 وكوت او دلنا مرخملا قلأقلا مكي ذ كلا نم ةضيبلاو ةفطنلا توملا جرخت و ةضييلاو هفطنلا نمتأطلاو نأسنهلاكِت يما نم
 رب باز الرا وصلا لعو ييل ا بكم

 رون نمي هدييأم لٌراوبهو صلاح ويح قش ىا مبصلا ىنعمير سقم ْءاَبْصِإلا َقِلاَك تاهريلا مأيق حم نأميدلا نع نوفرصت فيكَ
 ًاياسح يا ليلا لك عاطل بصنا اب كبتلاَو سما و بعتلا م قلما هيف نكس ميس ليَ َلعَجَو ليلا ةلظ نعرابزلا |

 بيب ب يس

 تيل هكلم قزئِزعلاريِرَيروكزملا َكِلذ نهحرلا روش قابكن ايس نايرجي ىار رقم نم لاح وهو ةفذو نحل ءايلاواتاقؤالل ارا 5و 710وو 5م 2 ته الن ا: 2 55 هلل سوءا هلاك
 ه2

 1 ا ب

 اثردق ىلع تدالا »را كليالااتّيب امْذََصَف ن5 راغسالا ىف دركلاوِرَبْلا يلطف اهيا نتي ميلك َلَعَج زل َوهَو هقلخ
 ممتسس سل سس سس سس لليل

 ف مكتم *؛ هوي محرلاف مكنم امش مدى ٍةَرَِو يت نقم ككل كانى وهو نورب دتي © نولي وَ 0 طق روس و : ه هَ م د5 ب مج 9 كار و7” ة/كنإالا 37#
 ممل لاقيأ 6 نْوِهَقْفَي موَقِل يال إم نق مكلرارق ناكمى!فاقلايغِ ةءارق قو بلصلا 5 : رك 5 0 ا 300 هاباب «4 هه. وص *

 ممل ذ نإ ما
 9 نك َتابءاملاب مب ةبيينلانعتافتلا هيام ل مي يب ل مما

 مك أ

 ًاهوعد ةطنحل الب انسك اصعب هضحب بوي: بكاَرتْم ًبدرضنحلا
 مديشسيليضنينلتالل

 م

 ب
 يد

 رمق

 يام ءامسلا نم َلَرَْاَىِزَل َوُهَو
 وحلا لمي ىا ١١ ناونث مايك فايز جدنعيام لوا اهل نك دبيوربجج لدتا 0 هلأ و 0 ل ا ىم نو ٍيزظوطخا ىنحمب ايش ينل نوبي تبني و د #ر . ءءء 0 59م5

 اًهكْشُم نارا نْومَدلَو عانق .يتأسب يشَج هباتجرخ او ضعب نماهرضحب بيرق هينا نثكيرع نون أدتبملاو
 نيلادم لك قربتعل ار ساىتلانم ةري مج تابلت

 ةررقالز ال نازل ضلااوصرفارلوق تل
 نع ةرابج زبد كداسجا نمانيلا اب وترا مب نولوقيلمض اب بييجا]فر قرم اذ اف ندب نصور تاغ ل شرعا
 حاورا ناش يسر ملا ند لمجا ةرابعوريبكلا نم لارياو سيف ع نم عرورلا ق ابزا نو يرنسسلاو فنعلا
 مهلار اننا اكوارلا سيد وريغب حرزك الر اؤللا حاورا ناري زك صدا الملا مر رتذ عروزخلا ل ارا
 سس 87 مدرمالااهنيلخاو م: قازيإ لاري دداقر فم ثال نس ىادد الاو ضف الا جلرعا يله اور نا
 ءاانوكسو رجلا نيا اعلق حلل . سيخ داولاو باحث ااا زرإق حلل
 ظ نور ل يو العاذ لعب: سولا نعموسا نيبلا لا نيل يسلك نوت ظىا لزعا حئرررمما
 دادنعالا نوم لصمنااو لسولا نيب راجزلا ل اقر نب حتا حيو نعملاو عاملا لعل لا يلار سا
 رسبت اءريلع ل ريع ء افلاو ضرظنا كا بنل ابرلوق يش لرب روت و لشن ى ا
 قلافزتلا نارلوق سشا# لم نر يو لسولا لعازيلاذ يي كلصو ىلا لوب امنا تل ذ لاو
 رمز ىول الام يح اب دارلاو كلذ لكل ديم ركزي عبئا رب يلح امو ريجؤتلا ركؤ مره لى ؤلاو بلا
 نءزؤب ف ضصرالا نم حرزكرابرصخت اذ يل اد شمس او يطول اسد اد نصى وتل ابو لولوي او حمتناك
 لو برق الام و هشسلا منفصلاق حمو هف لف نحب قلن ينعم ارينا لمت بردل' قل اذ ف انما ني ونلا
 رع الادرولا نزح اى ا ثايزلا نمر وق حسك ىواص ا” لايّسس لاو لالا ىف قل افداملاو يظل ارا
 مل تس ىوامارب ىونرلاب لك هوارع للا نضر لو يل # لكاس ايلا يحل نم
 ناكومءم لك اب درو راب امل ل حلالك ن اتسم مالكا ل مك نال ن اخر دا لكك سبيلا نم ف خرم
 ايت تابنلا نيس و عك او موطتل اكل ما حوراؤرلصا ناكو مي ال اهتيمل ابد تازلاو ناو اال وا حراز

 ىويلاو يملا قل اذ ىلا فض طع ت ييم ا حره لو حيل ىواص »ل كيف ةدايزلا لوبق خم اهب زاب
 نايبل رمال ىف انس يملا نزيد واولا لرت اذو ناربلاكت يملا نموا حرحيلوقو مسالا |: لبي ل ذل
 نايإلا نئنوفرصن فيك وق جلل لاب سلع ال تسيل نم بلا ارنا سنت نم يملا نلف نال
 "نم ا نحت ىراكنا مانتسا وم ايشمالا حت نال ارداب مك رتغ احمي اب نايالا نحر عل يحول ىلا
 انف ضن عزل اولا ليارارم سيو جوعا ىف لوخرملا نعمل حايصالاىاررصمروق حلا ىواص
 ىا ليث لكن وق حلل ىواما» علا اوم وهراداراو حرابص الاومب درر صملا لا ثميحر ير

 للا مو نم يذاكر اعرئاادنع نولي ىزلا وضل رس سفْسي ىلاوت ارش اهو ب زاكملا حو اديب ىراطلا

 يابص لا لكك اس الهرافساهرارذلا ضايب نع لع اوم ىزيلا عرش روم نسا امس رصا كررثأن يقوم

 لنيل هل لان فوك في لع ذل مسا ذيع ليلا ع ورا وق ل كا

 نويئلكك اعنمزالا لنرمتس ل عت زم و إرلا ناي لعوب يبوصنم كسر وقو ريلاكس ل وق نم ضيعملا ىف ىا
 ليلا لعب أرق نمو صنلا وج و .لمللا لمى ع نلعر ق هللا لا رتل او سمنت او للا نب
 ساؤلا مسالا تاالز لم لف الاو ليلا له ل عز وق < ١ ليلا لعن نمل حمر فلاو مش اوورزدفا
 روق تلا ”رماظزم الاف قام ا لعفلا نازي ليلا لعيو نييطوملا ورق ىلع راو لقي ا ىنعاملا نحب
 روع ى اجعل اب بسر رصموم داهبريسداوب روري من تائوالا يباح نال نايحلا ىلع يلح ى ا ان ايسح
 الروب نلخا ومد لاو دررتمتءلاعوب ورق تلق لاب نى رك اب بسرد صمرللاب نابل
 سمت يضرلا يأ لكم ولحم بر | نيالا نايسكر وق ل لسها_ لمت ا» نست ن اك هر ةرابج ل
 رلوق هليل ىوامصا» م ىف ارملا عرونلاوارفا لكى اداب وق حلل لا» نامل و
 نور نارتو عوقسممتورقنتس نم ىننل نائل سكر وتس رعبا لباوريكن أرق عر ووقتسمو وتس
 مترلا روس وعس نبيل ادبع لاو عر وتسملاو رسما ىف اوفلسش او عردوتسمو تنس لى |نايرا مب
 لق عدو او تارداما امرأ فسر طش ورسمت نير يمس ل اهتو سمج نا لاروقلا ىف عرووتس رلول نا ىلا
 لاا تملك مجوز لبس ايه نيا ل لاقرب: نير يحس لا يم ايع نيا نع مركع اور وبري لا بالا
 اينرلا عردوتتسم اوريشل |نروتسا | نسا !لاكو ليو زعل 00 لمعلا ىف عر روس نم نالام مااا

 رئتسملاوربقلا عرروتسلا ل يثو كباصب قنا سو و لوبا ف د خي دو شرما مدن او لوي ناكو
 رااب اماتمو ارتست داسورانلا لب | فص ىو ان (ّيموار سي نسح منجا لبا فصل ىلاعترلوقلرانل او نجلا
 نا لااةراشا نومّقفمس انبرجو ٌاقرلاورارسالا نوفي ى ا نويتتخب ل وق اسال ملاوم نيرقن
 البن نوملخرل اميؤر تطور شمر اطرماف مومن !فف الت ب ايل الا هت وقشر نان الا هل ىو ايو ناس الاراوما
 كثير اهبالابالواور بعل ع ىلاوت نس نتسما ىلؤإ ارايسا نم ل زا ىذلاوسو لوق قلل ىواص
 ملوقبر لاداشملا قزرلاوبم و تلك ءايحب ىزلاراملا لازم اباين ان نتس ل صاو سنن نهال شن ىزيلاوبب لا
 را للا راسا رك اكذ ناش انس الا سلو ىا اننا مرو ىلا ا ىوام "” ركز رراهسلا نو

 رضصخاورطر وع اوروعل مخ اورو موش رطب اوتإ لعن مس اهل وف مي ليال ىواس» فعن
 معقم بنى رخل خل نسور وق لكس .لمماو بريطنلا »ب عرورؤلاو لوقتبلا حيت خخ الا ورحاو نحب
 لا دونصو نونو رظتو قو ولاوببوونقع من اونق ل وق يطل ل »مج ضخبلا لرب ىا لري لوقو
 برق ريراهنلا ل( كالو طئابسلا ىب لييقو خربرارشلا ب ليت نروجرع حملا نيج ارعلوق حغ

 ممن اضال يجز لت اراوطا نا ملصاو بلك ث اسساو ضن نم | يعجل 2 ا
 اومركأ ثيسررلا لورا بطر مرسلا مويا ملا عيرعالا مث علطلا | لو اذ سيرمز بساط فلوق

 لع نلت اين لم وطخم لا تانجو رلوق يسع ىداصا» هرعبا لع مقروم ال اوزرل و ةلسلا دلل ع مسك بسيتباو_للع مالا نم[ طم او عرج مطني 0 اوم قوما اني درولال حئر ميحد ل يللا رهن
 ىلع ناذوطعم ناررفاو نوتيزملاو روق ذو متنا لثما نماهنوكل فل اديزعدكشناو مال ىلا دانا |

 افطع ع ئنو ضل لح | ناي اكتهاريلبض وطعملاو نوطعملا نيب نيرتعمإلا لنلا نيون وكيد تايلا !
 ىد [ما'ر ومب راق لاو نسا تانج
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 نال الج لك قربتعم ار يس ىتلا نم قري رص تاير

 ةررق لكل الرس اورابسعارظن حف انه ايما اديثوو عي ضيل يحلل امللااورظناىارمئيورلو تل

 روض ا ىلا ازيد اثنان لا نوت اع لرلوق يح لس لك لاو ىلا ل اع نعل قو هربسمو هدم
 يدا“ اهب ىرشسمالو تايلا_ ضنا فرفكلا قلم ن ماءاو |نمؤمربحلا ناكاؤاالا حن لوريزت ل والا
 دل لين اذا لوا لو رار شم لوقو اولحم ناني وعطمر سل ىا نانث ل وحشم سر اودحبتو زوق جالس
 نا ما ازتس ارث يا ناب بييجا ميرَيَسلا ةريافاهف نارثم لربي د لوا وتم رار شم و اول نازنلوعغم
 هبل بريلخ#" او شلا لع للاوت يلامس ممدق تكا زلف كلوا شاوأ نجت نم يرش تلفت
 قليل نك ل, نب دلو نإ !نوو تمل اف يل اوتدلا نااومنأ ارق و عم اورق برب لاو لا مقلعتو وق
 وليس شيت فيلل مث لف ارا لحبو ىاراكرش لموا مانصالا نم وقلم رو ى) نجلا ىلع نطعر شلل ,رقو

 نيسبلسم اوقرخى اا وقف لع اذ نمالاو وب ضو ومي عولحتم ايل مع يغارون حس قا لائتريلا
 قرفلا لائم عمرو نولي سلا تملا جول او لوي نا_رلع نالإل ااولاث نصي تش 0

 "سلا ثان مالم اولا نول م اورشنل ا نيب) عوسملاولاك ىرانلاوزثسلا نباريزخ اول اتدوميلازسزيدشلا ||

 ميرو ناعم ورطلا ىل اوال اذ ىلا سما ونص سرف نإ نمملا سراولمتلا عرب لوقت سن < ىوامع
 تاولمسا عاري زوق حيك كس قف وزم ور بت ءارتب الا لوا فو وزو رسب اوربي !لموثرو امبذر شا

 - بسيطخا"دلو ل نولي ىلىلاعتل وقر اور نبالا عدا حمر بو ى ا توزم أ سلاوربفلا لع حرب حفر
 ةقولطا امنا متر نصو رئاؤ شل ا ءامح نس تا لاقت اه كلذ حفوقلغ ناناتمرةتوش ل

 | ا" تافصو اذا اءوبو نلخنازداش نمارب صوصت ماع ىكذ نإبرسضم ا باجاف لبيت لذ ناعم
 لالمّتساْ يلا فد لوالال,ص يخت ! قرط ب ل ملارناو در اذريلع فيل ىا يلع قش ىدام
 ةدالولاب ف صولا س نبت نم ابنا عم ىبو نونصر لاو تولع ارب اعرببم نم نا لو الا هوتتو نيرلولا غل ىلع
 لوقعلا نا ىلا اورلو الف لطم لو رن ثلا رلوناواارذعل اعبي ناب ل داوسف اهتم لوطو اب رارتسال اهزخ قرم
 روكالورلاول اوطكرلولا لا شمل ناو سن اهلا نيمو زننم للا وتر شدلاو نين ويه م ا وركز نمدلوياملولا نم
 ئامجالاب ورعب لذكال و تر ارولحملا لكب ماع ريال زنا ىل ل ادرشمف اكييالفرقولثك ا دعام لكن ! لالا نييججول
 لكي زنا نمو امه ارباو نئرالو تاو قلن يكذب توعنملا ىلا ةراشا ع ذاق تل ن»
 لبن م لارربخ م قلاش ملا زوم لالا نار عيد لوارجت لاًارشبم عدو كتلك قلنا نو يلع
 نولي نازوكمو فول ةسرايخا لا قلا فروق هل ٠# مد: دجى ع وطعم ليلو عش لك ضو وزوقو
 نم يت لكن للاب تافصلا هلت موبب ىا ليكو روق قلل قا« ض حلاو عضوا الري ضعبلا
 وكت لروما وشم تالا كلن حمود ىاليكو زوق حلا د # لاغالا ىلع بسيد لاهبالاو قاازردالا
 راسي الارلردئاللوق هلل قا” اسد مزاين لامعا لم بسيقرو مرأمح اهنا ىلا ثداجب اولسوف ريلا

 ضاتاهنسلال با مب ذمو لو زعل ني هر ىقن ىف بألا هزي رب اظب لارتغ الا لبا كستراعب الا كردي دم

 ا
 ريثو ةرهتك و مث بجوهوأمهيطبو ميلاوءاشملا حتقج عمت ل اررابتعارظن نيبطا غاي ارز ا هرم كركم ريع لاحاعّقرو
 وهن اي لاو وه فيكو نيبأد لوا مث او! بشخو ةيشخو

 26م ناتلوحفم ِهْناوعَجَو نيرفاكلا فالي ناميدلا ق ايت وحفتنملا ترتر كنلاباوصخ © َنْوُِموُي م ومِل ريغو ثعبلا لع
 ديلشتلاو فيفقعلأيا 5 ةءاكرت نونوكي فيت ْدكهقَحَو ناثوالا ةدابع قرمهوعاطا ثيح نري اهتم لدييو لوالوعقم

 دلو هلنأي ت ٌنَوْفِصيإَدَع عت وهلاهزنت هَءسمْس هنا تلب ةكيلملاو هند نبدي ولاق ثيح دريك تنَبو نينب هل اوفلتخاىا

 نم "ين نع قْلَحِو اجو باص ل نكت َو نكون ند, فيكن /قيبس لاشويخنمأمهعدبُم ضال تول ْيَيَب وه
 5 ليك ءنكن لكل عه واتو دحو هؤُربْعاو ءنكت نكن طه هل| آل قير هلل كلذ تيل ءئكت لكي وه وقاضي نا ةنأش
 وقوظاناتو ىلإ ٍةَوضاٍَلموَي دو لاعت هلوقل رخل ىف هل نينمملا ةيقرب صوصنغا ناو كارتال ىللاضْباْلا ه2 ليال ظييفح
 يع لو هارتالو اهاري ىَراَصْبَا ُكرْرُي َوْهَوِِب طيحتالدارملا يقدر سيلا ةليلمقلا تورت امكمكبر تورتس م كت !نيخبشلا ثي سح
 نمت لص زك نم مهل نجأي لقمه زيبا هتايلواب ُتِيِيَلكوهَاًملع اهم طيحيو هكر دي الوهورعبلا كردي تاةريغف

 © ظْيوَم مليم ء[َمَو هلالض لابو اهو لضفادغع َىعْنَمو هل ةراصبأ باوث تال هبا
 ةاوربتعبل تيل قلبن رص كدامانيبامكَك ِلْنَكَم ري ننانا[متامكلامعهلابيقر
 -ارقلا ىلإ كيد نم كيل وأ أَم دبع 9 َنْوبدَحَي مْوَقِل ةَكْيبْسِل هاهنما نكي تتجيو ىنيضأملا بتكىا|تسيرد قا 3قوباتكلا لها
س تدلل بج رحفنر را سو رس و950 هس د هير رو حي يارب

 ” ريب وز د
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 'ماعنالا
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 هع هه رس
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 ول يا رع و يل وأ ورم
 ترئاذ تسردرمالاةيتاعق راثكلاىا أولو

 هرم
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 مموإَع كلو مه]امعاب مهنا اير“
 لا وقرا اميرىلا ةزصان همر ة وجو ن ىكزنلال ات داسساو نآرفلا ري داجام ا ايعل جوزك ملا عيد
 شلات اييقلا موي مسدد نونموملا مول يآلاو يرسل لام لاق ولوج سمول مبيد نم نا لكل امتد
 دوبل جوزعسلا حو ىلإ رظدل اه داي لارض داي زو ىنسحل اوفس نذل مالسلا هلع ىلا ورق و باجي راض
 فاردالافراسعبالا لردال لاعئروق امادأنايم مهد نوزتسما مالسلا يلع ىلا لال لس لادهع نربي نع
 لأردا الب خي ذرلا نوكرق و ءزيراىم ا يطرلاو هي ةطاعالاو ئنن ارك م وق لاوب لاردالا نال يذرلارخ
 لاعتلا لاو اكل اكن ولررملانا ىسوم يروصا لاك نائم ارارتا لف مالسلا_رليع سوم دقق ىف ىل اوت سلا لاق
 لك اماو لارداري نمىري,نازوب ل يوزع لاف ةيؤرلا تاهنا عم كادوالا ى نش, نك الد كرد فاتال
 بييسلانيروس ل اورلحلا توب حم ءاعالا قش للعب نوط لو اوت سلا لاقي طامي الوايبدلا ف نردي
 ف دارعبالاركد ديال لتاتمو لع ايع نبا لاو ب ةطاوالا نى دقو لخ ارابيا تاكداطعل ايد داصبالا هب طيكي ل
 قتلك ملاعس» وفيلو تريلا ل ءىخال ىاراصبالا كلر ديوب ولوق َةرحألاف ى رسو دايندلا
 تر طرلاعر انما لح زو سصملا ب كرس اذاربلخت اهنا ضسيح نم ن يدلل ل اعرق ور ظننا سس اع ىب رعب حمراصيالا
 تالاولا ض عب صرصت علف_ر اىبوالا ىف ماع ديالا ف نما الو تي فرد ا نيلطم#لكادوالا سلب ال نيوططوب و
 ارو لوق حل قا» عانتسالا بجبال نقنلا نا حمر كر يرعب لكل نلوق ةوق ىف اخ صاوغالا ىلالو
 ىارعتل ويب ىزلا صيفنا لع لا نينعؤملا ءرؤرل لوقو اينرلا نمز لروصقس ى ١ صرع وكزملا قنلا ىا
 ورق للا نا” لسا ليتل اوت وقل وقو مازدا ىنقسأي صوص وقوم دزلا نيل عي ور توي
 9اصقنا مل ةرخألاىف الو ايئدلا ىف الر مارب م طيكر الرق الطالع مايتلا ن وبي ل يتلا اذر لبعد ىا يطل واما ليث
 َناَضلاو باري ىارلوق لوال ار اصيالا ردت ال بولس ىلع نارين يفر امبالا كردي ايد تلك
 فالللا نم وفاء ضيطللا ناى مسيل اني ث ايلواب ف يطللا ومد لوق ىلع لجتوب ارلعاس.طيجي والو
 ال لول ىجار ن وكي ود افنف | كارا نتمب_مطللا نم وف اموت ليزي |نمازملم ظنا لو مدح ل ايرؤارلا حبب
 راميالا ارريال ام لررينىا ضللا وب دوق ليو خرراصبالا كرري وم و وقل اعتجارريؤلا وق هراربالا لرد
 ضيطللا نوكيفر ا زالراوبالا كرديوبب و ضيلللا نال راسب ل كرت ال ىا فللا باي نم نوكي نا وكر
 رعوازب تايآلان روق هلل قا» ا عيطةالو اح ابل دديالاد فيلما ليام تن اراعتس
 لذا لوس ٌعاذولا تريزا خني نم نيد ب تدلك مويا ىل اول وق لوزن ناكا زيف هرامغاو نيدلا لالي ثلا نع
 بتل ن مونت نل نر قلا لذ الخمول سارق ىا ترك روق ىواعا7 لو لعل
 عمجار ابن رطل اا ذرهب سنجر زق و مل تدنن ملكت أرق ىا »تسرد لوقو لا دنغ ب ثم مل 5 يامل
 نرقشلو اب انكلابنهوانت احل ادابتعاب تايززرينعلا_هينلو وق لش للجا» نييزعلا نم لكل
 ميقلو نيكشملا عراب لل وترش ارك كي قول امج وق سس ىواضطيب ٠ ايولحم وكل كزي مننا
 / اوبل وصوم ارو ملول سرت الو مركب لاي ال و فل ذ ىلع مداح حتا روق لومسد 2 ناار تلا لوس

 . ىواصا»“ بفوزك

 رىداصو مولا ما اا سيت لوب سضملار يشل اذ ىلاو : نول ابجشسملا ممول لي « نجا لوق يسع



 هماحتالا ظ م ا

 اًوْنَع هللا اوبسق اتصالا ىا علا ٍنْوُدْنِم مه َنْوْعَْي َنْيِزَلااوبستالَو لاتقلابرمالا لبق اذهو نأمل! ىلع مهرب قف لْيكَوب
 ارم وت فرشلاوريدلانم مع َةَمألكِلاََب هيلعمهأ دل او نينامك َكِلْدَل هئداب مهم لهج ىا : ماع ربعي اًملظو ءانتعا
 هه 0و ماسوك يوم ١١ همس 1 روق“ ء( رق 024 كا ةتاجأمر ف ع ملااارت ل ح ةطم
 ةباغىا مهام دهب هلابك رأقكىا ايسكو ةب.مهمز اصف ©َنوُلَمْياَوناَكَمِيْم هتيم ريال مُهُعِجْرَم مل

 [َمَو رينناناامنط ءاشيامكاهلزني ءلل ندع كيلا اهئ مها لذ آه نويل اجرت امم ٌهَياهتأ+ نيل امهؤ مهداهتتجا م
 اد سل مح 8 : ظ اطخءأتلأيةءارقىفو ىلع ىف قيسامل © نومي ال تأ ادهن كلذ نور ستالل مثنااىا تءاججا ذا مف أَميأِب مكير دي ٌرمكَرِعُفم

 هو هنومهفي الذ قحلا نعمهولق لوغ ْمُهَتَنْؤَأٌبْقْنَو اهليذ امل ةلومعمو | لحل ىنعمب نأ تفب يرخا فورافكلل
 ملالض ْمُهناَيْفْط ف مهكرتن ْمُهُنْدَسَ قوم لو تايالا نملزناامبى اي اَوُنوؤُي ملاك نونمؤيالف هنورعبيالذ هنع
 يق 0ك هل انعمج بج ءوحرتق امكن ولا مشو تملا حمل ديول و نيد قه انو درتي نك

 5 وثغ(ر 1 دايو ١ ملا 7-5 و ءام 5 20 35 .٠

 ملعىف قبسامل اًوُنِمْؤَيِل اوُناَكاَم كت تصب او بيويف ةئياعم ىاءأبلا متفو فاقلامسكيو حوف اوف ىال يبق عمج نيتمضي
 قئحاررمم ب ليولا

 عال ئهاتل عج انك ادْنع نيب كَل اَمْلَعَج َكِلْنَدَو كلذ © َنْوْلَمي هتك نك و نوتمؤيفمهزناميا داءََي نين كلل ها
 وول ب قإ وصلا سود .5”ت ١ 58 07 ىهلطو ارا 55ه 2 - از" مطقشم معرس لا

 امور لطايلا نم ةهوتجم ِلوَقْلا َفْرْحُي ٍضْعب لإ حهضعب سوسوب نجوي نحيا شالا ةؤزم َنْيِطِنَّس ونملاسبيو كءدعا
 2. 0 .٠ رطل هةددأس ص و 53 8 ة)#و ري ار ساو م عرب يا 5

 !لصهومم) نات أيه ةردخو درقكلا نم ©َنوركْفيأب ع هرافكلا عدْمْهتوِ روكا نهلاءاجعدلا ىا 3 ُداَحْفأَم َكْيَر َءاَئيْؤَلُو مهورغيل ىا

 ب يبي يسال

 مورجلا ج40

 ور الا لب ب

 ِهُوُضريِلَو ةرِجْجْلا َنْوْنِمْؤيا َنْيِنْلا بولق ٌةَنِفَأ فرخنلاى اوت ليت ىالبورخ لع فطع ىَغُضتتِلَو اتقلايرمالاليق
 مدهزنيبو هنيب لحجي نا نيل ةند طويلا ن واوبلط امل لزنو هيلع !ويقآعي) بوت لا نم ©َدْريْفمْمُهاَم اوبستكي ورشي 1 : سنع ٠ محسوب #7 ياا” م” روك يدم
 لطايلا نم قحما هيفانيبم لّصْفم نارقلا َبْنِكْلا مكي لوْ ىلا هوم ككيبو ىنيباّيضأت الح بلطا ومب هلل رْيَفَكا امكح
 م م | لق قعأي كي ند سيب دشتلاو فيفا ٌٌَنَم 51 نوملعي هباحصاوممالس نب هندا دمعك ةيزوتلا َبْنِكَلا ْمُهْْوَت َنْنَلاَو

 »م لاري نو نه نم

 جي ورسض|ا2و هلد ري رز ١ ١ 5م 7 ام

 لْلَعَو اًءْرِص بيعاوملاو ماكحألاب َكِيَر ٌتَملِعْتمَ,قح هنارافكلل_ريرقتلا كلّنب دارملاو هيف نيكأشلا ©َنيرَيْجمْلا ني تؤلم
 .٠ .5ج5 ه٠ وص ربت و "5 ٠ 9 3 5 م 1 سا جا ى“ يوم ه عا

 دابكلا ىإ ٍضكلا ىف مرتك طن نإ و لعفيامب © مْيِلَعلا لاقيأمل ٌعْيَِملا وهو فلو صقنب ةهددلكِل للسما زيئتمت
 تزول اذلى لال نجني ايس نى رشا سالني ايش نار اني نبك لاعل اكد ازيالا ف ىرقا اهمال م 10000 000

 ريإلا نايل ايو بسلا نم نب ا نبيل ينس اوح ارا ضال نيط اين تان سن الا نيط ايش ن مز دهاو تاما نودن/ نوري امو منا لل اعت وق لزمام نامل وزن يسمن يزلااوبست لو روق كل

 لق هلل رقى واصا» سيما نيدلكن يطارنسلا نا ليتو نجلا نم نيطايشسو سنالا نم يا يش مانسال نول. بسن ئلا نود موك م نول زري مال نيلسلا بسكوت يسعحزشلا

 نكلااهوا يرسم او هسا امو قش د مدار ماكما نايبب قوس ف اتسم مالك زب نمعب لاش قد | | لوزن دور عشلالسّسلا لوسرلاولاق منا سورا نيزلاوبسلورلوق لس ىواصا» يالا تلزنف

 نبني ايس سوسويو قش ناىا عسل لوقلا ود اهيالا نع ةرابع ى ولا وا ةرعل تمنوا نول ايشملا | | دوحسرلوةيآلاءزإ تلزنف تملا ن وحبا انئدلان من وسل نمت بصحرلا نور نم نورت امون وعتروق
 ءاكزلا نع ةراعىونلة جلا لب ا]ءرخأ ل محب ىلا نيفيزلا نملك خيو ا سن لا يطا ييس ىلا كالا ا ماجن اكث اد م انصالا بسفر شل بسس كنز لع هيترني ىارشااوبسفر ة حل هرثو

 واله از طاب نوكى لاو دزلا عموم وق ف لأس_روعسم اولا * سوسويو قي !عيرملا لوقلا» | | رمتاوق هل ىداص سلا سس نينا فئلا بسس نيل ب تزتاء بسبب نال
 رئلاءاشولو قي هولحف اررلوق ليي » لطايلاب ضي اذا م الكت خزي نالف لاقي انيزم ورم ا لاري م دانا يلع عيراشلا لق اماو مه اهيا ىف نري اهب ىلاوتري اولا ىا لاول حّقومى فر رعم مه اهي

 نوزغي اورق حلل رم اولا ىف لزيجالزا ملشيلارب نتشارك زسوسولا نعني ايشملا عن | | ان سو رهيع سلال ىعنلا ول اك نيكشملا نايا هز لوزن مو ىلاول اتداومستا ل وفل قلطس وضمن[
 اور شم لاكى طاوبلش مل وق حل دما ميزو كرصنيو مزج سلا ناذرشلاى لد ف ييعىك ١ | | [ستتاف لبجلا نم فانلا خرط احن اص ناو تميل ايها ىلعيم نارام ار اذ اصحل ابرج برز نوم نا

 قراضلا فق اسا نسم ناودومارابجا نم ارك يربو اننيب لعبا لسور يلع زيدا لئلا و وفلكوايجذ اذصلا ل لحب نااول اقف نومك ى زلال مالسلاو خولصلا_زع لاف لئرضل أب تنا انمي

 اواو فناتسم مالكا زر نأ نبال وق هلكح_- بيطخا”لرما نسمع كلاب كش ازربتل .| | كلذ ن اكس شنت نا لات م لرب هداف ءاملل مالسلاو جولصلا ريلع مان نوهمباذوعبتيب لعن ل
 نيالا رافز لا ليما ىاماطنا_نقلر روم لع ف طعلاء اؤلا هراكتنالل قزمجلاو لوقلا قوارا لح | | منى * يوني لم ملسو يلع لا لص ل ا يذ صخب ىلا باتاوكرت ناو ميز ويل هش اقرب ث ناك لو

 ربو لود للي امرقم خال لوعفم دا اهبدعا نيبتو نمط #صنز وسو نييسا لل وعسلا ولا لص خت اذ | | هند ثعباد اهبنذ اصلا ال ل عجن ا سيرت يطؤم ا وجرت  امرلوق لسكر يلا هزيدشلا لزن اذ
 مهطكن باوراق اوياو وحلا رك رخل ريما راو اعامازدنيح أ من وكيو ايلوزؤتار سلاف لوقف مدقنامل | | سك واصلا نيت إلا كل نوري ةكئالملا انراو لطايما لوقت ار قحا كم دم ان |يتوم عب
 لفعل لوهقل اوبس الطور افصو نولي ن إزوكتلصالا ف نال الع سل احلا عر ي_بسستني نا ىناذلاد ثوزك ل انلاو لقال وعغل اكلاو | رض طعس لجو ث رب مانطتسما مسام مرعي امو لوقت حبش

 مق" نال ل يقر احلا نم غلب ركحلاوزوعظموانيفوا الاصول جوا لم ارم يسن قو ناضورؤ بصن ىف تراياذااشارلوقد من اراب نونمؤملا اميو راملتناراىا نينم ل باطن او من اييابرل ومب فلا ورق

 سس لقتا» نوكدق ملاحلاو لردلابالا لسا كحل نبا ليقو ترب قرصي او كالا تالب احلا درك نم | | قع َجفيزوق حشا ىواص اد نير ملا ناي نم نينعؤملا عر عطل ىف سمس ضو يسم سك ب

 قكابلزنمرراىا نومي ب لما لا نإ ىف نرحل ا نم نئوك لفوا ماسلا اما ىا نفك لف رلوق جل | | [مطعل رق نا هري ولو فتم ملك العلو كامو ليم و محلا ريس لكنا قوسلا لطنرا ل اي هلع
 للز نوملش منا لوا ليسن لزنم نا ىل كار ارو حلق »رب مررفلد مازوت ييريالو | | اذا كرم روكا نونماإلا ل عاف طع إلا يلقن: لوق فسح روعسلا ولاا!” نون تداهاذا 0
 [رصر وعل عتاررياوملاو ماكدالاب زوق هل لادناوق كتي سول للص زن اذ لوسيرلا ىنال | | دوق يش . ق٠" امس نون وب اذ دورعبت الف يراصب او زيوضفي لذ قبلا نع معشر فا بلت من ا
 رايخالاكقرصلا منكير تارلكس ف ماو نصا ناكر هرخاول و ضوشمل ا شفلاو فهلا ليج عالرعو | | .ىواصا”نونلؤللا تءاهاذا ارنا وسي ابورلوت ىف لمجال لبيصفتو مسيررلا ىف قدايزن هزي انلزن اناولو غ
 يسكن عّتواك بر يتلاوريندتلا نمنآرقل طفح يلا نسرابطاازم و ارزوروج الخ م اكد الاكك صل ادريغاوملاو اهنانفاموت امونو ليمق اليبق سلك مم نر صو ىنعملاو ض نصل ىنحمب ل! ليمت ع جلت 3
 نم لوك ىازيئل وق هلل ىراصا»نوظفام ل اناورلزلا نلزن نك انا لاك وقرس كلو ميلا | | ومع نك اثم ل سيرل وتو روعسل | ىل اوربا نم ل راومو مج اوم ىإ ,رصمزءا ىف“ لب حل لنوع نا <
 | فلذنم ادن لميسدعا ال ىاهريعاوم ف ىضاخال وماكان ىا صقش وقول ل وعشمو ا لاووا لعازلا | | لاولضراّركلا نارروازلو لوسن نايل ناوىاىت لكد زوق لب ٠س نيطاش صن ازب لجالوا 2
 ل النعلا نالال لضاوأ اكضرالا لبا لا نا ملوي ازي ضرالا ن نمزلا عطل ناوزوق طال لا» | | نال ن يطا يشن مد قورشملىتسم اور اوبس و درار عم ةدرع وق لل ىواصا» ابن نيبعبسماو مول 2



 هماحتالا اها مان

 متلتقابمئوكات نا قحا هّلدا ل تق ادلولاق ذا ةتيملارما ف كل مهند اج ق نقلا َنوُْتَي امن ل هنيد اهلنا ليس نعد
 م ىز مذ نيم لخأ دهو لبيس نع لِضَي نم ملا ىا ٌمَلعَأ وُه َكَّيَر نا كللذ ف نوب نكي ©َنْوُضْردماَلإ مهام نو
 مار نلا نم هيلع ويا ْمْساركْذاَئواْوُلمأَت الخ ام ننيِمْؤُم هدي ممن نإ دعس ىلع ع ذ ىا يعول ٌمُساركْد اب ايت مهنم

 امم ءايلا رتفب نولِضمل اريج نه هنم سيلا نطو هلك ورجل امكل نيب ورك اد لك نمدمكل عن امذل ىنعملامكل لالحأضاا
 نينواجهتملا © َىيَسْحملاي ردو كبَر نإ كلذ يف هنو سقتجي'ِعرْيَعي اهريغواتيملا ليل نومه, فنا واو هجامب موفي
 نوبي نيْزَل نإ ةييصخخم لكل يقو انزلا ل مش مث الاو ترتسو هثيب دلع نوب وروثالا رِهاَك طكرتاا ورد ومارحلا ىلا لالحلا
 8 هك 0 اا ا لت : هكرور ووس مس 3 3
 هريغيروسا ىلع ذواتام ابوّيلع هللا مسا ِركْزي مل اه اَوكاَت الو بوبسكي وفرق ناك ام قرهيفلا قّيوَرجمَس مضل

 8 امور - هل ا .٠ و - : .٠ .٠ ْ .(١ه

 هم صدلا اان و عفاشلا يل عو هنع هلداوذر سا يعيب هلأق لالحوهفائآيسفواارعهيذ مسينملو ماسلا هعيذامذالاو
 فَوِمتْعْطَا نإ و ةتمملا ليلحت قرمْوداَِ_رافكلا مه دل نوسوسوي نومي َنِطِبَشلا نإ :لحيابع جور خت قفل

 | هيروعبي ساّدلا ىف هيوِياروب لان ََجَو يرهلإب ةنزيخآكرقكلاب كَم اكن موا يشم لهج ىبا يل ذنو 0 ناكر ل ز ئ6] دين
  نيز امك َكِْذَك رفاكلاوهواائهّئَو جرام َنْسَل يالطلا فوه نمكىا سشاز ل خم كَم نمل نامي دلاوهو كيذ نمّيحلا
 نك احب اهرب كا ةلو قاكيف انلعج امك َكاْنَكَو ىصاعملاورفكلا نم ©َنَوُأَمْعياَْناَكاَم َنيرفكْلإ ني ناميدلانينمؤملل
 همر

 مسلوللا و لاثاا مدت للا ا: ري ا ل مح

 مهاد و كلذي ©َنوُرَعْتيَم و مهيلع هلو تال مهيأ لإ نوري و نأهيالا نكرصلاب يؤ | ةركَسَيل اورج ربكأ ير

3” 

 [ |ايالاتيلا ىدهو ةلآسرلا نمكيللا لكس َقْدَأَم َلْغِمْن ون ْقَح هب َنِمْؤُت نأ اواو هيلع ةلداط بنلا و لص لع هيا ةاكلهاىا هانا ىلا م داو /بياب رو 16 ع م زق ه7 ىلع فلست ل ظ 7
 ,ملعي ياملعا هيله لد لعفل هب لوعفم ثْيحو دارفدلاو َعمْجلاب هنأ سر ل عج ُثْيَح ملم هز قلاحت لاق انسربكاو الاورثكا ! . ٠ ملف سو د بشرح طر”( ١ وا سورس فورس ى”وي را 14غ[
 يلا سر رورل لال حنذام لع يالا لص حرراشال ىف والا ناكردا ل صاح اه +لالا ع وا ايفر جا للري [وقرماملا | | حركلا هزي لوزن بسس راظنا ارسل لصق اهاول اقذارلوق حل

 لكب لق دّسلا ديس نااولك السلا لوك ب بلال ىل ةدراولا ثيداحافل ٌقِاطسّْسلا مر يح | رنا اول ايفارلتك سلال اقف السكن مل اياذا قاشملا نعانربخا تبلل اولا نيكرشملا نا سكك و برع امد

 زول لوق كلا لم ولاول نتا ميلا مساراذي ول ناو ل اطعرلسما دي ؤرلوفكو نيم | | عنا نوع نيم ارجل رادو لاطعرتصلاو يملا ملسقامو لالع سي يصاو تنا تلق اعنا م
 حب ناذ لكوت اهب اذ وريفلي لس م ورئسلا مساركذي ملاذا ىل اًلااءاور شلي ركزي ل ناو ى اور سا ل“ ماعئازو هشقثم ىواصاا مم م هولكا نا صارسلا ز مقا مررت, نولك مالو نورمتت
 عمنا للسما اماوريلم شت اومن سلا مسا نال فام نط سحب ذ شسلكلا هريتم ساو مسا نين لانكا سير ضن وهبت ننس يصب ل لينا مسا ناي لكي الف لالا مسا نم نبيع ليضع ا معلا ناديي

 لاو ققثاشلا لعورلوق كلش ىداصا»» تعبذ كوت ار ّرمومث يد وبتلا ىف برشا جو لع اهني | | مباطخلابسصنيا) عفا نناوبال ما بع لد لتتل يسصنلا لى فوصوم واسلوب نن نصا لاو لك
 نا ستيلا ليد ىف كولو يبل وق فلل قرت ا»» ان اين ناكاذا لكمد ادمن ن احا (رحب هدف لا | | ىط لي نم ٌىرقو ررلال عفلا امنع لطم زج او لضيرإلاو ريب الاب لوفر ميم ازا وا كلب شن ىف
 لسلاوةودصلاريلعل اذ اهني اهضنا ضعت اهاذا ئاشلا نال ةريعْلا لست الوساولأ رافملا | | ملون نيل هلع: ىلا ما .انعاب قدور وار لا لحفل ياني در عن ن/ن وكيف للا وتر لا زي
 نكمتأرما ءلطساوالب ىلا وتلا ردم امرك رسل اوريرصلاو لس المراء لكن :لتابجنا ولافي مصلا قلعت ن لمي ىنلا هوتيل اير مط اعاو ريلي ملعلا ىف ليزعتتلاو ل انمرئربعو اذا للنص نموا يلا للنعي نم
 17 ءروتع و لدصت الر بيض ني الا هذي تيل رتف مالكم اذه عراهساي م الس اللب |يرولق ىف م عضلاو يشل نياوورطوب وركن ب ار قف محو لمعت تين يلعفل ىف وق رس نيريخل ابا تازل ايزو رسصوزمو ام

 نين نان ام ناصوصن اهب ىلس نيل انرلا نيسرنب ىف نور سنعمل لت املا لمت ىف لزنو لوق ب ل ل أ لع نق لاو لع اند اء اني ىلع, صفو مرصع | قو لع الا ابن لكن وق ايلا لوحظ نيل ع لضم اع
 ول ةزمبد لمج ايا ا روم ن اكن اورف الو نسلم لك ضىف ماع اعيش او لتر ف اهو نو لكن ناماعاس وا( |. نيمجولا دز نموت اه ال اربد ول لا نتي ذطابو مالم اظاورن ف ورلوق فمك كو لولا اني
 ربتلا نو سو يلع يلا لم 0 وارسم ايان دارعوا عزمتوا باطخلا نيررعكو رو وق كيل كارو بلال جر م اكلم هرمقن و وول ايرئطابو بودل نم حرراوجاب تاس الامتناع با ظرب اجل اك

 ىتور ل مج ابا ناةزمو لمي لا ن انناب لوقلا ل ع لوزن ىيسيسو مس اوازفاكرل لخريف ائونلا موه باو مانزل اب نالعالا مثالارب ات نر لكن يرحل ا كاو لنا نطابو ايزلا رباط ى لك لاق ورل الا

 ناي م ةزمو سوق هريب هريص نم عججررق زم نالو ل متولا لن امتزج از ثررغب سوريات لال فيلشلا و روسنا نل نويل ناكو نزلا نومكراون اكييرعلا ناز وريرارسشما نط ابو تايارلا
 لوي زرت ىلا عري لمجتلا لحمتو سول اب مير نعي لجو لمجال طق نايرطغ يزل تؤ لذا انهم رباط ناريز نبا لاقوانئلانهابو مداح الكم الار اظر يجني عسى اكو لوز عيشلا امهر و رظبثي ىلابي ل
 لام نوريعت الوعل مدرفسا نم رم لاف ان اب[ فل اخدادتبل [ب سو الوقع سي ءابامىرتالاى شي ياي | تيلابلاجرلا ناولملارب اظى لكلا نكن ايحىوزو نزلا نايلاو ضاوطلا ىف يرقتلاو ايلا نمور رمال
 ىواصا» آلا تلتف طموي هزم س افرلا لوس أرح نارساورشلاالاذلاال نادم ارا نودن' | | كاس بترءشنو فلوسو دين رمز ة صف مل امج ٌءارع ل بدل اب ءاضلا فاوطزطابو عار خأر امن

 ىداصا» مّنافصالمتاوذ تاياظلا نرظتسملاو رفصلاوبب لما نال ىارئاز شرق تسلك | | نال خص الاوبد تاررملا حيمج ىف ماع ىنلا اب نا ىزارلا تدل اداظ لاك عع كد رقي
 ارا عنمل عل, اذ وعض نود ار ريدانص طق اض نلعب مانم اب ريالا ل قاضا قة تل مالا بازعلا ىاجلا نرجس ل تقيس از ايري ليل دري م ضديعم هروب ملا ززدلا]صييصخت
 فتاضمراكاو لحج ل وعشر يار هلل ١ ن اًناومرب اكزو لج لوا لوعقم لان نييلسم ا رفاكلا بات ن أرسل فعل لد جو نات اوزاوخسن إي لنا تركو ّءرم يزول ايوا لكس اكن ا

 ننال ن اه بيسر اعالا نما انر هيلع يطل اوت عمتي ف بس سجو يق لكى ف ىف اوربا ف انعماسيرجب د | زاهد نود سلا يو ضنا سى الس دلق نا انظ ل يشن قو ككل ضف سل برات: ناو ىلع قل بت
 . ابر لباوم لل قاضرل ف نال فلذو ىلا اوه رباكاو لوالاومس اسير نا حرراشملا خي نمر وامل | | سسيلغ صر نا عمراتلا ىف الغم نايينرفاكلا يول لوبقلا موز اوولط ضم ل ةيسشلا عقر ناب بيبجلا
 لمبا» يبول مج نسف سن انم بع الا زر و ف انا برب اكاد لواثا وب قاض نارتدابع فرب اظلاو | | لوق هل ىواسص# ع رترلا نع دي اظ زعبل جعل ملول مدن ايل عروطقضومف يؤم ايلور يضع
 قع قولا تاكو ساو ٍةرخملا نيديولا لاك نورضملا ل اقانسريا الاوز انال لزق هلك | | ققدنتلا نمار انعم ىف او تاتي اميركى ف يلا هنسلا فصر سابع نيا لاله ثلا مساك يل ارماولك مالا
 قول ص ثلا ميدو لكرارا لاونعلا لاو آلا هذي تيل انسدادل والام دمزتلا اذ اسي تا انا تنل | ١ رميت ؤيف سلا لبان لسخاو مانصالا مسا خانك ياوفاكق تلا ابا ميرحت يال اراطع لاو برع
 ثيمات حلل هر ورا“ قرم كل ل نا منشررع ا لكدب رب لبروق ىف مانا كدلاسرلاو | | نير نبا لوقو سو اًيسانوا ادياو يشل لرتراوس | رك ىلا موق بستم زفرمط لا مسالي ماذا -
 نحت ناكلا سفن ادي اوزرغا نالد تاكم ىف رنم ملغ ن اكسس ىف نوبي لل ات نال نرخ وك لو ولاول ري لوعطم قثاشلا)لكلاءلوقو بايع نبا نب كذ درس رايز ىلا موق بس و يلا هزنرب اظل اوك حاو ىجسلاو
 ضررا ىلارب ىرعتيام قحودملا نيس و ميزا ىلع |بءاتبارماظنا تايجولا لاق ن اكمل اسس ال ةلاسملا تل. | | نب و لكرايس انامل تن ذو لكرافادماع يعش لرتن ادا ىلا موق بيو سيما ملششلا نور راو
 لورق هلق ك٠ نائن الا ىف ازك عزمول اني ىف طخ ةئاز ومب ىابل عت” شجن فف ار شلات اذ | | ..- - . - ..سل اركب ١ ل عر امو ا تايم ا ألا نمدارملا لاق امحايا نمو مهين ىلا و ىروتلا بسس

 ضرالا ل واضغلاىا حسمع 1+ جرد اشلاري رانا الك ع فول راد ملا وهب ى ا هيلو 1 لد لشعب لبرباقنناىف لقي ل ليئمتلا لاحت, نال زا اولا مستتر لحسم يلع أ | ب عير خأ حضتاوم نم مودم امكن جرشملا اهو هب تنل يبخل لبس اهب صوص مل زن نا حيل بنوككو
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 انلاماغدا امريفو ٌنَعاََصَي قءرق ةوُنَكصي انك ةفلابم هي فور لصمورقذو ة فص ءارلا بكب قيضلاديركش
 جحر سس ل.ل ص مس مسسستسسسل لارا

 سججِزلا هلا لعب لحجلا َكِإنَكهيباع هت سشل ن اميالا فلك ذا دآم ف اه نوكس ىرخإ ف داصلا
 دْوُوؤُياَل َنْيِزَل هطلشتياىا

 د1

 +لا ىق ءاجا]ماغدا هيف نوراكنَي مدع تيذلا انيب امْيَسَم نق ةراشدلا ثم اهو لداعلاو ةلبجلل 8 5وايس/ل ص ١و5 هس اس ورب ب أ( ف .هلل 5 5

 مع

 ِهَتاَنِْعَلذُداَدَص كلذ مهلوقباومرجا اٌةْمَرْجَأ َنْيَْلا ٌبْيِصُيَس اهلالهااوسيل ءالٌوشو اهعضيف هيذايعضول حلاصلا حّصوملا

 ةررزص يل تاهل
 اًمرَح هموبق نعد يلشبتلاو فيفخت ب اقيَطةلَرَم لعجي طلِضُي نأ هلدا دريم ثيدح ىف دروامكهل بقيد ع يسفنبن 2 هدا ا د ل ا : ه 3
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 مجوحدل يقيم كَيَر قيرط طارش عايويلَع تناىنلااًرْهَد
 مس سس ا سس سس

 هماحتالا

 ود

 اروث هبلق ف نينقي ناب السا : 5 5 3 هه هد 3 9 5 ىو سس 00

 اواو ,م نين ايدل 11 ا لا

 ىف لصالاف

 تاطيشلاوابانهلا ّنَع سَ
 ةىدؤملال أحلا ىلع هبصنو هيق

 يايييسلا سويد برل امام نا
 5 ن وظعتيى!لادلا ىف لب

 ضسرعاصنو روصي ىإ #** ؟/ د (صلا زير شب ** لا

 20 الا

 ,٠ اناز نيبلق رجا

 مرشحي موي ركذاو نومك ناك مُصتل وهو جبر نع ةنج لو ةمالسلا ىا لكلام اهرب نوعفتنم ا مهز>لركزل انصح
 ريزلا مهو َلاَكَو مكياوغأي الا نيف مشَمْلَكنِلَق نِجباَرَمَشم "عب ج مه) لآقيو ءاعيمج قانا هثداىءايلاد نون
 داَئيَر إلا نبق معاطا
 بج حبب ب بي يبيبييااييبببل سلا

 رس 9 رس ص 7

 سيب سس سس ل يس سس يي يللا

 (نلجندكَبَو حول سفالا ةعاطب كدلاو تاوهشل امهر نجلا نايزتي سنت ةفتنا ٍضْعباَنُصعَبمعمَس
 ك0“

 ءاكامالا هيف تّيِرِرْخ مكرزام مك وملاَكلا ةكيلملا ناس عمم ) ىلاعت لاقمه مورست نهو هلا موروهو انل تلجأ َكِرَلا سى سيما رستع 5 (ح وكس ةصواساا عا ناك بحاح .. ما سلخ ها( كر 0
 .رم عميأ مذ نونيؤي مهن للعت هثئامِلع نم علك ل 1 نامت ىلاهتلاقامكاهجراخ]هزاف يمجلا برشلاب,ف نوجرخي ىتلا كاقودلا نم اا

 ةيقلولا نم لون ضعبب مههضحب نجل او سي دس هلا و* يي وة 5

 ىاوَْنِي لسمك مَ ضال
 د ا 1 رس سا و ف دم

 نيو ىتيا كْيَلَع نوضعي
 هسصسصدشستشسسلمللا

 5 وقم آس و ءهلقب م
 اممهييفنا ىلع اودهش و

 لق هلل كاز* كانا مصيف ل حملا كلت ةوبنلا عطول لباّتلا ل حلا ى) حل اسما عضل ا اوتيل
 لاقيزيكانيخصلا اماو ناوملاو لزلاو انعم بحتكرغسر صم يرائسراغلوقرفللا ساو امو ى اورج نيزلا
 باق سنا لعب نعزي نلوبورل عشتار رخو جلس قوام نمو ةزع لا رغصوف
 فلا ذزقيروأل اقفل شين م السل 00 انرو_عنم ام ةافصم اميز ولج نيب قا
 كسا ةياثالا ملا تع مالع نك كل باول ىف جْفشو ل حر نيف نموملا ]ذل
1 1 111111111 0 
 رؤي قيس حررت لف لولا نم ص خوه حلالي ثيم يطل رمز ىا قيفلاري ضرلوت حلا
 لسير مسدد لععاز معا ىازيفغصروق » لاف مسازرا لب اراد وق حالا لعبا, سمع
 لوازي نم ئررص قذف لايم يش عل فلام ب فصول وق قتلا لما ١» هب وقبل سلب ام
 لع عئتم لك م عن نلاهرالا نا لشرب رينو عا طتس الا نيعروبلي ايفل سس ءايسلار وعصن ا هلع قي الاب
 البل و هك قالد/ بلاى ادعابتو قا نع أ ين اهتلا ل ارعاصتيامناكو انعم ليقوروعصلا
 مئالاب سثرل رباب ل اد مادلاوبب ىلكلا لاو رمل طدسي ىا ناطر ماو سترل السابع نبا لات سرا
 لع يضئ اس ىارلوق لكلا ملاعما» سنو ليو :ريرلا لس بازعلا صبرا ءاطضل او سيف
 رش فير اطام) و لمت, بصيو قلي وان عف لوالا لورين اواو سرا ىف ل ل ارسيعنلا ىلع
 ةردصالاتيييرعتلا ةراحتسالا قرط يشمك يربط مسارأعتساو ريف حاصوعا ل ىزلا يتسم از ارعلاب مدس لا نيد
 ةراشالا حم يؤ لمادلاو لوقو كير طاع زب لاعتوق ىسو لرجل ةركؤملا زوق هلش ىداع»
 لالا لوقي نا والا ناك م اسمرف قراشالا زنشملوق لججلا ىف لاو ايس وك او كير طار يش ىنعي
 لقانا بسانملا ةراشالا عمرو 4ك ارا ندم ىف نان ل حفلا عض امر ايتعاب ةرازعالا مسااميف
 مثالرلزلاباوصخور وت حلل ى داما يئومو لعل نحن سف امر ارساب ةراشالا مسا ارز لم اىلاو
 سقى ع عامجداّمب لكل يد نشل, (ّئبف نوقسملا نو اصنامجو ينب نوما هرم اب نورتؤملاىا نوعفتنملا
 لاَقيمفمنن ادمارا مانا لاق ارو نوم اصلا تمدع ل وقيل نم ربعالو يلا هون ليدي سو يعتبر لس لا
 'رنلازب نبل منير وق هل ىوام ”٠ نومريل اش ارولا ىريالو ةررزم سنار شل ارايل هارّسلاراطع نبا

 نيم اداب #ملاورثم ادم عم او ار طعما نجا عم لوقو بارت قا واج يعبلو نققوملا ف قلنا عبر
 شعب [ىنمدب عمم نير نزاثلا ةرابعم) نجلا نيتي سمرا فسوق ل .ىواصا» ني اييشملا
 رف امالي اهبا ىف لبرلا ناك لكما لايف نيل اي سنالا عراتسا اداذ سمالاب نجل او نبل اب سن لا حتما نعي
 اماد متداول تييبيت وق اوس نعى داولاازبر يسب زوعا لاذ نجلا نمفن ل مم اينرطق عراب لن
 مسا ىف طو مسوت ىف نرش كدب نوداوزنف انب اوذ اع قت شالا انرساول اهكرعناومف سال ب نما عراتنتسا
 اولاكق ئابومنالا منتو ”ساملكلاورك لاو فيج ار لا نيحلا نوفل اوناك امومج/ جلاب سمالا عر (تنتسالبتقو
 ليو ىصاملاو ءلالسلا ىف مبا نون زيي امم تجب سمالا عاطسنالاب نح اع ائيتس او سلم ديب ن ولسيد نوفو مي

 80:2 ,اعتلاق انغلب دق نا امنا َلَعأ
 ىلا َكِيْمُم َكْيَر نكست هناليإ ةففزغ ضد آر لقب مالا نأ لسرلا لاسرا ىا كلا ب ربك هلا

 هنا سابع نيا نكس م يحتمل لالة َعِحرَم

 | سشالاةاصع اتحتمابكك إنك هقلخب ©ةّيِلَع هحنص ف ٌءْيكَع كبَر نإ نِم

 أ د نجر ّمعمي ىواعملا نم ذنبك اهب ضحب ىلعى ب نيالا صن
 |مثي تن نيل السرو سن كلب قداصل امكعوهطب قف

 ِْهْماَوْلاَك َلِهوْكوْوَيِاَعِل كسور ن
 مهموق نوخل بيف لسرلا ماله نوعمس يدل

 اونموي ملق يللا ةوببعأ
 نشا د

 لمج» عايمال اس الاو سالم أس وراك ااهنرمأف نوداقنيد ب منورماي يذم سال ثعاط ىف ضن لاب
 نما نوعيطياوف اكس شالا نار |ستسالا ار يضت ريا ر يعنى لارا ضال ع الر نادت حلك
 د نوقلاهيال نيزلا نيدانملا نيحيطلا نيرانلا و عرابمالاكس نالاو ءاسؤرداكن ب اراسرمكت نود انو
 هلل« شالاب نا عراتتسالنرف مداولا بيب حفش ادق سبا ازر ناك عمال و رتبالو ليت ىف سدرك
 ىوملا باو ناطيثلاغاط نر ض لس ام لعن زيكو سك لاتلا بلل ن منن عل داماك مع اطول
 .هسسك داصاب الما ايلا مول مسالا نايل وقلا ليوم لال ن اس بلوق تلفت ىدام"
 تاناهلاةرورسيفلىف لحما نيرلا لال يك كيذ فشلا عيب اي نوتيلا تابوا نسل هل
 رشاواشامالا لاقي ن نم الا واش نيرا م“ امورانلا نماوجر رنا نودي رس لات ورم اظل فل يوم
 ة.شومرررمزلا نمايداو نوف دانلايانء نم نوهقشث يم زا ىلارانلا نم امي نولقشس ئلا تالا نم
 لو ىواصا» ىواشيبلا قس اوتف رك اكريكب !ىلادرلا ن وربط” ضدي نر هضعب عي ايوربلا
 نال ماجا تاواءا دنا رنمدإملا نال والاه وتحت ف هرشلاءاشايزلا لاحت لاق مكمل ىف لاق نم نحب يف
 ميرمزلا بانعلارانلا بازو نم امني نوم لا تاقوالاوارلا نانا انلا ل يدلائباوسيبل اوجالا كلت
 سابع نب لاي مل نلاوريجبارتىادربلا ليو نورلا نوبي مشير شرب ميغايداو نولي مذا ىدرو
 لولا عرازلا اكن مق حمم ام نوكمان ا سمي لوقلا ازر ىلع نوماس معنا_هلع ىف قديس اروق لل اون يلا نت ا
 لات ائوالا نير وقل حرراشلا ّسَحسما اف لوقا امنع مقل مول, نمو امنا دانس الا نعم نال ىلوا لولا
 فلائمذنال عدس سل تائاصلا ةروس ىلرلاكى حنا: جشم اانا امر اذامناف مي /دييرشم ارب نترك
 نيرسضملا ومب ضل اع ضيباد لاكن يا نما الو | هم نيمراف مب امور الان ءاوتزكم نا نوريري لات قر جاد

 عبر ايوا م نعل جيو ل نعم يرض اراسظوار لا ىف نعي رععب حرت ىاؤغا لول وق يلعن ١
 ذل راو اذك كلو ناطيلسلا نحب برس و ىل واو ةرمعنملا نحب اولا حم ةباذولا نحر حيلك كلا ؟
 هه لاب ضعي مى دل فض نصلا ل وقر لع لدي مام ابيل ىناذلا قحملاو قلاش ةيالولا تل نب لوقت ىف
 وسناب منال منا لسر سمالا(ى ا ثمعباركلمنم السمر نجا ىلا شمدب لانعلا نع لا سن لاو نب ار شنحم |ي لو
 او لل مب ليلا لف نييلطسلا حمج داو رتل سر لبق ارماو صا سلا نم ل سرلا نور آو صاب يلع

 . بلرادما» نيرزنم موق ى اوله رلوغك نبين لس ملسر وا نارررلا ولد اهنم حرم وفك دعا نس ناك
 لسلاو كلو لاك ف يكب اوثلا ةراساريف اس نالاب قراصلا ثععب ى اعمى جلا
 متر غو وق لبا" زرسغملا رك اكن ييبتو نم ب او او مهوح ىلع دع ازن نال نم تس الأنا

 ' نعاوصرعاو مر فما تازللاو يو اينرلا وني اوني مرار .ًاطخو مر روس لع مل ماين لا ة ويا
 زل اي ارنئدلمالستس لور فلل يرسل ىلع ناد اشلاى اا ورطضتاننا مدرع رزق اع ناك تحلل بخل
 مرو ١ لا 01 دامشر رمش !قءاورشو زرت نطق لاو ملا لش نم يبخل (ءلاويؤك
 مصروستقملاو ربط بسلا ىف ةدايز/رفمباورمش ايناثو مل لسرلا خيلمت اورمش الو اف ريوومس ف الخ ال

 اوّرؤا_زيكل يكن اذ نرذاكاون الرق هل ىواما فز لعن نيريزئلاوريزاوتالا ف لذلذ ١ نا غاتتساو سل ان ولسمو تايرنلا ف انصاو تاومشسلا اونا عم لولي اولاك اف نبل اب سن لا عممتسا



 نادل السب لع ةربتعما سانتا نم ةري رج تاتتييعت |

 :/ممالداو لسن نم للاعب ايلا رسلو عازل نيزرمورماعزيارق ى |لوفم هزائب مران نور ش

 + مامتالا امج | ] ماثنا

 لذه كبر َمَوشوريمج رول وعاوز تجيد يلم اعلا نم لكل مه نيبيلوسرمهرلا ل سريمل ©َنِلفعاَمْيْماَو اممم ملط
 رمكيعَب نم ْنِلَْسلَو كالهالابّةكم لهاأيَمْلَبَِْبأَمي ْنَمْحَبلا ود مهتدايعو هقاخ نع عملا َكيَرَوءأتلاوءابلاب

 ياذعلاو ةعاسلانم َنْوُرَمْوُتاََنِإ مكلةمحر م كاقبا للأحت هنكاو مهوهذ ا 6َنْيِرَحأ مرق 35م5 نم كائثكا امك قلت نمزكةيأ
 ده سي م بسس بسلا

 َىَوُسف _ىتلاحىلع لماع م كيلا كيَكَم ىلع اولَمْعا م ْوَقْي مهل لّدانب نع نيماف ©َنيرِجتمب ثنا امكةلاهال اجا 00 | عم و5 افسصربمر | يري ا وا دما فهو عيب ل5 ا 33 430 م ىو الا 07
 دمي جِلْقياَل هَ م تنام ىغا ةرغيلار للا ىف ةدمحلا ةبقاعلاىادراّكلا ُةَبِقاَح هَل ُنْوْكَع ملعلا لعفمةلوصوم ْنَمْىَويلْعَتِإ

 و نيكأسملاو نآفيضلا ىلا هنوفرمي ابيض َلاَو عرزلا ِثْرَعْلا َنِم قلخ ار اووي ةكيرافكىاالَعَجَو تورفانكلا ©َتوبلللا
 5 ْن ف 2 . ام 010 ياس .٠ هم 9و هي ا مي م. . هم

 < ىذ هدا بيصن  طقساذااوناكف نكمل ذْهَو ميضلاو تفل ْمِهوعي راَْد اَولاَكقأ دقن دشن لإ نفر ميا بئتمن مم ايوشل
 َلاَصَي المكمل نك اه لاحت لآق امكن ه نعىنخمثد تالولأ قو تورت هببيصن نم ئش اهبييصن ىو كوطقنلا اهيييصن نم
 نور يكل نير ركدايمب) نّيزامكَك كدا نه مهركح © بمكب رأس زرار لإ ليي وف ور َناكاَم ووتمرج ىايثل

 ا ل سس يس صمت

 رجو هبسدالوالابصنو لبق عفرو لوعفملل هئانبب وأرق ىو ّيز لعاذ مذرلاب نجلا نمور أولا, .نصداكأ لك نال
 "راع كرا كلا» ةد انولارعايج ميو كا

 رمدووو م سانلا تاما ىويم سا نول .هلل . :

 ةودرْبِل هيبرمهرمإل ءاكمشلا ىلا لتقلا ةفاضاورنثالو لوحفملاب هيلا فاضملاو فاضملا نسب لصفلا هيفو ةدفاضابمهئاتوش
 ني ييسيسي سيسهل

 وي كرزَحَو طاع [ْنهاَوْلَكَو ©َكوُركْفَي امٌورْمْهرَنَك ُةُوُلَصفْأَم كليا ٌءاَقيْؤَلَو جهتي د ْمِهْيْلَع وطاح اًوُسيِلَدِل و مهوكلك 5 5 4 ال و 0*5 سى وري 3. أ مم | 7 0 - . 1
00 

 بئاوثيبلاك بكرت الق اَهروهم ثمّرح ماهو ديف مهلة جدل ىا ْمِهْعَرِب م هزتةو ناثوالا ة م دخ نم زكي نما بمليار مارح

 أمي مهْبرجيَس ولع ءارتفا هثداىلا كلذ اوبسن م هماتصامسا نوركذي لياهعذ لنعأ يلع وم رمشسا َنوُركْل يال فانا د يوتا
 "كاد عدو وئوَرِ]لالح ها حريادهلاو بئاوسلاوهد ةمرسملا أَلا ذه نوطبْقفَم اولاكةويِلِع9ت5مي او سىس يدر 17 قوس دار ىاسب وهلا ١ م ضو <35 يءا وزفرووعس ىناتصر ص وو دس و

 5-5 وو” 5 للا و ى.ث ىف ارسل رس و 5-0 .٠ يل" تعم ناك ناني . .٠ عادم وكسر د
 4 ىلا ءانطا ب را ليلغلاب كلذ :ةهفصو هررا مهي جيس كرش هيومن وريكنتو لعفلا ثيأت جنم بقناو مقرلاب ةكيق نكي و ءاستلاىا

 ةلتوج همس داول ابوه دال وادي دشتلاو فيفّختلاب ولت نيِنْلا رس َنَق هقلخب ©ميلَع هعنص نكح هد ةءازجىاودرحقلاو 7 22 لآ وق ينوي ا بيلو 0 تشكيدز ع 151/4 ساق يي م ه0 ر يا مرو | ا :
 نروأ نانو كلي مما

 يتشورعم نيتأسب ٍقتْدَج قل كذا ٌىِنلاوُهو 2 نئرَتهم اوُنَكامَواَوُلْصْرَقْدْللا لع ٌءاَرَرَفاركذ اه لاا ْمسْيقَرَراَم اَوُمَرَحَم ِلِعِرْيَدب
 ليلا ف هبحو كرمث لأ قاتم عرَرلاَو لكل أشنا 5 لخفل اكقأس ىلع تحفز  نأب ٍتشورْعمربَْو زمطبلاك ضرلا لع تاطوسبم : 111 ل ا دس رم يع ل و 127

 اغلاربخري متم اللوقوأرسب لمعلا مفانماورلوقو زلا لتقلا فازعاو للاتئاكى اج ادانسالا ليج للعلا
 م ارم بسس م[ و الوارلضرل تين فز لودانسال ارنقييقتو م والوال نول الر اوم ةررسما ازرإ قي ش

 كارو نثووردم يرعلا ف فيوضزبا ضاشللا يحاص لولد رزعي الو وك هلا__ لقلي
 رتفاضاو لاصننالاررهتي با ل صفلا يف زوبسو ميلفلرذانمار ومتى اررصملافانما نا لان بم نور سلا
 . اون هولخت من كف ريلااوعدو فلو اوس كيدلا ميمالدب مكرمال كف لزل مراهم مدع حمري سلا ىلا للا
 نيفاشلارسيدتل ع اوعي لس |!نر ل عاو اكو مد ىف فعلا ميلكا ولكري ى ااوطلغيزوث كلل
 نم مل نيام ىامولحت اب همز اش دع ىاشناءاشولدرلق تللس هرزتو ريا وروعسلا لا رو
 اللى ويرسل حيزسم نم املكت ران كر نا لع ليلو يفو لرارملا بصاص ل اوك: ووعسلاولا.سبللاو لتتعلا
 مرتب ال مودعجام لا كرام الا ماىنا هزيرلوقو م ابق عارف !نمرخأ حروف ازب ما اولاد رلوق حلا
 , تك يا دداول ا يناكوق ل وبذل لبذل زوش ع ضو رو لش ىوام

 ةرابعإلا ب اوس الروت قلك روعسااولا!ةءاشلا نود لابرلا نموا مرو وت حل |” سرر م7 20
 هردق الت وزب لوم اع افا زوق تل لك: ناو 0 نوندلروعسا لا 9 ا هل 5 0 0 0
 مانا وك ازر لذ نر ايماب الرد اباذر ايتعاياءنيرينةصلا فروق ملل لين عراشلا | | ندد سرين رب 0 نتتك ينجب لف 0 0 00

 ءاشلا نال بس نلانارباقنان ل الم داشلالوقن يديد كلا نب لقلب نمئبو ثيئاتط لاف | | ١ ىربرإ !لاتارما نى لالا نيا وشل تزل ب ل جاك لاو ل
 ىلع موف انروكذل مصل اضل ق جلل سمج 1٠ دي سنو رشم لع يف لكلا يرلوا خس لط لستفشملا | 1 9 ّى 0 رز ا 00 : الب 0
 نود لاورل ل او ش ياش رلو از بئاوساورئاوبا ءذجاواراى جشلاو ةداتكو اع بال اق انجاون أ | 17 فيش : 1 ننال 0 1 0 : 0 00
 حل ماعمااندماىلاو ص نل اكريكاتل علان املا لاقولداعيميداسنلاو لايرلارلكا ير لواموءاشنلا مشل لالا را 0 5 0

 ةرفآلافو مدمر نار لاو دمع ستنقل ندي اف كامو اولقةيلضق لق | | م4. ل ورا 0
 مالمدالوا قزاروم تلا نابرعلق هش لاء نوزفم ب اوم او مرلالا باذحلا ل اقكساب | ع نرسر لوا, ريك مم للا هر ا ار

 قواضاء زم: ث لكن ا نايب و هدايعى عشنا ننام ا انب تلج أشلا ىزل اوجد حلل د

 نا رت قيقت ريا زللا ف ناسبلا نا عمر تنجو ان اني ى سس خيطملا نبى صتشل ذر نيطسل يروق نللا
 للم وطحن ىلا ةداشا أشنو رسم ازرذ > .رزلاو لش 'اورلوق جلل لمبا اهبوا لتولي سيف نوم
 طر امور يظنم تايننفي ايف كلر كلا فب امم ائل عررزلاو لت اب عنوشلا مومك نلل او ماع ىلع ص أون فطيس
 رتحئارلاو ىا مطناو لا نروق جيلسلا_ىداصا» اهب تاعي قلا بوبا عي عرزلايولاو نع يل
 .4 .رما» ثدلاغ ارو ان وقلوب د نلت ن ولي كرف لكاال رحورخ تلقو لخخا نال ةرمقم ل امو دانيا مكءاو

 لاوتالا توانب بببا نيكرشم كا اهيدرسل او ىرخا ميل اهرحجتو بلا هزي يفر فلاب مرنم ىلع
 ملا كاز طوق حلاك بيلخ »خاف نورد واستعد ف نورغيف لو طم مثيلا كي ىف نملاوملاو
 عففت سس وروقد لا بير نير ن اشلا ننال تباثف لذ حلاو مالا ف زحل يد نكمل ناورجخأ رج

 ملوث لس لمجال لا سبير نيم ناشلا ىا نال ل ذوعرتسلاو نازل ينث اسساو تسلا نسا
 تايددلايداملانناي باجاف مرهندلا مومتا ىف نيف نييئاطمل مد اب تاييدلا نال ارقام فلذي عد اذج
 ليئاسرم ل كت اكردوىاراقتكا مالا نابانعيا بيمتاو تاكردلاو تابدملاب قداصوبدهازج

 لكل نات يل اقيم اوت بت يتم اذن نخل يروق حيل ىداماا درب او ىلا كين
 هت اب ع الفنا ءاب باهاذم ذي لعد عاما يواض وعنا ىلا يي اا

 قائملاو نائهكن يب لصف االا مرد الوا را لن ويكمل نيك ني زري رتل ان ضف ايم فالرشو نارلا

 افلا زج ومب ىزلا نؤرقلا ضير عسا ىلا, كتسم نايا زاورخشما ف هورط م ودالاو الاعب و ب لوعفمل
 نوقابادالقان يل الوارهف نعطلاز وهف ةررعلا ىف عجيبة كاطرإرطلا نا يسيل ىف لات تف
 دانس( والتقت فانما ىاتذاناي دوقة جل شير يلا "٠ حفرلاب محا شرجلابمجيدالوا مارا مشب لس رايي او رعازلا فب ني
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 مانا

 امهقرو ًهإتَس ناَمّرلا و نورا و معطلاو
 .٠ هوو سر

 دماعنالا مه

 هِداَصِمْوَي هتؤكذ هٌقَحْواَوريطنلا لبشر هاد رعت نِصاٌوُكامرهط ياَكَتمرْيَعَو

 اشاء مهل دحأم نيزواجتملا نفر بحبل هب ئش مكل يحل ىقبيالذ هلكوأطعاب اوفر الو هفصنوارمشعلانقامكلاو رتفلاب |
 اول

 0 م

 9 . 17 ل د و م1

 ضرالل شرفلاكاهنال أشرف تيمس مفغلاوراغصلا لبألاكمل ملصتدلائيْركةر بكرا ليالأك [املعل محلل ةئلاص وبكت نم

 | ميرحتلاو ليلهتلا ف هقئارط طي تول اوُعْمتالَو دل مكحت ؟ مام اَولُك اهزماهون ل
 1 ا ا سب سل دسم

 ,”م مر مال شياو سس يي سلال
 2 نأ ال يد رت يف رس 11

 ا رص ةيزمت ةدلحلا نيب نيف ةَلَعَد

 مرح نمل غاي نك نيا نوكسلاو مقفل ابزعملا نمو قناواركذ نْيَحْنا نيوز ناضل نم شرفو ةلومح نم ل كي فانصا جاو هاقمط 7” هل ىلا” لعل 1700001 7 رار 6 ا ث م حج يوص
 اهناضلا نميركمل هنداىلا كلذ بسنو ىزخااهئانإو ةراتماعنالاوكو

١ 09 

 تلف امهم نيبال إم كيلع لدا ٌمّرحز عمل

 افميرهتلاءاجنيانم ىتعملا هيف َنْيِق نصرت نا كل ذجيب درت ةيفيكن علوي ال لقناو ناكاركذ نيت ذاك يع

 !ماهفتسالاو صيصخلا نيا نمف ناجوزلاةمجرلا لامتشاواثأثالا عيمجل ةثونالاوامادجروكنلا عيمجل ةروكزلا لبق نم نأك
 ب م وص

 وأم رح نيكل لق يسار َعبلا نمو نيش لبإلا َنِم ءراكيالل 3
20 

 م 17 , دو

 داو كاع تلكشا انا نينا
 د1 ا رورو رب سس ا -

 مف

 ةنهش تش لبذل نييتنألا م
 صحل لبا هللا لع ىرفا نم ذأ حاال ى نق هيف نوب الكمتنا ليال كلذ متدّقعأفميرخل لع هلل ٌةُكَطَوْذإ وضح
 6ييلظلامْوَقْلا ىرُهيال هللا َنٍِدلٍعرْيَعي سانا َكِضيل

 0ئئ// ا  تضز  تتتتتتصيبضييب ١
 ا لع امر اج لإ وأم نحيل
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 ءايلاب نوكيا الإ ةمعطي ع

 نضر ناكر يتحمل وا لا _طلاو سبك اكيريغ فالخي لاس حوْفْسَم امَدْؤإ ةيناتعلا عم فرلاب ةءارق اذوب بكَتيم ءاتلاو
 21010 ةرصدرفلن با

 لحال ٌدوْفْع كبر نكد أَءالَو ابدع هلك افركذ اهمئىشولا َرظ مكن مف ديغيمس ىلع يذ ىا ونايف وأمارح
 ا

 قلق ذك َئفرَح دوساملاىااوُداَم َنْيِزَل ل َعَومَطلا نم بلذغو عايسلا نم بانىذ لك ةنسلأ برك امب يحلب هب ©عْيِحَ
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 نا الج لك ةرهتعل ا سس نتتلا نم قري سي تالت
 فلا ثسلا عااططا قو صابالا تقو لوف ناين ارم ةر افورع او لك نم ىار اذا وقت حل
 ولا لرد اصحلا موي مي قرصتي ناكام بر يرارقح اولاد لق لس ىلا, كورا ذاالا حلبي لامي كال
 زف و ريم ةيالاو قوكزلا ل قو يك ةروسل اورينيرملاب سنعرف اماذ قرم ةوكزهل الر املا نم نم
 اوفر الو رلوق يجلس :٠٠ لاودل اب قس ايف ىارؤصنو ارلوق هر ايس. متس اهب ى زحل نيرو و ىزارلا نيدلا
 ريتا لوالا برق اذادىصاىم ا ىف اذ ابوارلصا نم ئارخالامدبنواءارقفنل د كبارغايرم ١اوزواججتاى ا
 رق حس ىواصا) انيُسربال لرش ملورعا مولر لاو ستمر, دق نب تيب ان نالامل زن يسبس نال
 سميع لم ا قاما ىنلومت او ”ءلومم اىفالا نم ان ناو ىا أنجل مسن مارا ىلع نايو صنم [ٌيرفو ملومت
 .... . ينئارعنلانمرايك لوما ليث و للا فر ومرطملا وجم ازي | ر( ص ُشسسسللاو لب لا
 نعروصملا سلا موب حرا شفي اء ىاانرذورت تح زرا' | راذص سر لاو خلوا و لبا
 ب ”٠ اهيل ورم رف ناك ضبالا نمي ارلاراؤصلاو لمحل اعاد ايكلاليقو هرب رذوصو ورش
 تءاجزلال اداب راؤص ضفلاو ليالار ايكوم ا نإ عزللا لبا نمل قم اهلا اكمدا واي ينيب لب الاكل
 ناعئابسو ابراهصشرفلاو ما الار كلو او لاما ليكى سو ركز امنا لب لبالا يلح ا مي ارع سدير ل عاوعم

 (لريضر وعلا اب حراوزا مين مرق ته لا جاوز ا عين امثرنم لربا زءارل ريو تخل اورعبلاو ليالا

 سيئا نهلرب نينا نانعلا نملوقواهطبل ىف اردن الاوركزلا نيدواو لكم رتب نحت اراه وا نم الكلا بس
 فلن ما زعملا نيروقو ”ىخنلاو شبملا نمصوز نإنلا ناش ىا نم ىف لم واو يصاب بوصنم خراوزا
 رضؤنوم دورك, ويشن الاو نيركذلا بصن وزيعلاو سيملا نيوز عملا نم شارو ى ار ىف لبر شر شم ىلع
 الواولكل وتخمسو ا ىا لوم مل رب روق جلا روعسلا ىلإ :+ روع اند ا رسوق ناو حملا يسحب ايدنع
 دقو ريواز برس مزنآر مام حروزاو ةورعتموا لتك حن مل اووار يلع لو لعذوا أين ضردم | بم
 لان لان وكسب و يتلا عما رررقى ا نوكساو َجضلاب لقي اان لوالاوز لو ايعومج لاقي
 لا نيركزلا ل رلوق لش رب نوكسلاب نوقايلاو نييلا حفر ماع نباو ورمل ورثكن ب أرق بيل ىف
 نااكنا قع اوزحملا نم الاو نانعلا نم ٌننالا نمي ابوزححلا سرك لاو ناضعلا نضركذلا نيكل ابدارماو
 كيري والم افلذو ثانالالخ مالو امانا واب روك وفن م انين[ زعمو ان انطزشل_ وسنين مشلا مركب

 اصررق نول قياولاكو ةراتطيلتكوا اغاناول اروكذ تناك ضيكابدالد اوادوط رم ناو ةرامتماعفالا ةدوكذ
 لبطما”ت لتس ااما ىف اءادكو نيبيشنالا مرج م1 ان يالا مانو رك نيركدلا بصتشاو بد كزركل اذ دنا
 تكلل ٠٠ كوصوملاا, ىف ةفطاعما مانو ا يضف تنام مم ماى لمشا ابا رلوت سلا
 ةوبنب نوفرسديل لمس ذوزيججها ذر ورك ام مرعرساب ىل اوك سلا نيد الا نيرط نع غاز معى رعب ويمن وق
 حلل لب/ الرش منكم ارلوقبد إذن قد عراسساو ةرباشملابالا لذ لاما ؤرعم لأ قيرطلف ىلا
 والا تناكنل ا هروكذلا حبر طزل ةرولزلا ملا سسبسس ناكن اذ ىا ةروكذلا لبق نم ناكن ازرلوق
 روك لا لعختميرتارتصص وى ال عيبا ميركل مارال تلد! ناكل ناو تنال حتت عزا

 'س مخلاورقبلا نم علا ينقل نود ليال اي بش اوسلاوُ اىبا ير ص ييصنى | صيف أنبا نشر انإلاو

 لَمَسسم لمت اب روب نال باطالاو مارؤتس ال نحب وطقض ما ناري ري لب مازوق حلل .ىواص
 سلب اهب ميرا شلارلع نم المضغ ا نع نير تلا ناب جالا مجؤل ادعي للترت عله _ لا
 هزب لفل او ىواص.إ ا لا ىتواايفربا ال كمرافطر م اي لك حلاو رئت و ربت مدرب نوط لا نحبك
 اولا ابع نياد دشن اء نيل لذ ىوريد اييخالا هزب لص وصقسورتلا نإ ىلا ملعلا لبا ضم يسب زيف يلا
 هزل, ضر مرا نا ى ع ىلعلا لاو جرم املا ةروضل وا نر كذ او ةزوقولاو قنا اسيل لغريو

 عئسلا تسرعرت و ايرث ىلا وا يفر اال لقى اوئرلوق تل و ادلب ركام باتل صنت[ لو ايشالا
 بان ىذا كن كم لسور م شلال ص ثنا لوسر ىم لاك سابع نبا نغىورامادنمامب لوبن بسر ءايا
 ليلك و امرك ص رض وري ملام نا بابلا كلذ ف ل اشل وزع ل صال اوريطعنا نم بسلك ذ لكو عرابسسلا نم
 || عطق نع ىل نا ىوراكر تكن عى نوا مغ او لما ىف لشق قسااوف سك لاك سعب عرس ما ارم ناكن ا
 من يلغالاركرارف برحلات اداع نمبلطالا ىلا هيف حزم اذ فلز ىوس ارو مارعومل ءلقلا لو يلا
 هوباطّساامنلا تفس اييلسا مثل لع لقر وقل مهبط ا ىلارتدنسلا نال مارحومفمنم يلف الا كا لاو لاطمومش
 تلكم بيفال لزرداداودوا ابرشو الكا لوارتيىارطير و حلل. ملاعب لالموف
 سمول اب نوللن الا .... قرع ريكو هال ةراتناف م اني زشنص نوكلد ين كولا حمر وصدري نئنلا حم زوق
 عفرلاب ,سمدءاتنابنوك نا الارماع نب ارقد ,ءسنيم شل اوا سفنلاوا نيحلا ن وكن ا الوبر صك خي صنلا اب
 نوكينا الاوأ سم لوكلا نوكي ناالا ى ا يم نولي ناالا نو ايلاو سيم ضرر موا رسم عّمن نإ لإ حملا لع
 اص سي مقل ناو برقااشضاب ل والا دورمول زنك ىا اخر وق ىلا لكاورربكالب نيووجولا
 رصلش ب ازرق ايزثلا مال صيرصت هتك رابخالاب روصقم ازاي لانا ٌرو مزح نإ اهراتخاورمت

 رطاطلا نع عخروزحلاومب يلا نا ملحم نم ذا لري زرع لع غل ايلا لي ن مازن در ععمى ا قس اذ ىا سف وا
 لمتالا يفارد وانت ان ول ل ضل اهم قسضلا نيم ىمرجلا نيعلا ل عج وز اهب تضل ب ذوو تاز ملا نيل او
 متر نثىا ا طضصا نش وق ل وعسل ىلا ب قسضغلا باب لطول |نتسف ل مناور و
 جاهررقزو امّبنىاراعالو لوقت اساوملل رار ط ضم ى ا غراي يطوق تايرحلا وزر نلت لكا ىلا ةروزنعللا
 رطنما نر وق عاني ميّت والا ن الو يد الاد ومالا نمئاركذام, قيد روق حش كارم ل وانت نع
 مرارا ىزلا باوبإ او لصاولاوريفرعجلا نفت الاول ايف ةروصرغو تايرحلا ربيت لاوس نع اوت ازي وأما
 نك وقا لمجوأ م خلاب ررثا تاير ل انم نلا ىف اياطخ ىلا وا اه لوق,ل يبدي نقلا للمحل ىلا زينل ايرعحلا نا
 مار لا صوص ام مخل مدع نا ياوررصنلا ل طبت فيلل ن رقما صن ائيسان نوبي المعاول بقل ناوببو منال نيب ىق
 يرض اللص حرب لو لصالا لاطع مدور اف :يلصالا عاب لادا ءاذعم ميتا مدع نك فلاب عفو يال اب تنم
 يررعلاو ريف ا/ز عقب داء كي ذك ىارطلا نيدوق حط مرض رم ار يقل اناا انس س لرش و
 ماسالا نوال اهلا ىف نرسم نكاصوا نآلا لا قول ايفرجا ال يلا نحو لهل او ءاول الل ثكن عبو ارو

 راصخاب لاف ياارب الخب منعم لح قو ريل نن [رتوخاو قو ولا ااريلع ةوايرز ليل نا تغسلا نوال
 بلا» فلام ىلا بضوء شن او لس ابح يا نضل فى درامز تايرح ا
 لل ةدايزلارب راهم لوبقلاب راررحلا مر وشل نن_لماعرخ ب اوكي يستلا ن ب ااو حسع
 يس سنلا



 هماعنالا ه6 ماثناولو

 ىا اقر وهَط ْتلَمَح امل قكلامكشو ٍيرثلا م هَمْوُحش ْمهْتِيَءاَئْمْوَحِِحَسَعْلاَو ِرَقبْلاَنِموماحنلاو لية اكهحباصا قٌّرْفِتملادوهو
 وتلا َكؤ مه)ل جا هنآق ةيلدلا وهو هنم ْدوظَعي طم [َمْوَأ ةثقأحواءايو اح عمجء اعمال ياولا هتامَحِوآهنم ارك قلعام
 دق هي تئجأ مف كوُبَدَكَنَف اتديعاوموانرايخااف نةرصلرإو ءاسنلا ةروس ىف قيْسأ مب مهملظ ببسب ” 0في هب جنن رج

 نيدصلا 2-7

 0 نعءاجاذ |هباذع ها درا ناميالا ىلا مهمأع ليف طلت هيذوهب ةبقعلايمكاج اجمل ثيح ؟ؤئساٌةَوَمحَي د كير مهل
 هي ضاروهق هتيشمبأ هميرحتو انكاوش فدو ئَش نم ايْمّرَحْالَو اوي ]5 ند انُلَرْشأ ام هللا َءاَحْول الرع نبل لوقيس 2نيمرجملا ا 0 7 رس هوب سار ؟ مارا جب ع ىلح »+ اوس يام وا ا ك4 وما د و132 سو يف
 شار هثدا أب مْلَعْنِوْكَرْنِ لَه لقانبا نعاس وقاد فكر مهل سر مهم ْنِم َنْيِزَل َبّزَك لوط بنك امكَك لنك ل اعتلاق

 مدووو ديو
 هك نكيرمل نإ لق هيف توبنكت وصوت كات امو نَطلا الإ كلذ ى َْوُصَبقَت امن مكس عملعجل ىل:أت وجرت كلن

 لل واقر رو مود عس ١ م 24 ها هه حقت عمق و17 كار م
 ورقاء 015 ©َنتومج و لهل مكتي | ده َماَكْوْلَق ةماحلا غب محلا ٌهليَ ةجج

 دول لدي جيري مهو ةَرِجللاِ نوني" َنْيْنلاَوانييا اوَنَل نينا ءاوها ِْدتالَو عم نهتم اوٌرِصَم نو كوة مرح ىذلا وسو س/ ورم يضل تو6 5 9 ىلا ري سرا ورث رس و ىو سر و يي هي ص مانو سس و ص ص حس او وو كلل 5
 قرسفم يلع كير رحم ارقا لأ اول ل5 توكشي
 ةرقف قالك! لجا
 معد“ شلل ليياعملا ىحم ىف ادب 7 ١١] ضسربس و ىحبإ سد وو

 امجروةدرلا حو دوقلاك نقار ةللا_ممرَح يلا سضتلا الدكت

 وُيِحُمْلا َلاَماَوبرْكَت

 نام لل
 انه رمَّرَح هلل نأ َنوُدَهْتي نيل مم ل

 ص 04 ني داولاب كد اكول فلا] 9اس نَا اونسحا ويم هي رئشال

 لو امهرسواهتينالعىا'َنطَب اَمُواَهْنِم رَهظََم انزلاك_ءابكلا لحوم اوُيرفَتالَو مها مكين و نفخ
 الو نورب ستن©َن وقدوم هب رْكضصوروكزملا مك ذ ح

 .طنقلار َنالاَوَل كلا وهو لي ناب "لك َملْبَي كَ هحيلص هيفا. هو ٌنَسْخَىِه ىتلا ةاصخلاب ىلا
 8 نُّخاءمالف هتين ةصدلحي هثداو نزولاو ليكلا قأطبخا نآف تال ىفاهتق اط "نعال مَن ثِلَكلاَ, خلا كرتو ل دعلاب اة وللا طن ْ 500 هع ل0 دو ب نودو 7

 تكا اللا

 "وف ذاوللا يهب ةيارق "رقاد هيلعوامل لوقملا َناَعَولَو 3 دصلابولُِماَو ويغولمكح نلف: ثيدح ف دروابك
 هي مكتيصو ىزلاّدهأق انيتساسكلاو هللا سقت ىلعمفلاب ناو نوكسلاو نوظعتتدي سشنل اي © وردك طه كلذ
 ناد الج لك ةرهتعم ا سائلا نم ري رص تاتي

 رصاص قفل ماء ق ظل
 راح اب ىف ضاكنا تلفدا/! لبالا/لرق حل كارلو مئاسيلا نع حب اصالاقوقش امامى ا
 راحمالاو لسرللا شيل يقر رب ورارلا نوكسب بر مس يسون ارلوق حيل ىوام!»طببلاو ذفالا
 يئ وغلا ب انعدارظنر و امي بمول ريضلو حرار هاو دركن م تب انام ا 0 ولا موك لوقو سرع اكوأ

 لالصارم هءاممالا ىباياوما نافنااوب ا وارلوق ىلا فعسمالا ضن نيالئل اعمالا لمى لام ان اهيدرملاو
 مب وك انعم دم رتائزلا نإ صخل/اطكلا نفض قادتلا ببويعرملا ب وتلا لادا انقتسالا نست
 عازطع عفر عضوم ىف اي اوهؤلاوقاي الا دلمتوارلوق لك لبن بعل لال لل ادع م ناو ىلكلاو للا
 يداحوا ايداع روق حل تربط او زبد مر اطيل نان مح نما يزوهلا ريل ىزلاالاو ىو“
 اهلكل_ ىواضيبلا قا" ئاقسو نريفسك يوجوا عض اوقو عاملا ايواعوا ري واع حى وروعس الإ ىف

 هلك روعسا ولا "مل تللعا تاييط يلع نمزج اوداب نزلا نو لظبن ىاوأشلا ةروس ىف لعب اه. زوق
 مفي نبورتقمن جرن ميل ارضا اهمرعاولا قالا مبدل وب ميلا بسسس ناي وى اند سعاومد انر ابنا ىنرلوق
 م ارنادوريعالد مي ارا عرش ىلا ملبتروا ىلعاررب كلذ نيمو ىلالرعب الا ميرنا طيب لل كك اويل
 ملوق كل ىوام 7 ناك ذلاءاشلا قرع نرث انش لج نمل بالا صوعنلاب_فف ل عل لما
 ىلا م ابرب ف طل لاب باجانديدش باقعوذ مر لمْ لظرا تتم نا لارتلاب للزب عئر فظل
 حقي امريمجا سلا نكران زم اوشا نيذلال وفصل هك ىواصا» سأي الو بانا عمت نايل
 نم مود نم اربع امس ءاشول اوكرشسا نزلا لاك ملا روس ىف منك يلا هاكحاك عقور قو لبعَتسا نرسم
 اشي اظفدانورلا مزال سيما نا نودي ابقلا زب ب الترا نم ارازيتعاال نحل لع مهن وكار رن ولا اهناو ع
 سئل لص أموري و انم سدا هوارا شب ولعب زون نارك اي لوتق فيلكرب لع ارومف يشم فكل نا نمر امالا
 هوم رعت نمت لكفوانيري و نسل اءائيدو مانمري. الو عجل اء اني لد انمرم ارسيملا نم مهي لل لوطن ارممسلا
 صفا لري كلو انياب ؟ض طع عض نكرر ينحل كانت نداك ل ص الا نا لري نحر وق هتك نوم
 رو الفوق لل ل لا نناب وقل كد بزللا صولا سومان نوصل وت لال
 كي ورضابلا دج ارق هلل ١ نب نيم ناراوقل جراشلا هرك مق ثوم طش بااوتافلا
 تسر اوعرلس سادس غسزلاي كرب اه لاى رباب ريض ىف لاول بسلا لاسداو يشكله لازنا
 ولورا ى ع كررلو ةرمايانوييو دما ان اذ آو يفاو مار فاو لما لوقا ىل وتزن لبو هنري دا
 تاراتناو رم ىلا لكى ا ريم مس ناو ترافل لمكلامسبت ذم ن ان مكمن اب اوم اورازعالا ل ازا
 و ةرورئلاب اطيلا توبا مولح قئاوعلاو حئاوم الاوز و ةروزعلاب توها ةمولخم دام ا قررصلاهزبو
 سل اانركذاب تن ل طاب ىوعدءاطلاو ناميالا نن نوؤجاع كنا كك اع دا ناكل كزكمال ان الاألا

 لغوزارإ لباد ضرما ل عناساوم د مليرلوق حلل ريبإ ضل ابلا رج ا شل ليج ا سلالم
 | ماضماللا] نولسار يري فلانا تناذمرست ذا ل نمملاب نيترعجل امنع صاو مكى بر زع عمو ثم

 ابعت نوليورمالال غر ال لب نال يب وب مالا لع اسك ءاّقلاب ف لالا ضروف ما لب نيمو ارعو لصالا
 رعفللا ل اننبب مين لا ةراشااومحارق حيل ىواشيب »انبي لب لوك اهزالو ديالا ناك
 قوما كرستتمال زراومملالطرظيلو لامس لسن مير انطحاياورعل ام مكرارهشب لاق كسل طل ”ةذاجلا
 دما مورق مدا ةدارئلاب نوفورعسر امش منا ىو لارلا ىلا مف انالايداهشل ادي كذا مت يل
 لكللا ىئااولاثو اولأس مناك لذو اسي اوت نب لع مير محلوق هل« رمل ملوق ندعم

 1م وباو/ض نال نا مكي عبر رع او تلوق حم لبث نا بلم ل نينا ربل اورام افرشلا م
 سمو اوطللستاو صن لييتو وكلش ناوبماا حن نا عنتوم ناب بسييمجا لرشلا لرمال لشلاوبب
 اطال قو بس نال ينم مى دمجستال نا لهنا. ىل اووف لص الواوا شن يلم وانعم ليش
 ىلا نحنا لس لوم ذر نوكي ناذوجب جاهزما لاقو دازءاجو لعن يسرب نال نال لاق رمل ق دنع
 نفط ياول شتا نارإوق لش بيل اوكشنال نا سيمو نخشى عنز ابو لالا مير مسمر
 متبصان نال منيو اب ارضا ى ا عئزررم و الاراهتعأب رجلا ناو (رم اييرسسخملا ل عقلا يلح نجي الوريططرمالا
 و16 للاريرصسير باول ةريازال نا لكتب وزج ا هدئاع نلالاي نامل ايواوإزغللذلا لكركيلتب بسغنلا ا لوف
 ىلا عشوند اناصامباونصاو ىااناصالوق لش ق ام اوكرشتتال ناولتملارببرّون لخ عذرا
 هلل قو اعيرت الخ« تاك اهنا ةءاسالاك رت نا لع هالدلاو ذل ابمللاىيلا ةداسالا نع
 لاا تيرلاررلوق قيل ىؤاصا» لوالاانم دله داضالاهس الفالاورشفلا قب لطي ل نما نيلوق
 معالم / فابن نمسا ىب قل بالا لوق هيل قام طابو مثال رم للان لوق ل سوم ورم كدب
 هلل مطعما اش رعد نيذغايالورينر جب ناوبب لاونعلا لاكن ةراجت اوبر بابلو رينو
 رول ديرلىلولا لك ابا ضن زن نال وول قاذ عضم غلب اذاذ نحمل سيل ذا هن اب سل ورش دلع ىتحروق
 هت للاسر وعسلاوبا"ريلاووبلس مني اد يشر ذل تشدولعفما لق ناكى سلا نمي انو لب يلا
 كلرراجب» نول ىدسلاو نس نوزع ل اونعلا لائد لقتل تد لكلابو ىجساورضازكو تين ابرلوق
 ءايرةولش .. السم ابسيسلان با نع نس انس ابرهددر نما يرخا شييرم درو كن ولو
 هحطا# ىربازريضلاا ةراعلاو لاولا فو ىلع نرغب نينو غرولبلاردب ناير فلا زاوج ع ويل ذو متي
 طسقلا ندي ' ةامامنال لذ نازيماو لييلاداؤيايرمالا عت امناو اهزعرجت الو ايس ايلا ى ار بسو لاز وت

 بلل قوام م عوفعوراروام ناو حسولا عروطرماث عيرميفامث ناصقنالو يف ةرايذال ىلا
 - .- . فرادم»» داوسس ننال اوما نزل اوررخلا ناي طاب نملة يكلو مال ىارهلع زوم الفرو
 ,لوقلل اولا ارث لبا نمإيريعوا ٌةوارُس ىف لغو ال ل وقم ا ناكولو ىا ل قاز ناك دز ت سلم

 ماوه را لم مالا رقى عزك ى جلاب لوق حلل ماوس نيت رقالاو نيدلاولا وا كفن لغولو
 : تادادما» هوعت اذ



 هماجتالا | امه ماننإولو

 اح دو م وم وص 1 5 نص رصمم يا هلل هاك وو هورس وو و 2

 هشيم ْنَعَِْي ليهت نيئاتلاىدحافنح هيف َقَوََتَك هل ةنلانملا قرطلا َلبكضبَبالو هوم لاح امِئوَمشُم طار
 هب مايقلابَسْحاَىِزل لع ةعدللاماميابختلا كيترتل مو ةيزوتلابنيكلا ىسؤم انتا دوفَكَم كوكل ميركوري

 1 وس سس 0 سس يب حس اسس ميس: 8 وس 2 سس بسبب ب ب ير يس سس بسلا

 مي موي نارقلا لهو َىْوْنِمْؤُي ثحبلاب مهيررَمِلِب ليءاوساىنب ىا كل ةَمْحُرَو ىّرُسَ نيدلا ف هيلاجاتحي ءْئَت كِل انايب ليمتد

 00 دال مج ووو يبو و واقر وام
 يحفظ لع ُبْتِكلا لن َتهلؤفت ال نأ ل هأنلزن | ©َنومحرب العار فكلااوُعَناَو هيفامي لهل ابدكم لهي وعلم ءلَرِبم هنا كنك

 5 ه.ِ ا سا ا 7 سام و اى [ريالسح 5 هركيرت 12 ها ماع ا
 تسيل ذااهلات ةرعممدعل 6 نيل فعل مهتءارق حهسارد ْنَعاَبُن اناىا فو نجما هرهتس ةهيففحم ند اَنِلدَ نم ىراصنلاو دوهرلا

 د لكل د4 مدفع سدر هزي اق ملص لول 5
 هديت نمل“ ةَمْحَرَو ىَدْهَو مير نفق نايب ٌةَسَيَب جك يرق ناهذاةدوجل "ممن ىَرْطأ اكل تنكالا كيل لوْ اَيأ كوع زًانتغلب

 اوناكاَمي هدشاىاٍباَّحلا موس نَا نع َنْوُفِلضي َنْيْزَلا رج [هنَع ضرعا ٌى َنَصَو هللا كيب ب كن كم طك داالو نمش
 5 ماو م مور د ش و مساس 4 0 رس را و رس 1 ,

 ._ىعمب ما ىا كبر قيوم هحادراض بقل هيما عايل اواتلاب مهين "ل نوبزكملارظتنيإد َنْوَرْظني له 9َنٌوفِدضي
 ددح امك ا فرغم نم سمثلا عولطوُفوَكِبَر تي ُلصْمَب يمي ةعاسلا عقلا كت ايدلٌغى ات نر ضخب قي زا هبانع 3

 :ارْيَخ مِنَ اف تبَسكِو ا نئولابيفنوا سفن ةفص ةلمجلا لبق نم تم نَعَمْ يب فنيل نيدميععلا
 مالتي زكي اكره نيل نإ كلذ ©نو ٌرِطَمْنُ اك) ءايشالا»نه حا اًةُرِظَعْنا لق ثورتلا فامكاهقبوت اهعفنتال ىا ةعلط
 دوسولامهو هياررمأ ىنلاممفي داوكرت يراوق رافق ءارق د كلذ ف قرف اًصيِشالاَكَو هضحباوكرتو هضحب و نخآق هيف
 3واعقياوئاَكاَمي ةرغلا ىذه رش هالوتي منال حض دشَآًمت مهل ضرعتتالؤ و ئكم اف خنت ىراعقلاو
 اج نم و تانسرشعءازج ىا "هلام شع لَو هثداالاهلا لاا ةدسلاي راج نمفيسلاةيايرخوسنمانهو هي مهعزاجب

 ىلع شب ناريزعتو نيل اوكري 7 وب ىتشا | حي ىراكنا ماضتسا نورظني لا ,ٍ تلل ثءا؟ ظ

 هزب ناب بيج ابعاراظننا مل تبثا ىتراريغالاوزس نوقوصم منا تسل ياارب الغنا تملك عملا | ني الج لك قريع اس مل |ىرم ةريدص تاريخ
 .ىداصا» كيذتم , ال حل ' داتا “ل وتب و خرم | هلم عما ول وك حن اك ءايبشم لا د ا 2 00 0

 (وقلال ل اتف ع اضارك ازين انلق ن وركزت اهلاقف م سور هطسرلا لسمْلا لوسر اني علط ذاع اسلاك نتن 0 ل 000 5 0 راعتساوروصقما 9 دلك نا حر اهب نيوطلا 5 0 0 0 سنا ىلع ءناريلا عار لعرلوق يللا لل 1 7 و 0 2000 اب لو 017 59
 يدا عوزرج فو برلاب ضصخو شما ضف سفو ضل ادو نافل تاي شع بقاورتقح | | سدر مقر ل جس اوعجتالدق تس

 ىلا انلا قوست نع نم حرز انو ىلش”ى لوزن حرج امو خرج ايداس نم لسا عرولط و لاورلاو يبا ْ ىداضيب هأ تاداعلاو ع اهطلا ن التغالو ريتش ىوملا ىنعتتورواو وبا ى نش ناز ىوردل

 كغم زر يعو ةيلارَق م اهم اهيذ سفن فضال ندي زو نوع اونم سان ابأرو تمعلط اذاذ سمن 7 7 4 00007 0 - 0 6-00 علطآجوو الاموال ؤم ورب ىلا نعا تاير _ضنفشاللرق حللت دوعشاولاو يفخر | | شا 0 اداسرتد ىرومترينسمبانم نتن ةبألا هنري
 ىف نوم ئلكا زا ل والا ميعلاو ارو مو لايرلاو ناننرلا نتن اك نبأ ا تايآلا عمي مرارا ليقو 0 7 هاوس 7 0 0 /
 نمد مالسلا يلعب ذاذادهاو ٍيدلاراما ماسلا سيم ماي مناير ف طول ورمى نم 00 0 2“ 0 ورزلتت ا قرطلاورريشلا ليسسل
 دُسلا دبع نئورييضت يفرج ن وربع در اريررطم نب سما علل رفرف 3 زل عر نييلسلا نمو - اعنرُسل لاو 0 نمد لمس ”الالا وسلا 000
 -_- وقيم اني مريح ارت لبر (وَقِل نورمبتلا الا امرتيال لايل شنق ل اي لاك فدا ىلا نبا 17 ا 4 0 4 النت امج اما نت ني
 تلا ذا امور طم نم موطنا ذاذاوسلبويفل اولصا ا قم لعب ىف انععب سات نو يذ | | اء م اداوم فل الاواوس اون 1
 م |يعولظ نع اور فاجر قو نيتي, رقءريللا لوطننا اووفرم فيزنم نئريوورم نبالو مبتسما 3 00 00 2 الاضمما حب الاهم تس ناو
 عبط قال لل ءاد نوعا اب بمب لصيد ننغ ن اص لاشي | | لسانا نا /اك نال فار كارايل بيرق لكس ئداص ريل 1 ناكلوق هلل لم مايلاراكن وك عاد مدي فدا عئاق  وونلالاتم ايرث نوير | | 0. رسما سكاس فا مجاسال ديانا يو قو بلابل نادال يخل يأ
 مضى عزل ىفشر ةريرمعولا لاو ٌفلسخت اكرفاوفاكراوقرذت منال ىراعنلاوروميلا مب كاىنشلاو ىرسلا| |” 0 0 0 و اضل ايعنب!لاقو دونا مبابن لاقورتتد نوفل اذن ناكف يكاوملا ريع بخل | عم ىلع .ووزوموا اتي قلطتخو دما لصد وانت ردت ااوزلا ض زو لع نوكيو ظل نسر ةد امن ايعنب!لاقو روس ومتسد نونو اذ ن دعبل لقب يروصصنيرصم ندا سم نان يمت "الع اذلا نمي اعذناخئارلا نامت ال امتداتيا هانت حم ذا تابنمنااولاًوو لملم ارو ضخبو غلا ئع انراوفس هزناول انتو م |نرهالار يعم ضب نال نيلرشملا حيت ررمصللا لك سعت :ءا شمل نامت بولا احا باكا ل اع نان اننا انين مامن ل جال ى ار ل وعفم اي نمل الاخ يبا هزز نمدالا فضا مواقف نيزلاناررق هلل بيطخ «ديت نمسا | | دمام داتسس زون نذل لا انت تحسس للا لي ومدي ميول لب ايل نادر
 21101011113 يَألا هز 7000 0 28 1 1 00

 ا د لقت زل ءلضملا عربا اوشن لو ني ردت ل !فيرلاجلا تر تنشن/ اولد ل00 ارو اخو نام'لاق يملا اويل ناو ةرماو نينلسلا ركن وتنام شمل يبل هب نم دارما نوكيا ىلضرمو | | لل «دج ديف دي فسسس لاق اوت نار لأ فا لا« نلزن وقل ل يفند انام لباو تالا لئاو ديلا لبا مب لوسيل يشتم تسل اه افاومتئداوقرف | | دارس دا كار الل للكس ىواما" تلا بلف ناوزذاسلا و المي
 هلك لا» نورنا وخلا ىلعايلشرانناو شما منهل اهي رشا الار ارنا لوقت ولات ررصم الوثب د للاملا 7” رانا هدانا امان والشل ى ميمي ناس اور لوثو اولضل نا رسلان
 الحم كا نوك نفسي يس انم فو لمببترعركنالجال ىو فلل اباكسماما وهلا لع |زوكن يوكن ا باكل زا اناا و ضن ناقل او ليوا وارق اب هته نو نازوكم اغلا اق تسلا رصولاو بيرل بي لريازرو ليشلاىب يس اوشا الارفاا )لاق دما منار يشن, واداالىارق | | سينا سميك نا تم لاقي نازوكال ناذالدانعا نوي لواولو فت ناب الدان واح
 ةاويمإو نعبر هولا اور قد تارضالا نيدووااب لقا ىلا ءلحلا موتنا يزف قولا كلب 1 | هرثيرعا هب ظوؤلم ا وامل نار يلع الرماد مقل هانلزلا مين ل لاو علا لام اواو لل لوقو ىت :

 ملط صل كش السا ملدا نمااذا سو ردع سلا ىلصنلا لوسن ل ال ادن عا ىفشر 0 ىلا نع روضلاو يلاسللا لور ماظوبر عشت زنا ازيد نير انا ىتادج رج لو فصايبكئابمانا ىددن ولطلب داردخمالاىزهي لف ثيسابراب نمو رلوت يلع ىواضيبوروعسلاولا + ب اصريلو زور اب لو او املا لي لمس ا( وضل هانا يف لم نا لد لا لوتتنا
 ملا عما» لو زعزنلا قش تارلطلل بتال نس لكذ ضع لابس لاا هلاما شعب بتم | ماوقل ليج الاو رول زلاو َءاردتلا سخن ا لنج ىا باتا لزئاامنارلوق يس ١
 : : اممهضال اعصاب لازن الا صيصت و لمت اىكلا نب ادا ضولا هسا سكلا سن نس سيف ضع ااو انف

 لو ايرئناو تندع ووعسأ اولا ٠س ماكان لع لائتشا] ب يورد ابشلا | نيب صمت نازللا

 طرتلا ف زيف عطاقلا نإبربلاو عط اسلا نايبلا يام مءاجرصفلسننا نم نور وت متسكارذ يسم نا ىلا ميد نم

 شد



 ءفنارعإلا ظ ام < ظ ْش مانا

 2-01 لإ ند فدده ا لذ_اًيشمدئازج نم وصقني © نومي هو «ءازحجى أهواك قرم لَك 3
 لَو أنآ :تزماديحوتلاى | َكِلْذِي ةهكلذف 5 كِيِرَش ال8 نيياعلا تر هذي قوم امم هقايح ىايت ه ةريغو جنم مر مارس هلو و 7 سارا 01 هام تاو رض ضال يو ني للا د 22-9 1 دايع قش و قالص نإ لك ©َنْييرْشَمْلا نم نك ام ة'ًَعْيِدَحْمْمِهاْب] لِي اعقتسم اًميِوَْيِ هلع نملدبنإو ِةوُيقَتسا

 | ٍش لك بيكتالو يئن نت كلامُبَر مو ديغبلطادلقاهلااير نغبا وللا رغتعا لفة نالاوذه نو نيم
 قرانا مايفتسالا

 " 2 ر ومك دع

 © وفتحت هيو داركم كير لإ ثئر وسقف رو ةمأ ةَرزاَو سفن لمحت درت ال هيلع لإ اهنذ
 غو كأجلاو لاملاب ٍتِجرد ٍضْعَب قوق كب ْمَكَرَو ادرؤاضجي مكمعب فل غيت ةفيلخ عمج ضلي وكَدَعَج ينوه
 ٌدْوْفََل هنو هاصع نملة ِلاَديلْيِ سكب | ىداعلاومكتم حبطملاربظيل مكاطع ٠١ :كقنآَم ؤ مكربتغل كلي كلذ
 _اتئامتايارسسفلاواتاقلا ةيرقلا نعمهلكساوالا ريم فارعيدلا قر وتتم نوح نينمؤبلل
 ونلل باطخ كي َلزْنأ بِك اذه كل ني كدارمبملعا هز ةّضَملاٍجِحرلا نمثل للا مب تيا تسو| سمو
 هس ندم بزكت ناةذ آه هخلبت نهدف قبض رع كرر ص اذ كي 15 هلع نياط#

 0 سس حس اس ااا

 كمة هس سس مي س*س2يييس سبني

 ع
 ل

 امسح
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 هس ا افلا ادع
 ٌىئرلْذَو هي راذناللك!لزنأي

 1 ءاةريغ ىاهثداىا هنود نم او نوت اوْعْيتَتالَو نارقلا ىا كير نق كي لزم اًوُعِيَت| مهل لق هيت َقْيِدِمؤُيْلِل ةركذت
 5 5-5 ظذ511- 5 5 هه 18 2. 5 2 . رن ب أ 2 رع 9 0 5

 اهتوكسبةءارق فو لاذلا ف لصالا ىءاتللماغدا هيذو نوظيتت رايلي :زثكلَت ام ٌلُيِلَق لاعت هتيصعم فم هتوعيطت

 د ناك اقام مو دليلا ه ءاج رم ىاموتاهعم نكيمل تاور اهزلا فصن ةحارتسا وليم زيهظلاب نوميان لب
 ٠ ' لإ | ول سو يكد روس رس سو ١ 1 حروب عم سب 20 0 ًّ الا

 ءابامثمهاعو لسرلامهتب اجانعممتلاىا مهل لِسْرأ َنْيِزلَنلَكَنْلَك 2َنييِلَظ اكان ولاكن لإ ان وهج مول

 همالاو لسرلا غالبا نعت نيب ات ارو وواعفاميملع نعمهنري ذا ب مهر َنَصْفَتاَف خاليدلا نع بني تو
 خلني

 مم و الكلاب انباذع ائنأَ امراو اهكدلها اذ درا يلام اهاها ليزا ير نو لوعفم برب تدك» ةلقلا ديكاتل ةدئا ذاق
 ١ مر ثل ق جمب ىلا ع

 ءانإرترخا ل اوق ايف ورارطملا لوق زر راعم مسا ىف عرى ل ىركذو ب انى ا باتل م ضطع خضرا لحم
 ماا ئرديل ادراوبم لاو ن اثوالا ةرايث لم كودي نالاو نجلا نيف يش نسىاءايلوا روق تلك ١
 ريفر قلو ايي رمصم ا لك يرو صنوف نورك | يلق ان اما ليلك ركذتتى» نورك ءنيئزرت تل
 وفل ىف كن وركز ينل ء ايل ابو نوركزتانمرالاب عراشلا لوقل وق اءايلاو, ناب رق حلت لبا
 لالا ل عضم اي مد اف نورك سمر لصا نورك ئسلارصتديىرعاولا لاكن يق ايلا ةرارق ذر لاذلايرنستو مان ابرهسلا
 البلام نيا رقوريزالا نف ص لا م انوا سنس وما نم يوي زاروبج اد ةرومجم ل اذلاو سومر انلا نال
 ادكاو زم ةرارف ماو لاذلا ف ضفور ناب مشار نص غو ىل اسكلاو زم أر ظو يهل خيم لع نول يام
 ريراقمم تورت ارم راهتجال نك لذ د نول الامين قلار ثلا اوف عرف فاكلاري مشن لاذلا مخيط صختو
 || ماشاء اننا ى أ يمو ف لاقرانلا تزحب ورز صاع نص خنو ن اسكلاو زكر رق د ىواضيببا ف لاق اضلاو
 ْ ةرارق نو حراما لوق مث رب ايصاصرمت از ريادوم اكل ارجا حراسلا ةراهع سعر ئدل اهاث ل والا ال

 رايلاب نوراذيد لازل ادي لت ءاّنابن وركزت ثالث انبب ةرومشما ٍةوارقلا نال صاح اف ىوق رسل سي ارثوكسب
 زتباو يلب اذ لمثثاذ اب عام نال ير مصمال ىا ةرثاز امد تلك 17 لازلا فيت را اي نورلزتو
 نان ارث ب املج نثو توزن ازعملا نا نين اهلي اديرالوق تلك لا الل انام نورك ذت
 صامل ف انهملار راهن لاثد ابراج نر يلا ل بت زن لا هررقو كان حل جالا نال |ذكبا ىنر يمال
 | ءاجفزوق حيلك ل٠ نول انس وارلوقبلاب اها ااندق مناد لئال كييك رقم نان ان ماعاد
 رمالارضنلو سايل ب لبع ايرقم لالالا نوبي نا ى ستيل [نماب ابد اهج اب اا يرق نيرو لوني نا لع ل انساب
 ىا ابادكبا لوقي املا لوالا هدجو نم لاؤسل ا ازر نع اوب اجار الحلاو لالبالا ل مدغم سايل اب ناف فلذك
 بتولوم 9 يقعان اب اب ءايف وق قراذلا ليث ن اف انس اياب امج اهكالب اب اندر اسمي اشد اسس اياب داو اسكالعب ابانملع
 ركذ نال س ايلا يلستب نورت ددامعملا توم اي نوليرق اطال نار ينل نحب ئيدقرالا ل وصنف ةرثاؤملا
 انرظن وكي سقو يرررلان لكل يملاب تايبارشاليلروق حالسع# ريا 7 لكامل سذلارهيضتس ايلا
 كين اسد قتورييركن ريفي ذا مثكل اوس سيلا نشل ف زوق لل لا» الام خدر صمو مف نيتملاب ليو
 مريع لسرا نيل ريلا ل و ىربازلار ضن ن مار ناري ديواد باور جركل اوساب لاتماوريري اسد
 ا” ل سرلا / وفسر او مالا ملأ

 نان الب لك ةرهتعلا سس ائتلا نم ةريي رص تالت
 اى ىاي ةراترعّي قرون َنالوعفملا إل يصتلاله و طم لكى ارح 2 لديغو لق يل
 نم لعب ويلا ف اشكل حاصل 7-1 | نم مّقتسم ارعوبرسيو وق ل اهلسضنب ةراتدانب
 هدصموب َنايزلا لاقءايلا يف اقلا ةروسك يق مفوكا لبا رقد م الان م خلا وج وراس نديم ايق
 نأ لام ا ى' ب ومعنم هيو ايادي دوق نيل رب ةلعروقف (نييزم ميار ل لوقووروكلا وفصل الم ايلا نع
 لوا اناوزوق لس كا" يفيد اب زووم اهينوكل اعمر اريل لم ئذرعد ير ىفارب نعمل او ميئاربا
 بيب اور شال يشل ابريل والا نايرسضملا ياهاو مب اووايريالارمّو داي لكشتس اورثسا يو اينما ىو نييلسملا
 مم ايراؤللال اقام تلزن لارا وق كس ىواصص تدعم شر ذلا ملاحل يشل اية يلوالا نايانعيلا
 هرج بلطاال ىارلوق عطس ىواصا:» ايري ولا لوقو زبن ارو ىفبل اي يبوصنم غو (نزيو ىلا عتترا
 |رزت الد لق تت فاماززيقلاق عابر سس كنج ىف رب لوعشمر يو قنا م ايس الا تاريراشا

 ناك قرم لا نبريلولا ناومو لوزنلاب يسب مف اوم ةرزاول ابريق امناو ةرزاوريعو ..-....- ىا8 دزاو

 سن فو ال ىاىرمارذو لوق هه ىداما'دزاد م انوار ثمل تا لتس اوحبتا نيمؤملل وي
 مانا حمالاّناو ملائما نلحيسد ل اعتق اب فيك لق ن اى داسلا لاق .ىرغاس فل بنزب م
 لوم انبامن اي يريجا م ايهلا مو ىلا ارب لمن دو و !برزو رديف طيس رس سنرم م لسماو واصلا عوقد

 رزوو ةشابللرزو_يشرف سبش سلك ل ومن سرملاو ىرخالا يالا لو ريتوم يف يديستي م نم

 ىلا نعي رالا ف ثالغ جى زلاو بد وق هك ىواما' راي )لع نلارزوو ببستلا
 /مهياةورتاداريف م وفل ايف ف ئالعرالعبفسورلع لاكي دما أي ضاق مكرولو يطاملا نورقلا
 راو حلشل» لقال تعي طوف نعم نمير اين لكو فيو عب كل اصول اك يي عم التل او
 بانل حرس وب ف صو فيلكو امعن مى ع يوتعلاب ليث ال ميكا نا سلكت ا باهتعلا حرس تكد نا

 فامعالا ةروعلق تك ىو اصااسق د راجاذا باقعلا عرس عل اوا بيرق تكل كن اب بسيججا

 ىاتايأ نايلارلوق كلش ىداصا» رجم ساي ئشلا يبس ايف ضالعالا لباركذل فك تيس ولا
 ناتمارلوقو يندب تايآسل !ليقو يرعامشاذ لبجلا تن او لاعتلوق ىلا رقلا نعلم و ىلا ىترلوق نع
 هدا“ ارا كلل ٠١ تاي[ س اور زو ضو نانا اي ايآرورعىا تسواسصكو

 دازتاللى ارق مج بللس ربكا» ل ضفاو عا انني دعو لضفاا شرا ناحل ايع نيب :لاك كب
 ىرلذولق لس ل ا سسوس !ءلمجتو نار ررمملل حلا ىف نا ىلار يشم



1 

 ٠ ]وأ ظ ماثناولو +

 أعم اهي كلَ هجو ضرالا ىف
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 لا هش انس نسا /ىنيم ٠ هيكل
 ءازج ىعم ةليجلا قو

ال الج لك قربت سائلا نم قري رج تس اريل
 ن

 روس ن يسؤملا لاا نارك ىف لاك ارؤث اىصلوا لاه اللزوق تسل
 ووين نزولا نا نانا لوقو مر سايعنياوركؤ ل ةروصلا لدن زوتف ب روجر ذانا لاخاو نسر وبحب
 لا الا مدل نزويلامعط وري ملا ىلسؤتلا لوس لسمو ميكو ابعلا لاا ابق نك لاضمصلا ىلا
 اهفكوا يسم !ىالارعالا ن زوو ىب د هري ديانهياريلل ارفف حرش ةرايعو نيرضملا ماع, سيسج ذي لولا اذ و وعلا

 (وبل وقل ني اوما شو ريل ل ير لاورىاو نام ى سمبل مول نيزاوم تر اهيل رظالاوو اصل حررت موف سلا
 ناز عرراوج ل اوذالو نزييي ولقلا لاوخا) نوكي نارجت الف اذ لثو ترزاوم تدهن ض يلا هزب لورولا

 لع لكى لا ن الف حرك رول فيف صاولا ىلع عم !اذذل عنو يررعلا نا جراوزلا لاورخآن زم ل وقل اي نحي امو
 ىراققلا ل علم لاو منزيزوملا لامالايزاومل إب اراو نإزيم ع ل نوزوم عم نمل يزاوملان ا ناو ل ايما

 حسم اي عم لي اقر ليهم مق لما ركل ات ماو نازل نالاحلاو عب الب نيزاوملاكذ مري كار وف عرش يف
 نير ماهلاءورو ى ارحب ف كالو نوزوم حمو ناييلا ناميمىف ل البزري نازيلا كلؤر كل يال وا
 ورراظ ىلع ملكنا لكر روت نكي اد ايامنا وظلم النانك كورلا بجو هيتولا هزي نار صاوبوى زارا

 نرلوق لس 17 باوصلااي معا اور اهلا فم اء ازب ضعت مح جاطدلار رجا بتوفر ثم ان عل امل
 تاولعاهبدعا ف حدو ناتغلو نااسل روق نزيل حيال ناس سلا ب انى ىئ اكمال ريغ لا شيسدع
 لما سنزف ملت متالاشلا لسؤال لضالاو زمول وق ليس لاو ردسول نبيل نمو لضفلاو
 ىانزولل غصت اوورخشمولو تسب نزولا ىا نزولا فص فلا روق لكس لاو نيوتسلا نع ضوطو
 مثقف اورل تظل و رئس نزولا نولي نا اًصيازوك و لسرلاو مث لارا لأسي موب لرعلا ى نما نزولاو
 نزولار توا تانوزوملا ن لتخارابتعابرعصو تاني نزوتاوا اخو نيزاوبزو مموج سبك صن مارب
 مم نازلال نافراوللا م/ ا نيزاوء تفخ نموت جلاس ىوانعرب» نازي ا نوزوم مترف
 طفلا عيب ىااوم نزلا وق كح كرارما»مظيزاو فكرون زي نولي لف كريري
 ساما .شرالا ركل قلورطوق لك ا# ىوانعيم "ب ازوللا رام نارفاو اريلل ترف لاريلسلا
 بازلاوايرلال لكالبالاب متم اع مانو م نيد ورز عل ا انو مب !لزناام عرابتاي لم لبا للاعت

 ليثو ل ييتلا نحن يتلو يلام ايطرت اشم رموملا ملا نونف نم هلع ذم مارك خلافا
 عفان نعد _ضوم عمت شبا سوف هللا حامي نعل ىلع رو اوأر ارقد انكم ازين كت دم
 لاو لملاك ةريازىا كلا يكن زدت تلش قا" سفن اصل ري زير يلا اب ربطت ق رج زم
 رؤانيم /دأوابا انعلخ ا انروس رق قلل ىواع»»روكشلا ىرابعن/ ينو ى اوك اك يت كاشلا نا
 هابروصم/مدأ جلخ اي /رروصتو [هلخان | سباوامرروصتو لكلا نلخ لص ورروصتو_ لم زنوا هانر ومكر وصم

 فيل ةرخاووك دانكن الوبر ىوخللاروبس اوزان ا لاف ل زير اشار احن الايزو وج لق تيل قا
 ىلع سلا حو لرئسروحب ا نا منعني لاو لايك افريل قياسا مالا بل ولصل يوت اكو تور ولو
 ىوبن'ناكن الجر طك ل خلروك !ناملرقو مدالورب النوع وبس !نا ل معو ملال ل بتم داو رسل لطرالا

 ةدلؤسجأنا سمس اءليلرب ةرئانالار لق هلل ىواصا' عراعاذم نريظطعتل يشن زميل س ظننا
 لارطشم لا نع عرونملا ليقول وجبس رتيلع خيول نا لع ميو رسيلع نا فو ىلا لعطلا نحب

 روكنملا لاوسلا موي ىا ٍنيمدَي ءاَكَكيلَحف درو امكن اتفكو نآسل هل تازيسبإ تاكموالامعيتلل تروا َءاولمعاهف ةيلاخلا
 اذلا©َيوُخلْفملامُه كيو, تانسحل اب ةئيْزاوم تت نِمَق نزولا ةفص لدحلا “قا ةهيقلامويوهد
 مدا فيل كَم نمل تو سي .©نْؤْمِلْظَي اَتَيي اَْنأَك اميراتلا ىلا اهرييصتي ْمُهَشآ اوسخ ُنبِزَلا كلود تايسلاب

 ىاَكشَلَح نقل و :َنوركَشَت ةلقلا ثيكأتل ملك ةشيعم عمجاهمنوشيعت ابابسا ءايلأب ادم اهي
 نإ ا ءانحبالاب يخت دوجيم ةمدا] اولا َةّكِيِلمْللَمْلُد رين رهظ متناوهأتروص ىا ريت وصوت مدا مكب

 ٌقفلَخ هنو ؟زخ 01415 كثزمأ .تدحأل نبت قرات 9( كتم قاعت ل30 تبر هلا نق نكي ةكئاملا نيب ناكنرجلا

 ىلخاٍةياافو نيرظْمملا َنِم َكَد] لاس نلاىإَنَوُععَبُيِمْوَي لا فرحا ورِطْنَا لا نيلي ين غسطلا نم كك اهنم
 مدا ىنبل ىإ هك نَرْعْكَال هياوجوركسقلل ءابلاو لك ءاوْغاب ىر ىفتْيَوعل أَم لاق ودلاةنفنلاتقو ىاُوْلْعَمْلاِتضَولا مويا
 وا وش ْنَعَو وزال نحو مِهْلَح نول نيب نق فكيت كيلا ل صوملا قيرطلا ىلع ى ا تميل كو
 لاعتونرا ةمحب نببو دصلانبب لوحي الئ/مهقوذ نم قأي نا عيطتسير الو سا يعني! لاق هكواس نعدبعنمأذ ةبرج لك نم
 سانلا نم مهم َكَءِرَئْنمَل ةجحرلا نعاّئعيم' اًروحْرَءاتوقسمابيعمزمهل اب موءْم هور لاف نينمؤم © نرش خه كليو

 هئافل لعمال كيلخت هيفو سانلا نمو كردي كنمى © َنَمَْْكتمَتِمحَلِمَ وهو يبق ئطومو ءا دجال هللاو
 َكَدْوَرَو هيلع فطحيل نكسافريمضلا سيكتَّتْنأ ْنكَسإمَداَب لاقَو هيزعاكعبت!نمىا ةايطرشلا

 _نارعالا

 رس د هبي” 25 سم
 ةئيِزاوم تقخ نمو نوزت
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 بيبي سس ب ببي  سسالسسمسلا

 م

 001م لا

 عم ىف نا عيلان ى» . ةريازلوق هلل لالرر تال ن الا ل طضا اهلين اهقر فالف
 بن اهءانعم نوكيف جي! !نرواوفل تسيل ةريم | نيببال كن ا ىرزنارلا نيام املا ل اتو لتتم
 مما! وغلا كيوتل لانا ل ليدي لرماذالوق تلك "اعنف وتب !لرت نع
 ووجبساياروم امرلثم نولي نالاداعيتسا ب فاسسا نعلا شيح نم باوتيؤلا ضان لاتروق بلش

 ربا نسى ذلاوم يرمون ا نك ليلك وضفسل سس نا لض خل نسمح لو شيرين ىلا املا لاق باكر
 فذ الد قو يعل شغال يلعت جا نتملمضل وق حلل لام لوا نييلقحلا عاو نسخ اي لاتو
 رست ن ىىكنما» ”لوقبلاراشسا اكل ءافلارايتعاب نولي رتل قع ورصنعلار يداي لكل ضفلا عار ناب
 اوت ود نمر يف سنو ملغ يلع رهن اك قروصلا راهتعابو ماس او ريغ ى ئريب ىّواغ

 وريف تسي ئاوكبل ناو منسم شا ناحل نيب ارب لويس ايل لمل اما فل لوركا لم ومم ف يذلا رايت ايو نكبر
 لان طييشلا»ن يللا ل ان ارنالا لح فانفا لاو مام اسجا نيطايشسلاناووإ ولا نوكلا لبلد لاو

 نيا لب ثيبلا لف ادقد الث مو نين نيف زوق هلك قار بلاذلا د زج اءابتخ ايراثلا
 ات ةرىلاوش يفلار نلا ىف ور ننس الاو َعيوبلا ىلا ماعد فكلزورصلا وراي اور ادمووراكوورنازر لنا

 - اد ارناف وشو ى ا ترارملا نير اني كس الا لل هاه فك ذو
 هل ىلا تاهيععورب الورع ط يسب او هورطارنا ىل اعتراو نجلا لب اي قدير كلا نإ ىلع نت يفو عيا

 معضو بن لو اور ذر للا وترسل مت اون م مالسلا هلع ل اور لش لل اويزيلا نابا مى نيليل لا وق
 رايلاولوق فظل لام الا ميل ىلا ىنب نوت لو نتتملف ى ان طن وق تلم لت ىلا

 ا بسير لاب مسا ىاررؤملا مسفاي يلحس هربسلل ايلا ليو ءرسغ فلفو رشا زنفضر و نعالا نال سقت
 بسبب قلي قرر اي مث اونا ىف نررتج ال قتل ١ ناربب ىامب نرعقالل ق هل لى

 وزو مشل عقب ملح بلاوربجال تييوغاه.نلكلو اى فلا ل مل عوا يستر طتساوإى اي سئاوط ا
 تاره نماحا مظلل ن لو مري نيب نادت جلل يق ار هسمت ديلا ليتر صت ماللا ن اذ نحتفل
 نيب لوك نارل ن كيلر وكلف قولا اما تريلا قوفعلارازي ذل و خيال تامججا ىب / وج اداب قل
 بقلظو ماما نايا زيي و لذ نى اي نار الوركفغ رتل اءاو سابع ني لاق اكريد متر ؤربعلا
 نترااديرمامنا للا نوكأ تن لبيب /رعل ىرخا لع نعتبر وو للملا ايون د اسيلاو نييتلا ف ف عتيل
 مهوبلا ناش نال امتبالا نيل والا للعلا ىرعائناو برقا لوالاو ءياونلا فيل انادي رسوب ذ
 ٌملفاو ىادارشب للم لاول لل ىواماعر الل نرخلا انشا اف نيريخالا فال, ايم

 فكرمت نلشلاوريدتتل او ادنجدررقم صر اربىا ريشا المو ارلوقو أد تيمي لا ضو, وأ يلا ىلع
 ريا افي هررقموم لب لزروب سلم اذار ل وكلا فلمن يل لوو رسقلل يطوم حراشبلال قو لا
 فكم عنب ئعشو سانلاوب وب اقلا لس داووضالا بييحت قمل ل هر طو وعسل ا ىلا ورا برهن اك

 ا” فوزملا 0 اياب الملوزلا نزال ىبو لما لورق حاط“ 0م

 فر وك ما ةنيطرسلا نمر لزج حس ربخ ىف امو نمط ل ءلرجلا ىو نوما نضل اوت ئش الاى ا حسسع
 ا بيلا

 اه



 < فارعإلا ا 8 ماثنا
 نطيل مهل سوسو ©نيملظلا نومك ةطنلا ىو أدرتم لكل وحلو ناموس يح نواف دبل دملاب ءاوح 0و إب صوو ب هلم 4-22 را سو ١ ةاا جس هع 2 ١ 3 7 ري يبيح بص 8 ل ا ا 2١ وام 5 م

 ٍنيكلمنْكنأةهارك آل رجلا هذ َنَعامَوَمَْاملاعَوأَِهأوس نمنح ملا نلف مَآ طي ىربمِل سيلبا
 نبيل كفو اوه عكا لك ىزخارقي ا ىفامك اهنم لكدلان عمن الكل و ىا نبا َنفانوعيو/ملااوسكي رقد
 ظ مسه اس ءاسمم نى جا 772 هاعع هلو لاي راج 2 طا م ةاسوس هسا 7
 ًاهتمالكا ىا درجت ناد َإَف هنم ”رورخب امهتلزنم نع [مرطحاَممَلَدَد كلذ ق0 نّيحصتلا َنِمْلاَمْدَلِنإ هنداي مرر هكنقا ىا آًيَوَمسَدَ

 1 سم ا سد يوسوس

 ري اَعَوطو همحاصءوسي هفاشكنا ندل ةأوسأ م هزم لكى عسو كرب دورخيألا لبقو هلبق امرتم لكلرهظ انامل تل

 9ْقْميمٍ كءانكل نظن نإ اكل كارلا لَيَنعالاََل مير اَهذاَبَو هيارتتسيل بِلا قرت نامه ناقزلي|نخا
 مداىا القيم لان ريطلا نم ّيتزكَمل اجت واكل زفت ول نا ةأتتييصحمب كائنا انيلَظ َ اكريرقت ملهفتسا#و لعلا ثدي

 نام دقتسم ضال ف وكل ءأصجب مهضجب م لظ نم” ولع لعب ةير نلا ضب كْضُب امكتيزذ نم هيل عا ةلمقش | مب ءاوحو
 9| - ثمعبلاب نور اَهنوو نوهت وَنْوَيخَت ضالاىاًًهنذ َلاًومكلاجاديذ ىضقنت يَ ل] حتمت ءاصَو رارقعسا
 .ايثلانموب لمجتا موهير هك اسرتسي ئِراَويمكلد نقلخ ىلع مد: لوعفملاو ل عاقل ءانبلاب
 مهل تي نيكل ل كل ةلمجوربخ سقت هقأس بل لعق بصنلاب نسحلا تكسو ارلاصن المحل نافيا

 1 سبب ا يب ب ببر ا مسا
 ااا اا ا ا اة ة1ة1ة1ة1ة10ة2ة21ة1212020212ة2ة121010 0 “#“ا

 ٠ ولسمو ص اس مرا سى ىمأل 0 ص و و١

 ونس فتذ نوعبتتال ىا ُنطْيَمْللا مكتلضي هك كوفي دادي باطخلا نعّتاذتلا هيف نونمؤيف 0: لكيتسملَمل هتروق لئالد |
 لاا ”ة6< يببيبببف د

 ببي ب ص سل

 طحن ةدونجو اليو ووفد نطيل ىو[ واوساَيرمل ا يلامهتع لاح تهكم نق هخدتفب كيب يشل هل وك 5 2-5 2 م5 و هم 2 ب همي مس اهلا“ 2
 هلع لك ” 6 ىآ رس كير مبو سوو 5 9ك سك "فا ج.سصأا © مايا ” دل ري د 01 > لي در

 كوشلاك ٌةَضِحَأَ الفد ونوع كسول ءاترق هاناوعاءاّيلؤأ نيِطِيَملا أنلعِجاَب|مهاولا مدعو! ههداسجإ ةخاطلل ممر
 دمج سل مسأيع نبا نع «جداطع نع ظن

 م مس ا هر "را 1س وكرم خس و رس رع و ا ا ل للا ل ب .
 *امك.انرمأ هنا حهااتيرتقافأكرأبااهّيلع اَنْدَجَم اًولاَك اهنعاوهتف اهف هند نيصع بايثق فوطن ال نيلئآق ةارعتيبلا,مهفاوط

 لدحلا تنقلب ْرَرَمْلك راكناماهفتسا هلاق هنا ©َنوُملْعتاَل مولا لع نيو رديف ميا هللا نإ مهل لق اضيا
 دل | لم قريع ار سا نتتلا نم قري رج تايد

 لصالاو ن/رري ىسودص مالا لو ناكم ىئا ىف ىا اس شيع نس لفل حال
 واول ايورقيلا و انمءاؤلاب ىلا و ةرقببلا ىف هركزي ءازسلا نب نم ادغد ل رتد اس شميحن/ ابد امنع لك
 2 رو !نالكذ لع و ايناين انو (مدالالوا ياللا حو دزعألا نعم تيونرملا نم لكن اللا ةراشاوا نفت

 /ريثاقف رج ناب رق نكي نما[ ش تين ل كالا هاو, مرا نكس أف بالعلاج دل عانينا
 قلي شريدعز سوسولان اطيجشملا مس وسوف روق سلس ىداصا ام امل نزلا وانظف يف
 اوت (دكدامل سوسو ]يك لكن اذ درك افخم اطكر نانا سوسو لات ناضالا بسلك ناطيتلا

 ءاسلا ىلا سوسو لص مرالا ىف سوسول ناك اارنم و وتولر لع بسيتبا تملق | رثم نمخاد بس دب او
 ابنمو هكر روس صقش يل ضرجى ف ل فو رنا نمل مق مايا و لاس الحج تلا وغلا وعل ايزينجلا ىلا م
 لسا /ل سوسو ف زم اهب عا ييرمف ارياي ىلع نجلا نو امن نم ائقاووبب ناو مزج لا ساي نمير ايداع
 لعاو ناوي زم ملرمّشاىارلوف لس ”٠ روحسلاوبارسو ضنا ءاى ا ىرو الرقي
 ولالا لع ملا هز لس مرخال بكس يلب ا نم ناكاننا لح ا نا لذ تردي اوتدعابكل ما حم انربب
 ىلإ نم ئَتللاسرإ ل دافاو ملمس الز دشس نع ايطح لق ناش ل لك بمس اقئادا شما ايفل
 توضؤر اما ريفر هسالف املا زغايلردبلا لص ىفدي ناشطعلا ل يعرلارلصا ابره إلا ىف وووعس اوبال غسالا ىلا
 رجب (لكا لس يلا اهبارجا ىارورغبل اهب الرف ىف اذن رحل اذا هالو لاعيذرمف رن اذا اف حمل | حنضو” يلرتلا
 ادعي امب لذي ايع نبا لاقل طنش اوي سمقرعاذا كار ابو كارلا هلاملا نم ايدل رمز لص لاورورطل
 لازال اق امعرخىاورييغلى بيذثلا لاقو اال لا ضحي الارعا نا نين مدن الو بن اب اهجزع
 ملاعيلا اطل ل زنم نم رطب يدب م ايلا لوقلا نم ن رخزبركيورعرزممىل اذام عير وزتل ابين لفل لدي
 قمار ترايع رن اها وريح لا لزم درا ندوب نبال ز نم نع الع وق لم ل مبلا ىف لاق نييحما
 رسب اوم و وفعلا نم لون او ىو زلم ع ياغ تداز لبر عد ارب بنار ضفنتمل مون ا لك وزن وزحما ىف
 قوفدقا_لطللخاا ضمت كن اصلي ى ا نازصختدلوق قيشاسس * لعاتش رالاو برو لفسلا ىلا
 و رلوتو مالسلا دعو أن عمل اعتزل نييخازب [سيصحب عدنا اهل نرالاقلوق سكيس فاض
 مهل [ةكلسلا ةءاس الا نما سف اي[ةطصف انا اني ايال اق حملا ظل منن او ينل اياربسنحنا لع ايذارتغا
 ىو اوترلقن وفا ادوبانسصحملقد لدن ل كال نهم نار لك, نيفين هاذ نيا لورعو اتورصضاطو ليا
 نالول نيرا تاشيسراربالا تن انصرغألا ىلا ورابريلع ل ديو الن نوب كا حال املو ٌونلا لقى ارير مو
 دانك لذ لعبت امؤرب | نم لكلا تو خللا وبدلا ىععاطلا ل عزلاد سنا نحب كرمت
 غن ننااكرفكم قف مدالو رجا وريتتلا بسن ن ثول يلارلا سيل لوصكل جال ثلا هأسن انأينرلا ةرامدقلثلا

 ىو صا” ع حماك سيل نرمحم نا لاي نا لذ نم ل ا يأ فو اعل كّيف ناييصحلا مسارنع
 لج بيس د نسب مد طين ير هلال يامن ىا مدى ارلوق » ضرالا ىلا ىااوطيمارلوق اكل لت
 برق لبتم الل اريرشستو ةرعوم او زم من ءلبالاب سيئ او ءضلدزملاب لمقو زجل ليو ةرحباوتوررشبملاب
 و ناسنالار بر ثيىزلا ناكم اود ىارزرتتسا نام وق كلا ا لملا# ةرعب برب لضو ةرعب

 اسماه نيلا تيان نيو ملكا جآر زف ا لاا نييك ا وق سله ىواسما# سيف نري ىزلا تاكملا
 ايوب ا امناق ير ءلثاطم لضايل لا قفربلوتودتراوح ملجه الملا ب تطاعا و تاو ارترنما مإ/سلا لع مو
 هرب رماولا ورنا لاي برنس هويفدوإ,ةاوزعما بيلا نينو فلو ناار ؤررس هام بك لااا لت كيف نام

 يطاطامل ناطيجشسلا مرمفو اميلي تلا اروراوص موك متم وامل مدا ب ايرلوق قلل رم ا»: ورعب ك2
 ىواص"دانبالل ملص باف عوارعلاو مهتم الورع دال نطييسنملاعارثا نمبر زهد مرت زن ارومت هالو ا
 ميزا ساب سوارا لو سوم اهلا نمزنافنا سايدلا وردك اب ضير انيق بلش
 رعشانلاولاشع ىش نا ىا ىلا سابو روق تللس م تي نورس ايل داكرطلا لتر نار تس ا
 || تشن ايايطلاو نوصل اوببوا با :ولا وليل ىذلا ى١ حلاصلا ل مل اروقو نينا باين م سيقف از الاو
 لبا رشدي و ٌقلررطلا ترمس نسما سس رلوق بلس لحاء رك ذا فيستا عطاوتملا سبل ا
 لوفر تب كاذ ل ويف سيسلاازب ىلع نإ زئاريف لماىلاواسا لع ازطع رة حلش سوم قارا
 ىلا سالو لق ريس اذب لو عفرلاب ناو اهلاو ف اسكلا ورم ا ناو حف اذ بمصتملاب وأرق وكس
 بؤ رلوق نا فصانلوتق حو ىوقلاس ايل وقل ثوتلوقو نايب ضطكوا لريوا فص ا وأ ّج
 نو ليو إلا ريب لوق حلل ربا :/ريخ يار اضل ى وتلا سالو ليتتز اك اهلا لوسيا
 سايلفازب لوريل لذ لاكن يَسلا سايلوروحلارسى ا ىَعتلا سس الوب ىا فوز
 رتل نوركذ تركب ظرا ىف ن اكو ىا تائتلا ينل ق تلك لال ميت“ ى وعلا
 خيو نرفال عاف نول موا نم لاما لام عرش لق هيل ىداص ماع ىف لمشلا ن
 ىامنورتال نسيت مزوق ل روعسا ىلا بى نعم يؤ ىردقو قل ةروصلاراددئتسال ردانمما

 ة امس يود ىاَريارتبا نواز ثواكم ءا ف ابر ع اور صنت اذا اول مياصالا مب وصلك وف اك اذا
 لق تلق ورزؤو لاا ناس الان كمان مور مع لكل يلد يلا فو رسيخ مند رتال ن اكس نم
 و ةارعسيبلاب مفاوطوم يلا لوز ىف يمبسلا نالئاو هموم ص اؤل ايوارلل نا ىلا يداشا كرشسنال
 : لمحل ابا مقازا دعا ناقل بلل يمك ًفاسنورامنلابمأ ار ةارعنوفو طي اولاف برعلاىا مذاوط وق

 فاطفالاو ب تاليرجو نافارازا نربي ن ل وقيل ف لر تيرععرق يرو ىف ولا نه خال لوقي
 ئ - لبتا/سفن لع اهعرعو واول نعلن باتلار سمن باي نفاه مدعاذاو ان ايرع ظ
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 كويل اوصلخأ ىإ يسم لك َلْمِع هد كةُلَموُجُو ار سقماولبقآف هلبقواوهيق اواوطسق لأق ىاطسقل أي ىنعم ل فوطتتم ابو
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 اقف ةدقلامويءايحامكديحتاوا ودون ايشارنوكتملومكقلخ رك باَمك كولا نيف نبل" َنيصلدظ و سبعا هوو
 مد جي رو نسف 0 ن ويسب ديغى اولا نود نمي َنبِطَِلل اوْدَحَتا مكن ةَلَضلا مع َّقحاَقيرْفَو ده مكت
 5 ييفرسملا بيج دك ةَوْفِرمم او متكش ام اوُبَرَشا و ولك, فاوطلاو قولصلا لّثَح يدهم لُكَنْدِعمككروعرتسيام مكي اؤُدُح
 ةديج) اوما نيود ىم َلُك 'قزولا نع تانلتسملا تبَكلاَو سابللا نم داب برأ يل وللا كب مرح نم مهري عاراكناّلق

 انو ٌرهَظ ام انزلاكرئابكلا ٌسِحاهَمْل قر مرح اَمَئإ لدهن وعفتتملامه:اذ نورب ستي ©َنْوَلُكَي مْوَمِإ ليصفتلا كلذ لثمادنيبن
 نطل م هكاوشاب هين وكي زلم هناي رمان طل اوه قر يوب سانلا لعتبلاوةيتكحملا مثالا اهرسو أهرهج ىا َنطِبَمو
 هنع نول يال زج راج الق ةدم لجأ قكأ قلو كيخ موج ملاو مير نم ©ىويلتَي 5 اموللا لع الوعَتْنأَو ةدج
 يا كاع نوُصَعي ركدِف سر ركبتي ةديزملا اى ةيطرقلا نإتون ماغدا هيف ايم قبب هيلع 6و ل يا
 اوتمؤيملف نئعاوربكت اةُربْكَعْساَوَيا اوبك زل ةزديللا ف © نري فها ْمهْلَع كوبا هل معغْضا و كرشلا ىفكتا نم
 نارقلا دياب دك ءاهيل ل لولاو ٌكيرشلا ةبسنب ايكو للا قع ىف روف صحادلى نمو يلح امومه! بط كيوأ اهب
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 اردت جاد قَح كحل ؤريغو لجولاو قزرلا نمظوفحملاحوللا ف مهل بتكامم لكلا َنِف كر ضحي بيل يك هم باس -يميمسإ سب هإلللا
 |[ الب لم قريتعم ا رس ىلا نم ربي رج تارت

 اومئازوت حل

 ل هادو ت قو لك ابر زخىلا نيلداعرمعاميلا نيموقتسم متدابع اورصقلا ى١ابازعر هس لكرنع مكب رجو
 يارصوداربإ فدازمير نضع حلا لك وطعم روق يل كرارملاو فو شالا »ووك اكلم لك
 عاشنا لمءاشنا ضظكتا باومبا لص اووربف 'ىكفضطتي الوجد ءانا اومن اورابخارها نار صاهو هربت

 لقرب تلا باو يرينا كلا ىفو لصرف نا اداو مالكا نعم ن منوي نادل نو طعما شن لإ نك
 طش ايزو هلل اءمعاشنالا لكءاشنالا ف طئراصن كيو مو اونا لقو ,طيسقلاب يررما

 ريهقلاز/البق وا لوثادسقلاب نحن ايباوطستالوقورما عمن ايب لاكئىارلوقن اذرداى نحمر ينم عمى
 لعد غار بتو بلوق ف وا ضاوصلاو لبتىإإ بق ارمقم زيوك لامع اولي لعن وطعموا
 فاعلا اريام لوق ق4 لج /لانيررقملا لوم بق وقو ثم لا أر مقمو زو رولا

 ةلاتسم  ةكدب ير لوقو أريام شس طوع ن ودوعت رشف وزر مسعم سمن يسسنلا لم
 وررقل لوم لانا اَضيرن» همس ىرس لوم ل والا الر فور شاوموأرب لع اذ نمل[ ]أم وا
 اي نوروعت كارب لروق ح١٠ اقر لزغو ىاهمدب اروسفلر نم حل تن اورروعسا ىلا ىف
 مرش نايم الطب/ن يبت شمعبل اراك ىف مءداعتا ن الطب, ن ايي فعن اماما مل النعلا ميل تير فو ىرب
 الزل ذاعا لري اميياوفو كلو م ارتيا لسدمق ىذلان اى أديم اوم مترزع ض ورحل, اه شمبلا
 ف انسلا اًيِنرفو هرعب ىرسي لوم“ ل والا اًئهير فورت لاوب وأرب لع ان نم لاموا تناسى رب ايلف وقو
 ف و ريل قايد رف لضاو ارب تددر ماري زر لمي حا ىف يف ومى انتشال ليدل لوم
 لوالاو كا ريابلثم دو نوروع' ربو ف وزحبرررصل تن ينل ك نفاه[ ادي اطرلوق نييسا
 اال ةدامالاريارناو ملام ىلع جزار ءايحا /ديعي ى ارق <27 اا» ديلا يلا فطلب قبلا
 نودوعل ع عةانح كاري ل يقو يلا نوووحت ب ارتلا نم كادي اكل يقد اسيل َءررّضلاو ارز اكمالادعرمت
 و/دأرب لع اذ ن'لاموا فن اس رب اير فلوق تك ق»مريهلارفاكو انمؤم مكاري اك ل يقو
 حلا ف يقاوم ل نيرشالا لي سرر قد لوم لا ًقيبرفو هردب ىدمل لومتمل والا اًقنرطورتلا
 ايلا هزي هس لك نمر تخ زاوزؤلوق حدها لجو إلا مدي ًيدرف ل ثصاىارب تيررماري زر
 ىف لاق ةروعلى راوم ا يايثلا ني زلانضوإرطا نال لو قولصل |ىف يروعلا سب تو ىلع ارب ليسا

 حم اءقازيلاو بايثلا نتن ْس يبدالو ل اوتلوق_ لهل يادلاو ب ايثلا سال ع يفيزلا نم رطبا
 ررجسملا نموا ىريازلا و سنا ةروعلا رسل ذملا بولا سبل (ئْبب مليئ لابو نا لم نورسفملا
 ررغل ل نالئاو مخ ا ردوتل ع ايو ايا يامملا بحا مرتو ى حل اازرو قولصلا (نميب

 ول اكمال فاوطل لاو اًماو ٌةولصوا تاوطلر رجس لادنعى دانميبلا ف لاك اكفاولوا ةولملزق

 امنوا ض حبلا يسب موب اهم واى نيل ماع ب ثلا از ناىف فلم اوك ل ارترشلا مث إو نوف وطي
 مسيلع لري و لكلا ىلع انف اكن ةروحل ريس نام النداو نيستا ىف ري صفا لعزل اوبس اك هسا

 نور قولصلر سلا ىل (االكلا نال ةرطغلا مم السدس يد ياابو رخال نك مدآ ماي ىئارت وقم ب ٠
 روفلا» ةويلصلل يتروعاورسسا مث اونم ؟ى اءانمنقا ناييالا تاب اب لضحبا لوف مشن نركا ناوزتسلا درج
 هير ا ريفيل فاوطملا ىنرزوزن ناكناو ماوزغخل ناني ن اوطلاو قوئصلانزوت حيل ىدما

 ف ب وجو حم ةولصلا ف ةروعلاس ضعاف لكشتس او ن اولا لعرتسل ابرما لس ايع نيا نصرك اع ىلا نيا
 | ىلا ىاهدايل حرمارلوق كل لال عاعالا لاب تسب اخ ٌضارف الان اب سريجج او فاوللا

 ةزئامجامللو عردردلاكن واعمل نمو ف وصل اور ان اوبل ا نو ن ياكاو نظعلاك رابنلا نما مل
 نيفالم فش ورزطو ير ابرام اما امامج ا مدلك كرز ناق لاهردلاص لال ارك ودع اء اسنلاو لاب
 اماو لصالاى ١ ناسا ابرلوق لاس ىواصا»ةيزحلا مصويتم ازاوجلاو درماو بارك ايوارلعلا
 ثلا تازلتسم او مزيزرلاب عتمسمرفاكما نادم انما نا ل اويل الع بوت ازرو علا نير طلو مر متع كرام
 عئرارروق كل ىداصا”ركذامب ب اجاذاينلا ةحح ا ىف اونم نيل اذا لاي فيكس نم
 مانيب لق نعم او بيل ل قاع ريز لول اربتددبر ينرلا ىلع خضرلا عايزملا لاري ىف ن اير دالك ا
 اونمن مز سب اثارنا نحل او ىلاحلا لح يسسعنلاب وعلا ماو هيلا وب صلا اينما ايلا ىف اونم أن يذل
 فوط ليقوم بلل شح او طلال ارث اهكارلوق حبل لس ب ماها ميل مل صا امن اع
 لكما نإ نك ين! نمد سف صحا ى ع نذاحكى ل اوا مومن كل مل ! لت يور طلاب قيلحتل ايري لتو انارع
 نين قزعلا فء الحلا فد ازنيمعل زوق ل. نياك »بل مكن ورضا ورانا اكبس وفا
 ىنائلارايبفال وفل اازيو بنزرانلطامحا مئالاو قرناس حافلا نار نهج ل اذ ملاو شح اوفلا
 ما ليلدل اوانزلاب صوصتي الش حنيذ ام لكل هسا خهلا بسك مناكن او يشح الا نلا منت لاو
 اموحطل نيب امه ورز فص ف لال اع نالرلاب_صييص بسجل ماو شح وزد نزلا ىف لاك ىلاعت
 اهبل ثم ايم ميو ريبلاو يطل ىفرصتئاانبرثاذصما مثالا نوم يللا شسحاوفلا ابدل حب لاو
 دق هلك بميطخا/رخلايملا ايلا نئرنا حيرلذل اب هوزطاوربطاوا خلا وه زوق عاش

 تما لك طوق لكس لراطما» ورعب لاشي نا ىلع انبي لزني ناذوكي لذا ستيفو وك تناد
 ىا نوايا وق كلش ىواصا»ن ءمتتد ىا ةرمرلوق ءالارإف ا نرر> لكنى البجا
 امين ىاءاسلقق تيل قا لولا ةشل منسنلاورخاتلا نوبي وا تّقورعأل ا نورمان
 فنان وروتسالو لوو اذا باو نورث يال وق دي ايزلا رع اسلارع اسلايرإملاف نمزلا نم ليلك
 اوتو باو باول ى *؟ ئوطعملان ال نورخاتيال وق ع فطعو جبل الو يطا راجل ا ل بت ووطعنوا
 |[  42 لواصا طلال جترت حم الف ضصام ليج الإ حبش يشي مارت الاولين ن وبك اوزيل اذا
 .[| سلا لم ز ىف نكن ير وصلا ن كلو رخل نايزلا لول نم قد الو يلع مول نكن بم لي اذب مكى ب يرق
 تلسلس ىواما» مدى ب مورا نمابطاؤرشلا نال. اسر( كل يلوا هزب لو لسوريلع
 هركؤ رش فيلو يلا نونلا لع تعزل كراون سد يك ااا تنم ا ةريززا ابرق
 ووعسلا يلاو ىو اضيبا وم ميلخا لبان الب بمجاوالزئاهرما لسرلان ايتن نا عرش لانك
 دال سور يلعريلا ل صنلاوم ورعاو دارا ننالن او عم ايدي لس لااا لا عسل سرر و حلالا
 ركوب ايروق ىف باطلا نولي لمريلخحلا ليج ومعمل نوب هراؤف قيل فاك ال سرمو ب دواي تا
 بازولان يرث يلا ىرس اونا لل ايف اوفلحاو و موق هلال سل ردم قل نو لبا

 ةرووسسج و ناررسلا لك ريفي نل سكس ايع نبا نع طك اكن ويلا مقرزو هوبولاراوس نملك نعتو
 نمل قلم ايري اهو ريمي نيس لاو ةروس م باو رمل لماول لكى زلا ى رت مما مولو ل وتلا لاك
 كرير سوري نمل بسنكو |ر ودع لا مليا نتن لاونعلاو دانك مايه. لابد اعسلاو َءواتشلا
 منا“ السر معاه ت سينغ اذ اذ داهالا لام او تازو الا نم يشكا, زعل عك رتل اقواسيلع
 رم نشعساورلا نكن حس



 < فارعذلا ] |الا ماتناولو

 َلَعاؤْنِهَْو مهرنملفقأةعاوب اَغاَوْلَصاَوْلَقْوللان ود نمت ودبعت وعند نكي اتيكبت هل رة فهن وعي ةكيلملا

 اكْدْمأت وملا نعؤهيْفل
 1 اي ا م

 0 1 7س 2 2 اس ا ا سا ل ا ا ل سس م ا ع

 , ”نيخ و واو تريد اور نك 9 وب
 7 ١ ”نعت ؟ د9 تو طور اذكري رس ل اسمح رس و هدوم سد هام # ها هلام جس و اوك

 ممل ةتيمسشسيلسسسسجل زاتلا ىف سال نجلا ند دارت نم تروم _ ةلمج اولا ةهاقل موب مهر لأول 321 فكا

 55 قف 1م زيضمولاو دوكاو 5 هي الخ ضوس عمو ان ملا 52 / 0 ويب ل "مس ارئالاهن تا ارم هر 9 مر ردو و و 5

 عايت الام هو ةهيرخأ تلاد اعرب اهنذ وقحجلتا 255 قحاب هلالضلاهذبق ىقلا: اهئ تيل رانلا يأ مما اوطخدابقلعتم
 5 محك سال ل )و . ار ياس ىلا لاب ار ب سس تبي فس مرر 8 ش دست
 مهنمدمكتملكإ للامن لاك ُدِراَكل نم اقكْضِم اقبح َلِع متاع ايو لوط اير بر وعويتملامهباججل ىل خم

 اورنكتل مكتدل لف نمَيكَعنَككامق رخل مجول قد اب ©َنوُملْكَياَلْنِهلَو عضم بانع ٌفْعِض هم و .اسوعص لاس رار درو 195 | وأ, 8 وس رار ( نيت لان ان 0 7 ل
 4 هوب ملفأنهثعاوربكت اةُربكَس وتاب يذلا كك 6ن م كنت امباّلعلااوقونَد مهل ىلاعت لاقءاوس متناو نحف ًأتيبسب نتي يلفامتعاوردكت اةريلكسا و انتناب وينو نس نلا كإ 9 سكت متن ام بازعلا| قوز ازا. ١ نار. ىلف [ 1 9 رم 120011111 , درب 7 و هك 7 9و ب ف 3

 ىلاهحوريدعصيو هلم تفيف نمؤملا فالخب نيكس
 1 سس ا سب ع سس سس

 مكي سس سل عسل

 ىلااهب طبهرف توملا سباهرلإ دهحاورأب مرعاذا وَما ٌباوباَم يدنا اهم
 هيلوخدا لكك نكمهريغوهو ةربالا قث طايل مس قف #0 لخ دي جِإيْغَح دك َنّولُخ ليلو ثيدح ىف دبر امكةعباسلا ءايسلا

 د ا رب سس هج سم

 هنيونتو ةيشاغ عمجر انلانمةيطغا شاَوْغ م هَقْوُف نِمَو شارف داهم مكَهَج نق مهل رفكلاي ري رثجملا ىَزْج عازجلا كِلْنكَو
 0-0 م 0 ا
 اهرق اطاذهكس الإ اسْهَن ٌتِلَكن ال هلوق وأد تبم يئيطلا اوله اوما نيرا ”نيولظلا ىَزْجت كَل ةفو حملا ءايلا نم ضع

 سقح لِغ ْنَمْرِهِرْوُدُص قاَماَميْرْنَو نوُللخ اهي مه كلا بْسحأ كاز وا وهو ديجت ندب و هنييب ضارتئ ا لمحلا نم
 عإ "اَرِهلاَمْلَه ئِنَلا هني ُنْيَا مهلذاتمفرارقتسدلادنعاوُناَكو "1 كل|مهروصق كدت جهزت نم ْئرْجتايكدلا ف مهزيب نأك 1-4

 لم 9 م77 1 5 رس 7-0 م د هه 8 س ١ س و سر سر مو و 9 .٠

 ع[ قااو دؤنو قحايائير لسد تاج نول + ةيلبق ام ةل ال سل لول باوجف نحذر ميله نأ لول ىرتْمن كام وقازج انه لمعلا

 نال الب لم قرهتعمل ارسم انتل ا نم قربي دمج تاننييلعت
 معبر تبي ىلا ىو ملص ديان قول سلا نضل اورو متاورا نوف ونت ى١ مث فوتي ذوق سلس
 ووعم ول: اينرلا ىف امنوربحت مك قبلا رمل لا نيرا نوكدترتنكام كيالق حيل قابلا

 لاو دادعاو ميرا ىف ىا م ١ ىف 2: /ل اماولعرا ىاي زاخب يف لاما لق فروت دلع

 لريال اعتز داير عن نيو كن مز مه ادز مَا ضالاو نجلا نع ةنعدتاة يل 1
 و لولا ازي عمم قوبس اذ باس مف ن وليف ولا روب جوفلا لصرر لب ةرصاو مفور نزلا حبب يرازلل
 اف ىاالبت قلارلوق د نيدلا ىفىااّسنا تنل وق يس ريا مدس مر اثلا ىف غالب اذ
 مم السلا حب باليل ا نال لييلخما مال مبلول ل احتل وق ىف ماللا ناىلا راما علب لوقو لوغرلا
 لوالد مالكا اق تاهنع يلا قصر سابع ني !لاقمآ منوال سرت تلات تب
 لاكن يل اقم ل اقو ندلا ملاوعرس زل مدالنايزلازخآىف اول اكن لا مهلا تلاقى دس لاو
 م امال وقوألوا رازلانوثري ةداّقلا نال ةداّملا مالو ماد ال ع ابتالام/ثرانلا لود مرْمَأ
 متد كرم مءارغا ىرشتكزلا لاما ا زر لمحل او ءلضائملل ىزيلا لعفا سنا ى نعت نون المكس اواو
 معاشينامورخآ مب ىرخا نولكن ا لكس ءاس ورلاو ةداسلاو ةداتلا م: ”دلزنمم إل وال ءلضسلاو عاابالا
 ملوق تكس لجا» ىزءادنو ةرزاورزتالو للاعتر وقك ل ض ازرل ىلا رخك شميت امال لوا لئام
 ل شم قع ض عنملا || فب كيال املا تدي زو ىلا هضوضت انبب ض عضل اي ومما نا ىلا ياسا ننعم
 ولع اًهنالااءاو رلملض ومرض كبف والا ارا ىا منو ؤكنس لك وق يلى لمبا» ةرواو قرم وشل
 ناني امقاس لصا ىف رج اسي ايررنعا ور نجلا ىلا اوس اذا مبا لبا ثا غي لاوزب ىف ىرسلا لاق ل ةعباسلا لالا لغسا مسي ادوبنزمك نارق هشبل

 اولشفاوروهطلا بز فاو لفرع. . ...٠ . .. .... ميرور لا عزف اهبرعا نول | | نيس اه تركع نر الامع الام اجدبس لوب نو امداد نيل يشمل لام لحاب سالو
 اوووأو وق دل بيلخا» ائيب يبا امد وجوم السلا ٌءي ادب الولورسرمسلاوريلع ىرتستل انكاىووب د ارب نورعصي [ وتو ا نقلنا ور ولحم كما نا اهفرم يذاع ني انك اوفا ورما ربقارةلالدل روق هلش ماوس” ادا |برعب اوهج الو ونمعشي لطم لا عقل مدل ترب رخال نم ىود شييدع ودوار وق عيل سس ىداصا» ليدل صعبا اسلا نجلا ناهسوبب ليد
 نم عنادا اذادانلازب لي ف٠نا اوووأو وق ل 219. بسيطخا» مالم اوارشلاوب ىدانما | | انام ياس ادام اى ايوب يامن ادعس ل دامس لل نكرحيسما م جس ين لارا لا
 نادانم ىدانيال اق قرر ىباو ريوس ىو نعد لجل ا لن وكيرارنلا ازر ليقو ءزجبا لك ناوروفد عب 1 0 همملا لوس م/مل حلف اهلا هايس 0 وس" ل اصور نولسير اا

 رن ناوي ار لغاوبشن نإ ناو وو لوكنت ناد ااا لفاوعشنا| | شسوي
 لب مسمر رغا عيب تيس دعازب نول ذل اىب روما نجلا راهن ااودوفو زوق تل فاربا اوس اهالف 76 ا نلت حيو نبا نول تادزت تيك ترا"

 اعرق دانمالا نيب ىرؤلانايفس نفلازادبم نعديجتب نترلاربعو يارب نب نسا نع اجلا | اند انا 0 0
 رانلاف ضو نلف لتضع نما شلال وسلا قررا نكن | ل

 همز نضر فامدا تيري نزلا ماو - .٠ . . ٠.٠ ..... - رانلا نم لزنم نموا ضرر اعل اماف| | ني نابلس سماد يأن ف ريالا دل اور طافر امان هيلا زحا اة ريالا بسن اأن
 ظ ما نم ةربالا بنو ماسالا مخك نمل م مست برعلا نع امج تاناوبج اناس نيرا ال تناوب اما
 لاما ووقو لاننا تف الاحمق يف ةريالا بصل ىفرحجرظم امو لمبا حرولو ناك زنذاملا يطا
 ضوزحلاءايلا نم ضع وق هلئط رب (ىطقرتم سوللام عنج ار اوكا لوضد نار اًيعالاانررب بجو لام

 تنزف نوَنلاو رايلا ن حاس عمت اف سرفز وفءارلا لعضفلا_د-اوستسا كرصلا نيون ىش اول ص أ
 لير اوتو نيوثتل ار رو فيل فر صنم وكيف ل عاوف نزو لمي خاوغ نا لوي نال م علو داييلا

 ررلاعروجلا ىب انني ىكزلاربكالا مج !( ديا وجور ماولا نيل تما حرج او عمت ازر نا ليل اوريوبدتس بس
 شاي فز اروفغ اييشمالا هزي يف سعتتجا اف ليفت بو هرخا ىف ءايلا ءتمحقو مللت( هداف
 ”لائلاارزب نعد اصقتنلن رونسلا ل نرف حانج نزول شاوغراصو ل عاوف لام نكبر عقر ايلا تف زمان
 لاس رتو اع حى ع نينسؤلارع وركب رعبا رضا يعور كو اى زل ااوتم ؟ن يذلا و زوق هلل سسسس رب
 عاف فلك الر وق دريل وولبخم نوفل اولمكو لص اوم أو أر نس لوصوملا مسالا ورب نلف لامتت
 م1 ضلك ال مض لاو ىل املا (هلعتكاحبترسضملار لع ىَسم اماذب جلا ياىصا فاول او أ ئيملا نإ
 ناسئالاررّيلاب عيلان حم اهعسولارلوق تطل ىداصا» منت فتان ىافوزمب طبارلاورجخ
 تريل ملمو ضارتغا لوق ولش_ را ةرسلاو قيشلا لاو ىف ل ءلوسلاورنعسلا ىلارم ىف هيلع
 نادرو تلك اقسم او راك غن ل سلا لمتلاب املا لصوت ررقر خم سزجلا نا لع مراه

 ملام وراكمايرللا ناب يسيجا لمسلا لمتلاب |يلا صو منجلا نا نول يع فر هراكملاب تنفع نجلا
 ىداص» الر توا الن اكميعل ا عقاط ىف ناك ام لبس ل متل اب وع اقربعل ا يقاط ىف ىبو ىضنلا تاو
 مكه برن !اولص و مل اسم نيررمطس للا ىف مب ل ىا!لغنس مجرورص مانزل قتلنا
 ل ا ىواصا“م ضع اضم اناوصارين ا قوف حا منعا لكن ارتنج !لباررووصن ءل غلا عر

 لازم ع نحل ىدي :ااينرلا روق يلا سوم ارو يلقلا ف توادع كاس ماو ريح وق
 انهيار شلا در لل اقو نيلي سرس لم اناومنا ل نم مبرور ىل امان عزو تل زن دب لبا, تنادانييف
 ملاحم" لف نم مرور ىف مانع زنومعل لصوزع شلالات فيزا نيرسؤلا ور نو نارع وانا نول اوجرال ىف
 هك اص. رادجلا تحتم ى رت ايا داما سيمو ايراد بناه ىا مد وصت سمت حنش



 <قارعدلا || مانا

 ارضرقن' دل بص ديلا بأى َدَبَو ©َنْولَمَْت زيثنل مياه وبحوث كلر ةسمدملا عضاوملا ف قرسفمو ات |ىا ةضفن 2 م م وس هم هيو مر ا روت 3 + وف سرس مم د < اه ا ل
 . ثااثلأ

 3 أ جو 5 5 ور 0100 ام وم مو و 5
 دان ىلا نْذَوُم ندم وَلاَ اقَح باذعلا نم كبر لويد لجو له ًقح باوعلا نم أثير العد أم اجود نأ اتيكيند

 ليبسلا قيلطدوا اكوُعييَو هنيدولا ليس نع ساتلا نودي َنْيِرَلا ةَنْييِلظلا نحوهم نم هرعمتسا نيقيرفلا كيب مكي
 8 9 مي ايا 0 . نيا 1 35 رص رص اه همر /؟ م 274

 ةدهاوس فو نارك عَ فارعدلاروسوه لَم جاحباججرأتلاو ةنجلابطم | ىااَههْيَيو 6 نفك ولا ْمْهٌوةَجَوحمْاَجَب
 11 ويس 70#" تيس رق لق ىف ىف ايس سس ةو رف و

 فالّخابم زال ئقو
 هوجرلا ضايب ىو مهمالعي بوبر انلاو ةنجلا لها نملك وركب خي رملا ف امك هتأيسفهتانسح توتسا اع
 مارا اَمَوْلُح نيل لأعتلاق وكي[ عطس نأ وَلا بحساائَدََو لا عمه عضومذا مهل م هتبئرل نيرقكلل اهداوسو نيتميزملل
 مهائنيب لاق ةفيزح نعمكاىلا ىدر دكه بيري ةياركلدلامهعمطي مل نسحلا لق اهلوخ5 ىف ©َنِوُعَمْْيْم ْهَوَةنجلا فارعالا

 ك0

 ١5 هم 0100-0 ١ و و ١ رب و < و يفلت ا 0-5 ملك 1
 هرادلا بعصا هيج ماَقْلِت ىفارعبجلا بصص ا ىإ مُهراَصبا كرد ذإ همكل ثرفغ سف ةنجلا اولخرااومدق ]قف كيمو ععلطذا كلك
 ركع ىذا [ماولاَق ثقي موفي رانا بطما نمار ٍفارْعَج) بلضكأ ى تو تؤول موَمل ةمدانلا ف مما ائبءاولآك | قصر 1,7 رطاب هاذ ق1 000 و
 ب يراسملاٍءافعضلا نيريشت مول نولوقدو ناميالا نعمكر ايكتس او ى © نودع زيت أمو مكدرثكوا لالا كتب راثلا نم

 ةنملاءانبلاباولخدا قو 6ندرتف ركن 19ه ركئاع ثوزكا ةل)1طنأ مهل لبق كن غر لل 2/5 قناني 0 هللا وود وم ٍ ور 7 9 يهلك ىمودس و 0, وس س ساو 5
 متاتلا

 ادت 5
 د ا الاخلال بلا أ ربا 77ب9تسا ل سا ا ل 7

 نمل ْمُكَق سي اَيِمْؤأ املا نم الع وضيف نأ عج بحار الا بح ىداث و كلذ مهلالوقمىا لاح ىفنلا ةلمجن اواعخدو

 فمثكرتن م لتك موي ينل هيلا قرع لميا 1 ريا ند اذننلا ني ننرفكلا َلَع افتم اَمكمَّرحَمملا اولا مأحطلا
 نارق نكي ةكءلهاىا ْمُهْفِحْدَلَءاو سحب امكو ى2 نري اوك مو )لمحل مهكرتب نم طهي كو هكر اذلا
 روم ةَْحَرَو ءاهلا نم لاح ىّدُه ةيق لصف مي نيملاعى!لاح لِ لع ديعولاو نعولاورايخالاب «أنيب هَ

 نابل الج لك ٍقريتعم اس انتل ا نم قري رج تارت
 2 2-1 000 ا ازناىالوق كس

 رب مال ولا انسي وزو ىارتنجلا رلظ زايطوو ولو نوح او ليو راملا نما يطع اوهضيفلا ناار خو حضومل زر ارلوا
 نولمت ناموا صل. بلاى اود نمل 1
 0 او مص لأ اوار وأ تعم عزه ارم ن الع ةرداشالا مسا حمله |ىلاو ءزبإ | نم لاع ابيب وا رم

 شراي انا حب فك لات يكدر الف شارل[ بعتالي ذل ل سلصح ى بلا هزي ىنحمو |رو نموا
 فراولابرانلا لب او علا لب ارب شكى كرا باو لا لصآعو [ئبووحفسو يو ىلا سرين لفي امو

 لد معنا نمو ل نم شير 00 اياريرمتير 0 اى قلل نال دع شو روم او
 ع سوما لوف امام اهلا مي امسدامللا ناسي, شرما مسا قالا لم رنع ثمر و تاك علجلا لب الرز زنم
 كوادر نول ايل حلل 0 نا مولعلا نضورايحا نيمو ءايجا

 ماصتاروا جلا لي نل لاق سري سلا لسا لوم ن توبدملا ندرو تلقا ملكنا ب يبى
 نينو |لملا ىلع للون بالا ناب بسيجا تحرم سلا فطن ال انا الو لا سلال وسر اي ىرئا لو لبث

 بارسال جلا بامصاىراثو وق نم ىواصا/متعررجلال ض١ ىلكل وت شير لاو لعفلاب
 بم اهلا ناب بيج ارا نلان وحمب_رلكض رالا فر انل اورايسلا ىف ءذجلاتناكاؤاإس لفت ارانلا
 ررانلا لاوإرف نيوز لك رنج ارزق ١ 0 هايل اائيو راريلا لوصو نم عن ايالق ّةواعلل قرام

 وون (يمْسو ىااريرعت وق كش كدا ”٠ داعألا ىلع سلا ى ضعت عرجاب عمجاليانتم نال
 راتلاو نجلا لبا حم” كودو ب د دانس وق شت سوم اى" بلاي نبلضلا او عيب فلا سيكهتلاواوزذ
 هبال لاا زل رمل نعل نا عما مدي نزل م زريبه يشن عميق كس كرام
 داكن اورجوعل ع لوق للرب لاماريوعف حن ءلئاب ى ا وعم مر لوم ايون ن ا ىلا ٌءراذنا سوح وق
 يصصئرملا ىف يل ايو ءرصتش نالملاب نايعالاو ىف املا ىف نحال عرومعل او لجو يلوعملا لم

 ويروس ىاسئايب فاضالا فاوعالا روسو, لتزوق كلش ىواضيب» عر ادناد
 لبا معو فازءالاوبب باجلانانيئرابحلا عرومج ني يضتس اذ نب اروسوم وول سوار الارض لو
 كو انئرال ليلا نع مو عشر ملا نكمل اوبس ضرع مس نع الا رلوق تارخ )ار وسو, ل يقل وق
 نجلا لبا ىاس اننا نوثر تب حصا نال اؤإرعاروسلا فلذ ىك ىدسلا لاك ابل اذ هدسج نواوس ام
 ياما نال انارعار وسل! فكذ ى ىرسلا لاونج ا روسو هز حلم يسيل اولا !”رانلاو

 نع ابع ياو فيزع لاق فارعالا لمن امن لاربخا يذلا لاريرلا ىف اوضلسخاو س لان وفرعي
 اوعتونرانلا نع مت انصب تزواجتو نجلا نكت ايس مب ترصشو 2 ايسو مج انسص تروتسا وقول

 هلل ماعما» جال ديابرخأم جوت لضفب نجلا ري مدا شيام منا ىنعنل كان

 ضرر ل ننوا من (ئيمو مت انصراوّقس ال لمن ىف اونو متر خأ نو ا نيس ١ ضار نماك لاعب وق
 رباصنع ري ودرمنبا نزخا شيسرملا نار ق هيل لس لاارما» نيكرشملا لاؤطاو ا يوما دما منع
 رب اورو فارغال ا براوصا لشئ لامر اسد انس روقسا نمل مل سورا لا للص نلا لس
 نبل ااونمؤم م ١ اءوفرم سنا نعم نعو ماب ٌءاصعرسلا ليس ىف الشك انام منا ىذا ىورو
 اينبس نس 0 اهلا نباوأ ور نيد ملل ناك رث ليو وول »بص | ليقو نيلرشما لازل الجو
 ايءانمب هدام ما ماه ا ىوررلوقد ار ريوق نازك اىجسلا ل ع اى بارتهلا لب
 رم الكاوعم و هور قم بسجب اهنكل ازاى ايد ميش علل زروق هوب نمسا مالى ف قا الا
 رانلال باها مرظنن اللا ةراشارظتنلا نود فصل اير يد امباتذماذاولق تل ىوام
 رسم اهب نرجو سريففرباورتلاطغال اسال ئسرباو بازولا ةياور نالروصتسإع
 رياؤتسااملاع مكن ىنغ موق لسلك ”ىواصا» ميم م الس نا نجلا باو اود انو ليت لب نعلاب
 0 اررلوقو فازوا حيزتلاو عنوتل
 لباو ءلثال | نوريرانلال با نال هلو نيس اء اعنا نسوق كةلك_ روعشاولا |

 (بنرلا ىل مب نوزّسم اوفاكن كن يسوملا,اونعضل تارعالا لب اري ن ضر فلا لا ن وظف عالا
 ااا ا تراحم
 نعال بارصا( الكر يقل نم انف رشا لنعشت | ولدا نجلا موقد مدع ع رتل نس زل ى ابل يرق زوق
 لق هل لجامم ءاسا ىف زكرظف ونجا اولغرا مث ليقر قالو ىا ةرازنالا مسا نع ن ارجو
 ىا ننلا لبو لوقو قرعبل ذاذلا ريتا فسيح تواع ىلع نانذاس ناتررعل ا نانتارو جل اولد ىف
 لش الا يلا حاتم ال فلز مل ال وقم ارلوق و |يولشدا لعن نما لام رلوق و تنام ومف الو اهبسنمب
 ف لام ا نولي نيت امجاصب لاهل ا طيرترت نا لحالك و نييسلا ىف هي حرص اكن تؤ اسلا نيت ارقلا
 رق روق ى م عير عت نما لم لوقو م اسميف حردالا م الكفر نلوم انام اور قمل اذ قتلا
 دمج يوكل عر اطال رمزإل ىف ل مشسم ني ميركل نا ىلا حرر اس نم اهمعنم زق هس حس لالا
 نا نسميال اب حرفا بلطي عدلاو ب نريد نا نس ال ايءملا ضصوبإللا ايعلو اوما قلم لقا
 ال بروتملا رنا اهندلا ةايحلا نالزاجت ان ايندلا ةايجا مترو زوق تكلس ىواص#» ب بلطي
 هاب قو لاملا مرو شيحلا نمورتلا لوط ىل عين ن|رمالا نالاينرلا ايبا وزبررزعرورلا لصتزبا
 اوال وبيلا بم صو امل م ينرلا ب دل يف ارزعنيدلا ده نع إب وجر يشي اهيشم الا زب ىلر شمر رسل
 ا اشن مول اف لاك تافصلا هزل راؤكلا
 مول ات قع افدشلا لم لبست ننال لكرلاوسو صال ف مس نانلاناىلا كلذ راسا
 لك ىلع لا (نسي امال اكو زوق حلك واما! اثنان ارتد م“ ءايتعالا مدع نيالا لءاعم
 ,ووعسلاوب ١م تس اراكنا ل اوك شل ارثع نم ابن اب نركتم اوف اكاكو ىا اون ا
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 لبق نم هوُسن َنْيِزَلا َلْوْعي ةميقلامويوه ُكلْيِوَت َقَيَمْوَي هيَفامةبقاع النول تورظتنيام نوني زه هي كومو
 | لمعدل رْيَغ لمعت ايندلاىلا درت لهو انلاوعَشَْيف عم نمل لَم "قحاب اكتَر لكم ثرلج ودب ناميالااوكرت هوا مدرب ار طصور ل 2904 سا ص 9س ربي ومو هلع همم روض ة رص سس و ١ ارب واتا جايب[ [بار ووو 2-22

 1200 ب م ب م ليسمع 7272720202000 ىلا

 . م1457 وسخ ل ميم ., ولى مج 1 5 3
 وكالهلاىلااوراصذ |مّهشنا اًورِسْحْل3ِ للاعت لاق المهل لاقييف كلا كرتنو هثرادحون

 3 نم6نذ ريفي اون اك ممهتعابهذ

 ك و 9 5 ١ .٠ 1/7 م رب هك وح مثلت م سا يك و ىلا وا وكت 2 1

 اشيولو سمشمث نكيمل هنالاهر ست ىف ىااين دلامأيا نم ايمي ذو َضْرلاَو برت َّقاَح ئنأ كاري نإ كيرشلا ىوعد

 ىذنفي هب قيلي ءاوتْس كاملا ريرس ةخللا فوه شْرَعْلا َقَعْىوَمَسا مش ثيثتلا هقلخ يلعتل هتعلودعلاوةحمل ق نوقلخ
 ل ميول ىل نيل نشك ١

 مْوجنلاَو رمقلاو سْمَشلا ةأجيرعس "تيد اًيلطرخيفلا مهتم لكبلطي هبلْطَي رخال بام نموزك ىطخي ىااددشموافنغ كيالي
 كاب اكاد ”:1ة"ا

 محطاعت كريتهلك رمال ةأاعيمج كد لا هتردقب هرمي تاللزم ٍيتركسُم يريخ أ لتبم عفرلاو تاومهاسلا لع ّمطع بصنلاب
 ك1 ب يحس يح هس سس وح حس يصمم ك1

 . قول 202 !او سر جحر ور ص 00. 2و ماسر زد هلؤو وذ رجسو < 3 ”وا

 وصلا عفرو لسَتلابءاعرلا ف6 نبدا بيبا 9) مسد هيف د هلل نت لاح سكت زكر 152:1 9َنييَكدلا كلام ترك

 اتي هتمحر سطو هب اقع م ايو سا ٍلسرلا تدب هدا كتب اعملو للاب ضنك اذ
 نْيبأرشب عزل لِسزُيىِنَ وهو .ىلاعتدلد لا هتفاضال ة حر نع هيربضملا بيرقيكنتو نيعيطملا ”َنْئيِسْحُلا نق بيقول
 35 3 املا تاّصملا نا ١ م رشم انتر سيطتي سلف ز نو عم 5 1 59 95 0

 هن وكسب ىدخ !قواردصم نوتلا تو ايدوكبس ىرخا قو أ فيفخت نيشلإ وس ةءرق قورطملا مدق ةِقرشتم ىاهوَمْحَن ىَدَ
 ب الاَعَل ً "يرلا تلبح تلق اذا ىحرتشي ةردخكلاو لوثن دركر كروُسن لولا درفموإوشبم ىان وتل لرب «ةلجويلا مضو 0 ما وا

 نكن جامل هيائِخْخأَو املا سلبلاب هياندنَو هئايحالىا هي تابنال ٍتَيَم نك ةابيغلا نعتافتلا هيفو باعسلاى هلق
 للم املا

 نا الم لك بتعمل يس ائتلا نم ةريي رص تاتتبيلحت
 فانشابلوق تنل

 مسلوق ىفرينعلا طرفا لامر ليد اناا لوقو ريكا فرص كرستال نحمي (نيرظنلاو يف ام لب نال راسا
 ريع ىلا حر لب ول او ياتعلاو باوزيلا نم لسرلا سلا ل اوررع وام يق اعرب ري ديس ايلا يد ام
 نيوريعمو نما حر يلس واذ او نّررقلا) ىلا حتارريضلا هي ا« روق سلس »لؤي نضل لأ وق نع
 كس لا, م يعول اورعولا مري قطن يدوي قرص ن يديم نمورم ايلا لوم ملا عما لإ ئشلا لأ
 وم لنا وقو ماسالا لع ارممرزغاو لبق لا لمن / ل رفوطعم متزن نااى لا يريغددرن لبوارلوق
 قلما أر يبا ىل اعترشلا نازل ام ايريس ىف روق سكت لج ىفنا معن الا باو: نار اياب
 و لايملا يلو ومب او سيل | نييريل ىف تراولسماو نيل اورخالا نيمو ف ضرالا نور حالا مول.
 ىا ستارز و نيس ارم لمبا» راىيرالاو هائلا ف عررؤلاو تل حاوي اورام لاو ٌش وولا

 مفينالاو سل او قداملارفعج مارال او لسم | نكي ور ما ىوتس موت سنس ايرومالا ف لمت
 نع سلا ىورو وب مل اوسلاو يجاوب ناميالاو لوم فيللاو مولع اوس ال١ نا تلئامو

 ريلانا بث اّشلا لاو غلو قف ارسل فر شئاركما نم لاو رسعو لضرالا نردد ءاهسلا ىف ثلا ناا ميت
 للا قفا معلا عجبا كل انور لاق كنز لسوو انس فيك زضيد وافي ل زن وواش فيك وله نري اروايس رت لع
 مترو قمرنا لل بلاو رجام نياو ىطيرلووواد ناد ىداختلاو نزملا لوقو مو ع لكل نو لوس
 امو علمجالاورشلا بانكن عبملا فدلسلا قرط اير ط جيلحلا نم دم ربا لاك يسر ايمانا
 لرعلا ىف رارقسالا تمّت لا شيب دامالا ناو لاك ناىلا م اغصجنكاط اكل زر,مل سلا نا وورّصتعا
 ندر حلا[ ماما لاقتو قلن منغ اي زد او ل مالو فكر غنم امن وتب و اممب نول قير يل صر وتس لاو
 يو علو |ب دراوم قرم اظلاءارجاو لي والا نموا الاىلاىضلسلا حرام هريتحن هو نمر ىذلاو
 ري نيوللا بج نويبع يماركلا ل وق !نيلاوكلا ىف. نا لوتس قى وتسا ليو سل الا اناحم
 نائل اوس لا نال اميف دم او يال رب اظنب حلا ىلع رارعسس لاب نوعي سب او ضرعلا رحنا
 ميشال يو اف الاّيحالاورعت عم لالرتيسا |لفرارتتس الاكد لارلاو م ايل اكد ا ييس نال
 :روث املا فلسا هر ا انيلهريحلا ىف يووم ل اكو وات رعي نارك ادار يمد اف الاو

 ىواما" ترسل ريازسملا لم نوضوفيي نيذلا ضلسلا مل طررب قيلطو اوسازةوحس ,٠
 نوكسب نوق الاد ل اركلاو قةزمو يش عرف نيمار زستو نيؤلا يع ىاادرشمد اضفت وق هش

 و [لنهنل ل وحق زرلاو حمل ع [و ليدلاو نيت ارقلا ناب لو بسيطخلابب حرصك سا ف يرفتت و نيل
 لل لع الا ميم بيو ااوعاو الع او ايم لكن ولي نا حلب ايلا ذر ىف نيل وعطملا نا لل و نعم

 و لعالا ىف اكذب هزاج ريمجارقت وسل اهبدو ادي ز تييطعا ون سمت ن اذار اريز تيفعاوس لي
 لبيلا نم كن الر اوي تميطغا باي ضريبرطلا عيال ادئبيز برصو سموم برر طن وكرم | نيو عملا
 نلوعفل اوبر |.رلاو ونعم ا لع ل اوبج معارجلا وارق ىف ليللالعجج_بجوف ايئضمو | يش ان نولي نا عش اربلاو
 منهو تايثلا لوربلانمواوانلا كربلا نهرب مار وا وريخزلى ا تنال ءايتبوق عش 7”
 كارلان ال ةدايعلا عارفا نم عون بو يلطااو لاوس او ءايرلا نال كداوعدارلوق لل سس كارا ٠٠ كبل
 ناعم ن | نورعو ل صحت ندب اعوب و ببولطملا ليد ىلا احماض نم_دورعاذ اال اد اعرلا ف“ (ّصي ال

 صقنلاو زجل ابرسفنر يعل |ضرعي كلذ منت ى عادلا لا امل اصيال رو (ةوب و جاه شي ةرامرلا حم لاعتو
 ولعم نال ن ارايرلاب ب ولطملا نا لام عشرا اننب نمو بسيزنخ ا ىف نيب اكل اهللاو ةررّمل اب وردا
 مسلط ىف نايم عر وقو لا بجاو ناكادو ىلا وت ثلا مكيف تلا عروق عرادتمال عروقاولا جاو ناكع رقولا
 الا عارتعل اورج ايمي الرمس الث عر ان ن الا وو ل ىف اضيا بام الف عروق واللا مولحم نان او قرئ أذ
 (ضياو ةدابحلا سءامملا سرع شلال تلا لوس لاكاكة وابعلا يوب د لامكلاد ةررقل اب يد رتل
 لاثّساو ّةوايعلا نم ايل ائازر سيل ولطملا سلا لصكرمل ناانعي او مامر اب ذو قوم نوكيروم الا نصب
 ام نيزواجلاىا نيرحملا ب للق هلل م" لطوقئاالف وقل طم قريازملا ملثم اج ورمالا
 لييثو دب و هوركك حر اصلا رنعوراهرلاب من اوما نيدشارلا جرب نيا نعدورطو ءاهرلا ننال ىف هياورما

 واط اريام نم مالنا ف حسوتل اوبس نرسل اب لق كسل سرعت“ كرو ٠ اعدل لف يساسس لال
 ءاريظالا نأ رم نبا لاق سروصلا حر روقو مصقشا ورشي ىول قر شنو سوم اهلا ىفدرباشنلا ىف اذكار
 رتل ف موعد رس بد | كح راريمل اووايرلابءامنلاو ضومعلا حشر
 قرا نال بسيرقريكذئرو ووعسلا لإ ىف لاو يرفن/ركتو طوق جل طرررب لدين العلا ىف ةوعو نيس
 نحمل ىلا ىمندلا حمرف برا وثسلا انبي را سبج نءررعس ل او بسي رقما ىا لو وزد يف صر ا وا ملا حمي
 مشل امجد نلا لعل دن أل! انلا ضعي لايام مم ورمل امهالا ليصلك يطنل | اهل ايلا نود
 | نيزحاوسمل ايلا باىصاو ءارصعلاو نيا نم نبل نمل هك لصكي ل نا يجف نين | نم بي رق
 مولا وريجوتل ارق او رثلاب نمأ منا باوأ اور بانولا نفوفحلا نإ بائتدلا نظوفعلا مإ,ل صك نلا جوف
 مثكررص نم نسمح ا نال لط اي لزر لون ن اسعالا هرججو عيب اوا نيذلامب نونا و نا يس انف
 . ىزارلا م يالا سباب ص الغازي ناسالا هوجو لحب ايبا نوكي نا اشم دوك رس نم سئل و ناسحالا ىمسم
 1| ةرووب نإ ا نعى وررطملا مادى ا رصد ىدي نيتارشب حراررلا لسريبىذلا وب د روق حلي
 ميلا اوهجشرم 7 علا ف خلا ايراوح نمل اعف تدّحشم اف حراعرمتد لع قار طب عبد س انلا تاغ لاق
 ترامس ننارخومىف سسك ور تلو وا قت يلص ار ننس اذ حررلارها نم نئرك ل شس ىلا غلب اهي
 نائرلا وقيل مور يلع ثلا ىضرسد لوس سمعمس ناو عئرلا نبت لاس كا ترهخا نيم ول يلا |ي
 تلق ٠١ شنسياوز و عو رينز لااولسساو اب وبست لف ياذحل ابو راب اترشلا رول
 بس يلا حرايرلا ىبر رس اوق كيل لس نيل هكا عنج انور راو ورم ىل ل سيشمل او نرونل ايان وق
 تازجيلو ميل ندر طملا نحب كر لاري تميج مريم ةراحتسا مالكملا ىف و قزطتلا ير يشل نم ةيجان لك نم
 نولسب ل وق هلك ىوام»» لي ابشاف كدي نيت وقودرمزاول نسل زدوربريشلا/ؤبىرطو
 نفى ف مل وقكع مان ضخاوبم ىزللا ورمل يفت يم معلا بكن يبو ليو ناك ا فينك نسا
 ناب داقسررشلاولاسدالان اف قلطم ل وعخلو ,لئواارمسس نونا ع درت تلا ل قنخ
 لس رولوس/ر وتل كاءاشان !لاوما عنبوم ىف عمدا لوا شم إرسل يف اك
 عرب ليث ضفرو فين شلة لاو, لوعقملا ىتمئل و لعاولا نحن ل يقر وسو
 قيلاعن ارانئءلقلا م د ىرش٠؟ل !لالئالا سلق اذارلوق تهطل لاوس ذنو ةريزنك

 لال يل وبر ام كرم
 0 3” اراتكاشسلا نالوا ب اك عزي مد نع
 ا” لل احترشلا نأ ئكيسلط ىا بلقلا صوت نع ةراهعداهرلايبا فو حسمع
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 كبَر ئِنَلا و اهيعفتنيف ةظعوملا مب نمزملل ثمنه هير نإ
 ١ه

 اا"ذ ايشتس لا ىلع هيمصل أب 4

 هلع نملثب عفرلا وهلال ةفضرجلاب ”ةريعول] كلام هل
 هم بسس سل ا سل

 لكاس عا ال الان *» طرحك ىلا

 تدلع لع نوع ١

0 

 متن ل
 سمسا ك0

 دس ل رس سس يس سي سل 0 مل

 دنت أَهبادَو نونا نعي نكات كرتن َرّلدَو
 عم ذ

 نال اج لك قربتعما سائلا نم قربي مسج تانيا
 انصايئاو اين عرتيىا فوز لاعمال ىف ن٠ ىلا ةراّشا اهو كيل

 وقد لما نم لاول حضوم ىف يرن ذاب وارككال الوب (.لب الو ار يلع بميطل لبلاك الرل و نحال تف زعو
 فيلرزتلاوحررملا ل يدم مير ناب وق يطل ا تاين حرورخ صم ميل اهوا يسر ايلا نوككن زوجي د نا
 اذ ارعودنسصتو تالا ةزيل ع رجس ينمم اري نذاي روعسلا ىلا فو ىلاوت ساي ترين نلت اهيل !نم الك نا
 ىلع نارا لوزن شو بيلا ضاالاب نيل ا سفح لس نمور لساني وق تيل «رعغأ
 و تادارعلاو تاعاطلا م تررظو ب حمس ا نارقل !لرماوؤ اذ يلا شضرالا ىعرطملا لوزشب نول !يلق
 رفاكنا بز كر طم ارارعا ننادارمب حسنيال قبلا ,عبسا يوما ضرالايرفاكل ريو ةريبجلا قالخالا عراولا
 رربوتو لاولا ىلع بوصنئبو حقل ميدع ( لك اركمالالوق ل لحم لمجال عسل ال نزلا عما
 سادس اعوترمداصتم امريلان انعم ايت او ئانعملا تزف املك ناين رك ال ثسبخ ذل ا مليئ او م لكلا
 ظ 0 مس ريلع لا لسا ل ساشا هك ن
 نا رازتلاربعرسا حروف 9 ل ايان ثالث انبب ريل ف يطع ام مدي نحل نونمؤلل اورو ةروسف ترلذو اثم
 ىو جيب! ىلع نس نيرا ساد ىلع سعب سيروا وبس خرؤمخا نب خلسوتم نإ | نوكسو ميلا شل سك
 نييئام ناذوطلادعب ىلع ارو نييسثو رم ارعستر موق ىف تملو نسم ار ليقو نيو نيم اي ليقو نيس 26
 فرس نيفسلا عنو ار ين ناكو نيرعبدا سار للمخ ران عييصلا للم نوعا راو نانا مو فعلا ورع لم دس
 ىواصا» ناك درلو نان يرو عار ل يثواودضم وق لع اعد شييجر لفن لمعوأ مزيل جوا ينولو نام اع
 ليا موق حرايصملا ىف لا رموق ارو هلك بين القل ناو هرسّمتد توزن م لو

 لم ''' ةدداجبلازاهئرموق ريس يعامبالا نين لبرلا مث قورعاوربج ىل عم نوعتتنيذلا هو ما

 حراق نوق ابلاو را نو لما نزلا كو أر تري لاو نم قرايز لع عر لكن از ئافخ الفراق حك
 ريالارلا نمايورلوق حيراب رق نرجو دا لاو هرميطرلا ملام ما رين نال حن سر دل فصردا ىلع أ
 ذوق كلا (شتمالاب هنري وليفلا نيوق نمالرب نوكي رطل وق كيذلالا نما زوق تمليس تنو ليلو ثءارلف ا

 ةدوجو تورم ا نسم جريس أل يب ممل لد كذب اومس موق نار طازوم“ ملا حابصلا ىف 1 تارشالا

 نيزلا ذم ا ووعسلا ىإ١ ىف و ببايساو بسبس ل سر لع | حجج او بيتر ورمصل او حربا نويجملا نولي منالوإ ىأرلا

 دةوق لترا ميساو مل اري نويل اور مدبتو متل الجي بولقلاو مد اسجاي لقاح ارومص نولي

 نمنع ناكذو/” /وق نم اللا نال ىف ايس ايزودومم (ف ىل ل ائاكروق نم اورفكن يلا انبي لقي مرق نم
 ةروم أيس لي ناذ امم مدون ياو زب ىلع وعما رك عرف موق نم لان لؤئرفك نو

 متلاسد ناز ءازناىف نايرلاىلام امد قايساءنا باوف اداورنل نيزلاب و مقر يستدل ||
 وإما لاللا نانا ىتروق كلش تا» ماعد لوا فوم انئب اءاورفكن مو نم ن معين ناك
 رماولا م”ررصم شاذ ل الض ف الكء('اي ىفلن يعيررف تلو نير ةرمو ىلع اد ءل الص نال فذ
 نكلالسلا غش ىل غلبا علال سكر وق ناكؤ ماولا نينلا طخ يبس ك مسي لري عرب او مرسل او
 لاق اهفروحسلا لاو لمبانس يل اين بول لاس ريل مف ازواب مج ادانو لاهم ىلإ سيل نفوق نمر

 ظ بع

 انسخ هناي يي بارتلا بنعلابِيَظعلا ُنَلَبَو نوتمتوتذ 650 يكل ءايحيلاب ميهروبق نم قوما جرْطَم جارخحلا كك ترم
 ا . 5 9000006 7 م 4 هم تت 5-5

 كلن كرف اكلل ل شما نه وةقشديل بع »ادع الا هتان رخال 0
 ىيموستلالا حتختتس حساب اوُليعا وَ لاق يوك لاس انسي فو نحثمص باوج نقل نوتمؤيف هللا 0َنوُرْكذيِم ْوَقِل يال نيه ترصد انيبآمك 5 ل ورم ا حرب هر ل فش «» 27 0 ه٠ ْن ل وو سو 0/1 ١ . ل ىلا .٠

 6م وري رم ل ه0 ا ا 1

 مهوب وشو ديظعم وب بارع ةيفمتدبع تا كي ع اخ 2
 :: نمغلب اهريفنف لالضلا نوعا ص نَنْبَل وَمِي ل5 نيب "ريم ٍللَص ىف كِل اي َدووَق نتا فارشلا ملال

 9َيوبلْ امو َنِم معا دكا ريدلا لير تشاو قر يسر دي دسجلاو فيفدتلاب مكب نزولها تر نق لور
 روت كلك اوقع ءاونموترحل نا با نحلا كدلك لج نآس ىلَعوْكَيَر نو ةظعوم ودرب قب

 نع نوع مق اوثاك ممن تافوطلاب ياابن نَا اَو ةنيفنببل ىذا قفاقرخلا نم احم نيدو هنهجهبَدكَتأَع
 ْ ب2 وال نو مك امدو ديول ا وذيل وَعبإبووه زانت قو وال السرد
 نفك 1مم نإ َنْمْوَقي لاو كتلآسر ىف مب نكلا نم كاظم! َو ةلاهج ٍةَما ملا كبرت ةيق نِصاددك نيل اكسل
 نفل زواج نابي ا ةلاسرلا ل عنومام © ْنْيِمء ئائزيكل 15 قرر كار يييرجولاب كفي ةنيلعلا تر نم لذْسن|
 دقق“ ةطضب للا ىف 2213 جول وق ِرْمَبْنِم ضرالاو دش كلج ذإ ورك ا هوك كنف لج لس لع

 2و للا نجعل انين | راو توزوفت © وسي كلَ همحن ,زرا كل اًورل اودي مهريصقو عارذ عام مهليوط نأ رو
 2000000000 اا م ا ظل 117”

 بجو ٌمَقَو ْنَق َلاَق كلوق ىف يقرا َنِم َتُْذ نإ بانحلانم هب
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 مستو لك نينا لال اورتن ولو ىقلا هن فيولا عم زؤر ايتع ايامومكن اكو نيل كا بحار
 لالضلا نما الضر وق نولي فيلكس وصنأ ايف قمل نر مو لكني لارارما ذا لل اللا الريم سبب سيئ
 سكت ينم صائلايفن ملمس مادا ىفن نازرهيضن نم علب رق بلا. نسر اذ سكت ابره لارارص لب
 فقاشكلا يح اص لاو ربو لكن مشل ا لالضلاو ولو لو قتلا ىثرر ف نيطحبما قحمزئار اتعاب اهو ن اكو

 وسأ لاللا نم يسيل سبل لام اكرر نعل النصل خش ىف لبا سن الذ صخر ل نعل ا ناز ل لص ل قيل ملو
 نمسا |نرنب لوط مالك اللا ف نير اندلو غلب ا نوكيالذ مالا فن مزلّسسي ل صائلاىنن نظف وو
 روك عم ىف نال |سرل اغليمدثبلا نم الوسر زنك ال ىاإا لوسي نلتو لوق هيل ل لاو عروب نسخن لو
 قزمبلا ناىلا ةراسا متكالوق للك لرامم :٠٠ ىرملا نبق وتفلا مي انلا ف ناك متهم ا ارعلا ىلع
 ] ناكو خا.يؤسا زون كلر بيلتأ ل لكرجمو متبركا ى !فوزو لكن ؤعللو اول اوراكز لل

 عطس و لاو ياورلاو لسوتولل تسلا تملا (قرطو نيت اهينعرعو اىارذ نونا مكس و عرار مانام
 ما 4# ىوام»» (مرشاع ف ىروب ا ل وتس او يجرم اف اميكرو رويطلل لعلاو من قو

 نبانرص ل اادوم مب اخاداع ى او لرقم 3 لرارما ةريبعبلا ف متورعيلا لف ىححا لاقل نث | نعى ا ىو
 أ نالللذو طول ل أيس ادد حوف ىف نسا نوف ميلا ل سمم ا ندين وشو رام ل ايس اينو
 و ةروبّشم ايساي نيبو روميو داع تذاًمارّكوالقالا و رياوركذ ريادرس ارق مسا ما نالاؤا ما لسرملا

 ناو يروق خوعد لع ايظغاوم ناك اهرف نال او اهب لاف حروف َصَق ف ددافلا نودي لاق انبب لاق اضي ٠
 اماوءافلاب ,.!سيسيّمحسلا ريس اند . ارا. و الي ىو توعد نا تر لاك حروف ةروس نك كح ار ىلع اذ
 نب داعوجو لوالا داع قلك جراء اعرلا ف نفل ايلا ىف وأ نود ناكل ب للزكن كي وم
 حطص مق نان ادام ودوم موق ىب لو الاداع نا لمن ىف ل او بريطتلا ف اند حروف نب مع اسم نب مدا نبي وع
 ىدلامم ٠٠ اص موق امم اذ يناننا داع نئي زل والارز وق يل ٠س رنا ينيبو روميو
 مرمو نوف امل اموف نا لالعاب حرول موقو با ؤسل ابو ومب مقر تى هك انس نة تل
 المو نيو ريف امال ضرا ىف ءلميفس لحسن سعت /شسيج ل الضلال هوي للفم عصي ل عيتو ناؤوظلا اي
 الرب معبط انهام لس ةوبط نر فسم ابيع نء بسند اهب و ليسو اووم اوم تلا (مانصالا ةوايع نع مب ام امل
 كذو مل عن او لات سيم لعل اب عروفو ديمسالا دمج ابويا نيا عم ان من ناوزوت حلل ا ىداس
 بمس انف راوتر عن م اراه د اليب م اعد ىف رركي حرف ناكو ع اسرعيل ةعاس هربت ى ع لمت عل | خنيص نال

 لمئاو يبيطنملا ٠٠ ميس الاررججاذهلف تقو نوواتضو موتري ناكل فلتكن كي لشووب هاو لصقل ايريجتلا |
 رجصملا عراع لعو نم عدلا ةرووقت سكس نمد اع ني دار ناذاكونع عجن اب نضرالا ل لق نلت
 ارعيرا ناك مريوط نارغب | ةروسىف لك اراك ىزلا ولا عابذ امرلوف هلأ روعسلاولا زن نما
 حِضلاررق مر صارلا سار ن او عرارز مام مريعأو عر ارؤ مر يسمن مي اور ىف وسفن عرارزب عارز
 ىواصاا [ايضلاريف حول توم روي دب تاكو نيظحل |
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 ةيهللا لرتاماهتو ديحت ااا كوبا و رش اهعوتبيعسب يا[ ؤهحْنَهَس أمك آذر فول داما يصح وبا نع سمية كَيَر نبق دو
 اريز يبس ااك ل اصب لاو نانا <

 مهقعلا/عيرل|وهريع تكشسرأف ىلمكبي نكتب كلذ ©نبرعْتُملاَنيِقمكَعَم نإ بانعلا رمل ناهريو ةهجح: نط نم اهتدايعب ى
 ربت ه-دسسسشسس لل

 ١ ورثو مر
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 يو فضا

 فلغ 0َنْيِنِمْؤَم اوتاكو هرلصأتسا ىااكتياي ابنك نينلارباَو 0, هاف ةمحرب نيدمؤملا نم هكَم َنْيْزَّلا وادوهىا هني
 05 ا

 يبل لجن ةرَْع لإ نقْمكلاَم للاهلي وَقِيلَ« لسماع ةليبقلا هيأ دار فصلا كرتب هت يل نا سراواوب زكذع
 00 . 5900 : 4 0 رو ا ؟السارقل رول سحا 0

 اس مونيع ةغم نموبلاهجرخي ناوولس اون أكو ةراشدلا ىنكم | هلم اع لاح يمك هلبإ هاي رزه ق لص لع كير نق ةرجم
 12 ا م رب ع تم ني بعل امس مالك 4

 * أ. -. 5 -ٍ ورم بمس ١١ هكدميوع دك ووك

 بف برضوارقعب ِءْوَ اَمْوُمسم الوونلا ض3 لكأئ اهوُرْرُم
 سة سووا ا 0 د

 ماسشسشسل اب سس سم بسس سبب بسسس سس ل شالا داع ردبْنِم ضرالاف راد كك هروح

 هبصنو ءأتشلا قاهتوتكست انوي لاب نوت فبصلا فاه تونكس اروصت اهل وه نم نو ريقت كرالا فم مكتكس 2
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 مخ اَولاَومكلايَذ نق ٌلَسْرُم اِيصْيأ ندِ نأ راجلاةداعايهلبقابم ل كي هموق نم ىاْمُكهْنِم َنَمأ نمل اوْفِعْضُتْساَنْيْنَلِل
 رم" نسرلخا ١ لوق وقم

 نب رق رن سرس نطاق

 ا الو

 نقاتع نس ت3 ىلع بانعلا نم هب ايْهَتأَ نا ءِضيالاَ موب رم نَعاوتَحَوفيسلاب اهلتق نايم هرماير| نو اهرقع ةَقاَكل ارشح
 آل

 يف

 وف ١ ل يجس قخ ى ا
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 ىالالب لع قربتعل ار سا ىتلا م قري رص تايريلدت

 'بازحلا سلا ازع ري ةهلسس ظ
 مردالنا صبتساوراكنا جلا قولو اجتاروق كس روحساوللا )م باطضال او ىزلاسايتدالا نم
 اميف سال ذا تاريهسملا نع ير اع اءارسا ىف لوك مانصالا ةدايعكرتورُسلا َةدابع ىلا مل ابعاد نرجس

 عنان لوغعمءارلاوا ميس ل وا لوتم اءانمارلوق طم لج ؟ اهشن ينو الا تحض حره

 رزجب ف اشيمه تنقو ناكو اميؤرطم الريش تومصت اذ قوراب .نايو محلا حررلا سيلعب سرلسرانزوق
 ملل اذ م ايان انو للاي عدجسمبلم ترزكسو لاوس ن/ن عب نال ماب دال زعيم ممر بادو انمسشسلا
 اونالامسزق حل [مقنغى واصل ميزت وج ىف كيذ تدر ناي ملاوماد مجد الواو مئءاشو مز اهر
 تدمع اوف المنا ور نايرال او لب ندا نم رت قرافلا ناسي بينتو منعم آن ميزي عك ينس م
 م نضل م رطقلا ىلا س اناوتع اود ادزناو هولزلُ اوم, ملا ىلاعترسلا ثمعبف مالا
 رطل ا ىف (هبرل ا نم اوبلطو لات يباىلا ومو الب مب لوف مشو ميسي سانا نا مدن
 نيا نبق يشكو الواريقن علا لب كازا نالو من ايعا نم ن يدم روس نير نرمو زن با لير ااوزم
 اوييلفوراصاو ملاوم اوفاكو مرلا» مانا طرب قيود ر يلع اومدّفارفذركي نب مي وادم متو يسو حروف نب أس
 ناي 19 ف لؤرمن لايحب اىعومدلاب لوس ذ ىار القل انهت ن انوار امسغخل زجل نو ناس ورع
 انعبريلا لعاب مث كيو ليت ايلا نوينهقلا طخ (ئر لع ونيل نار زيف ملكي
 مُّسلاورثرلاَقف كلذ م افرياتنن قحب االكلا ن ونبي اياوسم ارق اواو ناداع را قسم ب |ىايع

 تصاههنس لاقو كلة دنعرم الس ملف تيس مل اوترثلا ىلا متو يبن محم ا نا نكلو ماري وقسم
 دبل يبل وسلا انرعبف إم ءايرل اوما مصري ايون لاقي منسم ءارسا ماجاء اش اطع ب اوسم اذ مهوسرواع

 نرقيالانعسج ١ ةيواحملاول اذ ءاورلاو لك بشار يلا لغ ب ىلاربج دوج ال 1ناو ب ءارسلا لجو ىربلا ارم ان]
 للاعتدسلاًشن ان موس تنك اداع ققسا ملا ليث ل ائتف ركماوطضو مث نيد كوقود وم نيد خنادق زك نعم
 تريخا لاف ىوقلو سنتا ليث اي لاك ايسلا نمو نم واوان مر ادوسو دارو مب رم النت يئس

 (رامن نرطمم راع ازباول اد امي اورشمجس اف ضسيزملا ىواد نئواع ىلع ءياوسلا تحض د ام نييك ان ا رادوسملا
 لق لس اءاوث اتا ىلادتد يل ااوريعو دكا اذ رعم نونمؤملا ور وبس اينو ربك او مم حير امشم
 رلوق يع لم 1ر يكول ف طخوا لوتس ىلع لع ضي طعو جو اصلا لت نضل اال كل ف طع
 للزلو ةرومت' ب ايساو ا اسو الب همنخ نمت ءاهيامن الو اسظحت ىف اهترسلا ىلا نلاق انها ارا م اذ
 يجو ميال ىب نل نايب وقد يكرر ا لازم كى ةداعالا نست حلل قرا تيكن
 و ليبارنتومو نللاانم لس ؛ىداينوس رو تللس بوت اردو مجو صا نابي لارملع
 لايلالسروق هل سس 1 ىريازلا نمو اوسخ اذ ديرنكو بى نتن نونخأو نري رنكت خلا نوتخل وق
 صعاب او فلز كم اررقم ى ا اصمت بالا از ارث يوك ة ردم لاو زنا للخ ايوب بسصتنا ىا ةررمقلا ا
 رايي او هلال لام ارو اصمت يصتلاو بول الد تنام ان نول لبث نال

 .ام رالف نيرسغم اوريس ال هانعم ةواتك لائوداضلا,ضاوحلا اوسع ورزق ١١ هرخو
 رقهلاسا ىواصا#“راشلاوبب خلا نال اهطامن ةركؤم ل امنيرسفمل قت تل بسميطغ

 نزل وق و حاسب ىارب د َةرياز نيساذ ىاي نايزلا نعاوربل

 روق ىلرب رو يبل لما حاسب ىا ب رلوقو ةرئاز نيس: ىداوربتل ة حلا لك حيله للااوهطعطتسا

 ن/نلعاؤعضتسا نيززلن النا ضحبلا لريورموقلم نين اكننا لكلا لريا وف عضتسا نيلا نمى ب منن نمأن طر عت
 جوالاو<لوالاو اونمؤإ ل نم ريغ عصنتسما

 فااعنمتس الا نا لكني ن يننؤملا عم يداها نا عم نيؤعنعتسماعيجتىلا لوا باطن ريموت ى ا حن ادالذا
 للم ف ن رعت لوقو روعسلا ىلا ىف حرم الاول ريس او اوطعضمسما نيزيلا نينمومل اول( ا نينا صنم
 - لسا » وزو لحسن فص نولي ن ازوكس وز اب ارتي الل نمو لسري قلتي ر عمو لول اب بصنلا
 لل اسمر نع اولا نك ير نم لسرم زيا لعوامل نا باوج احل هيلا امب نا زوق تل
 روق «هسلسأ# روعسلاولا ايي الا لجان يف ىلا تسملا تسب نا نايرالا نعمل امرارظاو لحن قت
 تالوروق تلك ىداص١/ ادانعو نق م ايار الاد ارلنارب لسراامب [اولوقيلم ب ميس زم بأن
 م مث اهذؤام حي” برت تفر امر بلا ف اهبس ار ترحضصو اجو نا اذاذ ى ادام اف مول امل قالا
 رقعل اسال ااورقحت وق قللش ىداصاا نورتربو نولر شم ب اوال ياو دانام نويياك
 مسيل لاقدو نوكيرف ناك ريع قرار ارادقتن اكو مت انصرب ناك ننال فحل اس ترادقرقادلانل اكن او متت ىلا
 عقاننااورقع زوق ج1 لرادما» باق:نيرخألا قس او حرم قار اع نيل الا ىف ىلع اي ماسلا
 نوعبس م ةرث مبوب روب مول ىف نويبصت ةزوصم كبوجو انين وع ريع ما لاي ءاعبدالا موب ىف ىا
 رجا ول ىف تبر ا مث بازولاب اونقيل اذ مبتةوتو سيرفس رق سيلا مولراوكبل اذ وسم مبوجو تمدبسلا و
 وطنك و مسن اوبك لا سنقورعالا (ديطوثب“ اذ للملا وز تمدبسلا ول تدوس مثم ثور دف
 امه لتر وص اميفء ايسلا نم يظل عا قل يشمل الق ل عر الا ىلا مسن بولا ىسييلاب ليل اك
 مق نلالد امآو احسب وهل قس عرالا محن تيرم كلاما ىف ارم تور يملك قولا لذ ف توصو
 را نيرسضملا ضني لاه لع سقط او ايلنرورما ارم مرت لا ءزوعلار سمي انابر ب زطزرا ليقش

 ىارارق ار تسوق حل ىواص + موك ذو هولردا مذا ليقو زمايقلا مدل, بسرق جرحت تلا هيما
 لسمك ا! رمق ىف اوي ازيزعرامك ناكو هطعارف ىلسمل ع رنسكاو نيلاسل نايك ملون ازز نببا ن الو فعل اس ني ؛

 روبلااوف بطرتعلا نال بيس يبل قلطافؤر خا قمل اب والا ىا نسب لتكن ابرق بلل
 مما سيعمل او مايا نرد سسردب ىا رفجرلا مت فاذرلق حلل ىدامص رخو متل دو ناد
 مبم اذه نال اوتكا يالا ىف نا ىلا كل ذب راشارامسلا نم يعل راق كلالملا تم امرهم مايا سلا نال
 نيزلازفاو دوج ىف ام فلازم الف ءامسا نمل ير يع ى ا ىيلاو لو حاس ىواصا» اهمايب ناك
 اهب تلو لئرالا لعب رصلا قاصلاورباظنلا عصو ميا حاوصلا ن نيس وق حلل ل ويصل الط
 ميلا رص ىك عل هوا حرر مس راهب( تي سوماتناىف نيام روق نول كا كالسلا نع
 : م ضرال اب
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 ه ءرجلا

 عايد دافوك هام كان نع تعرضن اذ | لول بنل لضخ ع زيصلا تضخ" ءاودو صنم ظذ ول رف ظ

 «فارعالا | 0 دذلملا

 :0نْيِحِصا َنوِبم كن كو ركل تمن قر هس زكشبْنل ومب لاَوزمنَع حل اص ضع لو يتيم بكرلا ىلع
 مُكَكاَء نجلاو قضالا_© َنْيِيلْعلا نق يَ نواه كَدَبلالاججرلارابداىا مدل َندلَماَةَِْل لَوْذإ ةنم ل بيوم لركأل
 موف وشن لب ايلا نود نب ٌةوْهَش َلاَجْرل نونا. يجول عامضيب فلا لاخداو يناثلا ليهسستو نيتزمملا قيقحت
 ران نهيق نت هعابتاواطولىرمضَوجِرحَولةْناَلإةمْوق باو نو اد رمارسل ىلا لالا توون" نوي
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 وه "اًرطمم هيلع يرطم و باذعلا ف ديقأبلا ©َنيريْلا نق تناك مبآرماالإ لهآ وهيَجْناَةلاجرلارابدانم نود َعطتَي

 َنَممْكلاَمهللا او دبع م وعلَلاَف اًبيَعشمهاخأ نيد ىلإ انلساكة َنِمِرَجُمْلاٌةَبِواَح َناكَسيِكرطْلاَو مهتكلهاذ ليحجسلا اخت
 ك0

 210م 0 كك

 هواك ه6 م كأ]و ره صإ متسول اسد اس 0ع مز 2212 ةللس ب ف ل هوم ع د هاا مم تاو
 مهيأ سانا اوصقنت اوستبتالو نارملاو ليك اوهتأ واق دص لعْكَي نم زم ةَمَيِب حن زانق ةريغإلا

 جد. 2 هور دا سجود تال وس 0 0

 ىريبرم 0َنٌيِمْوَم مسح نمر وحر وكمل مكْلْذ ل سرلا ثحبب اًهيئَس كَ ىدأحملاورقكلاب ٍضْرَآْلا فوقنا
 ها 0 ةدض هد د ا ل ل

 نيفوعت َنوٌَذصَتو مهنمنسكملاوامكب يش نخاي سانلا نوف وت َّنّودِعرَت قيرط ]وار صَنياَو حمال هيلاوردابف تاميدل
 كب بي 1“

 سس سس يس سب ع ص ا

 ةسسسا _ _ بسسسسسسالساا

 1 1 "اع َّ 1 |امت71 2مم 5 م2 و ' لانوس 2

 | دل وو لوو 3“ موعم اجوع قيرطلان ١ هنو خت لتفلاب أيا مكدعوتب هي نما نم هنيه وذل ليس َنَع

 نو كدلهلا نموهرمارخا ىامهلسرم هي نكتب مكلبق نير همُمْلا ةَبِقاَع ناك َقيكاورظْناَو مَبحُف لَيَِ
 د ااَنَيِّيبهلئاَمُكْحب تح اورظتنااًوُرصاَفِهباَوْؤَيْمَل ةَميِإْطَو هب ٌتْلِسْرَأ ىذا اَوتَمإْم كُن ةَقبِط نك مسدس دوس رو لو ١ لس 2 31 ىناور د( هر »رب د هم هم هت 50 ور جي هرمساأ و ع 5 نب او. س 55-2
 /١لاق م هادعا نيمدحلاريخ وهو لطبملا كالهاو قحبلاو هِمَوَق نص اَوُربْكَسسا َنِنِذَلا َُمْلاَلاَق م هلدعا©َنيكيكحَل رْيحع رول طبملا كالهاو حبلا ءابغ [يمكتيب
 سحاولا ل عةّمجلا باطاملا ىفاوُملغو انني داَمستَلِم ف نكجرت نووي راك عماومَنبْؤْلاو يحسب َكجرحُمَل تاجيالا نع

 اهل نشرب انكَووأ ايف دوعن ا لاق باج حوحب للعو طقم هلم ىف نكي ملا يعش نال

 | نال الج لك ةربتعم اس اىتلا نم قربي رج تاييلتت
 انهلا و هلمدشلا لسنا بطاذنلاتوتاوت امواربكب.نارعب ىا للفت حلل

 مس وريلع سلا ليل اّتضاو في ف اءوقا ملكت فير شا لوسراي رك ل انف ييلقلا ف اولا نيينرب لعتن م
 دامربب منا ىودزلا موفي لاو روق كف ىواصا» ىو بيجبعال نكلو مشل وق ال عمجس اب صا

 بمضخ لاول اكو لايجلا نم تمويل اوف ريب لا امي تم ل الاوطارارعا اورو ا وزنكو مب وفلفو مجالي ورع
 هولأض مبدزناذ مثلا نماىلام ملال اهترشلا ثعبف م انصالا اوربعو لضرالا ىف !ورسداواوتفف :زعسو
 هب حْيتامل بيتس ا ف (ىتيل اوظدث و كيل اوعنف ان يع ى ا اندم خررخ ا !ول او ندري متم يآ ديا لاّمف ري

 نم تيرخادل لاو يف انامل لاقي ةورطنم قرص ىلاورع نب عررنج متريسراشا مب فرد [صااوعرؤ محم
 نمتونل اذ تدلون لمقام حلاص مسن اف كانقدص تملعف ن اذ ءارمدداف جر صزفف مان قزوصلا وز

 د
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 2 كلل درك

 لا» ل اىفلو

 ىف تيرياذلاوق هلشس حراس م ربا ىلا لوو ىكبقتحرنقو ىف لطرالا ليلا ىوطو مذنرا نم
 ملوث كلل ٠!دادنعلا نم نولي نيا ىنعم ريف لمت و ىف وق بر ب نمار وبر بع حر ابصملا
 اهيلاع نلدج انرما ءاهارلش ىلاهت لاك فن“ اب اضي اوفر انلاو تييريكل اي ةنوججتمس مشاكل ىا ليجبسلا روج
 مور طماو لشرالا ىلا يولقم |رطقس او سفن تن اكد ءامسلا ىلا مام خفر لجيربج ناور ووارلف اس

 نيم مل. ةنيب متءاجرق وق لل ىدواصا» ىري نم لكم سا ارهلع لوزنلا ىف تعب اهتم ةراجب
 رزرلان الشو سن امي وارملانا ليقو ملسو_لع ريدا ىلص [ةو ببن سراج رك ار يظعلا نارولا ىف :وجملا هز

 ' اد ابتعاب ليعمل ا مس ابا يشلا نيم 1س ا و

 ىداصا» اذامب مخ ا ناكن ير قيقنل او ل امال اب كحل رل ناك نواز اين كاع ريو يقع كالا
 زاجل ا ليس ىل* كاع ص ائهننالا نعم سرق ل نيالا ريخ لا امناو نيمار يخنق تلال
 ”ايالابال جارخال اي يلعتس إلا فيم رلوق حلولا. بسيط نم يقتل ف كاهل اوبب ل اهترشلاو
 رطلاو مع [ئولا يام نع ديس [ل اري رسل اوريرسلا ةوايزل نينو طعم ا نوب ىفت' اس ابا نا ييسوتو
 رصم نيبو اهنيب ناو نييدماسمنا قايس.انتيرق نموت حلل حلا كف ايئاو ليز ا لاو ىءا
 ايا َقأيسو ('السلاو قولصلار غرد اريا نيب نيم موب اب اني ىزلا مس اي تسييس اريناو لعارم ين ان
 الروك ملا ةيرلا يسرق سدن اير ضمت ىب و مليا لب ا ىل او يملا كتل با ىلا (لسرا اًيرش نا

 ىف لوثدلا ل قبس مل ايس نا ل اريبامع ب اوتو ولا ىلع عما ب ييزملا ىلا وبلغو لوق هب ل لمح
 اي ل وراص حل انواع نا منعش لاقو عروترلاب وتلا وريضُت يراوح ار لرسغمما لمت اهناو مط
 ريو يبيشوب ورماولال ع يشم مج و عمجاروت نحلل ىواصا١ باوجالو لاكشا الك
 ى م ناكم السار يلع نا ىف* ل ميال ىف نوما ماوق نا ل اع ناوبد لاكش ال! ياوج ىلا ةراشا
 عابتا نادصاوإلا عما يلزلا نئاوبلغو وق حراشلا باهجافداسفلا يام ايورطللا ىب ىلا مل

 ى نري يعش نال نروكشوا اول ارو ةرصاولا ىف عائبا اوببلخم اراك يدعو ىف مهو غو لبق او اكبميعش

 لائتشناومف حر .. . .. ... ......نعمل مسي لرارو نعمل دحر وعلا نا ىف نا بارما وطق مند

 . عقاولاروكز ملا بيلذتلاوك اوك لعو روق وريبلاو بسيط ا للرصن اك فن اسم لاقل اس ل اع نم |' 4 1
 [ روغب حرداشلا رق ىزلاوتهررقم الق ف بيش ى ياها لوقو رن ع اولا يدل وبيك و ينم لا عترسدا لاقاانعيا سل اجلا ىف طالب نوم يقياطول وق ناد ةيرماةمالا هذي قاض وطول مق الا

 نابل تسيل ماقهلا نر لشم ىفول ءلكو عرقولاراكذال ةزملانيتراك كوول وق هج ل4 لمبم ايضدوحل | | "لييسلاو قيقا ىا ندتولالعزوق لا كل ىوارع اس مين ضع |ذوم ورمل ميدان ف نوت
 ندوك اوت ال نيم اوووجلاو نينا فل اهو ايرلاررجلىب ليف ور اتت عادا نغم ضار زن | |لاعاداسلا لوو نمرلوق طك روعسلاولل + لاما قوم ررصمو ار لوخخم عوض وق حبل
 ظ ىوامصا»» لعانن نيترك لو نيراتمم | | سف بلدو ناشالا قلخمل اوئرلان ا عيا لعفلا ازر ىلع خينولا رو نوت انفو اولا نموا لايحرف ا نزع
 لردع روم ناشالا نبكرت اذ اذ لشلاو وشل لكو |ىنلا لجو ينربلا ناركو لضللاو يول حاملا ةومش
 ىواصا"تاذل ية روصتغما ىب ىلا ةرالوللاله تسسيلرابدالان الجري ىف شما عنو ئازواهبتورل لعا اع
 - 71 اوفلا نم ررظتو مم يزعم المل اك ارل امانا نوط سانا روق نشا

 طو تزف ياننسان اسلاامنال هاتنياووج الا بازيلا نم سلثو اعنبامجىارلباووانيبجانلق حشا

 ”يرلا نم يلا عم درعامج نور نب عدن ب نمو لعل ال ابضارلو تمّ جنم نوري م واونصو اك
 راى ناب دلو حم قانلا تلف مذنب اكن اهورعمس نب يابرو مث انوا بحاص باي ا هور نب باوذ
 نزين اوا سم قع اًواش ام نويبلحيف عج“ م اسيفداي للك رست حرت !نم سار حم اذف بعام ارتد
 قشور ىلا مب اوم بيرشفر طب وبطلو رطب ىلا م" اغا ببرتشىراول الب ضيعت سنالو نورديد
 مسس االمجارقدس رفارف اوهضناوا ورق ل | كنب .ةنقدصو م ما ٍةزبيع مل برب تي زو مدلك,
 عبء زيملا تلا هيلع اوردقي رلث ب ازولامثع خرب نإ سم يصل  وكردا عل لام لاتنذ نان ةراث
 مف بازعلا ملبن ةووسيسل اننا (وبيلاد قره رعبو ٍةرؤصم ان مهجوجو يمت راص مإ ل اذ املرف ل ذر
 اونفككو اول ع ارلا مويا ةوعابو اهلى و نسل ضر ا ىلا ل اعنا هاون اذ مولي نااويلطتءايزلعلا !وار

 رثئالسل بالغ اور قل ىقا» اولهم مبءو لق حليف يملا نم دحيم او عر لاب

 ربا م لع اللا ناسا كال سدا انس دم قيل ملريف عفوا لستنن ا لال ستقول اب را ى ا ملسوريلع
 أشم نيرظن ار وكذ ملا موق سسقو بكم لاسرالا نال ىكذو حروف معتق ىف قلب ايف ب حرصتللا يس انلا

 رثما فر ِصوُل ل ءلعفلا هزي لل اسيلا خيتو ىا ناو الا تيس لم » لاساالاربرّيت نم عل ٠



 «فارعالا 4 هةالملا لاق

 2 امي آلإ اهب دوست نايل ىغبني نوكياَمو هيدا سجَدإ دج مكيلم ىف ندع نإ ابِذَ هنن |لعنيرتف اوفر اكن |ماهفتسا
 رجكحا قفا اَنيَر ئكوَت وللا لع مكلاحو ىلاح هتمو يش لك هبلع حشو ىا>اّمْلِع ِءْىَكَم لك أبر سو انل نضيف كلذ *اًكيَر

 مهل نيل ضعحبل مهضحب لاق ىا هيو نم اًورَمَك َنْبْرَلا ليلا ّلآَق :نيمكملا ©تيجتاّولا ُرْيَخَتْما و قحعأي اَنْوَق َنْيَب و انَنِيب

 ركل الع نيكرأي 3 نْيوْمِج مهر اد اًوُصْصاَد ةديشلا ةلزلزلا ُةَِجَيلا مهنَنَحأَو© نورتو كت ابيع ريع مس
 1 و يامر

 اًبِيعْشاوُب دي نيل نايدف ةهيو اوهقي اوي لمه: اكىافو نهاهمساو ةففذ ْنأَك ريخ ألتبم ايعْشادْبْدَك َنْيِزَلا نيتبم
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 يكن ٍةيْرَهْف َمْلَسْرَمَو ىفنلا ضعمب ماوفعحسإ © َندِرِفك وق لك نزحا ىلا تيم اونمؤت م لذ كل نو وقر تلسِر
 0 ل ل ا ل

 اَمَْلَب وت نونمكيف نولل نتي نوكسطي زس] مل ضلا ِءاَدَضلا و رقفلا ةدشوأم بلاي اهلها اتبق أع اَرُنَحأ ل توبنكت
* 

 031 اال لاا تاتا اتا ااا 0 ا سس ل ل

 أمك ماوس و ءاَوَكلا دأب سم لَو ةمحتللارفكؤأاَ ًداورثكا اوقع ثَح ةعصلاو ىفخلا هيلا بانحلا ديلا َناَكممهانبطعا
 ل ْمُه َو أجل َهَمْكِب بانعلاي رم ْلَمََك لاحت لاق هيلعمتناار لعاونوكك هندانمةابوقحب تسيلورهرلاة داعونهو انشم
 ا 27 لع ورا نم ملوك: 27 يا 2
 و فيفدلاب اْمْل ىصاعملاورفكلاوعنأَّم ملسرو هئداب ابا نيب نكملا رفا َلْهأ نأ ولو هلبق هئيجم تقوب © َنوُرْعْمَي

 © نوبي اوك اممهانبقاع منحك لسا اوين ْنِكل 5 تاينلاب ٍضْرألا ةرطملاب واَستلا نت يكب ْمِهيَع ديشتلا
 كمي نأ ىرقلا لها نما وأ هتعنولفاغ © َنْوُمِيَن حش د اليل اًئاّيباتبا نع امشأب متلي نان وئنكملاىقلا لأ رم
 ْمْوَشْلاَل | وللا كَم ْنَمْأَي لَه ةتمخهب م هنزخاو ةهنلاب مهأيا هجار دتسا يذل رْكَم اون © َنٌوُبعَْي مه َو اراه حض ائرأي
 هناىا فو نايمساو ةففنم لغات ْنأهِلْمأ كاله ينم ىفكسلاب ضرك َنْوئرَي َنْيِزْلِإ نيبتيِرُمَي هل 16 َنؤدسفلا
 اهيإع ةلعخ للاواولاوءاقلاو خبوتلل ةجيردلا عْضاوُملا ف ةزبهلاومهلبق نعمهبصا امك موون بانعلاب# مبسمك
 دت عامس ةظعوملا2َنْوُعَمْنَي ال وكم ْمهبلُم لعمةخن بظل تح واب افطع لوالا عضوملا قواولا نوكسب ةعارق فو فطحلل
 نععبرععب لوق نمازي ل! لوقو موس ءمب نمازي رمرلا ةداع هزيوراق د نترمالا نمر اك انسم نيل الع لع قريع رس ئنلا نم قري رج تايد

 راك سن نم رق ىف لسراامو ادفع لولا ىرلا لب ىل ١ ةراسا ماللا ىرشنا رزق للا لج هد حس 5 5
 نيطعاؤم ؟ل ع ف طع اواو زوق لك لرارم :اولببا واهلك يذلا ىرقا لكتب نادل و لاو | | النود اكن م هايف دو فضي ىاداكذ (مانتس اوت جيس.

 مان فاق لق كلك ىواما» ناديزلاارتلمج نمو تاروع الل لاذع ىؤتسلا نال صان ىلع مام | | !بذلدشملا ل انيرتم اعاد ئسلاو ىلا الا تع رعمتن ل كسر د | انيرفادقرلوق لس بيش
 ىبع عزك او تس انرعن ا بسيهش لاف سنيك لكن اذ برع تاروت جلس رمال ران ىف ابرع نا

 بيلا الع لحم الع ءارججا و نم يربب ناكن او مدل فرسقل مز لاو دارا تسلق احح ايبالا
 ىلعنموا لاوحالا مومعزم نينتسملاو الصم نوكي نا حبي انيررشلاءاني ناآلا لوقت هك ل
 م: طغاو م ارعإظ مب اذكن ايلا مباذاورقو ميلارمالا ضيونتو شرا ىلا عروتدل ضمد عئتسم لااذبو
 لع انا نعل يي الع نا لاسم يراطا ل العحسد ىالق حل ىداصا اسر ريقه زي عفا
 اذا فيفطسلاو سجن اب مثل صكي اب تاوغب اينرلا لوا نرلا ف ن٠ نورس ال دق تش ىواصا»
 رل تااطو ىزلا مضل او طيرشسلا ىل اهترسم ةداس لم او |ر جنو ناسا نيب طر تعمشر ارجو بماي ثرح
 زفاوووم ةروس ىلو ىرويكعلا ةرزوس ىف ازليو.دغجرلا متع ان لوت كس روعسلاولا روس مالنا
 حضمرلا ىدايم لف سناك وصلا ى ا لعل ور ايسلا نمارس صو لير ملبس ا ويرسل ويلف ني ذا
 باص ىلا ايهْش لا محب ةداتك ل اتو ىرخ اميعبل ا ىلاو قرا ييرتقلا بسلا ىلا مك السد نسا
 لّكرب#ج مب حاص فجرلا متنضاف يدم لب ااراو ظن اياولل اذ لي لا ب ائصا اراؤ نيم لبا ىلاو يالا
 دوق هفطس راو ثئارعر ةدامض لوق لجان وتسأل نين ف اول رار (عيمب اوله اذ عاصم السل ردع
 ّمعبْلا نشل ملوث وببو ناسا ملوق ىف روق سك لكم لزنملا نيم او م1 ناكر اب قف نماو نفي

 بازولا لوزن لبق لولا: ناكلب افلا( اي لاتوروق لش نورس ائلاؤا نا اه
 اركذ اه لاذ اوكي اجب لوقلا اني ناكوووعسلا يلا ىف و نزاخجلا ضعت ىف عبس نياق لح وريد ا م
 نم لن اف مريس نوت لب ١اوسيل م ىاس فيك ل ف سلك رس لعركلا مم بز ةرثل انس
 بيبي ممل زغام مق اسال نزح ل بط اوهسيتلمن ل نزحا ىذ ما تيكر وق علل حلال ملك بازرلا
 حبت د ناكو نيك وف اكمال مم ان زعو اس امتمب بزعل ا لوزن نتضيتال كيو بسهش ل اقو مر رك
 ىل اناسراارورلوق كلل بيطخا» يالا ىس ف يك ل اتفرسضف لعلام نايا ب اال منم
 و منع رف رز اب مره ام سم ازاو صوصن# اب مالا نععير كره ميكا ربي رصق ضن اسم لهب #لا ةيرق
 لاوس عنلا نم ناصقنابسوا مبين معايا نع مر يتسلى ا ضدلارلوق بلل ىواصا» مر
 لئابئرق امناو داسلا ف تمن داو اد نمد انا تسيلكن وكر عت لصا نوع فيلق حلك كاادم»
 اكو حطم ىواصا لص ولسا بج انباء نو الماعز عتر وق ف ىنص ىلا :تيسانم لجل ماىنالا ف

 لوف تسل حا» ساب لدب دق اذ لمت اك بسد لاعال ءافرلا و رعسلا اعز الا اذ مخ
 ضوطعم اني لعارع ا ايس ايو مسخ م: اننيغا لك لعل اولا و مل اوراكل عزمبلا ىرغلا لبا ماذا
 علا لا نمازغالا سك رسب نحل او مصب بسك هر وكذلازخالان ا ن ايبا داس ب جر يلعن ومعلاو

 , ترام |٠ ضيا ماا نوي نازوكم و مسسلدوسو مكرفمل ا نولذكف روق لش روساولا
 اهب نودنتساى ا نوبجلل مورو منار ريش نين لاع نوم ان مجد لمح انساب نس لام انايبلرق تطل
 نوبل مشل نامل ايدام او زدنيجو ريدا لم ليك فلذو ليف اور عيرلا لصالا يفرك ا شئ ارك روق ينعي ل
 ىف ىنضلاواراري ىو هل لسس ىداصدديقم زيزع زا مة ذاب مث لوا مقنل اب مبةددسيب نايركأمل
 و راكمادا ةزمج امهلع ل ضرو ف طع رح نم آو او نمانا ىف ءاقلاوواولاو سقرظ)اؤا سم لاءونع لص لا

 ثزعلاو نووطعملا نيب لصارتعا نوييسمب دا ىلا ىرقلا لبا ناولو لوقو شغب مب انذط اثر لعد وطعملا
 انمي سمت اينو ىرقلا لبا نم تل رعبا تن مث ان غاو اوعنصو اولعث نحن الو ال اب ف طعام او ريع

 دعا نمنع الار اكن ا نحمل اوو اب فلعل | لع ى ذامبد ى اذن نماوا نم انساب ميت اي نا! اونم ١و أمايب
 بفمعل ا ضرج ىلص م |نوسمللا قمم لد #فيك ملك ن اذ سو اطيب ير ازعل ا نايت ا نم نيالا ني ذب
 حاضت ب لمت فانيسا ىلع نال "لج لع ل لفطع ىف ال درطح ا ىف ىف انّملا تلكم اهضنسالا ف اني د
 لق جلل لال ماللاب ترددت ليدي نوبي حمدي ىا نيب وق طل كرام
 كك نااشلا ازر نمر اول دظي و نوبت ل ىا نشل ار يغش فوزي ايبمساو ل مَّسملا نس ىا وقتك

 اسبنم نانثا جيدالا هزي وربي ملدا |برخ أو ىرقلا لبا نم ذا املوا مجبدالا عضاولا نق يطا
 لبا نماوارلوق ومب و لوالا عض وللا لل ىاو اولا نوكسب جرف فو لوقو لم ا نمو اول اب ن ات او ءاؤلاب
 ءافلاؤئازلاواولاو ءائلاو لوقت لسا سواولا ّيْفِل نو يلاورماع نب اورْيكن باو عف ان نارق ىرقلا

 قتلا لبا نم اذا ل رعبا قحملاو ضارتعاا اند امون و متخب مث ف افرلوق لف طع ىررقلا للا نماثا ف
 : ىواصا" بكاع عطنا فذ اس زا ىلا ةراشا نحرضم ارث نكرر و تل ١

 مناوزتكلاذا تاانبلا اذ مل وف نم لاوماو مسنتا ىف اونو حسع ١١ ءاينالا نير وبءالفللا نا حيع
 .كالرمب ل اذ اهيلص ىف ا عم نا نعل حسمب رما» ل !اوفع او موق

 ا,[رزهاقرلوق ىل امج رابع زفالا ارو :[١ ايآ سرق ماوق اهتاهب نم ىلا ىص [ىفاورطلل ا نم ىا نودي اوف امام
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 اوُنَعاَبق تارهاظلا تازججملا "ينيب يدها سد روكت يزول وايه ار ابخا يبا نتف مغ ايتن ضقت اهركذرممىقلا ىرذلا كَ
 5 ينرفكلا بول لع هن ةيطي عبطلا ىلإ زارفكلا لعاورمتسا ليمهئيبج لبق بف نم هباورفك يَ ام مهةيبج عايز
 ماندي 25 © نبقي مهكر اءنج هيفي نإ قاقيملا نخاموبدععب ءاقو ىا "يّهَع نق سانا ىامِه ربل نجود
 ينرُِبْلا بقاع ناك صك راقناو اهي اورفك امم كموق ميم و نعرف لإ ماستلا انياب يسوم نيروكنملا لسرلاىاْمِهِرْدَب
 لعل ناب يإ ناقكدي دج ٌقيقحانأ ل اقف هيذكق كيلا نيل تر نبق كوس نإ نوفي ىنوم كو و مهكداها نورفكلاب
 هب ماننلا ىلا م ليرد كير نق تيب لَك ْنَم ىدحبأمو نا ةردخاس تجم قيق ءايلا ديكشتب ةءارق فد*قحل الإ ىلا
 اهيف ©نيقرضلا نم تنك اهب تأَذ كاوعد ىلع ٍةيأ تحج تيل نإ َلاَو دل نوعرف لأ مه كبعتسا ناكوت ليوم
 آم تالخ © َنرظناِل ءاعش تاذ ضي اد هببج نماههجرخا هَل رن ةميقع يح ©: ندم نبع ىو ءاصع ىلا
 _ هسفن نوعرف لوق نم هناويارحشلا ور سا ملع ق قئاف هديل مل دن نعرف مْوَك نأكل لَو ةمددلا نم هيلع تنآق
 فسر و اهرماخا الو جْ اولك ووري وطضنا نيف دكر ندير واشنلا ليس ىلع دعماولاة فاك
 اولا َنْوَعيوءحَتلا اج داوي ج رسل ملع ىف ىلبوم لضفي ©ْيِلَعر اس ظءارق قو رس لكي كوني نيعم اج وذ َنْيرْشْح نيالا
 نو و2 نخلي ان نأ رب'كلاَدَل ..سيهججولا ىلع أعغيب فلل اتخداو ةبز اثل ال يهمسنو نيتزمهلا قيقحتَنا

 0 قو ا 1 و6 م واس وى مسدم ا 2, 35 <[ ووحهطق# 8 يمد سلو

 هباالسوت اقلاميدقنت نذاللكتما"اومل[َلاَكتعمار ©َنيَقْلَجلا نك نوت نا َمِإ و كاصع ىقلُت نام ىسوميا ول 2 نييرقملا

 اهوليخ ثيحرهوفوخ ْمُهِبمْرَْ ءانيكردا ةقيشح نع اهرفرم نادل َنيمكاوَرَمَن مهويصعو مهل ايحا همي اراهظا ىلا |

 نذل الج لك ة رت ا سائلا نم يي مج تاقريلعت
 دقةحهلل '

 نم ىااماينا نوح حرا» به موو طول موقو دود دباعو حرف موق ىرق ىبو ارك رم قنا

 هله ص قف اهناوريلع اري مل برع ءابنا امل ف اهرر مع نود راه فاو ظرف او م السلا يلع ص انا دا مث ابنا ضعب
 موقد نامت شلا اب رلذف قكلا لعمر ااومبوتف عشلا زنك عم لاممالا لوطبلاورثغا مض ل ىرطلا هزي لبا هاهنا
 لبى اميزتلا انردامو لق كيل جراد لاعالا كلت شم نع او زري سو لعشر |

 العجب نمد املقق ام طم سيلفر ثاهرخآلا ىف ضارتع لا ناذ مالكلارخأى سعقو لم ارتع دمج هزمف ىا
 لوغنيسانولوال وفسر لنانلغوامبزكا انهو ناو وق عي_لس- جلال هب اسلا م لابررينحلالش ييط ترم
 شاءوزلاى لور وق كسهقل- ىواص »ل صحا نزح ا ىكا رلخنلو ليزا: قلعت لني او راف لاو وي
 هلل ىواصا' ةشرتاعبسمر ارباو ىلوم نيثو لس ب ايعلرا ضسول ندب و ردو دس نشكو ماو
 سمتلاو مدلاو عوافضلاو لتلاووارجلاو نؤؤوطماو َيرجلا نونسلاو , نوربلايلاو اصعلا ىب و ى احتل

 ىو بصوت مياويما بعسل اخير ل اهقر يلا لاك سمول ةرووس ىقش سما لا ءروسلا هزني ىف قدم املك
 : ' صخر كل ضالا ىف نوف و نايرد نبب بسعصمن ير يلولا_مساو ربل ازيإلا نوعرف ىلا و حكي

 مسمر ا صغو عزمت ا اماد مل اسلكاو لييطكساو سدو ةياور ىف حم اندر اكتييمترا نم يراواريضلا 0 هلل ل

 ناو ذ ئرمام نم را وسد ناكسا لملاك لع لسن لم. مشتمل وكس | نيا اياب سلا نوي نزلا س نفر لعاب ورلد دس رد وئاس
 ملا نارجوو ءدكاس ءايوا قرسكا هلت نام الارسكل د املا نال الايض الفد ملل رسكو ةزمل اب. را عشالاوج لوالا نكلو عيولاو عفا لف الطالا هرب اذ( ورشف حراشلاو مب رى بو لقلاو ملا

 وشل ف رحم را ازبووركما ىااوعم وق حل سلسس ىقا» عارف تي اي بلكت تناكاطأ | يكو؛ اىبل روب ليتل نالاثوا لما ال ليصطت سوما وق لكنا حرا تميم نع
 نار ابعالا يحك اقوارحاس نيحجسو نين ةرعسلاى ارفاكو ولحن موي تاي قرع ١ حم ل اهترلوب| | وس نوعرف ايتاف لوي ,ورعشلةروس ىف ل اهترشما ءاكح ىلوط ماطلع عونا رجب او لول ازرو ىضنلا
 افلا نانو اونمب لو اولا ند مل مشو اذلا نجس ليو اذلار شمع سم زعلان الق اطلس لوقو عراشلا هررقاكة دارقلا هرزب لع توزمب ا تيدربخن يف ىدقيتح نر زوق لش ىواص
 يلئاسفف زها ياو بلقنت مريم باء لمقر وسلا نا رجم اورحسلا نيب قرطلا سيب اكيكدىل هايا يزل باوجزحا لا شن الل وفا ل نالوق يلا لج اس ءابلا حم احب | نا اياك

 رار ادت هلشس لمتا» ةزججاو ١ نيب قرافلاو م ارب مص تراص سيء صعل اك ولا ضيقت نمال بلف حف (يهرقاكل وق ١ ل نا لحن حصا ناك يلع اي اول لوق مل المل هرلذي مل اذاو كل اسرلا

 متر اهع نس طتسي ) نيئزعلا نشحن و جلس ١١ احا زا اولاكام لا لاس باوج داك ي ضن اسس لولا لل' يح او ضيا حلاو قرصل اي صولا ف قارغاطو ف سم رشف ل ام ن الد ا س ابل الا

 طاسا مو سمان قبو تادارق خيرا ىلع يهم ثدابع نول رتو لوطي نا والا ناكذ نمَمارق لتتم الا ريرشتب ل وق حل 1 قاب صيرع حم يق منو هب يل ان ىلشمب لا ىنصري لل من1 نوكا نإ قا

 نول قرع نم ايدات سم نونا فسد يالا للسكك لج ريس هلو لولا زم جلل بيلا ٠١ هردب ادو نا هريخأر تب قي ةراهلا زي لحفر لاري شب لع جراف ىف ى ارايلا
 ميد امتمال ىد لايم /دعوا حب انعلا لبا ةواع لم نومي نادر انلا نم ةالاو نايرلايرلع ادور ميل رعم اج ب وشي دالو ا دارسألا نا مالا نيرملصا نا عمرعم ب اس بسسس ى١ مثلا لاق
 ميقاووعلاب مرما فيك صامدار نم باول ازرءرض ل نؤاطم روق ف لسلل# ى داما مه لأ | ' ىلع بما قا شنا لاعالا ىف رماشتس او م تسا نوكيا لقرعم ف اونس انتو عسا
 موت هيل لعس نذاغا» تزول ماذا منال رجل مر اذان ساوث لصحتر يل | ازئس سم اجرنا ديبجر يلبى متروس رزق هل[ ىدداص رسم الا فذ نم مصل نا
 ل بيرم ب ملقم روع ناو ىارلا نيل يمي نوم ىذلاوك ادب ليو سانا تارك | | ناهباو نايبامتاكعنفوم ىف ناهترشلا لاقسمل لن اذزلاناثلق جيل ىداعا» مباي
 ةزمجم اور لا نيت قراذلاو# ازب تي ترا فيجا صعل لا متم يسلق ايف ةزمج !اءاو بلت | | رائدا نبا ىورو مرق يشب ىف ىبو رفا د نلف نابلاكت ناكاضاب بيا ةريفصلا هلا
 لك اقتل كردا نماى؛ بسلك ةراجلا ىف هكدا قمت نع لوف يللا بسيط |٠ | دار وس لمع ىلعالاو ضرالا فصل نس الاهل نمو (ىارذ نوف يبي نيب اذار نش ترا
 إل مرا باو ىلع ةداي زو مدسشدس ام ىلا فطخ تيس | | ٠ ريس نع نروعرف بوف هزنخ اذ نور فو تسوق اذ لع تم امتو لرب لطرالا نص تمت او
 ط وقتال قزم ا لك اي ناك زءا ليقر قو ةرم زارع ا ميلا كلذ ىل نطبلا رئرغا ليت شرعاد أبداب

 تراصاباقلا ال نزاىور م ظع هت هل هركو بيطنا ٠١ افلا نورس و سمت سانلا تاامو
 رهصوت ثمل اروس ىلع ىل لاو ضرالا سل فس الار ئديف حضصو ار نو امثديسيف نب اقر ائرحا اناث
 وم اين وف حااصواذلا نورشعو ريسمنمنم سر ايف نيت و زم س نلا مزنمنا و شسد هاو رم برق ناوعرف يي
 500 ]ب اصعد اعف هزيغاف ل ارسا ىفب ىلعم لسراو كب نما اناو هذ كلسدا ىذل اب كملنا

 روفىا عاوس تاز لوق هر صوم قوطىا ريب نم اههجرخا لوقو نما ىاهري عضو زرق تلك
 اضاب ءانسب ىاءاضس لق حلاها لمجال ةريسلا ىاتمو لا نضر ووو سمس اء ونت ىلع بلغ
 نال يلوم نا ىور اهلج انصب ىراك ا شا ال داظششنل ءاضميب وا ةراطلار لع عم خواعلا نع اوراف

 عاعس دعاس سلخ من ارو ءاضيب كك د افاعزم مكر طبلا سمحتو ا رمي هدي لظر اذ عمد الادي مش مآ
 راوطلا ىف ل اياد نيبو انسبام نوب حجج !.يول ناي ازر وحاول او من ايذ روق حلا قدر سما
 نا حتربو نورتو نعم نولي و نعرف مالك م نوبي نا شي نوم انازافرلوق ناس ىداصا»
 اق هللل ىداصا" برقا لوالاو لولم ا ياطذ ةداع سرحت عم او الملا مالك م ن وكي
 ولا رق اك جدال صاو هرمارا ىإر خلا ءاجر لاو نوعرف ىلا ياور انساذ م: و اد لع سسّمفْلا تنال لا حدا

 ىف لصالا ل عر اع نبا نعد م اشم ورشل نبيا مورق ىلع روجر كلذكو ثاهرا نم يروق دركي ولا وو



 «فارعإلا ' بو : ه الملا لاقت
 لصفلانمنيثاتلاىرحافذحُئَتلَت ىف اذاق "كاَصع قلأ نأ ىنوُم ىلإ ايو و هوْيِظَعر حت َوسسَت تايح ا ا ل لل ل 6 يو مامي وزر ومل ىدبر ار 0

 هفيوقو نوعرف اوبك رعسلا نم َنْوْلمْحياوناَكاَم َلطَبَو رهظو تبث قا َمَكْوَق مهره متب نوبلقي ْنَنوْكْوأَي ا, علتبت
 امتايمهملعل © نوره ءىْوْمِتَر 6 نيكل تراكم ولَو 8 نري ةَرسَتلَىِقلأ :نيليل ذاورآبص 6 َنِنِْصوبَعْنا كتم

 7 نة يمت

 رم جس , ا ظ07 صاو » ىردرا و دسصد ماس 00 1 سرسصا و لاا ل ياو ىلكو

 ركل انا نذإ نإ لبق يدوس هب افلا ةيناثلا ل طبآو نييدمهلا قيقحتي ْمتْدَمانْوَعْرِفََو رحسلابق اتي هلاصعل ا نمعو سهاشأ
 5 نه لس و ياي علا 54 ل لة ف 5 ل وو وي سة جا مص وم و هما بدو 27 خو و لا ا 0

 نق نجلا وركب نعم قوعكلانيا, © نولي كرم "هلأ ان يرق جما رست 1 ىومتعنص ىذلا ند
 6 َنوُبِلَقْنُم .تاكدجو ىايانتوم دعب اير ىلإ آم اَول ك9 نيج ْكبْإَصل مت يرسيلا هلحرو ىنمللادحاو لكدي ىإٍقاَرِخ
 ننالثلاتبولعوتاملعف ع ارْبَص ادع حرم انبد ”انيءاج انْ نير تاب اكمإ نأ الإ اًئوركتت م قنا هةرخملا ف نوعجا

 تاون سم يا 1 لل ل

 هدي و كتفلانغ للاءاعدلاب ضكلا يف اني هَموَق و ىنوف كرتتث نتا طؤ مرنم يلا 1 يمن نك !رافك
 فقيفخلاو دي نفكلايلكقتَس لَو قعالامكير انا لقا قلواهعرومكيرانا لاق وانتو ديحياراخص ا ماديصإ مهل عنص ناكو*َكتَهْلاَو

 و

 حب » لإث يمك 32
 لورد انوزي]ن با + راو يسر لس روصو غ ى 1

 هد .. هرم ب 5 9" كي دكان ص | هه كلك متو رم مل حا دير هوم 7

 ليياوساوب اكشض كلذ_مهياولعفف نور داق ©َنورواَو هوقو لبق نيمو انلعفك مش 21سن ىقبتسن يلو نيدولوملا نه
 ثا

 5 أ كك والدا مس أ 95 وزو 5 ١ 8 ه سو 5

 ةدومحملا ُةَبِاَعْلا 5 'هِداَبِع نم ْءاََي نماددطعي طدي اهتر وي قلي ضرالاَنِإ م هاذا ىلع 'اوُريْضا وش اوُنيعَتْساِمْوَقِل ىَدْوُملأَو

 ذقن كد كيل نب لحلو "فم وصب نص ايت نأ لبق نم ائيذؤأ ىلدمتقولَ هر © نازي
 تايالاةرثل : (مراطم الأي هم ىرإ 2و ىوظعني © نوري مهلعل ع متبا ن ف ٍصْفنَو طعقلا, نيس َنْوعَرِوْلا نلَحأ لتقل ادهف َنولَمَْت تيان ضل ىف هو 0 ا ع لج ل ا ل تر فج ل يت

 عالب ب دج ٌدَيَيَس خُمِبت نإ ءاهيلعاوركشيملواهرقستسن ىا "هذه املا ىنِفلاو بصالة 14017 [دأك نونمئبف
 _ 2 9 ووو 0 ِط 9 ١ ىومس أ

 نا نوُملْحي ال جه ريكا َنكلَو هي مهرتاي وذا َنْدِعم ههوش خرط ام] آلا نينمئملا نم دعم ْنَم و ىؤُمي اوم ءاشقي اوي
 0 و ل6 بند دقو يضل: ضر الا روج دل تراك 1 1 ور 0

 مهيِلع السر واهيع اعرف ©َنيِيِمُؤُمِي كر نحت امه اهب ارحَتل ٍةَيا نم ةياَتأَت مهم ىطوملاول ورك تع نممهرديصيأب
 نلبسيجاو البلا لوزدنع الا بلطي لوجو رمل اويلطمن الو جرس زي ملو موقو ىومر زنا الملا نع
 تزيد زوق كلاس لا» ناييالالعربملاااوببط من اب ىل اننا نطو رموق تمتاوخد مهنابلوالا
 بيلا ارب لرذيو اعلاورق ل مبا ىفوروعسلا ىلا ىف ازرواولاب ماضتسالا باوجوا ا ورضي ع ف طع
 (الضّمسالا باول يرو صنم إل ان و ا ورسم لحي افطع زنا اهوردأتا نامجو بسستلا قو وارلا بنو
 لأي مكرت نيت د نيرضمرموقو سوم كرت ن ين عمنا نوكي فيك عل او رائل ارمي يات ف بصني اك
 زاد اهتعاب سب لم ىدال ةفانمالا بيد الق هلل ١ فلز عوقد نكيالىا كلا ةدابعو
 مز قرب نوعرتل ناكل ابع كيا ل ا بسيط | ةرايعو لما نم افريل مرش اهتدايعل مترماو ارعنص
 لامر تلال »ب ىرعاسلا مل حرا فلذل و اهسدابحب مترما نسج ةرَعب ىاراؤا ناك |ب ريض
 الرع ةزججما نضمن ى ارامل... .. . - سمر طرف | ورحم عنيف نإ سوم ىلع ندور طر ديل ملال | !لتتنس
 قسوم ء اع ولف ىسومدلو ايه لارا ىنبب ىف لتقل كرت اكس بع نيا ل اولا لسّصنس لاتذرصوق ىلا
 لبث نم عقن ل الما مب ينكر وق نزانا/ لتقل اميراعا ن اكارورما نم ناكو كامرا

 !"هري لع [ئلط باب نب ءئبكلاو نومي !رلصى لا دوبوملا زا موتي الو يخل ورمقلا نيام انكاد لم اا راعي
 مالا رغم دلستو مل نيللت لاك زماورهعتو نوكرف لوقا رعمس لزلا لوم لاوررت حلل ق
 ىب نا لكذو لشلاباىا انيؤوااول از وق كلش قا" الا ف تيفتتلا شل اب ماعتسالاب
 راجارظفرادللا فصن قالا لاغالا قر دمتي اكو موق و نور فري ىف نيؤعنصتسا وذاك ليما
 لعلاداعاورارنلا بص يرحتسي ناك ممل ىجتسا ف نوع فرس ىرتبام وعرف نت و نيب ىرتبو ىلا
 رلعلو ىكنزب اولستب مل مشا ىار املالوأ نع ئك اهبارعرعت اجبر ىش لاقرلوق حيلك نالاخا» مذ
 طراد مز ىف مل جل ارم نا كورد م: الواو مث اهعاي ن وضهاتسسا معن برمج مرعل حتما لعن لا
 ازي يدك زا ليت ناو |فالاد حالص الا نم ىا.اهيف نونصت_فيكرتنخ ل وق جللش ل قا مالسلا
 لامئالا ب سلا يود نول نا مزليف يمض لطف مل ادن ذوق ل داولا نال لاكسا (.نل يي ظرلا لكرظسلا
 يور نلس حملا نو يراومل او مل اعترشسلا مفص شور بيضا فل ذو لامع الا لليل وت عر ام
 تيورع(زلي مث نايجلا ىف ايلورج وال تانانم لاو بسنلاو نواع مييس ندخل سلا يذبل اعنر سلا
 نوفايمنالاف لؤي راشالا شحلا رمد اماذاف لوق جلس ٠١ لا دترسلا تااذىل تيما مفصلا
 نمريلعن حن يع|نؤرصنل ى ا انرعشلوق سلسل ىداص) »سلع مب احا ورتت شو اوت مل و مل النصو ميغ
 ىئكو جب و لرالا ل لعن ر عرف كدبك نا بسر ايل اثوى مريع اهرذلوت هلل بيريطما »ب نرلا

 لاحت لا ب اجاخ مدبب نل ٌظعو ى وصل ٌءرتلو ربيع اهيوج يوقع مت بررمجلاااونعفنرقرموق ناو
 رامى! نافوطلا سلع ندسراف وق يطل حراا نيروكزملا نبك رزجو ن اوولسلا سيل شرع مءاعد
 ماما ىلاوم (و ص طريغلا ثويني ترنلم اف لإ سا ىئنب تويبب ءلهّيشم رجلا تويت: نا لاح او ع ايسلا نم

 (0 ايا معصم“ ادو مس ليي رسا غب توي ىف» الابل نم لي ملو زعمت س دبس نو مهد ارث ىلا
 ال كيز اهيل نازطكو كش نم نولمتت اءى رش حلسيع ىداصا ملا منح شنا لازاذ ىلوم اوف انس اذ

 1 مال مب داّيعال ال ىو ىف يآ |, يسسو ايم ناب ©

 نال الص لع قربتعم ار سا نتلا نم قريب رج تابلت
 هةكلل

 الاوطاياثخاو لخالع ال ابحاوملا مث اك وسنن يفارّهح ن اكن اولا باي ىف و عترعسا رعى رظع بروق

 ا اا 0 17
 فنن او لي ىف اليه لشرالا دعس سمن او تم ايجار ا س انلل ل شم قد ض عب ىلع [ريعبب ىربلاو
 تالف اعارذ ند ام اباف تمّت دارو اس علا اصعى سوم ىقل |١ لف ير نكس ىف مىقاولا
 او فف عيا كلذ اوزعخ يذلا مولات رم صقو لكلا سدلبا حار واو ارماو رجس و ملاح علسي

 ىواصاال#غ ١ تن كاك اصع هريبب تداصف ىلوماب ذفا مالا نيورشو رسم نم تاق ماى عّق وو

 َجوُهل معو رورص لاي | ىنفش ا رم سيل وو رتحتس ام نا يلا زر نارلوق حس لس ارك

 وركف اذب نا لوق داعيا ىلاوتزك نا لق عنيرملا ف ىسوم ءثطاوم عم ا, تلَضا لحوم لي ليلرلا
 مي ةاطاوملا لمس رع نايرل نا م” اراف طمقل مطوع عراهسا ىلا امبالا ناس نام اوجز جلو
 ناطوالا كرام نا (وولحمو م لاطباهتضيرملانم (ّضلا حارا ىلا منطإل ناو ىلسوم نيب و

 - - عرال ىدول من دارول ايتو يلع مسام ىلع طرده [نببت يتسم ١ نوب نيدللا عم ى لييدال ارم
 ناسي طمّقلا تيبس دللا للزب رصقوانيلا ثيل تر لعرض اوت ى ووتر نشل

 اير لوق كسكس ىداصا» ادهبا امنماكتز ل وقوركش اذب ناروق اجمد مجدل اهباّلا نهتللا نييتسملا
 نارك د مث نيرطلء ارحم ىل اوك نا ل عم ف سومو ما بت ليل زر رعت نا ى ايلا هزم
 لصف م لتر يعو نوح ن وضرة وشمل برادما» ليا سا قب اونكستو ارهقلار صم نم اورق

 (ارموقام ل حث لب دري ميرعوأ ىذلا هربيعول نايبازب مكبريا نط لرلوق يات ريب ل عطف لوب
 .اهن اسمع »+ نويل عمنا نمو اننا ىل وتدل وق ليمدب لعغي زر نعم لا لب ى الغرف الواب
 رب لوعقسررعم ليوان ىف لع سملفدامو نا ام ؟ناالا لوقف انمورلكى داتم مس ادلقةهكعك

 نوكيف ان اما لجال ال ٠ءايط الا نم حب اً زرت ايو قا نوبي نا عنو اننايإالا (نموركئامو ىنحملاو رمش
 ا|رماريإم تن حابصملا فو دوعس ولان سبيت ىا نار روق لسع سس ىوارص ا” جال لو عم
 | لاعالاقن ايالاوامآن ءالارلوق كس رض وسل باكل ار لسا رتبركو رتب ازا امن نم تفنو
 اول انام ىلع ممعررعلا نم مب ولق ىف امل اراها رب اطنخ نع اونطرع ا مل انعرل الط الصا لرعن الفرخاؤم ا لص او
 ملوق حرا نييلسم فوتو أربع انيلع عرف ا انيراول او لجوزعرلسلا ىلااوعز ظفر أر يرعتو
 ةربعلا نيله سيسدص نسر | يح نعي ىو ووعسل | ىلإإ نم انيإع بصوارهملا نم لع نعت |ىاانيلع حوا

 للذ ميل خت لإ ضلخاو اب نعرف هرعوا ى الغسلان م ىتعاملا ئزب اني هرعوت اموت كلش ١
 مالو نوبب الا لحبتا نمو اننا ىل اوتو مر ريب م ورزع لاقو فك من لن زا لس اهع نب المن لوا

 مالو نوكالاريلع ور الا لوالا ىروب (ذينل ال اك لست !اذم نمال مج نلمب افوتي نا مر اولأس

 ساما

 ه5



 حبلا

 ململار ىلا ملا ف دُهشرْغاَو نم اََيَعناَك ميهرفكى لع نورصيو مه سرع نوضقني ©َنْفكْماَدإُهوُعِلي ده لجأ لإ رجلا

 هبالكب ليو تقو يد ُتاَقْيّوَتَم ةهلا ىذ نم يشع هِنْدَمْتا 3 لاحت لاق امكهبف فولخ هملكيل ىزخ ا قمتتعب هثدارم أف كاتساف |

 : مهماعطو مهتزيب تلم لأ دارج هكدتأد عبتتفوارقلا نم عوقوا

 «تارعالا 1 ظ هالملالأت
 نيس لمقال لكم هرامث ةهرعسز لكان ركل ا ورداي | ةحيس نيسلاجلا قولح إلا لصوو مهتويب لحد ءاموهو ند دللا

 ديكو تانئئم اضفط مقا يمفمدلو
  فشكنم دك َنْدِع رهع امي كبَر امل عدا ىسؤُمي اوُلَك بانحلا ْرْمَرل ٌمُهبلَع َمَكَو امل :©َنْيِمرخ موق ءاهبناميدلا نع
 ٌجكهذَح ىلومواعدب شل كَل تَلْيِواَرسإ قب كعمل كأ كيل َِخَرل كعَسذَمكم سقم ٌنيَلاتما نإ[ عب نعلا

 يصاب نل ام زل |” ليم رع ىلا ل
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 000م مس

 ىهو ىنمُحلاَكِيَر تملك ْثَيَت وماشلا هو ضرالل ةفئظر يثنلاو ءابلاب + اب نما اهب راكم و ضر كرام ليووساونب
 يب هرم صاب رهط مل 5 وو رع ن ” 5 - د و ١ ىل 5 5 صد نا اه ىلا ء

 عنصي نآَك أم كلها أد رقدومهودعىالىع»وُربصإَمِب هليوع رنإ تب لع خا اوفعضنتساا نيزل للَع سمن نا يرن ةلوق

 اورمقاٌوَنأَف رسبلا ليا ىتبب انربع نروح :ناينبلا نم نوحفرياهمضو ءارلا ميبكب © َنْوُسرْعي اَوناَك مو ةراحلا نم طُيَدَق و ُنْوَعُرِف
 كلك ديعن اخص اهلا امل لعجا ىسْومي اَوْلاَق اهتدايعى ع نومقي مشل ٍوادْمَأ قع اهوسكو ناولا مب َنوْمُنَكَي ِمْوَم َلَع 0 ا 5

 5 ل تس ا لا

 ونأك ا لطب و مْيِف مْ 6 كلاهُذيَم هكلؤم نا وقلق امبمكيلع هثدا ةقن ملبأق ثيح َنْوَْهْجَم وف ركمإ لاو ”ةهلإ
 اوركذا ههلوق ف هركذ امي مكنامز ف ©َنْيِِلعْلا لع ْمْكَدَصَمَوْهَو مكل ىغبا هلئضاوا دوبعم اه ريكي ءلد ٌرْيَأ لاَ يدعي

. 

 و 9 9 ديم 1 4 21 ما هم 8 م3 و ب ١ 0-0 هنن هم هم © رس

 و زك دبا َنْوْلَوَقِي وهو كدشا ْناَدَحْلا موس مكيوقي زيوم كيوفلكي ْكَسْوُمْوؤُمَي َنْرَعرَو لا نق مكاجناةءارق فو كجم ْذ
 ا _ سمدءس* رينلاأا تن الفا ع قد | 5 0# | أع كَ 5 يح 0 و« رم 1 55 يل مس وود د

 مع نوهتنتف نوظعتن الفا 5 ٌمُيِظَع ْمَْيَر نق يلتباوامأعنا كلب بانعلاو اءاجتألا لذ زيك ءامز توقبتسي نوحي
 كي تي ١ مكس ةةسييع يع ح عا شعم و مس ارا اد[. نم سلال ا م جاع

 همك قولخركتا تمت الذ اهماصق 5دعقلاوذ ىو اهموصي ناي اق اهتنإ سنع هبلكن لي نيل ىسْوُماهنودو قلاب إيْعِدَو
 اتكتت ا سس سس م راس 2,7 يامل! ىلع لو درص لإ ان م ولا نع اوخا

 5 ىف قتفيلخ نك فلا ةأجأتملل لبجل اىلا هب اهذ دنع نوره ميدل ىسوُم َلاَق وزييمت "در لاح نيعبراتأيا هيو“ صعاأ . 123 526 9 وو ”اسملل ٠ءا ٠ م كدوم سد م وص
 1 ريع ص ١ 1 ص 5 م

 | نيل الج لع قريع ارسال ا نم قري رج تارت ظ
 سبلاىلا سريسلا نمرتساو ىارارجاوررقت لس ظ

 و ليسا ىنتب يتم لو عيش تلئاكذ عروب ابدا لباد ميراوبم ١ قارواو متراّمو معو رز لكاي
 فيسازبا سابع نبا نحل ملا ىف ينلسخا سوس لون نا ىداصا» كلذ نم يعن ميلرمالا رظخ

 داّقلان بر زعوب د نان ابا زمركع نعو | مبا تان ليقدارجلادالوا ذا ةداتك نعو مطنحأ ا نم حني ىزيلا

 تح ميا طمو مد اهل ىف عن تش الو عوافضلاورلوق قل بيلا« ضن وورعملا ل لا ءايبرع نعو
 امداملكم ب1 اهم تراضفاصلافرما ناو ىا ملا لزق هك لكرارم» يف ن عت لجرلا كت ذا
 امنا (لث اء لع لاشي 0 تانيبم وق حل ىداصا» امد هورجو الامم ال وري. نم ن تعتسي إذ

 لكوارتما ناكورمش انس نيف !لكن ب ناكذا مد اوما نايئمال تالصفنموا مسد عنو ل اوكرشلا تاي
 تن ايلا هزم مري سس نيررشع رعسلا بلغ امردبا من سمبل // السل ار يلع ىلوم نا ليو اى وسارع او
 ؟ ةلاملا هزم اول افاوحي ىلكاف اكرم الغ عرزوم ازيا سرزشسكن مل روق جل قم لمن لع
 وووعسل او ارّيف اوو ورعق لر ديال ىذلارك ام! باشلا يحاص لاق مث فلوق كسكس .ىدام
 رلوق كلذ لكل ريو بازوناكاد عراك, ى م ميلا حفل و رس زالا ل ار يف اسي او بسيطن/ او ىوانعيبلا ناقل
 رعبا منيا سوم اول نو رجلا مينا ىزارل نيد لازم مالا لاقتو بسذع ب, ورصم لين مم او ملف هيف قاذ مل اعت
 رصناكب ازعلاؤجب و ليلا ىف اور عارعابماو نوعرلا نال فييعنص حسام اب مالا حرداسل رس ايف عجبت لطم ل
 لمخا اي والاف ىا ءايضورب رتيال وق ل_ل__ سس ؤللاو نيرشعم اروع فل ام اني او ىرمب زال
 اهسو كرت (ز وقع طل طعس وم ولا ىف و امم زوم ل لفعل ا لاا اقسم ب زاوم اززيو ررسلا مدع

 ضرالا قراشسرلوق حلا .عراط ًانارع وأ مبا لا لرتف لفل ليحتسّسرو رابصملا فو نع
 نب لصفلل | راع مارلي داري ضصرالل وص وق حل" ىواصا“ ام اج تو اهم اوأ ى ا اهب, د ازمو

 .ىو اا" براغم او قراطملل فص ن وكي نا لوال او ىنمي ا ومج و ن وطعم اب وصوم او وصلا
 ىد اص»» لصالا لكي ارب اي نأرقلا ىف !ادعامورغال ةرورجل اان ايهزب م كروت هلل

 نيل ١اس ضرالا ىف شاتتسو مدرع ف لبي نا عير ىسرل قد اديرغو رلوق ى دلت جلل
 نا مير سر وقوا نيل اهلا بحاص لو اياو ىد انميب نور زمياؤ الامل رق دم د غال تيللت
 ةةاكموج لب مل اعتدشلا [الكن م سيئد ىسوم مكن مدا شو رئت لئرالا ل /ذدتسيلو كور كلي
 نمي نعرف ناكىزلاى ا عش ناكر اني خو ىا. نأل اء ازرمد و روق يسم كل رب يلوم مكن م

 نايس وروعس اولا نصل ىا تزود ئاعلاو ءلص ءلمجلاو مرو |ررخ عني نمسا نعرف نا ىلع

 (دهربخ عشا نالم سا نوعيف نولي نا امدعاننامجو يلا هذي ىف زوم ن وعرف عنصي ناك انسرو روق

 دياعررثت ناك سانا لاننا سن نوعرف ناكىذلا انرمدو ريرسلاو فوزمر ياعلاو ام لص شالا هلمجلاو

 عصا ناكى زل اايرمد وربما و فوز رياولا و ناك عرج ل مك او نوعرفل ام علصلاو لوصوم ا ام ىلع

 ٌعدبقلاو تنل ر فكن م ينم عمو امو ليسا ىنب ريصق ىف عردرش انزوابو روق حلل لج» نوعز
 ىأص»» مملح ل شم اويلي نا نسر سما فيل وتو لسوريا ريل لص بلا ولست كلذ نمروصتتلا ١و
 اوم اصفرموث و نوع فر شلا كيلا امدعب ءار وس ا موي ىلسوم مربع ا ىوررل دون تلال

 ناك مسعر عِب ليثورقببلاروصى ع ةرارجى ب ليقم لم مانع ىلعروق كسل ع كرار + ارك
 لعج زوق جلل ىوامان فلذرعب مل انمي ىلا نزلا نيم نكت ا نم ن وضكا سلا مول ار الو
 نولب اجلب نير ترم اوسدل ل تو سيحل واع كلب مم صقل لاما هزيمب نورترم مهنا لبق اذئاانن
 لاما هزي لكى و نيرلا ىف مررعتال ل اىترسلا ىلا بحسن اصب نصل ابيع نا مبرد [ّيرع ل ايكرم المج
 ميو لوصوم مسااعو املاذ ةؤص حر م اكرر و لوا لوعتم باو ن خل وعطمر ورجل أوراجلاو ور انعم ف

 نلث_ىوام,» لاو ىزلا مارمسا ىدلاك ان املا لج ار رصَمل او ممل قر يرسسملارنعلا نس لوي بم

 بازملاواءاجنالا روق »ل لتا» فاكد اب للا لص (ه مالا سؤ زو ىا مب قت ازماورو

 وااورجوم نوركشي لب مج شكلا ءالب دوك عنو ءاربنالا لمعور وع عصي ةراش الا مسا نا لا سي ذب راش

 ريل اورثلاب وليس و ىف ادت لات خلا ىف وكر سس اي نوي اكد تب ال فرمان يازعلا لع هروعو اون اعيذ نوري
 اذا نزلا طبثل ادن لاق تلا ءاضرل يجرم اي لبلا ىلعربصلا نا اى اربي اي زل يجو م نول لعراشتل اذ ريف

 ليل نيل اهينارلعرلكت ناب هان عو ى ١ سوم ان رهو و وق ل سل ىواصا »زل 1 يديصم مب معا
 للتمامنا ل ابع نبا نع ىوانيبلا لوداع لص امل م ايالا ىف موصلا نا عم ىل |يللاب ربع ان او | روسي
 دوق كلل لما اين لارع ل م ىب امنا لاصولا محو موصلا لصاول ناك رارشلاو ليللا َرملا

 رق تللطس سرق نولغءايتب عمار فواخر وقو موصل ثا نموفلا حرر بتر نول هركى ارألا
 ساد ناني مب انا مو ودرس "تلي نارعمب وج و ليسا ىثي دعو ىلوم نا ىود زلا عج ىو نمر تع

 للا نتلسلا منا |يلخ ةرمعقل اى رس ىف ادوب نين مويصبل هرع اق بم اتا ير ىسوم أس نوعرف تيب ىلذ
 نا هرماف فسم ا رن مرتع بيلا م اصلا مث نولمنن ا سم اا ميل ارسل ىداف ىوستو رت نول

 تاقييلان بي قرطلا ةرثئاف هرهد سّئو لق كش كرام ا» فلذل جلا ىذ نم مه ايإ قرش اريد
 لامزوق ورب هأ ل مارقص هر رف يشل نق و تقولو لاعع الا نم لمح يفر اققام تاتا نا سس ول او
 واولا ىلسوم لاتو روق ىط# _ ريللاو بيذن ارسل قلك بسن ليل و ررملا ذب اخلاب مى ا

 ىداصا'م ابعد رب ارز لبق تناك, ييبولا كفن ال اريقدَت لو اريترت نست ل
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 12 ون ف ند يلا وفيت لك ناز اه اة اسما

 ىا ياولالا ىف هل بَل ىصنال © َنينرِكلا نوت نم و لضفلانم كيت مد كايا ىهلكتاىا نيك هدارفالاو عملا
 . درتلن يال 4 .
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 اهريغد تأعوتصملا نمقردق لثالد _قيا نع كرما مي او ربّدحتلووم شو هعأبتاو نوعرف© َنْيِقرْفل د ركيِر وَ

 َلييَس اري نإ و "اهب اَوُكِمْؤُي ايا نك اري ْنإَو اهيف نوركفتي الف مهل نخا ناب ورعب ضرلا ف نوبي نيل
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 كريغم ثعبلا رخل مقل هاندا ابدل َنْيِزَلا وهلثومدقن ©َنْيِلِفغ اه اوُناَك هاتي اوُبَرَك هنأ فرصلا كلذ
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 كلك ب لهنا حمس ترص ىو لاقؤد احل لدي اًدّمج ىتّماسلا هتممهل هغاصل يمه دنع ىقبف سرعة لعل نوعرف مرق

 52 لع قرهتعمل اس نتا نم قري رض تايد
 انمار رسام ل درت

 لزم اف ءانيسروط لا مم اصوري اير طورطت بر ت ايد ىلنومءاهبادر ابخالاورينعسلا لبا لات سرقوا ىا
 نييك ا زغىك و طرالا ماو دو ن ىيررطل ادع ورطاو "يب |: لك نرمي رف خبرا لب يجب يري طن سلخ ل احترشلا

 رللو علولالا ل م لق الا فير ع عم شير مانداواز راب ٌسعلا ىاروراوملا ىف, لملا ىارف, ايسا اشكو
 , ليم ا» را بر لاّمف ور ىلا قانشساذ ير مالك لوم لمس انمالكلا سك ذ مرن عم لير بتب ن لو

 ليو نكرم ا ملك نجح نسل مي رهلا مالك عرابسا نا ىلا ةراشا ميفو ليت ج لكن م ل وق ا

 صناع للامث ئاذ ميول تبني اك ورب رم اكرادا اميز قلن ى ا ىلاعت م ئاذب امنا ارق تورم ا هزي رحم

 تاليو انا ل شاك ارامل نو عمت نا حن اذ حو ايو نيل ناو رم لكى لل زل ضرع لاورسب وكب

 رحم ازياد ابشع اي رص اهصسخ ا ناكاد ىل احن سلا ( لكى م للا د انئوص عمى سومه ند يري رت املا صنم مجشلا حي

 موق هس لاا ورعد قنا نيدوع ل ملم ترورعملا كل نولي ناري نمفنب رات و انو
 يورلا ل يث ناف فاشللا ىف حرم اك يئارظلا كس داى فدزم ّلرا لوعغم ىف ثنا لاراش ا كن

 ىلك ناب لي ؤر نم كسى لع او كلفن را نحمل ناب بيججا لير نما لنرا ليق ضييكن نما ني
 نالباوجلا حير جت ارق طيرشلا نا لاققيالو طرشلا يراك يبا ظنا رلوق قس بيلخ» ]يرون اذ ىل
 ىانارتن ازرق تحن - ىوامص »ل يارظما كلز يب لعفتن ائاينم نك ليبي ةرل ىفأيسب نحمل ا

 ليم اراروتسا وجو زث اهلع سرصلع ام الاو لت ءليجسم اما ىقسقي لاذرو اينرللا ىف قتيؤر لع كل قاف ا
 بسه## لإ بور ىلا» ل ياج نم ع املا ناري اخري ةر نالم ا ريغ لق حيك ىواص ٠

 ءاقبل اداد ىلا سلصوو ءانغلا ٍةطنش تر زواهاذاذ قابسوو قاباناو ل انلا كنوكو ب و لم باص

 نت اؤام ل رل سنو ىلومل لح ا الزم نيم ار لسجلا ل ظنا نك و لوق لد يي طم تنرف
 زيظلاوىلجتلا نا ىلاراشا ه روف نيس ى ا روق كس نواصا”ر ميز ساو لايجلا مما ناكل يجاازبرو يورلا

 مسلامما ياو لد رع ل السرو ىامروأ نيرظى الو ل » ثي رملا ىف كرو عتب ومال ورم و

 هل ىواما لادتد نام برلا طع نم لبح ا عرضا طري ولاوب (رلفراشرع لم عيسلا سردولعسلا رن لم

 اكو لحج ليي ير جب |طئدرق راسو هيلع نا لص ا سنا نطو وحسد "لاو ىرط زل اورمعا جرخا تيرم ناكل
 .سكا» نانألا لال فش ابر اذساد انولب مسا يل الو لب ا عا نمي اوببصا كلنا لش اهي نط راسا

 راى اسس" غنا اءنع قعسشلالاذل ورساوح نع ايس ازد يلع ا شغم حس ىد اوس سوم غور تملأ
 لاك اناث لادت وفل ىوقا لوالاو توملاب ةداتقورسفو سابع ب اورسوبب اذمريلع ا شطمدوق لس
 روق كرس ريب "ينس نم اذا زد فل دلل لاقي نك ثوم نم اذ ارق سهلا لاقي د اكيالو خراجزرلا

 فئيع ايف دي اللا تماذ ناو مار لصح ءي ؤرلا نم رئ اذام لح مالسلا هلع ىسوم يبست زر ىلسوم اي لائأ]
 نمل ىف خلا لعى اني ركاشلا نم نكو زوق قيم حلا رك د يركب لطتشم اذ ةريثك عن

 صك ى سوملاوب انو اريرثو نود اب قامو رخنلا مرئار ل | نععاو فرع موي وص ىسومرب ليكم نلا بع
 دوب ليقو حراولا قر شدت او حول عمج حر اولالا حاولالا ْن زو يللا رين مالسلاررع قس مخ انيطسال
 عيبرلا نعوور جاروتلاوق لش كرادب ٠٠ هاروتلا اسيد امسلا نت سلززن سسشخ ن ل يق درع نت اكو
 ؛ى#للا» ليي و ريزرعو ىلوم الاب ريل مل نس ىف هزه ادري يدي ارو نووحبسو جو قاووبلا تسلا سا نبا
 ريل سلا لص رج نع يمبا نع ركن رف نيلرط نم ئجشمل ولا خرا بل ار رس نم سن انوا جلخ
 لاق ضجر مس نم وق ل كت لكا» لحج ارسم نم سن الوم للحب تزال حراولالا لاق لس
 ناو يشن سل اكرنسع رسل طع نحل ا نع (نويلا يسيل ا رم أعادذ رس اما رويل لوط ناكى خجلا
 واظعاومل نم م لكر ابك ى ازيكر ورك اوراجلا نم لري وق ور وعسلا ىلا ىف صن اك عررؤا قرشسك ناك ملط
 ىسسصرن»نلق هلل ابزف القئ اررقم الك بت رقوروعسلا ىلإ ىف اك م اكد الا ليصفت
 رج اوراحإا نم لري زوق حلك كا رع رمز نم عادلا ديس نوم فح نس اعني ؛ نع تاس ىلا نبا
 ىلع يربعأ ل يق نبك يحز نإ لع سعنلاا لح ىل مب د ينس لكن بروق نك لوب ال يصنعتوو مطنظوللوق نتي
 نمي لفريلا نيج ايم ليما وني اوف اك نم لكدل نبك حلاو ليعمل وع ايطدالاكلترل انتل ى ال لونا

 ازئاجو لونعغمو الث او اصخرو منازع اسم نال اينماطوتالابىا اهنصاب وق شلل ىوامن انتل ىلع
 راصتنالاو وضحلاور فل اكل ذ و صخرلا اوكرتيو ممازرعلا | يعبي ناياطوت اباو زاب بموثم اذ ايدرنم و
 رايس بل يططس ا مس نا ل اّعيو اراصسن الا نم نس اربصل او ووقل | نم نحاوظنعل اي زئغال اوصل او
 اورمد منا مياوربتحتلر وق يح طلال. واما امذؤام عيب ن ودمتي ماو ين ابق انعالاوامنحك ىا
 يجولالعا نم مريبد قوس انبئس ال اي ن نوم اسوق لل ٠١ اضل مقسما
 للرب ايف نعى ا ناي عوقد اير يعد امتي امدا ٌةارومل ١ عراولا ىف يشك ام ىب ىلا تاي ىف عشا ١ مدمن

 رزق حلل روم ووعسلا ىلإ نم يزول ال شميمع ب لق لع لا ازع مذرع ىنعشلاريذ نورد الفرلوق |
 ىءالعاذ نثلاموا اعبر شنلا الا نويل يح ايراد نك سمي ام نورت ىا نورك لص قفا
 امبذ نورتي الف مز مخا ناب لقصر كتم لري ويب و لطب ؛لبع قي / ن او قار نيسبلبو وركب
 لثو١ابوراعتس وق حط لل شم مريت ملا لع يربو مررفك ل ع يوقعل ا نر كرب كاذو
 اورمتساو نوف قرعرعم نم اوبر ف قشر زعرتس اذ ى :٠ نونا لمي لجل ارسا قبل اك وردت مسن سم قرا
 رهسلو مالسلاريلع ىسوم قدر لج ا ازيو الجيار ق ىلا لب اوروعسلاولا٠”دازتس زب الاى
 ٠ م اع نيا لوق ازيوايحن اكان امو لوق لكس ىواصا ل روس ىف مل اوت سن احق ارحب الف
 قلم ناكل يقو عم روصو ارق بلا لااايف عورو بمز نم ادمن الل تو رانك نمل او
 ولاا ايف ارما نم ف نين ليذو ىنسماق لتي ناكل يقرب !توصراوزلا ليش جرو زذوجب ف لبي عز

 ظ "الا تلموازل او انعم م ارْمَتس الا اذ ىا هع نزافواكا
 .عررا» لاس ١ ىنب نم ناكو انثام ناك ال ىا حسع

 << مع

 . [[ نوطعم نوزم ا انينا لا تا ذيراشاار رقم انلقر بتر وو لل لا" م امالا ليمن ةائداوما
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 ةفجتلا مهن لخإ تن مه

 #لا» ل وسار نم م صبت تضيف ل اوتروقرد يلع لدياك رافام نس هزه كل

 برت نولي 1 قدك ليو مو اذاخالا بسن ازرلو فورزا لوعفسو زوق با

 وانو ىف دروريوصللا ءمر نالراكزإلا دروب فلذ نوليث مور يعي و بجو حت رقَت نسب ان ار لكورماوإ

 طقس اسف حت هاف نال وقسم ر ير يعيف ري ضل ما مدننا نا مدنلا نع ديب انكوري ىف طوقسملا
 ههدي ىف اطّقسرقرما لع مدان لكل يبرلا ل وقير توابع لع اوم ىازوق فاو مسي ىف ى ارسم

اس هريرتسفمنف بزي مهري ضني نإرما ل رن شما نمن اش نم نال كلذ
 طوقسلا نال ءطف

 (مدنلا ىف لص مري ىف طقسا نإ لص ايل اذ يرينا لّصن كل فس ا ىلا لما نم لوزن | نم راب

 ميشماذا مري ف طقس لد نمد طمسملا نإ ىلع اوفا منا ملا ىبو سير يبا ةرايع هيلو
 ('اماوىك ١ ةداعتسالااذب سنصل جال ىزلا رولا | ول تاو لبتلا و( بص ىلع مهر

 ولولا دال و زوق كسل رد قلاب لصد قو وص اور اعمال لرسم رك اب جو ىزارلا مامالا
 .افس نامءعزت يف بلال ورعب ىلوم عمر املو عوق و لكي الف ييئزددا ىنتستب ل عجم !لطل

 رتانافلاعت لام دل ةروسىف ىف اياك عر لبكي زي ريل ورخام ق ناكو رار ةوايع نمو ولعف امل ىا

 نايا درت يكن يدزع ى لوم نل ل اولا ىلع ناب وصمم اخس ناين و ىرماسلا ملظضاو لمعي نبكي انف
 لربزما لاقيبام ب رقاو ءلمارتمأل ام نوكتف نايرظنعف نكس ينعلا نم ال او ئسا لعب ورجال نضدتخو

 وق سلا نرا» نيززبف اب هانر ضنا لاين لرد وا بضغلا ربه ذسل اب فس الا ايرسف نبا لكن م عب

 ل بم او ءضالف نعم ربئارو وبب هريرصت سلع اذو مذلا ءاشنال ىنص ار للابعت,سشب ل ييفلغ هب
 هوماراى يدرس ملا لوق كس لت مرت الغى ا ]وز مذلاب صوصلاو ال زفص ين يقل
 كرد مر خو ل ول مر رو نيتلدالا نم ري عو ىزلا مكررعو يلب عملوا قلب نعم ينعى ماي

 عايسا بس تسال َءارول انا ىورو ترسل روق هش ىداص»» مث ايمئارعب م الا تيرع اك

 لملا ىلإ ايفو بسيؤلا ار ابطا حمد امذ ن الورعاو حبس قنا و امعابسا سس رم طرف تيرسكت راو لا لا |راذ

 لل وقل نا لث الو ىزارلا مامالا لاو هريعو بسيف من مارماو لل ااه الل عاوم او ماك الاو كرف او
 ب حك عفا ةأرج ناف نآرقلا ىف سم از تمسك سيح |راقلا نا اماق حراولالا تلا ميز الا نّرحلا ىف

 نم حير لور حماونالا نا لك لري حاولالا زاد لاق انعياو مالسلا سل“ ء اري اب قيلئال ل مو رشا

 نانعلا ىدانم اكايطختءاياطاهتساب منسم ئرفو ىااهتذو ميلا لو يس نش ارا
 ارم لطرف يك امر علا ىلع اند اهنا نيترعسبلا بسجن ن اي اميز يلا قد اياه دايلا ىلا
 ومال ت انعم ني انا ومد نينتوكلا بسس ذم ل ناد انب كح كرف يعم بكرصوبم لب مال ا( انضم نبا سين

 و فنالا تهزم امال اي وك لكن اراياملا تام ا ىونلا 3و باتت ل انلا تسيل وو كتل 'ءايل ”ذانعم

 ضن ل خ ىف ىذ مان فام وم و برارعا نكح تيا كرف :دنيحو ركن اب ءايلا نعى زك الك يظل اباهنع ل رج ١

 سوو سس ا سا

 زي نر زري لنيل ولاَ ىطوم عوجر سعب كلذو ألم لَص , نو ماا وملعا اذار وهتدايع قعاو لن ىا مهيدي ف طقس
 عرض نو عمير لع ست ص وي ١١١ ب ووفكي م سو ١ 21- 4 0 م

 - 3 2 تكتب 8 ولولا أمم مهل ل5 نزحلا ديس أدر هرتهج نم نكح هينوَق ىلإ ىتوم عجر بل © نر سحلا نم َنَسوُكَسل اميقثءاتلإو ءأيلأب

 يضخ ةباروتلا حاولا الكل لأ هدير رمأ ْمُسَِْمأ متكوشا ثيحدذهمكتفالح ركب نماه َنْومْدلَح ةفالخ سثبىا
 اهينكوو ادار ابسقفو جلل كس نْبااي لاو ايضعريلا ةٌرْجم هلا مشب هتيبك هنيمب ةرعشب ىا يح سرب نس و توتسدكتف هبرل

 هي يعدي سحب يبس ب سساللا

 مو م و قط 52 13 ”نفَسْوْلدَعي اوبر اق 526 ٌةْنْوْفَعْضَتْسا َمْوَقْلاَن|هبلقل فطعا

 ب
 موَقْلا م ىلع الو _واياكتناهاب 2نعكأ ىر حرفت تمت

 لج ذاومبةت امثل اًقومل ًءاضراءاعدلا ىف هكوش خال واب تعدص امُيلْرِفْغاٍتَرلَو ةنخاؤملا ف لجغلا ةدايعب © َيْوِيِلِلْفلا

 وكاوثالأي هثدا لع ©َنْيِرَمْفَمْلا ىِزْحت مميز جام كك لنك َد ةهيقلا موي ىلا ةل ذل | هدرِدع تبرذو مهمسفن ا مه تقيرمال اياوب نحف
 رحهل كفل ةبوكلا_ىااَهِرْعَب ْنِم َكّيَر نإ هثداب 'اوُنما هاه لعب نم اهتعاوعجر اوبريت تالا اوُلِمَع نْيِنَلاَو ويغ

 _ سم ىّرُم بكى اأديف سام يإإهتَحِتْناف ةاهاقلا ىقلا ”ءاَولآلا كَم بصح ىَسو ْنَع نكس َتَكَسَعَلَو هه ويحي
 يحبس هاهوق م ىا موق ىلوُم َراَتْخا وهم سقنل لوعفملا ىلعماللا لعند او نوقاخي 2َنوُبمْرر جهت مه َنْيْرَلِل هَبْحَيَدةلالضلا

 جرن لجلامه عما ةدايع نماور نيل هيف مهن اياب نان دعو ىذلا تقولا ىكتاَكّبرِب كا عت كما لججلااو دبل نومّرُمَي
 ني نلاريِغقو لآق لجلااو ديع تيدمهموقاواّيأَري ول مهنال سايع نبال ةلينشلاةلزلزلا

 كابريو اومن ىال صل فلا# م باونطر من ان ىماسا ل منرا حي ملاذ ائتالا دانا نوكيف ازب

 كدة هلشس ٠١ ماليا ا, لذ ورزوقو ى ارضا ىا ى اوارا وف و روعسلا ىلاو لما نم ءؤ نعال ب

 <«( تفارعذلا

 تخنالئان 

 ا سس يي ليسا.

 و وكس

 ُث

 مسلس سس للا
 مسج سس سا

 كيببببيييييبيييييحيييبب س7 ل يل يي ا يبي سل

 , *هويغلاوبا صرخ |

 ماب ابك حار كن وراب نالو مالا ل شرب اطخ نيكس لك ىسومَوتيَس نود !ب نا لاقي رع براون ضع
 لججلا د ابعنع 1 ا ا

 ىو تلذب نعم او رت ىلر يصعسلا مب ويل هصازا اني ىن لسع واكو ىف يضحضصسسلا ملا نا ىو انعيبل  ةرابعو
 اهب لت لذ ىا ست لفرق هيل لس لمبا» تنم لس اوراقو نوطحنحساو نا ورمق ع مفك
 أ موركمرس اذا ن لضب نلف تم لاقي بيدادت و يراهن نم يبي حرطفلا ناسا لصاو لجل ىل نويت
 و شعب قت ىف ازب ىرعبلا نسل لأ ىربازلا ىف لا بغرب اسوق حيل لس بسيلخ »يل
 ةدابع المن مولا ىلا تم ائيسل اود زل او وق »اول وني مو لب ١١و ريع نيزنلا مج
 مل نيلا شييحرل نوراب مجاب ىا بسضغل ا ىنوم نع عكس ان ولت ولم حرج ل جا
 ءالاب هرماذ ىبومىلخ م [ًرميعاب بضخلا ريش ثسيح ةيانكلاي ةراعتسا ( الكل ىفو لرزتغاو (مالكلا
 ىفو ليم ئاهئاذ تروكسلاوبسرمزاول نم شمل صرو رل يشم اركذ ىوطو رييخا سرب زخالاو حراولالا
 تاس ت ولسا م قيشرو ربيت م اروتساو تاوكسا اي نوكسلا ريش ثريح مريع ةراعتسا ترولسلا
 سل يضغلا نم مالسلا يلع ىلدوم نم حش و امو مريع ةرييرصتلا رن |_عّتس الا نلررط ىلمب لس تم
 هلك ئىداص ملا اني الو سلا تءاررح كانا يضخو/ أمنا لع مرعو يلع وس نع ايسان
 لصوزدئتساو حروز و ىسورماور احلا ف عووم ىبوريلا لعطلا لصو | ور اهلا نزف موق نن ىا لو

 |يخلبق سس | رجس لكن م بسك ىلا نضر ان لبق لمر نيعبسز وق حلك لا" ابناو ثررعد اعدو
 م نرةوهلث فرادما» حي دلو بلاك قف نالجر د' ف لتس ل اف الجر نيعمسو نينا
 نيرو فلا لام تسسرعم يدعم اجر نينا لماما ىنب لدي نااكو اؤل اع اننا مهتلمتو لج او يعي
 موق هلك لج »راتخاب ئلحتس لاحت ءرهاب لوقو "للا ةمؤرشسلا هزبالا لمجلا اربع مل اهلا
 لاف نانثارارف مسسمابس لل نمر انخ اذ ليسا ىنب نم يعبسىل دياي ناب ورما ىل امتنا ىود مل ارت ورم اب
 الف يقايلا حمص يسب ذو عشول و بلاك سف ررخ نمرجارىق نم نا لا .ةذاوع انف ن الجر متم فد
 مث هاضي عر اي ىموم ملكي و وعملا بس اورو مم انخلا بم ماسلا هيلع سوم ل تدم ينيج لبجبا نم اوف د
 فجرا ضع اعلا ىا ضجرلا مترا ةرمترشلا ىرن تحل نمؤن نل اول اقوريلااولبق اذ م اهغلا فطن
 لمنازال جلا َدابعنعرازعالل ناش اعصار ض انام روق حسه قا ام اوحصل ليج ا
 هلل لأ) ةارولاءاطعا تاقيم كت اقييملا نا ىزز لاررلا يبذ ىزلاو ىرسلانعىوخبلا
 لآ روعس اول ار هوربب نيزلا ماو نس مارد مب ورث م لع رمل ا مول أمى اورزّسيل لو

 م بو لاو امياو ام منا لم تءاياورلا مثحسو ال ما تروم رفجرلا حي ناكل ب اوغلاتما لا ميرا لوف
 قذف يد يداعرف توما ميم اف كلذ منن لوم ىارارلث ةرعرلا متنا يبي ادام تكد ولو
 حلا ل »ليلو اولراوقام منا ةرقبلا ف مصترقو صطرعلا ىف و نززازرفجرلا فلق مشا
 ام باوك ا للا ٌةرانسا از ىف هركنما نع مب ومن لو نورعملاب مب ورم ايو ىا اولي ل مخالف
 ىلا ةيؤرلاولأس نيذلاريؤ ماو لوق ى لم" لكي وس لجبل او رعي م جو عفمجرلا مغ فيك اق
 ةداهع مرار الاد اوي ىف ا ةاروتلا هادا حمل اوف ام نال ىا ةهورلا رحم اول أس يزيلا نيس اري
 فيولا متزهنا نزلا ءال طب لبق نييحمس اوراكل ب ةرمجاىا ٌتيؤرلا اول أس نيزيارن م: و ىرألا فرو لمج ١
 هس لمت ساو اذ عاملا متنا



 <قا 5 14 ه"لبلالأو

 هلو كلذ ليعاوساوتي نيآكيِل مكي جورخل بقى بق نق "لعنه َتْمِعب ول تر ىلسوم لاو ةقعاصلا مكن خإو ةيؤرلااولأس
 ًاهيف تعقوىتلاةنتفلا ىلا ّىقام نإ انريغ بن زي اني زعتالى!فاطعتس !ماهفتسأأكي رآَهَقَسا امر العا ئايإ و قومهتت

 ايَح كا هاتنعلا دان ْفغأاَانُيِل و تأ هتياده:زائت ْنَم َىِرْمت :هلالضاؤىَِت نَماَهِب ليت كذألَسإ كدت الإ ءاهفسلا
 ' ممم ش ييمبااللل

 رة سس حش يلا

 | ' نم هب ُبْيِصْأ نإ َلَع لأ عتَّلاق كيل! انت اره انا ةنسح ةرِجْْلا ىف د ٌءَْسح اًنّلا هيله ىف 1 بجو ا يَ, ©َىنِرفاَعْلا

 | ايبا مه َنْيِذَلا هوك نووي و نوي نيِدَلِإ ةرصيلا اهل[ قايندلا ىف ْءَْكت َلُك تمع تح مْ وهبي نعت رص نه هر 3
 أ ندو :يثاض سه ايا 3 و ت5: نر رصر نجود »ف ب ور ف ١ هلل رو ١» م با /وورإ موو يم م وفظيس جب سوو 9و
 لْيِجيالا ةَدِبروَتلا ف مُه َلْدِع ابوَتْكَم هودي ئِزلا لنيل ع هتداطصا ريع يقخلا يتلا لوما َنوْعَبَتَي نيل 0 َنْوُعِمْؤُي

0 

 ١ رم سوو ل0 ا 1 ى. هلل ا سووا < وري ا3سرس ى وووس ورث وو 0-0

 نم تلا مَع مرحب و مهعوشاف مرح ام تبيع مك لبو ركذملا نع خ همني ونؤرشملاب مش رمي ةدفصو همسأب
 > 5 2 0 0 ا

 ةن..اجفلارشا عطقو ةبوتلا ف سفنلا لتمك مرح تو يلا دئلشلا َلاْذكلاَمهلقن مه َرُهْدمنَعْعَصَي ءاهوخو ةتيملا

 : اطخُّك ولف / كيلو نإرقلاىا م لِزْنأَىِزْلا روحا اوعبت وةورصل و كدرقو هو رإعو مهم مياس َنْبْنَلَق

 راوطوأت تيب و ضرما 4) ا ضل و تول كلم يزل اعين ريل ملا كوس هذ سال اهي العال
 - رظ جو ومد 5 هم وهم ل وو هب ١ #9 ف ىلا نا ا ا

 .| ةعامج ُدَّيَأ ىنوم مون م هنو شرت © َنوُرَسْهَب كذعا ةوعبتا :نارقلا هديك هولا رن ِمْؤُي ْىِزَلا يالا ىجكلا ِلْوُسَر و
 كم

 ل

 دل ريك 5 8 14 روس هب ماج ب وهي . ا [ىص وصور و درعس .٠ ىوأ فرص 0س سمح أ 3

 ..| ايمأ لئابق ىاهنملدب طاير لج ةَرفع قدنا ليعاوسا ىبانقرفنطق م كسلا ف © تولوشي هي هيلي سانلا ورم
 .| ةرشع اننا ةذو -تيرجفت ا تسمو هيرضف بيل كلاَصعَي بذا ناديتلا و دمْدَق شدت ذإ ىو ىلإ ايدو هلبقاص ل دب
 تماس سم ا نيم لش و 2

| 
 و تما ب ا حوا تك 7| لو

 أ َنَمْلام لع راء رسمثلارح نم هيتلا ى ماسلا منع كاع و هيت مهتم طيس سباك نك َملَعِْو طايسولاد دعب دْيَع
 لال

 ذوقك نك داو لاَ َو يكلف رام جْيط نصوم مهر انل ةورصقلاو يملا فيفختب ىنامسلاريطلاو ني غرتلااه* ميلا
 اال 1

 ْ ماما صراط 2 [> ىو” 025 ى دج م :شكو ه | علع وكثر ١ ٠ يفلح ووم ”دمثا صر سوو 3س

 [بايىاَبآَبلا ولهما َو ٌةَطِحاَرمااَولَوُق و تنش ُثيح اهنواولك هس ىقملا تيب ءيرَقْلا هزه اود 0-1 لِيِقْذِإ ر كذاو ©َنْؤْمِلْظَي
 ١ هس 07511 ا و كلا و / "طر خوتإ ا 0

 هس يس بس

 200 ا م سس سس سالي | يسال اوبك َنْيْيل لدم اياونةعاطلاب ©َننيسحملا ُلْيرْئس ونوح مك لوعفملل اينبم ءاتلابو كرنلأاب'ورادحن اد وحجم ديب ةيرقلا

 سا كو و 95ه |ر5 را كر هه .٠ ص . 6 يي م0 در. م كوم

 ام كَمَملاَنَف ايادعاْشر ْمِهْلَع السرو مههاّترسا لع نوفجزياولخدوقحش ىف ةيحاولاقفرتُمل َّلْيِق ْىِزَل ريغ كوك أ

 نال الج لك جريتعم ار سانتلا نس ةري رج تاائرلت
 ادام ىري نا لبتالالب و مكالب نم رار رتل

 0 زاب مكالب ا لعن وعرف لم ل لذ لبقركالبا له تروق كلامي نص وارفنأ ب سدس وا
 ملوق لس قا! ف ئاصا من محبي م رخل ةريس تسصرت ن اذ انمداقن الاب مس سحرذ
 ءابلال بن وطحم اياو زق للا لمت م اتعب ىف ومتم الو مكالب ىا كلذ لج ساو نيحيل
 ايمرلوق 2 لك ركاب بج وبل ادن قدسي مل نكت او رسل اءانممل ايضا زر ىلوم ل امو متل ف
 ءابفسلال ضن ايرارل ليث ومنع اق لذ ناك ميرلا سلط رس اتلاو دازحلا نما انمدامغسلا لن
 اووقجترو اهزم اوم ريدي متن“ اهنع يول | مالا مالسلاريلع ىلدم متراتخا نوعبسلاو لجن ةرابع
 (الملاو قولصلا عيب لو هيلع ىلومربيلم كو (نهف لكالملا ىلع اوفر ثم او ملص|ئم نب تراك ح

 لا عجار بو كلذ لكبا ىذا ليش لا ىب نار تع ا!' منع ىل اعتدت امفسكف اءوو ىف

 لاهل التما ىذ د امه قرنا ىلا ءنّمفلا كلت ىب ىلو/ ل اي كعب نم كيوت انّيف قانا لوق
 لج اراوغ عسرجوا ثم ى؛لؤالتبازق كل ام نتف اورّسل اب مولمتو ءاش امي هوابع

 وبلا تفلا كلت نا حملا ليف الا ىب نا سمين و تك, يورلا ىف اوعمش ليال رتخم اوا
 نالانمءارئسلا ل غش ارب نمار فليك ياني و لو الب او كر يبغا ىا ل ينسف الا نم ءارفسل ا اريف
 ناياونشس قايد امي تمدلطارالتياو يرام تناك درغلا كلت او ملص نري ل ءانع
 اوتيل قت ارنب تسصصل ارق سيسر و :ءبؤرلا ىف اوعل قحبه بلل يم طو راو زف اراوكيلمجتلا ىف تربوا
 اذاووبعدإب صاتربانالق تكس لجل ءاشت نمئدمزتو ءاطت نم اري لست ىنحب_/ؤو كيو ىلع

 . حيطلا ايه ٌيلاءايسالا اهنا امرعا نال وق ثا اد ت اييطلار يضعن ىف لا تريوطلا لت للا
 ةرزالوعرتلا مم باها. ف اناو يلا نا ىف و لحلا لوالا ىف لصالا نا لملاو يالا نكشف |. ريتسمو مزلسيو
 قال الغالاو وق حلل _ لد ليالاو مو المكرم ىفريلع مرعام روي عمار انا ميلاد سيال يف
 ىف ضنلا لست سلو ميرا و نيدلا لف ملل تنال قل ار ادشلاو ل الا حو نت هيلع تمن ال
 /ملركو للا ىف ص علا نرحل و ضارتم اب يروسملاو نريل انس اهيل ضف يرط ائف اءاضعاولا عطشو ب لا
 لتس ال قل ارئارشلا نملك ريعو ش |نللا ىف الزوج ال مهتولص ناو سربسلا مو ىف لمتلا كرت ةيرلازطا
 ب ريدا الف ل عشلا نم خرب لعل نا اك عفلا نم عميل نالاز يع لاطغ الاب سمسهش ليم اسا نت
 ىاضنلا لشكر وق حل جلال مالسلا لع ىلوم لرش ىف لالا هزي تالا ل احل اور فذ
 تازوكتو انا ىف الازنوكتال مئالص ن ولو ترديلا مول ل تلا ل رثو يراها مرت و صاصتلا نروح و
 امان ب! © ىواص رم حنملازغالا ناب عفلا نم حت نرلانالاما افا تيتو باو لاك شارومالازم
 ويالارل اال لضرالاو تااونمس لن لسا ناو عي لسرم ري نات شسيف ا (رَعنام لم حير ملا

 تال يلا متكلو يريغلل تلا نم ت اتلاف لوسرو رثسلاب نايالا مكيلم بجو تو يت
 هلا نم لا لشمال زي ناكل سون نيجي ارلوق هيل ل يواصل ىئالا ىلا لو
 راؤرثوراهيرا ليقو سرنا تيب روق هلك .ىواصا» اعاص نانا لكز ايف سما عولط لا
 و حّسول نار لعن ولي نانا لو رهتلا ىف م5 لسوم ناس لع شدا لئالا نوي لوالإ شن عرقيلا ىف نيلوغلا

 عم هارارب نزول يللا مجاب نمرتي زيتيو نوني زق ملل ّنما'رعا ايف لص اذ نارؤئنم | | |هشمرازسع لل كانث لا تيصحملا نع انعجر ىا حم او اااذاه ريمي هداب نيرسكلاب رق باتو عبد
 ىارإز الاب وا لت لي ى | مالا نزول اب اطنخ ميز منيو عزمت ى ارا ءانايرزوقو انيطمت ى مالا لاو سلبا حرف َيألا هزي تلزنال زادرو قلك رعسو قمرو زوق هل روعسلا ولا

 نال فزم /الكلا ىف اود يذلا لربف زوق قط لكل مايارب ناو اياطضريل لدا ى خت | | نووي نيم ا نم نحاول اقوو وعيلا تصرفو لك نم سبا ميكا لزم الفرش عر ف سلخ
 نذلإلنِررَمئل وو ام اوم و ريل اريخارخلا لاذ لورتم ا وب ةرايل ب اسرعا ىلا ن ينم ا ىلا ىرمتي لربلا| أ زوقك ىوامو» لسرلا نوبت يذلا وقب مالا هزيل ابا امنمدسلا مترف نعول وكلا

 ل اناؤياورصق نإيزنب درزبا لم للا جاول اعرق حلل جس» ىلا خالو مول ل يق زلاباوبلخ | | يئروا ىف تصر رم لعو الاف اال و مسمن م ام موس لك خلت ءنعساو ارينا دكر ءغدص نم ى ا سلكت دعس و
 ىداصا رش نم بئاكز فوت لة بج اني واطم اول امن اك“ نحس نولي نو لمتكو ىلع لب نودينيالا ن/لدبدانيزلا بسم أرتجرجخدا ميم اي هرج انس نوعتي نس ذلا زوق قل لارا

 2 :انمالاباربن و ف امتنا لا مذ انعال ايالوسر هايس ات او ملسو ريع سداسي ينم نم 1 نزل او ضعبل وا
 ارقي ال ىزلاريدارم او اهنلعملو ىدارتئاو لكى اب ناك مالا ىلا يسن ىالار وف يلا. قرسرابلا ىلا

 ْ ابا نم ىا جسر |داًماو اسم الم ىلا مم ثتصاشماولكو لوك هيل/ ا ىومسريجلا وم

 غل ٠ ارأل و بشلي نالء ايمن الا نمي وسو لعل الست ايصوصكن م تعصول ا ازرو بتي لوازم ا



 ُُذ
1 

 ِن

 | مال نقو 06067

 ف*صنل

 رح مز

 «فارعالا 1ك ه الملا لاذ
 2و - 2 م دعك ه1 هو -5 وم رص 3 ( رص و 57. .٠ -. 9 5مورم ع سا و و 3

 نوعي اهدهاب حقوامةلياىشو مزلقلارحب ةرو اجمل رض تناك يلا ريفا نع ا دوت سصغاي و © َنْومِلفي اونا
 0 - هد 5” نحتموم ىقورلامو هو هر 5 .كا 2 5 9 5 ٠

 5 ءأملا ىلع رهأظ أكرم ماس موي رع ائبِح كمتات نو دعيل ٍفرظْد! هيف هكرتب نيرائكماملا كمسلا ديصب ىّبَتَسلا ف تودتعي
 < و هى ورا كام 5 اوم 1 ُ هف 17 5 4 هج ا لم وم سس سو

 هررسلااصاملو نومي وْناَك امي مم ولت كِل هدا نمءبالٌتب|ةْجِهيَ ال مايدلارثابس ىا تبسلا نومظعيال نوتيسي ال مو
 هش سس ر نوشبس 3

 ةَداْعْلَك هليقز الع فطع5ُ] وىهنلاوديصلا نعاوكسم|ثلثوم هوه: تلثوم هتماو داص ثلث ثالثا ةبرقلا تقرتفا

 رذتعن ةَرْردمانتظعوم ولو َنْيِرَم باَذَع مهُيْزَعُم وأ ةُهكيَهُم هللا 'مْوَق َنْوُطَِت مل ىلن نمل هنتملو دصتم لمن
 اوعيجري ملف ةياوظعو وُرَْواَم وكرتون [َعلَق تريصلا 6و هَل و ىنلا كرت فر يصقت ىلا بسن الك بى اهم
 نحاوربكت امنة َوَقَمْنَي وامي دي دش سيب ٍناَنَعي ءادتعإلاب ابَلَظ َنْيَِلانْوَح َوْوُسلا نَعَنْوَمكيَنْنْولا انتا

 مصب بع يت يطصخصت سسشسسيسشسهتلل

0 

 ةقرفلاب لعمان ىردان سابع نيا لاق هل قابل ليصفتا نط أهوون اكتاتيرغاص © َنحِسياَح دوق اونو مكمل امو ُدْمَع اوين اف كرت

 هيججادهيلادجر هنا ايع نبا نعمكاحلا ىورو غلا نوظحتملكلاق و ولعن ان تهرك اهزال كلمت م ل ةمركع لاقو ةتكأسلا
 اش 1 1 عل حجو وو فوود وس .راىأإإ دم ١ 9 _ أ 2 صدم سور سس ل ع 2١ هله مهكر 3

 مسرع ثعبف ةيزجلانخاو لذلاب ْياَّدعلا ءْوُس ْمُهْمْوَسَي نم ٍةَمِقْلا موب ىلإ ووهرلا ىإ لع يتعِبيِل كير ملع| ذاك ذو

 ًانيبت ثحب ناىلا سوجملا ىلا اهرتودئياون أكف ةابزجلا مهلع برن ؤهايس فبات قِؤوثمت تدي وسو مالسلا هيلع ناآيلس

 كير نإ م هيلع ايرعرضو ليج اع هير وص
 لج

 ْمُهِنْعطَفَو رم ©ةْيِحَع هتعاط لهل ٌدْوْفَفَلهَنإ و ءأصع نمل اقل حير
 ا ول ا كات سالم تن ةثلطلا كتم اذ قاتلا تكف مات
 ًادقنلا د يَسلا و معنلابِجْنسإ ْمُهْنْوْلَب و ققسافلاو وراقكلا َكِإذَنْوُو سان غم ونوكضلا حمنِماِقرق امنا( ضال ىف مهاتقرق
 وو ؤم 7

 ةلق نع 0 نوعحري
 هرم ه8 نلمس , مو

ل الج لك قرتعط ارسل ا نم قري رج تاي
 نا

 لو ومالا و ناكل قرير سلا لص يلا ل وسر نا املو ف بمسدس د رمل ا ىف دل اوميلا ىو لشس اورلوق

 الوابل فل ائعم نم عجن ل [لوصا نا نول وعيب اون عنب ير ابر فلا ىف مدوصارتحمت نامل لوقيو ترفل
 ثيألا كلل لرقم ب مترك ع الغل النا نورعيو مر وضمكرو ميرا هزيل حو ام نوفرعل اول اكو م يبي ابرك

 باول اف مفيرمملا لب ال بس اطخانن وسب ةروسلا نا تملك ا اووف سورهيهئيلا سر |لوسر اكن
 تهل ىراما» مسن اهرسين ماشا املس !املوا ىلا ينال تءايألا للتادع ام يع هما

 درسا ماو اواوعو او ومملا نا الاوزب لوز بسيسو روعسلا ىف! ىف هر روطلاو نيرم نيب ترق ليا لق

 ال زنا ناو رسل و مروع يره اهب لب ال عّقو اهنوثرديل اول الو بررلل عمل او الورك ل جن ارما ىئب نم

 ملسو مع يل الضال مامؤتسا لاوسال نيبو ٌيرقلا هزب لبا لاه نع ماا نا ريدم اذ مير يغدع الحي
 سالو دوك ملا مج اوعد ىف م« كر ظ واو تمن يرفلا هزب هصق ماك و ول رظلاا هزي لص مسد ناك
 ىانورسذالق هلل بميطخو لسا !م” السل اريل اواو سر ةرولزملا رولا لا | مكاو

 رطاو تسبسلا لو بيسلا ريع لك مرح ن ايلا معن مال #سملا هيلع والاد نم ىف او اكد دودملا نوردتي

 ىلا نا مث ائطرنماو ردي م عملا لابو اهل ارم كيسا نوري تسبسلا مولر اوفا عرولبس الا قاب مإ
 هوزماو_لع اورس بيل ايل وارجلا تب ورصخل اراه اذا تمربسلا (لرر با لو لوارو اوجنميل نا رلع

 و مز اولرنمو مم مقرف و اوو اطصما ٌمقرطف' اذيلا نيحبس اوناكو نزف ثالخ يرقلا تكيف ات دعالا مد
 اول ايو مايا” وبكم هريذانغو ةررقو اطصا نع 3 للالق م ايارعبف شم ورصت 0 قرذواروسمبن

 ىداعا'متاهن ىش او كالملا واجن الاب فالضارإف تو شل انام قرفل او يب نا مقفل ا شنا باو
 رحال ذ اخحاب سلا مرمادومزلا نا سلمؤ و سسبسلا ىا ريف بيصلا ى ارتب نيروم ىلا روت ناك
 "ءاشاهور اننا ايفو ريفر يصلا نع م: اهو يلم لا رشف تمبسا مول اوراتخاو او اذركعن اكد ورظتلاريع

 منجم ويل وق حا لجج» ميلف اراور نا عطقلا لاف شمميسل ازا نعى ىل
 نير ورق ل وال ريل و هيف مهماهنحاي مضامتسخأل .انعالا و (ويلا مسا لبيتو تسسلم سيح ميإ ىا
 روق كسكس ٠١ هريعو ربا نيرو اظن نحب عرراش حمجامرشرلزق سشلا# لا" مجناهسأ موزيلا بع
 وق هلشس لا» برطورفتكل مشلاو ثسبسلا ماب روسيا / ايتو عروبسالا نم مول تربسلا ثسمبسلا
 وطب عزرا أشر زعم الارعبلا ىف توت قيس ل تمدبسلا مدي ناك دا ىدر من اال لتنال لوس زينا نط لجا
 ديل امن وو اطصيف تربسلا مو املهدت نايل تنالو لوادجلا اميف اوس انم ايح اورطخت روف حم اذا
 نار زعم يطمع و م ىارزصم أ سبير للغ نذر قرم مارل رق ظرزرم ولا و يش كا: دعالا

 اسما ايما صوان َّش اينو ايصن قرم ضرصم نب لطو ورم نب ىو ل' بر يزو مصاو نم طح ضو

 وم لق ال نيب وكرم اون وك وق قل سس لكتاب ٌةرززعملا لمجال مب [نطخو ى ارلمجا نم لوما ىلع ب صنم

 رنخلا ىواصا» متنقل ىف سو ةورترنوو ريل دقي امبالا صا ' فلكي لإ يمس ارسم نرخ هي نك

 لص ا» لاني ذلا (ن ماو وق ى اربئار ليفت اانع النوق ىاانرو لوقو عمو ةروس ىااب الذ

 "قا ضرع نوحي مهئايانعةيزوتلا بكل وتر و فلَح مم سعب نسف .٠ يطب و ىف .5 2 ١  4 1 0-0لكيم - ود ١ <
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 ةؤنخأي اهُْخَِق ضرع ممهتاي نإ وداتلعفأم ان رفغيس نؤلوقي و مارحو لالح نماين ىلا ىإىق ىلا ئذثلا

 ومو :

 نه ماطخ ىاذ دالا|
 ام دانرلا نما

 دوو ؟ و

  ىالاح هلم

 مرداقا نؤرعي اوف اكدر نءانخ خويشسلاو َءوُرو يابئاادام لت جورفاورامى اب زاهد جلاس
 نان لوالاوج عه“ ١و سلس انو تيقب ليقو شدنردب تمار مما عر ومججاو نومك لو نوكبي د
 همر جنني! نادر م ابا ل مجول سدني نطو كس عاورر شييسرم ف درو ارز لسن نولي ل غروسمما
 تاضالا نال عبّتسرْج نا ىزارلا مايالا لاقو نرش ا ع,اباورانلاو شيبداعالاو نر ارب لثد اا لاق

 نزلاانرفاد جب ربتاناة للطلب » ةروشملا ناز ىف |نموهورقو راما لاقي ل امج ل عصا اذا

 ىاؤ' نوت تناتدروت لكل لا» ب يحتل ال ليصفتللا نع لوف ىف ءازل ف بازعب اوما
 ثاني لنيل ع روةتلشا فللا» ني اهل نع اهقس ضم ورش اباذاذ ٌمياَنك رفا نعى ثلا نا

 رووا ل ودعوا حرت لكن زنا حب نؤ اير وعسا | ىلا ةرايعو ى اصلا نمو ادي لاورع وتل الو اندم

 فكللز هريس مو مارس ا كيرلا اصلا يرشتو نوسا عع من روت صل ام معاىا نور نعم نؤا

 همام د اياب رلز نب ىيدلومل بق ءايمراراع ىف ايه سن نع شعل ناك ةرربعلا هانعم تنل او أرني مومن
 با عىل ل زني قرب دلازخآى ا م. بورت لازتت الو مر اميرضو ل وق هلحس بلا» ناس ىرماو

 لبقاوأ اكن زلا روما ى مب ننتوزوق جللل_ لجا» مالس انا الا لبي ال و يرحب البيت ل اذ مكرم

 .را» لغم دعب نى لنف اوت وقف مرلذ نايتس ىف نون اكد اء او رلسو هيلع رشا لس نلا مز
 رشم لربوا امال فص نوم اصلا من قو رو عفم نمل اهوا نوع نان لوعشس راما حلق
 جلا نمز لبتاوف اكنييزلا لم ارسا نب ىا مسروق ب لالا روعسلا ىلإ ةيدملاب اون! ني ذا مج

 كوومنوروق ويل جار فاكو نمؤم نامسقم ف حاصلا ىف نوم اهنا ىا نوي اهلا مسوي يزال
 لم "سذ نود موقاس نمو رسروسلاو أسيل اوم فورم وعثلا تع اذ نود عرج تهد

 فد نيا ىلا مج انستفو مب انفصو نيذلاد الب محب نمداه ا فلخ يرعب نيف لق وق
 ءوم فل ل اير ىف اهب وسلا ىف عسي ماللا نكسب فلل اوزحأن رق وبعدين ىذا نرقن ا وجو
 رضاوالا نم اربؤ انو عاونتو ىا ب اكئاوأر و روق يطل حرام يشب قرص ضلخو مالنا نوكسب

 لاوزالزوعتل نورعومى ف والاازر ضرعزوق قلمك ماس اهيا ودمتي و يرتلاو ليتل او ىباونلاو | |
 ولك ف لاوزلا عم ارنب موي ال ىرم ا ضرال ايايندلا عوام بش ضي مريررعت ةراوتسام الكم ىنف
 سبة رش نيكس منعل ايما طعما نرلا نذر م اطمح ىادلوق فلس ىوارعا شمييشملا مس ريبتسا
 بلر زخلا ضو زمولملا ف ىشرلا نم ن وزنا اوف امام مارك او مارعو رلوق يقل سرت داتعدإرلاو
 لشلاو انزمنا اهم شيلا اندخاولا ى١انلرفغيسر وق لل اكخ لاو اونو يفر ينعم لاو ءلمجباو
 ىداصا١١ لاوزلل ضرس انعم ض عروق يطل ما طال ىارو رجم اور اجلا ىل او از الا ىلارزسم
 2 مشل لم او نمل ورانتعالا نحب نووي ىف رنعلا نم ىا لام ءلمجب اروق ا رثص 1 رع

 تاء الام

 اوولول الئاوتع ارش ىا حسم رسل اسس لري يرَشلا نعلدب جرع لا'دوطو كم نر يرق هلع
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 حسم كلب جاهتحدلا مهزكميال ملا كمشلا  رسيساتيانماب ان م© َىَوْلِطْببْلا لحم امي اتبذحت لهما م هانيدتق أف

 تيالا َلِضَعن َكِلَنَل 5 سوفنلا ىف ركذماقمممئاق ةزجتملا بحاص نآسل ىلع ِهيَويْكنِِلو ديحوتلاب مهمسفنا لعمهدادرثا
 كد "” هيلع مح راف أبل ' ديسسسس هاو

 اني ةئيتاىِذلاربخ ابتدوهريلا ىاَمهِلَع غاي لاو مهرفكنع© َنْوعِحْري هلكت ةاهورب تيل ق اثييلاانيباب لثماهةيبن

 نال السب لك قربتعم اس ىلا نم قربي رض تارت
 ربا نما اهطور شفق حب قزفملا ىف وعم ضف ادع ا حلل ىاريلع نوصسر 3 خل

 ويغير ىف كلذ امنا ىاراص لا عم ةرطغم ا ىو زوق كسل ىواص»» غالظالاو مدنملا اهطورش
 تملعمول ول نرفلع الر صم او ري بل اياللا_ل ريعوال نارطنعلا نار وق ل رسل لادر ىلا ةراش: تك نو

 امي ىاررتكمارتس الو كيس لاو وزع لا حم قرضا مدعي لاين س( الخ ضن اشم لما
 لاى ءاكف تهيار اق عم ا للع_فطع شام --- - . .. .... اوسردور وي إو قاشيلا سلع زور نحل او فشلا يي

 لابس اناا فدوكذملا قايل ىاىف حروق حبس سسس لما ب تكلا ىف اوسردو ايلا مسا
 مسي اداورقو باددلا قاب مهلا قحملاوررضندد ال لعمل شيع نمر ىلع فلعل و حشا
 لفظا ريفا ل الع لغارلا ىازغوي لمن طع وق حا ل الع ماؤتس لا لوو معتز وجو
 كلاما هضتسالا تاليف اماوسروو ياللا ق اني ميلكا مث | نحن اه ىررمملا ماضَمس الا ةزمج الع
 ىلعماع نباو عف انو صخخ ءرقوفلا ى ار (علاو وق هلال لمت » قتل دوب ام تاب مد صلا
 نيس لا/ماضتسالا بادب لع ن وبلا ضروب بوصنم ابورثوي وق كك كاد تانتنالا
 ريس رمطملا م ارب ايفل نيوعاصم اطيل وبس طرب ارلا لا لير اشعار هطملا حضومرب ىلا عضو يؤو لو
 ليو ر وطلاوب لت لبجلا نس ؤازوق حل ىواص دس م* ءاتتع الا مشن ةدانعالا كلذ
 ليج عثر بيسو روطل اي عير اءاشلا يآ و ىرّيملا يب لابج نم ليقو نيطسلك ل ب نم لجو
 رواذ فكل ادبي نالوإا اظريظقسلا نم امبذ ام ... ... اوعم ايلف سم ءرقو ةاروتلاب جواها ىسوم نا منوف
 رمق لسع اضترا ناو رف ىف يف ناك مكر كسكرارقم سس ر ىلع ماو قلصا نم علف او بج شا
 لوري الاربج امو هر لئرعاو لك بنا يس اورخ مسؤر قوف لبجبا ىلا ور ظن لف فييقسلاكمسؤرل ايام
 ىواصاسجلالا م:ةوجو نسلم لادوسيلا بس ال فلذلو ربل طعس نا نول جلا ىلا ضيا يي ظن
 ايظلخل ٌاروبلا م ىرااولبتي نااويلا مما ف لذو م2 انق اس زااوفمو ىد مم حلاو ءارلوت حيل
 نعي لاو ايف ميا ومدبت نامل يقو خذ ىف [ئيسرف ناكو ميركسسر ارقمرعسوور ىلعروطلا شبا حرف النو
 رطوقسن قرط لبنى قس زيعبر ظيومورسملااريجام لع )ياس من جر لكن لبجبا ىلا وزن ا ايم
 رصا٠ ري وعل ا امي اذع سمحفر ىلا ةرىهسا ىب نول عيري الار بجام لب لارج# ايدو ىرتال كلزلف
 نئارق امر كلطس لمت“ ام ىلا فيل اكتنا قاسم بيس ىاىلقتات لاس
 و مرومط نم مدلك غب ٌيرذ يد زها ان وركذا قحم او راع نع متر رس اوزغا لوقا يد ذو مرأى عب
 نم مدا يدذ لوا جرف اف ى ا صخب يرلص ني ينعم ترض نابت حلل ل رينا ىلخ مترا
 رم م ادذ يؤ موأ نم جيغا ىلا زل اني نم عررخا مث سأرلا نم طر ضمه اب زويل اك ورمظت نمو زطاذ ورم
 لقعلار مف لضو يجب مار ئفو مد مارق عما عحاو نانالا عوف نرخ ل اازككوادؤ هي رؤ حالا ذلا نم
 : لقب عينا بط اضدودوسارف هددو نيا ملسلارذلا لعب ناب مترف كنس لس نيو ماك او هكر او رطلاو

 . لمجال تلزكى تزف يددتلاب مداره ىلا عماد اعا مكاني تا ىا للم حوبجا لاتفكر تسلا
 دمجلا,كذ تن انما باوج او (ويلا هركذم ل عى القازب لس ق ذيب ورسم (ل قبس اذا لق نانرربشت

 م يبي ب سس سس ببسسسيياسسلا ب سسسسسللللا

 امازرو تاسالا م اهراو رايألا بالصا ىف اسلي نايزلارورمبت ريف و أ ارق شيلا نلت ثال
 كينلو لد لاري ىزلارمعلاركؤال ىلا لول نع ئبلا ضد بل ال ىلا ني ىلع م امال ن اكو ناينلا بجو
 - لوزتلارىب لش منها فل يق و ناونب ل وقم 1” حاط لوفي رست ديلا دبع نب لتس ناك
 اهدف/لابع نبا نكرم ا واود شيمدع ىف صوصنملاوبب وعملا وركو او عيصلاو نفث طساو لن يب ليو نم
 متقو قءارلحلا قلتخاو وريطو نيس ىف مركز كفر عب بشي د او ومو ناهد قل“ كا
  بلرامما» مما ف لاكو عنج ا نس لوزتل اجب لاو نجلا ىف لوخرلا لبق م نايت ل اَمغ

 رزرقالا ىارسفن ىبعدرللا قدّس نا مدت ال سيد لرب متر رق ى ا يسخن ىلع مامن او وق
 رشا ناب بيج ا (دارظ كروت امناو مروه نم وكنب نم كيد ذغاذاو لل احترلوق نعم ام ليت نا
 . لذ نع ننطتس اف بيرل ل ابلا نمدانبال ا نورلأوتام لع عبار ويت سريطععب مر ير حرا ل اعت
 اجا و لمانف بين اه را اكورلل نم رف مارومللن م عزز اذ ءردظ نم اوترعاو موني هكدا لل مكر
 زعل ل ا مالك نم ولي نا لمس اريل وق حلل تل "٠ تش نظل خا يرطب ىزارلا يدل از
 حلا نوليو ير زلا م لكن م نولي نا لتس لعرلوق ل مف قولا نوكيف لذ لك لا متر ريستس ا نيرذللا
 يح ما ىلا س1 اواشسالاو روث كلك ىواصا» ليغ نذولا عمل الف كريو فكي انررقا
 اولوقن ناني ار ف لذ نلت ى اكول غفل إ يقلل عت وو ءرف لا الو م اللاررّمَنب توزخ ارتب
 ااه اول ومَن لشلوا اولوغتن ا عبب اركمرإرقا عانس ى ا لاول مالكن م انرمن لحجر ّوو مرر الوا
 ركؤشالااب ةميقلا مويا اونا مجتن برين اوتو لاوس باج لا نكي لحنا صل
 بولا ايريفرملاوسو ممررقاو لازالا ىف رقع نمعملا بر ايلا هزي يشن معاريف يل تلا
 فلسا او نير ار ومص يلعو لم ابع نبا نسر اور نك#كلا» هاور تيس حل ين اولاومب ناسلاب
 فيي مويلادعا هاتر ال قاسيا كلذ ناو لاوسلاو لاوص نع ياعين اورؤ ناك لو
 ميتعيملد (درظ نم ير جير اال بادي او ب مدل تك تحميلا مدي زر وركذي فنيل مدلج نو
 نا انتسقال ناني فلذل نيس انا ورلّ وفم يف بكرم لب لص ىلا وريعا الخ قايل يلع ززاو لوقا
 هزم ذاركذلا مام لذ م اّمف حم ا شلا ياىصاو لسرلا نسما ىلع ب الءزلاب مب ارتب مثيل من اين ا

 لسرلاب مسرازنال مهل بلا تمّت ضيدكمل او لجل اسست ل وشي مولو نايتشاو سيطر ادرارلا ١
 | م” ايا لسرارابخال مالا مو اسيا ف لذب مسج تم اقف لذي م2 ق ايلا زغا نار متالع او
 قداصلارابخامدبل مهن ايي مهدد ىلا ايست ااورسعدل اضف انارن امم ناكمركما نم اينرلا ىف قانا فلذب
 جوني ناكف رتل سالاب نرهتلاوريرملا بسلا مولع ىبو نم ايادق تطلع ند" مث ركزت
 (السلاريلع ىلوم نم ىف للسما ىغب نمر عشب ناو ورش لو لاما ف يملط ام نيدثب بس اجي اس ثسيح
 ىل نالو يالا لقتل مو ائايآ هاني ؟ىزلا ابن مدلث لئاو وهي قحلاومو ضعلا ى اررظماذا شمسي ناكو
 لمص ا» الار اني ارهلجب

 ران ىلا لاا عجن لرب ءارب ظنا جمع
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 | وهف هللا دمي نم بينكتلاب © َنَوَمِلظياَوْناَمهكيْعَأو 0

 ل نادال هرابتعا
 س وؤم دس

 .وعمابإ

 مد مسشسست_-- سكك كش املا

 - رس ب ص جوت رس

 نيل الس لك قربتعل ا رس ىتلا نم قري مج تاير
 روصو ايبنالا نال فالغ ىف او روبني لق لب لاس شلع نسل 7 حل

 رثبلا ترصال ب وكريلف ميلع وكري لع إلا وعدي نارلوق يس ىواص»» لل اهسرسلا يضفي ام لكنا
 :م/وكدت اننا عض ام ىددما محم اي رم وق لام ليسا ىب ىلا تاس مرسلا تورصالار يدر يالورصوق ىلا طئاسس هب
 ا"مسقش ىواصا» هررص ىلع عقر ف ناس حلرن انا يغرق ساب كطاال مازن لاذ انيلع وعزت

 مع افراق سل لت! ءاورلا ىف نولئ امل ارشعامعرل ربا ى اسلاك رباو د لس
 نع ن وبن لا نيماحتملل ره سلا زب ل ف ناكو اهينع ماع ناك سيحرمذ ى ذل اهم ذب ن اطيمشملا
 ملروا قدر حبلا نا لايم ضو ازي قع ردا لق يي كدا! عابتا نم ناطييسشم ارامع

 رقما لوقبس اذا رهتعبما ىرموجلا لائرظحلا ذا هعبسا لاقل بطارلا ل امر هاو لوعتنم ىلا رضرملاو
 رفض حلاو ترو قس لا» فوزم َناّلا لوعفم او ءاوطخر ييشملا_وبتا نعل ليو

 ريع ل كر اوسرب شرسبلا م اور ل اع ىبو ل لاو اوحا سمنا ىف بسط ا ,ءؤصكء وطلاو سم ايف لس ىب قلل
 كرداؤاالا ثممدلا نم نوليال ناوي اغاس نا لزوم يلع م ابر ضعت ؤء كرت واورطف عيب ولع رت مما
 رسلزنم (نوعوو م[ طق لطرالا ىلا لغاز لاي نا مالكا ىنعتسعل ن الذ نيل ىلا ىف ثيمليف بلك اما

 بسلللا لشكل يق زاك احلا لل بسغلا يلا لما لجو طرح خلا و ايلف عنضوم ليتم ازر عشموف
 د ادانوو نيغاناد تا علو لامي كي كانا حدي دوق حيك كارا » نيل احن اف انجل كذا مادا ذ
 | اد ثبليزرا حم او شطعلا قريش نمور الل حلو جف جف نم شسماي سلو ىردتيالو ىرعتب جررخ
 هثعالاتسليال وريعو ني اهنا ىف ثسراي ىا ك/ذكد رق تسل لا" لرت وار زلا ودرطلاب يلع لمت
 نيله كال اًمادىا للا ودرطنا لاى الامل كر وق شا +٠ رعو شطحلاوا ءايغ الا
 ازر رعنطوم عنوف او لما يلزم نعم لطم اوم تاو اينرلا ىلا لامزنا نحم او يبت اد نايب ليما نمر ق
 ةروصلا ىف لثملا نا ىلار يشي: لثملا ليز رلوق عير قب روق حل لادم وزطوبج ىذا ليلا

 نم اينرلا ىلا ملي بسهببت سوره | لسكى بلا خب وعنا الملك كئوازك دام ايرعاو بير ناو |
 لالخ اس هرب لات فيم مب لاك يم ازد ناوري الف زئذيجو "قسوم حم لب لعن يبرد او ريكا

 عطول ابتعايالا ملثم نوبي لئمما فلذ ناذ لما فز لق جل سس لمت ا: اولا بزعي ملا |
 لاصوم انعم ليو ياكل اك شروط لخّبو نر رص لع عقر زن اسل حررت ى سوم ىلع اىو ال ليقول او

 بيرل دال اذ لوعطم مسا ئحمر روم صقل صصقلا صصت ارق تيلطسسس كاس كرت ا اخد
 ,رتملع لبا اودي ا ميلك صف اذ نوب زامل ءالؤبب لّسر وكم ا لم نا تمت اذذاىا املهتام ىلع اند عب ام
 وع اق ىارل لوعتم ابنا ىلع وا بطال يمت نس لع ابنا لمع سن ل ل قررا زكو قولا رج نم

 اوم ليا وا ىزلا ىاسصقلا زوق لاس لس مسركتتل مارا مر ايجار صصقلاا
 ضخ ارمصت اولا لبر مونت ل* او وسلا لع زوق لش ىواص ب نوم ويف صولا نصت كا
 المو زلاو نال صام لش اس اءاس# !ءاسلت جلا ىواضا" فكزباوظعتيا لد ا ىلع

 2 | مى
 ا موىسوم لعوعُري نا لكش ليعلم فيو نماردعا نيمتلب وهو اه سلج نماةيحلا رضع افك وهاهو علشَد ظ 211111111111111 7777577

 فاتك تلقا - لام اتوو تفس ا لهنا تيس كيد و© َنَيِوِخَلا َنِم َناَكَف هنيرقراصف هكتداذ نطيشلا هكبَتاَف ردص د ا ع 32 . ىو ل 3
 متاعاؤ* هبوه عبتأو اهرلا لاموايندلا ىاٍضآْلا لإ نكس َدَلَدَهَنِكلَو ملل هقفوت نايإمم ءاملعلا لزانم ىلا اَهبهنَفرْلانسِشو
 _.وماوديخغ سيلو شمله هناثسل مل سياتوْزير جزلاو درطلاب ِهيلَع لمحت َنْلَكْلا ِلْتَمكهتفِصْهلََمَقاتعضوف ادم

 يرعشملاءاقلا ةنيرقب ةسفلاو عضولا ف هيبشتلا دصقلاو لاح ل كب اليلذ اهالى !لاح طرشل اتلمجد كل كت اناويجلا
 ارموَمْلاَلَحَم_لثمل كد هلوق ةائّيرقإب ىوهلا عايتاو اين دلا ىلا لّيملا نماهبق أم ىلع اه دعب ام بيترتي
 ايي َنْيِذَّلا موقلا لثم ىامَوَقلاتَم ستتب ءاس نونمؤيفاهدف نورب لتي © ولولا لع صصقلاَصصفاَ
 © نو رريطلا مم كوك لِي نمو سم © َنَوُمِظْيوناَمَهَكْصْنأَو

 ممب للأعت هثدا# لق لئالد اهب نو رحب ] يع رجل و قحلا اهب
 إي ءايتسالاورصيلاو هقفلا عى أمْ ك كيلو ظاحت اورب لت عامس ظعاوملاو تايذللا هب

 لو 0 توما مه كلو 5 دن اح مراتلا ىلع نوم نقيل وطو اهرآضم نم برت اهحفأتم بلطتاهنالمأعنالا نم“ ضاره

 َنْئْرَلا اوكرتااو سد 5-اهب عومس ٌةِوُعؤَو نسحيالا ثنؤم ىنسح لاو ثيرحل اهي دراولا نوحستلاو ةعستلا ىَُخْلا 0206

 دزسزعلا نم ىزعلاو هندا نم ٌتاللاكم هبل ذل ءامسااهزماوقتش ا! ثيح يمس ف قحلا نع نوليمي ىو سفن نوني
 نوري هي هع َنوُدْهَيهَيأ[ميإَحْنَمِم لاتقل ابرمال ]بق ا!ذهو © َنٌوْلَمْحب اوْنَك ام ءازج ةرخكلا قَنوُرجس نانملا نمتانمع

 ٌلخان مهجر ْنَتْمَتَس ةككلها نم نارقلا ايي اودي نزلو ثيبرح قامكه ة2شداط عونلا ن ةماَدق |

 اذا
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 ردع رو
 ا
 نبق اليلقليلت سه ه

 ىواصا؟ملس ريت ندزك مرلاب صرفت و مولا لخمورََّت ف انعم نوزو لش لع از م وغلا وز
 لو حم روم املا (زلاب سرعتك او لع ان ويلا نوكي نازمملاررئاز موفلا شو تلك
 وازن يذلا مولا ىل اون وف (زلاب صوصنم اول يك لشمو اذ رغعم الع |وو سب نحصند | روعسلا ىلا
 (وُقلاعائنرا فاعلا رمت فاريعملا بجو زيتا او لع اهلا سيبو رنين: قد اصلا بجو ثديحو اهي
 (وّهلا لانو نر لت السسراس لائامل ْن انئاو ورهف النسءاس نولكو أر شب مولا نولي نا اهبرعا نيبتول
 نري ونار بس او رلوق يللا # ٠١ ىزارلا دلال ارلائاكت دوزح ام سسيرب زنا للحروف نوكين
 عطقفشوا مش أ لولا تاايأب بم زكشلا ني اوعمت نيزلا ى ا ءلصل زج ىف لري اول ركل عن ويطيعم

 مل ماقلاب مضل ا اومصمو ى ا ص اكسخالل ب لوهطملا ميرو و سميك اب مسضل الاول يرو ىا ءلصلا نع
 تايب دب نع نويطعرحملا نيل نمر انما مب سن الاو نبل! نمر وق تيل كرادم ٠ اريل ىلا عت
 ,بارادما» للزب مما لبو فلز ممن نفور لل :ء مرا شفرفكلارايتغا مثم م“ لل او سل اولا
 انني لقعلاو يئاوحلا ى ريال ماىئالا نا بززعالا رينو ىاتسنا يسارا لمص ا م سرت تلا
 رشلو لق تيلسل ىدام"' بدانعم ىلع م هنالا ورق نمل عا |. اوقبلرمىفش يرانعملا لكم ضورّضف
 ل اعيزوف ن لئاسا ىنب زخأىف اهب انو ةروسلا هزي امنوا نآرطلا ىف روس عجب رل ىف ل ركذ ىنسحن ا رايسالا
 ملومجم الارلا السلا لو ومب د ملل لوا ف اهئنل انو فسخ اءايسالا لف وكرت اءايا نترلااوتراو اريل اوكدا لق
 . لمت اوب فضاء ايسالارلرّوصملا ىرايلا يل نإ ثيل اوبس ىف اىترلوق نفر سل ارثآى ف اره اردو سك او اهسالا
 نولشلالاّف نمرإبر شدا اي لوقيل لسور لع رسلا لصوسلا لوسر ناك ف اراسانارشن ودرت يللا

 بسيطا ميلا هزي سلا لزنف نين اوكدي ذب لاب اذ ادهاو ابد نروريعي منا نوم زري اىصاو إرم نا
 ىور لأ( انصالا متي نول يثو ماجد ٌضسابع نيا لو ازيو اريل نم تانلاك و نطل
 مضل اب ييس للاحترمل دامس نراحل الا ىف اعمل لب! لاو نول زلم ا .ثايسا ف نورنك م س اييع نيا نع
 الو اواو تراث نيت ولا ىلع ىل اوت سلارابسا نا لجو سلا لوسر هس الو را ب اكو قلي )ورب

 نوع [ئيىل[ىت ل اً الكاع ىم الو املاع ى د اًويقر ىس الو اهجتر ىو راوجلا نحن ىف ناك ناو اينسو حس
 فيقَولا اميورو قلارث ايساي شري لبراكم اي عدا ايداعدلا] لاي الورلاركو لاذ معداغوبب هزيل
 مف نولرعي بو لوق هلل لا» فؤوكد مركايزيزع اي نلتراي هش اي لاقيت ميت هيمو ىلع
 روق أل لادا ترحل ك عراب نا ىلع ءلالد ريق و نيرلا ىل ةاعرلا9 ءاراعلا مس ليتر ماكحا
 لاق آلا هزي اذا ناكم سو هيلرُسلا لكى تلا ناانذلب ةداتق لا ملسورريلع ريدا لكى اره عا م
 د - بسلا نولرديل ريو نث اي ناوربع ما قسوم موق نمد الشم متدريا نيت (يفل ١ !باطعارقو م زب

 الك مث ام ني مهي اي ليش و نوط ال شميت نعمت ينسر اطل او ليلك ليتم ان وق
 رتريصعم او وربع ركل اعل ! لا ميسم ايعا مل نيرز سلك الائو ا ويست مل شنيح نمر لا م” اذ لاق
 ىف لا ىلا عمتي نلا حزلرمس الا ل امه البا لاقركشما منو منار ييلع غن ن ايعسلا لاكن مب اند
 الف انما ث زم لع مزل اب صوصتل م وفل ا ح_عع. ماعم ٠ رج اميالو تم اييالف ليلك ليلق م يزخ



 ءفقارعإالا | 44 هةلملا لا

 هدا لص ةهرحاصي اماوهعيف“ ا ركَسَيي زل قاطيالدي لش © نْبِتَم يرن نإ مهلهما خنين ليما 60 يولي ل تيس

 نم كل َقلَح ام و ضل َو توتا كال تولد ىف اوني مل وأر اذنالا نيب © نيم ريال وهام نان ونج دنت نيل
 اراقكاوت ويف ٌةَهْلَجآ برق براك َنْوَُي نأ ىَسَع هنا ىاٌنأ َفَّو هتين ارديوو ةهناص قر لق قعاولدتسبف امل ن أي نكش

 وءايلاب مه ُدّزَي 4*5 ىِداهاَكَف هللا ٍلِيَضُي ْنَم © نوبي نارقلا ىلإ ةَنحَبِثْيِدَح َيَيَف تائيالا ىلاادددابيغرانلا ىلا هريصيف
 نع ةكللهاىاَكئْوَكَي ريحت نودهرتي © َنْوهَمْكي حهناَيفَط قءافلثعباد ل ىلعافطعروزج اوأذ انييتسا عفرلا عم نونلا
 اذ تاير ف ىعسماللا ايفل اهرهظُي يلم ل "قر َنْنِ نوكت قم يلع نإ مهل نق "هزم تم َنَّيأةفايقلا داتا
 أهَّولع ىتح ع لاوسلا خلا ٌنْؤَحَكباُك َكَدَوْلَعي عاجل دب الإ مكتب كاهلوهل اهلها لع ضنا و ترلعتلا ف تمظع

 | عندا اوصال ًودبلجمْفْيْشتتِل كِلمَأ دل لق ىلاعت هرنع اهملع امنا © وملعب الاكل ثا ّيِكل و قيكأت هذا َنْدِع أهمل أمت لَه
 ىنزارتحجاريغورقف نم ُءرَوُسلا ىنَسَم مو ْذْيَحْلا نم تاَئْزَيْل نع باغامبيغلا ملعبك ول ة:هلل ءماح َلإ 5: ف جنا

 اا

 صممت ع تا فص هر .70 ىلا هلق ع روز 2.1, لطدك" 7 0 و5.7 يي (صسع 50 ع. اى ملل
 يشن نم نو ينلاهثدا ىا وه 0 َىْوِْمْؤُ يقل ةنج ايدْيِتبَو نيرفكلوراَنلأبريِنَد الإ انام ناراضملا بانتجاب هنع

 ا ل

- 
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 هحدشس يسد تسلا

 َتّرَمُه_ ةفطنااوه ميِد لْدَح تاَمحاهعماج تال اهفلايو "هي نكد ءاوح هور ائاي قلخ ل جومداى ورح
 ايوس ًاعياَص 1نلو امي نيِلَمبَر هلل اود ةميك نوكي نإ قفرشأو اهنطب قولا بكب عالق هتنيؤل تءاجور حرص >4

 1 هم

 ظ ميد +” يرتب ىانيرنتلاو نيشلاسكب# ءارق فو ار ا] الج اص ا دلو ممن آكل هيلع كلل © ركشلا ل يدوس 20 تل اس ب 5 م١ هذى برس ازا ع, لو سو اد 2 ظ 3
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 شاحن هتماض شيعي هن أف ثيراجلا بيع هيمس لآقف دلواه) شيعي ثاكو سيلب اا هيف اطوءاوح توابل لاق خلعت

 نال السب لم قربتعم ارسال نم ةريي رج تاقريتت
 مب داما نيك ىزخا ىا نس ىري/ ن ازرق حلل ا :
 لرب نالزمرنط ابو ناصا هرب اط نان اميكزخالا صو ىيركلا ىف ةركملا,ىلكاراترما مللبا قكر# اي رتسا
 يرن از ازذ مآ اهرف اصلا لصر وص رطسو هيلع ثلا لص نا ىو نرونجى ا ردت نسل وق لسكس
 ربا بالا زب تلزنف نونجي ميجا ن١ مهمات ل اق ىل اوتيل ا ساي مجدزكر ناظف خب اينالش باي
 لاعتلوق ومو البتار ل ب_فطع نفل م هلم انا ىلا ةراشا ا ناىاناندزرتت سي
 لك نمسا" ريق ااملوم او سم | رهخ دره اكن انس اري هسمساو ليلا نم طف ناو ساولمسل ا توهم
 نوم اطزنسلا براوتب مرج لك ىفرل ىداب ل لتنال مزج لحل كل ذو ءازلا رعب اء مزت تشك

 اسم نايازو كيش ٠١ مد زيد ريحا هرمعا لت اك لاءافلارىباملرق جيك ١

 روب رم زاول نم سير لزعرو مر هش الذ ىوطو رعبا ىف ءزيفسب معاسلار يس كيت راذكلاب ةداعتسا ماظن
 كيرلاواب تتم ضاع نبا لاق ارامملو نق ىداما»ل تتد ى اوان مو ليشك ركز ءاسرالا
 تابئالاءاسرالاد اب ءاسداو اب ءاررجا ىا اب اسرمو اره جر شنا مس لاه وفك |مرالا نحر صم انبب
 رعشخلالايائارزوق كلش بيهخا» اباسدا ل ايديا للاعّريلا لاق تمن اذاوسر اسد لاي
 راكم يبل اب قسحمل مج ا مول ةياجالا ع اس تيظخن ا اهلمعا لكامل بسب نيل اممم اذمخا ىف ءركخلاو لفن يبى ع ىا
 مولا ةوفصلاو عم !ريتعيي نخل اعيبصيف حر اصنا لصرلاو ى يللا حيجج تحيل ىل ايهلا ب اس فررشلا كيلو
 تيا ملوق نم ارمي مطاع يا ارنع فني لق لل #  ىدارع»» خيم نذ اهل تاولصلا عيب
 نايبإ بتال كاريكا تراوق لل بيطخا» |.يرلع قش اهنع ل اوسلا ىف تقل اباذذا لم سملا ىف
 . ثا بم * لسرلا نمو | ضر ا نم الرا يلع علطي م ذر دحر ارث[ ١ ىزلا مسلما رهالا نم اها
 ردو تابيؤملا نع سو ردع | لس يخار لوي نا لئ اقل بسلا مسا سنك ل و لق تللس
 تللورلوق نيو ريم عما سيلك سو راع سلا لصرئازج نلوم ومو كذب عج“ 1 ىف ليداما تاج

 بيلا عار قحملا يدالاو عنا او ! ليبى ساكن وبينا لمتنا بيحب وريفلا نتيذلس ل سينام
 بسيؤلا مث كل م وزرع ريد الطبل نا للبت كل لاق نوبي نإ يشد ىف هرقل رع سلا علل ناالا
 براوجلا حز لكلا اذب حرر ن ولو ا لوسر نم ىنحتدا نم لاصار بي لير ظل الف لاك يره رن ارملف ا لذ
 ١ ملالدو) ةدوع' لذ نولي انيعجخاف تايرينم ا نئرايبشسسا لمى اوّتريسلا وردا كلذ عي م ماوس نغ
 ٠ نازوكبال/ ل وقيل نا لثاول "لاري نم تزيل لروق حم لم سو عشا لص وبن وصى لع
 عمق ىف اك ةررّشلا ملكا لاب ملح ازا زعل اوراس عفر لعر دتيبال نك بطلاب ماع صنمألا نولي
 ” ماده امور لكر دقي را عيري بسك اك اب راي فرن ثكسس اراب الام ناكر سو ريطع يزاول اودع
 لورزاكا/تاقد الا لعن ىف نوكي نازوكلي ابيكا و القص نوبي ن١ ملي ال ءازول ل ريسلا مايل ا ناب بسيجاو
 ىف ايكو ارريعموارس او اهبادو بورح اف ىرخا | ودشمو ةرمايلاننكا ضرانملا باتئم اب رق حل
 لزالا بكى ا نونمالا موقلر وق حل أ# لمد لام ب اهدالا بانج اب لوقيي نإرب اظن ناكو لوقلا]

 مقلف ىزلاوب وق حلل أ لمجا» فاكس اهلا يزد رب وق ىف ائياف ب نوونشملا مهن او نونم يب مهنا
 راهقعاب تنين الاد مدى ب ةروك م ا سضنلا ىل دروقير ور فضلوا لال يس يملا ام لعتو ةرواو سفن نم

 ماو مد امجوز ىلا ىااريلا لوقو ىنعمارابتع اي وربكزنو سنخلا ىلا حار ر يعل اذ مدي[ ا نكس لوقو ضل اويل |

 # زر» ري هزراازراهل رين او فشل اي رزعريحملا مو[ ىلا حيتزبر لش يقر بهنعل ور يحوز مى نسخلى +( نعت هنو و

 تيت يالا علصلا نم اىواصلا ل ار ءالض ا نم علم نم موج م شل راع اسوزرإت حا

 بيا ةدالو الو اري لك ال رنج! نا تلق ن ا ءنطنن اوم وق جيل سل ريا ٠ قاونلا نم ءزئفنلا سي اكرنم
 نقولك ىواصا» ةدالوالوارّسم ل تلو مططن بف مز ا ىف املرعامج اماو لشرالا لا يطوبتر وي فذ ناب

 امو يلوا ير جا لمحل ىف ا تير دي امال لام لصر ةروص لع يلا اما زنا ىور لا نوكي نااعفْساو
 رمش لل لفرع تن ارسلا توعد ناف لزم: لا نمل ا لاو املاداب م افانف حك نر انميئردي
 راما يعين ىلا ىرالا قوارقلا لبطري ررطملا نم عم ايوزولا لارا رق ىلا” كو ثرامل اربع
 اساطعا ىزلارلولا ى ريش حلل لج » نترات ا نم لاير ىلا وقوع دزوب لس ىب و
 ترلانم نعي يلع اواَمو بيب لم ا نولي نا نم [ّيْزسا لف سيب رايسا نم كانا ناكر ألاو شر اهل اميع
 نول سوبا للزب نييللا صرع ضينبو ب و شرراهل اره بسو قيم اذ يرق وسلا نضمن مب ا ايدل سيب ا لا
 ف سيئ اراهما نم مراح ا نالو ثار اديعلوف يجب لم لمجو» قلما لاي لذي اير نكي هريشر ولا
 ب اًساو يروا لوا ءدايعلا ف لول نا بسانملا يدوبخلا ف لان اب سيوراوق لل ا دولا

 ليصل وسرلاربعو ىلا لا اعرطينعس يشل داو اير يت مدل مارت وررتت لبر طلب سيل وم و ميسسل اي لكاس ا

 بارع خيم فكن ااا يد وجمال م نا امور د اميف ع مرعال اور نحمل يدل | نإ لص اون ركاب
 نبت او باصا نم نسر ارلحلا مارا يف تلز (ئعماذر نا ةياورلا هزي لز فرش قرع اىورزق نطل

 درلوامل شدا ناكو لوق حلل ىوامصا نسي ان شل ظياو م ائملا عسي عياورلا وزير كن ؤ/طخما

 اذ رم لكابإ حلب سيمبا ناو تروم ا مم اما نضترل ار ربغو ل اريد و ريس اريك لذ لبق تدل و ار !ف أذ

 نبا لات لا اشرف ىداما ارش اور ري واوا اش رراد اربع مستر الا ىف الع

 ف مسسا ناك ثدام ا ديمربيس اب تملو ناش ل كن حشاس لاف سيلا هائايلو لوا مدالرل هاد سايع
 ىعييطا نلف نبل ا ننس خاف رج لك ا ىف لئعطا نا ئعاط نمر يل اي وعا ممول انف ترده !رامسلا
 ,لازاال لاف هرلو تان هاعمت لوالا تاءاكت ادالاو نعم ا لاوفزنآرلو كزرمب ل لو ممورلو تاف
 نرزامنا» ملا ثراه اربع واهس قيصري لزي لف رداو اربع يتق كملت



 ءافارعادلا !إ | سل

 لها ىا © َنّوُلِرْشُياَيَع هلزا ٌلْكَتُف بيرغ نسحلاقو ىنورتلاو مبحتلاق ومكل!كاور ماو ناطيشلا ىحو نم كلذ ناك

 3 نولي حط وي قب الام ةدلعلاف بَلْ, ضارتكامزيبامومكقلخ لع فطع ةببسبمتلتاو ماسلا موب ةكم
  [ماهفتسالاو ريغوارسكن موس مهد ارا سسماهحنمب © َنوُرصْني حكهَشنأ 51 َواًرْصَن مه«يديأعل ىا مدل َنْوُعيِطَتَسي ا]

 همس يبييبيبببيسِيبب-بِ-إ-إ-سبسشدسل همه ب شسسسل ا تبسل

 7 وللي دم يكسر اى 5 ور يس سس ١ 15 ع و ووو هريلص 20

 مكن هاهيلا مه ؤمتوعدا م 12 9اوس فيفيتلاودي هنا رك وعيني ١ ىزهلا لإ ماتصالا ىرْمُهْوْعْرَتر] همضيبوتلل
 يكل ل لل سس سس سس سس ص سس

 مه وعدم عمم ةكولم دبع هللا نود نم توست َنْوْعْلَت َنيْزَل نإ مهعاوسمدعل 5وحبتي هل مهئءاعد نك جن ُوِمأَص 9 5274 5 1 3 همام وو ورم سو 7 5 ع ري ةوف [رضأ

 َنْوُسَمِل جا مهلا لاقف مارلعمي سباع لضف هز ةياغ كدب مث ةهلأ اهنا ف© َنْيِق رص ٌريْدُأ نإ مكءأعد وكي اوي 20

 راخئاماهفتتسا امي َنوَُمْنَي نادل لب انمي َنْوُرِصْبُب يح ث لب اهي وشعبي عمجيأ م ليزك مب
 يح م | وم دسرم رم و و 4 000 8 ا 5 ١

 وعدا ريغأي مهل لقمهئم الاجمتا من او مهتو دبحت فيكف مكلوهأم كلذ نم ىش مهل سيل ىا
 و دريك قاله قار كرم

 00 000 10110110 «» ىذا هسإ حت اق 21000

 نْتزَا و هظفحب ©َنيِدِلَضلا َلَوَتَي وهو نارقلا ”بنإكلا َلّدَن ُىِْيَلا ىلوتي كليا ةيل و نام كب ىل يال ىف أف نولهمن © نورت
 نإ عمم لىرُصل ّلإممانصالاى ا وعرب نإ هرم ىلاب|فيكق ©َنْورُنَ علا ال و ل ركن كوفيطتي ال نود نم نوعي

 سانلا ق الخ نمرسيلا ىل وفعلا ٍيُخ © َنْوُرِصِبي دمه و رظانلاككنولباقي ىا َكلإ َنْوُرْظني رهغاي مانصالا ىا مه
 أم ةيطرشلا نا نوزماغدا ينام و مههفس مهلبأقتٌدلذ © ني هلا “رع ضرعأ و فورحملا ٍفرعلاب رمأ ءابزع علو
 مه ' طا يي س نس 9 2 ١ 100 نك 7

 فو نيهرمالا باوجبو طرشلا باوج هللا ٌنييَتْساَو فراص هي ترما اع كفرعي نإ ىاٌْرَن نطِيدقلا نم َكَيْكََْي 8نشازلا
 بال سي ١ هس يو ل رس ير رس و ىكيلا ص 5 0 2 1000 2 ٠

 رهتقرملا كى فياط ةءارق ىو ٌفيِلط مهرب اصإ مهتم اذإ اًوَقَنانِبِنلا نإ لحفلاي © ٌميِلَع لوقلل ٌءيِمَس هنإكنع هعقريى ا
 ” ترغيب نط لمان "7 يي 5900 عك موو وف را اع 2 نب او وص زا دا ص ا

 نم نيطايشلا تاوخا ىا مهن اوخا هنوعجريف ريغ نمقحلا 6 َنْوَرِحْبُمْحَه ادد هياوثو هنداباقع 135 طين نبق
 3 7 ٠ تا يع. م رج هور 5) يب مظل ىلا وو هلق س

 عسل صام نا فالى لل ,ظ 3لهاىا ْمِهتََتَمَل اذا :تنوقتملارصيي امكمصبتلاب هتعنوفكي ©نذرِوَتِي لمه غلا فنيطايشلا مهن ونسي رافكلا
 وسام 5 م 9 7 هام ىو |« تا ود دام يك همومي سر

 نمقانا ىل سيلين ند نإ تويم عِبتا أمت م هالك ك سفن لبق نماهتأشنا ايت الهال زل اولا دوحرتقا ام ٍةياي |
 َ اوُعِمَْساَو ناَرُهْلا يرق اذإ و© َنْوُسِم وي ِمْوَقَل ٌةَبْحَي و ىَّرُه و ري نم جج ُدْإَصِب نارقلا |نه ئشب ىسفن لع , و سو »ايش ومما ف سور < هو مح السم رس 5 مم يدا هيي ١ َث هكا.
 اما

 ىيلالع ل قريتعط ار سان تلا نم قري رض تارت

 اتزوق ى لم اوررت حل

 رتب ملوق ركلا ىفو نوشيارعرشلا ىلاءيف قرعاو سفن مرقد ييزلاوتر يتلا وريد ن وكيل اثنا ىلا
 صقل ننلولو يش رعب عر يسأل عويد الص قلعت اوتو مرار عقاب سلوى ها

 اب ليق ىوغملا لاقوة شرتعم دبى ا ضاع اهنياروروق يل لس لل :٠ نوكرشيل اعلاني ةرهاو
 نم لفن أب لشي ال نا امي ىفوالاناكذبا شميج مر يتسم قبس اهب وارا لو هلم لبا لرش ارباو د اراو مالك
 نم داوم اأمانصالازمنايبإلامتوعدت ناو رلوق سس ٠١ لضملا مهوم ال مسالا ىف كزتشالا

 تاذتلالا لرب نرسل بيزو او بل اطل بيعحر ءن ب ب ولطملا ليف ايلا ركوب وسي او ا نع ىفشم انما

 مور تن اانإلو !ىربلالازوق لس زوعساوإا ١١ تيكبتلاو جالا ايو (نّسع لاري زم نع ئبملا

 الرلالاسوعرت ناو رلوق نيس ! د ىو انميب هآرشلا ميم وب الو وزرع ى ا وجيش ان مل هرمي نا لا

 نريوبطت لرائرو ىرب بلل ىلا رب ًااوعرت ناو نعل اوم صال بنل ار هور اهلي ليزا !تارب ظننا آل ٠

 الوب متنااوكرت ناو ىاراقللل بوصنملاو نينمؤملاو لوسرلرين نولي نانوكو ول لع كوعب اي الرثسلا
 يغش ناكذنال انعياراوكلل بوصنماو | مف لوسرلار نكي ا نماورت نولي نازوكالو نايرلا ىلاراوكلا
 روق لش نود للعلا نزع تو كلا فزهررق لقي نازوكي الو ماجا لم الواولا زمن از هنيج
 - - عرا»ل واف تايألا ياو ةرورعزنال نسخ الو ارد فاؤمنا سنن لفوق ل ضو ربصيو َىَتِي نم حلاو

 مكسو ملام ةداذالا مسمي داوساك ارقام ومنح رقم ن اريتسا لا لييعء وسرق حلال
 م ارتد اوعم الرق حك روعسلاولل ٠١ يداوم عع نعمل وريم ل كن يل احا ىف ع اريج نا
 ناي نومي ماتو عابتالا ىغل نم غلي ا ]بولس الاد ةرعاسلا نم لضفكراوراوعص ال ىا سكيا نورظني
 ن'لاع نوظنيو ميرمب ٌيؤرلاو الضاراركت الف ليحتل ميري و مسا نع مبروك نايبر عبر اصيالا نع ميج
 يعتري رلصخ ل كوس وال اعفاا نيل يبل او ضوورعمل اب ىا ترف ابرماوزوق يك عروب لولا
 رصارغ الابور اللا عيب اجل اي رارملا ن انا بعلب اجلا نع ضعاورو نه كرادعا» عرشلا لقبول معملا

 لع الابو بعلاف الجاو م السالا,افعض نينا اب دارلا ناك او لاتقل يبي رغوة ربجتنائس مدع |
 وب ليما فصلا فضا ل يق للك نحس نمو ىف ال ذيل الورك ةيالاذ ميلا الطالاو مقينعت
 تزن الالسرم مام ىبا تباوريرج نيا ىور# 'ماياقتالفلوق حلل ىو هرعل باّحال ىزلا

 نم لضاو كبرت ىشسو لرلقنوفعت نا كرمال نا لا لزج اي ار ملول لالا

 ظفللا لا اطموم د اعوفر ةدايع نرعس نع ريوورم نيا ياورو باول لسم ويسر يكع ريا يؤ ا لاك باعطت
 قدام ناعم ناو لب اإ ا نم ضارعا مالا !نعو فعلا و نور ايما مرحا نضراطيرعاور تم فخ عطالا لصون ال |

 سلا لص ااملوررت بسس تع شبر ماو لوق هلعتم لو امم ق الغ الا مرام عما يا نارعلا ف سيل ْ

 ميلا هب تلتف بضغلاب فيلو ل اكريب اهلا نم ضارعالاو ىورعم ارسال اووطخلا زيخإبرعا ال لس يلع
 عراب سسوسولا سيف سوسو رزه وأ اورييملا ىلع ريارظل قل اسلا ترد لص لا ىف ومو سلوم غرتلاو

 بال باطنلاو كل سوسو نعم يفز عرتنلا نم قش وربط هيطملا مساس ورميلا ىلع ثلا ىنحم
 للل/ نايىا ضم لع اياو رز وق ل١ . ىواصا” لعل ايدستال ناطيبشملا نال وريظرإرماو

 نايل اب ةذادتسالا بسلا ى الايس انرق كل كراسي ثراان فال ع سوسوا

 ل' اطيل نلت ندا ىا فل اطلق تلظس ىداص ”ميترلا ناطيجشملا نمل اب ذولا لعن
 بفرح كر ثو ملا ى ١ افي تفيطي لايثلا ب فاط نشوان وطي اذ نم لع ا مساوب و ييجلل ف نيت
 راصام فلوو رق ادلاو عنيف اىلا لسن يللا دم نوبي نازوكت فئاطلا اماوريبكلا ق لاو وعسااولإ
 : ناني ايلا ناومارلوق و ريت من ورير ل ميو أرسو 7 اوماو زوق هل“ < »رب لعاقو لغات لعب ررصملا

 ريل د نيف ايلا لاري اىريثشلاو قافلاور اللا ناو ل ايدارم ا نال لزب د اشاقاشلاىار هللا
 هتللل ىوام»' أ نينار يكل اريام ريف قانا وراؤدلا ىلا ةرهئاعدابلاد ني امشما لا ةرئامواولا
 م حري ني اييشسلا ناوث الابر اري نازاجواوعررالواور ل قسم اوغا نكن وسمي ل أيا نورعتيي ل لَو
 رم ساطيثلاو مه اومتا لرييضلا عم ارناو اوما نيزلا "ليام ن ماوما نالرجوا لوالاو يلب اجلا ىلا ري لحما
 ىلا, رغيراصنالا نبل قر ل ثرر يلا اوعمس ان نارقلا ىرق اذاوروق هيكل مر ضنجلاييدإملا نال
 صا وملا عايتسا ف يألا نا لع بصل اروممج ناو نيا ىف لع ةولصلا ىف سو ريزمر شر !ىلص شل لوسر
 لاكو ةولصلا عسانا رج او نآركلا نا نيمو لرايم ا ف ام ىلع ويب اسف ناجح الاو طنا! لو

 ان و لامكب يجو ا قولصلا ىف ع اتسالل تاصئالا بجوا ام نءال تيفخةرارقل بال توك يالا نوكيا كل
 رلوق انلوصا يبكى ف ةروكز ل تلد ارومشس ناو ملا فلخ حت افلا رقي قولا نع ىفه (شنا لاو اًنرتع
 الا ولصصال نو حسان باوجباو ىف املا يتلا يالا اوي الف ركحم اذ بس تلا مت اقب الا قولص ل مالسلا لع

 والاول ةرإ ( مالا راق شيمر ملا ىف ءاجو اب ايا مكمل راو ناك خم اذهل م الا جر ارق ل وقف احلكو بس تاكا حت اهب
 ا" سيفنكا بسك ةزوكذ م طسبلا حم
 ا” ناطيبشسلا سوسو نسم لن ىا يع .كاار يول نار قي نم ةروصيو ةروصمنال ىا حلك

 ع



 - ملاثنالا | . هةلبلا لاذ

 تارقلاةءارق ف لبقو هيلع اهلا قشالن |رقلاب اهمعرتَعو ةبطخلا ف مهلكلا كرتن تلزن© نوح كَم مهلكلا نعيش
 ري |ًءوَحَت امساك يمت ىف َكيَمرْلْذا ءاقلطم

 00 اا

 اًداكصق ىاِلوَقْلا َنِمرْفلا نوُدرسلاق وف هدم افودخ كيج ةللانإج
 ذأ ةفكالملا ىاَكِتر َنْدِع َنْيِزَل نإ هئباركذ نع© نيا فعلا َنَق ْنْكَص ا ورخاداورادزلالئاوالاصإلا هونغ يامي |
 اونوكت ةدايعلاو ءوضاحلاب هنوّصخي ىا 6 نوري مَلَوهب قيليدلامعهنوهزني هُوَ هدب نك نوربكتي نو ايزو
 ٠ 0 : هك © ىل 5 هه . 86 ندم ده ا

 و حيسوا ثسوا سبك ه يكبذ حبسلا ثايالا كيركميذاوهلاواةينس لافنالاة روت ميله

 لاو لاتقلااززشابانالاتل ىناجّشلا لآقفر بير مئاتغ نوملسملا فاتح اآمل يحيل نمل ماب ةيا|نوعبس
 و هللا اوُقَتَد حجر دتسلا ف مكاجلا#إو ,رءاوسلا دمه زيب نزع ةلداطص اهرمسقف اءاش ثيحاهت الحج لوَْرلا كني كائنكلا مهل لق ىف نمل مئانخلا لانا نع سهغأي كولي لزن اهباورثأتستالف انيلا تقفل متفشكتاولو تايارلا تدتمكل ةنانكرخويشلا
 .. [ةولماكلاَنوُنوؤَملا أمت ادد نبنمؤم ند ناو سر وهلا وُصْيطاَو عارنلا كرو قدوهلايمكتيبأو ةقيقح ىا رندْيَب َتاَداَوُحِحَصَ - ىو 1 ا س5 رب وهدا[ و بح و ١ 9 7 و م ا نم 8 ته وعا نع ص اطر وس سو وم

 - لص اعل ارث
 و ليم ام سا 5 بحجب[ ور هت مساس ورا و ا ا ا 5 حا وك 6 7 . مر سدى

 اهتر ىلع ٌةاقيكصت اكاَمْن] دار هيا ْمِهيلَع تلت اذ هديل تفاح ْتَلِجَو ةدبعو ىاكللا ٌَركْذاَدإ َنْيِنَل ناميالا

 ك0

 هةيسسشمحشكخ مس سنت للا

 ١ « ازالة يجاوتفلوبو 5و وا 50 هلع ساس ا سوود ىف هلو حب َ 5

 هلد خل عاط قف © نوفِفني مهيطع مق نر ام ءاهقوقحج اه نوتاي َةولّصل ا َنْوُمِقُي نْيِنَل يدِجال نوقش هب ّن َنِوُلعَوَم
 5 وس رم وا سي” و مل 5 ا 2 ضرم ىو ووك وو 5 ماس و

 قشر َو ٌةَرِفْغَم و ْمِصَيَر َلْسَع ةنجلا ف لزانم ٌثْجْرمْرَ) كشالباق لص هي َيْوُكوْؤُملا مُهركد امي نوفوصوملا كيلو
 ل اج رلو و 1 + ع يو هح

 لاح ةلمجلاو جورخلا 0نومرُكلنْيْنِعْوَمْلا نيف اَقْيرَف نإ و جراب قلعتم قحلاي كلوي 'نم كبَر ككرخَأ آمل ةدجملا فكي
* ٠ 1 5 

 مهلاريخ ناكُددو مهتهاركل اح ىف كح ارخا لثمأهلم هته دارك لاح كنه ىا فو نأ ستبيرب اوتو كرا فاكنم

 نيل الج لك قرت ار سا تلا نم قري رم تارت
 مرلاب تنوز مبا نا سيل ازيزلا يلا نق حل

 هانعم ليثو | ريزلو قولصلا ىف نمل اَرارَف تنقو تادضالاو عا الا بوجو ورم اكل دلرم ا لامي الاد
 عامسايف ليو متؤملا عابتسا ف زا كرشط ثا ىنر ريالا رومبتوراوعمتس رز وزرع نقلا ل وسر ارمي ذا
 لاو نارقلا ىلع ءرخلاىاريلع ب تنل نر قلاب انعربعو وق جلل دما» حمالاوببد اهي ليقو زنا
 نيس قرط نم يجتساولا عررخ ا دمج موي امل تان ال اي اورما مرهف اف امننارب اجدد طعبوريمت نيريعس
 قولصلا ف َةرلرعلا ل امنا لوالاو رخسلا ىئ لاك سر رعلا و مبا وص ميبأل رم ابع تبا نعيم
 عملا لا ناروحا نع تميتلا راو ىنخت او ىرمزلاو نسل لق اننو عضيرم اب تبجو مد او يك يلا نال
 انضايسا ضب يتسن اس لاق رف نل. ري وام نئرينتلىل ري ودرم نبا نيزخاو جولصلا ىف لا هزب نا لع سلا
 تاصنالا بجو َنررغلا عمن ملك فش بر سلا دبع لاق يسعا ملساويبع شمل لص تل! لوس باوصا نم
 رج نبا يملا نبا نرخ ورمرقلا حاكم اءالا فل غلاف ميلا هذب تلزم لاق عابس لاو
 رول اوصال عشر ىف تمازن ايما رثغ اور يف و يلا هزب تلتف قولملاف نولكت او ا ريدر ىلا نع

 نم ميتا نرخاو سملزنف ةولصلا ىف لصنبىلع انضمي لش و وهسمن يا نوير نب الو مريب يلا لص
 ريمبطتل اواةولصلا ف ناكر اوس ىا (ئلطمل وق هل لاو ةولصلا ىف نوري اون( ل ضخم نب رشلادبع
 مث يرئدل ازب لكم الاو تمضئاف نقلا ىلا سسسلمبازذا بألا ىف نسا نع متاع ىلا نبا عررخا بريا

 . نآرشلا ىراقل عاتسالا بجماول اعف ريفنح ادنع يوتوللو امل عرارتسالاو ابر نع تءاصنالا يرهسر ومجنا ||
 عاما ىف ليثو تؤم عراهتسا ىف زرا ىلع زي اىعلار ومص كلرادم ا بسحاص لل اكو رص لذلا يف اذكق وقصنا حراؤول و
 اندية طساوال لائئرالرج او رسلان دب طسوتمى ا ارنب ارصقزرق نا لا» ححاومب و يبذ ليقو بطن
 لب داما حادطصا فذ لوع انالرجج ا ادع ايو ورع نور رطكتملا عرسي يكب ىروصلا فكي ناو رسملا ناذ

 و ةرإرقلل. ارلزلا نإ ضملا حنش نربط م هس وتس ييرقنلا ومس امور يجب اوم ارجل واول اكو وررسملا

 هسسلا» ةورعجلا لفرع ا ندد ميرا ةولصلا ىف سلايم مدار قلاراذداب داما يس ابع نيا نعو ابر يع راعرلا
 معلا نوم و لييبا حم ارم او سمسا عريلط ىلارفلا عروطط نمىبو ةور عمتورئل ايت حا
 دوي لوا نول نا بلطف قارئلادنع مونلا نم موق نان الا نالرازل اب نيكولا نيزب صخارئاو يما ىلا

 توبيناهفزلاب لغشس نار قش ى ولون اوبو مونلال صني نانالا نالف لامألا تتو اماو رنا
 مين ءلوق لوالا يربك يخا ار يس لاؤفالا ةروسلوت يش ىواصا» تاءاء لع تحب موأ ىف

 ”ةرولذملا سلا عايألا تن انزاو ع الاوه دريل اوروعسلا ىب او (نم ومع اكاريكى ا ينم لوقو ا نضرق ىل ناد
 بذل هاش ىف نقلا تايآلا نوم نا ركل ىف ىقاولا نوكن م مزطي الا كسب تمحو لا وكاولا ناش نأ

 ينتاب رضا هق رونعل ولا ان هرخآى االاو ار وتقدم عوار متهي دم اب تلزن قروكذم ات ايلا
 | أع سلا تالا لق حس نيف حت تايلااورفكض يذلا بيكر كن ذالا ليقو ني رم ل وقب
 هرم او اشلاوروادولا ىور نواس !نلخال لق نرغب لك " نورفكم كابر

 ددب مو ناك اللام ايع نبا نعرنمركع نكرنمب ىلا نيدو نع رط نس كال او نابع نب ]لخلل او ريرودرم نبا

 تايارلا سمحت ٌعروّيملا او لابرلا نابثط لذ ىف عيداض ذك اذكلذ ازلوانكع صم عطص شر لوس لا

 لاو ترف نيا مط ريطشمل اول مد ورا اناف اسي اوراس ل غروموسلا لائذمل لمجىزلا ماعلا تناكارف
 ىواصا ةرعلا نمر لع انونرس "ور سلا لص سلا لوسرب نقم اون الو ىا خرويشسا لاك رلوق هق
 ول موق كلل 7 تايلرلا تحت م انئابخد انرسدتدانيأرب مل انوعىا مارال تلد
 || هائمو لفن عملافنالا نمر وق لكس :٠ ائيلا متر ىاانيلا تضل لوقو متسرتمناو متر تلا ىل تشم

 تناكامن ال وارثيلا ل كالا نع اروضخملا ل“ ياارب ال ىئيعلا ىلع ٌءرات قل ءاضفلا ضرع ىو هوايا رخدلا
 لم لفن عمل ننال نعرتحلل دمج الار نعت: ةدايز مالا هزب لع ايلف مب سلا مث لا ىف مار

 . نكبر امماف عل اسا مالا نأ اسبر مالا هزي دايز ةرايزلا ىو ايا رائلا نوكسب لضت لاو يابساو بيس ش

 ىواص»" تيقبالاو اسكر تحااًراذ اسهم ل زنا مثمر |ههليقن ا ناكمم ىف | وعمصو ني اوت ازا وف كلب مل ل الع
 ل لمس لا ثسيح نم لوسيل ايما دامملا سيل و م يسطلا شح نم امل ابنا ىءا لوس لا رسل لو تل

 فيكم السل او َجولصلا ريل لوسرلا يسيل ىلا درب سم | كى ار وعسلا ىلا ةرابغوارزم نسا ما لمي الو ىللم اب
 بلا ءاط ناايرالا لاك مالت ن اهرالا ل نيل اليات هلع هرم ى ارب لثدي نار كريما ام
 ىواصا٠ ي الارخأى ا لومي حن ونمؤب اذ سير والف ل اىّنرُسنا لاك لكس ضنلا يف عرف اووهجو مدهو لوسراو

 و ءايلو الا وايبنال!نم ىا ضرالاو راينا لب ١ ناييادرعرضوربكالارضف ف لاقانابي مسدازلق هل
 نوكب ندر ىلع نبي اؤا قار ّسلا نال فني نمؤملا دمج نم ى ا سخي ال وريزي ار امفل او راربالا نم تمول ا ام
 . لا نم شيلان ظننا نا لاهترسلا لاكمي الا بايدادش وانغ الا ماقم رضيع ظل ورورد او ننلا مير ىف
 نيّقيلا رج نم ل ٌيلبرهعلا لصا ممن م نامّسنلاو ةرايزلا لجتيلال ىزارلا مارالا لاه اك ايرالا نا نق هاني
 رشم الاكرف سيل و روازل و نيوقتلا ل يئرع قوق مفي | نبي هترم ناف تدلل اك ىف مهلت# البا يمئام ناذ
 كة دايزلا لبي ٍقلرصّسلا نا ىلا فئذي راسا 'ايدرصتد وق ل ذأ 7ث اعلا بك ليعتس او [رنز
 طولا يف بسم اهساوا ىف اهنوم زاطب ىا قولصلا نوعين يذلا وق هل ح١ كلامو ىقث انا بسبع
 ”لافنالاناب سلا بو روقاولاوصتلا ىالايا هزي ى الرق قلم .ىداما» بادألاو ناكدالاد
 مسالم كامات اسي نان وبيكدو لذ نوري معن ان نوح يد يوسلا لعمار لش لوس اور
 رمش يبارك ن اتباراررب وقول نويلسمل عقو نا لصاىلا برق ل اسلم ال يوما لم ميخائيل
 بارلاو غروب انور لارملا اوراب مناي معد (رلو عطل !ىئارل ى باين ان نم ةرباركلا هزرو روس وغلا
 يبل يذ ناكف لاتقهلا وار لور منيفلا صقل ءارتبا نيدملا نم اوبر فمما اهنذ ميد دغو سيرف لائق ةناتلا
 للا كيرا لضسروق كل 3 لمجا» عبرا قلغمف ىرغالاب نيت ادصادشلا ريش لات هتب ارك
 امن لع ان حروزلا تمقو نكس اركلا نال ةررمقم لاح انا سمن قو روم سم ارك اص ف فك سلا ارا
 باؤيلاوزيطلاورمنلا نسلم ترتد ملا نيوزف ناد قو ى ايل ام مبا ملاريف نار قو وق تش

 ارتيربخ يزل ولف لري لكلا نإ ىف جروزذما لم زر وسلا لحمل يشن ىب ىلا لالا هن ىا فك لفوق و
 ظ سرين لكن ال ىااتعبا كل لش هلإيلا زيف ىا توزم
 لا نييلكتلا لارعتس يلع شفويا يت زل اشبب تاذ نا حاجزلا لاق حس
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 جمع

 رص اولا هزي ل يرعوام تميس والاب وزملا نالررك اب نالاياللاق لاق عزو ىلا نجر

ل ملحم عملا نولي ف سو هلع لا لصون اطغأا زا نويتترارت حلال |
 وى" ب اطو

 راهنها لوا قبلا قمر وقب قيعسوا كردي ذا نع لب مر نوغتتش نا روق ناك” ىواع سب مح |

 هل | |
 م

 ملافن ظ

 هر ارمقللسو يل ثا قسونلا عورختلخ هن 0 1 و لو جوبا جرن شرق تلعن اهون خيل هب اصماو يدع شدا طص جرخفماشلا نوقع مير نايفسأي ناك وأيا
 5 1 1 ايانع “ نورك لاسالا 1 نع لدم ك # مصور لع سلا صر عاريا نع يدري رو ثري ىاراسو ىف عجرا لهج ىبال ليقف تينف لجاسلا قيرطريعلاب نآيفسوب! ناو ريفزلامهوأه ةعاوب فيل ةكم 5

 'ء يجز ملاولاقو كلذ مهنمعي هركو رهقنلا لآتق لعووقف وف ىهتفئاطلا ىدحا دعو هذان لاقو هياصمأ لوسيل هلئا
 ظشابلا ىاَوددَشلا اذ ٌرْيَغ نا تودبرت َتْوُؤَوَت َوَر هنأ ريفنلاوارثكلا نيَتْعِأطلا ىّرْخإ ملا يكل ييْذإ ركذاو هلميتشار عل ساما زي مل 200 ك دلال شل يم” لإ وك” يلا هي” قناع هيلا © رو ظنيرفه و قبوملا لإ َنْوَفاَي اياك هل زف َنببت ام َنَعَب لادقلا تلا ىف كدب قآعت لاق امكدل
 ل مددعاد قلااونال مان زب ابن رك رح ام ىب ةرع روسي ةقباسلا ةئايكب هرمي قل قب نأ كلا ُلْيِرُي ريفنلا فالخب اهد لعواهو بع للكل وك ريحلا ىشو جالسلاو

 رفكا ليا قصيَلِطْبُي و ّقحلا قوي ريضنلالاتقب م وماخ لأ صيتسدلابمهرمخا 6 نْيرفكلا راو مطْقي ةرالسالا
 تسسسسسم ل ل 5 وولكس سود 3 ١
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 أمك ةسمحرمث نالأ ثالث تراصمثالو كمه نع اضعب مهضحب فوري نيعباتنتم 0 َيِنْوِدَرُم ربكَيلَمْلا نق فأر مكدبعم
 درا ندع نصا ريتا امو دك َلَم هي نيَمظَتِل و ىرُشب ال دادمالا ىا كلا هج ام و عمج سلف اكيفلإب شو نجع لا ا 7 ملا ين” < راو 0 0 ا فل دا
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 ءار ةنكو قيل ىلع ةدكول مكان مكيلا هتسوسو نطل ري كءع بهذي 5 تأ ثارحالا م ؛ب وح ريل ” ا م لا اعمدكرل ك 5 50 2و فص سو ا هر و هلا
 نحيل لْذرلا ىف توست نا نَماَركَألا كي تبي ور بصلاو سيقيل ينيك ىلع سدح طيري هءاملا ىلع ثوكوشملاو نيث سغ
 قلم ريشبتلاو ةناكالايداؤنما نزل اوبن مصنلاو نوعلاب كَم قابى ا نيا سملامهس اَنيَدلاةَلِولَمْلا لإ كبَر

 نان الج_ لع ةرهتع ا جانت نم ةردي مج تاتي
 مترك مما ريارخا ىا فلو رلوق سلس :

 لج" ن يندالاوك ليل لاهرو وك اوم اان ناكو ةراجت لاه لبا ىاريتب دك نايفس ابا نارلوق و جروزف

 لوقو فانا هذين لربجوربخا نارعب ىازلا لمتولا حر لوقو رن اشكر يزن ناوراكسكل ريع علا فو
 مرش يتلا مب لكل با ىاررنلا مرلوقو نرركخ فو حزرعلا ىف يزاول زيل لوقو سيلا لاول و ءككاولماتم

 امعم قلارهلاى ان ييفلاطلارعا لوقو سوم هلا ىف كك رشعلا ىلا ”مالشلا نعود يتم هلا نرسل ع شراع ف

 روؤنلا لاتعل ىارل. عّئسن موق "لتتم ميورعلا فطري ارعوريعلا حجب اهف شير قرافكى را ضن اطلاو املا
 راجيا فاق ى٠ نيت عب لوق فلس 1مل قل ىئضاورعلا قلن ن دع ذا وريجلا بلطل اجر
 رج عمان اكو لفات لكاس سيسهل لف اق ىب ل قثر سا ذر يحير اع نامل اهعاب لب الارهتلا لصاو مشن نم

 فاس ايايثيفا لودع لع ايرعثا بسد ىا نولي اوفا لاتلا نم ص يمال ن اوما مهنا من [ئسس وركز
 لبس رش و ياو ىلا و ملا ميد نيكرشملا لإ ظن مالسلا و قولصلا يل ار دعا نر نعد ويطتس
 طقس نجل زك ازاي نصرالا ىف هت ل ب امعلا هزي ليم نا مدلا ننئرعدام نرحب ملا وطي مي يزهو للا
 وسلا ىلا” لرعو ا بز جبت باف بكد كرش انم لكاغكد سلا ىب اي للا ثو لكم لشد عن اذ نركب ولا غاو هذادر
 ور كحل ! نيكي ىف اهب لئاو ماين زن لئربج نادرو فلاي مد وق حلك هرعو بيلا اد ىداضيبلاو
 ىلاالا رعتو نن سدا لئلا نا تبني لو لكس يفو شم ار اري ىف ابي لئأتو تئامكل ياكريم لزن و رولان
 الواامب مب رعوروت تنل ىدام ارب لمعت لو يراسل ادع يك لزم تشاكذ ابريل اماد درب ىو

 مس عقاولا ىف ىب تناكو فال تسمو فال الملا نم نار للام دانم م نيب عم زبه رضع لا
 قى رداص مضل تداص مره ال اد ارتب فال سماك امنا يراوحيا لص وو فلاب لات نييك الأ
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 لما تم لاقر همس اوروقو طم اب ىاةناعالابرلوق يطل راما ىلا حشر تشي ل اهترلوق لف ىامبذ رهن لوزن نم لارغا اي ا 0 اغلابوب هرتكو يرث عاام نييحاا منعب
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 قرر نيمؤملا لم لل وتلا نم عر كلي ناكو تابت مل نومي لذ سؤ ى | يعرلا اور فك يزل | ولكل
 1 لبا" نير شملا يبولق ىف نوبل ىلا
 ا

 نس وررعن نادي (ديل عد ىذلا نال مي مار امظاو يدل ري عَق ن ناب داو دارو الإبر زططلاو قرصنلا نع

ا لك ايلا لطبتو زوطإ عرف ازيلو موق و نيرما زازغال بس ناك تي حب نيؤاكنارك نمو تتح
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 فعضلا ىلعرافكلا دزيملاذاامب
 وقيل كلذ لحق مهلا كل ١ لاصي ان "طر لنك ورشب ةيمربر يثكل اشيا تويع ةاميالآ صل نم افك نال ىصحلاب تمر سد وصر 5
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 تيمنا ومكأيا ةدمنب نك هلل نك مكيوقبردبب ملف

 ميل سس يس سس يي يسيل
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 _صحصغ# !نهو ىف عجرملا هُربِصْلاَنْكِب ٌءدوكََج

 موقلا نيعادهغأي
 20 ااا

 يأ وقح البدل مهلاوحاب 0ُمْيِلَع مهلاوقال كيس لإ نإ ةمزخلاوهأََمَح ءاطعلب ُهْنِ َنْييِْومْل لي
 سك ىلا اقبل

 حطقا ناكني مها مكتم ليججوبا لاق ثيح ءاضقلا ا رتفلاوبلطترافكل ادعس نإ © َنفكل كف عضم نهم هللا
 "”لألا ىان اما نهال ا ةيرع

 نود هعمل تق نمو لهجولا وهو كل نكوه نم كاله أ مقلادتَفْلا م52 نكَق هكلها ىإ 3 |سضل | كتيح ان فرعن الأمان اتاو.محرلل
 مس يسم بسسس سس ةمسس-لالا ممسيسس سس بساببابيبسبيبسسل

 ينط ْنَل و مكيدع وصنعت ىنلا لاتقل ا وشتن ورك دْيَح وهف بررحلاورفكلا نعاَمْتَت نإ و نينمؤملاو مَع ةنادلط نجنلا
 14 ل11 ودك مكيعابج زيرو كبك حقت 1 و .

 هس

 اَولاَكَنيِنَلاَك اووُكَح ال وظعاوملاو نارقلا © َنوُعَمْمَيْوُتْنا وكرماةفل اب نءاوضرعتاٌوَلوَت ال و كَلْوْسَر هللا اوُعْيِطا
 اس َنْوْعَبْسِي اوه

 هرم ب سدو

 ك0 ا0ا0ا0ا0ا0اة0ة0ة0ة0

 اَوثما نيلي ماللاري دقت عاوتنو اتيتسا تاويسكب ف ننام هللا أَو مس 39
 ١ سس را

 21117 ووو وا عسا عا

 ةدانعم
 وطنلا نعي كيلا قحلا عامس نعُدُضلا لل َلْدِع تاويل رس نإ نوكرشملاو نومفاتملا مثدلظاعتاوري لت ع 1 ْ ١ سو اسس ص ا رب مي اش ا 1 5

 ملع د قواضرف همس ول ومهفن ع امس :خْومسل قحلا عاوسًالصارُيَح خهنف هللا َمِلَعْول © َنٌوُنِقْعَي اكَنْيْزَل هم
 سوو 5هآربور 4#

 اَذإ ةعاطلاب ٍلوُسرلِل و هنيا وج جتسا اوُنَماَنّيِزَلا امني اًووحو اًدانع هلوبق نع © َنْوُضِرْعُم حم و تع اْوُلوَْإمهمفريغجل نا
 ها نمؤي نا حيطتسيدلف مل َعْرَمْلا َنْيَب لوحي هللا نأ اوملعأ و ةيديالاةأيحلاببس هنال نيرلارما نم كريم يوم

 الالم لم قرتعمل ار سا ئتلا نس ري رج تاير

 لئاتن فيك علال الما تناكىرايشالا لااور انة يس 72
 لوغو انعالا قرف وق سلس بيلخا» إلا قانعالا قوق وز فان لوقي فذ ىلاعترسلا ملحن دك
 رق ممر الوعغم ل عتسا ثسيتسيف عوق قو قرف لئلا نفل صودا ىا وت حملاشلا ل اناك ولا هانعهورب
 لايتم يفرط لل يسصنلا نع مورخ نيسحنو نريد عرس عير ظلل م ذاطع ناكمم نورث ارا صا نايناو ناكل
 اناس اكلا يرق بزر صقل وق ماسلا راش امتد ةزئاز قوف نا لبق نيو فل ارماازبو ناكر ريف

 نوف اهنا سؤرلاو لص ائملاو حيازم ا ىب يلا اهبل اها ا قانعالا قرف ينم ا ٌةرابعو لجا نم يلع ىلا
 الل رتيبسدابلا من ايرلوق رس الاو لل او بعرلا ءاّولا نم ى ١ يازولا كلذ لو سطس” قاعالا

 نيؤللو ىناا نع بسابو نك ىف اوراع من ال باجل ماعم لص ارلوسرورئيااوفل انلوق حسك ىداع
 مارس امل جسما ليطكموبيلا ازر ىف مم لزمامو ىا باق علاديدشرشلا نان زوق تيك ىواما
 ىواصا» لاّلااوزهجن نلت ب زإلااونمآن يذلا امم اًلرلوق يق ىواص م طلاع

 . ىداص#ن يزت از منول امى ا نيم اب ل امض نيزلاوبسو ب لوعضملا ن' لاما غمز لاق حك

 نوز متو روع يلق ليلك ما لكبر داؤا ىلا فعز نم ايدبد نولي ىان وحزب اح

 ربظنلا ىل'نلطيو للا ليام كل رمولا نلط/رايدالا مول النوق حش بطغ»» لاما ل خر ارمتماو
 نو مس داما لوخش وانعم موزطم ىف عسا لي هلا ئرؤ مام الاوم ورمل ريف موزطر وصف او نجد ملا ومو
 ىنم“ ةركلا وق و غرر ورلط نحب ةدهطس لوقو يررلا ىاروزعلا نحب فلا زرق بله. خررا» رفا ناي
 نيس م رزخا عاج ىلا ى ا كفى ارلوق نجلا ىرم رج » ىويتيل وا نحت نعمت نشيل وق و عوج
 امل يلا هزي ىدلزن مب لت فروق جل لس لراو» لع يزين نس نال هاهو امينوم قل ّيفلا وس
 ما بدالارّسلا ازيك يس ازكى لق انا لوقي مث ماولا ناكفررب نلاكةل رعب نيس را
 تيمراو وق ىواما» ميولتع متر لتقب مكر شا ىاررقم طرش باوثب ىف داو ءافلاو ملت
 ىمُ ا لاويإ نح/ عرفا قهنحلا نا يراوجإاو تايشالاو نما ضب عما ثمر مق اننلاورب األ تيرا

 نكرر لك ىوام"”ميلافئذ لاميإ لوقير ملا باجل نثر اشتاك لا لغث سمو ميا
 ىر ربارؤطيي مالا ابرز ا غلم امل اسيد ول يا ويلا ىلع سنا امرت ل تما ارتي يلا يعول نا نييك رثسلا

 لاو اللا ضانعمر بلال عت نا نايب ألا فو مظل ازئالا كلذ ترا ثريحثلا بل تناك اىنكلو ربا
 ليدل او ل ءازنن / تييرؤار ومب يعدل ل حفلا سبا زال لزسصملاو هيربجلا لوعت كال الغ ل اهيرشملا

 و ساَسلا هررقاك ف وزم هو دس تذوق كيل لرارم درك لا نانو ىلا نفو روق
 يكمل نولو ىا لوألا ررقام لشرق نوف ورجخو ناي سي ومش ربل لمن وطحرلا نيف
 فكل مك حيو ني زلا منال ليتنا ليبسى ع لعلب البلاطات ناروق حيل سس » تصنيف اكلنا
 جوز ااوولدا نيم سيرف صورئعو ىا لمتولا لاك تيم قد السم كيف را لطو اراصَملا ىالوقو كرلاو

 نوم هرأؤ اهياوع وو نييزرملا مكاو نيف !ىرباو كرجل لع لمعت ملل اول او كلا راتساياوفلصتو ريل ا ىلا

 ىو هيلكس ىواضيب ا يزم و رطسوريعرسلا صر لراعرلاريادوارا ناو مهر او ورمالا سفن
 | نيوروارعم نمو_هفن نعي نيفلر فلا ىاى ا انيبرلوقو لطملا نالزخو حاصر يد تيا ا ىاءاضعقلا
 مبا ى ادن افرلوق حبل لما براق لت هريلي نم جر تسيح مكرلل عطا اوبن رج نا مط وبفعل
 روم اكن أصعب اوم ضال ىا نوعس ال متو ق يي ل44 .«٠ رئا نام و لكلا جل اب ند اانا
 طر زعو ملاشعلا سل ندوب الا لحي ىف لوسرلا معاط نم مول اذاذ قون او نردلاب نوقر سعت منا حم او يضم
 نم نمر عامج و تزن يلام باول ناو حاله لروما! لاق نئؤلل ال نم اهم اسري
 ريارعصاو ىلا نلأراودلا لع او لمت ىلإ موتو د ردح دابا ىو منو ميغ نول اوف كى حنش نير اولاد ع
 مجم اواو حشا ىواماا لعرب نورد يع نب بعص ننال مهني اوي ولت يب
 ريف معياطملا كولو مد ىل ارق ا سم ايمي ل لاب لالدتس لا نا لاقي بادب مرن لنا ملك انمذ
 ابل لشي ناوي ر صني مثل صك ذا نال لاحم اذدداول لطيف تر ثلا مول شاول يل محم اوفو مح
 ةلارعلا جوملا مما عراوسالا بدال لوالا عراوسألا ننال فل رسولا نا سلو الص اهو ىل يل الر اقفال
 لالا ل رببلا ناييب لب لاس الا ميألا نموؤرلاسبن ايانعلا بسيج او ورحب ا عر اهس الاجبان ا عرامس لاو
 مل نوليو ريم ال لور لع من مالك اذ زمنيحو مور اي ملح [ئسناوبم مع ايس داتا بسيس نا ىاول ف
 لترسم نلا فني ملول لبيت نو ث ردع بر وتب ف امس الار ب( ال لال ١ نا ىا اذ اتسم جمس اول و
 اهتنااو عاطل اهب ويديم ا تي نائم از راّناو نيل لوسرل ورد اوبك ١اونم أ نييذلا اهب رت يطل
 مشد ةياهسا لوسرلا دي اهتسا نال كاعداؤارلوق ينريغعلارصوانناو سو ريلع ثيل لص ل وسلا قي ماعدا اهرمال
 لنيل ى ارلقو ررما نين لوكرر شل ناو اورو جليل جرا» يكول خلا مب اهب دعا ركزي ناو قلعت
 عممسل ١ نم بررطاوج لب الر يلق نمو ريلق نص نمل يسرق ا نوكن  :دانك ازور اكمعادرطيد اصب ان
 متساو لودي اب رنا ئسذ ن ادن وزنا نمو فن ال م. نمور جل سما نمو نجمنا ناو نزال
 مرسلا ةراوتسالا يبس ريب نحلل وكم ويلا ننس و يبرق وبين ولاد يطا مسا
 نوطقن لالا ل وعلا ى ا يسع !١ اولع اوربروني نوصل تو مذ لع_زؤطع حسع قداصا| ميسا

 م0

 اعام
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 2 ملافنالا از“ ه البلا لاق
 مس حب

 50555557 بت 7 لبوضاخ كفو اوُبلَظ َنْيِزَل َنييِضْتال م كتباصانا بوقت وكلا عابمكيزاجف ©َن و ل طدخُم ويل كَمأَو 4تدارايدارفكب

 يفَنوُفَعْطَمسم ليلك مسد ةركذا وهفلاخ نمل © باكل ُنْيِرَك هلل ويلا وركتملا نمامهجودراكتاب اهئاقناو مهديغد
 .ا قوص مرر 020010077 5 ياللي يي و 4 سم وكي [ مكي ع 5 و
 2 لأ :ةنيردبلاىلا هك وَو ةعرسرانكلامكا نخأي سائلا كحْوطخمَي نا نوفا ةكمضراٍضركلا

 . 9م

 راديموي هرصنب منو
 ٠ « | ل ءرزم روواس و هدم عقلي 0١ ناكر ” رس ركتمج# ” جحا

 _ لا ليتر يلع هند السمكي دق ور ننملا دبع نب ةب ايل ىف ف لنو همعن © َنورَشَت كلك مت انشا تبل نب ذر ه ةكلملاب
 م 71 7 للا 0 000 1 1 8 5 007 ا ل

 لورا ومنااونوُتاَل اؤُممانْيول اهتايملف أداب ع ني ٍةمكح ىعاول نيل ةظيرق ىنب
 ”ةدايصمك” هنو كد او ركل اوما املأ اوُملعا و2 نوبلْعَت مسا و طيغو نيدلا نم هيلع مةنمتؤا ان يي َومْوُمَت و الو

 اَهْيأَي هتبوت ىف لْرنَو مهرلجتل ةناينخلاو دالودلاو اولا ةأعارمب هوتوفتالف 0 ٌمْيِظَع رج ةَلْمِع هللا كو قرخبااروما نع
 0 ا ل ورا خا تمسو ا 1 و لس و سو 0 ١ سس و اسورا سو مي

 :يلؤْفْعب و جكس ْركءَرْوَكَي ونوجتن نوفاخعأم نيبو كتيب عاود كل لَمْ اهريو ةنامدلا هاا اك ْنإ اذ2م) ننزل
 هل ل 0

 ةو سشلاراثب كناش ىف ةرواشمللاوعمقجا دقو اوٌرككَنْيِزْلا َكيرْكَمَي ذإ نمحانركذ ا: هوُيِظَعْلا ٍلَضَفْلاوءلرا ومكر

 كرماريبذتب مهب ميرال كاب َيْوُرْلَحَي 5 3كم نم كْوجرُْب ؤأدحاو لجر ةلتق مهلك دودي كا كوسبحو كوقثوب كرمي
 اسوم و ل ا سمرا و دس اتش مد سلك والا” سا ١

 ول اًمقَيَح نول نارقلا ايي هيلع لذ او ةهيمهملعا©َنْيركَلاريَخ نبا و جورخل اب كرماو ةورب دام كيلا صا نأي
 ادهش ةكم هام كسا عهلارابخا بتكىرت شيفر جت يلق ايناكهندل ثرانل نيوفنلا هلاق "ره ّلْغِم مي سامو ثلا يلاو ل ءافلاى ب 5 5 هء ا .هلكوا ه 0 ما سو ردو م "ب رو
 راج انيلَع زِطمأَك كردون م كزنملا قسما وهن هؤرقيرنلانه ناتكنإ ملول ذو © يلوا بيذاقا ريس لإ نارقلا

 سي 1 الرب خخ 5 0 ا

 لاعت لات هنالطرب مذجو ةريصب ىلعمن اًاماهراداءانهتسايغوارفنلاهلأق ةراكنلعملوم ©وُيِلَأ باَذعب ايمو ءامتلا نم
 ال لوب نارا | تالط 2 مس ل تالا

 بسسس سس سس سي سبب م ب م سس مس اس

 ا مس سس سس سس ب سس _-سسانبنس

 و ازم نينمؤملاو امه ”درخدعبالاةءاب نعت_مِلومعلزناذاباذعلا نالْمهْيِف َتْنأ و ىلأسامب كْيَحيِل كلل نك أم
 وو ردود هكلكو م وصود ةسصووا

 رولط نر قلك ود

 مهر نوفعضتشتملا نونمئمامه ليقو كنارفع ُكانارمْع مهفاوط ىف نولوقب ثيح © ٌنْوُدِفْكَتَي مه و ْمُهَب نعمل َنَكأَم
 و نيفعضتسلاو كجورخ سب قيَسلاب هدم هب وعيال مهلا و امل اَنِعْمُهْمواَورْفْكَْنَنْلاكبََصَاولَترَبوَل لاحت لاق ابك

 موا ن نوب حرداشلا ينل اكن وف اماناهينىءانار روق قيل ٠١ ىززؤو ووعسلا ىلا ىف هما ضو | رس 2 7 5
 اهيل يال ن ب ىعت إب انراد وريلاراري لق هلل. لمت لسا نار جال ابر مالا لوا نم نانرطلا نال الج لح قرهتعملار مس تلا نوم ةري رص تاييدخ

 اميذ أب قلارارل اي ىا ٌةونلارادب لق قلل. لا؛ ىوال ا رزمو حبت اذا اون نم رو ئرل اوعى ا امه بازهلا اريولا نسف وو ١ مة يع م اولصةدطم ننال بطيخ "رف اولا رةتولس

 تاع/مددفلا لاك ميهل ازا نم اري رييواعم عر الفكي تينيراد لوا ىبد عاجلا و يسريلا ويست اللوق نا لاري اها نا طوق الس لمت« فرط رام اردت داخل او رخل /ىويندلا
 ركل قيقحنالاقياق باجل ماريد يلق تمل سس ىواص وس لالا بنا ىيو مدل بشاب الل | | باج عروق درعريتت لسؤال موزه انذق قركمل نونلا بل الف ودرس رثسلاياوج نا لاتلالض وزيت رشم
 ١ سقاس سلا دملا ناي ايلا بيا دع رجلا لوصت ل مجا نعم ئشلا لكل ايصال ندا لاحت شن ا لع امم ثييت مبدادها نم رحم اب مورا ركن نيئؤملاو ىنللا ب يرض ا اذاأو ركذادرلوق جل لا طزنملا
 . داس” باقم ىف مالارطازج مس مترطم ىلع مب از ايدارملاو ا مبا حيو مهين سيترك ىلا لاحم راشيل كرف يس م او ىو قحمذا ماذا لوق وو بي رعب تلزن كلا هزيور ريب ميرعتو ٌعشمرملا لم: وأ

 مطاسا الاازي نا لاا باى دري مفوكلا بي ركدلب هيما نوكسو ءزيملار اها ةريااوق علل | | ترفلافد م انقلا نم قزدد امو قرات اطوكرت لامن اياورماواوورجاب القاك مانا رلوق سسكس لب » هددب
 لردع نم قلاب ذب ناكن ا لمجزلا هوب لاتف ثلا مافلد!فييو مسرع ثد الص بلا لاكن يلدال| لااا ليصنتو قرنا ةوزرحب مزرعه ن يحى اجر قو ذوق هيلا ىواع + ىئر لف تك قذر لحب
 ليج ايمرالنا عاتب ىف يل اوم, نآرقلا نكن اى اءايشا نم ةرايعر وق حلا لال ه1 يلع طماذ | | يطع ملا لسنا لاوس نلذ كلذو فلاب نب فوقي نم راف افر ملا يع نب اهل ىلا ل تلوم يلا هزي نا
 لصْيلالا بازمول | سضمب نير أو: ما باير هلق_ فتراما» ل يلا يراوصاي سلف ل ينم ناوتاريلع لمار لع لع مور يلا لسلسلا لوس اولا "ليل نس ىرع ا يف د ومميرهاع سو

 قالو نأ لسنا لات ةرما مب ارك نيب 9 بوق لمح اماه نم لجبرل لادا يي واعم نعواربصر وب مل | ذر نا لوريل صر لا لوسد لام مائسلا لل ناعما تاعر ا ىلا م اوفا ىلا اور نا لير فنلا

 باني نالن اين ل رارسلا نم ةراهج اني طا قل اىمازب ناكن )حلا ىلا مب اعود نيصديلا لوسرلاولاق | | ذبطكمرزع تناك هرلوورلام ناف مث حب انين( وذش ا بكن ياهلا ايلا لسرااولاث واذا نيدحس يعاين
 رشا لزماذ لاق سابع نبا نعى رطلا,يرجواورازكز معلا اكروق حلالا فراس! رلانرباف حلا | | لانا رفلع لا ريب هي ايلولا راس اذ ذاوم نيروس كك ىلع لزوم امّيايلاباايملاو اعف سو ريع يبا لص يل لوس
 لا مب حيّسلا ناكامو وق هل كك لالسءاطع ورب اج نعازكو جاو بازعب لئاس ل أس قات ايل وروو ىلع يطا وسر ورثلا تضر لا ىنررع تت امن ام نم ى ارت تلا اراد بابلو ىلاقاولحت لف
 سس نبال نت تسب بلا مهم مما نيل تن او ميم نا لعل الررئاو خس يكن مالا ١ اياشالو اًماوطقوذاالو حربا الرثسلاو لاقور جمل !ىراوس نم رار ليسن ش و لس ريلع ثلا قاصر لا لوس

 ىل اه لش ذل امافرل تنعم الر ابعولاما لاق ربكم رع دا لس سلا لوس عب الخليل نيم وتد وا ترام
 ليش ر اعلا بار لع اهنذم يح ايإرش الو اماعط وذي ال مايا ودبس ث لق لع رشلا وت كلغ ا

 | اباؤا بازعلابن ورص/م] 1 راعس ايفو مرا نيب رب ادام لاصيّسا يانعاي بزميال نا

 مف عيالّديلا نإ حلاو مهزعم نر يضلانم يلا يا نورقئتس ميو زو جلاش كراس منع اعف ْ
 لاشرو ار لع لكي ىملك نا 2” يازعلا لوزن (رمجب ما علان ...- مسد عساف نورفغتيل مث! لاولاو ىزراوب ملسو هيلع يلا ىلصرسلا لوسر نولي تى شت لعا الرّسلاوال لاف بيع بارك ميال اياايرل

 /رافمما ناي بيج بناهتى الا نيرا داعدامو ف احر وقو اروشض يب و جاوف لمس م ولم اي ىلا مرتو | | بلا اميف تيما وقر اوربا نا تبول مامن م نارسلا لوسر ابيل لإ لاق مهري لف رام هديب نكي
 يف لاطفال لا اصلا اذدكا لا عاذ غلاف لصعار امض راما نايل ناماباهداعتفايندلا ىف مل حف ان | | 1٠ ملاسعملا ف فس وفؤك اليف توفي قرستنل ا نائل ]كرنب وسبا لامر فكىلام نم حلف | ناو
 ىواصا ةرغألا ىف نخ الو اميف ب ازعلا م نم عنو |يئرلا ىف مهر كم الاو ن ورعم ال خثو سرر صناك دير لص قيلت ةولص امامي ان لاي تس ام بترم قي مرعي 7 !نيزلااسي رتوش

 رضي نمو نييلسا نار يق هب ىقي نيل مسوي ثنا سر ل مين نوعضتسلال و تلق دااسسرامظا وب ليم يراسابرطايترا يجو ىزلا لوقلا ىف فا اورتيلا يتلى صقل هزيركذاذك
 واول نزلا زعئرازلا نع اوريو ىا نوما ى ا اوليتول لوقو لمجانم دلك نم وبلا عطل نم مادرق هيك كلاا» ستاا زنا ب (و ديس الا ربل اربع نبا لاقل وبت ورع نر فلل و كير نب

 حالا ةرورضال ندا ينك لو اهبل سان لوالا لو بنار هنعلا ىلع ازرو لا ]يد اب رلوق يل مالاوء الازقة سشسسا لج مس نر يتم حشو ام نا نورا ا شو وزب لوتظملاو اولا اولا ن وعل

 و موق كل ىواصا» قلاب لع اميرتي لوا ىنامل ةيامنال ةزحألا ةداعس نان” ارو اهمال ىا
 توما اب الو امادط ق والا الملا و لاقورجبسلا ىراوسنم ةيراس لي فرس دا لؤو موت ف لزنو

 || (ارمل ارسلان كد صو متر اونو نييلسما ةزناوم ىف اوخل و منم حقو ام ىلع منلاو راونضتس الا وكر تال منا لب
 الث لوو 2ث ل يعمل ١ 9 لا . ذو ع /

 لس أ دلل متلك اا لاكي كفن لق: ليغ بسيد قر ليتل يملا باتمفيلع (نسخمرخ ص مايا عبس شمات لعزل بس ولنا
 ا” فوزرت لوخعملاو ل اىللو اول ةهمل 227 وسلا لى رع

 آ قتلا م ارمو ل مالسلا وو ةودصلا راغب يف قدك زلاوج سو ريل سلا لصرئملا لوس نولي شاملا السلا دال



 ٠١ طوب

 !لوقلال

 |وأاهّنإ اومعزابك ”ةءايلوأ اونا امو هب اوفو طي نإ ارَحْلا ٍدِحَبمْلا

 همم سمس تس سمسيسينس«٠**شبينبتعللا

 س 5 و4

 ا ادب

9 721 

 نذل الج لمة رتعم اس اىتلا نم قري رص تاّئيرلتت
 ءاعتم لاارئاه نك نا لوقلاور اللا ىلا ياعرييثفلا نوكو ب لوالا ل علا لو زوق حل

 عقلاسا ٌريآلا ف ىلاعترشلا قنىاارلبقال خس ان ىب لوقو زن ونمؤلا مل يقو ل وعل عباس ر املا نينصوتلا
 مفوض والا الا نسما لاذ مسوي ا ملا هزب فر كذ و نورضسس مب وا مي لوسرلا م ادوار مسرحي ال نا

 نبي َنْضَولا يك ثلا معرب تنل بريق ن اف بيلنخلا فرن اى خلا |هلشريالرابخالا ناي درو هذسب أ
 رمل مب طعيل نا يلا هزي ىفركوو مل وسرلا مادام مرني النسا مقل اسلا بألا ىل ىغند سلا ناري ايف ن وتسالا |

 ريس /لاهشا لوب يدوفوطين ارق جلس ٠ ما يرتب ضع اهي نيف ولا لصق مني نب يور
 دديب بعزل ابر فسلا ىلع لف اب قعو حبر ىلا مارب ميرمول لي قو لم نم مجارخاب يق رسل او ملا
 هايلوازرا أ اهدال من ورصي مما لع اعدت و تييعرحلا ماع فك ذ وريافوطي ناروق لس لا
 راوقيىوعرلا هزي نالطير سلا نيب اشن نم ل ضر و ءاشن نيرصن مرحلاو سبل الو نكن ولو قيل اوف اك
 حلو وب اصاب ليتوا ريل فض, اكم وا اوك اولد ام لاوفراكمزق ندخل ١س ل اهءايلوا ناك امد

 نه ليي [َعيَوصَت روق بس ١ ىرغالا ل يري ىدعال ابززصى ا ايفصت وق و سوم اق هاف
 فراغا ف امو رلطريجت نيس و يركع ورب ايو يس ايع ني ) نعوريصل ا اكلا ورم نيرا نعر ير نكي ىور دارصلا
 فازاولعتى ارق حلل لا» بيزئيفصلاةردصتلاو مجاوف اى رعب اصا مب اغداد كم ربابن نع
 يسيتبأو ةوفصلا نع امب |سجل ةالصلا سبع نم[ ير صنم و د اكرم لت ام باوجإملا
 الب ميدطتعم بع وانس لاازب عزوف ةولصعلا سن نم يرسل اوداكملا نا نورس اوف ام ناب انعيلا
 نيرلاو الرش ثا اوف الوررب مديل نييعطم ىف لو كرك سرب ا نورطلل كابي دوق بن رد
 بسيسلا صوشك الز خللا (وهتب قربا نلل اورو نيزيلا نوفر سم مديل لك مشل او لكي ناكو لير
 ىف معن الى ال١ اورصبل لوق تكس فرار. ام ىلا مولي ىلا تا ذراؤللا ف ةرب اثم ا ناذ
 يررطلم رست ل اي رس روق يا كراس هس دثنلا ليوم و مالا هيلي عر ابنا نكرصصلا قالا
 نم صتاو لكورهبرص ل انيو بير عي برزص براي نررعادو نكس لاقي حراشلا هكذا. ىنحم يبطي
 نئاهورصف ام زق حك تا'راتزلاف اي رع اطسوالاو نادز ار الاد لوال اذ سس باب
 فل والا لمو نويميتوا نوييغيموا نوكب قلل وق مهل »الكاب نيس ال ارصيتساو فلا
 بيهلاو شيباني نوره الا مو مئرصن ف قشنملا لاملاب بيطلاو ىبنل | ورع ىف قفنملا لااب ثلا
 ناب تصربدلم نوم موق ى وكبر وق بلاس حام خلاف حران ل لسازف نموت ورفاكردإبأل
 مث اما ورزعو نايس ىل اق جلس لاو رفاكدا نكن وليل ملت ةروكرملاو قسما عد
 از اف كل نأ قو م/ديد انص نمل سفن ب ل اريفور وب روب سرلزن يلا نال مامر اقكنم نو ايلا ب من ال
 رووبلا ظلك ن يقر ممن يتدام نّيدارشل اباوع ناي ىااورتشس نارلوق حبل لس ىواص»» ب نا
 للاب اير طلال قيس ل لطفل اي نا سرع | ارا عسلا ناولرل ايس الا ناوي نم لاين لل بسبس
 تّيحا للارض |, كو نمي نو لق احلا ل سونسل ا ل[ كلذ /ت دامو (نمؤم شس [ىورضلا رو قسم مل نب
 ىواصارعت رعت ل راي دارس الاو يضاججلا نعام ىري ساق سوده | انحم حم ختم يح ىف ادم ا نم ريلعأأ
 ري يبت ىلا لائم س ماور ربت ام يك م الس الا ثييررلا يف ورفللا لاع شيل اا ملاعا نسل يا

 . سال خطا انبباورعك يزل ايدارملاىفازاطغتلا لاو ورمل تاراهلاءانهقرم ردي مل لس ارّرملا نا ىلع فينعولا

 هل نا © َنْومْلَحَيال م هررَكَ ٌنلَوَنْوُمَّحمْلا الإ واي
 ايرءادرمأ ىتلامهرتالص عضوم كلذ اولكج ىااقيفّصت ”ةيِدصَتَو اريفص اكملت يَا نع متاكَصَناَكاَمَو هيلعمول ةيدلو
 نعاني لس ىيلع هلداط هوبنلا برح ىف زكلاومأ وقفنا وَردك نيل نإ © نوفق مست كامي نقب ب اعل اوفو

 ميزو دريل ند ايزل ذ ىَبَُي مش وو دتطقام فداه ترفل اون ٌءءدح مهن[ تملةبقأعو ُْكَصعْشآَتوففنُمَمَف ولا لبس
 ٍبّيَطلا ّنِم رذأملا َتْيِيلاإلصفي ىاديدشتلاو فيفنتلاب ٌتْركتب قلتم ريدي رو قاسي © َنوُرَعُجب تخفلا  َمَكَهَجل
 ؛ هاون ._ضعب قو هضعبابكرتم هعمجي عيوبك ٍضْحِب لع ةضغَب تيا لحب ونمؤملا
 *َيلَسْنَف ا يكب فدي هيلع هئدإط هىبلا ل اتقو رفكل نعاوهتْدَي نإ ةباعصاو نايفشا باك رزقك َنْيِرَدِل نثق 6َنؤ زيذلا
 لح ْمُمْولَاَكَو مي لعفنا كف كالهالاب مهرف انتنس ىا © مبلول تكس ٌتّضَم ْنَكمهلاتق لاا ددوكَي ْنإ ورم ابعا نم

 َنوُلَمْعَي اَمب هللا ٌناَورفكلا نع اومن نإ ريغ ديعيالوكدحف كلي لك ُنْيِزلا َنْوُكُي 3 كرش ةَْشِو سوت نوع ل
 هرْيِصْتامعِنَو هو ملامْعِن مكروما ىلوتمو م كرمان : حب وَمَن اويَلْع ون اميدلا نع وكوت نإ وهي مهيزابمف © 4:جب

 رشا ىلإ ءاشيامب هيضرم اب سجلي ناك ةنكن نق اه قرافكلا نم مت نخإ ريت اتا اًوُمَلَعأ و
 ءار_ةفمهومهئاباتكاه نيذلانيءاسملا ل اهط)_يلا 5 تلطملاو مش اه ىنب نم شدا جونلا برق

 فانصالاو ميلَع هند إط عونلاةمتسي ىا نيل سملا نم رفس قعطقملا يبس نْباّنييلسملا نمةجاحلا ىدذ نبك

 ' ةالو نكن ول وقيل اون الدمصلا نم شمول او صرسلا لوسر مجارثاو ةيبسما/ اع لس ريالا لصلا لوس

 لاما ل امالو لمجولا ل انى !ىربلا ل لزق سمع كدادما» ءاشن نم لدن و ءا شن نمرصف مر او تريلا

 مه كيلوأ يم 3

 ” ل نا ةرطلا كا

 ع

- 
 شب

 ياخ ىف بعز دهيع نتي( مر اميرعلا لوط صحجبزم نا لع ر دريم ىلا عاتب ذر طكل ا! لاع ىف نعم اي ضلس امو
 ىزلاو قالا امؤلاو ىباطنلا ظن اي قف ارحل نفل ماكنه ىف اك كاسل اء فييطولا ل ائابو ىتنا فعلا
 حبال ةورلاب .ريمعمامكرت نال مالا عسل( ةراؤك ا ورزنلاو قوكرلاو ةولصلاى نعي هس اذازنا ىف (سستصلا هركذ

 3 نر اقسيلالو ىم ولا نم البو ةدرلا ةلاورضف ام رسم دنع طقم دا ىلع ارق لذ نا فضا لاك

 كلل لاب تلا لن ارامل دعطقس بام ثدتدا منان نيم موصل بج وول فعلا نعو

 لالبلا م” اماوق ء ال نا تملقنا لب نم مرغو اول مق ور ووو احكى ا نيلدالا نم نعم يفرق
 سان ازبداماع نس اهناكن او لاب قلل يذلا ناب نينجا نم مطول سو هيلع سلا لس ملاماو ماعلا
 فتونمل ليل نعم وق لمتد رريب لمق نم مببراقاو مد والا نيم يلتئم نيل واايد اري نا بال او
 تعول اتدرتملت_ ىواصا» نيلوالا الربا المران او روثي ناو يب اوب امرك ب او مسن الو
 ت0لرفلا اكانوراز انايءاههرمو ىلا رو ومو م” فيل !لوالا نم مرطلا ناك د نكن يزلل لق ىلع

 طناف يكتم“ اهاوطماو زوق حلك جددا رجا وطؤف عج ابرالاعقلا لكن ئناؤملا لعلك انا

 لبيت اف نيفوطعملا سلا ىلكس لا مولا ناو رس واكو ند ىلع يعل اد ارسل ناك انررتحلا
 مع مد امذاوفلسا منك و لسور وعزا لس شيلا لوسر لع اذكبارمرم اد الون لش يسقي ها زما نحمر سلس ن اذ

 ىلا لور مررّقت ل رارملا ذو ىرح الاو ىوازعيببلا نم صن يق ايلا سلسل ىلا افورهص لكلا رمورتا ولى برفلا
 م, ان نيكل مس مانيلا جينس سيفه ثا للسان ورب سن اميل در ةفيفعولا لاا املا
 ور نال تبت ادت انعيلا لرقلا ىوذ .١/قرتوم هدقس لولا ىسنو لرجل ىلا وت تارك نال ليس! نيبال
 للم ارخا سميت ةرطكلا نم ذدجلاب نا لص اى اف عر اهبالاب معلسمّسلا لوسر ىلبرلا ىو لزفلا ىو نه
 _ لب ليس | نباو نيل الاو لعل مب ذل ف انصالاا لا نااىزلا ذب ف نرعين سن 'قلو نمي ئللاش

 ىلا ع نم (نثاكو وجم او ئحم اور يملا لوصوملا رياء نم لادلا لس يسصن لحن ىف هش نمر يللا
 ةرامجلازسعو يزبك ومف لات ثع نيم نغا امايلو لل انلا قييرطيي ىازمث قو نيكس (١ لوا ناكل يل
 21 نيا“ 22 نم مولخ/لعورل ثراوال ىزلا موصعمارف اك اورّيرم ا كرت
 ,هلطملا نبع اصلا عم يارعلا يفاوفاكولو ف انمريجو با لفوأ ىتيو سريع ىفي نود ف انمريعنياىا
 ر بلادها ندب كيش مالسا الو يلب ا انوقر اغيل بلطما ىتب ىا معنا لسو .لعشلا لسوق

 داضيبلا لو سنل سندخل !ن انصالانماىا لك لوقو ورطس ىف حاتم ىا ورفس ف عطس روق ب ل»
 فيولا لاو قالا سب زهاذبو نولسلا مرام ىلارل ناك زلا سما سن, ن رعي ولصنلا تاور عبو
 : ال انآ هركؤرم اك رقايلا ملل لا اهورعم لكفاراصو اقول نرَعلا ىوؤ مهسورمس طقس
 اورصاكملرلايسلا نع ن هريهي منا مبلاعو ندعي ل فييكى ا ماو ارسلان عن ورصي مورق سلع

 اطل مهلاوماو معسملا ىا ىلا ٌييرضلا ىلا راسا يسمع :٠٠ هالاق توبي نا
 مس ثار د هلع 1

 أ ورسوم امس ضو مقسم ناريخر ورجل اوراجل اوس نارك ريك دز تعرب اهنا هر نا جن لع رسم

 | قوذ مب لم/ طقس مر فييطىل ءذعو نايا لض اكن يهل رامم ىللوسرلامن/ن رعي هر وتفرض ربا

 _ملافنالا 1 ا 4

 نَع . نييلسلاو لونيلع هندالسعجنلانوعنمي َنوُدصَيمهَو ريغور يبي مهم نعد قواهلبق ابل ةخسان ف لودل

 1 ثلا



 - ج00

 نارحاضياوإ رج والعم حب جو لس او فرظلا نا للاراشسا ميش طسا ن هبنونرةوشف-ا

 ملاقنالا ا مث“ اء اج

 العاق لأب ريثنما ردك نإ نيمئاغلل ةيقايلاةجردالا س ًابخيالاو سمخلا مخ لكل نانم همسقي ناكر لع ةديرولا
 لا عج دا ىلا د1

 'قعل ا نيب قرافلارسبموي ىاهاَكْرْملامْوَي تآيألاو ةلعلملا نمل عش شداطصرجم نِرْبَع لع ملا هلداب لع قطع آم كلذ
 لل لل رربرربرنلللل'١3١؟”ة”' “04

 20 زمننا موي نم لقيذإ م هقرثكو مكتلق عممهومن هنمو ريك ءْنكَت لك َلَع درا و رافكل و نوهسملا * رجلا قع مْوَي لطابلاو
 س77

 بكيل و اينمىدعبلا ىؤضَقْلاةوْرَعْلاِي مهو ىداولا بن اح اهوبسسكو نال مضب ىشد ةنيدبلانمرقلا يْنّللا ةٌوْنُعْلاِب ماك
 بز عام نسل لا ا ل ل

 داعيمريذب مكعمج ْنْكل و سعيا ٌفْوُمْفلَتْحاَل لاتقل يفنلاو متناهّلعاوَت ول ورصلاىلي اسلم لمن ناكمب نونئ ايريعلا

 | ةدجدحب ىاَوسِيب نع كَم نمشي كرمز كلذ لعدرفكلق شد مال سدلا,صنوهو هملع فة ُْمَم ناك ارث كلا يَ
 هويِلَعْطْمسلهناَد] 9ؤَتنب نَح يح نم ندؤي ىبنب ةريشكلا ضيج ا ل عمهلتق عم نين. اممن ضو هيلع تماق ها
 معمم و رهرتنبج أدل ايدك دهرا ْول و اووف كاباتمم | هب تربخ ذكي كمون ىاَك أَم ىف كيرا ككهكتري ذإ رك
 اب عر زم اوربي 1 هادا د زودف .٠ سو وح 7-25 ْمُهوْلَبر يد و بولقلا نامي ©روُنْصلا تدي ٌقْئِلَع هن عز انتلاو لشفلا نممك ملَس هللا َنِكَل 5لاتقلارما ملا ىف هتفلشلا

 هلو اومى قبل مهئيعا ف ةكلْزَمُي و مهرلعاومدقتل فلامهو ةئامرا نيعبسوغ ربِلَد ةكيبغاف ةسلاذل نونمؤملااهييا

 هللا لإ 5 لوُعْفَم ناك ارم هن َىِدْقَيِإ نرمعلا ىف امك ل شو مهاب ا هلام املذ بدلا ماوتلا لقا نفط ومكل اتق نعاوعجرب
 مهتلاب ووعد ارْيِكك هللا اورلْذأ هاومزهنالؤمل أنقل اوتُبناَك ةرفأك ةعامج دم مْيِقلادااًونم| نينه روما ربصت هجرت

 صا لاا -1012-5-5 ١

 ا” ملاس جاوصو رم 3 5 ما 4 روم هز ه |ىو"زو 5 2 ..««28خ مورو 5 مم

 أ مكتلو دو مكيف )بر بهْذت واوتبحت اَولَكْذَتُو م كتيب امذاوفلتخت اوعي الو دَلوسَرَو هللا اوعيِطا و توزوفت © َنوُدلْفت رْكَلَمل

 [اهءاج سياوعيب مل م هزيغاوحتمل جه رايد ْنِماوُجْرَح نياك اوُيْوْكَ ال وتوعلاورصنلاب 6 َنّئريضل مم هان ًاوُريُصاَو

  سانلا كل لي عمات تيفر ديب نايّقل انيلع برضتورؤرجل ارت ورومالا برشن ىقح عجرن هلاولأق ْثْيِح ساد ٌاَمِر َقاَرَطَب
 ١ و ب 2 13 ه١ مق 9 سوك م وبمأمم رارامطللا 0 تت و < ها

 نسيلب نطيل سَلْنِيَر د ركداودب مهريزاجف ابلع ©اكْرم ءاتلاو ءايلاب َنْوكَمْسْياَبب كلبا ورشا لْيبَس نع سانلا َنورصيَو

 امثراؤللا ليل ازهر حلا نولي ن اي نؤرت ل أى نيساعىف انرإل ثم ةرابنلا هزي هيجوت نيد لان اف اك 4 يعط | رس | .”إ | ره را# لت
 ذو ساكن اذو نيلسمل ضرك نول ى ربل ودان برلين نذالع لع قربتعمل ارسل ان ةدي دم تاعي

 عرب لبو ىوخب او ىرماولا ثم لقيم مل اذااوإ سمار ئن كرالاب مهي وق لولا ارو مل انما | | لق لس ْ 0
 ىدماولا لاك مل اشما ل اوك مو موسم: ايام - مالي لات لوك ف انيال نورلسلا منو ريف خرفارملا لاى اقورعممللارامو متاذوإ ىتغلاع وذ مس مسوي يراسل معس ع رقس فيولا لات سن ل

 مم اامددق لا م ١ ىف مالك شا ناو مل نما مس او اك او مسيل نك شملا نوماس اىرينارعل اة روسي || وحيد تاقدصلا ف راصل راصم مبني انين اكراؤلخلا نب نار اهنناو لزم ومس مير الاء ئلكل تال
 , فلاالتاربر ام يل ؤرهيل م'امالا ىلا يفرمالا نا سهل اء لاقي ورايا مبواردقد اهسماو تشمل ع امراض الا

 روقي رعت هررّوو زبن اورام نم هررقو توزج رشم باوج نال ايراشا فلزاوملء افرق سلس
 مع اطسلاو لم اب راما مخل اروارلا ليررج للا ملحلاب ملا سيئرنال نس نروو لوقا لم” اول اذ

 سلا اؤللا نم مالا بلغم توام نا نيس ملم ادق ناك ثلا نا سكذو مب ولف ى ويعنل مذ بلل منا
 ميرشسل ابو ريدا نيرا ذم" لل او وكي نا اهب دعا نالوقركذلا زير يبضت وار كلا اوركذاودوق حلل

 مثتاب مهععب ل وا لكل يواننا لايف عراتمف عرراشسلا هررقام رف اكراو نم ايف ىوقسيم رجا لعلا نال سلام ل
 ثا قت فل لوقو لم ان ل متل اوم تائلابو وصقملاو نعل ايو وصقم زال رجلا لعمار نصري مديرا ذا ىلحلا

 شاس ويلك خي نازوكرال ناشالا نال | يبنام اوحارشاىف هركزي ايل وار تنام لس ايع نبا لاقرشلا نارزكاذ
 بسر طا ىلا قرشا نس نيرا اوراس للاوم الا نوفي رشم ىلا يرسل نم بقا الجر ناولو رار نع

 بلابل ف لع وق جلس بيسرطخ ا! ميقا يلا جار الا س امخالاباوعنش او سدا وول اول سل الحج
 فكرا ورطو روعسلا ىلا ىل سلبي (سملارحوريظيل ل وق التوأم طف رسل اب نمر ايلا لوظرم لك يا

 رزفظل اومعنلا ءأعرلاركزلا ازب نسرإلانا نَا لوهل اوارجا رثتما را ركاز ا ناك سلا لس ف دس بيعي

 ةلؤرللةزارتتسا رز ورو موق لوق ل اكس رسل »د لضوزرع ل اوئرا ”نوعمب لا لص لذ نال

 فيصسلا تمعن ملك مازن 3 اذارق حل /مزلام ايوا معن ينك نا ى ليم مسالا لع
 "اقارب كلزرطو مدرع لم وعم او يبل اونا صقل لب -. - ..-..- . لاتعلارصقلال ن اكمل اني ىل اجرت

 وم قنا ىو بيهطيشملا لب ريثما مسا نيلط اور اى دا هيررطسملا سلي ىف هبشسملا لقوا مث حجرلاي ا رئاز وطن ىف اهب
 ل ال كورل ارا و دو روق تسلك كلورلاو قرصتلاو راو ملغلاو َجويلا ب داريو قلط' ئيرا نا
 دوله ىكىوام»لامل |منفي' لور اهعمجو لايلار غم لاما ءلوواراو لارلارسكك ل وو اجت لالا ص

 يرعب اورساواو ام(لب ىااوجرخ لع نو وطعم اعرب ملو نع نييلسما وعلمت ى ا ل --... مرر اوعنم
 رُسلا لوس لاّمفزفو شم لوررب ىلااوليقا نين يلشملا سلزن اور موز جيلا سريا
 ىزلا لرعتسم للا للوسد يزل بلدامت اري اليكس إب ختب تدق ارك يرو و نر مدل ملسو دلع يلا لص
 اوت راف اب اهنرنقف مريع اوعتم متر امنا عنا لَ ىلا لسرا وري زرعارق دا نايتس ولا ىادال د اولاكى تري
 امياومتش ماء لكق وسامي مب مت يررعلا مسام نم ايسومر ب ناك اددب در قع عش الرش او لمت لاف
 وفارق ارب اننول اسررناولازبالف يرحل امي عم دن الا يلع يرعتورثلا تسد مالم متطور وزعي خانم
 مول وولي نا نيم ملا هوايه سلا سنن نايئلا ناكم ٌاونلا ملت تحانورذلا ناكمايانملا سول اهي اوقسن
 و حئالاول اك ثيرلوق ل لح "مو ريع ثنا لص ةرزاومو ليف يسحلاو عيذلا ض الخاب مرماو
 مشسلاو ال ل مجول لاَمف ري تليف اوعجرا مل ل اكو نايس ىلا لوس اًماو فحل اوغلب ىل مناك
 حرصنا فانا يشروزجروزج ال وقكل 8#. - ىواصاا» حساشلا ديب اك خذ ا اسي بر طف وادب مدنى تح
 رقهلل_٠ عيزغلا ةيراجلا ى د نيت عت نايق لوقو نوقولاب اسود ى مب زمن ى اان ب رعت وق و
 اليس نين ورسدو زوق مهل ىذاضيب ا» :حايسلاو دعاهشملاب مي اود ىا كذب حم اف
 ىو الار صم ا لب وأتى ع نكثر وعم ل عج نا اكو لالا عضضوم ىف اور صم لح ناب لع نووطحم
 رطبا نا لعخضلا مل لول قصاب اريسكتو ل الوعنعم نوت ل لم نالرك اهيا ناو رشلا ليس نع ادرصى ١
 ىامل نيزذارلوق هلل ل لمخ#» بالا ةوبنلا نم ىف مل درج ءافدصلا ف ايلقب مب أدان اكءايرلاو
 .لاادافللا الا ل اتقدل نولي اوف اك ام نينمؤم لا نو تير قبر فطاير يرينا حسم ١ نما

 خمار دعس عيوش اقرا وزو ناكر فس عمق عتسا ل يطفسلا لذا لفس !وةرشبب كولا
 ريهتسا ةايجلا» الملا نازي فلي لكي وق يشل لت ةورعلاب نعي بق ىذلا نزلا نم للاع
 حونصو نع لسا نم مالس اررسصيلاو سس ب از نعال ناايييو روصو نعرطكن يفكر عل نحملاو ن ارب ال اور ضل
 كس ويمر ىا شب رك ق ند قو لب نع #9 نكي يو وعسل ىلا َءراعو لمت وأ ميس نإ ا نع ال نايب و

 تايألا نوب رعت او ناذ روسو "كل نوكي الشل ابر ب اشم نيب نع ئيعيل نم يعملو رين اع نبي لرش مومي نم
 1١ ناييالاورفلل َءايجلاو للملا ةراعتسا ىلع نيب حررضو نع نم[ ن من اهياورفكن يزطكرصيلوا اولا
 للبلل فر اشملا و للزب نمد ارماو مالس لل ى يكل وجا ول للملا ريتسا نسر مير قت حس
 لاول نعمالو ىنعم ايف ف لب نمل حما ناكد تقييقحو ارم ناكول ذارّسلا اخ اعاني نموا وُ اوا
 مال تلين قزم الم سلط داذاذ يو ف بسنت علا ىار نال ثمل الوحم ليات حي

 ةراشاو مل سيمو لبارعال عيب لسلق مانملا ىف م: ايا يي د ىبو علا عرتنما هزي رحم ايركذا ىنعملاو
 ىواصا”مرشكحمالييلق مب ام فيك صءايربالا ايد نا لايام ثا اذهب و نوئزبال من اور اولا فععنع ىلا
 عدضللو ال سيعتزم) اريل ل ضد اذ اؤزمج لب نيو حمي سسعنت كاد نال تدل انلوفغ ليلقز وت حا
 لم هاوس ياس ارب تير اف لاق شريح اذمل عرراشل ارائاو ٌقوارال دعب ميلا لوزن نال قنص ام ا نعم

 زيزفاكلافرا ىا مم ايامكارارلوق ل «طالتخاو قالا لبق ىا برك مانا لتر تحط
 ىف عوفي عئرم نوم ناسي قد ايعلا زير ان نا لعا اريل وق سلس + نيلسلا
 مساع نر ليف رسملاٌمرايعراذنو نوملسملا يروصنم ايلا ترم انعللا منورمر نامل ىف ل اهترلق



 ءلافنالا م6 58 ٠ عيلعا
 5 سائلا نص رموملا ركل َبِلاَع ل مهلَلاَئ وركي قيمهءادعانم تورش اوف اخ أبل نيمل ملا ءأقل لع موهعتت ناب مهلا

 تأتلاو ةلسملا تفل تقنلا ٍتماَرت اَئَلَد ةيحاتلا كلتاديس كلأد نب ةقاوس نوص ف مهأزا ناكو ةن انكم كي كا نإ
 ال ا

 سس سس سس سس ياعم ك1 :ّؤإ لالا هذه ليعانل ذا هلاولاق امل لاَ و كراههيَبِقَع لع حجر صك: اشه نيشيراحلا ديؤ جدي ناكو ةكعلملا كأبو

 | لوفي ذإ 5 باّدعلا نيش ُهيلاَد _ىتكل#ينا هلا فاَحا نإ ةككلملا نم نورت لأم ىرأ ف مكراوج نم رْكَيِق /ئرب سدو ع س 5 وهوا مس وىذ 5 هع طار 0000 0 ام ودنو ىف د7

 ردثكلا عمجلا نولت اقي مهتلق عماوجرخذ ا مُّنْبِد نيهاسلا ىار كلو هَّرَغواقتعا فعض ٌضَرَمْحِهوْلُف ق َنِئْزَلا و َنْوَقِفَنمل
 ديدح نم عماقتبب ْنُهَر ايوا وهم ْوْجُو لاح َنوُبِرْضَي ليكمل اورْفَك كيلا ءاتلاوءايلاي قوتي ذا ساي ىرت ولو هعنص ف ملموس و فس وق (ح يوقف هس كيسا | وكم يتلا ل[ 54 2 © نكح ورما لع يلاَغّريِرعَمْلا كاك بلخي هي قش ىلا لع َلكَوَحَي ْنَم همهءاوج قىأعت لاق هببسب نور صني م هز رهوت

 نو دايم ديع رُكيِرُبتَمَّدَد اميبيزعتلا َكِلذ ايظعارم|تيأرلول باوجورانلا ىهقئرححلا باَنَعاَوَقَوُذ مهل َنولوَقيَو راس وس رس صم 5 110 . 5 ل لا ل يا مس هو ا ا
 يبييييببب سس سس سس ب ب سمببللب

 ةداعكي أ رَل ءالؤه باد ابن ةريغب مكب تعين نْيِمعْلْإ ملظ ىذي ىارملظي نيل هللا نأ داه يلوا زل ادن الاثك نالاهييغ
 تمضرلا برك م يادأب

 نإ ايت امل دف ماه سبأهواورفكةلمج يوني باقعلاب هامه َنَحْأَو هللا تيا اوُرَمَل مليك نم َنْيْزَلا و َنْوَعَرِف لا
 رمارَف لع همنا دمعي َرَيَغُم ُكْيْرَل هللا نابيسب ىاَّنأ قرفكلا بيزعت ى كلذ ©باَكِلاٌنْيِلَّس كيري أم عى هلل
 ثجبو فوحخ نم مهزَمإو عوج نممهمادط] ةكمرافكل يديتكارهكم هرةجزاول كيم َهيفَنأ ام اوُرَيَعُي ْىَح ةّمقنل اياهلالدبم
 ْنِص نينا و”َنوَعِرِف لاا نك بطلع يكس هللا نأ و نينمئملا لآتو هدا ليجس نعدصلااورقكل اب مهرب ل3 سيلع هلداط هئبنلا
 م قلبو © َنْيِِلظاوئاك ةب نكمل مهلا نم كو هحم همرق نوع ل قرأ و موون رماهنكلا5 جهزت تيدي خول

 ف هه وح وصقل وت سكرسشملااونديعي هل نام ترم عينا م نومي ال مف ا ؤرغل َنْيِنَلا علب نع تآوَللا ٌرَسَّنِإ ةظيرق ة نو مو ب وود مل : و ضو 5 سم ره سا وت 5 و حب وتس فا 3 ىلا ارم د هللا كم اا كك عا ماأكا 5
 ةقفهه ته - همس 272727202020200 سهلا اسما ا سيشل

 "2 رس

 بزعل ف ملى ممن ةرئازلاام ف ةيطرشلا ناتدنماغد!هيفّمامهر نع هنرا©َنوفتَيالْم هوفر رمل
 هس سس سس ل لسا

 00 ا ا 1 ف
 فدع ف و مهن وظعتي ©َنؤكلنيمهؤلخ نيل ىاَدمملَدل ةبوقحلا نه ليكتتلاب كليا نم جهل َح ْنَ هب قرف ْذِرَمَم

 دل الج لم قربتعم اس اقتل ا نم قري صج تايب
 نر ري ىنب نم اوف اضردب لاريرملا او وارا نبع كر شملان ا ئيعيل عوز اوف اها وق حط

 سماء ني قارس ةرومجل سيلا ماروصنشم م ارو نمم بول اي نا اونم اي ارو منم اول و همن ل انك
 وبلا م يسل غال لاق يار عمو نول ايشسلا نسدنج ن مذ !ىف ناكو منان ررلب ىني ناو و مسمن إ
 منضعث دو ميشو رع او جبه ا ميراج لق لس # رار يضمن نك فب نص مندا ناو سال ا نم

 نيل ايبشسلا نيدنجت ىف ر دب مول سيم ١ ء اب يس ابع ن٠ لاركبو نب ىب قلا ىا نان مرق يس ١
 بسلا اال نئكر شملان رج شمل لات مشبب للاب نب قارس ردم ىغب لاههر نجي قروص ىف يارد دم
 للذرب لس م الذم نالو لمج ىلا نا ىا ماسبب نب تراها لدتا ىدامر»س انا نم /ويلا من

 كدعو براي لاقرب اف سفن امقسا قد مداح ادي نمودي عرس او ربع لع كر تس
 نالزؤلاو لمت نن قع ىلخت لايم ا وزب ف ايتن كوتا ى اال رت لق شل لك / يت دغ و ىلا
 ناي ضبيان ررظشملا نمزرا نرلك نا ىلع ءلشلملا طيري ى النسا ا كح سس ناوإ د ؛”عنل ارنع
 لاتلامم ياوترعملارل رانا اياو نرظنملا نم ناي ررعولا ىن وعلا نمي رام ةدش ننإب بسيتب ان شنيج السلا
 فذ نم نراءالو بدك شلا ف اانا ايبا بيرجا ورع ل ض اورفك د لاو مربع ىو ال ناطسسلا نا
 اكواضيبا» بت مءولق ىف قل ورعب نايرالاي اتسمت نيذلاى ادائعا نعنع وة مس ىواصا»
 لك و دير يفلاب قر وق كبل سس + تيدا بسب ى ارسل وق اوال ترة صفق
 اذربل ليلحت )ارشسلا نا رلوق د بادي شلا ىلع لكوني نمو ىلا طرشلا باوك عت سلفي وق وشل ا ىلع
 يبزعي نم الواريرص نضروقلا رك وما عمب حم اًومعم اوي وق جيل رسخت لمتا»ثوزنجلا
 | حروتم نوطعم لكو يوخملا حلا نيم ا عم ايسر عضتر سار لحن اسنالا اهب بيري ةرشوا ليطللا سار
 ل ىواضيب»ب نولوقي ىا لوقلار انعاب نول. عي ل ع فطعى ا نولوقي هزرت جل لس سوما
 ى ريالا سصخرلذ مث (نوعا عي ولف ام يسريسب :لصام يس ازعلا دق ذا نا لاقي السكب حن داسير بج رلوق
 ميلا ناف مبسكو مرقم ام بسبب لك قحملا ن وكيل ٌةررق حت دخل اب ىري الالف منعم وركوب باها
 ىاكزب حنو رك زب روق كس ىواما" ميديا قوف لاري ىلا وتر يلا لاق ةددقلا براري قلطت
 قلاب ت مسرب خييصلا عزي ن ايرسضملا بايب اه ترث ى نم اوويسلا مب اهي ملطنلا لما ندي الار ان نم مجوقي ا
 قلما عوارالا نالرايحلل الطري ريرئلا امو لل وتر شلا ل ا الصا هري رمرال لب ظظلا لصا قس يفز ونيحو
 اكرم لمعلا ومصت الو اري نيريفلا ساو ىف نورت ارمي نال الق ليس نمل ا نم غلا و راه يالا
 هلم ناوايلبت ارب ولعت أر كى نانا نا ىلا م راش ءالؤمت باد 3 قمل ف ىوام "شلال
 بارك الوب باد وم د البت لفوق حلق من نيس ا لمجلاو فدذ# اتي اما ىلع حفرما

 جثتي سبي بييببببس سس 22 سس سس بسم

 مولات ىزلا مب امل سيطر سلا مج افرلوت رسل تاياب اورفكى اعترلوقو وعسل يلا كرابعو نوعرف لآ
 رسمام ا ملا ةداعاك | ٌمواحلاه ينارلاوج و ارلبت ل لوقو لما ةرايعو لبث ىم جوك د نوف لآ[ ايلا

 مص ناقلا نولسو نونلزرب ضن ابرق لكك سس ٠ م: وفذب للا مز غاي اورطنإ نا ري زكللا
 روسا لام ىلا ل اولا نس م# ايار ىاارغكم مل اور سي رلوق كلاس لك + فيد رق ىف لزنو رتل
 تسيطرما لاحم متلو بستم ابا ىل عتب نال طونك اص ىلا أب وري يضرم لام مب نكمل انيرق نوري الفرم
 روب لبق وف كليو او ا.نسد وس اوي ام ىلا ل يحسم للا طنط عسل ىلا ريل لالا اك يقل او
 ريفر مو قارا ىل/ اواو هوداعو هول نكت ءاشبلا تاي الاب ىلا شب |رلق م اذصا قررج رطل وسرلا
 تمن نام بسلا لم ىف لا نوئرف لأب ارك وق يل كس حرا" بازعلاب مبا ب مه اهم
 ينهون ام ةرايع ماد نا لم رتكى ا نوعرف لك ادك نم ايتو ب ار اوريفي نتا فوز رصف
 لكلا ناامنمزماوف امبذ ناب بست يان ةرم يلا هرب ربركت ةرماذام ليت ن اذ وعسل اول بارلا ممفيس لاو اك
 امنمو ليغ” سلو مق ازعاركذ ن ناو متنغارك ريف لوالا مالكلا نال لوالا ماكل ل بيصنتلا ىرجي ىناذلا
 مدل نكن هل بم ريطشاب مهم اياب مر يؤ بسبسب مرنلا و يكسر والا نا
 رافكان للا تانك خس اي منحت حررلاب ممشعمجو قرار اب معتلو فنك اب مدلحمتاو رجول اب مفعم كلبا ىلا
 دنلوب ابملا» لت ايمو ىبكلاو سابع نبا نعىو رانا 1 لزم رلوق قس جرا افدسل اب لسمرق
 ل اروح ١ نيب ىف عرس قرم ار ار نم ييهمملا لاوحا حرس يعي اور فكن يذلا شيلا دنعرلوق يا لس
 اوبإ ورللا ىلع اورصا ىااورطكن يلا لوقو رئاضعقو_هكلع ف ى اريل دنع لوقو مد كدا لميضنعناو نس نق يلا
 م تلذ حمو باورلا سنين م مساناو مساج ىف لزرع ىلا س [نلارش ال باور شلت يف
 ترياع نيذلا و سلس جر» لضما مب لب مارشال اذا مج نا ىلاوتدلوقرب قطن نال بوذا عوج نير
 (ولف عرالسماب نير م ا هيلع اوف اعاو مس يلع سلا (ىلسس.ئلا لوس رم اون | رق مب لع ابع ني لالا
 ىتلاورباع#لا امضفاورباع وق سكك ريبكا» قرنا و انمي هونت ىرخلا قزم مسرب اوف ان لخااول اقر دب
 اون اهنا سرب اهفان اطمخاو اننيمماول اهو حرالّسم ابرردي موب نكرم اوف اعان ممل اوفو اري ال ننا ملسو ريع رسل لص
 ملغ مزوقورسعلا اوضعتغأ نيذل الوثب نربتىا منربتر قوه لش .كا» قرشا مول هلم مرو ماو
 ل ترقظ نا ىلنا 2 لا عت بيطخ وأد ال وم لعفلل حران وق اوف اهرطو نسر او لم لبا نم مب ءابو نس ىا

 ملي شمري لسنا قي ملم ن ممم قري لع م« لصف اقررعلا نونعتطمت نزلا داليا بيرخلا
 رتل اب بدا نس مر قرفاء !م«قضرت سل ربا و رمت ٠١ م/ر بل مب اوس وك لع ياما
 فداقي تم توقع رش سابع نبا لاه مل اىباطئاعتد اراببع )مدعي دعا سليدعأ كمال قت يوقع او مل
 ظل امل وزن لصا ن اكن اوروم الا خالو نيلساع ب اطخ ملا ذات او زوق لكك ل٠» نوزخأ
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 «لافنالا ظ 1 اكملعا
2-6 0 1 0-0 0 
 تنايوتسميالاجؤأ هس قع زعل مهدبهعجحرطاْن ياو كلحولتة اداب دوعلا كَ ايِخ كو ضاع م وق نم

 2 2 3 هلع ا م5 م50 و 00 3 .٠

 الو ردي وب تلذإ نميف لو 0َنْيِناَملا ُبِحُي ال هللا قار دفلأب كومهرتيال لهب مهملعت نآيسورعلا ضقنب ملعل ام هو
 0 ا قياس ا ب 0 سدورب ورت سس 2 بي تح" كر

 فو نحم لوالا لوعفملاق ةيناتحتلاب ةءارق قو هتوتوفيدل©َنْوُرِجْحُي ال خه ىرتاق ىاهثدا هاوس وقل نيل دمحل أي نيسحي
 تهويكتح مب ورعو ماو ني لس سطس سل فارع للا ةادسسسم سلال

 و 2 َُن ل لييصلو يب كو و / سود 7 < ها إل هور 4

 صو ىلسم تاور ىبرلا شيع هندإط هلق ةَوق 52 اعطت ااترمهلاتقل كلاْوَنِعَأ همياللارث سقت ىلعنا تفي ىرخافرفوْسفن اىا
 5 عءور5٠0وو 5 م ا ب 2 سم ارامرزس * ىدعرب رت و1 راب انعم أ /روقلر 5 0 وصوب ب عرب ا

 مثرذ ىامهنْو دْنِم نر ْحاَو ةكيراقكى ا 4و نع دوما ورع مي 4ب نوف وت َنْومهْرُت هدرا ليس ىف اهحسيح ىنعمهردصم ليك طاير
 مو كاس وكيد « 00و هرم سمو ١| 5 م” 5ج وي 9 ءلقأم 25ص اطو دس وا جوز وأم 35ه هلع بوما :

 ©نوبلظتال منا و «ءارجب كحل فويل لميس و يت ْنِصاْوفِفْنَتاَم و ئهملكي ماا ”ةهتوملكت ل زقملاو توقف اتبلام مهو
 م ١ . 95 اسر ب رم هلل و م - ص ووصص ١ ي 5 5

 فيبسلاة ياي خوسنمانهس يع نأ لاقمه ساعواهل ضجاَ حلصلا ايسقفو نيسلارسكب ول َتللاولام وحج نإ أيش هنم نوصقنت
 وم وكس ى اي م فاو مللي ىررتي امج ازمد

 نإ و لعفلاب جوْيلَملا لوقلل ُميِلا وه نإ هر قئ ئيللا لع كيو ةظيرق ب تلزن ذاب ادكلا لهاب صوصا# لاش
 م اييرب ال ريو 5وثأآك ص د ومي سرعس تك كج م م١ و 57 ”اوو ورب وب سو هلل

 -“ 7 نيب عمج لاو © نيِنِوؤملاب و هرشتب كرا ىلا وه كلنا كيفاك َكَبَسَحَنأ كلاو دعتسيل حلصلاي كوع نأ ا2ُنْيِرَي

 01112كللئبلثك“#ل"”“

 بلاغ ٌدْنِرَع هن هتردشب دنُهتْيَب ىلا هللا كل وح وُ َنْيَب َتَْلا َم اًعيِمج ٍضرالا ف ام تع دل نحب مهول
 كح نطرح نيتلا اهني فكرها نو َنهل نم كبح هلا كبس نت ادي هتدكك نع ئش :ردخيال © يع ترم ىلع
 مكتاسشسيس4سل*سصلللهابلب تدع

 م سس ل سس م

 17-0 ا 1 ج3 وف شب سوو ه2 ووو وص وقص 9 :

 هريس مج لي ناز كو ءاتلاووبإيلاب نك ناو مهنم ام ابكي تفريأَص َسْوُرْشِع كو نكي نإ رافكلل ليل لع نجيم

 فلالا ةئاملا»نيتشاملامكنم نورشعلا لتاقيل ىارمالا فعمب رب ازهر وهف وف حان بدبس ىاة أر | نيرا نضمن
 00 : 1 ا ا

 نإ مكلاتماةرمشع لاتق نعايصذوداضلا مطب افْعَص مكي َناَمِلَع ِءونَدَع هللا َفَقَح لأ هلوقب اورثك امل خس مث مهلاوتجبشي و
 ا 8 وس ل سلو و هم ها 5 ىلرس ور م جت 3572 وف 7”, ع7 2 | و 2000

 «هوهو هتداراب*وللا نذر نيف اًويِلْكَي اهكحيَو نكي نإ همهنمْيتئاماَوبِلْكَي ةَرباَص هايف ٌمُلَدِقءاتلاوءايلأي نكي
 100 : ا ل ا ١ ا 1

 يِونِلَناَك امر دب ىرسا نمءادفلاو نامل لزنو هنوعب © نيريضلا ْمَم كلبا ومهلاوتهشتومكيلثماولتآقنل ىزرمالا ىتعمب
 ةعارو ف  كحرص رسم امور و 00
 اهماطح ينل َنصَرَع نونمؤملا اهي َنْوُدُيِرَت رافكلا لتقف لابي ركل ىف َنِيقْل قح ىابيإ يل ءايلاو ءاتلاب ندين

 نيا فلارثسلا نللو مبرولق نيب تلا ل اوكرلوق كذف شا لوسرل وزب في راصو شلال معرفي و كري ىلا سل اب_ررعلاررشف ميلارجل مدرع ل ناب مقل ىازلا ملا ةيتان لوقت لس
 ا! رز او س والا نيت تنال قلاداهتلاوةوارعلا سورينخ» عمن صالارعب اق تلك ران سر دعبل لئاراوس ل عزوتي ىداما» ليك ايش اذ زيزلا يمد رمزاو نمي زمروري ريم اركز ىوط

 لامر السا ل تاز ثلا اس ساب نيا نعل ا ثلا بيو يل رتل ىداص أ |. لسا راوتسا لمن بلاد ى ميلا ذولا زب نلا نمل اووبوررجلا ضير لعلا يفهموا اوس
 يلا هزي تيلزنفرك سا مك ةويسن تمس العر نوُف الو مثال لسو ردع لا( لص بنل عرس اري نإ ربهس رّسلا ل صرلا لوسرل ست ا زر و اولر مو اوصلخ يزلار يلا ىا تلئا نسف ل زنق لس ترارما»

 .روعسلا ولمن عم لوعنم زنا لع برعنلا لح ف فعلا نمرلوق و اهيرمو ليزا ملا عموري يتلا ناك (ى هاصاةرسالاو لتتقلاب ملارميتتسا ميرا ذطلا نم ان نم قاوم ىلع اوفازح يجر اوصاو لس و ريلع

 الر نول و شم اللوم ييئشلا ىل شل لوس عم للبت نادديتس لات ل! عبتا دل فيصل شل أ ٠ نم نير ئو راني اوف يار اي نظن نمل او رشا لوسرل بس ذل نيس لو رلوق حلل

 0 ا ل ا (ةوساتسف | ىرعت ب صو ببسلا صوصخال طيزلا مب رجلا نا افادرب لبا ف ناكن اد افنوريوزمجلال مناوي اع
 حبت روب مطب ىل اواو فعلا نب رّلا بص وام ليست وتر لوقف ث ايلا لع ًانطعض محرم | | اوهلظو ريازوا وت ان ىا تان ءارت نيش ىداصا» اوقع زج ل ّناواورؤكن يذلا لوالا نيب فما

 نوبستك ىا ندربامرلوق هيلكس ملام نيزمؤللا نإ ل وحبل كبح وانعرشلا مسالم انطع | | ىبازو نورين اذ نيب سمسا اورطل نيا نيبسكل قحملاو يسعنا ىارلوق يبغا ىداص اون
 مشلا مبتاو نيسان ا سفييفكللا لئز رمت نير فاك ةزنلو نينؤملا سل مالا حزم ار ورشا دنع ميرمجا | | ةريلوإرلا ف ما كرت مروح ا" تورجتنال مث ل ىا مللاريروت ل عرق كي لاا

 نورث مو مر نفر افلا اهو عم لاعب طكسدعاولا ناك فعسولا ينير يلع نوف تسلم نووهخم | ماع يزبقط اور اه لسور يلع سنا لصونلا عب عر فس تر ابر قد ىارلا نا نول اهئ ابرعا لاوقا
 طرهنن لكن تهزم او لابتعالا يهل بلا تانمل نم ميِلا فو مهلا و ضعنملل عاد كلذو موق لع ىلا ةوقلا نلاالا ٌءوق نردطتسااامملاورعاو لور ا موبجو طسو ريدم يلا لسن الوعر تحمس لاق

 تزمو نانا اوك لا كسب او ماوؤلن يلا تمد لوالا ل نوربامت ناي نرعألا لكما | | نعوفو ىلا قب ن اىتس لاو ا. لكفورعلا ىلع يرحل ىف ب ىو ا. عصمت حول ابوارملا نا شمل اننا اناا

 ل قواص»زب رريملازيغل راوقلوف قولا نم ا سرلاريخ نوك يال ىرلا قولا ناالا سو ريلؤيلا لص روف و! دارعاب روم لا وعلا لقب
 ءاسب ةرنمع نيرعاورفيل ال نا رف نين لأ لؤ نسون ورب اص نورس منن نبي نا تلال روف لنعش ا نيروكر ملا اني نا ىلع ري ليور طر اينعا ىقشيالازيف بوق مئشلارل وقد مفرح وامور يطش سلا لص

 لباب ىلاكت الألا نم نكي عي ورعلاواهجو برح ايف لاتتشلو ارعتس الا لع( نحل كي ب اذكر يعاو
 َ لمت ا» تاياؤنللا ضورو نم نال يدوم ا هئذ لك يسوزغلا ميلحتو عرررلاو ضهسلاو باذنلاو

 لمملامتذواجبو ميونخ ياقلءطعارافم ارث اسنان اوورعلا مساياوصخ لا لير نكى التي
 بقا ناطيمشملا نا ىددو اهرفرم نار هعلاريحزلا لكن جاوا ىاروسملاوا وقيل لمت » ىوارولا
 لس ال مرينعلا ثيناتو لما ى اال عا لة كك قتل رف اهئ ارادال و سر بسع ام
 شق الو اضن ىا فوزم ا يشلا باج كوشي ناااهريري نادل يل لس كا برر اى ااهضيق
 نافحلاو لير ىف قربا ل اك ف اوددفي ل وعدني اا وريري ناد ثان | ورا في نال مند

  جرا» تنوتمو ورعنب كيئاكهسلا ناذ نرسل سابع ناذ من فكن ئيبرم لص اراه اباووارا
 ضلال او يعل اضن لاو قري رشلا يان يمن ناك ررعلا نا للذو مولتن يب ف تاور
 ليل ادع لثات ةرعاوز رطل لبق نم عر ناول قع نسوا ىف ءديفضل لع عابطن لاو نيبععلاو ٍيوقلا
 تفل اها للنت باقل ووعتاورب اونمأو مبتور يلع شفا لسنملا لوسر فيمعب [رلف بر اموري ىتح
 سجل او ةروم اير سالاو تياغضلا بكت اباد مكولق يباب ارنب تاز وتلك معمجت او مسولق
 روز بجاوس والا مم هيوم رنع نول قبلا لوسرل اناا وار ايث  اهرامو تر اطلا ىعاوضفلاو ثا ل ورشا

 الامافيو مك او غل الا تلصمو يمورف "ىف تاز ةريرش ةاداعمورملظكيروحريب الاف يي دن

 يافا اوزقااد لوق حل كا ضيا (يبس وضم و للا نم لكن وكل مكب ال فدا
 طر بيو ا لاف لسوريلعريلا ل صوتا مراشتس اذ ليتساو سس اهعلا منن عر نيش اوف اكوردب رسما
 رازملا لع ل قوق نوكيم سر لا اوزخاس تلا ىراىلاو مشير فظنلا ثنا لال عارقد تانوق و الب
 الو هع يلا سي ىبتلا لاف تارت ر اضل اوزنخاذ محن انعا ييرعإرق ايو لب مدس نارا ىو
 (ذال انم عل متسا يالصلاو رف نكاد الان ند قو تشل لاكي تم اهنا باذعلا
 دوعساولاو لمت مم نييلسملا وق رسل شررطنت تكا إل! غمب ابريل هركذا ملا ةوعل اورو لص اا حما
 يالا لتعم ل وعملا لميبسغلا لم ىف ليت رثيلا مسا لع نع حخرلا لم ىف نال ري كبح لق حسع
 واملافدربب ىملزن لو قوسن سسو اطر نوئذو ملل سو هيلع شاى ثبلا عسر مال سارع تلزن
 نيئيؤلا نال لذ نقر مش لكل دو مل رفع عرب ل نوكيي .عقو نيزماماوم اكن يذلا ناب
 الا ممل ذل ام نزلا نال سنار ىل”دايعا كل ف سئل هارب ا نولي ال صن عر م”ولق تصمت اذا
 لت مالسارهن رسل قسد ب ىلا ا نيزك م لسالا ف تل: و سل مالا حرف رثسلا بزجم خولكو م اهيا
 تسل الا نوح اننا لظو يقبل يئرم يلا لدالا لعن ن يعبر الل [ىمسوب نوكيف عون سو المر ني الئد
 ىداصا“ر رب لب ١ مسضررم اب ةرمورم مالسا مول لل قرر شر تلزم ايبنا نم عن امازو ينم روسو أنما

 ىداصا» ئاهن(معو لاوزل اضيع ابعاس ىاايئرلا ضءزرت حطع
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 ا للا

 لتصل ريل را
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 سرر غ و / . 04 ١ و رت

 هناي 0م ٌرْوْهَخ هللا نإ 'هلدااوُتَناَو ئاسيَط
 ك0

 ُليِرت نإ تيس رْوُهَع هللاَو مكيونذ* سب < و
 هوو و

 ان

 وو هلا رس هن علو 7 نذل" ٠

 + ىح ةكفيخلا قمهل بيصن
 و ومو م الس بس رايس

 رهنجب و مجديب موك

 3 ٌةَرِفْخَم هل ١ك َنْوُنِمؤِمْلا مه ص او ير د س

 نا الج لع ربت جس ائتتلا نم قربي مم تاققييلتت
 دع لكل رت يلا نادر الف ملك اطل ا زيبعو ىلا انسب ةدادال ادار ةرحلاريريرسلاد روق حل
 ل اهريفتس ااه ىاانيورلوق حش عرر» خلا لبا يسب تاو و ل امترسلادإر ارث ف
 لوعش ليما لضا ىلا انير مريم لارييضتلا ىف لاك الوقي روض ريلي حنو رمال ارامف ركود
 [: نع ناللا عرورشلاو مالسال دربي ىف ناك امن امارسغالا اج (معو اريك ل سغلابوتدويدروكر لا راخا نا
 وسلا يلا ىف از ىتما ل اترئلا داش ادرج ةروس ف رلاذنس اكو ارضلاو نما ن اورتس ل او لسعلا ننزل اوم
 روسنا يو قارس الاو لّمقل ل نس ارفشمو لا لاكو مف [لازهئاريو نيلارككا صام ل اهاماءاو
 ل ب نالوا روق تسلح ٠ لان يل نم مع الو لوقل نرد فلان لا نيك لاول اذ ىلا ولون
 حل اوووتوم هرسرمَت بد وزيررلاو سلوق اذلو مفصلا نم لمبدأ تس بالود رجول عانت تحال
 ابهزتتزع ىنن لشن ى ع ال لوالال رتل م براتعوض لاس ا ذخلا ليطعاب بوتر مدا نيكد وقال ل
 هداربجا ىف خا بت اعيال نابوا مانع !لاطايرلق حكمك كواص»» لذ لس نع شرا لوسرل

 لامؤل السلق حدس ل وقول هزي نطونععل ب وا ىنل اي مد عررميل مل ارو اددب لبا بس عيل ناد
 نبا لاكرسوررعنلا لسوتلا جم ارريررط نمثاروا بزعي الزنا قرشا نثبس نكالولدباهبلاو نسكلا
 لقب رسو_رعسلابوص ثلا لوسر ضر اثنا ئاف بسلا نيرمنالا مل انغلا بحال نينا نين نسا
 لو لايف اجر اراتببس ا نثىلابحا لنا ىف ناؤمالا ناك سلا لوسر اي لاّؤ اوم تبر عسو كرس لا
 بسيط ٠٠ احم نيءرعسو باطلا نيرمرلم هينا يا فه داهسلا نم لازال سو ريدم تن ىلا
 نيل نأ انا س ايلا مدطسورددع لص ىراررالا نم ع امج لاك اى ور إلا ىجتلاامي يروق حش

 يلو ثايب اددب مولرريلاهلا لب رارذ لجولص و ٌلسايع نيا نع ؤاووبلا ىورو لف ب ر/انيرخ ا ناد
 ىف تبصا ناار تلقو لضغلا ماو ىماريزخد ىلا لاما نراذ ملص نلارل لاذ لاما ناهد ايلا
 لاك شعل ماوانا لارا ايرسلا ل وسر 9ك عا لارين او لاق مثو رسل اميعو لضفلا ىلا از يرطس
 لا: ةزوخل ارينا سورا ىل او ل | نررشك براضيل مب ارا نابع نورك نارا مذ نار قاري او سابعلا

 مناد ىا منسم اةرلوقوو لبا ىف ازكم لس الاب ىصرنمياوقى الوتلا نم اوريخايلوق تكس
 ماوعتوسِئْاَو حط لا”منطاب نلغلم ملس ال ابونا ى؛لوقلا نموت حش

 اراوالسقم نك الما ىا تكذ لس لوقو كمئاينا هدي. ناو رلوق م ىذل ا طرشسلا بكج طيرتخا ا
 نيملا لا مكن دُسلا لوس عم لاق الو ناىيلا مث قئجاى ا اورتبابو اونم1 ني ذل نار وق ليل سس ١
 اوجرغا يذلا سررت امللور فلل مف سلال اك نيرا حملت ىراوزخل ااورطحن يذلا نول دالا نوتلاسلا مرو
 سلقلابو ىر اصئالاصنيى ري[ ملائاكا ثسرالاو رمل الروت يل ىوام» تي لازال امد ايد نم
 لوضارقع ىلا َةاماوم او نعل ييسبراصنالاو نسرجاسم ا تيئالوا ناك سدالا سك لو نيبهتملا ان اكنلو
 اولواو ىلاعتر وقل حب قت كح ايو واح! ىزل !ىراشنالا ثدي ىرجبامملا ناكل هرب سو يعشن !لصرملا
 نيتارلىا يذوق ةرم ىاواول ارق هلشس ا" هرو روتسلا ىل |, ن يم اني سيكل( اهرالا

 م4
 أ ؤ' مانفادإو سب انماداف هلوقب خوسنم يطو ©ٌيكَح ٌرْيِزَح هلا ومهلتقب اهياوث ىا* هربا مكل نير هنن هءاسفلا نخأب
 ' كلَ 2ةَئيَعأَيِم ارك 0ظْيظَع تاَّنَع ءادفلا نم ْمئْزَح ميو كرما مكل ىدسالاومانخلا لالعاب َقَبَس هلا نق ثني

 نإ ىرسالا نم قءارق فوْئَرسكْلا َنِفْْكي نيا ف نمل لق نوت
 ُرِفْكَي وقرخألا ىف مكبيثيو ايندلا ف مكل هفعضي نابل فلا نم َمُلَتِمَنِيأ اَييقارْيَح هكدا ممُكَعْؤُيًاصالخإو انآميإ رْيَحْميوكَ

 أفكار نب لبق زق نم كلا اونا نيك لوقلا ثماوثوظ |امي َككاَِخ يوسالا ىااذ
 177م و اوما نير لاَنإ هحنص ٌةْيِرَع هقلخب يلع هللا َوادداع نإ كلذ لثماوحقوثيلذارساوالتقردبب قمتم كت
 يبو رتهصَتَب كيلوأ راصن الامهد امص  ىبنلا وو َنْيِنْلا و تدرجأهمامهو هللا ليس ميلا و جهلا وماجد
 هلو مدةيبؤكديب ثرادلذ ِءْيَتْنمت اهدهتفوواولاسكب مهلا وْنض كَم اوُرِجاَهي ملهم َنْيْرلا و ثردلاو قتلا ف :ضْعب

 ىلع الإ رادكلا ىلع مهل رضا ركهلعت بولا ىف مل ور ضنَتَس نإ و قروسلارعاب خخوسنم !لطو "اورج

 رمهضعباورْدل نيِزْلا و هرْيِصَب َنوُلَمْعَت امي هللا و مهدهعاوضقنتالو ملعمهورصنتالف سرع قاَكْيِ
 5 ٍضْرأْلا ىف ُهَيَدِ نكت راذكلا حطقو نينمؤملا ىلوتىا ْءَْْمْت الإ مهةيبوم كئيب ثراهلذ ثيردلا, رصنلا ف *ضْكب رامإؤ

 ةُرَصَتَووأَنْيِز لاول لِمَا اُدهاَج و اورج ام داوم َْيََّلاَو مالسالا فعضررتكلا ّرقب نييك كأم
 اذ 2و قجبلاو ناميالا ىلا نيقبآسلا سب ىا خت رم زلب ننال ةةنهف وذيل قذر 3 ؟ ففي تنل: نو وا نه

 شيراوتلا نم ثردلا ف ٍضمبِي ل ئأ مْضْمَب تايارقلاد هذ وأَسْالاولوأَو راصتالاو نورجاهملااهيل دكنْمَفيوكَعم ادُلَهاَجدأ
 نكت كي هللا نإ ظوفحملا جدل علا ٌٍنتِكف ةقباسلا ةيدللا ىف ةروكنبلا ةرجعيلاو نانيالأب

 ملاقنالا .

 هلآ

 ذأ ةنزأ
 ” و 5

 ورم خس

 0 ظل كة ااا 111 لا

 َكلوأ اد هصنَة
 2ع

 هس د١ وص و ةلظ وس

 +[ مه منيل

 تر وسند ثاريملا ةيكح هنمو 0 ُءْيِلَعع

 برونالوراوق يل لس كا" فلما و ن اطلس للابو قرمنلا حا اب:ةرالولا فعالا ف ىزتتزلا لاو
 «'اولنأ قي مال ام دراغللا لاتقب قمت امنا سيلا نا مولعموب اه ةرابعلا هزب ط اقتسا والا ءمينطلا ىف عل
 ناد روق كيل _ ب ضعوا رعب ماعرامااولولولوق وم ةروسااغآب زرق حيل[ لحج
 بسجاوف نوع“ اواو لاتتر اهلل نينو مني حبو نا ىررعلا يعش وقرب امي م لسا نمىئا كورن
 رسسيف انلاال ىف سمعا يطرش نا هويلصفل الا وق لش كرارماس#ملا نير اك لع مب وعن نا ليلع
 ني ذلاورقواونم؟نيذلاوزق تلك لمت اورشلا ياوج نو ناب وزار لح ىولعتمتو

 ملم انملاداميان لوالا ناار اركلال و ] ١اونمآ سلا نا ىف ىتر ومب الواركؤ امن نايشلا نازي ما اودك

 نمل عمل و ضعبلا مضعب راو متنا لبق قا ناذ لكس دلو (رلهق نقشراركب دلمجلاهزب نا منعم متو
 ميلا ل امد ص اصم الاو فيل شمل ورايُشلا سرتممعل هزيو مع ان مالو ف مهككن ايبورشلنماسضاىلا

 ةركب لعمر دسب نالو حس ! لبث مبدل اج ىارعب نازوق حلال جار مرا نزر او ٍةرفخم ا نم ملاو
 هج اب نم معنا اهنصر ثلا ىفصر س اي نبا نعد نيقبلالل نيّتح | ى داو جابو وق حلق ىواص#
 ف نم نرياوساى اعنف انرارق جلاش بيلخا دي اذنا رجلا جو لاق يسر فارج
 وغلا ن مولا نمو ميم محاطا نال رجلا نيرط اتم نم لاو ىلعا نيلوالا ني رجامملا نا لعلي يلا
 تيرس دب لاول ايافلوا تاير اولولو ىا )ا ماعيال اول اوروق هلل ىداع»» لضاؤلاب يحي
 يأ وبد نّررقلا لوا حروللا وار سست_هلعيف ىلا هللا سك لق تكلس لارا ”قغنلاو
 قلحين ازوهبمإل ارا ب كلوت فلراه١» ماهرالا ىوذ روت ل ع ل ليلو ومو شييراوم ا
 روكا زر ىرر عم برهن وبين انو ىااتو طلو ٠.٠.١ - نقلا وارث الحف قعا ا لوا سضنب
 نآرّلا ب دار ليو ظوطحا حرلل ايدارا ل يقو ررا رع ف قتبرثلا باكل نزائلا فو نيس سلا بالف

 ” || ئيزع ىلا بباصا بست نارقلاوب هرثلا باتل ن مءاشلا ةروس ىف ةروكذ ثيمراولا مس ناو و
 ممن هانعم ناكرلا بكى لائاذ : بقه انيل ارغب اجا مامرالا ىو كيروأ هيكل هزل

  لسملا» تابرصعلل قبلا دو منو ضورعلا لل اداطغاو شييراوم ا يس نم والا روس شيئ ىذلا
 خلا ىلا قلب ثلا باند قلق ىف يتلا قلع ال مشا كاذب تيس لا ةيوتلا ةروسر دقن لل
 اناو يتلا وق حلل » نازريخإلا لاو لوارجت سيئ مو ارش زي يل ١ دوس واصلا ل اقو لحب
 لام[ زرذلو نسمع ومب نيزمؤملا وتلا نم ايام سلب تيك
 باذع فل اسرع نم لجل اب نورس اءاصناال او نر املا حجت نا لا هزب نمزعول و سم الو رف بدع ل

 .ىداصا”ر ماو ثِيبرع ىف اوعممت لق قرع ييرشمملا نإ ند روام امو



 ةهةيبوتلا 864م ماوملعاو

 مل لون يلع هثيالد كن د ةلمسبلاابيف سكت ملد ةي | ةلاوانوتليو ةئاماهرخنيتيقلاٌالاوا ةيندعةب دوتلا

 ةفي نحن كو فيسلابن مهلا حفرل تلزن ىو نأدا ةلمسلان نعنع دانعم ق جرخ امكأدل اداور ثيرح نم نخوب [مكك ل نيرمأي
 َّلإ ةلئماو َلْوْسَرَو للا نق درب هده تلت كروسرخا اهناءاريلا نعىراخيلا ىورو بانعلا قوس ىو ةيوتلا قروسأ نم مككا
 ريدم اوربي اوف هلق رككي اينما ضقلواهقو تدار ةجرا نودو [قلطم دمعت نكد نقرأ َننَولا
 ىا ديلا ىزتم ين رحيما راه دعب مكلنامادلو قايتش اد ليل دب لاو اهلا رمش ةعبزأ ضر ف نوكرشل اور
 زي سائلا َّلإ َةِلْؤَشَر دونا نبق رهاعا قاد هرانلاي ىدخلاو لّملابايندلا ف مهلذُم © َنّيرفكلا ىرْخت هللا نأ و هيانع ىقئأف
 000 ا + و قلل يس حي ورملا وو م م 5 71 9 نا . 4 روصو و 0 ردا 0

 كسلا نمايلع هيعمل هب نشواضي اقرب ةَلوسر همهدوهعوذ َنْيِكرْشُملا نبق رب ملا ناب ىا نرحل مزن ريكا قل

 نم َريْبَت ْنَذ ىاخلاةاور تبرعت يبل اب فوطي الو كرشمماحل عب شلت او تايألا»نيربىميرغلا مميت ذاذ حبست ةنس ٍٍظو
 لم ب معلا ٠ لب م

 هولوم كيلا با َنَعي اوف َنْيِنَلا ريخ ارتب ويلا ىَزججُمرْيَح كد اوم ءاَق امبالا نع ريكو نإ و يكب كبح كد دكا

 اورِهاظِي ل 5 سرعلا طورش نم اكس ْركَوصْفْنِي ل م نسيكسشملا نق مثدهاع نيل الإ قخثلا قراتلاوايثدلا ف ةرشلاغاتقلا

 ناحل ا لا أ انج 3 سهاطو »دل .سيحو | ويف تورم و ود هو كر 00

 ماهناي َنْيِقَتلا بحب هللا نا اهيلعرواعوتلا تنم ءاضقنا ىلإ ْمُهَرْهَع مهي َوُيَاَم راذكلا نم ارحل كيك اونوأدي
 ومكر مس هدو دورس رس 2و رس سو سدو 5 أ 5 وسو رس رس ل

 ربسالاب ْمُهْوُرُخ ٌومرحوا لح 80ج و ثيَح نيكس اوف, ليجاتلا ةددرخاىهو مرا نك رح لسا اًداكوومعلا
 . | وط هيلا 5 1

 | عن كعلكبصنو هنوكاسي قدرط"ِصرَم لك مكه اولها ءمهلسالاو لتقل املا اورطضي ىقح وصلو ءالقلا قرع ْورُمْحاَو
 0 1 ا - ةمسسسسسلا

 نو بات نمل ميِحَت ٌرْوُفَع هبا ّنِإممهلاوضرعتنالو + ْحهلْييَس اْوُلَدَق عوكل اونا 5 ٌةولَصلاا صاع و ,رقكلا نم اوبأت نإَذ ضفااللا
 مداد يمس يشسلا

 م1 0م “ثكث1 ثلا

 ةقرلا 2ث كارقلا هللا رك دي ىقَح هنمأ ةرجَولتقلانمكنماتسا َكراَجيْشا ربضي لعفب عوفرم َنْيِكِرْشُمْل نق لح
 ا ع ساو ورسم هس ووك هو 095 سارأو 5 ٠١

 عامس نممم)ديالف هئداند © نويلعي موف مهنا روكا نملاك لذ سرماىرظنيل نمويمل ناهموقرادوهو هتما هوم ىا* يم أَم

 7 اا ااا 001010101117 ل يلع ران ناكا مص ردم ىلا جاف هريرع ضني لو تتقوسرمعل نان مورس يلا ليكي تنل انما 7 تا :
 ربك لبق تنعي نش ى اينما شر ايلع لاس ل اثني نعي نو نسي او ىزيزتملا هاوورامسيلع لدي

 ىلاوموث مع سو هيلع يلا ىل ىلا نيوز ناك واذ ابرك تيب اباوق وطي ال نا داب تسبب لات عرادولا مكءارٌمل ىلاوكر وق نم امج نيتي لا لاول و: حل

 ىدرو زي مثاعرجب نهم او نوكرشملا عمتي او نمؤمالا رينج لري الورمشسا مر اجاقمعل ني ثسورتدع | | رتل ىاتيا لاواز قت حل يسيل ا» تلزن ايزعآى ب د ناسيك مذ ا |ررخك ىلا ضنا نمل وسر

 قمم تناك ف هتصورما مديرا مامن لمع ارنا ملدا ميدمع ناكضنص ناطنص ايب ىاىسا نيب انث ىفارطتلا | | نإ لائيارع ياو امين بشكل دوق لس ل لئاقسماك لكي ل زن قف سنت نيل وسر كداب
 قرنا مجلدا جاذ |بزنلاوا اب رّمب اتقوصرمعل ناكنم نا ٌمابيع نيا نعور شما يارا ىلع تعمق لجاريخبل ردع ممم اي مل مسويه سن ا ىلسرشلا لوسد ناب براجاخ فلز ىف نكح اوف قرووسلا هزرالا لمسبلاب ثارت ةرروس لك

 اهلنا ىلا مديل ننن يرض اولسن افرك ممنالا حس ١ اذاف لاعتدلوقب رسمنا نس السنا لج اف دسل سيلان أ ١ نيت مدع كم ف ن الذل! لاو رطل برر صارذل و لاو الا ندد امي قسد هلع لزني مل زر وكاك ا كذب
 ناكن ورخألا لاو ىرضالالاكلاوشاهنوا روق حلل لا» مالس الا ىف المري تأ ضسلا مللي نويت | | نيل يوسس لئلا خم اهنا نظر اب باج اذ فك نع ناهنع لشمس نا ىف ان (رضملا ل أم املا وا لاق سمخ ليس اب

 ”نيرالاريلعو بوص الاوب ادب ىوغبلا لاقوزخألا حمتد نرش لا ا فاهضتتنا وربكالارا مولر ممشالا هزي هادي | | سرير اللامع ضنا تلاها شمل اننا لاوطلا عسا مايتلاغنالا حم نوكمل وقل ارث ئارتست
 رذع نوي نامالا ةرمءاضمما ناريفي نافاس ار عسا زو روق نىا ناس عشقا بيغ اهب نيالا, نيم مول نا انيلا ىمسنتو بزعل عم نقر متم لو عبر ءليسملاو بازع ةرروس ف ني نمل

 ناذاولرق حيل لويس نيرا محلا سيلا اوما لوا نمو رحل رحيل مرلاسشسالا خرالسنا ةياوصلا ف لتقل ليسا سرك عيب ارلا اري هسا نمل ريعو امرك ىلع اهل نسا ] يتلا روسو ب ازعلا ةروسو
 بوو دابا اذر د ةرارلا توُيرايخا لوالان افراز لو جرار لع فلو ود علاو ن اماناكل شالا خل اعف كملت و ةرماو ةروص اهب لاق ن'ل ول ءزمسبلا تكرذ نارتروسوا ٌةرعاو ةروس ةأردل افئالا نال

 لاقريكالا لدي نعرلسو ريلع ثلا لصددل لعن ثىذيرتلا ىو از مدير وق عسل # ل7 / العال موق نيبو مدني ناك ذا يدب ابا ف برقا ةداع لذ ن ٠سم اننا نانروس امب لا نمل وقل صو اردني

 لاقانو ىلاشلاو نيب انع ةريرج الإ يدع نمودؤاد لانك ل نبا يبدع ربا لورا مول | | بؤ كاهن يك اوومع زعقتل زن ةدوسلال و لسد موب كملت در اندم
 ل كورلا توزمب أر تم لوسر و وق ناريس اضيا رم لوق "ل لا»رومجلاو فت اشل او سلما وهب لوقل حراشلاراشا يلاوورييإك ا نم قداري هرب كا تفوز ارب ةدارب لوق تلك ىواما»

 مرا لل ىلعوا يم ةروسكلا ىف الازوك لخ نا مسلا لس للك ضطعلاا او رب ىف نكس ىلع وطعم | | م2 وو زووم عل ارئبا ثم را لا راش ةلصاو لوق باكيا رم ررصعلا ع اهنا ٌعوزرب ا ئعم

 يلع اكو ل ايسامب اءادج مبيد نش ىف سانلاب حم“ الا ضي ملا نط كا مري ملا ل ثار قول وسو نوزمب لحس جلا نيزلاىلا ل اهترزوق نا ىلا ةراشاوا ىنضاقل او بيلخ ا هركذ اكل وسرورثنل ا نم لصاو
 ىلا لصاو لوسرو ىل وتلا نم قارس ةدارب هزياكا ة "رس ومد اضيا وزب نحس زا نير وتو لصاو

 ل ل اي مو ريع شل لك لادا خلا هزي ىف ناكو يل داقا نل لجدار مالا ازد خلال السا

 ل افا وزال | | ريب الواو سود ريلي وسو نات لاق تدددس إيد تل
 دير, نا دأم رخذ امك م را اسما« ايل ا - 2 ا 7 ةيزالا لرب لاذ 5 رصف خا نيش ملا لا نعم او بك لإ 1 1: يه سيال رد تسب ادا ساهي اوربلب سور ملم || 17 تسلسس- «ز نيالا ماد دو تايم أدت اويل و

 برقا هل ولع ناك براكا ن/لجتدو ا | ريو "ليلا مسالا رصعن و رسصل ارق لوتترال نا تاج بيرعلا تدع ناب 0 رمق ايو
 انيدام نيؤرعن منوال ىلع نر اولوفبل لشن للا ونيل ملسو دبع سلا (ىلصى زل اعيش ني | نالوكي ىلا نم ىلا تا 9 1 ا لا ل

 ل 117 0 0 الارق 00 ع ل سال الكا نا رسم مب ىلا ننسسم الا نم ذو ايت !زمؤ لاو لكل كو لاع نامل الاورعل وقم قو/رباع

 ا لا ا 9 ردوساو طقش بور سرو | | اباه ماما دافالا ضال اوت قرنين عاب الاب ى روق ريا مرلوقو لص ارمل نيستا
 "١ ندا ماع م 2 9س عل رار ريشا سلف كاع مقل ه0 ه هم ع 2 00111111 ظ رشارهلرا مل ناهالا دفع معايا زيوت“ 0 ةداري هرفي ى ا ةرارب لحس سبل لها

 مات زوكت تكز دعي م ورما ىف يرتب 0 منت اذانيلا بسينلا مالكن مد سيو صنع نصا يالا نما از و رار مدعم سميه لوق ىف ابل اذ يملا فلز دعب مم ورما ىف بريل موتى اردو لسمو نواره الا وادا نا ىك ار نمامرسخللا 0 0 0 نا قس ادا لمن انم ثان ارو 20
 _- ' | | وامشا ٌهرانوووا تقوم كرسعر ناكثم نارلصامو رار لحي ضال #ازي امرت حححسس



 5 ١ /1 ظ ___اااّيملعاو

 َلْدع ريت ْلَهاَع َنْيْوَلا الإ نبدداغامهب نورفاكمهو ةْلْوُسَرَنْمِع و هللاْشع نبع نيك شمل ُنْوْكَي اانا تيكا وماحيل نارقلا

 *خهل ومقكسأَو وضقني موسوعلا ىلعاومأقا ْةُكَلاَوماَقَمِس| مَ لبق نمنونثننسملا شيرق ةمهو يبيك امد يارا يهَسلا
 كت و ع 5 08 ..ى. 2 ا 3 سو سوال ا و سا د مج ا

 هوكي تي ةعازخ ل عركبىب ةن اعاباوضقن ىتح وعى ع يلع شد للصءاقتسا نقو © َنيِقَكمْلا بحجب هان ةيطتئشأدو هب ءاقولا

 طوشلا ةلمججو اوعاطتساايمكو ذوي لب ادهرع ىذا وة لإ ْرُكحْيو اوعاري وبري الم كبار فظي ةكيكءاو عشب نإ ود هعمبل
 تارقلا ولدا يني, ارمْشإ دهحلل نوضقان © َنْوق يف مرا وهب اولا "هبل و نسل اه ءالكب زها زكي طرب لاح
 اذهوهلمع 0 نومي اونا ست اس نإ هنيد لس ْنعاٌرَصَم ىوهلاد تاوهرشللاهعاتبااوكتى ايندلا نم ليي
 هكيزوخامهف ى كت اَوْخاَو وكلاؤنا و ٌةولَصلااوُماَكَأ دَوبأَت نو 9نذُلَيْعملا مم كيلو و: ا وِ صوم ف يفي
 ةمِدِدمَعِرَْب رق مهقيثاوم 0 ايأ اوضقن اوثكَت نإ :توربدتي نودي مْوقِل تيا ديس لم د تيل ف
 1 0-1 ويكلابةع ءارق قومك زيعَنابزا ل سمت وخملا عضومرهاظلا عضو هيف هءاسكر ركل ةَئَياَويَدَم : كوب أكورد اْوُدَعَط

 ةيفاورواشتابل ةكم نم ِلْوُسَرلا جاَرْخأ اوُيِه و مهدوهع مكي اوضقن. اًونكَب امْوَكَنوْلِتاَمَت ضيضحتلل الار فكلا نع© َنْوُهَْنَي
 اسس ل يس سس ا يبيت سس ل سس سا

 مهز فاذا نوكأ مهولتاقت نامكعتميبؤركب ب عهمكءاقلح ةعازخأولتآق ثيح دَوَرَمَلٌوَأ لاتقلاب ركوب م و كملارادب
 رهزلاورسالابمهل ني ْمِهْفُي و كيري مهلتقب هللا ْمْزَعُي مهول © َننروؤ نإ )أنت كررت  هوَْشَي نوح كو : هلل 1 1 ل ل ل ا 0 لاب ل

 اركي نم لع ُهزرا بوي واعر كح ِهروُف ظْيَع بِحْنُي و ةعازخونب مهمه لعفام © ينوه وف رو ُنُو فَي وع وكري و مصرس ومس ١ : 0 طل وكم ”هىو4ب وه 59 2 ف 1 5 5 9 ةمض رو ياكم طسوودور م
 آر اااا0 كك لت مح كدا فا اولا 1 0 ا را ةاا ي مللا#

 5 ١ 0-11 0 5” و25 هس 7/1 601/ ريبيري هت” 5 س يور س وأ سى .

 ره ملع هللا لحي مل كَل اوك ناب يح راتنالا ةزبهى عسب مإ 0+ كح حوُيِلَع مل ,نايفس ىلاكمالسدلا ىلا عوجرلاب
 لا علا ولا تاريت د 222:22

 .٠ 05 0 2(. - 9 3 5 5 12 و # < مس ١ 9 59 9 و - و وب ت9 .

 رهظي م لو ينعملا ءايلواو ةناطب ' 2 مل 5 نيِنمؤملا لو هلؤسر "ل و هللا ٍنْدد نم اوروبي مل و صالخإب كيم اوْرَماَج َنْيْرَلا
 مو ا ١ ١ 0 ورم سو 7 مهو م وأ . م .٠

 الأي هللا نهم اوَرْبْكَي نأ نييرشملل ناك ام0َنؤلَمْعَت امب رييخ هللا ومهريغ نمركذأمب نوفوصوملامهو نوصلخحلا
 نا للزو سلقلا نقش ةلىوملاو نوشماو فشلا ناومّار ١ ىوملاو سراومشلا لبيع لع الا ىا 5 + ةئفش | لإ ضد ىرا#م

 ا ا ا | نيل الج لك رم ول (ئيرلا نم ةري دم تاّءيلع
 اوف اما تبي عازر خالتو لوك عمؤعلا ليبسس غتر ص نفس ىانر رد لزق ن1 نجلاو ب | | امحاكحاو ةداربا نم نم اختل ىف عوض نربي فيل لس 222 0١

 للا ةدايعو لبان مر وازغ عربى تناعاب ووضعت يجر صن اماني حرر ا شدلا زنى موتو حالسلاراطعاب مدل | | د" م اسلاك انا ةررلا نال ند وثكانلا نكمل نئدارماو سكئ ىلا ريع اداركخلا نوي يع ريتا
 "م شسل |سنك مدرب نامل نال لسور شرا لص لارا نص عا زخات اودي وووعس | |. هدب نينو ىننلىنح يسمي مامطتسا مس فيك نا ىلاداشسا وكل ى الدق فلس روس ال
 هل بيس انما ايف مايل حررملا مال ملا م اس نال مسيح م او عيش ا كلور رنوقرلزّو || قلخ نول 9 ةراصلا ءانغن الربع بج رمسا ل' مق ن وكر يخ فيلو لضوأ لص هرب ءاوثتسس لاوالا
 ىف ماي“ يكل والا ىف ار شلارازرجؤ ا رشم اراب نو لتخال مرارل إل اول اتتانزوت تل ىواص نهم را (وللق سلس روس اولا” ليفص نإ اكرارزنؤم نال فو معن م لع عمتد تروح
 حضور زروق حلل لمج» نييسلب مدفن ب سيل ىبو نيدلا فان متنا فَلا ىفو ايلا ىلا نينرشلابرملا تان لم لس اورتن نايولا ىييبلا نكرم ترف ارحم اب مسويه شن الملز
 لضنلاب اقدار فكلا ىف مصل او سس ايرلا ىود كلذ ب اوراص منا ىلا ةراشلل مجول اعف يرمتنا و مارباظرا | | ةداضد ير ابن نإ لاكن يكرسما نم ماع نيالا متدلوق ىف لبتن م نوما شير مب وال قاهر نا
 ماو لتغلاب مإلا نم حقو نإ عم جرارخالا للعم تكا اننا لوسرلا جرارخ ياوجه زرق سلك لا" م اول افرمحلا ل اوم تنس رف ىل احتل اه دم ا (ويل مو رهخعشنا صبا متم اعني ذلا لم قع
 نكن ور مساجد ارجل لسور عل سذا ىهصو سلا لوس محل يرض مط ازخ للشر نب وفا عاورمجما اونو
 حان باو ىيلكلاو ىرسلا لاو را وبر لبقاوهلس اذا نرش الب ىاباوغحفين ١ اءاواولس ن اايل مبرعا

 دالبلابحا نم نترفا مالا ررواذل مث |ذون ال بر نزاباهنسحورحوم و رهتعر خر ارخ الات نال انعبيا ّق اني ذاب

 فيل عرج هرمهلا نير عن نص اوم رلثل رف عر ملسو هرلع سلا لص بلا مسرب امد قزم نب
 موقسلا عاما ناكماينا(رَصَنةدرئلارارب لوق كلاش ىواص» ىكيا داليلا بمحا ىف ىتتكس اذ ىلا

 لو لق لطم ٠_ نونمؤملا موفلاى امي وقد نسير افك د ىن مي طخ ارق نوت | | / اهالي ام ملغ نيك شما نك ماع نيا م انناو مل هوه ان اوم ينس اارف عمرك شوقي واصلا مايتم ىف ىف مارا رئيسا ىف نآلا تغار رو ب لكن بى عت ايل نا يفاو شيمر حلاو ةروا نمل | | بق ل سمج هرعت لال لعل نع 3 000
 ديو ردت فن يعدم او كش نير يار علو ليد دل صلع ف لذ هربا ىلع ضطع وزب | | ف تت االسم اوفس مناد افلام ىني شرق تيم قالا اوم اظيو شم
 نئاوكتم نائم ل نحماو لويداوبد دولا نمي راق مسلس .بيطخ  «آرشلا نود نم | | تايلا كا لوزن نال يرن ناو لي ايناذو زاب الدامس تي يس يضل |

 ايي ينوملالو وسد الو شلاىف اوزتتو وري نع ص الغلا حمر اجل اغيل لي انما دوق رجب لارج | | سل" نم الج الوزن نام افلا نناتيؤرحت ايألا ىف تش اننا تناد نايملا لاه لاك لأ
 ريم اورتن سيكل ن اكاررلوق جلس ىداص »ب نيمؤملاوروسرو شبا تبيض كولق ىف ولدت فال ومقنساذ مهاوماقتسا نام زيف كا ضنا ليسا لمي فرو شا ورق اكس
 لوس مس [بعلاملردب ول اورسا ٌسرقءاسؤر نم عاج نا اب رعب امد: أل اهب لوز بممسرتلا بصتاا لك لابعد ما |برارج اوم اذو قروش لاق الا فورارتبالا لن حلالك

 لالا يوإ بلاطبإا نب لص لجو للاب موري شل ؛لوسد بباهصا نيرفنم يل يق ريرا | | طز انج قل هس للاي اهلارعلو مس أقسام اوم فاك فظن لع
 انني ن وهتك انرهاسم نوران عساه س يملا لاف مرا مطقو رشد لوس لايق برب | | د( ندب فيلل كك سس وامام مل تنفق قي بوصل لس لد الوامأ لب
 | ١ هدم 1 8 2 جف !ىقسنو معدن ى ارجل بج لحل يسار عشم ل ضف انين تن لاي نيسان حلول ليف | | ٠١ دبل نو فنيا ولست لعخنا وزوج لن يشل تابوت لارا فيكروق نال

 ظ ىواعا» احلا كقنو 00 0 لل .اذعا قواضربا لد انلعدا اقل لق تكس ريكي
 ةوازخإل يق ضع لو ماد يراها رم لوس "انما حس | | اه امو يل .٠

 يلب اهلا ىف ءامو اهني تسنالو |”السالا ف فهلا لو ةرئسالا مال لا ري زم الف يلب اهلا ف تع لكل او ل مرد ساو شين رطل بوما قريع اىلضاىس لاب قادت نكت اى هر اند هيد شلا قسى ادب بطلا بط اقلع واكد | ' مى رع اون ارب فناتسولا قنوع زوق حل 11111111

 اورلرا» عازر نم م, دهرع لش مب نوعي نا | كركي ون: كمل عيربيرولا عل نشا ةرشعو سس نعم الو ىا مدا ولا وق تللس لك عانمالا لطم نأ يسمي لو سكر نم عن الكفو ازا

 علم را لام سعوا ندر اين /ةداليل م ازا نمبص قسم درا تدان منناوبطشلانا | | او اوريشالرهيغكاعاياطتىارق لس بخ" نان لنعمل افلا
 5 5 3-5 يئااّصلا تزعم لكنا لو ليييغشل م للا سرا سلوق ورشا تءابأ ماو لورا ىلع , كا» ل شل يدب بذر امو اً رق علي يملا زعف سو هيلع رشلا لص تلا كك ل 0
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 هةبوتلا |[ ءاوبلعإ
 ديس دوا نيل ا و 01 1 ا

 2نؤُنُِهِركل ف و اهطوشمدعل 5من( تلطب تطمح كايلوأْ فَلا مهيأ لع نرش هيفدوعقلاو هل رب عيجاو |

 مزال ف قو

 الامل راقسلا لإ ايف لغري مغ ن لاق حس لا تاذصلا كلن ع مج ل نمو ربط نم يرو ل

 | 7 7< عل 2100 ملا اا ل ا دق ومآ سس ٠ .او مس ١ إس اس ووومصادو
 ْنأ كيلوأ ىسُم هللا الإ !ادحا سخي مل و َءوككلا ناو ةولَّصلا مق و رِخآلا ميلا و هللاي نم نَم هللا يدهم رمح امي

7 

 ف دَمأج و رِخالا ماويلا و للاب َنَمْْنَملك كلذ لهاىا مارسلا يسارع وجمل اق جئْلَعجا ©نيرتهملا نم ونوَُي
 ومو كللذ لاق نمولعاد,تلزنتيرفاكلا 3 يللا مْوَقْلا رعي ا هلا ولضفلافاعملا َّنْمِع َوَتَْي ال هنا ِلْيِجَسْأ
 قم 'وللا َنْدِع ةبتر جرد مظل مهنا و جهلاومأي وللا ِلْييَس ف اوُنَماَج َءاوُرَجاَه و اوما َنْيْنَلا نيغواسابعلا

 ذاق ونهو رت لجو نوطي وذ مضي كر زم ويب يذلا دوزاطا0 نزل خ كبة هربغ
 نيلي هستراجتوهله الجدل ةرجبرلا كرتنم ف لزتو هٌةْيِظَعْرْجأ ةَيْدِع هللا نإ !َنَبَأ[هبؤ ةدقم لاح ٌينرإ طيمئاد
 مه َكِيلواك كتم ملتي ْنَم و ”ناَميالا َلَعرتكلا_اورآتسحا اويقشا نإ ةايلؤأ ْمُكباَوخإ و هكبأ اوني ل اوم
 اهو اوم َو مكتاريشعة ورق قرفكةايرقا يكَكريِديعو وكس اَداَو كوخ و كات ملا اكن لك َنؤبيلا
 ِهلْيِبَس ىف ٍداهج و هلوسر هولا نيف كيل ٌبحأ [َهَرْوَصْرَت ُنِحَدَم و اهقافنمنخ اهدا َنْوَمْنَت ٌةَراَجَي ءاهومتجستكا
 مامن ْنَمل 5 َنْيِقيلا مْوَقْلا ىرْهَيال هللا مهل ل يدق ٌءِأرهْاَقَأَي فحاورظننااوكيرَدواهربلا هقرجهلا نعولجه لمت ىعقف
 هلا ذٌنزوه هيفمكل تقوي ىافئاطلاو ةكم كيب داو نيك موب كذا ةريضنلاو ةظيرقور ديك ”ة يد برحلل َيطاَوَمْف هللا
 كَم فالاةعير ا اقكلاو اقلارشعىثاوناقو ةلق نممويلا بلكت نل ةلقف كَتَبَ رَبي وي نم ل دب نآبش ةنس لاوش ىف
 أم5سشل هيلا نونئمطت ان اكماو سيم لذ اهتعس ىاأادربحر حمىا ةيير دصمأم تبجي امي ضرالا كَتلَع تق أ وي رمَع نعت

 وباو سايحلاريغ هعم سيلو ءاضيبلا هتاذب لع يلع ةثداط عوبنلا تببثو نيمزهنم 8 َنْنِرِيْزُم ربِ و ع فوخلا نعمك هلق هلم رع مذ 5 رب لب 6 ص سلا لو

 سسايعلامههادان امل نيلَعتةد ل ونل لولا وؤرذ َنْينِؤُملَلَعَو هوَ لع ةتنين ايط يبيك لإ:ا َلّرْن عت هياكرب نخا نآيفس
 قلاتر ىل هم

 ١ 9 أ 5 امو 8 مم 5 ساق ىلا سو م علب 2و

 هللا بوي مت 0نيرِفكلا ماَرج كلذ ورثسالاو لتقلاب 'اورقَل َتنْزَلا َبّنَع و ةككالم"اهورَت ل اًهوُْجلمْنأهاواتأقو هنذأ
 . 5 هه »وه - 5 را 9 9 2ك ظ نب 7 5 , ١ 3 ١

 مفطاشيديرزق ل س_َنٌولرْممْلا انتا اوما نيل اهي 9ْمْيِحَت ٌروْفَع هللا همالسالابمهنم كادي ْنَم لع َكِذ ِنْكَب نم
 نودلظلام/ف ينو اذ مننماوتي نمو نايبالا ل مزكلااوب ١ نا اهتروقوبب درتي ادءاضاو ءاباناكنورفاكلا || | الج لم قريتعط ارسلان هراكلك

 2 ل ل لب نش : لع رت رس |!نلث ةريرصش مص

 5 3 ..- | | ىلع ملوامشس ايعنبالاقرطملاب مسنما لعن يرب اشرقت
 سلم ليبدو نذاوم لق ملط 0 نوي ى ا وقي راشلا يل راسا دع (الكا | | دنع/لحلات يملا راف انا اوس اوناش ير ةراغكن ال سك ذو ( انصالل مبدوجبرضماب مسا
 هلا امنع لو زيكلاب باميلا زملكن بلس «لوداف ا ميز تبجم الدق حل لس لكك ةيدعسلا | | أم يالالا نك لزب ادداوزي فم انسضالل اوريجس "روم اوف ا اك ة ختي اب نرف يل اوفاكورواوقلا
 رف تب انتوبب و هرصو لسور اعز يلا لص لا لوسر قبو ل ملف غم كس اون انرروونبلا ةيشكالرص انااوبب | | ياقسزوق بقل لمت كول كلو كيرالا كليك شال تليبإ ناوللا ل تلك اكو
 سانلاب بس ايعلل افي الربا مارك نبا ثراحلا نع نايفسو لاو تباد/ اهبءانغآس اهحلارم الارعم سيد | | ةراجلاوّياَمسلا نروكرملا ىا لذ لبا وق لس لج“ ىأماداملاءاطغاو ئئاحلاءاّسا ىا خاف
 يبل باييلا مسلم الملا تزن كيب كيب نولوقيلممواومج او ورجل باىصا اي ىداشف انسيمناكد | | لص اهو إلا نمآن ل وق ىف ءالقعل اب ةراهناو عي عسل اومجبوردصملا ميسي فيكل اقلام فدا ذم رضوزفو
 اوم او ميوللا بيرواومزنعما لاك موب م رف بارت نيرا سور يلع لا لصدسلا لوس طاف قليل ويت“ | | ادد تلزن ل وق حيل لكتا» ف انعملا زم ىلع مالك اذ رايت و ءرايسملا لب ار هشملا نا براوجلا
 م: هراؤكلا نذر اًدطلا نم َّف اهلاوو لم جن اوه مزيل حل ا ئلارشع راو يور هل فرادما» | | قضر يلع رشلا قرضفد ارجل او ماظسالاب خرشلا صر لو ةراجع ابتييوشو ةياّعساب سابلازنا لق 1

 سايتلايظيرعم سيل و ءانيربا دب عر نم ا كتثررت تلش ا” تال ادب را يوت و ناو ابنا لاقل س ايع نبا لاق رطوا س اهلاوبد لاك تل غاور سلزنإوق اهمال شلل
 رولا متم ردك ائيرحم تست زيا ىدر مف لاو لم |هسرق هرنع ىاري المية غأ بلل اريغتب تداخل ا كب ناييفسول او نس !لاقو مل زنق حاولا ىقسأو مز ابسوخ انلرقل قرب او م الس الاب نو تقسس علل شنو ادب مورس نيب

 اًبيمناو سابحلا ماد ان ىلتلسى ثلا ىلا اوعي ىاا وورذزوق ها لس لاب ماس او لعمل و ل رش | | اهيطفاهلاو دياوسلا بحاصانا سابلا لاقور كب افم ريب ريببلا بحار انا مريس نب رولطى او ىبحساو

 ىد انف سانلاب حمل هرماو مور يعؤ يا لصر زاب لوق لمت ا7 لاهيا رين ابوك نرتوص ع مس تومعلا ل اعمما | | . نيل الك » تلزئفو ارباب حاص اناو سانلا لسا مس لهنا لا تيل قل رذغ ثنى نضر لع لاو
 لص ابورت زوق هيلكس نيل ال٠” ر اقلك رنه احاول نو ةرْشبلا ارضا اي ورمسا بايص اي ريئادايعاي | | صدد نما وق بكت 1٠ اهبريغ نيبو نيئدماهىلاو نيرجب ارم ا نين ءاوتس الاب ى:كاذدت تم

 اورو نييلسمل ا بويلق مر هملول زن لب اولا ملو الار سك نجس ل بقو نالآ مين امل تو تان حض اوف اك

 السل كزسالاو رق تلا ىداصا» داي الين بك رع يامر لمن يحوي وزني ذاك نا
 ىحمي الار ميلا نيو ور ذسع 3 ل ل اا

 رمال يتلا لاو سكوز ى سمر قيمي ل لبجتا» كر اميف ناكورتعمس ام رسم لا نمو ادع
 (رنيعب مس اويلا من الا ولعت ل يتوسل يلا نبع يتتنبسمجي ! نال سمي وؤ نوكرشملا نا حا | نال مرو و
 نم حس انا م ارلا ىاازب مم امرددب مارح! ىيم ا اور خيل (لفريّمت لكى صو لرارملا نري ساي مخسو ن ذنب
 ىنذ اًادنع اءاو انزع اني لا مارح يسملا ل ضي ل ىاقرعل او ب اعم ن ايلا مدع نيشلو عراوولا مج ماهو رجا
 ىءسشرلةولق ىرع ار زفت ٠ ماركا بلا لود نم نروعن ل وقدم مدع نا ةرابع نايرخل /[رعت
 نيا نطو مترمإ ان تنل ال ىط مخضأب تسيل زق اري مفستو ىف فلام تاسامنلا م“ الا ولحتو ا سم زى اردصم
 ,_يلع عزا لص نا لوسر لاك ا سابع نبا نري هدرم نباو جس اولا عزررخ اور ان لسبب مك ايعا ىا سابع
 ] ١ لوريال شنوا[ وتلا رشم راض نيولسو

 سيرد م نان وردي امراه ابابا فل نا باوج او لما تسي انك يرد منن ادام ور افكا نم
 وو نلشس ىوام» شا ف امدالااولطحسي ل نيزلا نيئيرلارابتعاب لييطفتلا مساوا سيئر و
 نيلاوإملاوا يللا فاموالا لكس ىزلا نئؤنلا ءينلاب وفل ىف نوط اكداى ا نوزماذلا / ينو ا
 مابا ونكمل اومن يذلا اياايرلوق صك ىواصا ةرلاو ياَعسلا لب ال رين ابرزوغلا لصا م
 امل سابع نب لاو قربا 'نم اجار او لظو سابعلا صعق ف تلزن املبق الصنم عي الا وزن رب اجلال
 اونا ن |. اب كمشنن نو وقيل والواو لبا قلت نم من زي ملا لا وباب س ننام السلا يلع ىلا
 نم اهرترا تلا رعستلا ف تلزنل مام لاقو يالا هزي للاوتشلا لزناف ريا عرديو مسلك وتدامل قريف
 نال لكم رجب 'لمو لا هزبب لن كأو يلا هربنا لا لزماد منال اوم نعي ثؤملا ثلا ىف يا وقفاو ماسالا
 ىررتلاب نئسؤلاماام لل اهئرْسلا نلاقي نا برق ل افال وزن نّآرقلارخ[ى بو حل اءيب تلزن ةروصلا و
 سللاوبلال نعوملا ناماو ديلا هذب ل اهترلوق و ورنباو هاخاد وابا لجترلا عط اهني نا نكي فيكاول ان ير شملا نم
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 منا عاطفن ايرقف ًلْيَع ْرمْفِح ْنِإَو رجول نم عستماع “نه ْمهصأَد َنْدَبممرحلااولخ سيالىا َماَرَحْلا نمل اوُبَرعُي لَك
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 نوئمؤُي كلَنْيِنَلا اور ويح ْمْيِلَع هللا نإ ةزجلاو حوتفلاب مه خادقو لاك نإ ةيَضَف نم مليا ُملَيْرْعُي فْوَسَف مكتع
 - ساب س5 مى ىو ورفع مى م 9 يا يأ رم سرس مس <“ 5 رص يك رح : 5 34 مصاص ١

 خلا قحلأ نيو َنْوْنيَنَي ] رمثلاو هلوسر و هللا مّرَح ار نوُمْرَحي ا ني هنداز مجنل اب اوممةلالاو رخال مٌوْمْاَي ا و نلأي

 اذ قحىلاصنلاودوارلاى بتكون نيذلل نآيب َنِم مالسهلاوه د نآيدالا نمويل فتن
 1 سي ل ب يي م

 جارخلا ةّيزجا
 0 عا مض و و.ءأ رس 7 سو 0 م 5 ِ

 اك |ِتلاَك ةمالسهلامكسل نوداقنم القا 0 َنْورِغاَص مه واهم تكمل مه نيآبوا نددت هىإل أجي نعم اع لكمهملع بورضملا

 َنْوُواَضُي لب هيلعمهلدنتمتم :ةهماومأي مهل رق كلذ هيلز نبا ىسع كيما ىَرصتلا يلق د هللا ُنِْ ُدْيَرُع ُدْوُهَيلا

 عم, حلا نع نوفرمي و َنوَُمْؤُي فيك نإ ةقليا مزعل متلك َة مهل نيل قت مق ابا لطم بق نم اورق نول َلٌرَق دب نوهءاشي
 20 شئ

 قو مرحأ/] يلق ف مهوعبتا يحوم نود نق اياز يرصنلادابع مبهر ودوهرلاءاملع ْمُهاَمحأاَوٌنَحتإ ليل دلامايق
 ئدجَس ره الإ هلإ آل ْأَدِح و هلا تبعي نأيىا اودع الإ ليجدلا د ةياوتلاف اورِمْأ أم و ”جيرم نب ميلا و لحاطأ

 مَ نأ لإ هللا َنأَي » هيفمهلاوقأب_>ههاوقأي هنيهاربو هعوشووللا ٌروُناَدَفْظُي ْنأ نونه َىَوُلِرْمُي ايعهلاقيزنت
 يبس م 2 ببي

 عيمج هْلُك يتلا َلَعهيلخي ُةَرهلُيِل يلا نيد و ىلا انه املْوُسَر ٌلَسرأ ىو وه كلذ © توفل هِركوَل و رون ريظي ى ا عمو#

 لا هاي كلذ © َنويِرُمملا هركَول هل ةنلاخملا تآيدالا
 مدام --بست- بلبل ٠هشه*بتسل
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 ّضِقْلاَو َبَهَّيلاَكورْتَكَي التم َنْيِرلا و هنيد اليس ْنَعساَنلا َنْوَرّصَي ومكحلا ف ىشرلاك لطلاب سَ
 /مب جوسر حتا د

 ام ويلا العب هربا ْحْهَرْسَم ريذلاو ةزكرلا نم هّقحاوتم ققؤئدال ىر رشا لييَس ف رروتكلا ىل

 را س 3 ج

 رابح َنقاَرْيَِك نإ اَوئَم

 0ك © كك«

 9 طل ب ب

 ٌلاوُمآ ف و ٌنخأي نومي ناّيفّولاَو
 0 ويي9 00 2

 وققنيالو
 مدع هرب سول ول سو

 رأأ فر هيا وحي موي
 يقتل زثزلل اراًره مهل لاقيو اهلك د يلع عضوت ىتختدهدواج عتتوت ةُمرؤط هْوُحبولَجَوْط هاب اهي قرش ى لَك كه 10001 يس سم وس يب سس سا م وجسم

 ظ ل وو كو هل للا لا < هس هكا ري 7 1 و م
 لوف ملا موللا هللا ٍلتِك ىف رمت ر مع امي وللا َددِع َدَدٌكللاهبستعملا ٍرْوُهَشلا َةَِّع نا كعاذج ىلإ ©ٌَيْورِنْدَصَوبْدُ اًماوُقْوُنَد

 | نين الج لك قربتعم ار ساونا نم قربي مج تاقييعت ب
 نبا جرا (رحلا اولي الى( اديس اور يب لفرط سس |

 ما يدار ارامل نارخلا ىف قلطا سيح ملكا دهبس نار اليخ ورب هيو ريجت تكريس و سابع نيا نعام لإ
 لبان ك لذي ل ابالو صا نييلسم ا ءودصم مالا ندي الإبر يفلالو َراَيلاال الصار اولغنري ل مذا ىف ألا
 فاوطلا ن وا جلا لبق كرما رايب م ايمفاو لعد لتس الار يعو للخل وخرلا عنم لعلوم يبل اوال د يع
 ىلا» نايرع تسيب اب نوفي الو رشم م لارج حمال نر فلا مويزعي عراد لويز راو نعول انايرع
 نو يوكل اكو تالاجبلا نم بنل اهم تن اكد لكل با نا فيو لثعى متر اجت عاطتناي اق
 يلع شلال وسر فو اور سيحل رتفطلا ملكل با تاخر لود نم ا وعن لف نورس م |ىطلاب دك
 ماطعىازنفف نمير يفي ن وشتم راجت ع اطضن اب ةجاموارقف ىلا ءليع فمن او ل اوتديلا لاذ السلا
 نونمورالنيزلااولتارلوق لحس. نلا»متررطقارا طرا طملا لسر ناب هرعو لاير ارضفتو
 لص دا لوسررما نصت ملزما هزي و بيرعلا لرش لاتنكن ايما نيب لا لبا لات كذ ف ع ورش لاب
 رتهك ىواصا» لوب َوْرخملسو لعناصر ملا لوسر يعوق ملزما ىلذ مذرلا لات وريلعلا
 نايالا مع ألا سفن فضيل حألا مويل او ٌريلاي نونموي ب للا لبنا لايام باجر لى ل اياوتمأل لاو

 ميلا لاب م اهو نال ي اوني لالخ جلس ايانسويإ دنا ليدب ريفي اللامي م هر نا باول الص ام
 .ىلا ةراشا ىنلاياونم ل الاو روت ىنايشكسلا س ايم ىلا رانا حرراشلا مالك د يالا فريف محال آلا
 + (نياو لات امياونؤ ل فو نايونسؤترؤرشك روم ف وزار الاو بن اباونم ال اه اونم ول از اىبررصو يطا
 ل »م لسالان يد نورّصسيلالىا لا نوئيديالو لوق وا ك2 بطخو لمت موزلم اا
 عمنا نضر الا ىا وري م نار لوق ىواصا/ فصلا ئ وصولا انما !نيورلوق

 قفا مامسانم نال ىف ىو امك ايداريرنلا شنو مالسالاشلارع نيرزلا نا ادت ل اهترف الو مف مالس الار غأ |
 مد ايَمنالا نع عب انلريلافىا مزال غن يداهم ى القت حش ىواصا٠ مالس الار ا رب رارماو

 لوقا مل وي فلابالا نوبي لولا نا عم مبا اوفاب وكبر يتلا نا تجد نتس لق حك ىدام
 وق كلش لاب نايعالا ف موف سر بمول الو هاوق الار توبرىذلا ليم ل ماو يشكو ناب رب نيئؤر
 أرقم وقل زملا نع عرفو ايلا لييقو مساع يورد يفت خد ةزمبلاو ده اشلا ةابانعملا ملا نومي اي
 رماغم يلا كاانمملا مث او فام لا تزف نيزلا لوق م اوق ىب انمي قحملاو تيطوق و تمون تيتو
 روما ل وق ىرايصتل ١ث اضوانم ىرسو ةر اتق لاك لبق ََُ اوزلى زلال قر ةولا / ل

 لبق ن نكمل لوق نوم انبي وانخمرم جن لات دثلا نياريزرعدومتلا تنل اقاكرشلا نبا عجن اول اًعذ ربلست نم
 ناد كمن ان دقاك امن اي[نم لورق تاللظس حرا شلا تاانب مالم نا نووي اوف كتيير شما نال
 ىدانعسلا' ىذاصندل نوثم اني نر علا نا ىلعو سيل اوارملا تاني لاله ا اولا نزلا نول شملاوا رف معو

 نكون مجال ل اعترشلا نال قلخلا ىلا حئبار بهتان يمججتم ادتس انوا نادت لات
 للم رارعاو نفل امك نم مالسلاو ةزفصما يلعب يسجن اهت شل اذ مهنا هطا ف برعلا ةداع ىلا
 مل هما لص ! ماه نب ىدع نى زيزتلا ماورا, كلذ لكل ديلا مرو عبتا تعلق حب جلل إيلا
 . تل وو انين ميلا اومرتاؤاو ىولعا ني م اولع ازا وأ رز ثوري اونو مز اما لاه الا هزي و

 تانفصنايب ىف غرشمت اذصد ابتالارياقعنيئانراجالا تمارين ااونمآن الااهيرايرق تل
 ... . م ........ ءءرأهيصالا ثم لالا ناىلا راسا ل رقد ىراصنل اد ابعن ابسرلاوو وسبل ار عر (صالاو اس ؤرلا
 داهحالا نيرازحاو م لس نبرُسناريعلل زكاولويؤ نايبرلاو ل 0. ل ل سس ل

 زغالا لك ل ابدارلا نا لا كذب دان نوذغاي لق تسلا ىواما” نابسرلا نسر يازحاو ىشامبلاو
 املا ل اوم الا زهخا نمد وصقل لعل ن ال رش لاري زرجرمس اي ىلا ستي ب نم ماهل اديرراو صال قط اذ
  [سيلعل ول رم لاى ازوكارتت يللا «”نوشيو نوثىانوزكرة تلك ىواصا»

 روزا نارص انيياور يضل اورفا فيلق هضفل او بسلا نابيظروكرلا لايق اهئ باوجلا ىلا ةرا ايفو للا
 ل بيل اهب حرص الكم اددورمي اند َةرْشك ةرعو مضاد لمت اىنمرصاو لكن ال انؤنلا نود حملا ىلا عشار
 ناو ىل اهئ وقل ذ مت ادد وره نر رسين اد كمت انسرعاو لكن ا ابرعاورجيو ني حمل الار ياعريعلا نري
 اري اءريضلا نوكي نا ىف للا مول اوزونككا ىف الو ريدر !ىبروكي نا امم انو او لمت ا نينمؤملا نم ن يفاط
 لجتاربلا ا ونعفنإ اومل وا ةراجت وار اذاو اوت ْكْد لا نعى تتيرق ازردعاركذ ناانثم اب وجو ريفركذو خفللا لا
 توك ىدااع لسور لعين !لصر وت إ لا اهحامنم نودوبدلى وق حيلك« أضن ةراجتلويعا
 وارملا ننال ن انيس روك مل او اهبل بيق راو اربيل حر لوق لس لا» قست او ىف رولا ىلوررتنإكس دلل
 لاوس يفو ىو اضربل اورروحسلا ل! نم اًصْحلن اينو قفشيا] و مىلاعتل وق ىف ملكدا اذكو قبل ب ادور اندامج

 ىسسسمل ياو او لع تروق ف ةدئافلا اهي ىلا تيما ل اتي لمد ب رولا لك سيتا لاقي ال زراروم 5
 تافراتاسلع رول ى ١ءضْفلاو بزل ا ىب ىلا لاوم اذا لون عوكرنانارللل رن يوكل والك فيتارا
 رلق كيططلس ربك" ةذافلا هزيرضي / تمول ليفولو ديماعرانر وق مؤرخ ابوه دري رطرحو
 ىواس ؟راث نم ٌعرافصا يلعب كيذو مترد ىلع مير دالو دانيو لعر ازي و حطو ل قع ا مسد ولج عس وأ
 امن لوق لال لال نير ئنل اراد لع موس لا نوكيف ىا ولا يلع حنو قعر دق ب لالا
 اسي دوي ىلا بيرعلا رومى ب و لذانملا فرخ يس ىلع ءديبم ىب للا رع اعحمارومش انب وامر شع

 ضو منو 2 اذكر ومس ا هي ( اياومداكعاو مروه اسوم ابعاد مب# تسي اوهو م“ ايرع نورلسلا

 جبل دو امل. نوت سل ورع يلم ىب وثم انكر ود كلقلا ف سمت ار وو نع رابع ديما سل وام دج
 متي الملا مسسل اد ودب اهكضنلا ذب بمهسب م ابا نش يرسل .ناملا نع يل سلا مسسلا صنت موي
 حرا" تيعل اف قراتتور اننا ف قرات راو موصلا عم

 تف 3
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 1 ل ا يت سس لعب سس وي جس سس صج سلع

 هةبوتلا 1
 55 را )_ر ل 2 ضي دس 9 رب 9 200 مك و

 نيِلااهمد رجحت ىا كلذ بجرو مرح ١! ةهاوؤو ةدعقلاوذ ةمرخل مرح ةئبرا وهشلاى ا أبي ضرالا و تْوُمَّسلاَقَح موي
 كلا اياع

 اوتاكو اماكرهشدلأ قل يقو ارز و مظعااقي اهنأق ىماخملاب ٌ هز امرج ارهشالا ىا مش اويل ا 5 ااًْمَيَعْلا
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 كلا ىف داير رفص لالاتقلا ف مهو لقا ذاووحملا ةمرحريخاتنم هلعفت ةيلهاجلا تنأك امكمح أ ارهش ةمرحريخاتلا
 فاس و 'ةزي لوعدل سل ىلع 0 * اوقفاوي اووي ماع يرحب ماع ئطسنلا ىل يولي اركي ودير. يو خفو ءايل ا هضب كي هيف هئاامكحي مهرفك 5-5 و ىلع مسوس 0 5 ”,ٍ 7 3 ملط وا يو ري عال 5

/ 
 لع ياقلب

 لا! نورظني لو نوضقنالو ةجراميرحت لعنو سزيالذرهشدلا نم كئامَّرح م ددع ٌةَّنِع هل دير خا ميرحتورهش ليل,

 ىلصيٌرا لوسرأعدامل لنوم ريرفكلا موَقْلا ني كلهن ةأتسح ونظف خهل امغا 2

 هللا لميس ف اورفن ملك يق اًذْوْكَل 9 وثم َنْنِنَلا 2 اي مدرع قشفرح ةدشو قرسح ىف اونأكو كوبت قوزغ لاس انلا ىيلعشدا

 [ههذ دوعقلاوٍضْرَمل قا دابرهلا نعمةلتو مقةطايت ىإلصولا ةزمهبالتجاو ةغلشبلا قف لصالا ف ءاتلاماغ وابد ا
 كارلا عاص بنج ىف ايدل قويا عاما اهموعن لدي ىو رخل نوهت لو يلوي يبصر زجيبوتلا ماهفتساالاو

 ةسوهل ني *دلنا مرح م اوكف اف ءايعا

 111111 لل ليا

 اميري َرَعوبْرَعُي دامججلل يلع هثداط عجدلا عماوجرخت اورق نيعضوملا فالف ةيطرشلا نإ نونماغداب الا ريمح "لق
 يس ل ب ا و مرر و سم 1 يسال ها و سم يح ال سو مصل

 نام خ١” وا 98 . هاى حو « وأ " راض ُْ وو يس ب اوك و ةطورس وس
 َنكْلَع هلئاَو هني درمان هكداتآف صن كرتب دائيَس ىنلاواهّنداىاٌ ورم ل وم كل دبره أي ىا ْمُكرْيع امك ل نْبَتَسي سلو امِلَكم
 ا 0ا0ااا ما ا م#م#بأم 7
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 مساس ل2

 واب كسر 0 0 لا و ووو و يني 5 : 0

 مورخلا ىلا أجي !ىاةكم نم اورفكَن نزل هجر نوح ذإ هلل ُهمَصنْندَم ىبنلا ىا هربت الإ هييمنو هني درصن هنمو حكيِرَوِمْىكنأ

 الفةلادلا كلت لشمىف وممن ينعملاٌركبوبارغقلاو نيش ادحا ىأل اح يدا قات ةدنل اء طي ةيفنو اهسبحوا هلتقاو داراأبل
 سس ل سس يس سس ا سس ل يم سس لا

 ى ابله لاق دقوركب با +ِبِحاَصِ ُلْوُكَي نا” لدي ار وث لبج ىف بقنٍرَّمْلا ىف امه هلبقز مل ريذ] ًاهريغ ق هل نخي
 ' ىف ص

 نال الج لم قربتعم اس انتل ا نم قربي مج تاريح
 رف اهنم ا مثكا امبخامضات طوق لس

 ليو وق لس لا »روم اذع مخول اهب مام ا مرت اءاو م رجالا لاصوا رح اف اي كدا
 م ادنغالا نم نانالا عنيوارماو ضن شع ىنشالارومشسلا ىف ١,رلت الخ دارلا سايع ني! لاق اهك/رش الا
 قالو جلس كلا" مح يلدا ىلا رباع نيج لوق يفر يلا نوزثكالا ل ارم ١ عوج ف داسفلا لع
 لعا فلا ئحمؤا قد ايزلا نع فوط ناز لوعطملا نيحمررررعم لالا ىلوبم و مم واملا وب ذم ل ١ عيبا
 لعافلا نع الام لعتولو لوعفملا نع ىلاع عرب لنلاو نع فدك ابدا ةلدالا لعل لصرتسلا نع في ال

 ىف لوق لس لا» يع نبا هركاو خس لوا كلذ نانا ليتتو ني صرفو ارجلا نوكل خملدل
 افوؤملاو قرب زلاو ىاسإ ل اءاطعو جوان ل وقوم و مرح امش الا ىف ل انتل سيرحل مس امنا ىلا يطل ل ار ومفسلا لك
 وعلا ىذ لمحل و لاوس ف مآصاعو ف اطداب ايمو نيزك نزاوب ارزعرلسو لع را لص ىبلا نالاولا و

 نا ىلع يحس ان يانا نيك مث رك مسالا ىف اذو مرح ا ىف وزميل نا (س خف لكي ال نا حاير ىلا نير اطح نعو

 ل ويعفملا مكن و سس نط الا ويت رسوله نع ص ائل محلا يما مقتل حمري قلما باج لا
 اًماصداسروقكيسنوائاسنو سن ناسن ردم ئسنلا زل ئسنلا انا وق لبث لك مخ رثلاو
 نارين نري الف يؤ نو لوعط نعل يخت رب وبلا لاو ىلا لافاعيببن بم يرقو سيمو

 حرش ةرابعو لم ءآ ل نورعرملاو لانا نوبت الب ىا لل انقل اف مسد لبااذا روق نش كلك
 نومك رمش م لل اوتب رخل ةدم لول رن ىف لتتم نرد تسي اوف ملا كل ذو بسماولا
 سرول | نغفر |ندلا ساو لاطملا مندا ل اهقيلو لاطسلامظى ا لب ا دوي وفعل من اك درا كرم فص
 مر وهذا فرضا نم ةرينك ا عاوما بنك ككل اعتني فكل ىف ةدايز رق كك حابس تير
 رزللا نم مدّصتملا عراف الا سل ىلا لمن از منع نارعك بول امنت شن محام ليسو لف [وترسلا لعام
 هت بيش ”داىلا اجر متوارؤ رطل و اوز ١ ميرصعم شر ررعا كرف اكد ا نالر ظلما ف ٌةدايذ

 # ٠ لعاتش اين د ازعلاسكور ايلا جنبى اامجنوروقو لوعضم رنيم دازعلا جن عم ى ا ءاييا معبر رق
 لياقلا م اعلا ىف هوي اوتتد امام مم مسالا نم مشن اولح ا ازا ىلا ى ان لكروت تس

 ىزلاسيصخ ١ وقلق ىو رول ائيالو يئرالا ىب لا قرول اوم اوين ىد جرو اويل زوق جل # لرادم ١

 دةولا_ بلر ادمارع الا لب و سمسم ومر كل وا ناوصركرو زدوراجيب قلق م لاو بج ول ارواوب

 صاشنخالا كوت نموا لاتعلا نم لا مزحاي صيصط نم |ب روحو جرعلا جاوب اولحن ارا مزتاراولع
 ملوق ل ا انبب نم ا سو ريع يل! لطص ا لوس اىدا لزن و لاق هيل سس كراع ا» اريح مال
 داما# مترو نم انه نم اىنع فلل او لوب ةدزنخي لد يلا ولف تاكدصلا اذن
 فلك مح نسر لو ةرمعاولا قرن !ى من تمل نيرا نلا قتل نيو ارقى انس اوف اكو رلوق

 هل ىداع»» نيّتثانملا لام تريلا بال منص اهلاو قرسعلا قوررحامل ل اهتي و لم برش م نع
 نم راد مور علا ل سىتلا نا كيد كوت قوزع ل عض محا ف تلازم يالا يلا اميااي لو
 ور الا سب لب نيعرم |نم قرشسلاو سنا نم عرسك نايز ف كلذ ناكذ (ورلا قوزطلد اجب ابرها ف ثاطلا

 ل وسر اب اززطف ئوزطلا هن تنال ح |رريفبإ ىدوالا توري مر يلع يدا لص سلا لوسسر نكي لو ل الظن
 ارئايضصمرما نيلسم لايك دعو اذافمو اريعبااررفس ل بقتس اوريو شرحي سو هيلع ثلا ىلصنلا |

 روق هلل ليزتلا ماعماا ل نيذلااسيإ اي ىلاعترثملا لزاذاولق اذن دلل منشنو وز يبا
 اى اررزلاو اهملم مرقم لاح اان ضرظؤل يق اذارلوقو لام تلق نا روق يخلد أر تام مس لي اذا م
 لاي ثلا ليس ىلاوقرخا ى !اورفلا ملل لوسرلا لو تو ىف نيل انس موكل اهرافعالا نم ممن تمي
 اوفا مح سو ليل ملال لوق نمو ريل مكب عدو دارج ا ىلا جرورثحلا لع رشح طرا سانا معانا نذدتسسما
 لالا الوقرب قلعت ورق ارجلا نع مد زوت حل حزرا» ناذاض'لاريؤنلا مس لاواورغت ان ممطشا

 ىلا نيل يلم نإ ىادالحناف او ليما نحن ريمضتى م يلق ناي نيدحتسس لير لا ىلا لوقو وعسل يل ىف لحج
 روق طش ٠ اينرلالا رش نحمل او ىلاب رض الغالاد وريم نين مسد ثانكلا ف لاق ايندلا
 ىازإلا غاتم بنج نروق جل للا ٠٠١ لري نم نلف جوبي اب نينعار قرخألا نم مسرعا ىا يديم
 و اضن ىف ليس ايندلا تازل نالىارقتر زوق ل :٠٠ يلا س ايئلاب نعل رخألا عراتم زهشلاب
 تافالاي كن ع صلاه ميِلاع يرش ةرخألا خذ انمو ل امال بيرق نع وطمس و تايلبلا و تاخلاب يونس
 ل30 حرا» ليث ةرطلا عراتم بنج ىف اينرلا عراّم ناب حطتقلا يجول سلل و ب ميس ب دبا تعاد
 مسيذو نميلا لبا م لمّتو سداذ وانبا متري نب ريعس لامع وطاو ركنا يف نب لني اروق لميتسي و لوق
 شيت ىلا روزا ىلار م اوراس نا زيد زارنا و ماسلا ريل ب نر عنب لكل ل توزع رشا نال جر يبت
 تصور يغب عرمنلا سدح نع او فلك اولف نتن او للاحتر سلا ىل' ميرجا حّق وو مب قرمثلا سلصت اورنتسا
 اليس هورطم اللوق ماو مرءالا لصحم ال مير صنو مستو هيلع ثلا لسل|لوسدز زعا نيام ونس الشلو م يعل |

 مشي د زازعاو علصيلا لور عمي ل فتم ازرإ لجو زر ما نم الع ازيا مورصنمتلا دوق هللا تل“
 [أتما/ورعلاو ررحلا نم ٌءزيك ومب مويا رب فيلر ارعالا ٌةرلورايلوالا لق نع ورصنر ق او هزي موا هوف اها
 :اورفلن يزلاجرخاذا وريرمتو روعسلا ىلا ىف اك( السلا و ولصل ريغ ريض نئلاع ىا لامر ق تطسلس#-
 ٠ لج رك اياالا س نلا عمت نع اور يوك ل اع



 ]وبلعا

 لاف هبال هيدق تدق مهران نيك شل مارق
| 
 لعل قودلَعةتنينابط هَكْيكس هلل لرد ووصنب "تم هلل نإ

 هةةبوتلا

 ُلَعَج َلَعَج ددلاتق نطاومدر اغلا ٌةَككلم أهرب دوج هَ ”: لستر يلع مالا لسئوبتلاا هني وركب ىب ىلعزبقد هيلعشتلا
 هكلم ف دنزع هللاد ةيلاغلاو اقماطلا 121 نه ةدايرشلا ةلكى اولا 2ك ةيولغملا لفشل كرشلا رعد ىلاوثدك َنْيْنَلا هيك 51

 ©كلإ يك ماد ياضاس وو.
 ل اي َءاَقاَقِخا انا هعنسق هيك م

 ءافو مس اما اس

 نعني بة خر نمد ءرقفوءايتشاوءافعضر أي !ليفوطاشنريغو طب

 ةفانملا ف لزتواولق اثتالف مكلريخ هن 0 َىِوُيَْعَتر 52 ريح كل نزلنا ليدَس ىف كفا و كاوا اوُلِعأَج واو افعضلا
 نك ل يت الاطسوا َتضأَواهقَسو نخاملا لهسأٌي برق اينرلا نماعاتم رع هيل مهجوعد من6 ةاوفلتق نيذلا

 انا ىلا غراغ

 هلا نا فب "لكم انجل هدر دفطتسا ول مههلا ةعجي ذاوللاي َنُفِلْصَو ا نات ةذاسأا هنا | مهْيِلَع تَرْعَب ورس مسلم اه هه /7 9 مس 3 سوس
 1 دابا فلق ةأسب 35 لوسيل دق هداك كا هلق ف 3 ككل 211كيلو بذألا فاعلا:
 ةدرزهلااَُدَص 0 000 مهتكرتالهو فلكقلا ىف ركل َتفِوَاَمل "َن رم انيمطيتوفعلامدقو هل
 هيلع ا نورنا ناوعفلدل فرجال 23 :ملل كارت يزل 9/1 دف ب2 زكلا معَ
 2-2 ممم يدل 5 كين فلختلا فك ا0 يكلي
 يحرس »يمل ىا هن اعنا | هرث نكن ٌواازلاو ةلذلا نم ةيهأ ٌةَدْمْدَل اذديك 0 5] كدعم يوما اوجارأ ل 5 توريحتني © َنْوُدَدَري

 مدل لْيِق : مرتك ست

 اًوعَضأ يب يو -

 د الج لع قر 00
 ترتوي الاماعناةزفا زا قطط

 ىبلا ل وقل وقم نزحت لدق سطس 1 اننا بك ف حرصموي ىو عشنا لسنا لوس لل
 تمم ناسا لوسراي مو رع سلا ل ارّسلا لوس ل تفس فن ى عال ريع ن ارق ترصلا ناو (مالسلا يلع
 لاقرتن ب عين ثىورانعبلوت تيس حرا” نيرلاو مالا تمللب سرنا تمم ناورصاو لج مان

 لكى جاصوراهلا فى اص تننا !هدربىلال مس هسا صلال وسر لال وقيل ومس طر نبا تسي
 ورا لرفاكوم سو يع نا لصلا لود بع أس نب مركبايا نا لات نمل تعطل نيب نيسحلا للاي نوما
 راب ىلا نان مل نعمل نا ن رزمكا ا لجوزعزوك و ارئاك اع رسسب ناكركل ١ارذا ياو علا اس ىفو نآرقلا ضن

 تلبي تلق ن اورماو لغر انانلتتان ال اول دي شلال |لوسرلخ انشا ناكامناورشم انهت
 رشا لصريلا ل وسر حم ٌيلطنا نييعزنا ىورو مرخ أى هركذالب درع م الك ن م شيسردل ازد نوي نا مش مالا
 ابابا بكلام سو يلع ( ليلا لومرر) لاتفريدي نيت رعاسورفلض د عار ىلم عت لا ىلا لسور
 لوسر ايل ماكم لاقراخلا ىلا يسنارهف يدي نيب ىتسمافرهرلارؤا مل قلغ نس اف بدهاركذا لاق
 مايهلاك لت هريب ىن ىزلاد كك اقف لزفيلا لوسراي لونا ل اقم ءإربس اذ ل غض راذلا ى هسا ع
 رونعلا نا لاك ث يت ىزئارلا مالا رمحتدو طررلب ىلا لع ل يقول وق لح ماوه ركل آن ضر نير
 لوي ذا ل اك احتدنالركد لاو يالا هرفي ىف مرّتملا تايوكذملا يسرقاو تاروكرملا يبرق ىلا هدوخ سحيم
 جوفربول اوم قب اسا تابوا ذم ا بيرق نري ذي لم نزحت لري ىلاريتاصا رمل وي اري تلاو جال
 ممالسا لعد افمالساو و ولصلا_ر لع ل وسرلل الرع يال لصامن الن إلاو نزلا نا ل ناو هيلز ريض اروع
 . عليكما ترضف انمراص ننزوك الري لال ل اارهف لير كل ورع نارا هدعو اهب بهلقلا نكس انمأن اك
 . كو ليك لا عب سو يلع سلا لصؤيلا لوس لا ازرع نمل وارذروخ ل اوزل ايربب كل ريعبل ب ىلا لا
 ماو اق حلب اهئزنم ناكل ظالاوب ةبحاص لوا بلا لمى و انميببا لاكو ضنا ىوك بقنا نكاس
 م اعماوتج يراها | بولق ل بعرلا اوقلا ليو يور نع مراصباوراغنلاهوتو نوفر ىابإغنا ل
 لو نر يضت امبذاوا نحمراتكن طاومو وق واولاو نينتد بازع لاوررب موب ىارلاتكن طاؤم لول ليزا
 لما“ ديلا عرصن قى“ وطعم نولي ىف اننا لغو سلس !لزئافوقل ع افوطعلا هريارلوق نوكي لوالا

 ايزعلاو يب ن ارتب نوم نازوج قود دارتيالا لك دال ع ضر لعروس يلعن ىبرشلا كو وق هشه

 ءاينغاؤالوق كح لج مرو ماركا رين عبط اشن زوق ل عر لوالريخ مب ا ديري
 نا عي او انوي اب يشرب اهو نس ا الاورام رار
 .ىضخمالاك خالف لوالا لع ايو يرغالا نيلوقلا لعىا منوم ىبوروق حاكلا# لا", يفل فاد لك
  لريداهلا باب لوا رارملا بحاص مالو لمج» لذ لكى حضن حب الف اذ ازيخاءاد ل اقنوروق خلا لكو
 ضو وز رميعيل حصن رار ينلا نوكتيناالا لاق ث يح اتلخم رف نا/ اهلارؤنل لعلوم يلا نا لع
 اًهلطم ثانلا تايالاب مفوض مرألا لبر ناّقنالا يحامصد يألاالامنو اذافخلا وزفنا ل عروق نايعالا
 ريف "سالوابوجوللم الا نوكرناوالوا ءايريؤنلا نولي نا نم م او ور وا ناموا يبد نحن الر اوس

 كا طتسالاب وقم ألا نب اقداد سااجع نب ىدراذك ع! لمرة ىرما
 تل كا "نتا اب لوقلا لا مجاعالف حن نيزف اىطّسس اول لاب نوفنعدو اوت وق يلع لوي

 تداما ل عي بث تزن يلا هذب ناث ملال نايا نونا زرت

 الإ ْرْكَدْداَداَم كيو جرحت يوب وسلا ا
 ءاقلاي كيبل ل لطي يا مكي ةيئنلاب ىشملابمكتدباوعوسا ىإ 1

 مالح الارغ ف دانسج لا ىبما لزب ل فل ا زال كا ورك الئارخالاو نيل وقر عا اب طمدارتجاب وق

 امنالشلا باتعد بسيصم ماد ودام فرنك لوالا عجن اوزوكمالوا مل اعترشلا نم قرواصلا يفي
 فامارفك ل لذو ايمان عترزو ىلع ال نيررقملا ت ًاسراربالا تانص يباب ضو ح .اهبرمالحأ قلوب

 ف منيل اذان لس ورمل سلا لمى بنلل مب اوم كلن لب اوقهتخ اور اباتو لفرق
 تاي زب نارمافشلا ىف ل ايه ىلا لاقد لسور سنا لس نا يئاعم لذ
 ليز ىلا بسب ذ نم اوطلظو رت اعمر فعلا (لب ا يردي لب هلع نيععم للون سل اهرعالو يععسوبإ ىث لاعت

 نيد ىاطتم ب يلد ناو ليلا قرص نك شيث اازع لسى بلا ل اكل يرظ نحم ازع سلو
 كول اند بيرعلا الكف رعيلال نأ بش نا 00 اوقل اماو لاك ريثقلاو وود لذ ك 0

 ىف لاو بيلا نم يلا كاذاع انعم نا ىرزترمسا ل 0

 تل

 : رونو سلا خلابب ل' لير نا لاقي ناجي ءاللو نزلا يتوب لع دلا افعروق ناسا 00

 ريزمالا از نم نوليالق ىرما ف تعنصا,ككطرشلا نع هرنع |رظنعم ناكل ذاو ورؤل لصرلا لول كرجل
 لورين كمل سابع نبيا لاق 9ك ريض حروق ا ميتا ناو م كار يف طلبو ريظنحتلاو ليلا
 فزاتيالق ملك لم ةدارب ةردوصتسلزن هنشوين وش الا نرمي لسد ريع ل صرلا
 نزأي الو ملاع لع من ازيساب لبسي نا ىنلل بنت نا ب: بنت يذزحلا مويا ورئسلاب ناونسويل نيذلا
 يلا نوروابر نب ص لثلا لب و ملاوماباوبداجب نا كر انسيف نا نيوما ةراع نم سيل ىا م

 نا فلا دال ا ا لا
 ملا لص ز نيس اي : توزفاو دارا رق حلف تم ان للع ليل لي مما ىف بالطب ىز

 فلكل ىف مل نزال لارشلا بانو واصل لو ريف قري هن اذال اعل ن هتف انما حر ورخ مدع لك سو ريلع
 0 ناذالا مع فكل وا ناك بزل لوقبيزيلا ناكر يعلو ما امراربلا لجالو بم اما
 عل لل ىواصا؟ل باننا محل خر وزلا نوري ريال مثالي اد ئارعلا نا
 م كدطا7ر يفد زتفابرمالا نع فيولا طرضتتل او ثوم الا ىف مر ف عطصو
 ثلا هرركى ا لوت لق. سماكرب حفل سك | ررفر وفل ١ رسوطلو يب نعل ثان |لسكلا

 .لمبا» لبيت اكي بلا نم الور سا نم ل للاب ل وق الفى ااورعقا ليو لولا دق ووعفلا ى! لذ اعت

 مو لق ىف وزار ب اء ارك ارسل اءائلال ل شم اب ىوانلا ف هاذ ناوت نادت ىارتت حلك
 نوال دبلوم ناوي ”لوق .اكمواووتعل ايممالاب ن ليش ار سوسو وا
 روك جرم ا تكذب مرمعاوار يلع مث ذا م دامجلا نحر وعل ابمترما فيلور الف لتي مزمتوا ةسوسوب
 نايمالاجنالا مواز ليف ارجرولا رق لك ا» نرعاقلا حمر لوق يرعب 0
 ناانب ب ىنقستسو وصبر ن مورفنا مهتما بانهلا سمن ا تلق نا ممتد رف لبس اءساوما
 يبل نا مريع لوم انار_رسرسلا ب هو رينا رسم مور ني بيج اهني عما يرسم

 تي

 عرف يتسلل اخالا روق هل ىفاضا٠ تمملع الصاد اصمم دف سيئ ريع و مق هنري
 رعتسا مفر جمب طيب عرس ل صلا ىف عاسيالامئالخاوتشول الزرق قلل «٠ ال انالا اخ كودازاملا
 باكل ارسم عسب د انوالا معرس داضالا رسب نيج عبس ةراعتسا لكلا اضالا رسب عاني لإ
 ىوطو ريس ع بالرب لالخلا يي سميح د ةرادنتس ل الخلا ىف واوئزرما نموعنضو ارم نشا ١
 الو لوق حلا ىواصاس ليغ مايناف اورس ا قمم وعش وودراو ننس زرو مرش |

 ظلام ري اوز نفل الا ان اوعضو|
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 .ةيلغاف
 ا نوعبس غي لد هلق, بف هةواطعلا[

 اح تانيد لاطباو كدبكفركفل !|اول أجا ىارٌوُمُه 2113/06 ةهيسلاتميقأ“
 فد فلل ىف نرد ُلْوَْي نم من َواهاظ هيفاواخدقهل 5َنوُهِرك

 0 للتلف ىنعد صال «رهوفوان تأ نتضابأ كا غم نالوا .
 نإ ُهفْؤَت ةممنغورصنك كبوت ناهز عمب) صيغال ©ٌرْيرْفكلاب هرم
 نط لبق يق نم انفاخت يحلب

 5 ا 10 0 ئ كابات |[

 1 4-0 ُنَقاوْلْمَي ةدش ة رصف م م

 هديرحا ظ 0
 ًامكوا.... ل نواة نقل “انور, عن ©َنْييِلظ ايل علل اَو لوبق عامس نولو قيمه نوع

 ْرُهَو هشيدوتلا رم أ زعل و ةريصنلا قي اج ف قا ع ٌقح

 ىف كل له ئهنلاه] لاق سيق ني سيل اكو وَ

 ا ةةبيصملال

 دوبل لمه نولوؤملا لقتل للا مارا قع واتروما ىلوتمو ايرص ان "اميلؤم م مو ميو

 هينشد "مدل نيتبق علا ىتخ ل لإ ىَرْخِل الإ ائبرعقي نانورظتنتى لقا نيئآتلا ىدحا ف نح هيف
 ف بادي 20 ”1سل 2 2

 ٌرْكي رظتنن صير نك و .ةداهشلاو امصنلا

 0 ىقشح وج

 انا تزاينابأ 6-5 و ا ءايسلا وم ةخاتي نع

 هوم قناه َدِولَجقَتُي نل امرؤ يَ 1 نو هللا ةعاط فنقمكتبتا م دي 111111 ام َكِلَو نب اوصيك مكلاتقي

5 44 9 9 

 2 كيت قاوم دكت مهزلة اقفنلا
 لرب ن وج داع ل

 مللاي َنَوُفِلُحَي هبانعلادشا رخال قمه نعيف ©ّنودِفك

 م ذي وة فاست سيك لادم اوطغتدا نأ
 كي كرِمْلَي نمد . 2 نو دبا لذاك شهدوا وامك نا ته 0 ”روحرجب مه د نجي ْمُه هديل اول وَ

 >2 هني اوْطْغأن نق "يقّيَصلا تقّدَصلا مقىف

 را ا خامل جم تتم ءايلاو ءاتلأب لب لبث ْنأ تمم نأ ثم اموربدلا ف عمب انهرمدلاو ناقض أَمْ

00 

 همست

 © َنؤطركْم هَ 5قوقرط زك و نقلل ؟ ىو فام ل غش 0 و1 ٌةولَضل نوعي الو لوس
 رج روع ن لس

 2 جارد تساي مهرلعيخت معقل ىا نهد هّلْوَأ . كو ْمهْلاَوُم
 اا

 مورُهْْشْنا < وخت َقَمْرَسَو بئاصلل نماثيؤو ةقشملانمادعمجاف نوقليأةب ينل ةويملا ف اهي مام نعي ناو ميني

 يه مه م و نونمؤم ىا* يكن يل ممن كه
 ١ ذي ©

 نوكرفب

 ديولخ دب اعضوم ًاعضتم ع كك 1 تيدا ٍترْغم ٍترْغَم زا هيلا نوأدلي
 ب

 و هَ

 سا وا

 ُْلْوْسَر و هللا 4 هللا
 ورب اي مامتا آم اوُض 00 را 5 0 ف

 و 63

 نا ْنَنْوُبْغاَت هللا نإ يو 0 اونو واهوغو مكاتغلا نم 3

 ظ ا 00 0

 نيل |اتنب لم قريع اس نئل ا نم قري رض تاير يات

 مابا ل نورؤل م نوى مم نو انوار تلل

 مران وقلم ملا ف لزو مشو تيفو نين انام اكن وعمل نوحي وا سنايا م: من نعم امو
 قحتونالىا مخ الوروت حل بيضا” مس ولبس بلقلا نفعنا جوملا تارهنلا ناموا
 .ولس ىئيرعب ف انملا سق نبا لادلاريررئستو ممن جل خلاد هلا وم لوق الس ىواضيببلا + لمفلا ف
 رس داذجلا رانك ى رسال نب دالج ىف معد كلل لب لوهتىلا هزات سو يلع ثلا لسى ل لاق
 مكرطصتام ىف ود الجم اتم مي مر ذا هوك طوس او فديمل اب رترطل اديب ووك فنديسلاب لئن اوي
 روز صين نب (هر مب دبع نالوا م ربا ني قاحسا نب (.وروب د نولار غم ا ناكل والا ما ابانال (رلا

 لول مدرطص الاونب سوم اهلا ف هر اجلا عمش ارو اوسلاو ضارب ا نعم هرلو ماهف شبا لل تنب
 ميدلوف مث اسن يطوف ملل بلف شيكا نم (يشديع نال وا لقا هحسسمل ا نب صمم نير غصادالوا (ؤرلا
 ىبرالج لق هك ا"رفصالا ىئب دالج خصوم ىلرفصالا ىنيد اريج سم نو تمار فصاد الوا
 رن ذر نزرقصالوالوا (مورلا كول م: هرغص لاا وثب و ةرسالخ م ددامجي حس ىف و نويساب مزعل مص لا

 ءاسن تيار نا سس ارو نربي صيرع علوم ى اءاشاب ع ىلا لاتنزقت هش ىواصرب قاوسا
 لاقو ملسورر لع سلا لسرلا لوسرر نبع لضرعاف ءلمغملا ل عفا ىا عريس اذ نيل اي نبيله ل ن رزغص لا ىنب

 سس ابع نمي نم اونا نر نم ةدنم نب و منول هادر ها نري ١ لوقي نم نس د لزنف فل تن ذادت

 ق تاو ول تنصو ياتزنا لاقيد امنع ل اعترسلا ى نر هش ام نع ضيعضدنسي يدور نب و

 ىواسضاوطتس ىلا ىب 0 ا
 ف ُيرْقورلت اكن عم متري تقلا نيمو كتف فلل اب دوق جكس لاما » فلقلا

 يتمم دافاب نيل ابلق عش نيل اركااس عرابتتالا رابتعاب عم !لصاورب لئن اوم كاف الاب طقس وانما

 ةاضلاوصنلالوق ىلا © كا» ةرشلاو ءادمملا نع نذل شيجرمالا ريل د ىارماب ىاررجلا ىازلاو

 معدل اداشملاىفو ءارسلا نمنع اص ارايسلا نم عراقيب لوق حيل. »يفك ةيلربملا لعرب

 سي نيريلا ف تلزن ابركوااعوطاوقشنا لق وق لل لمت رب ملارئ ارش نم قري رشا يب اولا
 ل زئاف لام مكيطما اا لاقو وزو نمووعقلا ىف سور لع نا لصيد لاسم ن انسانا سك يانا
 تاز/ناو يَ 0 يا انلاانسلر رب اي لكى ا ؛|قغلا لك_لعادر نأ ارترسا|

 ناد - جرار سلا مت سي ملا س قنا نم لك حان ماع لب نكد نيت انما قزف ع ا

 مولا ىا ءايلاو ناب زرق جلل نااسدئلا موريفل عّقواملا قاهنالا ازين ال ىريتخما ارش بتم ||
 ولسا |يولل ابار اءايتعا ثينانناب نوت ابا أر قو ىزام مت اصفن شيام ناسللاو ةزمارقىا

 لبن نال اك مق اضن لاب مةرما فيك ه ريموت رشملا لاوسما ب او ىلا رس 1 انبرمال ولو يسيلملا
 ةرفلالا منن لوبقمعشم امىازل اميل نر وق تلك يي اانيفرصالاو لطب باعباذ مش
 رق تل 1" مكررغل ل ع نيل او ني وحش ىرعتي حرب ناف دنس ىنريعلا لوالاو ناش لوط لويتشل اذ
 و 0 ا ب ل لا مم دالوا الو مل اوما ليج لف

 رمان ى ا جابرتسا ىف وت هيل كل ح7٠ ميدالواو نيف اننا لاوماب نونم ميا الو نحمل م
 اولاولالا نا لاقي ارع باوج مرسلا نس اجى نوقش ايزو جاك ىواص»» ضن اهئطايو جت

 سس اي ناس رلكن ا َيَسْسملا نم ايي بتزتي اءدابتم اب اباذع امني و ارما ناب ب اهب اذ ايئدلا ن دورس

 سبب مناد مارد ةرخآلاوجرينمدلا ناب بيج اراب لب كذكن اللب نع ناب

 0 ىوام»' ةرثألاد (ينرلا ىف قس: وزيحى كيد كيل نك نمل او تشم تسيل اه اكذ تايم
 يرش بعت ى ا انديعحتو ارياّسلا ف حلكرك! باسم لاوء الا ىا يع امم نم اورو علل

 اوصل ل الا فغتن اذ ظن غم ىف مخل او بمحصاو ساو رشا بع تسلا خرا اهلوبعمنع من مي زق شمو
 قف نم اب الزي لس نارا نم ظوغحلا بعت ىف نول ريا رلولاو لاملاب ض وفم هي اتكا نم سحعصا

 نايف اينرلا ىف لص أغا يبشامم اب باي ناو رخال قولك دا لمدن موملا ناي بيج ا برصييصختة ياذا

 ل نزيف او مخل اوسلو يمحلا نم اينرملا فر صحي يق كيم قف ناداه قع للولاد ا

 ةداغم ابي داس ىا تاخدي نابي انصح "يموت ول ٠ اينرلا ليل باو لاملا
 رلصا لبمل ايف نملك ولي اهم مزق تيل بولا! سي ىا ناس لامير ويل ىذلا عئيوملاوي و
 "مذ الىذلاو بمد روما طن ا/روق جلس + لوفد نيل حت د زو تن دا مالا ؤرانا لوي الختم
 بزعب اب نأ لل وق و نوت نم ضعبب لأي نايبازمزلا لوري نيم شروق يل روحسل وبا ميما
 ّياعالا انس ارم او اًهلطم |. و كو نمحا ةرائاومْز اغلا نم ص اوم ص يئس |ليل* | وك ند ةراشالا ةزملاو

 نورتالا لاق ضسيج ماليا زغ اوائيموواولا اوبر ضتو مي عب قفانلا ظ اوف /ىلا ف تلزن ليل ولا

 نبوقر مسا ليقو ى ميش ةرميوملا ىذف تلزن ليو لري ا ميونخ اقامر ىلع بت اقرص مشيربح ايلا
 لاكش يحّىف انا ظاوب ال ال ألا تلزنل تك بير وق ىو اعصا» جرراؤا لصاوم وسب ْز

 ميز نإ سوق مرساو رعي 'ىكز نبا ىف لشد لميزا زيد خلا ةأغد ف ماقدص مش تاع للا نورئال
 ماني ,لع لبا بولت طعتس اذ نين مث[ مسي لسو دلع ثلا لصسلا لوسر ناك حرا 'ىابوت 'ء
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 ويكرم ' اخب

 سان لاخوي ىلا لالا شم

 00008 . ٠
 وللا 0 7 | نق ردقملا هلحفل بصن صيف

 لا صيف (| تاقرصب, مز لع قا

 لا لبقن الد | رع حمس ال تصد ثافادرف نا وبدأ هر
 يوتا اي مها لوسرلاىذان مميت عمكقلبأجق نونمؤملا

 هه-بسبِبيببيسسلبلللدللدليعوعيللاظد
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 نال الج لحق رتعم ا يس انتل نم 5 مج تانيا .ِ 0 7-5 وم
 لوس نا نومي نيزلا نيف ملا لور رار خلل ثنا قرصلا امنا رلوق تسل

 رشلالصيلا لوسرو ميال !كءانصالا امل قا نا يلا هززب ىف نفرد لب ال وسفن تراقرصل ازاي سلا
 ةروصّعم راك صلا ىا مفصل | م ووصول مق نم الار يبطتو مل اوي رست ملط زمر يب لب و ملسو هيلع

 اوربس مل ناب اهقوم حق ام نو رعبال نيذلا لق يل ىواما7 مين لا ءالؤ لب انورعب تام ال اىلخ
 بس ازيو نيكلسملا نمل امروس ارش 1 ا

 نموريكسم او لاول لِ مكي ام هرثع نال لاسي الف سف وارل نمره . اف سلا ىلع مر ورز ىلإ رعو مر ىتذ اننا

 تللس اس ا اورقفلا بكى عرصم اوم ل يرتماذ (نيلسد لل اىترل وشل مالا ع ىعضا و مفر تال
 بتلكى ذلا ستاهناو نبق ١ ىلع اره ىذلامس اقل اوامب برا نم ةوكزلا حمى زلاوببو ىا باب نيرو
 تيشوالرت فس ىوام»» ةوكزلا ىلاجلا ايل لاومالا بابرا عمى زار اى او لاومالا بايراو طعام
 م طقس روق هتك قواصا» ميول نم مالسالا نكبر طخ الس ا ابرمعو دع مذ ىا مهالس ا

 م” هدريقرامكلااوتنري ى | نواس نع اولزي وال وك رازكلا ًَ م رم رص نوطعف اورلسا لير ايلاف ى ١

 مصحتنم لوالاو يلدا ماشا هزبخى اماما تح ىواصا» نورطس مهنا لاىلاو نييلسم ا نع
 اهلطم| قاس ممم نا رسع امج ل اقاو ققذ اننا لاق نميىع ا عم لا ىلع وق يشيل. كا خردل ىلع نيم لاو
 تكلس لا" كي لااوب اما نطمما لاو نكماو ىروتلا وى عولاو كنان لاقر يورك صك ىور
 هبا ياود ف للاءورماو ققاشماو ىرب زلاوريبتنعريعسو قتلا منضوزنكالا لوق بو يبتاكملا ىاروق
 دورت لوقو انزم يضلل حوت ناو راى اذ نم لجرلا ضل نا اس اب ىرير الن اكزبا سايعن با لاقو اهلا

 رانلا نثر عبيد مسجلا ىلا ىنترقيلرها ىلع قلو لا سو ريل يلا, لص نا اداري الجر نادإربلا نر هاورام]

 ....... رج_مسللا نعال لاققارعاو اسيل واشلا لوس اي لات يقرلا كيو شلات لاو
 هوا ئساوا ى اول اوال وق ا كا» هزم ىف نعت نا ةيقرلا كيو ارضا رنا. ١

 حالصالهوأ ادئسا ىان يلا ثاذ حالص لو اروقو ةرلات رصق ناو متءوت نمارس نظو ى / اول از معمل

 سياسي لاول ماكر لل ييتكف |نعزا رت يدين عب رف اوف انام وفدا نسب لايلا ىا نبلا ترا
 رول ىلا شيسدحلاسكذ لعل ريو روما لو وجو لا ار اب نيث اهلا ىارلوق سي لج, عررفلا
 , ءارققلل ف نكتم ار يملا نم لوول ضيئرف تءاكرصلا م ضف ى اريل رض وق حجل * ل ل مان
 مومو ضعي نانو ةروذلا ف انمال حالا صي نازل زوجان رتعااو/ ثا ثئاض نور اوس لسا ييلا_ بيطخ ١
 فانصالا جيب اى كم تخت لاحلا بحه لع اج او ناك عي بسيدال نك ل وق جل لس ىرج لارا
 ءاطما خيو ف انمالا عيت يتلا وجو طقس يسع اي ن الا ن لل كلذ يفي قو ئتس الا مال نال
 قرولز مرلاطباو م1 ث ال ارلعرلا اري ءكلْشلا نورام كيلو زن عمم: لقا نإ هنص لكن م كل لش

 اورو م ينفا ني ماى ثحب لاحم اسو ريع شن: لصلو قو مو هن زوق هلل ٠ ليصل اانا
 ىف اومن وانما نم عام نا امل وزن بيس ىلا نووي نيذلا مل وق هل لا, مشارق لع
 لاعقز ملازم ل حرت السكة لعن مالا كم نيا وعك ضعاب لات قتال مس يع ثلا لصرقج

 .ىداصا» ناار ناث ل وفن افاد, ينهضلخنوانلقايراتنخ ان ماظن ام لطفي وس نبا رجب امس البجا

 5و عقاد نو بيعدل يبذل رمل ةفورتكم تاوكرلا ُتْدََصلمِإ مه)ارهخ ناكدول باوجونيينغي.|
 ااوملسيل كولو ةَوَلَوملاَو رثثاحو بتاك و وسأقو باج ٌنمتآق لصلاى ا أهلَ َنْيِلِع ١ وم هيفكيأم تو سيال سنلا

 نيرا فالخب مال سدلازعل ىاشل رن عمويلا نايطعي الديخجلاو لوالاو ماما نيلسملا ن عاودت رمهءارظِن ملكيوامههدلسا
 واءافومل سيلواوباثو ا ةميمعمريفلاونادتسا نانيّذلا لها َنْيِمرأَعْلاةنيبت اكملا اسأل كاذ ىف و صال[ عنايطعيف
 كرفس ى مطقنملا ليلا نبا وءاينغاولومهل فال نممد ارجل اب نيماَْلا ىاوشا ليس ف وءاينغاولو نيبلا تاذ مالصال

 نجا ذامهزم فنص حنمدلو بلؤطريفلاهذرصز ويعالق هحتص قت م ْيِكَح هقلخمهْيِلَع هللا و
 ىلع بيل نكل ةداره ف ارَتَسلابوجكأللا تدافاو ضععب لع فصلا د اي/ ضب ليضفعت هلو ارسل[ عمهلعمامالا اهمسقبق

 ت أءايصن | ل يوصل | نامبلو

 فنص لك نم ةثالث ءاطعا ىف#ل يسع مسقاذالاملإ بحلص
 ريشا ١

 و

 اذا َىَوُلْوُمَي و هئيدح لفنوهبيعب َننلَنْوُدْؤُي َنْيْزْلا نيقفاتملاىا حمم ءايبلطمالو ايمشاه نوكيال ناورهالسدلا هزم ىلثعملا ند را ممل 9429 73 الل نع هلك 9 ١
 وس دم هى ريف 0 واط(. 5 ل ا ا : 0 هاف 5
 عمتسم»ل 0 ريح عمتسمن حاوه لك انة دص لقئمل ان هل اتفلحاذأف هلبقيو ليق لكع متت ىا ّنْذَأ وه هخلبيالكل كلذ نعاوهت

 تقلب كير وكيغ و ميلستلانآميا نيب قرفلل5شاز موللاومهريخل لهب ةدريخ ايف َنْينِؤُمْلإ 3 دصي ُنِوْؤُي وشي ُنِمْؤُيرْش

 ةعاطلاهْوُضرُي نأ ّقَحأ لور و هللا و "ُلَوْصريل
 هللا ققأشي هدام نمناشلاى اادّنأ اويلي جلا فو نح هلوسرو!هدباتح وا نيئاضرلا مز التلريمطلا سوو تو را هلام هذ عمو 4 دووم وس يي .هلع هل باركت ءاض أ :دلجإ ل هلط م 0
 |فاخي رن 2مْيِظعْلا ذأ كل ذل اهي اًنلاَح ءازج مكَهح را ٠ م و 9.7 و مهلا ١ مرو. 8-0 رد مس مس

 0س ا لا

 36 سس و
 نب و مهل مراعن نم

 يش داما لسارع للعإ قع

 كتبسو
 لرب م لسانا ل ماوعسمو

 ير عامجال ايا

 تي ايرقز / هر مرج يح و ريب 1 مي ملا

 يي

 طرش نا ة كسلا تنييو عمجلاةغييص هتداذا امك هود ىفكيال

 ايبا دكا هلاي نوفل
 تالا لول وا ولعو ا

 هَنْيْيِمْؤُم اؤهاك نإ

 0004 2 ا و 4

 يي ٌباَنَعْمهل هما
 سس ااا سس يس بس سا يصب يب يس دما

 مارب د وقم ه
 يو لوس د

 رو لب 4 لور نم ٠ 1 ل ب 7
 مهي ةروس نينمؤملا ىا ْمَهِلَع َلٌْنُم نا ن 8

 روق تلال ٠ عايل أرد لصداصرعايتسا طرف نم اك خل اهمها يراجلاب سيح از تل
 | ملففلاب سو ردع ثنا لص صو كلب او رصف ورب تن طاي ثيم رليف لع انين رع نم ىا لبق لك منام ا
 هيض لي نال اناورو:لققلاو_ربتلا مع لع اود نع حئرشيو مب اذا ل متو اريز وسب م ايبا ناكذم ال
 اكد اص قع اهنسا ىف زل ايل للا لعد ريل قالا نيل سماه نإ هديسس فو م وبس نع لف زو مب اَهفد
 نيل ضف اننا ضدك ا حس ئلاب نذل وق ول ل. ىواصاا [ندع سوس |ىلا حض الك مسا هلو
 ندا ملسوريلم سلا وصلا لوسر وادا اذا منك اور يرد نيمار نيرا لاذ مك صقو نبل ءاذي الا مثم حو امزما
 ىف اووف تسب انجل دو ريوس نيس الج ا منسم آف ىلا نس ان عجم هالو رن سيسبسو مب كي
 رم اهل ايل (اظنغمبرنع ناكور يبل نرش نمت اندر رج ل وار ناكن ولات لسو يعرتلا لص شرا لوسر
 رصاغ فلو بازكاماع نا اوتلصواورلم اذ مثأسو مب امدق وريخا و لسور يلع سل !ىلص بنل لل و سيق نما

 و بذاكلا بذلو قداصلا قرص ميال |لوقلو وري ماع لعب رس و ردع لا بص بنل امة رصف او زك ملا

 يؤماول النا ى الع نس ايدل لو لع ليوعت فوز اوت اق نط وءارلاكندذوق حلك . ىو

 ملال ضم ااا / اريل اديحوأ و زوق مم اه روحساا ولا! ءانمرالاب حا اهن اذركذ اهبل وسرو سلا اوصف
 , هوو نا ا لجو يلع وطعم ن اغار زم وسواس ل الجلا ظفل نال صاع ألا لك راو لاوبس نك ري وجا
 - مُسلالوسدءاضر نالرماو ني اضرلا نال هررفا ابرام ا باجاذرتملاررفا لش بق ايو درطر يصل اوربخ
 .[| ميم هريبامةلالدل ل الجلا نفل تزهو لوسر نعريخ ل مج اوا قرماو دمج م لكل يل مر الو رسما انصرل حلات
 سدعلايوار لعل والا ار ىف ثنا تم زم ا امارديخفر يعرب ام لال دل ثور وسير عل الجماز غل نعرجخوا
 ن وينو ونصر نا نصا رلوسرو مونعرر نا لع سلا درس او وزود سلبوا لوق ىواص»»

 ةلالمل اان فص نوليو الجل مسا نئرشرولد لاو ىا فيوز لوسررضو ا ىارلوسروا لوقو نيم مالكلا
 ىواضيبلا مالك و لما نم انمي نيم مالنا نولي ل لا ل الرل ل والا نبت غرق نوكيزبق الو ل والا
 ني ل صنعلا نم م السلا حم برقا الل داي بيس مالك ل فو عروب امال لولا ربخر وك ملا نا ىلا مدا

 ليقو روب ببن لدالاو ئداوا لوسرلاربخروكز لاو ىا فوز وق هه بفخر ورتب
 ردا نمزوم ايرسئاوداحيرلوق كلل كا وريد ارّيملا نيتي لصفلا مدعي نال سلع نم ناو و
 زيزلاهرمقوارخاشل ناذربضرمقى ارش رازج وق حلالا كابر حاصر صرع صن ناكر يم اوبس ىزلا
 اوذالمنا ىور نآرقلاو ب م”نسا نعل وقٍ و شلا باو اذلاربد ”لمجباو نيران ق لاق تست امد
 ايام سا يف لزن زنا مز ناو تاسبسسب تاربيب روصو م اشسلار وع جلس نري ري لججرلا ارب ىلا اورطنما نول وني
 تلزناناسيكن بال اقرميحلا ىززملا بك ذ روق صل كا اظكو لوقو اناو نرقضيدملاب نيموتلا
 كوب ةوزنع نم حنا بتعمل لسع نر ا ىلص لوسوللاوذنقو نط اا نم الجر رك لا ىف يالا هب
 لسْسلا لوسر مالسلا ل ير تربغاذ مرلظم ليل ىف لاورلنتو اضن ميدل سلع منو الع اذا وكت
 سلا لوس, ووفقك س ابرنب اهو ملع اورووتتو برنعي نمم مما لسري نا ورماواور رق امم سو ريلعر ثلا

 مد سلالوسر لزم (لفاباهن سار رز ملم اود هوببو برا ميل ذل لا تفري قوس مفي زمورتلع ار
 و نالفم اف سور لع سلا لمسلا لوس لاّيذامما منع تيرعا ملت وثلن تزرع نم فيا ل 5
 || لبق اربامص طورصئر ظل بيرعلا لوقت ن امرك لائم رلشطن ملا شمحبت ل غي ذع لل اقف ملكورع قت نلف
 م اعما» لس ملا شلا مب انيفلي لب ىلتغب

1 



 و"ةةنوتلا |[ 8( _ ماوملعاو

 نم هحارخا ©َنْوُرَّرْدَت اي رهظُم ٌجِرْخُم هلي ٌن نيدهترما "و ءِرَهَتْسا لق نوزهتسي كلذ عومهو قافنلاٌنم دْدِهِبْوْلُو فراج
 "ُبعْلَن وضوح عد اَمَبِإ ندهن تعم نويل كويت ىلا كعم نورئابعب نارقلاو كب مهئازهرتسا نِعْوسمتاَي مسق هل نيل ومكفافن
 ندب ْرُيرَمَل نو هنعاةرزتعت 1 © َنوُزهتْنت زجز/ هلْؤسر َوههيا دولاب مهل لك كلذ صصقن لو قيرطلا هب عطقنل ثي سلا ف

 عربعتولا
 أهتوتواهصالخاي كُن ِةَفإط َنَع لعافللينبم نونلاو لفلان عَ نإ ناميدلارابلذا صب مكفكرهلظ ىا: كيم ٠

 طولا سل 7 وح 000 دف سو و العر و ا 8 ب /

 ثقفنملا و نْوقفنمل [ ءازهتسالاو قافنلا لع نيرعم ف َنْيِمِرْج اونا مهني ةَفِرْإَط نونلاوءاتلابْب ْزَبربمح نبي عتمك 3

 ٍفْوُرْعَمْلا نَع َنْدَهْنَي و ىماعملاورفكلا ركْبْملايَّنْوُرَمْأَي سحاولا ئشنلا ضامي اني للا ف نوهرباشنم ىَحَب نق خه طخب |:
 يي هيرو” < مرا م ءأا ضعاف ا مس ص يك :

 ْهَنْيِقِفنمْلاَنإ هفطل نممهكرت هيك هتعاطاوكرت َهلدأّاومَن ةعاطلا قافنالا نع + خكهيِنيأ َّنْؤُصِعي 5 ةعاطلاو ناميدلا
 1 جرتاو و اوس ب سس ح ع٠ .. ةريفدسص بى طاسوي مسرد ل هس دل سس ري مي #2 ب

 _ رعمه دعبا * هنا حهتعل هاباقعو ءازج عسح ىه اهيف نير ٌمكَهَج رن ركل 5 تقفَنملا و َنيقِفْنلا كلا نع و9َنٌوّقِسفلا
 1 ع م ب بسبب بإب يب ببي سبب بسسس سالا

 دل سس سس لح اااسالسسل

 فىف

 مثال

 وستنكسااد59 ةةلاونكر ثلا 5 َةؤف زككو َنََآ اراك ركبك نو َنْيْبدجنوقفانملاادهل لآ مئاد كيل ُباَّرَعْي و هتمحر
 ىف ةُئْضْحخ و مهقالَض كيب نم نول عيدان قالَس نوقفاانملاادبإ رمْضَتَْتْمأَوايندلا نومهبديصت حهقالعإ اوعتمت
 ُمُهَكِيلوأ و ءةرخألا أينما ف مث َمخأ تطيح كو حهطونكى ا او ئ زاك نيل دئالط ةونلا ف نعطلاو لطابلا
 بعضا و ْمْيِهْرُبإ موف ولاصموق ةهْوُمَش و دوهموق داع وجو موق خل نِمَنِيِنَلا ربخأي ْرُهِتاَي لاه نورا

 مهمل ذل َناَك امقاوكلهأذ مهوب نكق تازجملاي تيب ْمُهْلَسُر خمس اهلها ىإ طونموق ىَرق ”ةكِقَتْوُمْلا و بيعشرم وق َنيرَم
 نوري ضع يلؤأ مهُصْمَب تْبِوْؤُمْلا 2نوبعؤملاَو بوننلا باكيت اتوب هش اوباك نكل و بن ذريخب مه نعي نأب

 هللا نإ لدا © محْريَس كيلوأ هَلوْسَر و هللا َنوُعيِطي و ٌةولَرلا َنْوُتْؤُي و ةولّصلا َنوُمْيِقُي و ركَحَمْلا نع َنْوَمْني و ٍنْورْحملاِ
 9 هه 9 < ١ 4 ساد سس 5 9 ١ 0 سرس 9 8 1 5 و

 نم ئرْجَب ٍتْيَجِْنِمْؤْحْلاَو ريوِصْؤُمْلا هبا َنَعَو هل فال ايش عضيال2هْيِكَع ديعمو «سعوز اجا نعئش هزل كْنِرَع
 هم ص م مب سسسساالل_ا

 مرالئقو

 دول َوُهَكِلَذ ملك شلل نممظعا دربك للان نا ةماقا "نع مَ ةَبيَطَنِكسَم هاهي تْيرِلَح رسالات, رتو سا صرب سلا امس 2هلئار م ل رحب ل رس و تحرص ل رمح / ص سا سوي سو أ ىروسو ع رس وح
 2 _تقملاورامهينالاب ةهيلع ظْلْغَأَو ةجياهنآسللابَنيِقِفْنَمْلاَو فيسلاب ردك ْلانِماَج ملا ههئَي 5 يظل 3 5 2 : و دهر دوو علكر ه 5... صارو قه 5 خي ول جس موجب ع وا سل ]66

 ا وم اق هك بِيخ»تانن "7

 00 ا ل ا 7 ةيلاصلا نموريخو أ تيب عجل نع شعل وقو ضاوي الرب خيالى ارماولا سلا نص ب /ر وق 1 0
 مال ال“ ن يجول يف نايضلا عرداشلا لمت كل ف يل لش لامف ن |يضلا قريتخ نإ لكم اعلا ور الرسن للام اين ايجات“ 00 !لوزني عش ا نإف اذيو نورس منيع اذ نولوقيارفال
 فوز فرورم ادراج عَن نملك وق جل سس م ورؤطو ىزالا مل رز از/ لس ذايثومف لوجو دل السل نيل رعد دامس لاا عر ميد امارس اد مب ااب ني انا نم المر نيكو لا وتدل
 تمد قملا ن اموألاريهشلاو بانا ىلا يفلان يت اذا يفف نانا ياهو منااوقير ضم وررت | | 07 انزل عم نواس ميدرلوق < سس مما وم» نينو اوف الم: دالوا نال ضب منعم
 تهللىوام» اوعتمت :لول يل ارشلاق وبقت نارين ويا ضبقو ن ورا 7 ار يل اول يادمم ناانيلا نول عاد تايب تاي روصند (ماشلا نوعم عب نادي بي لرلا ىااورغأا
 (الكلا صن امو اونا ضخ ضيف يس يوجد ىروصم تى زلا ني ىلع حربا شل ىرعرت ر هكر انك اماولاتفاذكوانكئ لكلب ل اقف موق لعيب ليلا حل افرم الو لوقو اننا وان رق انيامصاف لر
 تاتولاولق لل[ لجوء رشوك نيوز ” ىا ىذا نع :و الارمصل برب وكي نظم يفم ىف انلاك دبل يامص ماو كرما ننكر ل اوالاول اف ىداضيبلا فد نذازإلابعننو مذ
 ٌوفنو عت اكفنولىرعاولا ل قو ةراوبلاميرطماو ارلفاس نهرا للاهل عجن ابر مكب وول موق ىرق زاكود'لا فهم نورث اسر سل سس عيااررفسا' ضععب ىلع اضع عي بلرلا ريد نمو كمر ئش

 مهل” املغس بالعاراصن تبلعناىلا دباب اننا ىلا كلنو بالقم لا ذملا أدل نو | | ل اير ابد نأ ١ نورا انا" بل دي ند كو ةوزل فري نا السلا ةولصر
 نينؤلالاوزالص البام تاقنانلاو يان !لام يان تانولاو نون لاو و ا
 ةراشان عمان ف يس لا نود للزب مشو نيرلا ىف ىف ضخم يلوا زوقو لج واطجام تانمؤملاو ما ا ائانلو انكم لاق اناف بليا ىلع امم لاقن لزيت

 رانلاب نتعف نهلىاهريعوو روقو يملا تسول ىاهرعو زاب نع شوزجت ال لة هجل ل” ىواع اهي نبه قتذاج لعليورفد ناك نور تنونؤربتسن عنروقب نلت موقق الس دعاوي مئاضن يدب جف نوع نانو اها نر ىوضس أملا ةيسم الا | | برر
 ماتا تاب ىف ىا ندعرلوق دلل لت م نيت ايسلل جار يعز يزع وانا وقو شوش شنو لوف | | تمر د حد يالا 7 تيك هل ابار تك نيا لع علا مب نوي لو ا دقن نال
 مصق لاك نوع تدب عين كشسو لل اول وق نوري شل« لص الوسن لشد! ىور لولو لول | | سس اد *د دهسا ل ل عه سال ايلا لمن ومدقن نطيل حلاو ماكاو نعم نول
 تيب لك اور ىفو نيلاروف !نم موز شارف لك ع نول ل كن منيا رف ناوعيتسو برس لك بخ ارسم نوعدس تارا ب مقل رسب ناك ينال نع نف همز "زمور ثلا نيس شش لاَ مانيلا نوح تسيب لك روزعش ةدرمز ناني نووبس او لك ارد ثواب نماراو ن وحرمت لذ ف جلو نم | | خسر السم دق فيي اقل نم اننا لثم ودعا اعف اوس عد كايدو
 ميل ةنجلا لب /لوقيلاوتر شنان ىدر صووزنلا نع لضذالل كيف نيركرتلا نمت اي ناوضر لقا | | موجلادانلا نول ملا حير نع ىشنكد وق تحسإ # لا ف اننا لع يس وعنم لوالا لش عوفر ريتا وار ثلا نم ناونددرق حل. . ىداص»» مادغنم نإ نردبس ريب لكى م يرثي نوب | | تضم فخاد بزعن روق ذو اعل لمان نسوق عوادازبسسالا رطل تكاد
 ع ىاواول اك لكز نمل ضف اا لوقف للغنم ارماامدتملا سطع يو ىنصرن ل ناو نول وصيف شلال ىلا حم داسو نقش املا نل ناك رمال نبا فييلح حمش الارنب يف اهمسلا نيا ريشا ةروس
 3 م يدع او زرق ىلا لجج »ارا ورعب متيم ازيسا لف اور لعل عا ل لك كز نم لشن 3 نالد يوت الدد نش نالى لاو دار يبس ماعلا مدل ليش بسام ياوفيراو لوبتىلا لسد

 لبمتشس ديك ابر اهسديف تمي ار از ةريتحل ! داس لكم فق و نم لكو مي امتالو |ويمب نيدامجلا اميل[ رب بيصان ليج يلم يلا هذي تازنارلل ا
 تكاد ماا لاخلا م نا ىو وب ىا يك الار ن.ىغ دقه لاا» ققاكسا نترك لح مدس ىك :جشلا لقلا ذك
 حقو بروعلاو عمر ام ضجر كي نالو م ين اجب ىثم اكو وكر الو كيت ناك ذلاوجل انقيب تجب اريج
 نبا ألا هذي تلزن (ئووعس رين تس انبا مل لات يزنلا لوفي لل اوت يلو اولا لمع اطول



 هةهبوتلا 64 م اوملعاو
 للا همك اوْلاَك َنََّل وسلا نممهزع كفليامداٌْلاَك املأ نوقف تملا ىل نولي ىهعججربلا ٌرْيِحَمْ ننهي 1 00 .٠ ا (' نلوالا«|[م ١ -447 1 و مآ مآ ما وّورس ةْلِه ١١ م
 مدوعسنع ةبقحلا ةليل هينعششاط تجنلإب كاوا نمل اني ركل أمر | ْوُهَه ومالسدلاراهظا سيرنكلا اربط ا خهمالسإ نب اوُرَصْلَو مع 1 م يك ١ ريس 7 2 0 55 هي 5 كب ور صوس 5 2 0
 5 هللا مسخ نأ لإ اورككا اَومَقَن ام و اه درفووشغ امل لحاورلا ووجورسآي نيرامع ترذف كا هيررشع ةٌعْمب رحهو كويت نم

 ايوب نق مقنيامم كيلو |نهالا هنم مهلين مل ىنعط ا مهتجاح ةدش سعب مانغلاب ُهِلْطَف ْنِم وسر
 ٍضرالاف ملم و رانلاب 'ةَرِجْْلاَو لتقلاب ينل ف اميل ابان ع ملدا حب نعي نآميالا نع وَلوَتَي نإ و "مهل اَرْيَخ وود هةرمو

 س اساإ وهبي و ودهلكم

 اك ك-

12 

 يَوْم

 هاصلا ف لصلا قاتلا مأغدا هيف نق ٌنَّضنا هل ضف نمسا ْنِيَد هللا نه نق خهنو ومهعتس ريض ال و هنمموظفحي
 1 1 ا ىمللا سا 1 لإ ص رص ل

 وح ىذ لكدنم ىدؤيو الأم هّثدادق ضي نا هلادعدي نا كيلة ثداط عونلا لكس بطاح نب ةيف عت وهو 2 نيلصلا نم قولو
 رع اَوَلْوَتَو ِةباوْلِخَنِمِلْضَق ْنِقْحُهنتااَبَلَك لاعت لاق امكوكرلا عمو ةعارجلاو ةعجلا نععطقن أذ هيلع حسون هلا عر هقح

 ليم راس لك د7 ا و ثا تس( ايا# هل و ويت 72 ا سو# وو
 ةميقلامويوهو هللا اكا نوه كك ىلإ مهو قاتم َقاَمِز مهترتاعربصن ىا مقحم 2َنْوُضِرْعُم حمه ةقأعت هثرإ ةعاط

 ناىنعنم هدا نا لأقف هتائزب مالعشتد ]ل .عونلا ىلا كلذ سبأ هيف© َنوبْزْكَي اونا مب 5 ةؤلع وأم هللا اوُفلْخأ أمي
 ىتايمثابليقيملف نقع امثاهلبقيملذ مع ىلامث اهل بقيم لةزكبىل ىلا اهرءاجرمثهسار قع بارتلااوثع لع كنم لبقا

 !اسار ىف“ ليسو يا

 ؟  وو؟5 وحيل ا 2 هح و وم م || .6 مم م و !قوورسا|مٌمُشّرِس ملكي هبا نأ ىقفانملاىااَوُمَلْعَي يلا هنأمز
 © بويغلا لع هللا نأ » مهثيب هباوجأنتام هوجن همهرضن

 نارولآقف عاصي ق دصتف لت ءاجو عارم نوقفانم لا قفريتكئ شب ق دصتف ليجر ءاج ةقدصْلأ هيأ تلزن امل نآيعلانعباغأم
 َنْيِذَلا و ٍتِقَرَّصلا ىف َنْيِدِمُؤُمْلا تمىيلفنللا َنْنِعوظُملا نويدعي َنْوُرِيلَي ادتبم َنّيِزَلا لزنفانهةقدص نعىفغل هدا
 ااا

 نورك هب نوتايذ مق ةاط مثله الإ نورا
 م ثا

 ذأ مل جغاي عَ

 | نال الج لح قرهتعم اس ئنلا نم ةريي مم تالت
 رافلاو والا تنص فيك ث ناراقيلاولا لام نب ادرار حل

 تو موف اوَهسا لاه ف لككذ لهف اريررئنلاو لاولاواوواولا ناب رعايا لب هتف وما از شا
 م اوام ناو او هرسروت وز ك لو لش نا ٌءوارا ىلع امينتاري سو اولا نا او مث اينو مترطك لاما

 ٌءرْخألا بازوو لخلل او واجلاب ايندلا باطو مل عمت ارقزرا حا او نع لع لمصر ثم الكلا نا تل اناو م
 --.. عرب» رجس اع نايم مرما أع نايبل كوسم يف ازيتسا ملص هزب لير ىلا جاعالو مب اواي نسج لعب
 ري انين نخل ويلان او واصدمت نانا لا ميتيبوس نب سالجلا روك ب ليزك للا لس
 هه ىواما» لؤالا اممزخالا زكي ئيرملا ىلا انيحر نمل لات نسيم ل ولس نبا ىلا نبا راك: ليو
 يابباذالعا اوي منا عم كلذ عباو منع مناف ياراظ نلاقي كوي خيرك وخلق
 يري لوقو لطف نعل سغلاوبم كئفلارلوق ىواصا» م الس ال اوربا نارببرفكا اورماوإرلا ناب
 عا لوبت .... قلرط لع بقع جو ءريقعلا يلق وول لما نيدملاو لوب نين يلا ى ارق
 ليلا رسيتدلا ل ىصاؤا ىواولا ىلا, مل عار ن/ اوعفري نا ىلع اوم او سور طع يا ىلص مي ررذنل | يؤ نوع |نملا
 مم ورع ليلا لسى بلا |بردعصاىلظرثسوار ذي راوإ شم انا رم روعي مسوروق يشل ل
 رشلا لوسر فان م الذان كورس اير نيرا بذل وق اسس ل اوزيل لش نويل مب و رلاونلع
 عما ذامفيذص نا ىورو نما لص اور يو لم ورنا ووجب و لوقو ا وس نول ن املا نم مل دعو اردتم
 ل وسر نوف لاى سنى اهوسغيلوقو ولمن ادادعاي مليا كيل اقف السلام عمحتو لبالا تاو ا عند
 و شان مالا رضارامع ن اكو اوحجر ىااوورذرزوق ىلا اوت ىااوورطرطسو ريع شل ا لسكرلا
 مي مب لان الس ايوعتو لب الا فاما حقول فلذع عم ذا كلذك ا ننبف اهقوس ا رؤلف وي زع
 مسيلع يلا لص يس لوس تلم ١ ترك في فص نطو ليوم ا ىلا شيع نكرصت ١ هاوراورمث سلا دارها أي
 لعموم نيب تيرم اجرت افرضنع ري ريطعار نعم وورطو نول وعل اسان سمعم لصار ىلع 1 ننس

 لا" دايسابع قكن لفو نالذ لاا تملك كلوا نم رعت لاق سو ريعرسلا لص بارت اف ىلوص حدا
 رلوسرو رثسلا مب انعا نال ايم سو ريد يلا ل صرعل ا لوسر ىلع وركن ايو ىااإ اون ورزقت حس
 نوب يزل شيلا نمط ف سنيدملا ملسوريلع ثلا لص بلا مورق لن اوفا تف انا البن نافل ضف نم
 م يولي لن ذو لودلااورموو لاو“ الاباوز اند م ائفل ااوزضارمور قرم و منخل نوز رك لوليخ ١
 رللا لم شن حطتوم او عنو يمارلا نلوم ن يعش |[ (ثرليحال ل ىلاو متل !لاذي يف يسيل نمي ولوكي نا
 لبيع نما معا نم غرر فسر اتسم لائم مجما نااار لوف يللي بسيط زم ون نا سوري
 ريو باعي ى ا متي ام سيو وق جلاس لا» رول ملا ءانذلاملاءاريشس الام اًمياوركلا امى للعلاو

 طم ملل اور ام لولي انصذ نم ا(: نيل لوو تلا نحسيف ثا اع نم منسورلوت حل ١

 مس سس ل سب عا

 و سو سس

 رد ريل اوه خُهْنِم و
 ئراخبلاهاو سرأفغتسدلا فعي ترتخاذ تريح ىنا يبَع هئد|طهل[ق هكرتورأغختسالاؤ وار يزه خل رْوْظَتَش ل

 امرودسم إ' نيا نبخ ن (زيشننا
 م

 ِهؤْيِلاٌب نع هَل هم هتيرخس لع ضان اجخهنم كد
 1 يس د هس ع و ل

 ل فوز اوسلا باوتو رضا اجلا نقد صنل لوقو م هدول ملاذ طر شو مض انيس عمت ارقور رقما
 (رف

 وقاو نقرصنلر وق ىف ماللاو « مرسطومف تسرملا ام باوج ب مو يرش عرامتتا ىدل سدزذعاو وعسر قوت |
 ىلا نمر تصريف نز ان نيكسلا نبا ىدد ةباصالان بط اع نب يمن وق قلل نار شلا بادجي
 ىرو ليسو رع درا لس ثلا لا للام نك ربي نارثبلا عوامل لوسراي لات يطا نب بعت نام اما
 ناو مقرصلا م عنم ور ايلو تام سو يلع ثنا لسنا راوو ىف لولا شيب حل اراذفيطت الركن عري رك
 اور الورليول ا لو مقرصلا زم نعمل لو تر امملسو يطع لا لسكر ارهيف و رش ادب اع انس معنس ل اهتروق

 هك دمبلا ىمدالا طاع نب يل انميقعلا دحام ورجب نببا خوبسلا لائث ن امنع ءؤالض ىف تام
 طاع نب لت علا كلك اص نا ريودرم نبا ىوراضياو ىبكلا نب اعار ىلع رو اب رشتس ا طا
 لا يرحل او ار ري رمش عار الا لحريا] لا سو يع بلا للص ا تسبثم قو ايردب نولي نا عشب فرو

 اهلوزنببس نا عم رناينعلا هزب ىف عمم ا رهكعو مجبولق ل ّقاننلا نمل ءراز يوتيب موي ىلاروق
 سلو هر أل نايزلا لوا بفصول ا ارب ض صن ا نم لد قاب ميلا هز م ةراشالا راو حت ىف
 نطايلا ىف بع ايرعراجاكا بألا لوزنردب ى!كذ سراج روق هلك ىواع» بشن موش
 ركب لا ل ااسبداجمزوقيج لكل لجتا» هاءر مث ريب ضيئاؤا لوي مطول امير ا بالا اوكي اوفو
 ىف نماطلا نب نوجبانتيامو ىلا مب وب د دوق هلع ص٠ ند نايعور الغ ىلاذكو رف الخ ىف ها
 دايعلل يشلاب ىا نايل نمل غارت قلل كرار اء هنن, يبت ير رسل ليسو نيدلا
 امور هلق ىواص»» لاوتون اعل نءاب ان ُىسسلد ناي مرنع لك انا دقه يلب
 تدار تضر اذ الأ ناكل ناكل اق مدد تال اجب دابماهق وع نب نئرلاريعوبج وزلا لصر

 لاَحنرَمنث عامر اجو ىداصن ل٠ لّصكول ومب د ١# عاصب قريخت لصر راهو لوقو معبرا ىل اهيل تلسم او

 وزني نا سو ريل سل !لصر يدا لوسررماف عراب تنجو لل ابدل اعامص تلكريف نيم اص ىلع ب رج ايزي تب
 | تركه تميبمس امنع سمسا كلب لعق يكتم اذ ارو تالت روحس ول ٠١ تاق صنا ىلع
 تايألا تلزم اد نوما لاق لامر وزتست الواصل طذتسا لوقت يطل لع لكاشملا ليسوع
 نواوقنلو نورس سو ريلع لال يلا لوس ىلا واج ننس رو مق اضن نايبوو نم انلاىف مصرا
 هريرقترب م انعم ورمالا حرز جرت م ذك اذبو مب وخمشسم لو ارم أي... مس. مكر تلف (نلر فس ١

 الف تمس ناو مط ام تش نا قم ريوق طل عل اوس مدعو ما كراذطتس ا

 نايب نرذلابفيرمالا ةروصنوريروصتو رجلا لع يلا لص لع الرتسا ملسو هلع شن قلص لاقلت مط
 ش لل يبث وكس ١
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 :ةايرتلا > ام ظ :ويلعاو
 ول ثيدح ىراغلاافو_,افغتسالاةرثكف ةخلايملا نيعبسلاب دارملا ْلِبق حل كلا َرِدْفَي ْنَلَف ٌهَدَم َنْيِقِنَس عَ روْغَتَتْنا
 محمل نيف نيعبسلا لعديزاسوآضيا هقيرحل صيصخملا ددعلا دارملا لقوا هيلع تدزلرفغ نيعبسلا لعتدرولفاملعا
 ذقت ىونطيال لل و: و هل ودل جي لذ نفخة اون كزكفتس ]درك آو ةيلاب ذشملا
 ءللا ليس ف مين ومولاي اذُدياجن نآًاَوهرَل 5 هلل لور دك ىل فلخ مهدوعقب ف لحم كبت نعّنْْئلحْلَر
 .هسرتب اهوقت: ناىلودلأت كوبتنم هارت كج راق زحل ىف داوربلا ىلا اوي ختال اوف ضعبلمهضعب لق ىا اولََو

 دوبي انك امَيئانج ازيك قيل: "يل ايندلا كوكس الذ اب كلذ نوماعي © وميلان فلخقلا

 205 نيقفاتبلا نمةنيسملاب فلدت قم ْمُمْمِق َةَهط ىلإ كوبت نمكللا كدر ٌَكدَجيْناَةر مالا ةغّبطمب مهلا > نعبخ
 تكيس ل 0 هوه 5 سهم” د 415 رص رص و رس ف أ لل ووو 3 و و١ م 5 9. 5 :

 قرم لود ْوعَفْلاِ تضر وكسب )او لَ ماو تقم نو ارب ىعمازجرك ل مهل: ّلكف ىرخا ةوزغ ملا كعم جْوُرْخُلِل

 صال, لزن لأن بال يلع شد ل مودل صك مهريغو نآيبصلاو ءاسنلاتمدزغلا نع نيفلذتملا ©َنيِفلَل ماما
 كج درفأك نوقف سهو اونْم و هلوسر و وذلاي اوُرُمَكمهنإ قأيز :وانف ل ةربق قلعت ال و نبأ تاي ممهنيق حا لع 1 ل و هس رتل مو ١ 100000 ب رس هو و كلا 3 4 دا و 75 ب ورممس ١ ط 3 ١اس و و رب يس

 نط داقلازمهفئاطوةروسمم نأ اذ و 9َنوُرِفكْم ْهَو حهلشنا ميرختَق هزت هيث للا امي خهبْنحُي نأ هناا ُنيريأمتإ خه الئ
 وُلَج نأي اْوْس © نيرِوقلا مَ نكس اراك ومنع ىففلاووذ لْوّظلا اولوأَكنْذاكشا لوس ما واج د هما اونو تأبى نأ ودولطس و 0 9 سي و3 همك و هو: ه1 ا سلو : ١ هلل 9
 "فرع ل لعر لاق هنو را

 َنيِنَلا ءلْوسَرلا نكنويؤلا © يوهم ل ضي جهي ولف ىلع ميظ 5تويبلاو ىفلذمت قدللاءاَسملى ا هفلارخ عمجوفِلاَوَملا عَم
 ينج مهل ملا َيِعإ0 وحفل مم َكيلوأ و ةرخيالاو اينيلا ف "ترحل مه َكِيلوأ و :حهسفلا و دهِلاَوْمَأي اًدُدَهاَج هَحَم اَوْما 0 ل وا هي هر وأ 00 ٠ لل ند ا ةىررمكلا 0 و . ةدك م و وه و ورا

 0530 . اننا ليو 12 ري ا ا اا ا ا ل لل ل ا 2

 دور تعمل ىالا لاف لصالاقءاتلاماغداي نرْلعماواَج و ةميطَملا رولا كلذ "امن نير راهنآلا اًهتَت نم ئرذخت [5
 ردو

 هللا اوبن نّْيَِلا َنَحَق و مهلن ذاف مهر نعل دوعقلا قمه ندي هيلع هئدإط عونلا ىلا بارْكَكْلا نم هيئرقو نيرو نعملا ىنعمب

 الالم لع قريتعم ارسال نم قري رج تيري
 ليس يلو ركنا يررعلا مالك لشمس ىرجئر اب نوعبسلا ا رد نسوق خل

 كل ابناو ىنحم او ءيرفلن رطل رسل اوراغكم مال مل يد ورضي نلت ايج ةرم مهرطغتسم اولا يامل او هيدا
 ٌميافلاوري رقدالعال كلا لم لرئامللد نييسس ير ابخالا تدر قو مايل ارفش نلثر انتسب ىف
 اثاث زيكا يلْسلا نود اب ليمن انرثيكو ليتر علا نادادم الارث اس نيب نم ن عسل ص عت موو
 ملال نيون اب وزملا ليت وق جلسات كرام »يا ا ستف ال سيل ث لشن اريك ل داواستروف

 ىلمم تدزو ىلا ملعاول يسرك رع رؤيا لو يك نر لارعشسا عروس مرا نوور اننؤتس الا زنك
 ارمسلابراملا ل ىاصوسخت اررسءارارلا ليو رت تل |" نييعيسلا لع ىذ | يع سمول مكر ظنت ربيعا
 از ععلا انعم مسلوق ىرازيل ايف ىورم ا يسد نول اذب نييعسلا ىلع يزاسو لوقو لعتب ل اقاكرخن ايل
 م ختس ما مل ترطغتسا مهر اوس ةيأب منعا طق ا رففملا مسولص نا نيضروت قس داخل
 ناذاف نيف انما نمملسوريلعرشلا لص ىنل اون ذ اس ان يذلا لوب نع نوفلخلا عرفو مش لك
 نارزلا ىا لسكلا لغاؤلاو لوعطم مسا نلت عب نوفدنلا حرف روت وه لك ميملاب فلل مل
 فلكم لا فالغري ذ ماا لاقي ديلا لوسر مب ىاروق هش. دام رع اوف الو لسمما رز
 فالف قرب وباو لالا لا يزرغلا لربات نوهيفرسلا لوسر فللغ و2 ل قزق هرياوإ و م | ذدعب
 تملا للغ وصنم ول ايلا - - -- -.- -. . .- -- - - - ..... . حمو ىربطلاو جراجؤلا لاتو فلنا ىف
 روزا اوب لو فلا بسب اوجرذ منا تما ل ورب امبن نااوب و لوق لب كك لاير هيل اول اوف
 لام او للا ئالئاوركي وملولاو لب الا حمر وتقل او ٌمصارلا يايسا ىلا بطب لس ناش الا نا كي ودامجلا ىلا
 امهشاروت هس ىوام» طفل اورو اةرش ف تناك اهمال كوت ا ى اوتماتيك لق
 ماوام ناك الوم ىشرر اب لمت اوشن ع نوسل رف مو مري ل ماو محو حس الو لوزير اهنا منالإلا
 ىواصا”تاومّسل ابرانلا تدعو هراكم اب دبا تمحو رو ازلو رجل ا ماو ا. ناك م توملت ل كر رار نمو زمج

 ىلا _اوفل# اروقوبداذوزي اياب اس ددق ثم يرش عرداشلا لسجن مفي ون اورق تلح
 يروم املا ع فل دالي ال عراطملاماناف ير ١ عرفو رك لال دلل هالا جروس ل سر يربخ ورم لا تعب وق

 نينار“ نوفل نكي ماءال كيري ام انيق انهلانم مليم اب فلخت نمر دق يللا روعسلاولا»
 اءانس اذ قعم ارابتعابر علا عمو ف اطداىا كو ذ انس انرلوق لل لس لا, لسكان نم لب
 ىتط لوزو هله كرام لوم ةوززغلا مصاب لوا ىالوازوت حلا ا درس
 ٍنالو ادب لاب هدلوداعرّمسلابٌنث املا لولس نب ىلا نب لاربع ىلا نبا لم سو يلع دا ىلص
 نان م” دوش ام ىف مسوي ديلا ىف ونا فلز رعب لصيل مث حسا ني لاك نسر عا ىلع لصتت لو لن اصلن

 تلا مث ايار الخب ميسم ارب منو رجب نالو سس ةولصلان عى مرسي تتاقديلع ةولصلا تذاع سرلف

 1 مم ع

 مسا لكى سب ب !اهرف امر سمل ول ناكو لولس نب ىلا نم شناريعىا ىلا ني ىلع روق هلخ
 ني ناىارنفلي ناانعيلا لس ناكور ين اب ةاءاو رديتر سو ريع يلا لصون ايو لطفي ناراورو يضف

 و نيزكا سر ناد با نب لكرو حلل وريغ وروعسلاويلا ل" لش | صبى ارمي ىف واير ىلا

 مما مسرعا ىف لست الو لوق حط ص لج" سناريعس !ناكو لولسرم او ىلإ هول افرضاو ريببال بني

 ضرع او ليقع ىلصيو رمي ف وبا لس يطع دشن لص تلا نذل نا (نمؤم ناك ىلإ نب هس ادب نب لأس
 الو لزسفرم وق نعال ري نصل ناوجرا سرئكو فب ال لذ السلا يلع لاذ فلذ ىف نعرشلا ضرر
 ننام وب ص اهديألا هذ تلزم الو بت للعاورطكم نا لوفي ل لذ كرارما“للا نادعا لع لصت
 نال جراسا قفل ارت عازدو ىانوتسان مورقة صلق ىواصا١ ار روب ورث ل ع ماقالو
 ع ايمن رج يلع قيل كيب و رل سمن و ارحإ قصرت شر ل نا لتس افلانالخ يد ف ازرع نولير قرف انا

 0 ىدامص»» ع | سور طللا نيضولا نيت اعمر مما ىلا ةراشؤرفلل اب مكريجتلاردب
 والا يالا رعد ب( تالا ح تو ىزلا ئخلاازي نيرييزئبلا ىف :لاما برك تكخلا ممدالواو مهاومل ا
 مّن ائالب قاوزبق از قلت لف نبا, نالخ ف طعلا نر ارب قلع سس اي نالو اون ايانب وداؤلاب
 انسب ناي كانبب مب دعي ىف م للاب ىف او ءاوس م ١ هس همن كنب دالدالا نت اونا انب نما يرتس او
 ةايحرسخ ا ةراْسااطاقس اب انب و ةايل اب مدقَتامذ لاو لببعتلا تسيلو نا م ماللا نا ىلا ةراّشا
 مثول بتم ترفل ن وليم نا ىلا ةراشا نوزطاك انس د نوبسداكك انس لاق ركذتانا كلت سايندلا
 فال نوب داكم بو مج اورا قمت ةرياشملا لل سيح نت وريظن ىف مل تندعا نلامالا نورب اشيد
 رتولل ىداصاا َةَرْخَألل بم ايئرلل هراكوم وانا مود 2 الو نجا ىف هرعقلر مس زماذ ندوملا

 قوسلان م ءرألا ل دارا سيب اهنعحب وا ماك روس فن اطملا كلت نم اكءاوس ى ا نارقل ١ نمت اط اى ا
 نازوهبم د ٌيررصم نا نا لارايلار ومر يا ونمأن ابرزوق مجلسا ورعد ىواصص»» يفرعلا نحمل
 روب نام باهر ادرب ايس هداك قلختن ا ىالوسر انكر حلل للا» قسم نويل“
 روما ليثويؤللا قالط ل نيراملا اشم لوانتى الا تارا مارق 'ش ىداضيبا# منش

 لاوتان ايب ىف عرورشرزعلا لوم ن ويب اطناى ١ نورزعم ا اجو روق حلل لادم » تاريخ ن يضر وقل
 ىانيدوزحملا ىارلوت مي ل1 ووعسل اول )ب ةيرملا لبا قفا نم لاوت ا نايا بارخالا ققفانم
 هرمي و نارتو رينرش اذارالا ىف رزعنوارضر سنع لاورزولا ىف داع الا ومو رازعالا نث طابا رازعال

 ياابلا ناكس ببارعالا نير وق ىلا ريسلارإا!»رلر زوال و لمي امي ارذع لنا مج نار تريح
 الزلال ويم و .قزمااحلا داي د ايلا نكس ناكر اوس ييرعلا مل اي كن نيل رعلاؤا سيرعلا نسخن مو
 ليضل نيرم اعط م/ لشد لايولا زيكو رم اب يدزؤتعم ه1إئئلا ىف اول زانسس نافطغورسا مب
 دزه نااهبرعسيفرصقازامالا دع نم ايارزعملاو انس اومد اني ابا لمى تراغا ليم انوزغ نااول اق
 لم سر زولارص اذارزسعا نسوا لرزعالو



 هةابوتلا |[ > !نورذت
 ص صل 5م و5 1 قى 4م و 83 يوصل تدي وو قم 5 1و
 قع سيل يلا بارع مهنم اور نيرا بيصيس رانتعالل عملا نع بارعيالا ىقخانم نمناميدلاءاعدإى لوس و
 اذ هنع فلذقلا قرش جرح دامجلا ف َنومفشُي ام َنْوُِجيال َنْيِزَلآَل عال و ىقمزلاو ىمعلاك ىطْرمْلا َلَع ل :خويشلا: ككل

 7. 5 مواد ”ت و 5 و م م 5 وومصم ٠١

 ءاوملاي قيرط ليس نم كلْذب َنْيِدِسحمْلا َلَع [مةعاطلاو طيبشتلاو فاجردلأ ةجمه دوعق لاح ى*ةلوسر و لي اوُحَصن

 وراصنالا نم عش مهدوزغلا ىلا كعم ممل هون [ماَد] َنْنَلا َلَع 13 كلذ ىف ةعسوتلا فرم, كويِحَتم هل كوُفَع كلا و
 كاسل 77 7 ل“

 الارح عمّن ناّيبللَن /ليست ضيقت ميا ووفر صناىااذاباوجاوت لكح يلع زيك أ [مُدجأ تلو نرقونب لق
 2 م ١

 تتنك“ ي””ةتةتتتتتت7ج جهته

 نيالا عم اولي نأي اوُصر "ئايبزغأ مه 5 فلدتلا َكوُنْوأَتْمي يَا كليب امن داورملا ف وَقَالَ الأ
 ل مهول ْلُك وزغلا نم مهبل ْةُمْعَجَر اَذِإ فلكلا ى كي 392 لتي هلثما لمت © َنْوُمَلُكِي ]١ هم موو ْلَع كلل هَبَط و 6 و امم طو م ا هن .٠ 7 مر 0 هلع س ولم دس حى وو 5 وأهم اا وذ ا صب س

 - َنُْدَرُت رت َلْوُسَر و ٌركلَجَع هللا ىَريَس و مكلاوحايانريخا ىا مك َبْحَأ نه كلل اند نق مكق لص كل نموت نل اوُرِنَسْعَ ” ه2 كن ل ووم ع سس و ريم ع .٠ ول( رو و وا اصر رم و

 مقعجر رثْبَلَعنااَذإ كك هلل َنْوُفِلْس هيلع مكيزا مذ ©وومْحَت زيثذلا امي ْمْكدِتسيَم مززاىاةلهشلَو ٍبيَعْلا ملغ لإ ثحبل از
 7 5 ه. اه هممأف 5 رف ورد ص و7 9[ طورت 7س او 1 هيو < ملق . 00

 5 مهةطاب ثيالر نق ٌسْجر ٌرْكُهَي هْمُمَْع اوُصرْعاَم ةبتاعبلا كرتب :خهنع اوُصرْعُي فلذتلاف توتو نعمم هز! كوبتنم مهنا |

 ©َييِقسفْلا موق نعىض ب ك] هللا نإ حهنَع اوضرَت نإذ *ْيَهنْءاَوُضَرَتِل مْ نوفل © نوب اونا أمي ءاَرِج متهج رزجهوأم

 مه سبيع ابط ظلغوُت اق نربلا لها نم اهي َّو ارق ند و ديلا ل ها ُبارْمكْلا هدا طنس عممكاضر عفنيالومهتعى |

 ةفقلخب ٌميِلَع هللا 5متامقلاوم اكحدلانمهلْوُسَت ىلع كلنا كرت آم َوُدِح اَةُملْكَي الناي ىا تعا ٌدَرْجأَو تارقلا عامس نع

 وافوحخ ٌةقفني لب هباوثوجريال هتالاياوسخو ةفارغ اًيرْغم هثدال يبس قي أر ُنِوَتَي نم باَرثكلا نم مه هحنص قي
 ةسستنبي س سس سس  س يييا ا _  اياسسحسسس

 4 4 ط3 رم < و يي 72000 هلع ( ب. ٠ ُُط

 متفلاو مؤجل دولا ةرِيآَدْحِهَيْلَع صلختبفمكيلع بلقنيبنا نامزلاوت اورو لإ ملي رظتني صبري 5 ناقطغو ساو: مه
 27 مخلل _- مم الا عبار ل

 ميلاووللب ُنِمْوُي ْنَم ٍبارْكَْلا نِم همهلاحفاب ©ٌةّيِلَع5دابعلاوقال هيك ك1 ومكيلعال مهيلع كالهلاو بانعل ودي ىلإ

 هليبسؤ ٌقِفْنُي ام نكي و ةبيزمو ةنيئرج

 ك0 ااا 3318 اةاةاةاا0ا0ا0ا0ة0ة0ة0ة0ة0 اااه 1 0

 ل ط درسا ؟ ١ م 5 17

 "ل مهر لوسيل تاود ٍيولَص ىلإ ةلئقكسو وللا َلْنِع هيرقن :ِقِيرَق هليب
 لي ل انفسنا لاقرعممل الر يكول ىف ءذل ايفل ارناب لاو يي الم 0 قرح رس قل ا نم ةري رج ثائؤين رميا لل ارعالا ىجب مق اعمل لررطما ىا داينطا سو كيو ذ انس نزلا ض ليس ١ انحلت قس ك1 | ل ع 0 ش -_

 بانيو مم اي انبسربعدريكادل ان رك ف الشم مص وقعه لشس لمجاانم صال يوزن يم ل | | كترذلانيتخس نا ريال ذامل ارا تعض لسن حيل
 مل _عرسلا لص بلا حر لذ العر نول الثو معضل يف نا نم لوبن ورع عاوفلفكن يذلا نا ىدريي و نائازع ضلت لوقو سر ما خيم وقد ةرذع ىو فيو ءريمبأمب "رتل ىا نغني ان نو ربي ل نينمؤملاورل نوبي نا لور امينحت ع ايفل رك امناومورهلعد نا لصون باولو نوف ناد ى | | نرسل لك الد رلوق حطت عارم لدن اه عل عاب اه زيفسزلاورلق ليل حنا ميا نورذتي و حلل ىدامرفل 7 اورلعلاوبم قفل ذادصاو اهبانعم نا ىلا ةراشارففلاب | | ةوزغلانئزججاعلاومد فين حرر (نوطملاو م ارانعالا ب اىصاركذ طاير از اياديزئاودابنئاوفلق

 ةرياز ب ناشر ن( لا نا ىلا ةراغا ترصد تحلل بخ ملل اينابريلا نورس اذا[ | سوم املا واو دحوم ل لوترلا فاى ا تاب رالا ثنو هه ىواص ”دامجلا
 مرابخانم ار ايخاشلا ان اين قرم ّمسلاو ةرئازر عاش امرها نارجو تنل زر لو لرايخا نيزوق ىلائلاد اوماقام نا قحلاو ثاهرالا (دع لكلمة ءاطناو اميف ابك ع اربو قولا نع طب كوم قنا ود ام ةملارنف مرح نيل شم ىلا يرسم اانا امرعا تامجو هيف /رايخا شن اناينر قلق هلل ١ رسما نال انلا ل يسك هاير بطَملاو يملا ىف نوفترفاو تم و اهحتو نتضلارما ىف الع اذ مول !ضوجرا

 رةولعطل عراان هوكنواب ذك رايخ ا نصرا انين مول او ب اراها دوز تلاثلاو (رَمْنا معبد موك سب نوموتفيو راجل لارإلا لاي ا ىف اوعسضو ن ايلا اوصلخمس تراي وسر ورش زثع يلاب لاثاهلو 100 اهزا نيالا نيمتولا نم اننا مولا لرابخار اا: أ ينرقر يتلو اني امض | | نئاكم كنا قحماو تايدالا مدع لكن وطحن طاطا ورزوق حلا لوري لقلاو نيرا سيلتو ايري دال ٌلسضحاارنح ةريزم نمنا ىلانناو ضوزم ا لوعطلا ءذص يتلا نين دايخ نم ”لبتوا | | مامي تسامل الص اي نوم وقيلو نيرتابجا ىلا لاعب ىف نوحي و دارجلا نم سانلا نون لولا نورث
 نورزنو حلق ىواصا" مري رشا ىف ةوايزرافمالا حي فر ابظا نا ىلا كيزيراشارسلا لا هع ىواصا"ٍ ف لكلادازانماومشيووامجلا ىف وهيراوطشنيبل ب مرر سك روبو نتفلا ةراث

 بام لزر للمتر منار ىلا لمب«ض وزيد يم ضواحل انا لاويراثا فلق | | دي نب يمد بكن علا مبتور اضف نئزع د وراسي نب لقح'ن ياكل اوم راضالا نرجس ميو
 ئتاننرتولع كرادما» مر يبش الا ليكمل س اجرا من الرمس الو مر نمل ل سرت اىملا ناىا و رريوسو ل قحم عونا مث الثاوناكو نرقموفب ليو نرملا لقحم نير ل ايعو رفض نب عويس
 ل اماد ملجأ ورسم وقع ل جامل ضضرعاوناكو مل اليفاسرسلا ناك رو ننقل اما ىنر لأ | نمل اي ملسو ريع سداسي لا ممم لم نا ينيلم ناكمتو رجس الا ىسوم للا باى م ليتو نايا
 اسس نا ايزو خت ارنا ند نلخ لرارما" “سلا نمر ىنصمتشمن يوما انور نا ماوي المل فذ انلكؤلا ضن طرق اندر اعيلا لستلالوسر لغس قس يلرئالاول اعف اسطع اولصست عل ارلسر اذ ىلا
 ناز رغما وري حمم انيس ذا نال ىلا لوقا ايرفصو لوالا لوعقم نفس امو لو صوم وا مووصومم اما ون | | حسا رهك قواصا'ريلمثالارر لى نلع امرين ىراال هانم ملاذ هاواي نبينا ىشوملف
 ميغ يوم 3 زب ع اوما ايروق للا لاير ل هددع وم ىذلا قافمالا نصل” ياعم لباقمانبفن اهنلاوري وسو لحل قوما ء ضيا او ءضيزم نم نطلع نرقتمونب ليكو زوق ريز نب هد أ] نادل بلع: ى ايم بلخن تالق كهل... ناداني ع علا فد سومو ماد| | قحاب اعد موتو ل نب ناو كن يئلاربعورا قف نوران لح سد يام مطل ازا دل لاكي امارغ نامي از نلارتمورهج ةدالا كلم اوبب و (.لزنلا نوت | | ملل اامريعاال لات رم نا ولأس ىاز لمت لس يلع شرا لص ل ازواج مضارفف مى اراسالا نع

 سراب َنعْع ار نئتيدرق قلل لكا» قرص لبر كلو قك خلا يفلاسبإإ هيما ةرئارلل تدئررسم| | لام سال مى ١ لام زوق هلك س١٠ هرغو ىواضيبلا نفى باص او ىسوموبإ ليو اديس مو رلوتل :١
 ناك اذ لوسرلا تاولصو نتن رظوااهبفصرنلارزعو زي لوعظم ل انوه و تابرق بيس ى ارلادنع | | اذان ليش د اكلاوس ب اوف مهن اتسماولوك لم ل خو ياوملاىب العجم ضمد لوقا ف تاكد ا نماما
 راعرلايابوبقتتن اك سو رلع لا لص اذ: !”ليسوو روت يالا خلا يرق ل وسلا تاولص ىف الا بو تك امحمد يطل ى ضعت ىل نكتسملا ناي ىا نايل مذ ني ل ميلاف تينا عن أ لاما ا زئتيو ى نهم ام لع قوس اهنا ناو ىف وا لب لى ع لص ملل زوقك اب نو هعمل وعدي | | لانا لامتعالا ل ديك طوق ى ضيا دال خيأ”ىلخ ىدالا فب فنعتفولا شيد ولانلا لولا ربل مبلل صح
 . ى د اضرب وو نمت اوقدي ناك زال مل لوسرلا تاوئدرلو هل ١ نيرا ناب كرد فرش راقازكل عاؤلا نقل وكري مط لا للم يصتلاروربملاورايلا لحد لجر نم كبرت
 ظ ْ 00 رس ني لومي ريس لاثم او (الاب فرم ا والو لع ائلا نع لوح ريا لص لضرب زيتا ن
 نرتنوك ادم افرعنا نوكيا لا نطو لئاك نم زعل قب صوقشم نام لولا نع بيج او لوخغمو

)5”1١ 
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 اهيا مك. نْوْيِحَر هتعاط لهل ٌدوْفَع هللا نإ وتنجد مْ خي هللا مُملِخ ليسكر نعمل اهنوكسو ءارلا مصب كرو مهرتقفن ىا أمّ

 لمعلا ناس ةهيقلاموي ىلا مُهوْعَبتاَنْئَِلا و ةبانمعلا عيمجو الدب سورش نموه راسنا ونيرجهلا نم َنْوَلَوكلا تقيل و
 عمم ارو. سو م 520000 ةسو ءيمدم و وس ١ 7 9 1 1 هي

 "نبا هيف نييِلَخ نم داي زبةءارق فو رهن اهََك ْىِرْمَبت ِتْيَجدْهل لع وةياوثب ُهْنَع اوصَر و هحعاطب 402 كذا عَ

 اضي|توقنانمّدئْيِرَملا لأ نم هرافعغو عمت اًولسأك ”َنوُففنَم ارغب ةني دملا لهااي روكلؤح نم ,2ةّيِظعلا ُدوفلا كلذ
 و سلس مو 2

 لتقلاوا ةصيضفلاب ِنْيَتَرَم مِنْ هلكت نأ يلع هثدإط عونلل باطح ْمُهُملْكَت ل اورقساو هيفاوجل قاد َلع اور
 هما! نأ 0م 9 وم و5 ىووءا هك م 524.2 2 تد . 1 يل 1 37 2. 5 .٠

 متينة[ نتلا نم_خهرؤْننِر اوفر أدتبم تنورخآ موف و رازلاوهكيِظَع يباذع لإ ةرخألاف َنْوُدَرُي رين ريقلا ب انعوأينرلا ف
 همس بسسس سس اه-سسس سس

 هوم  سسسسسسسسللا

 تت ا ع ير ع 1

 | بوحي نأ دلل سم هفلختوهو امس رَحا 5 كلذريغو | مهو نبم هفارتعاوا كلذ لبق مهداهج وشو اَسِاَص يع اوك ربخلاو
 نااوفلحو نيفلذقملا ىف لن ايدهغلب امل .هيملاراوس فم همفنااوقثوأ ةعاججو ةيايل ىلا ف تلذن © رفع هلل نإ خه
 و محهلاوما ثلثنخاذ مهءينذ نمار ِهْيْلَرُت َهدْهَرِه ٌهَكَرَص خاوما ني لح تازنامل مهل خ 0ع دشن هىنلا الا مولذل
 هوودور صوتا” 5 < وواامس م ص 596 5 0 ا 1 5 تتاح سا ف 98

 اوبلعي ملا تفيلع عيمس هيا و مهرتبوت لويقب ةنينامط ليقو هل ةحر لس كّيولَص نإ مهل ءداْمهّنِلَع لص ٌءاهيقسصت

 |[ م اهفتسالاو مهب بديلا مهزتبوت لويقب دايع لع باول وه هللا نأ د ٍتْدَّنَّصلا لبقي ُُجْأَي و داع نع دَرتلا لَبَعَي مه هللا ل
 هس سل _ ل ميسسنسسسللا

 ٠ َيويَللا ةفلوسر و روكليع هللا ىريسف متكش اماًوَّمعاسانليو مهل لك مةقرسصلاو ةبوتلا ل امهجيبمتهي صصقلاوزيرقتلل ”/ ط مو 5 5 ى دا وروص س _ ١ اي ا 8 4 م مرا 6 ا 5 1 تياأأ
 ل ب يب ااا نب اسس | |_ - _  .. ييسسسلاا

 ةزمباي َنْوَجْرُم نيفلذتملا نم َنْوُرَحا وهيمكيزاجف موت رد اي ركبت هقداىاةمَّملاَو بْيَعْلا ولع ىلإ ثعبلاي َنودركَم
 مه سسشسب سس شخشسسص٠سسللا

 هويوع بقل طْيِلَع هلل و معآ ان ةةيوتالب م هيمي ناب مكب زكا ءاشيإمب مهر وللا رثك] ةبوتلا وعن ورخكم هكرتو
 اًافنال ةعيلا ىلا ليموككسكارفلخت ةيما نب القد كلاد نب ٍبِكو عيبرلاَنب رزق لعب نوتالا 3 لد امهرفك كعنص

 َنْيَيلا 9 مهغمكثجرمهرتوت تلزن وقح َنسَدلمهربِهو ةليل نيسخمهترم فق مهري ة كاطع شوال عونل ملل ادد ن تعيرملو
 هللَةَم نوكيل بهارل ارم ىيارماب دونبمهزدلا” 1[ رايك وسم لهل اضم !نامَف نيرقف نبلا نموشعأنا مهواّرههْسم اوني
 ءابقب نوصي نينلا ينمو نثر قزرذت 1 تالت تربنلا لاتقل ميق نمدونجب قايل بهذ ناي روع نم قاينم هيفمدقب
 نيل لب لك قريتعم ار سانتا نم ري رج تالت
 . نب ايريرم نأ يدزوق علنا: ني اهلل اهنوكسو رو ةرلزقومدارلا رجل ق كنس

 'وقبالا منال ءياوصلا عيتوا نيالا ىلا اولنصنيزلا م” يمييملانباو سابع نبا لاه داطعر اكن ييرعلا
 ماما مل ابعا لقوا منكرشلا ىنسر وق ب لش لاوس نيت زر ىلع نذل ن ياس / اس لا زبشلاب
 ىف ام رّشلا م اطغا اءاوليث ىارتعاوضروزوق يس ىواصا براغ نم اددا امد ملام مب لطعاو اداب
 ىانولوَغُي, فلز ن/لضفا يطل انا لع كول نمادعا طعن ملاءا بط ارو ضن ال لام ثيسرملا
 للم اورمزة تش ىواصا' ادبهمب/ازيساالف لاونمر يمل عا لوميف زر نيل ضف اع
 تثو نرى ار ماعم ىف در ورام ان لطيجشلا رم وربك ماذا نالف ركل اقل لع اور ع يي قالا
 نيل نك! خرا لغر ربايو هير ورملا تلا لدور اوراتملا و انعم بتي لو ابل
 تلفن افراسالا لم لعالم او لرطامر انصح مفتال شري ترم نالا قائلا ليلا ىث اوغلب مسا
 لبق تلزن ثلا ي؟نا اوم نلوقلا نك ىف منو شلو لوقف رسب اوان نيف انما ل اومن نع غل في
 رلصامو نوسوم ارب ءاىاريس إلا( رلوق سكس . نزلو لج ا# نائم لف تاّنالا مي
 ملثو نمو وق ف مةركذ مسد قو قازل لع اورتسا نوف امسك رطل لول نع فلات نم نا
 دقو م ريطع سلا لصد لا لوسلدزدلابا هروابو موف اوفر ثعا نوب ايلتس مظل وق ىلا يبارعالا نم
 روتي ملام”لؤرقدرزل اهاوروابرمل سنو نودعت تلا رنيف وقى وفرع نوزع أو والا مال
 امنماولانو مبثر ممول زياورتا ىا مك زباون مارة تلح ىواما» مي وق لا نوجرم نورخآو
 نر طا ى عزة دق ىواضا» زوكيالما كلذ ناقريضلا اركب و س اذن او عاولرلا سلو
 عي ١ نمد ام الاياب ومنو سم نال عا ”لزنمب ردا ىف رمد مول ليي ىبا لم بوت
 قبال هدعو نال نار ريطعي ل مث شلل ارهز عمن نا نم مركأرسلا ورمل راع ناكر مصرح مث نشف اناا
 راى سوت عج ىوام» رشد يلا ماوطدخ لج ور ن وكأن ا عبو تأ سم لج ا كزبو
 اهنايرادشالىمزريتو نلطسصلا لاقو ميول ذي اوضرسعارلوق نم موس ا متل بتل ىا جب بموت نا
 مست ام يب اوما ورز و نووث ىلع نولي لبي أملا لكنت ال تنل ضل ١ ليديسى غلا سيل لاو عني
 ف (ارنا عملا نمد عراطا ار يطير كافل نال املا لبا لاك جبادرسلا نم سرك اع نورس تاو
 بياناكا بجادرماىا روز وقو ماياريط عيالي سىف دعب حلت ن انس مر ى اتوا وريلعاراع نالت اح
 للا» رد اروصم ام ى سل شو لويددل ا يقكو م لب لا ورقتي ادام سيب رتل نمل توام نا حم
 لص عاوضلخت احمد رع اوفا يلق سابع نيا نع سبلا نيالا سفن اوشا حله |

 ىلا لعذر يس راوي ضنا ممر وس لو لسو ريع ثلا لسنا خر الف ل ومب وزن سو يلع يلا
 ل لمح وطرز شلالوسداي كح ا رفلكل باوصاو ايوب ياو مقرب نبلسو لع رسنا لص
 سر افرع ا نورغأو لات يدا لزناف قلي ى ةلاوبرشلا نوكي قنكار زها الو م !العلاي رق 'لاثمر نىتدا

 مظاهل ناكدالاضنالا لف كان عملا نم قدم نتا لو ريطع سلال تلا ملا لسرا تاز الف تيآلا محترف ذب
 لاقوة لا لوسرورشلا اونو لاونم 1ك لامي | لات وق هيث ل زن او م لست بشار سر اشاريصقف يراسلاب

 رسولا ن مى ا نوفل ا ىف لزنا رو تطط لا: انركذ كد رعقلاوررتراتخاعملا لحلو ءرزورلاري
 ملوق حلل ىواص#» يالاْسلا لوس الغمر وقمب نوفل حرذ ميفوسل لا شسوي را
 اهي قرش | زغب تع تفل تلا نلاوما زب سل !لوسر اياولاهاوعلطاارل منا كلو ملا مل اوما مزن
 قسم لاومااولذ بال منال ملاوم نمد ثلا لزن اذ انس مهاومما نمد نآن اتم! يل (ئف (لرطتساو انرطو
 ريفزوك ملاوما نير وقو ةرافطا لك يراج نوكش مسبوق ل ىف ربك ةراصو ابا ف اهترلا ببيحوا
 0الى ىبال قرص نمل اعاشال فوز ن دعتين اى أنناو يطيع نمو زوم يلحس اهبرعا نامهولا
 ريريملا ف ءذلابم ميكر يل او قرصا اب ىااسب روق هلل: خاءالاع تسدبصن تمت فام فص
 مالكي ويلا نونكيى امل نكسزوق يهل[ كارم ١ املا يف كيل اوواونالا ىفحمواريذ ةدايزو
 # داما ماير قالا مب طازما ل صو دريروش لف فلل ا رماد هلع باجيرو هشلا نال
 لع ميزا يفام لد مسا ريض و ل يسلاو محلا صلا لاوعالا نما ريس اول ذوق حيلك
 حمس وملاو لوس نمو مول سلا نم ٌازاجلاو لعفلاب لصاو ملحل ا لاو عوز ئيطاظنلاب لاهقتسال اذ
 تنالاشنل فلقلا ةرررؤن ىادلي نيس مرما نفوق تلك جلا ما اعدلاو مرايلا
 تلئط ىداصا» ةرملال لتمر اوتو عرفسلاف مرطب عت عم اممف تحارب اوكسم لف ليل سيمت
 ىف ببن اكمق ررملال با ناو: / ماعلا وق كيل. سوما عظيم لا بررق عضم ءائرلوف

 اديت» ب ذاكلاسلات ااماعرلإ لائتف م سو ريلع ريدا حلمى تلا حمران رطل يرملا علصمىبنلا مدقاهلف ريب اجلا
 بباراراع لام اب زوق هيلع لاو ما شلال ايدإبم ايوب تان لسور يدع ئلا لص ىنلا نم رف
 لقعلا لعمر وق للسهم بيطخا برنو ةيرباجلا ىف يمرترق ناو يذلا ليست زلظشترلاو وجد
 ايياورعتسا نا نون زلال لسراو ىا:!!؛يسذ نالو زوق هيل 1ربف لزنيبىا مدير لوق راها
 ىلا يب اىصاوارر# خرا مورا ن سدني تى افدهس اون: او ةوقن مر حطتسا
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 نؤ َنٌولياكُي :ةَكجْلا مهل كأي دامجاكهتعاط ىاهول نبي ناب مهام هما يوما نو قكشا لأَن مك. هحتص ىف

 ناكللا ف يراقلاءامتبال نمو نامزلا ف يال ارارئئيال نال ذم سف ايلا لس مو وججو ماي نم ىا مر لوا نم أ

 :ةهروتلا 6 | ١!تدرلت

 1ر1 يديك هروكنملارمأعوب اونقو هئأتب لبق ىل بق نه لس هلا برأس ْنَمِل بقر دار و مه سيسم ىف مهضعب قول
 اوناكو كلؤ ىف ©َنْوُيْنْكَر من نهي هلا نيياسملا ىلع ةحسوتلا هرحلاورطملا ق نيكسملاي قفرلا نم: سلا ةلئفلا لإ هئانيب
 : ةسانكدت اكماولحج.و يوقرحو دوم ده ةعامج لسير اذ !بأ يف لِي دكت ال لزنذ هيف لشي نا كنعد شداط جونل اولأس
 ٌقحأ ىاخبلا ف امكءابق سيتم وهو جيلا ادب تللح راش عضو موي لوني ىوْشكَلَع 5دعاوت تينب َسِيأنيسل فيجلاهريف

 ءاتلاماغداهيذرشمججش ىا ©َنْئر لكما بيب هللا و*اورهطَتَي نأ نوبي راصن هلا مه ل َجِِمْيِفْؤيِف لصت م وُفَت نآيىا نأ هنم
 الأ قاعتهثدانالاقف ءابق يس فمهاتا يلع هثدالص هز ةدعاس نيرهنوع نعو بحت ةميزخ نبا ىؤر ءاطلا ف لصالاق
 دلاائش ملغ ام هلدالوسراي هّاواولاقف هي نورهطت ىزلار وهلا هام مكر هس ةصق قروهطلا, قوانشل|مكيلع نسحارت
 تأجل ايتن اتكاول اقذرازبل اك !ور ثي دح قواواسغ امك انلسفف طئاغلا ندوهر ايدا نو سفي اون كف دوهريلا نم تاريجأتل نآكهنا
 نع ةَناينُب سس نما كْيَح هتم ناو ءاجرو وللا نم ةنانع ىرقت لءادتاينب سكنا ملا نومكيلعف كاذوه لاف ءاملاب
 عي نبا ليتم يتجرأ اذ هينايوهطقس هب ن5 طوقسلا ىلع فوشان إجاهنكرمو ءارلا مب برج فرط
 مولا ىِرب ال كز ورارذلا نحهسع لاشم ناشلا ءابق سهس لاش يوهوريخ لودلا يا ريرقتل] ماهفتتسالاو يللي يوقتلادض
 6 عيكَح هقلخب يلع هللا واوتومي نإب وُهّبٌوُم لصفنت مقتل لا زوي لد وشب ْردكَب ئزل من اينب 1209 ننيلل

 ك0

 اذ

 ١

 5 ل . نين وع 530 9 0 و نلقرواروو ر م يثودر# ١١ و
 قابلا ل تاقيفهضعب لتقمف ىا لوعفملل يابلادي دقنب ةءارق قو ءاشلل نآيب فانديتسا ةلمجَىوََدَقُي و َنوُلمشيَك هللا ٍلْيَِس

 قوادحاالىاوللا نم ةنهَعي ق أ نم و'نازقلاو ليججالا و ةبرْوَتلا ىف فونحملا ا ماحفب نايوصنم نارنصم اًقح وْيََع ادعو 1 ا ا ل ل ل ل .هلطك م هيفا لدي :
 انسب بوم اورطسلا ىاراطلا معي رومطلا ىف لوق لكس كارم ا نم رتل جا وريطت نا نوبت ل ار | | :يسب روت كل ْ
 ومب افيو ىا ةراج عير وق حيل لحب ء انييا مل اير مطل زب ارفق اكو اياك امل اير انتسالا | | ريوق لل +نيتف انا يبس كا مد ديس ل نيم ملا صحب عولصمل ير كا مربسم ىف نعم

 ىد اسم طقفر يما ا طقفرُج اول طّمف ال اذالاو ماتم موعد رملانرجتدص وي ل نار اتتسس لان لكلا نم هو زمنا ىااوزؤماب لحس لبق نمر فو لسوريا صولا لوس ل يو هين لي يك ئح
 تواس ياو وريف اوس اذب زلال نى وتعنى حسم زا تيب[ مس ننارلوق هير ل | | ريكا ةرارغو دوعسلا ىلا نمد ايلا ىبسم_دجين لوب ةوزع لبق وني اوفكض سيح فلكم ابووخف زي نإ لبق
 ىلع سعسملا نم مرن اوم ورشا ىو د رك قرع او ىشدنيد اين سمس ن طا ىنعحلاو رموضطول دع | | ر ثنا لوسرل لات ناكر قاف ةلارداعدباوببدرلوق تسل سر اطنا بسر انب لت نس نيل بق ن يرق
 كارم الاد تالا ءلث داب تب انس لس ثم ىزلا قاؤئلاو لط اهلا بم درواوقلا فعض ١ ىب ةرعاق | | لذ ني مولر ىلا كلذ لصغي ل زيي ملف محم لئن نال سولت اي موق دهجا العا( سو ر يبعد لص
 روينا رلذ ىرطو ن اينما رملعر تجي ةيلص راب ناوصرلاو ىلا سيسملس فسيح ينك ةداصتسا ماكنا ىفو | | و حرلسو عت نم ملت ا اهياورعتسا نا نيم ام ىلا لسراو ماسلا ى اايداب لوز شمول نزاوج تمزنما
 ىواما" م املا لام لاو نير اروما (' اهنحا نع رانك س يس لاو ليتر اع اذ سلم ال اوم صال نيس ل ىللا ىثي اورظتسماو يسم اي اوني را ىصاو ل حرر ا فرش هرثع نم سراورصيق ىلا بسم اذ ى اف ارسم اونب |

 تارتالاو ضربا نوم د ايباو صا قسد صاراملاب ترمس ىذلا ىداولا نربلا يرمي لوق عجل كس | أ ررومو باو نطلع اندرا نا نفل ورلوق قس وريطو ريا ىف اكد جبس كلذ ف م“ قلصت اع
 روق كلل " لوس زور طراملا ورفحتت ىذلاربن اجى داولا فرب اضياريسلا نا تملا عاشقا دب 5 | | وق و نورا نا لوب بابي لخلل باوج حوف فلكر فل اوت انورارلوقو نيلي سلو ىلا

 ىل ار ين فلوق حيل كس للا: جت اهم دابلاو سحسما نم ىلا ب لو فيرا ىلا رام اذا يلا هيدااف | | ةراغاءاعفلا وق قسطا“ عروب نسما ٌوارالا او نسما ”لصتلا الا ىا ف وزو ض وصوم فم سلا
 ما لئلا سعسما نم ماروق ى راني يروق طش كا رب نم ضرب سمسا نر دعت | | نارلوق لش ٠٠ ةدانااوا ل صنماوا حرداشلا هدرا لصغلاو ضدوززف ن ويصوم فص نسحلا نا ىلا
 هزم افطوقتسلا ىلا لال ادب ى اد انب نم ةرايع ادد طوس !ىلا حراري! لصارلا لوب اهبل وق كش ”٠ أ أ ../راباناوعر تو ريفاذ صو[ املا بهمن اناوشلا لوسي اياول انف لوم ةوزلىلا رار ارثع لذ وريف ىلضي
 رزةولطس ا” ّاذنلاورفللا لعرلادعاد نيدلا ماكحا بيئرتوبت رهثملاو ووصل الم لسراتبلا ب | | [ىلك رض يل ئلاءاشس نا انمدقولو لش لاو ورطرس حام لع ىلا سو ريل سلا للص شن لوسر لاف
 ْ وعم يسرام مك انب نا نحل او يييرلا سم زيان يرما نف سلتا يدل بسبس ىا ضامن زع ى ل يد وزؤغودوعساول)» يلا ذب تلم بسلا نايتاوولاس لوب ةوزغنمرلسو يلعن! صولا لور فورعلا

 و من بسبس لازيرا م امي نا ئعم او نانو ىا هنرةولطس ورزنو سيهخ» ميسولق يف مسييرلا لوس مل لاف سوو نكسلا نيرهاهو رع ني نعسو مثسملا نب فلام مجد ةعامج سافل ق تكس

 مولتن لوزي ال تسد اد زاو مبسولت ل لذ يا اقنريا# | | رق كش زلم لحث, قو هوم راق نبا ملاظلادهسلا اذب ىلاوقدطم ا لسوريدع ثنا لص رثنا
 " نبيسلا نثٍمدصَئاَك اذا امب رق ءا لييدبب ىلا نح لا نار اطنلا ميول حطم ننال روق ل١
 لاح نايرئ رديت ناس دامجلا ىف نينو بؤرتإلا نينمؤللا نس ىرتشا شن نازرت نط
 قيال اوماو منا نينمؤملا نمر يلا لوب نري سير يل ديزم المو ل' كلذ ىف خل دب هقدرنع نطل
 ةراسا ةنجباي لق نجلا ملناب زوق لس لمت » ءا لاب جلاب ربه هيب مب ارا ناو طيس ف ابو
 ييونلا نع ينل فا سيم وملا نم ىرسشا طوق نامل ب اثنا ةنجلاب للاي ءلصص وو برعم نجلا نامل
 لب ىلاوترْيلا قحف ليس ازبو ضوعب سلفر لاعاد شل يف او جلاب لاؤم لاو سونلا زي نع
 دال بوتس او ريمي ارغملا مسار ينس ودار شنلاب لولو تي الا تمض حرر ينم ىف جت مس نا هانعم
 فوزم ا يدعغير وو قلك ىواصا“ م اعنروافطشر سل ايرشعرج ناو لبث و مي أنا نحمر
 نان ورمجب وا نمورلوق يللا لمب ا» تمن نك ى ا اقترمولا ف لذ قت وادعو مدعو ىلا
 فانا ناف فاو لكن مرمل اب فواز يوكى ضل يملا يأ لعروولا رقت نسق ام نومنعم رقم ل رع ا
 حررال قاذف | باهي: فيت نس وردود ناكسا حم لك ١ مماركن يصل د اكيللامن داعيما
 تفزعوا ةردقمت اركي اعاذ لص اًملراصف نجلا لع ماللا تدق ابوإرو اب لص امام ادابرلوق جيس
 تقف لب امش اودايلاو واول تكرر سدو ادومرلصا اداو قرب اظن تالركري عاف عزمت اسلن رعب اؤييفف ند
 ىدتسم موقع طعن ناالاروق حسسع ىواص »لبق ىذلاك ره ا تالرك: ءارعاو باب لس اهلا
 لاعوا تتدالا لام لثوا تقو لكى ممول ل بيراونب ىلا من اينب لازي الريّصتلاو تدذك نر
 ريو نعم او نوزمل قلعت ورجل اوراجلا ل ا ٌمابوتلا ىف لوق هس لواصا) م”ولث يلع
 ببلان/ لاب ليمن لاو َةاروبلا صشر نارقل او ليك الاو ًءاروتلا ل اروكر

 قاف نشضالا مول بو ىا لا تلطع وول 3 قي كراع: نااكللاو نازل ماع سن بسام لاو
 كرر, موج لواى ورم ليو عزي رمل لغرف وهج ا ريب عرزنو سيل او ارب دالاو داما شملا 9 نينا مين

 اول نيررشسمو ندا يتورع عبرا م ام ليتو ماير عيد اواهقب ماا ناب ل وقل ا ىلع لن و لسور يطع زينا لصاعلا
 رحم | سحسلا نين | رلل | نمي رم ا روسو جددا ىلغ نوزتك لا ورا بقر هتسمو بس و لوق يل #- ىواس
 لوالا نوم وطحن مو ]طعن رج م نم مارلوق و رجا دب نمو حداشلا لا اك ىلا ميسم لل
 لمار يل والا ى ار وقل حرراشلا هردق فوج ماش لا انر راو ريش وعل عرداشلا هرق تدك يجب
 رتاذ ررظنلايوامممزرابثعاب ءلضائم او اياب يل عل يعنتلا لارا معنا صا روت هلل
 نم يعم ا راطلاوارملا نا لكك اوروط نا نوببكلوق هلط . حرا مستو مب صقر وز انا

 تاسائبلا نمرة دامطناوارملا ليو ثلا نم بزفلاو عردملاورايشلل بيوم كيو ٌجاهملاو بون ذلا
 فريش ماف نط ايلا ةرامط يادرب اطنلا ةرامط ل سلايم امزح اوحرم تلا م زم ننال برق اناوبمو ثارهالاو
 بسك ئلاودوق قلطسس ىوام# نغاياوربانلا مرام اوزامرّف م اوب ارداملا لييقو نينثؤملا نيب
 راصنالااذامرابقرجسبساي ل عاوطو قش نورجامملارعمو لسو هلع يل لص ثدا لوسر شت تل زال ليلا

 رسل ل امنمحم اناو نونلؤملا م ارّْسلا لوس ايرث لاف اب داعا ممم اتلغما نوم م لاذ سوم

 (الساريلع لاك ماول اك داهنرلا ف نوركشتا لاق معن اول امد لبلا نورت لاتمثل ول اكراهطصَعل اي نوضرما مم السلا
 رثك ن وعنصتى زيا يف يع نشارك لجسوزع ثلا نااصن الار شعم اي لاك سلمت يدملا برو متن او نوونم وم
 (السلارييلع ىنلا قكضءاملاراجالا حست م ءئلشل ار اججالا طئافلا عسر سلا ل وسر اياول ان طر ائلارثعو روص ولا
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 ةعاَس ف هع نتْرْلا راضنكلا و نيِرِحمَملا و وتلا لع هتبوتماذأىا دارا باتي ةرضمكتع حنمي ري ال و هنم كفي

 ويرش ىقحرحلا دتشناو سحاولاريعبلا نوبي ةرشحلاو ةرمتن امستقي نالجبرلا نأكك وبت وز غيف مهلاح ىهوأدتقوثككا قرع
 ينل ابد ضيلَع باث ةرشلا نم هيفمهامل فلختا ىلا هعابتا نعي قير ولو ليي ءايلاو عال رياك يربْ وم كنلقلا
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 كلو رورس ايدسي لف هل رتر يختي ةشحولاه خلل مك ولق مه م ِهيَلَع ْتصاَو وبلا نونئمظي[ئاكم نو نجي هلف أدرس ىا
 ”كيس ع ىو 0 يا ١ مح ووو ب مو و يل ل ل رمال د ١ 0 ردت ير هم ملي داو ى*م 1 ص ٠

 أهنايهميجتلا ٌباَوَعلا وه هللا نإ داَوَبْوْنَيِإ ةبوتللمهفف و ْمِهْكلَع بات مث ْوْيَلإ لإ ثلا نم اين ل ةففنضع آاونقياا ف وسنا

 | نم و َةَنْيَمْلا لمآ ناك اي ق صلات ناب دوهعلاو نأميقلا ف2 َىِبو رضا اوُنْوْكَو هببصأحم ك]رتب ملا اوت وُمَمأ نيل

 نال الج لع قرتعملا رس تلا نم قري دمج تالت
 دقهل

 فلاو نوكاسارلوق للكس »نوم انلاب دعت جلا ليلا نيرو قو نوب انلا مناك اسجد
 نآرتشلا يل امل منعنا ىتدبس ابع نبا لامك ن وحمام مس سابع نباوروحسن با لاف مشمول
 ليسا لرامجلا ن وعلم نب نتف ل او مولا ىتشا حراس ماس ريلعريلا ىلسمىل اهو نول اومذ دج ايبسسلا نم
 ناش ولوراك يدا ىبا رار قل بيطخ من لعل بالط مب نوت اسلاراطع ل اقو ّمع اهلا

 ل اذا ال ل اقف ىل افرّسلامنع هل امي خرا رمل قا اولا ئرطعج امل بس اطل ال لاق لسور يطع رشملا لص
 سم كن يدصو ىزيزتلا ءاورالا ةيائعلا غمر [نوتس او رلوق لكس لا نع نا لاء كرفعتس ١
 ومب ف ميال مر ايار طعس ا ل نتن ناكرشم ابو بيو بال ترس ا تلّمف لش وب و يول الزمذتس البد

 ىلا حرر وسنن با نم ماى ا يعرخا لوزنلا بسب سلزخآرج هدروو تزن دص ول يؤ تلذذ كرم
 تنذلئما ىل ذل اربق دنع تسلب ىئارقلا لاذ كب ليروط وابجانذ | ربت ىلا سلفر اهلا ىلا موي ملص
 هراذاك ل وزئلاورعتيشيسداعالا عزب نيب عمتواونمأن يذلاو ىثل ناك كم لياؤ ىل ناي مخ ملرامرلا ن ايلد
 هوب ال مياوعلا ضعبرائنؤتساو وق ىف :فطاعلاواولاب ىف ت يح انبيب لؤى اراشاو ناقّنالا رسغملا
 لا ةئررملاب تلزنابرخأىبد ربا لباب سلاط ىلا توم ناب نيس ا ف اررعهتسيو ءلض اًهلادايا
 بسس اهب م مرتم بس لزف كلذ لت بلال ىبا ري صق تم اكن اداملوزرغ نان ار هعمل اورج نبا
 ناك رضلفالاو لع تسورفكلاو ةوارعلا ىلع سنا ىارل ورع ءازق نش لا عم ايم شمل تف

 حروطسى ١ ىذالا لس وبس وق كسا جرا يلع هراوئس او امنا تومل اي نوي او رتيوم لبق نم (ئيربم
 بسب ادوث لمع يلا ناك امورلوق هك مما» لكئجرال ل وقير بم ميرب الر عفت ناكذنال ىزدالا نع

 ميلا ناري اولا لنحت نظن ىلا مي[ لوزن لبشاولامورازللا مس ابل نورضغسم وذ ا ءيارعلا ضع نا ايل
 اننا ذاربب ل رق كلش .ىداصا»ر ين لعن يبس نارعيالا بني ارعاز اوبال ذارئلا نيب ماوي

 هزي اي اولعمراعن الاو نيرمجامملاناو بنزل نم موصحم نبلان ا لاقي. ايع باو زيدراسنالا»
 لاثم ابا لوقو ىلسال امم اوو عيت ا قت ىف ريل ايوارلا نا عدداضملا نيف معلن نمووعبما لب علا
 حلا ىف حرا لوالا بس اريك ان قم ا ىف نوط ميما عابس لا ىلبك ا تراه اب ورييضت ىف حرراشلا
 سابو بكاد نيت اماؤلا نيحمس اون الو ىا لا هوحبتا نزيل رلوق لل لج # حرر شا خيم سريا
 ناالاك لزب راسا امتد ىرروت كلل ىواما» ل اًجلااس نم كة راصنالاو نير ارم ا نم

 ىداضممو رهعلا موزع لوبت ةوزطتمنالو نييضلاو قرذسلا ةرسقلاو ياهلا يناهز مع اسلايدإملا
 مازن اكو دور واورب لع نورك ءرشعلا ن كف ءام اورازلاو يلا ف رس بلم از ةرسعملا سو

 اهطتفامقالكق امك وليف ةرملاذغاي عرومجاهرمجا اذا ميمعا نا ارسل مررت ناو رئت وسلاو سوسلايلا
 قثباب نول او ثرفلا نوب شم شطعماورجلا رد نم اوفالو قاونم ا الا مالو مجرخآى ا ناب صرح اعل
 نعبالو ى الطص الام ارا سسقولا قع اب عاسلا ى استوى روت حلك لراس" ميريل ع
 شفلارو لس كلك بولا نوبت اهبب ىلا نويت وق حلك كا, زيي ىلا
 وقل ارينثوان شدا رياك / دال اءروت حلك ١ شكلا فر بلا بزي دعب لاين ارا ؤلا لفن
 ثشسز ان ال ةزمو صفخرلار يلاوزنكل ل قولا, تابت تلح كا" مم يفر يلي الا

 نمو يش باننا لير يو ريرم يم با دوق تلك لاو ناتولا ريف ووف ترف بوق
 فرو نولي ْيو ارك واواياو شلال ع ىا تائلاي مدس امك را ىف وورسعلا نم اوري الا, لجا
 رزعلا ازا ىف ىتسا نبع ريع ٌرخارا مر تفر م نارلوثو بشزلا نع زو (ئيلاو امل وبث ىلع ءلالررا ف غلي ١
 نئولحإم و كلا مسن اد مشا سرت تلص لصور خنلا ل ايا ىف صسلا نع رايح ةمكرل او

 (ملقوناهؤ يتلا اوف دساد مراد محن اس ميد ذم لبق نا نحب ( ديم لع [ئب ينل او ةناوعلا نهب
 سعيت يلا ل اوتسا ميلا سر اعن الاو نيج اهل ومن او ىثللءرصحل 1م اوو نعم إي زاوم ىل ءورعتسم
 تتانمازا كك عل يرمب لوك ن ع افلم عما سيلولا ميمي !نعزت نحلل ىداص١٠ ابزاجو

 ريس اهيعس ى ا اسس حم ىارزوق حيل لال لوب ع فلكل يا نوبي نا عب الان لصرالا مدل
 مز ام اعد قلت ن اللا كيز ىلا ىاررلا ن رسم وق هلقط لا جام ابلاو ّيدرصل نايا

 0 الايس لغو فا»ب يكل اي مث س انلاو مالسلا هيلع ىلا( ارعا نري

 هلل لاو توزم ناشارضصوب درسا ولو نطل لور سنا لور ورس يلا
 ةذاشلا ةريرقلا ليلرب نعى حم حن نيقو اصلا حم زوق نمؤم لكل ماع با طخ: ااونم يذلا ادب اي _وق
 حيو يف انما نود مث اب نى ا 1# نيقراصلا عم روق نطمح ىواصا »وحسم نب | نع يورلا

 شاذ ةلجت غرام الا نا لل دت لاو لم والوقود ا نيد ىف اوقرص يذلا حم وا اوفلخت ل نيزلا

 نول يبست قرصلا اومن ن ابرق يللا لكدارما» مارق ل وبق م زل نوقراصلا حم نوكلابرما
 ٠ ٠ جيا م نيكداصل اح

 مياتمادُم انت اب ملام. ىا ن وش ار تصدق لبا” يف مب تتورعبوا مسرب نامحب ىا
 اذا الامن قيالو م السالللبدب ذل ا دايعميزفاؤب الروطأ امنا نوبورزعى م ام ريع نيمار ازيؤتس ال اك

 فام نررزول ن ايبانيو الف نايباو علال بت اياو بانا لا بتياو ناي رممثو ويغني روب يلع اومرت
 ل نوقو/ر خل قعلاب طي اماءاف ى بن هذ اننا بجساب نعني امور او نيك شمل نس الاب ةزخاوملا
 نور غمس الا نمربعنم ا ضعرالاو تاوئسلا فيلر شلا ناروق تش كارم »ف تؤلا
 زيلااو# يشم نما نو ىلا لورصنلا ل اًيالو هروما لسور وتوم لك قاب رثلانامإ ري لِرَف لوااون الولد

 فخلال نمل نه ؤاير يلع بانى ا بلال فشلا باترن علل جرال هاوس نير
 نيرباملاو ىبتلا نيل كب تملا يوتللر يطأ يوت مارا ىاررق تيل لكما كيد شل نعول
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 1 ار ا م صم سم سمسم .رمهسفنل هيضرامعاهوذنوصي ناب لن نع مهيأ اَوبْعَرَي ] ةازغاذاوثلا لوس ْنَح اًوفَكَدَكي نأ رع

 15 بمعت كنا و شطع ألو خيي مهنا بدبسي مكه فلتلا نعى نغلا ىا كل ريذلا ظقلب ىتوهو ساشلا
ن» حط رملا لب 0 ناك سيلك لوف

 ك
 66 رس

 امساوا دلّثك ٌكْيَئهند ودع نم نولي ال و ركل! يضخ يدي اطو فعمبردصماٌءوْؤَم َنوُطْيْأل و هللا لبس ؤ عوج صب 5.2 ير نوم دم و هاد يف قاب 5 2 ل ا ل
 هين َنوُفِفنيال و مهوجشي لب مهرحباقا 0َنْبْنْلاَرْجإ ُعْيِضي ]١ هللا نإ هيل عاوزاجل عض م1 هيكل بيك ابغوا
  ىل © َنْوْلَمْعي اوناَكاَب نسْحَأ هنا ْمُهيِرجَتِل كلذ هَل بيك لإ ربسلاب اًيِواَوَنوُعْطَتي الو َةَريب كو ةرمتولوٌةريْنص تع
 ل5: اج رخل ىلا اشيل َنوُنمْؤُمْلا َناَك امو لزنذ اعيمجاؤ ضن برس ىلع طثداط عجنل )سر او فلشتلا ىلعاجواملو كعازج

 اي سس سس دع ا عطس مس

 اا ْمهموق دنْبميِلَو نْيَيلا ف نوفكأملا ىا اوقف نوقابلا ثكمو ةعامح هدم ْمُهْنَو ةليبق هدو لك نم دعب الكيف سوس و ريك دؤ اس كس : 46 01كأأذ : ه- 2 ول 2 ن هما همه” و. نإ 5 و هل.
 كنوف ٌسايعنبالأق هيهند ومال اثنمأي هلا باقع © نور َنْدَي مك اكحجلا نم وما عتاو مب عتبوزغلانم مه اَوْعَجَم
 ركل نق كولي نيل اوك اذثما نيا أمتي هيلع ةةداط عونلا رخاذا امؤ حا تلد نكىزلاباهليق ىقلاو أيلسلاب ةصوصنغ

 . وراس ىضرسس واذ

 آَماَوإَو رصنلاو نوعلاي © َنيِقّتملا هم هللا أ اَوُمَلْعا و مهي عاوظلغاىا دش ةَظْلَع هيف اورجل و مهزم برقدلاق برقدلاأ
 1 ل و وس يس يس عسب و سس هل

 [ماَو لاعت لاق اقيدصت نامْيَْذهُهت دارك ءازيهةسا هب اسما وُيْنَم سهقفانملا ىف نقلا نمةروَس تأ

 مح (مع05
 ١ن

#7 

 مدي

 ه0 هلقرل و هاد سو. رس 000 ورم ورم 2 - هه. 5 ١ سد

 داق رعافعض ٌٌضرَم مهبول قنْيِنْلا أم اهب نوذرفي © نوره سا :هةاهءمهقيدصتل اناَمْيإ محتار انما َنصْوْلا

 نونمؤملااهلءاتلاو نوقفانملا اءايلأب نورا و © َنوُرِفكْمُه داون امراه نفكامهرفكىلارفك همجي ىلإ امج محند
 روب سوو اب | 5-0-0 سلا ل نا و .

 َاَذإَو نوظحتي © َنْوركَذَيمهال 5 مق قن نم نووي ال مث ضارمالاو طدقلاب نومهم يال قرنواتبي ُوئَبْدَي مهلا
 وقل يع ل م 1 5 77 : 1 1
 دحامهزيمل ناق متمقاذإ يحاْنِق زكري هبولوقي برهلاتو ديرب ٍضْعِب لا مهضصْحَب رظك ىنلااهأرق دهوك اكرذ عروستنا

 و ١ مثل اا

 ور سولو سد >2 5 م وو وو و0 2 ١ 8 ه2 و 3

 جل اج نك مهرب دتمدعل قح 3 َنٌوَهَمْفي ل دوم مهلا ىديهلا نع مهبْوْلُق د نرَممهرفك ع: وُرِصْنا يس اوتجت لاو اومأق

 ”لطيرح ةوركملامكوأقلو مكتقشم ىام كتن ٌْئِدَعاَم ِيَلَع ديدشُ رع طع ةنداط رج مكتم ى ركنا نق قو
 5 لإ ىفأكَىبسَح ندم كب ناميدلا نع وكوت نق ريدا | مهل بري

 باول مبنيا هزب لب قيقا لمذا يكرم اول او أل زعسان ألا هذب تسيل متولي نزل اوهئاق
 ماتت نال اكمل تك نم نورك !:سيفدعب الا لا اوه تسرق الاف برقا لاّصبا ذي ناومد برملا
 ل ايتام ث بررعل رن اس ىلا لسنا مكر وق الوا مسويه ثلا لصؤيل ا لوسر لما اذل و روبصتن ال ةرعاو وفد
 مهل قارا لانى ا هب ايصال قنما سور ع ثلا لص ريان ورحب م ماشلاو مادرلا لبا لانتقىلا مب اتكلا لبا
 راب وبي قحشو برقلاا نعم ولا حراما ىف لا كسول لق حلل ىواما ار اصمالارئاس ىلا فذ
 دال اورارلا كا بسر قال اف برقالا ىارزوتت لك نس نارفاكذارنااهغ يوزن ا ئ اءأب ديزل ل ع

 .ىااقولت لراس» لالا لبكل اقلاىف اننعو ىاةرن لغلو هلك رس بشلاو
 نويل الئاطفا_ببسنيلسما زر اؤلكلا ناريعد ناف بسبسلا ىف ىيسيسملا لارتتسا يلا ىف اذي ىلحت لل وظل
 م٠٠ ليت مب اورم وذوي ل مال ةروسلاب اايياوا موا اناينوانيقي ى'انايا لق هلك #_ نادم
 | عري نق نالا لا قاب كفا از وانايرااودادذا نارقل انش لزغ لكدالامب نجري ق لل
 ىداصترفكلا نلبي دارغاك اوبر لماع نم اهس نيزمي نمو نيو اصلا نما ثوري اهب ربل ملكي

 - | طاووق هل هس دما» نريلا ند ضلاكن الع ىلا خام داضو مف ق اضن كسى ا لصرروأ
 , .ءالتب الا نا حم ى١ نول ترال مررت لس لاارم » توم ا ىلاريلع مب زمعا نئر ايخاوم نوف الد
 اهم مللى ا ىلا ابرق و روق ملاح نايء اسف ىا مبركذ امينة لس حل” ركن د اد عروجبرلا ننسي
 هععب عروق لس لبا قلبي ام م ذم راركك عنب دازم رعد امل وزن سلجم اوزطم اذا اذ نو رطم
 سر يمن الانا ترعننل نيس نيدص» ماعد لب ني اقري ةررثكسد ىوفلاراكذا نوبل اب اوزم نت ى ا نعمب ىلا

 بل مىلا منعنا اما نيش نا سميع ةروس تلا اءاؤادا ميش انف الا فاش كمل ا |ىيخيا ورع ايت
 لاعؤري لب هدب نا لارشس ري لب نولوقيرق يللا ادما» السلا يع رعت تن ادعا نعل
 لاريفاونسترعا مب ار ناو ىاالاو سلب نع ومارعا مجري نارلوق يقلل لاو لاف اير
 دعا يرفر مدع ل د و روولا و :صرطلا ناريم و رايتغاب راو ر جين ب ناعارزرن مرة صطلا-
 افون الزوق ن رابع نرمظسروعسم اولا لا حرانئسف الا نم اوت ىولا سب نم اوبك وفرنا ى | نيم لا نم
 ١ سيل روف رهاب / اقلام ءاغماوفرصنا موق نام دياوم انها ميري ملاذا سلجب | نارم ايل ناب
 رهج ضتغل رولز ملارذ اصوا ناذ مل روم يرحب طخ ل وسر دارت لوق حيلك لب »يخش اي لع
 هلا نال وسد بحل اهيا مد اورّقل يرن ن وطدلتت و د وينعم كلاب افرض و ل نما ف ةقداسملاو
 فائض هوركم ا مذاقلو تش اهدي ش قانا يعزي زعزوق حلل لبا" يسشوريسن نرؤرت
 فو ةير صمام ننا لاري نم ىارزون لل لسكلاووعسل وبا" بازعلا ىف عروقولاو> تالا دوسري
 خيي لغو براك ف ازعم وزو ىنك مالك انكي ارسل ً ريصسرمرةهلثش لال لع او زنا قع
 .متافاو ممراري دش تؤردوق ههلسلا نا ماش الصو من مر لكى ا ىوانيبلا ىفو رراشلا
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 همممسسسس سس اب ب للسموم

 هٌمْيِحَّرةمحرلاديدش ىو نْيِنِمْؤُمْلب ط ستهتنا ركع
 ١ وم

 تبل الم لك قربتعم ا مس تلا نم ري رص تاير
 داني ام ضن اوبر نال مل سيل علان نعمسخنأياويطر الو زوق هبلا#-

 رد شمل ايع اوف ويل لو يي ف رس نع | فريال ىو وعسلا ىلإ يف وريبكما ىف اةلفنل السلا ميل ل وس ١
 نايا ا ارونوس ناب وق كل سقس بوقت او لاومت اذا نوري الي امرعم ورب اهي لب سفن
 مهنا اولي الو قم اؤريع تنوع اراذعمر نع تسيطر يضف عيب مجدل مس ابوك راينا ن اذ نعم الصاع
 نم لوسدو راسي كر ثيكيارضنل يضر ام لوق فكس لمت االادغن دف ىقلا | رع ىكارلسفف نع يع او
 رقداسود ماو ف امو ملجراب نوسو ديال انطوم ن طيالو وق هلك ليلو فن اجب اريج
 هك بين |" عوطو ناكموا الو قمرسم نط ومى ا انطو ىقعلر مز وق ساشا ازبلراسا
 اذا داشارث د اسوو ماكاور فافخاو مل يرف ومو ملعتراب نوسوريال ىاايطوم نونطي لو وق
 - بلا» اليل ناي, ف طع اي وااساوا لتكلق هي عر »ل و نحرص وق حرراشلا
 -- ووعسلاولا »ب مجرم لال نع لورعلاو رايطالل مالا ناازربب هشزع مير !ىارق يكل
 و اوبر ىااورغث لوقو +لا فيم لا لب ال ناك امىلاعتر عب ى١ خيتوتلا نم اؤكد ىذق تكس
 لاقل وت ةورع نكرؤلخ ره ونوع |نهلا يوب ع ف شمل ىف غل ابامل بنل نا ميلا هرزب بيسبس
 كوم نمي رم ا (دق ال ادب ةيرس نعالو لسور ير لصنملا لوسر نع فل الر يلاو نوملسما
 نوم بال علاف يلا هزي تلزنف هرهو ىبلاروكرتووزفلا ىلا ويني نوم سمن ايزلا فسبو
 هى ارفف اطول لوسر حم نومك فم اط نيكل وسنن نا جبس لب ىلا اوكري اي اعني نا
 معلا مع اع دامجج من مان الا ذي ىلا ار باف ا تناك ا تقولل يس نم اوبب ىذ نالدامجل ا

 ةازهغلا مَا ذافو رجا, نوظفكن وثكاملاو ئطروب اهيسو روتي تناك عير شلا ماكحا نال نيدلا ف رضفلاو
 هكا قزوملا نم ةدّئمشملا ةرمولاسلوواولا معباوتوالوزوق حك لمت» دي ل وبرام مولا
 موق ل ل# لك زطللااعاط حا ةيرسس ملسويطغد ثلا لص تنل !لسر او لوبي نبك, ضو لل | ىلعا وم
 تق يالا اورفشي نوما ناك امو لل امك وق لزنف موللا نع اذارتعا عيب اور يا اورط

 نأ لام ىرخا ققمشاو ءنعلا زك لي اك لطلاا لع ىنعملاو يعين ىا اش لوق
 رصقي ناب هرصقمن يسم عا |بلاطل عسر | ىلا ةراشا فد اوصْقسلل رو لك_ؤلعملرت اورزسل ورق
 مسلوق كلل .ىداصا” ملكلاب قرشتل او دايعلا شريكك الرف ىف بج رظاوت او ور ربيت حل الطب

 تيب ل ىلا اريل اذامورسشمل لاقي ثامن امك اواز امو تلايسمملا ىلا املا لخواز امل مسا ب لست رسما ايلرسملاب

 رم دبس | يم جك لو ريل السر املسرا ىلا واير ارس كج و لعل لامي اميلع و از وو شبس لاتب الأ
 ف ل را ا روق لل ىدام»» ايف ارمي اي ىف لاك نورشخو وهسه اميف حررت قتلا ري اووعو نوعبراو



 مسلوب : 3 ظ !!تورزت

 مكتمل |ىور تاقولضملامظعا هان الركن لاب هصخ نو يكعلا ىقتركلا نقع برَوهَو ةريخب هل ُتقثو هب توت لَ وهال هلك
 تتكنافالا ةيكم سنوي ةروتس ةروسلارخا لاسر مكوكَتنَدَل تلزن ةيارتغأ لاق بعكنب وأن عكر ىتسلا ف
 ددحتلا نيكل لاوس تاياررشعو | عستو ةكام ةيآلادب ىنمؤي نه مهةمووا ثلثلاوا نكتيألا كش
 | سياتل ناك دمكحلاٍهوُيْكَلا نم ىنحمب ةفاشلاو ٌارقلا بِك تيا تايدلاهنقك ىا كيل نب هدارمب ملعا هلآ

 انيحوأ نا ىلو دل ىلع او ةدارهؤ ربل اوايمسإ مؤرلابو ناكريخ بنل ب ايدج لوق نم لاجرورجلاور ادلاور كتم اهفتكما كم لها ري د ا و7 ىلا دان ير 5 و ترم وبس ىف 2 مر 58 كلل 0 0
 2 مرار و تسر لف ا كس 0 5 5 سا سا سم ا ىلا ه3“ سدللا --( 77 2و روس ١ يون
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 © نيب ضم كلذ لعل تشملانارقلا نام نإ َنوُرِفكلا لَك لاعالا نماوفنقامب اتسحارج ا ىا مهيد ع قصف
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 كلذ محمل حفشتم اتصالا نامهلوقلدر ند لعب نِماَلِإ رحيل عفشي جّيِفَس ج از نم قتال لا نيب نك ادنري هب قيلي
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 سوار
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 هس وللا نحو هيجل دحر ىلا عتيل لاذلا ف لصالا ف ءاتلامأغد اب © ودلك ةدودحو :هوُلبَْوْكَبَر هنا رب دملا قلاثلا
 ثعبلاب ةديع رثءاشنالاب أدب ىاَقكَتن وبي هاللي دقق لقفل واف تمتساوسكل بنر دقملامعْفب نآوصنم نار دصم و سالب ع6 سدس نر كابا يسد 0 يلع ا ,

 "يلا كلاَّنَع و ةارحملا ةياهدؤلاب ءام ويحق تاَرَص رتل اوركَل نيرا َددِطَمِقلاِب يديضلا وأ وع واتمني بيشبل زجل

 .نااسما" لاغالاث وقام لقيم دق باول ريف حمو باوثلا نم ورق ووؤلسا نيل الب لح قريع ارسل نم ةري رص تاّورلت
 0 0 37 يب و عام | هلق تسلل كراع »ابدن لوريم لبا نوم ضو قرف ب عرق لا# فلسا سوم اهلا ىف و مي” اع ٠م مبا نعوم لاا ىوراز/ نسر تت نا ف , ا

 رق ري جنم الو اممدق للابع ١ ىفريترتل ايديك جالا سس ريس سابع نب نك, ييورازكل محام نم اور امي ول د كرر فيك علا نرزسا ىرالا ناد رم يلا نإ 2 ذب لل نعتب صرع ارق سدا

 فلا قِلاسلا قرص مدقبدإملاةراوزلاو ضن زلا لاو ذب متنقدصو رهتتسو مدوصو متولص قرص دق | | (2 منا هنود ل ا ا
 ةردامص تنال ىرم مرغلا سما رقرومملا تسلا ىسمدلاب قبسماو ىيسلا ناكو را زنلاو | | تسمح سد دست لس لمار ونس لولا ىلع يعلاب ١ تاقوهنلا حملا
 ماس ةراق لى الا لا راشلاو زوق هلك ل امتع وا لفت دايز قط ل الد قرنا ىلا اند اًماد مغ هتك قاس امئازجا شعب ةروسلا ديسير لا ةداع ترتد رت ميسان كذب ةروسلا
 ىئش ل قعم او ريح ىف مور اب رشا جس نارا ارق للا ىوانعرب ل نسجفولل وركن ب ل قرشا و نول نورس اذل نم ينل يل ارش أنا ىف نولنلا ف فالنلا لم ديزل ان ثالث اوا نيالا لوق

 لن تاذ داق نق دلال تاوطس قضوا عدنا لسا لامر تعبت القد هس ناطق اوتيل ن افاد نكمل
 دارو مضلل مي لكةزكل )نم اتساع ب نطواينرلا مايد نيل قلل ىواص» لود لامي وتم | | .ةدابم» (مّصتاءال + ندي نام“ د قدايزب لداوا تاي ضال ولا زم ىلع اند للا نا نتلا م“
 ةرسمل ا كلت لس ىف ريظعلا مرج الا هر لي رب يلا ةررّملا لع ةئالدلا نمريف لو زرعت اب اهيبر وتر ولن | | 7 ابع نبارلاق سم التلار مآل اسيا الزنا ام لت سنك ن اذا زتايأش الثالا لب تلزن نزانلا
 ىلا للا ف نلخلا نعى ارز عروق ب ظله لكم لت ذك ط قف انا ل ءليلب موبي مويلابواملاو لا هب تنال اذ نم مسد ب نيب نكن اطر فوق ىلدملا نسل اميف لا سابع نببا نعال ا قار ىف د ةدانكل اب
 نيلووملاف لنا ير طو يطوف ا ضلسلا فل ظ هزب رب قيلياوتسا روق لم كس ماو نسم | | م نكي تلم روق الام ةروسلا هزي نا اهنمردلا ى شي س سابع نيا نيرا فون لم ا نم تبا يلا
 لولا ل ضراوتس ىلا نا ىلا ب جسد لتيار اونسا ىف ىنركلا فو ترعتلا ورمل (ب ديس ل راوّتس لاب دارلا نا بتاتا كنا قص هدوم تزن مي ماشان كر ضملاب محا تليرو ينم يال نم
 روس لاو نامل | نع رض وانع ار عولا ىلع يرعلا للى سا زن هسا نا نعد فيلا زنا ىبسر ص نم ةروسلا هرب ىف' (ّسنامىلاَةراَسا,ن ولي نا لتكو تاايأل | نم ةروسلا وزر ىل املا َةراسا نولي نو لمم
 فلذو ارسل مكن ال لرالاو تر اونمسا لرب ليرعلا لع ى وتس! اهنا ىف اعتزنا ىلع كري ٌيالارب الئ اسياد لزت وقري فدا ين ىف“ ةدورس ريلا نولويروَت ىلا انا اسيا ةراشا لنتروعس ىلا قرايو نّرقلا ثءايا
 تسال نعت ذو ريق لمني نا حنت ا علا نط لف ضرعلا نع ايف شعل لبق ناك اهدا لص ي | | فوحاوف سفيان ةفلؤملا تامل ينل اكمل ارياف كو زن ةروملا توري ل اي ايرون
 علا للحارس ن ولي نط عنا سمن النمو رعلا نع ايف ٌرعلا يضر ود تن نا ببحوف مجالا لا | الاول اسمسا نيت |سيونسرحب ايلا ةراغالاب تسمو ف ةروصلل اهمازوكر ولع اولا طوس
 زم ايبرجب اطلس هل اصور الج نار زر امنا لب | اظن ىلع ةيلا هر لم نكي لاكن | تف | | اني تاايآلالا ةداشالاتممساماو ةدوسلاتايآاكا تايآلاعزن ىاروق لس ” هند
 رادار ظشلاريبرشناريري زوق دخل. رام مفردا مارال كيت اب نا نيم اهب رف ةعسو ناب | | اسمو ميلا فك طا داو ن الذ قرش امازب لوكسصلا ىف لان رص ىلا كت انوه رركذ قتيل
 لرالاو ترامس ا تول ماممال ايوإرلاو لك الا مكالا ريعولا لري يشل سيب وام او ميقتاولا وم حجر ومالا | | يد ينس اىرنانا قب ”فاضالاوظوفم ا وللا ل شو نتلا ل ةحك كار مو نم يمئاذلا مف
 يابلاو تايسانملا نم محد اكل داحناو نسر اوه الع انْ امش واهلا تاير مب انم هز ريو شوا و | | االول هس ,٠ نآرقلا ىب تايأةروسلا تاي حمو نيل لعام روم رسا قاططا شن نااطرش
 دفان مانمعالا نا ملوقشور روق جاما روعسلاولا » تاقااو ءنعزالاو تانصلاو ناوذلاىف | | لم »لوح حم الهين نا لاريراش حالو ق هس "ناقل عتب روس وزب نال ى ا نم
 الل نوئوللال منا لع اهيل ا رالوررلا اب مآل فيقال ن الا نوكري قاع نش اوعو اهل م ل ماير بزللا نئرساري مدار اوطبوبملا ورم |لورانلارركالوداملا هوكي فز ارنموإرلا نوكيفو ارنا نم عنتحلا وانعم

 مشملا نثدعو ومو لعرب اروقب وم لوالاو اهم عذاري درشل ارعو ىا يلعن وق ىلا لعب | | ياما" بزملا نيرا وار تاير كى العقم حمي يبت الرا حب كح ارق يبل رربك» نا ئاو
 الااكىصاملا نعم عرراشملاو قولنا ىز يلق اري رق يو ا ل زك ناكل ورؤن ارك م ن ولين فيج و ريل لال سلاسرا نوبت نا ركل بال لب الو قليل نعملاط ىار كنا مارطتتسما روت /

 ةداّسا بولس لازم اغاورغك ني نلاو وق يجلس لباد جيميل ةروصفلارا نيس ااهيربعو حرراشلا ن'لامزوق هلل ىداما# بلاطبىلا مالا س اننا السب الوسرربس مشل نابل اولا
 و بلا نمووصقملا نا لاورشلا لضنبل مب يف نونمؤلاياو ملايعابببل بازحلا نوتتتسرنا لا | | لات وق لامع او دل كل لس لا الاعداص ( سنان ]وزع قلع فص ناو كار
 ىواما'' مب انفو مس داس اوس ناكل ضرع ءاكذ باع ياو باوثل اوم امنا داع ًأمتبملا نيب ضرر روج هزيو بضل ولو ىبد لوا ةرارقلا ل“ ىا لوالا لسوق ناكل !نصوانا

 تل ير 6ا ئلرلاو ترم لول ذو ناتو اناا سنجاب هدإمزلا يرق حس | | بيوس رذانمانء قرم مقرف هلق :انيعو اهنا رض قت حل ارا
 » . لمص ذيلا ىفارهيف نوحمرت نو ياوفتاو | | نان نال( ملا حمدمو لضفلا اي زيتا اهلا هزب ةرئاذد لولا ةولصو حمايا رسن فصلا ىلا
 نود لولا عم رن لرب قيس ناومف و وجوم اضيا طرخو حيسع "“ لدالا ل بس ا وم د نا نع ام فلس اب دارلا نوكيفرج الاب مهلا عيوب ىلا فلسلا حرراشل اسفر هيو حر ورهف رصلا لا فيا
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١ 

1 
 ا

 ١



 |. سلول 58 : | م.م

 مس 7 و مدد ٠ .. رب تي سس سلا ا صح و 55 01 82 :

 ديح نم ْئَرّوَو ٌواَرْوُن رُمَقْلا ةرون ىاءايض اذ يبو َسْمَشلاَلعَجْىِزَلا وه مهرفكب بسب بيثيل ىو كياواَك امبملئم

 ناكناةليلد ابدي نيثالؤمشلاٌاكنا يتليلرتتسيورهش لكنم ةليل نيرعشعو نا ؤهلزنم نيرشعو ةّأرث لزم ويس
 1 كر نع هاه عج 2ظ 6 ل0 ا اال مر 19 ص ٠ وم 1

 ايلا 2 كلذ نع ل اعت اتبعدل قحارالا روكزملاَكِ ذك [َقكَخَمَباَسلاَو َنْيِنِسا يح كنب اوملَْت] ابو نيرعدثعو ةعسن

 ىلا َقَلَخاَ هناصقنلاوةدايزلاهىعلاو باهذنلاب ربل وليل ٍفلِتْعَف نإ نورب لتي © َىَوِبَلْكَيِمْدَمِل بال! نيبي نونلاو

 | تهلالد يرالاهريغو راجت اور اهناو راو لأبجو ناويح نم ٍضْراْلا ق :كلؤريغورموجن و ربق و سمو ةككلم نم ِتامَتتلا

 ةويحلاي اًوُضَر و ثعبلأب انقل َنْوُجْياَل َنْيِزَل َنإ اه. نوعفتنملا م هنالركذلاب مهصَّخ نونمؤيفك يوت َكْدَمَل لاحت هتررق نع
 يس سل ب مس وم هت تس يي م ملا

 اذ رظنلا نوكات َنولفغانتين لحو للدار ْنَع هم نيل واهيلاونكس اهي انما واهل مهراكلالةرغيللا ل دب أَيْ
 هير مهدشرب هنري تالطلا ل يَح و اوما َنْيِزَلا نإ ىداعملاو كوذلانم © وبي اَوُناَم أهي 5 مُموْأم كو
 [تمتشإملمهريط أنف فرع هوما اذ كفك منج نميري ةهقلا موي هب تو دشسمارزف مهل لحجي تاب هبي آَمبإِب
 |ةرسفمنأ مُهبوْعَم دع َو لس ااهيذ مهزيب اف هيت و مهمرجيا كوب ةوبلطاماؤأف هثداب ىا مه َيلرطتَس اولوقي نا ةدجلا ق
 وقل ريدي مهلا هتسناكىا رتل ملا نيَدلإ 1ع ل بانعلانوكوشملالجتتساامكريو ق نيبال تر هذي نارا
 ميفطف اكءاقيإ سوني ل نير كرتن دنع مه)دمي كل خكلهيناي بصنلاو عفرلابرُْمْلَمأ ممل لعافلاو لوعفمللءانبباب

 يللا بد ج29 :.0 صرمماع ليال نس

 زكى يا "امي وأمها اعطضم ىا يجي نَءَو رقفلاو ضرملا رجلا رفاكلا َناَْشْلامَص او ,نيريدت نو درتي ومعي
 .رمجن انج اسالا ناش : سرس ا ع سرس ار ١ و وس ا ْ 0-3 هقف# ير رب ل لا -.

 دتعءاعدلاهل نين امككلْنَت همس رص ىلإ اَْعْنَي مل هنكىافو نغاومساو ةففخم لَءوضك/لع رم رم دع ضمك اَئَلَق لاح
 000 اااااةة

 اوم اَمآةكم لهااي كبك نم مهلا نودع (نلَضأْن عل و © ولمس واكب نيكمشملا ندرس نير ءاضل دنع ضارعتلاوردحل
 | ار لا ناتج لال لخلف وسر لن 3غ الج لع جريب م |ىرمو ري دج تاتي انا قدانوأ لنوكيف فل انال لوقف هزم ةروض ىف هزروصورإف نم رخ اذان يانا يدها نمد | | | ري مروا رس دل | ره م 7

 (أيطلااووارا اذان ماعطلا ىف مخ او منجا لب )نيت: مالع لكما هرنيرسي تلا لب | لاك سنعنلا نربي م ريشلا وإلا ى وريم حنو يكس ودوام ال مارتالاي رم ايل صحيا او لرع ليقور موج ليت ورمل نوي علا ىلا نا أذيور و موس لكن مذيل رم ءرثكىب لا مهلا في يبسلوق لا ,ب | |. سمس هن ضم اذا عرامشملا نا مع اورو لاقيرقلاب ماه امو ءاينمد لاقي سمن ابي ف ورع نم استلم ىدمي.وا يرجي يلحس ارارنالا نثدارنم كرما لامو ارنا يخي معتم ا تانج قلو تيل ل رودس اول ناك ام رؤملاو اهياذ نام طرايضلا لي روف لطم نم صاب يعن | ىوعلار ثلا نعل او كر اوما تماذ "سنجل ف دووي ريب هيل رمل نوكر يرقى مي لو نم لاعوا مما نارا فن ام ةلجباو | | اود ون زا لي ودسصس ايم ناولا كذب ارا زع تاذلق للسداد موف سلم راو عوفر مدرس لكم سو قربا تكن م كرجتر امال هنو ناهس فك يسري نيب ارا الا مك لهل لاي كر لاو ايلا سن لعب افرول ورونعار الضال كي نم نوي ناذ كم هروأ تازرلاو ناكر ق كلك" ىواما' لاعالا ليس لءاكنا نايإلاب دزملاوا ثراوسلار ابل نالضوم ناب | | .ءاسمم تاذ سما لج حلاو ضوزي تانمماة ريدم نبتولا ى ا لسد اءايع ماهو داي( ان كنوقل ريسفلامعلا لاعالاو ن ارناف انعيا حل اصنا مل اغا سسيسبو ىا لسرورشل اب متيرصت بد ىا مهيب | | ءاينعدو نمر رصدوا لا يمو نصوتواايسو ادوسلدون علب نوكي ندا نيم الارحام او ا يطل راه راق كسل لس لااما» حراسلا لخلايا ميل لذ هش اهراب لاذ ضسيج حيي ورجل ناييالا نإ لكل يمد اذبو رهلس : ظ
 موزع اورلوق كلذ فال اور ماىطعا/ ماطر اذا ضحي اهنععب شيلا ف ما ىطلا نم نول ءوعصلك ىف ورع صئااول اشم تاؤرظلاوا لرئانمر يسار يما نناشلادا لوالا ف ف اشملا روت بلا نوح ةرئاد لكل تل مف ليم ةرئام لك ادا ىلع نوهت امب ىرتولا ىف ميدل بلا يائساولات | | لل لال اس رعمقن نما لذانم لفك كم علا( ان وري رسب صبي
 . رزه وم امرت از عمال ايوكر يسرا ابدانعمرسمزفىداتدرو ون ناك رق لسا" مرمر نذل نم | | مع الرازي هس نوت موقق تلال هس لا ذا ي اقم وذيل نكادلا لعلب ف تالا ضب بلطي لدا نعري م ناكر اليل اورمجلا نيف ناك امى سو رزضخلا ربيعي نإ لبث ىلوالا مقل طلا ىلعرتسا ىذا نون يش ليداا يوكن ا يسغنا ف السياب يهاب اي نتا زا يول دوا ادايبلاثلا امري م ناكل وق ىواصا'مادعاالو سود ابرا لم نورزغيلا مناو مؤعنمو مزجت اان بطلا ني بيرل داليا ناؤرعتاو لولا ىف م كالا سحب متو اطوال لوا الا بس - ا ابويا ينلاب سما لاح ن الت غألا ساونا انو زاب ينال اموات وا اهبوزغد س. بسلا" نم مليا ملو مسا ناكى سو باجل سمان يل, ليج خراب ردات | | سس نه يسمص ال اخ لا نولو ان ف ىاراشاو نين! تالخ ل نازرت ص عطف ابل را سالما لمداورلصا يرن لالا دفايه ايعس اب مهايجتس ا, زئشلا | | اى اسال «ر وج النو نم زيانك ساس ودعا قوي نم اقف مانا باسل نإ "لولو نع ادريتتلا ن البو ضان عرب بون داير ملاهتساك الون نال. | ل. اند عرم ميال باسل نا ني لما نط رزولووطعت لع هدسردب ل نوغتس ب اضاورز دا ص٠" ءايسلا نم ترامب انرطعطصات فرنع نم اومإ ذي ناك نا معلا اول اي شسيحورؤتو ث راح تل »لع تطزاف ناتلي ءاسال هاعابم ىريالو كش ءاب لق او ةركزعلا عرش فيولا ننعم مم لين و شلا لمجتم | لوقو نوطحإؤللانوباطي لير ذم !نويمغيلال مغ ايووايع ب وايل اب | | تسمي اللا وق نل تزال مايل” معلا مم ةرباضملابهيسرب نيك يالا اضفان وكنا ن تل الاب يجصنبا امتد داعسدتلا نيبال ىلا لزنو روق حلما 'ىيللو' زال نظفت يو | | اطال نولمشع لاي ترسيدق لب ريال نالع: هك زنك ىوخبلا عي ١ك ل ئيزل! نينا رسل ارلوق لتس دمام عسسل امج ىذا م هياط هلأ هلق ناكنالو هك سس لا نوملاو حى اناو نوزتعلاو نم نا ليلا ىا نيش وت حسكك . . بلكرادما» ما سلارييتوا لوعطملا ىلا, دصملا فييطاو م: ايا كمالملا ديب دا مال اباحي 5 نام ترسو ناك اعنا ل هن الزم هليل لكلا لزمن لزم شملنو نالزنم عرب لس توم اد ىييا(اسامناق لش « اي مالا ميكو نعي م ب ىو امى ات ريطَ ايرسلا ,ر 1 كدب لوم و بروح او نازلاو لبس اوورسالاو ناطر اوازوب اور ؤبلاو لما ىبواهرب فايس  اههصا ليلا ءلاىلاب مركزي رن دوق هيلكس لراومرز نوفحلا يرام نا رطل فلا ىلع مس وك و الزننم نرش سيئول ف #س كا هريس ثم وح نم خل ايم لازانم العجم
 عام رلارنعراشن ا لرتو د اطيل الخ ءاهرملا نم نودصتي اوفاك اب نرسل يز كك ذل بج نبا لاكن ايصحلا نم توالت ال اماوريعونل اربس نوكلن ل دي اصامنم لكن اد امنت نوعم اجب منا ىلخ |. وصل (للع لا ىد نولمتإ م زوق ههلتل-.٠"رامدلا كرتو والا لاو ىلا عتردوزم نشك ب نم اوي ريرسر ا | | فطير ما فطسلا زل, نيا لف يطل. كراس ظننا لادذنلا سوكر ةألا نورك
 ظ عرف ىلا اهياروب ةرخألا ىف مسدس ها اسيلا لوصول ال قراوسلا بسبس تاتا طر يضو ل نايل ا لج ووب لاموا سن ىف هورطعو زهر يف مل ارش اي ماعد ياها ىا مب جس اوت تسمع راممالا ممتك نم روق لعب” كلل و باوثلا ىلا ىوؤيلاليببساا كوسم مايتم الل مر اهيا بسبب حم" مدام البق نملك يزلان وفل نيز ذك داعا عن نيزو نعس ليقو | | (ةةسسياك من اياب مادية دسعلوق هيل لس نيالا بان لبان اذ اد نوكرشلا لوالاو نيرا |
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1 

 عمج60-



> )20> 

 سنوي م. 000

 ايلو اكلها امك نَكاوبلظ لعفطع هابيل اَوناَك ام ومهق لص لع تدلا للا تيب مسي ممتراَج دق و كرشلاب
 ببي ل عملا

 0 َنولمْعَت َفْيَل_رطنتل مه رعب نم ضل ىف ةفيلخ عمج ٌَفيَلَخ 3ك, لهااي رحل يت ترفاخلاهَيْبرِجْمْلا ٌمْوَقْلا ىرتأ سول روس سدس ليان وى ومص 5 هيلا 87 2 وس ١3 سس ىس : سو وو” مرم؟ ومص
 دم لمسلسل

 ناقل َنوْجْرَي ال َنْيِذَلا لَك لاح تارهاظ اديب نارقلا نئاَيا_نهلع لْدُت وإ وأتلسر اوق ٍنصّةقر مه نوربتدت لهو أهرذ
 هلّيَبأ نأ ل ىقبنيُنْوكي ام لكك سقنءاقلت نم ُهْلَّيَب وا اندهلا بيع هيف سيل آند ِرْيَغ ِناَرَقِب تما ثعبلا نوفاخيدل

 0 و ع ناقد )ورش 2 فاو سم دلل ا تم دارو ار 0 رف ا 0 0 ا
 مويوه 0و يِظع موي َباَزعهليديتبد ْتْيَصَع نإ ُباَدَأ هذ *ملِإ سْوُي ام الإ ٌمبَكأ امْنإ ةئيفت لبق ّىآَقْلَي ْنِم

 هع ٠ 6 .٠ سمت .- + 0 2 ١ يب ”ةيمكدلعا كلل: كيما 2175 نق

 ىلع هبرمكبلع دل ىزول باوجمألب ٍةءارق فو هلبق امل عفطع ةيف انالوثةايمكملعا ركل لوكيل ولتكن 705 ةهاقلا
 5] هيشلايب .٠ رس # ورب مرر ملاك و سب ش وو سةر

 لح نم ىلبق نم سيل هنا تنم ا شب مك نحال بق نش نيدبر ننس .ةكيِو تثكم ُتْدَيل َنَدَم ىديغ نأسل
 2 ذهل

 7 لور
 تكتحهجحعححجسمل دححتعح وزر لب ىا١ و 5 مدح للعسل همم سشياييسس ل هبي شلتسبسللل_

 نوكرشبلا 0َنوُمرُجمْلا دعس معي! ناشلا ىاذّن نارقلا تيار بنر ءاهيلا كيررهشلاةبسنب ازكي لكى نم ملط
 ا ا ا همس بسسس بس سيسي

 نؤهقش لوط [ديتع نوعي و مانصالاوهو كو درع دا ْمُنكَسْسياَو تو سبعيملنا ْرُضْدُدل ام اطيغىا مثلا نر نق نوي

 _يفخيهلذا هملعل كيرش دل ناكول ىاراكن ماهفتتسا ْضركْلا ىفاكوِيوِبَتلا ف كيالي هنوربتت ملا نوجا هج ”اق ثلا َلْنِع
 8 ذل حا مرشلا

 17 روسو شثمحب ل! ييضحمو ايشملارما ىف ىا

 فادل نممالسلاوهو نحاو نيد ىلع ًةَرِحاَودَهأ ال لناكلا َناكاَمَو دعم © نوري اَجَح لت وهلاهدزنت كنت خوش هيلع
 تدسيسسسلل مالصالا يلح ك١ * ريخأتب كنز ْنِص ْتَقَبَس مط ال ول وضجرفكو ضحب تبث ناب ؛اُْدَدْخاَ ىل نيوربمُع ىلا ميهاربا دسرع نمل يقو حون للامدا يل ا ا ا اخ 5503 ٠ لووك و ام هلك 5 5

 مس ا واأوكم م . : 1 - و سو هلو , 5ءآ'و 2 وو "دس سس . د سا
 هلو لهاىا َيؤّلْوْمي ,نيرفاكلا بي فعن نيدلا نم ©َنٌوْفِلدْدم هيف اميف ابن ىلا قف سانلا ىا ْمهَتْيَب ىذقل ةيئلاموي قلاعازجملا

 20 00001 ااال"لاالال#بك#كل

 كلا اً ىادابعل نع باغ يعل[ مهل دف ديلاداصعلاوةقانلنمءأيبنال نأ ني 2 وع هَل له 97

 ساعي 055( د و © سرنا سم من اونمقزمل نابازعلا ًاوُرِظَْلَك خيلبتل ىلع امتاووهدلا اهي قاي الف تايألا هتمو هن نوما
 هس بسبببجج يي يبب-ايبيب-تنتببببيسببببسسنسلا 1 00 تا

 2 5 1 ه6: قس كيوم ر وص م يت ومص و س ٠ سوم

 مهل لق بينكتلاو ءازهتسالاب اني مر ك4 وهل اَذإ همم ب رجو كنود َّرَه ٍْيِب نق اصح وارطم ٌهَيَعَب ةكورافكىا
 0 بسبب ب يي ببي ب ب سي سلس لل

 روزي ف مكءشني ةءارق ىو كذب ئه ءايلاو ءانلاب © يودي نولتكي ةظفسما [لكُر َكإ ةاذ اجهاّرْحَم وتب هل
 نال الج لك قربتعم ار سا نتلا نم ةري رم تايرلعت

 راو كل
  دايعلا ل ارش يي يهم ةراوتسا م ألكلا فوري نصوم اىم مط اونو ( لع لتس يي ىذ ولصق:
 لعب رشم ب هريطملا لع لالا مس الار يتشساو لع اذاو رندا م ل اسعاف اهئ اطدسم حم ”يعر لاعب ميد حم
 باذع يآ ن امل حب ناب ىارليوالوق ف ىواصصا٠ ىلعالا ظل ار يلو بيرلو ليلا
 ناومد ناضالا ةررئكس سكل ماد دال لبرهتلا نمببييجس نايرماف اهمدايع مو عل لارك سنو د يب
 ءاقلن مر ربا نال لكي ام ىاى نوما لقروقب لالا طقسي ناو رد يأ بازع يأن اكس حجب
 فائلاورسلال ا دويل سما ع اذو قمار علك ررا رطردا الو لو لس لارارم »بى نت لبكي ىف
 راو ل لاو نار لي مما لوول امرئ ادانول ىا لبق اهل ق حك لك يلوم
 ىلا يلازنا قنحماو يرن سل لكي ريدا اع لو عي ولت امر ارا شنو ا ف اثار ىا ا
 تابتتالا صور ازيارك كين كيل ضف راو ىلا بلا, رن سل ب لسا مول وزع ضيم
 رمان ملح لو ابك قياسا ناك اورلاوحا اوهطسورشحب ليما لوس اورباش مكراؤكن ا نحماو مع
 (ناطمو باوآلاو ماكعالاو مولحلاس ثان ل مل م ناشلامطاب ان مدابامدعب مشن يدل ةرمتلذو
 كسك ىزاما#فئ لع نهال يلا رنرع نمنآرقلا اذر نا لشي تري انما ميس لل نملك ٌالهخالا
 ةريوامدارقم ى! ضوظلا بن بصغرايلادلا لاك سوما الل لرامعا عج او ةايلا يتم ارز وق
 نزلا لا نزول نابل درا” رينس نريد ىب د ءلواطتس تنم ىا جملا نر (لاقرخ
 اكامنع نولوقيو لق ل دعا٠/ر اوبر فكل ف ئايأب بذل وشلل ب زاكلا نا نايل ا هنن
 منول طور! ىا اهلا نوثنمتا لك ق ل لمت شاع انء اعد الؤ/ اه لد امنا
 براد ا' انيس ني م تايولعملا عيل اعل اوجو ولحم نكمل اذار مولحب سيل امر ايئا وهب هرزع اعف
 ادوبتو ناو دذ كس لك طدريبىلاوترلل نال رسال لت كير شلادوجو ىف وصقل العيال التحلل
 ئتلا فثارااذا ناسالا نانرومس لس اذيواو روم نوبكا نا بجد رشد مولع ضن ال سيحور شراع
 نوكيا ىل امتد دام حلل ىوام» طرق نزل ص ىا سلك لا لها, وقير نم عند
 مد ني ذل اكلم نما يدا دصم وا وصوم امو ىلكو عزمت أرق لابو بكررشرل نولي نا نع ئاذةر

 ناكرس ا هرعورشلاة داج ناب اينيب عمو عل ىلا مدن دل نة كلل لرد ام رشا نضوا
 نافوطل اب اوزخاخ# ا جبل [نرزمالاولاقو مث اس ىف ىلاعت لات شلاريضسبعيف نم عمو ما يطأ حروف ىلا مك

 مشلامبدإ نررتساو نصوح اياوكب اف شا يظربعي نمدتم نظفي رب نايز ىلا هرعورئلاءبعي نررتساو
 هلا دج ان مييسمللن ا ىلا يلب اهلا ىف يي اوس ا ييسو رف اىببارك نم لواوبس و ى نب ورظر ظن ا لا هرصو
 سيل اهباف ب اوسلا بسور اعلارب نمل واو و ني ورع لازوت حلقت .ىواصا» مسد ريلع
 تمكين لاب تدلك ديمو لطبملا نم ان يبدو ريف اوفس ريف ى نوفل يف انزل لج
 يأ اسم اهلا نم يا علينا رق هلك م" ب اقعد باثرادباللاك كو فيك دراما زب تاكو
 متوتع طرغل مناك ١اعوبفي لالا نم ل فقل ن موف نا اول اكو قرص ىلع بوجه قنا تالا نم
 نالكدرق نيلك نرا؛ ابر غار او تايألا سب من رقه اكد اي 01 نصري لذ مادتي م
 يلع لوما ااورسيب مناك م لع ميو انيبن لع ىولريلاو اصملاو حاصل لق لا نم ول |مار ايري لل

 مييقاب يأن طلاب غلو لضم بالا نيدعا لعل زني م قناة كتل مالندلا تاي ألا نسم لسور يلع شناص
 ددا_لاوويحل ا طورطل من اك روجر قا ىلا تس ايلا نم ميا وداراءايبنالل ناك ا كرت حلك لاوس, سرا لع

 اوجرئاو تس ايلا سجس نم مالسلاو ٌولصلار يلع ءلزن اننا تانربلا اويل مدانعل او رم اكمل ا ىف ىواّنلا ياس
 اولاكول لوعل اور ايصنالا ىلا مآرطضغي ام رم اكتمل تازيملا و ةرسايلا تئايألا نمل لازئادقزنا حم إير
 الورم لب |لوق نك مآ بساوجت ازب عمد س ناا اهوا اذارلوق حلا روعس وب ذاب لوطخلا يايا نم

 مدمن ينس عنب طل ابْن ا مب السا نعال ا[دعو د انعلا لمى با نسدسشا ل كلو بد نم يا يلع لزغا
 سيسي خلا نالوا اول اقو مانصالاى ا عش نمل اوف انصاو يك  اوززب ل/ؤاولعم يضخ اورطملا لازناي لذ عي

 اولساءاوطق نارين مش لك ن اك اذاذ بسم انا بصل كلذ دع ال لصح ايري لوي اهلا يون ذ
 ياجلاذاامياوت طش اذا سانلا انتؤااذاد زوق كلك ىواصا»» نونم وبل هويلطاو لانا نم

 1م سوم اهلا نم سبام ترشلا برك ا نوب دعك جب لاقي سبر ق هل! ملاذا ن
 رزنلا عوقد أجافدازعلا سحب نممب انصراؤا نحملاو يافا ذا اننا رمل اذارق هجام» ا
 ل ايام كيلا الوصو عرس ب اقع اة يوتكيل جما ىااركم عرس ل ف جلل لاري ااوعراسو منم

 رم نسا مثو هربت ا مل رضي عاع نب ل ةداَق نو زوق هتططلن رب |حرور رم قح ا عفو ىف

 كاب مكس و مري نحل او ى ل اهضزشل نم



 سس مم . (تدرلتعي

 . ةديدش ٌتِصَء فر ات [َجاَسْل فو ةديي ٍجبِح رب باطذلا نع تافتلا ةييذ مهو َنْيَرَج ونفسلا "قدا ىف ردد ا كح

 نيل ءاعدلا ةَن هل نصل هلل وع اوككهاى هذ طيب مج ,ط كعمل ند مه آجل (ئنن لكوسكت بوبهلا
 أهنأَي كرشلاب قل رْيَعي ضْنالا ىف وُ مثؤ] مج اَملك نيدحوملا ©َنيرِكلا نم َنئكَل لاوه»لا مط نم نييبآ_ةشدقرمهل
 كيت دملا دعيرَُرم اي ٌمثاليلقاميف نوحتمن» ينل قويت َءادَك وهادملع همشا نال'كييشنَلعمكرل يتب[ اقل
 أ ءامسلا نص ُهئدْنأ ر طم رام اينُدلا ةويحأ ةفص لكم امك نوعتمتنيإ عانبم بصنب ةءارقفو هيلع مكيز اهف ©َىٌولهتْمْئْدل ام
 ااقَح لكلا نم اال وامهريغم ريعشلا وبلا نم آكل اياك ضعبب هضعي كبتشام ضال كايت هببسب يَا
 لصولا ةزمه تبلتجامثىززلا ف تمغداو ايان ءاتلاتلدبا تنيزتهلصاور هزلي ّْمَيراَو تاينلا نم اهرتدبك ايري فكل ٍتَّرع
 "#٠ اذا برج اًدْيِصَح_ اهعرز ىا اهنهجئارَْوَأٌيلاتبانعواانؤأضق ايم أَم اهر اهث لييصحمت نم نونكمتم هي[ نو نق رسما اهلها يضَو

 رد ل اركذي هلل © نورد وقل كالْلا_نيبنُلضْنن كذب ميكاب ني َنَْب رثل ادن اكىا ةففنه لك لجانملاب )صح اك
 و رس وكلي 3م

 | اوئسخا يبل مالسالا نيد ووْيقَتسُم طمع لا هتي ادهْزاَكَي ْنَمْئِْهَي و ناميالا ىلا ءاقلتلاب ة نجلا و ةمالسلا ىا ؛لذكلا
 رم سو قلك وي يس دم وث< و ىءاممو . 95 ملك فرامل مى هور“

 كيلوا وياك ةلوال ؤ داوس دق هوجو ىشفي قهري و ملسم ثيرح امك ادت هيلارظنل(قط:ٌئأَيز ةةنجلا ىئنشلا ناميالاب
 هور هلو قدرا كوشلااولع ليتل اوبس نيبذللو ىااوشسحا نينلل ىلع فطع َنّبْرَلاَو 9 نول أب رش زيبا بس

 ع اول 5 35 م 2 مهلا 5 َّس لاوس فو /رخ سر 5 .5 و ط

 نق زج ىايناكساوةعطق عمجءاطلا خب ئَرو ْمُههْوُجَو تسبلا تيد اها مداميصاع# از نم لل َنِق مكه اما كلذ
 اممزلاي بصن كام اوُلَرشا نيد لوقت آم هيج قلم اى هرميموب كد © ورح اَهّيؤرره كلا بكا كيو اًيِلُم لكل هلل ا ا هد ل 5 71 ماس سدو وز [سوم جام ١ م 5 2
 بنيد _ خل: اي مانصولاو "1 ةديلع فطعيلردقملا لعفلافرتسمل يل ديك ثوم
 نال الس لح قريتعم ار سا نتلا نم قربي رج تايب

 جئاباطف نآرقل لزم نا ناد الل خطو رئتو قر يصب ل ناكن ل ةريعو جب لب صنت نود صن ىلع ص ا
 نيالاىلاراهرلا روق كلل ىواص ريباونب ىّْسو هرماوايرمت ايل امي رب يرو اميف ل ارو سفن ى ع
 مير خاونصا يزيل زوق كل لا» ايلا لجسم وس ىزلا نايرالا ىلا ءاعرل اب نجلا ىل اوي ىا
 حراء خؤم ارسدب تسل ال وقو ازر ىف نولمناو نيم ا ةاععث يول زرعم ناكن او ىا ناابرال ايما د

 انين نودي رت لاهترثلا وقيل زوما لجلال با لضواؤا ثيرررلا ف 21متر ظنا سلق تل أ
 انين اوطعاارف ب اجلا م ضعشليل ل اراثلا نم انتو مزج الفدا انرمدجو ضيببكملا نولوغن لري زا
 هلت ىززل اورلسسماور وأي زو نسما ونصح  نيزرل ألا هزي الك مر ىلارظنلا نسما بحا
 اناا تافصرلذ ف عيورش تادييل ا اوبن لاو لون هيل كك +٠ ناوبج تاو ممشصى ا ني ا/لوق
 ةرماو سس ىذاجتنا مت اب ءازججى الاسس از لون حلل .ىواسص »للا لبا تارك ما
 و طم حم نا لعزيكالداطلا حبل ىطقرلوق قل للجمس ءزسملا لف دازي كا ميلع ازيرا امل يي
 ملوق نا لرش | لظم يللا نم | زجل وق يو لل لا نفل طل خم زنا ىلع مف [سلا ورمل نبا امن اكس
 ف لعاىلا طال تيزساريذ لعاعلاو يزن لا لال يإلا نم لاع لولا لو رزح حما (ىط فص |رلظم
 ىلا ى مشا ليزا نم يف لعقلا عمو ا ءوزصلا ف لعام ضوصوم ا يف لعارل اور وركب اوراهلاب نوصومو بسد اول
 اماورظنئح عن اهماومزلا ىااردقص اولا رلوق سل لام مما لظ: لام ليل! نم نما اعلق
 واولا اراب نولي لل اب قطنلارثع زبال لل و زمر اسمر يفت ينمو يلي حدد » مب لعن
 لمجا» طي رسل اي اسب اشم نوكي, ل خغل ابر وك رع ار يقم ابتسم يس ل عاوونتست ل قتلا اينعلا نع
 لون تفرطاؤا سملز نمو امنا تلزا نم سبل يزف وق ءالا لائان زيد انت ف اني ضل تلت
 لل
 ٠ مب ل لعمل |و

 لا بطراشضرافزل بنجم اهاهيفريزلاىف بضرو ايندلا فص ىل اهتد ئاكبركذ ال لاا وئدي لا ل3 حيسع
 «انعمو رايسا نم مسا ملسناو السار ار ىلاوكري م ايربكو ل اليو تبطل ارا ثم ا بينو ألا
 قكااكت اندللاد تاذلا نمد اس اهئاذ مال شئرارلا نريطاو لاك ل كب فصتملا صقن لكن عوزشملا
 ىواصا/رسطملا يرو هيلع صْن اًنلاو تالا نم زيمالسلا مالس اي درا ليقو صقل كن مران ماالسلا
 اسم املا صوصنتل سرادنلا خيبت لمثل ام مسالا اسي وارملا ناحل ا كذب راش هنا ىب د لرق جلع

 منج ورلال ا هنجو مينلا لجو لالجلارادك اب رود ل اب ىف لاقي ازلو ضعبلا مس اب لكلا ردريست يم اب نم مالا |
 قرصل برود حزم لع ادنم مس٠ لك لطي ادن |بيسنى ع لطت كر ايس لا وزن نرم دنجو سودرطل !مئوام ا
 _ ىو اص ارب لكلا ىف ىسم العرس لا

 مرج لول بان كفا مك ازرق حلل ظ
 علا ىف يسيل 0 ءانع سالفلا ف نروللا لس فنيإ لسكن ليسا ىف
 رتل ران ىاخن ا ف نوللا لعبت بسيتجاورعبا ىف يييشل ىلع لام ال عم ىكلطلا لل نوما نا حم
 و ازيكن للعلا ل لوصخلاتإ سئل ا لبي حئواذا صر سمي ىذا ليئناك احا رعت ل
 نوفا حب لب كفل نول اورج ةياذلا سيل الق وت ن ايلا حردر ىف باهجاو ىاارلا م امالارل اكاد انماذك
 اب تمارا فرس اددب عوج !اذي نافاس ترف يحتم عم نيج ورلوقأ نيريم ضطع ام عم للفلا
 نالرازللا لع يتلا واي زو ةيمخلا ىلا كا 'باطخلا نع تانتلا رينز حل

 هل كس يميل شل وأ عتب راو ماس صن لك الواب بسال ماو رسمنا كشسم مدعم اس
 اهرزيقو ىا مضحي زع عرنعم اهعمرقوأل ام نول ن او نير لع اين ”لمج ا هزر نول ن ازوكد ارياورشوز رق
 للقنلولرزطلا عرار ينم يؤ يلاو هذا باوج اهئ اجل وق كس حر »بمبي نر ينل لاا بح امو
 نم عيومملا نايت ربط يعج ةراعتسا را ىلا يري اولا ىا لق نو كال لع ثمل اوم نس اب عدو
 لرب سل ااوعدرلوق حش لب رن صالخلا بلاس مكر سو للملا ىلا مب تيرشا ىلا ناكسم لك
 لي ءالرمقم لاوس ياوج لييقو ىرطض و لارلاك ب سينبون للملا نط مزاول نم مش اعد نال اونط نم
 يلا اود م: اريحا مث ١ اون امل ورع ط رس باوجد ائيبلاولإ ا لاقو رسلااوعد لاف كب ؤذا ماع ناك زايف
 اهيا شارسلاد ندم اقاكا لوقلا دارا لمست يطوم مالا ىا سن مال نثرت سكس كا"

 ىا راوي لااوعراسو داضلااوبج او ىاري اف اذا نوغبت ماذازت نمش روجساوإ ١١١
 مرقد ميو وكل ضرا لكن يلسمار يتسن يحب ىلا نعزازرتحاوبم ورع اوف هام ىلا اوعداسوداضل اا اف |

 قاب فوق فحم ادريالذ "يرق قب لسور سلا ىلصرؤلا لور لش كمر ربا حطتو معز قئارماو
 حرداشلاراشا اكرلايوو نم ماى !فانم ن زم ياخ مارت تش جرا#» قكن نولي ل ىخباو

 اهل نيعلا بسصنب عام اء نم صفر قو نيا حيفرب عراس نوزنكالا قربا ىف و ليلمتلا ىف للذل
 نبق نموا او خا يندلا ةايبلا عاّسر لوقو أر يب سنلا لعرليخا 3 نوكي نا لوالا نامجو ريفف حرلا
 اينما ءايرلارحخنم دج ع ضعى نا مالك قيعمو كسلا لس انرلوق ناك عتي لع دعحبىثب لسنا ىلع
 ررتتلا» ف وزو أ ىييرجنايندلا ةايلا عاش وف هور لشن اروقو ا شب ميشبرلوق نا ا ثلاداسل اقبال
 اسر وقو ور كضنا روث ورب مكب لوق نا لون نا امدترف بسنلاب ةدازفل اا ايندلا ةولملا عاما:
 ىنبلا لو لش ”٠ ًيندلا ةايلا عا نوح يرسل اوركئلارمصملا عصومي ايلا قايل
 نم هانا ءاكلوق لل لاء داشلا حبب نوبي نب ىروت زاو مظلا نحب نوبي ىبجب ىروث اذا
 راك نم ناعتتال و امدجاص نم يسكالب لاما ينرلا نإ ىلا راسا ضرالاد اب نود ايسلاد اهب[ يبت ركعرامسلا
 لغملا اذ, سيلفى ا نوران موعلل قت لس ىواصا» تالأل ابل انف ضرالا رام ت الكر ايسا
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 نيل الج لك قربتعل ار سا نشل نم ري رج تءاتيدت |
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 ةلصافلل لوعفملامدقو ةيذانأد ©نؤوركت نيا ينل او نطو كرش مهل 03: تومرخملا اهيا از اتماَو ةياى ابكنينمقئملا
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 ةءارق قو ىولبلا عومي مويلا كلذ ى كلم هينفع ْكِعدَبِع نع اكأ انا ىا ةففن نإ ْةْكَتَْبو أَنَئْيبأ ليك علل نول
 وللا َّلإ اًوُدُي 5لمحلا نم تمدق تينا آي سين كك ةوالتلا نم سيئأتب

 ك0: |ا ا ساس

 سس سني للبس

 ري 3 رمق مد مر ١١

 اوك ا كغ باغ ضو مئادلا تبانلا قل ممْوَم
 متلان-لصيعت يسيسسللا

 [هقلخ ىا عامهالافعمب ممَلا ُكِلدَي نأ تاينلايٍِضْآلا و رطملابوامتلا قمري ْنَم
 ©َىَوفَتت اان هل لكقَف" هللا وه َنَوْوْعْيَمْف قئدل ل !نيب رشا كاري نمو وعلا َنِم تملا بموت ملا نم لاخي نمو رامبو
 .ربفهريغاقحي سيل ىددرقتماهفتسا صلال قَحْلا نُحب داك تياشلا قالَ هلا ءايشدلاهنهي لاحفل مكيف نونهؤتف
 تن اميالانعوالؤش فومامك َكِرْدكناهربلامايق عم نامينلزع نرْفرضُت فيكن: لالضلا ىف عقو هند |ةدابعوهو قحلًأطخا
 اوربي ْنَم كيك نم لَه ْلُد© َنْونوْؤُيالْمْنا وا ةيآلامنهج قلما شواورفك آَوُقََم َنْيْر لح َكْيَرُتَمل تَدَح
 قمت ْنَميُكلَعَرُت ْنِمْل لَك ليل دلامأيق ممتد ايع نعت وفرت 50 ليعب رق 3ث ناو ايوب مث قا ةَرْبَ كلا لق هلي َثَنَلَعل 0 ا ك0
 0 ملا لك ءلتهملا قلو معجتا بصنب خل َلِإ

 1 ع

 ؛قالودلا ىاخجبوتو ر يرقتم اهفتسا عبتي نا قحائ نوب نأ 9
 1 ا ا ا ع سس سس سي عل

 7 5 هي ل رع ريبة سم رو وب اي ب تي ور و سدو 9

 الإ ىدتي ينهي ال نم منكي نأ قحا هلداوهو قل لإ ىِوْميْنِمْهأ "قال ئ
 الام عابتا نمدساغلامكعل نه © سيك

 منه بولطملا ف ديك قلل نم قييفي ال َّنلكلا نإ ركه ءاياهيقاد لق - تسيح »4. اإ مانصالا ةدايع زمن بكي َمَودغأبتا
 أ ُناْرَقْلاَّله نكاد هيلعمهيز اذ © َنوُلُعْشَياَمْبيِلَعَهلل نإ ملعلا

 ميدو

 نككلو ىريغىا وللا نود ْنِم ءارتفاىا ىرتُْ
 نعل نَر ْنِمريؤز اش بير الاهديغ وم اقحملا نم هلا بتكام سييبت نيك ليت وبتكلا نم ري َنْدَبْئِرَل َقْيِرَصَت لزنأ

 قرون اتاك لق نع هقلتخا هتف َنيويُلِب زا وهريدقني لييصفتو قبردصت عفرب قرقو فو نحبلا لزن ايوا قيرصت قام 1 م ووو ب يسم ب عسسل
 ب ااا م م سس ك0 كاء د اطللا ىف ىا ارب نيم انا بد نم قيررهلا لنا كا

 هللا نود ْنِقوْتْنطَتْس نم هيلع ةند اعل اوعْداَو ىلث ءاصصف نويدرعمكن اق ءارتفدلا هجو لع ةغالبلاوةحاصفلا قه

 اومن ابن ارحب ١ لولا هوجول مل اراك شلا تانعا امثال لاثدرت حل

 ىف ىف ا ىف ندا مئاكرش لاو لاعت لاا زملف اوما كلنا ؤفوسضم ل رش ابو ريغ مانصالا كل

 . بلذير يم ال ني غالارلا نود نم ان ايا مدايع نع انكامو (ننوربعت ذك عشا انلعاماناايمطسي ىضكو |

 امالي هلم دل اراكرثسما مفانما تمنع مرج ال لل اوزاوتبما نيذيلا مرا ا ناك ف نلعت لوا ءذ انما

 اهيرباعل//انصالا تملا ى اسيل اط ىف دال هفانعالاد م انعالا جل سر اكرش لائورلت حل ”٠ ىزارلا

 ريدا قلم ن لب منمر سي لول اازيو ةراجعلا قاقتسا ىف ب راكرش |. وزنا منا شسيع نم مب ءاكرط العن

 انو ميعياولاكّقلا ممل ألام بصمت شن ىف ءعاس حماينلا موي ىل نوكتربابجم لا طنلاو لقعلاو جونج اا
 مشملامددق حلاو نيدهفن كداب نع لنا مكاو انني اًيشرشلاب ضمت لارا مل وعش فن اكمكاي نا منا مالو لقعنالورعمب الو ع نك ئلاو يبل الا لتحت ثلا نود نم

 موو نزلا مني ايش مب داوم اعلا ف اوربمع اهنا ىا نوربعت انايا متكامل حل ا
 | تقام لكر بكى ا زل البتر وق لس ووحسلاول ال م د نط اينسلاو م ؤ اوم ا اسبب قرمالا اما

 . .راعام سخن كرفت ى ا ةوالسن ا نم نفت | ولم جزرأ قرارك ىو نرطو عفن ني اسفر شوري نم ليعلا نم

 لو ازور ىا ن دوم اهب يسر اؤلاب ىولبلا نمل وق سكتسس نإ اكد ف فضح نظن
 هاردي متم ما ىف اني الف قف ا دوم ميرا منك باى لا نعل ضو روت ل نايا ىو
 مسيل الخ لف سي نا نا مالا خي ميلا سفن لكون تمل |شمرل لاير ريتش نم لك زب
 لطابلاو ويحك ا ىري فؤر وا لكوا ملثوا لامدا واج نمر ثيل يشر ارتعالا ى ادوبي ىزلا مولا نم

 نمانطاب دارم اظ املكر ايشم لا ىري ل ولاف ى املا ن/ى لولا نيمتازميو لطايلا بنتجيو حلا حتت هاب
 سلال نال لييطتمبرلا ناريه لقب فلذ عتل ىع اىلاو في ار لكى ف مسن كاس نئيفنم |مئاوومفرشسلا
 رهتك ١ املا نا مخ او نورفياون اكامدوق لل كواصا7 بصند بستن ماو نولي (ىفن وا زم

 نايصعلاو لش لا لباريل ارئتسا ام ضي م ايقلا مولر الا مطير سل نط لممشلو ىلع ليي ناهرالا لبا رع
 ” ل ملا ىوس امالا امج ىل امل بيار الو ىومل ار بئانا سضنلا نا ىلا ةراشسا فير سلا بألا ف نا م

 و نير شما لعراقي نسر يعل لسن لا هته اعسشؤما رك زري نعمل لقدر ت تحس
 ملا لص سلا ل وسد باهاو لوالار لنجل نع نو شملا ب اجا سيب اخ لس اب لارشالا نسريلع مب الطب
 3 ىك دا ارسضما ب عوصروو هي مخلي مريخ الا باوججو ل لا يت دهب ني لا نع لسور
 هدو للي اهم ريكو ةيوسن ةزمبتالو م اهطّسسما ةزمب ارو ال عطش مسني صارت حن
 ناز وب ئارسانانرق هسا تيلي سافلاب حلاو عضاوملا اس ىف كم بب ةزملا نود
 ىزلاامى ا ىزلا حم لوصوم نولي ناو راس الامال ماسالا يف بلر ث ادءاو امس ارلكاذام نوكي

 فوزي هربت س ىرميال نماروق و ور قماوأر سنس ىرس ناز يل نايلا عورا#
 ازب نينكاس داتا ءاهبارسكو مكاو كرسي ل قومي ال لضاو لمجلا نم حيي نا نما لوب حرراشلا هررق

 (أمالا هركؤرخا مجلرا ةوارقريفو كرت حنى خال 9فيزينحت درادلا ءنكاس يف اسفاو قزمت رق مص اجلا جار
 سو سروره اع ني او يكن بال لالا يرشستو ءاملاوراييا جن ىرسيبال نما طوق لأ #:» ئزاارلا
 سلم و نييك اسما ءاملال تركو اننا كرت ل خو املا عيد م داف قدس ل صال او صخر يرشسلا حم هللا

 فرم مكي عدلا نال نيئكانلا الابل ابي لد نول اندوركلالورجلا م اذدالاي ورك ىل الدال هايل ١
 قحنرثكى رتسا فخم ءاجاذعيلا ىرب ناذ بسلا ٌةولرطلا عر يضل ىر نر ىاروتغفىلعو زف يركض يغتاب
 : فاا» لاري مي نااالا ورع رمت ال كلو حملا و وريم ا مركز ناو رشف لاوءلوغل وْ ايلا لقاك ريسا

 نوف يلالوقو لبن قو اذ مترا زيف لاول هزي ف تنم انكار يو أرجل مهايغلرق نيل
 ذات لف مم تيس ىءا ك١ بج ادراكالا اهب ('اهطتس الا فحمد ارش معان نيس لعنه ارب

 نومك فيكى ارخأ م اهفنسا نومك يكر وقاد اير اوم. نا كيب فيك سخن ا راري نع يزج اعل امال
 طم لوصالاورُي اعلا نمىازل !بولطملا يفرق ب شم جراد ءاك شم اانا رند نوحي ملل الاي
 نآرسفلاازب ناكم ودق هلك نيلاك»» اقلط س الاورعاج يدمج نا ةيالابب للاتلا عرتالف
 لتي نا نرتب غال قم وويل اون نع سي نامل نقل اه ينك نم ىو رلاالكلازب نيندومستا
 مدع الو مع الطاو رم ريس يسسح ل ئاطنا نسم ن ال سك وبا افلا تزيل نحل يه ارت ال لحتشلو
 رمت كو روف حلف ىوام»» غاطبلا تاب ى عا وكل اخي قل الفازجلا ككزف ني الاميرات
 نوكوى!لزمابوا نار صنب قلعت, وق حل شل حولا منيا لا بتلف نيله م اً وعم ىلا كلا
 رتل ما قلرصت حرب رق دوق هل 4 ىواص»» قلحملاو نجما نين نمر تح يف بدال لوق
 نولوعيلا لبرلق ل9 _ ررعسلاولا لسوف و صن ديل ففطع باك: ليت و1! هعتوب نكد يو .ًارشسبلا
 ىنركلا ند هانشل اور حبلا راه ىف مثل ولا ارن ىا هداوبتساو حئراول انا ةزمبل اد ىل اقم لير طاللل:
 اللا نلاقس اومف اند لثدرع ايئاو يوسي نع ةزملاو لب ةرمهنع طش مانا ىلا داشا نول وتلا لما ل
 سشرةولق_ جا مانا الريررزعساا نومك ل ىرك ازرجو لما نمزغأل وكر اكنا ىف زغاو لولا
 لس ملا اوكا نول ون الرعالا نان ااه ةرسافلا متاعم ن لطبلارامظاو مل |يكبت ل قى دج اول اذ
 مشايخ ماس نيدوا تامل ىف مل ةدمم اهنا نوم زمنا ركل( ا رعت نيت لش
 مهل نم موطتسا نا ارث ءاوساوعدا يا ءادعتسس الا تادا ىركر ا ن وو واوعراب ولحس ملا وه دقو
 :ض 0 جالا

 وابا لام الا لاوعالا ننلاعىف ىرشيرل قعم او لاروع ال ا معا نضر !ىري ناالالوق خسسع
 لشو لمت نااالار أل ناكر نم معتم ىنحملاوزعأل ناهس نم لقت | نك مات رعال مر ادب تو ماريا
 مالئلن اه ريع ىف الور سضأ اذ ىوملا لي ىر ريال قير زعل اوى ثم ايلد/ انعالا ينماقازي د
 (ىالاصا» م”ريغ نع لطف نش ميسقل ال نوهت الذا نو زج اع



 8 4 !ثورلت
 يوربدتيملو نارقل اي ىا هيلع اوْطْيِحُي لاَ وبدل حب اعت لاق كلذ ىلعادر قيم لفارتذا هنا ىف ©َنُْيِق نصوم نإ ريغىا
 2َنييللْلا ُهبِواَع َناَكَكيكَرفْلاَت مولسر ميك نيمننَْلاَبدلابي نكتلا َكِإ ةرديعولا نم هيفامةبق أع: كليوأَكمهتأي ملاك

 مس سس سس

 ممُهثمَو هتم كلذ هثداملحل هب ُنِصُوُيَْم ةكطلها ىرْؤُمْنِم وءالؤط كلهيشلل نكت كةلولا نمهرم ارا ىالسرلابي نكتب
 1 0 ل 0-2 ------ 13 كوم ساو قوموا وقتل

 1 ميد روع ءانج لكل ىلكل عك ةكيمَعل مهل لف هلْوبَرَك نإ وهل دي ست ف نوف مَع كبرو لري اري نين

 ا ا سي سس ب يبي بسلا

 0س 525 هالو اناو قمث ساييع نيا نع >2

 | قم لاح ةلمجلاو لاوهالا ةدشل فراعتلا
 مهم بسس يس يي سامي سلا

 9 9م ٠ هه. | - هلع

 معجم اَيِلاَو مهجب,نعت لبق َكَئِكَوَتت ؤ/ كأن د
, 2 

0 
 ال ةهعفدإ ريغ ئرشن) كإبأ ل لذ هيف يد ا ا اا ثم كأ ا

 لاا

 نال الج لع قربتعم ا سائلا نم قري رج تاترلعت
 بم زك ن اف مث ليت نآرقلا بيل لااوعراس ى إلعب اوطييكس ايباد كل لوقت سل

 بوب ابرابخالاو ىاي والت هةتةل حرودا» ليو لوا ىف ري ادع راسم دين اىمب ءط اعلا لبت مالكم ١

 نع ذاك اّيياو سلا لول امو يقاوم هملول عروق حما ار ىلع لولا بزك(١ قرص ا ءامل يبقي كح

 ف |ىمازن لك لي داو اميؤرافسلاوريناعم فريم سلا لبيت يريم لم الزلم ضاابانعم ل كو رفاضللاورزييبب
 راضل ثثم لجنس نيزلا لوق سل كا" دلع ]وقول يفرش د ايئاوريلقعلاوءريطولا مالكا
 ملهى حن ولي نازوجتذرايللا لقت ادانع بيرت لبو متنه شلا لبق رطسراوب كر يط ملا مالا
 قرص! بذلومم امل ن وبني قصرت ام ى اي ويل ابر يحال نيف ام ليو اناردب مهن ايملو ىاريواتمتأي
 بيزلتلا ىلا اوعر شن وجل ابر ابخالا نسر اير ناو أذ (ىهعا اج نم هسا# رز جت بس حكما يل

 . لل انتو تل فدي ايارةهشح برادا! اج الارم عولبو_ شن ىفا وظني نا لبر
 لست لك ةزطاوم (دهير سد ولو ميج مريخ منن لطارخ ا مامي نسر ام متو قرجو سيح ماو لت اذ
 لايفوريخاي ناهرال َنيوتلا نا د اىيس شبابنا لا منسو ارت حيل ىلا خلا ىلا مماملف ألا
 عطالفم واقي اونع ذي لو من اذأب لدارق لا يوغي قيرف نوما راني /ن مى ا ىلإ ا نوت نم لم و
 لوي ملا ناكم و ريع يما لص "يسم ار ىفو هوس الو قارئ الذ مسوق ريشا ديول من اير يف
 موق حلك ىداما» نولشدي اوف هلو سلا حم نارين فئاذ م اهي مدع لع نزح ال
 عسا عربا (رعم نا ركن ىارهنسل ا موجب هز عراضتسالا مدع ىف لوقو معناب ى امبير إوق داما ىا مج
 راق كسكس ىوام٠" م ولكل عي ب ادوتتول نر قلا خرامب نوعنتشالرازدلا كلك تاوصالاب
 هس !م«ولعب نوصل ىا نورعست ال اوف كرف ورلوث د رص لئال نأ اجيب كا ساير رقمي ننس
 بيارطني نرصد لوق ف اني لشد سي ابرعمملا ضن ل علمت عئي لو نورتي الو نوط اًيالو نورصبتسيل ل
 سك ١ م”ولقب نورعبتسم ال ى نورعب الاف لولو رلوك حل خوال ملرعبلا توب لع لدي شا
 رباف فيلا ظمو نس مخاد لوث ىف انزع ند ابر عب فل لملم شالو نورين الو نوط انبرلو نوعي ل
 مرو ىلا منعت اوفو ىا نورصبم الاول ا/ولورلوت حد وشم اجو ىو انعم ٠ ملرعبلا سرور ىلع ىل دي
 22207 قروعبلا فذ ةرلاور بئس الادرابتعالاوجر أصيالا نمر وصققملا ناذ ريما معرصبلا

 رمكردي الاد طغت وبسم ىلا سكي لكل و 0 2 و ا ا

 مآ ل زوق لس روعساولا 7 وعلا يناب م دسف اوف ىن اون ار مذ عما شيف قمع ار يعبلا
 ريل نيىلاعرربملا لم و رلوق هله لمب رعبا نورئاذ مصريا و نر يصمل ١ ندور ممل مما
 ووالي غلا تناليو انا ىف لام عاسالا ضسبلي ل نم نيس برك ا لومي نما
 نول ملاعوب ىذلا عراورالا ملاع حمس ىلا ىب اّملادرراسفلاو وكلا م اهم ىزلا ماسمجالا ملام قريمعم نع
 ملطف نمل قا لبرامن نم عالى رك يا مرخألا ا يسن اب سياف اينما رك قرم ناذ هانئ لد واضالب
 حرصوا انا اور وطنا مولر شمل لاروبتلا نمد اسال حربورضومم م ىلا صخشناواص نو اداع نولي شحلا نا

 قيل منت 210 نإرقلا تآرقاذا دي نوت ْنَه مهنه فيسلا ةيابخوسنما نطو © أمان يبرأ ل ني
 تنك كيل رطني نم مْنِف و توري دتي ©َنولَوي أَ مممصلا حم انك ول وم هريلع ىلتيامب عافت: الا مدع فم موٌمهَش

 | اي _مهشناساكلا َنِكل واني سائا ولي ل اَنإ رودصلا ىف ىتلا
 :غ6:/ كفاك يملا نم لاح هيبشتلا ةلجتاوأاهلو رهلَنفكعآَس وهلا

 اي 5© َنْيِرَسْمُم وناَكَمَو ثحبلاب لوك اَوْبَدَل َنْيِذَلرِمَحُرَو فلا قاعتتم
 ا فو نع طوشلا باوجو كتأيح ىف بانحلا نم هب هُم ْلِهَن ْىَِلا َضْعَب َكديِرُن ةسكازلاام ق ةيطرشلا نإتون ماعدا هيف

 دش ا مهي نعينمهرفكو مهربرزكت نم©َنواَهِك م لَك علطمُنْبعَم هللا ّث ةةجئماَيلَ
 نمو لوسرلا ضو اوي نحيف لدحلاب طلاب كيب ىف توب كف مدرإلا ور اج اذإو ”/ وسر عمدلا نم ولكل ؟بانعلا
 6و يصوت ث بانحل اينَْوْلااَنُه ىقَم نوفي: ءالقر, لعفي كل نكف مرجريغب مهري نعتب ©َنوُملْظْب"َل هُم ءهق دص

 جكَّمأ نكي باذعلا لولحمكن كلما فيكق هيلع قفردقي نال. م الإ هبلجا

 كة ا ا ا هانا اهمها

 رحا# ةر اطل مسد اصياب

 ان« نايفن 3 رسل و و وص رب حس رجا ماو

 وا اهندلاق وكي مهزأكى اه رمت :
 م وقل 3

 نمت اوتدباذااضعبمهظعب ف

 1 يي سس صول ب يمس وا صو اسس ري وو سوي

 د ا

 وأ ام مث الامور |ملاع ىلا منام لامي لولسل ويل اهي وؤرلا مماصب اروي نية يدرغالا ص اورا

 روت نم مرورج او صخافا طمحلاو زين اويل ةروص نع روم اياوو بي نا بت يئاضنلا تاافص نر ارا ب
 مسلوق تسلط بس ورا اءذو نكرلا لان ل اذ موب مت اتاك ينال يريم ىلا ين احورلا مين انالا
 ى اعيش ماو لل دما” من نوف د ادني مجريتفت لفن شما ل اهردب لاع نوفر اعت
 حملا مولر نم ورع ن اسنالا نارايط الا نعم ف كى ال اوبس الا رتل ل وق اريتبمت لأ ا كلل
 ناببلا عود ازب نولي شمل ا وب فيالا نال ةررقن لام وت كل لاو ضو 2 رلكي الو

 7 امج ايري داول الا حم ل ازرو لش اب نوفر اهسس منال ثراعبلا نيددقم مثول امىا لما فو

 رسم الكف ثعبل اب وار, ناااماذ لفل اين رف راوي دو اونحب ذا لول شمعبل اير اح فقول ىف
 رون ايبوا ميرسي مون رفداعتي انظار رق حاطط. ريتا شيث فقوللا ف عال
 تلهف_ كا ركلات فن اسمو ارلاش بلس رمكلا لوط حب شا تراهسلا نالاوشلب

 امنااامبرعا ناصول اذ اهني ذل ضر قطو ىلو نس بميجج و ماضى كرشلا نا ةدامش نيب لاسر ترلو
 بسن لح ىف نول نا يلاذلاو يما نركب لا فلزل و نورس اهئ اقلب نيتزكلا نا لا كرف غف اسم
 مسك وعش نم لاعذنا اميرما ناضرو ردؤملا لولا ازي ىف كل مولا كن زل ارسشدقن يل امى لور انما
 ريما: كير امور هلل ةنا» نرفراعتي لعاف نل لاعزنا ناو لذ نعي ات مرشك ى ا
 موق بيار م ا اف نرسم ل لوفي ماشسلا ناك م سو سيل شال
 مسد نرمالا ناذ ضعت الورم اذ لام لكى ازيازم نم نيفيا مث ايلا مدي ىلا مةرؤل وا فلاح ل
 فباوزي ليت باوتبو ليون باوترمحم اني افرلوق نامماد لازفرلرق هلك ىواص
 واسس كاف هولا كلذ لييرض نإ لبق سيف نموا لاذ اينرلا ف ةرمن كلا عم ل يرن اياوري رسل او
 يلا شد دق معن نك امج لكن ا لعل رمي ألا هزيل لور ىن لكن زرت حلل رب مرغالا ل
 يكن انرسذن يف الضالا مما نم ناو ىلاوترلوقي ان رك نيو مم لا نم مما لمت اامىل وترش ادالوسر مز
 (وقلا حر ازهاع لوسرلا نومي نا يصور ال هانركو ىزل !ليلرلا الق ءَرْغلا لاوصا نم لام حازب حا ضعي
 ةرفلا ل مك هرب الارخ ىلا نيل ارتوعسم وكن م (نلوسد مديت حام المحتل ! الوسم منول نمع حمال (لويسرملا مكن ال
 باماو شكيب ايس مجشل اطيل نكبر كا روك اذيريف ارلككلا تايووم عروق و ور ايرالا َةوعو ضرع ى
 لوشر ناسل ل لوا اورزن امك للملا امل ىتعتت ما لك ن ف لم هريرة ألا قسم سلو ب ورخ أ باوك
 جولس | مدلل لرسيييل ب اهسارمعبا لرعسد مما سردي ل يرحل ا نال رطل لب ا يسع مو لسا نا
 ال وسد ثعبن حن ميز وم انلامو متو ثري لوا |لوسر مترف ورئدرربب م اّقعا يزعف مالسلاو
 ةواصلا يلع (ئربن ضن اصخ نم توللاردب ”لاسرلا توب: نال لسرلا يمك وبن ليم سا ل اسد سستم امتد
 لبق يي يازملاباولللاو اين دلا ىف اوي ذعى ا رززي ىنعخر ف م نوتلا ناشالا ف اك مالساو

 روب ىنت هلا (ولر ميلا لسرا ىذلا مرور داجاذان لئاقمورب اه لاقد باقعالو باو ل لوسرلا
 لعرازير الو من انس نم صنعي 1 روهبولاول نسر هلقبس

 ام 8
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 ص سمس م م يح ل ل يس ع يس يس ص صا مخ ص

 5 3 مور لدم 2 سا و تا يب نع ل ا و رت . امو 2 ف 0077 . 5 2

 قريخا نير( لق هيلع نوم شتي © َنْوُم ٍلْدَتْسيالَو ةَعاَس هنع تور اتي نوري الد جهل جاد مه كهلو) ةمولحم قدم
 مم ااا لالا

 عضومرهاظلا عضو هيف نوكمشملا 2َنْوُمرُجمْلا بانعلا ىا هذول جَتْسي ئش ىا ادام ارائهنؤأ اليل اًماّيب هندا ىا هبا َنَعِرْكسْنإ ١5 وإ >بود عر ثا راك رس 2 سم وم ىبصلم يارس ىلع ٠ رو يم مصاص و
 ك0 موب وع سس مجسم

 مقام ادم ىواجتسااومظعا ام ىاليوهتتلا هب دارملاو ىنيطحت اذام كيتا نا كلوقكطوشلا باوك ماوفتسالا ةلمكورمظملا
 010 اا

 هيرثدُلَنَد و نونمُؤُت للامكل لاقي مكتمل بقيالذريخاتلاراكنال ةزمهلاو لوزن دنع بانعلاواوّنراىا هي مْدَم|امكب لح
 عي بس سسشا ا يعل 0 يا سلا ص سس مع م

 2 نوب دتنا امبءازجالإ ْنوُرْجتامْل هدي دولت ىذلاىَنْدلا باٌَاَوقوُد اوُمَلَظ َنْيِنَلِإ ليَ ث ءازهتسا ©َىوُلِحْدَتنَت
 هم بسسس مسلما

9 
 ا 4

 نو 0 ١ و 0 وللي 100000 7 5 وزلو 1 8 آو أ 56 7

 داس افي 00 ليز جمب 0 0 انَنإ نر معن ّىْ) لَك تحبلاو بانعلا نمهياتتادعوأت ىا محا كننوريزتسب كن وينتسإ و
 سس ل 8و سس سا + ط و مر دهلم ٠ * يي نحس 0000 هب

 ٌةَماٌنكلاورسا د ةهقلاموب با نحلا نم هبت نسف لاومالا نماعيمج ضركلا فام ترفك تملك سين لمِل تال و بازحلا
 ا

 قئالدلا نيب ْمُهَنْيب َىِضَقَو ريبهتلا ةفاغرمهولضا ني نلاواقعضلا نعمهؤ اس راهافخا ىا باَنَحْلااوَراَيَل تاميالا كرتىلع
 00 اا

 : 46350 تيأث ٌقَحءازجلاوثحبلاب هللا َلْعكَثإالآ -ضركلاو ٍتومَسلا ىف مون َنإ لا اهش © َنْوبلْظاَل هول رعلاب طفل ا ا . 1 7 3ر2 ع مسا و سا جام ا سدؤم أرك ود 9
 هل ببيسبيس- ه- سلما

 مده سمسم 20

 فر

0 
 و 53
 سك

- 

 مالشلاهيلعىبنلا

 و

 1 وس بملك 0و صا اصؤوسر ها 7 ”وقد وك ّ ”, هلو 6 رس والا وس حك

 227 نق هلت لها ىا سان اهي مكلابعاب مكيز اجمذ ةرخبالا ف © َنَعَجُرن هي وتْيِعيَو شبوه كلذ © يولي سانلا ىا
 ىّرُمَو كوكشلاو ةدسافلادئاقعلا نم ُهرْوُُصلا فام ءاو د اَدِشَو نارقلاوهومكيلعومكلأد هيف باتك كير ْنِفَمظعْرَم

 0 9 9 5 ", تى تلسو 5 د5

 3 َنوُعماَِقديََوه ارم, ةجرل مهلا كِل نارقلا همي مالسفلا وذل في لكي ىو ةَيشَيَو ةلالضلا نم
 لق ةتيملاو ةبئاسلاو ةريدعلاك ذَسوَماَرَحُةذِق مَ ِقْذز نقول هلا قلخ زنق فوريح مرمر ِءالأو ايلا ايندلا نم

0 

 بزل هللاَلعن كني ننزل للام و هيلا كلذ ةبسنب تدي نكك © نوةاقوال لي 3 يلقلاو روبرت كرو فرت تزال
 لق هلل رود هدف اب روق الصرع زن ورايطم الا قف افشل سأرلا نور بشن امر انف ىعا تم 55 5 5

 لحن ناولو زوق للكس لا» ةلامئال متي قتال نا نعم او ريان رّف يش نط جبس نمت بازملا نش اضي | ني الج لك قروتعم رب بلاى ةريدص ثا

 مي ىروت اد اهلل عانس ال بازعلا نم سفن لكر يف حت | ىنعملاو | يكلاوبج م ىلع يع ادا انبسول ا |سنأ ميسا نوم تسيل لوق نا ليو لغسل قع وتس لا نجي نورخاترلوت ل

 نوي ناوايرهتس نوي نازدبتى رفاه تسال دوق لكل لا" لاومالا نس نسالا ل امتدت | | فن فقر ذل ةردل ا ئئرجب مادو لداريع وري قه! عال يرش ار لعن وطحموا
 عاول يرعب ىرف تب نولي امداطم نيل ناو ىمتفانرتبرذ لوقت رمان الاتش اعواطم ناك ذافطسما | | ءراوتسالاىف خلمدبايرعشسا تع ليتسملا هس ىف ظن ل الريان اوما ىف ذل ايلا يف ةرئافلا ناب وردت
 مو ذاجما نموت ف اسضني ترفل هرمون فوزي لوم ايرهتواذلحب نان نييولا لكان لحفل او | | لفلاور ين فريف ا مت مئاداراوق لس كم ئجنا براثا ذاراجذا ليو مدت بعل
 تما نين ردرهب ا هرتنلم سس ممر شاابر أ ياقلب حم او نايس اسنعن نعل واجي ضن لكان لاحت | | . ىف خلا لوعملا ناو نيلوعنم ىلا لاو نا ىريتستاهضاو نرخ ىحم تيارا ضعت بررعلا نا لأن ابرق
 سس نزور دورك يارطأب وف كرب تساعدك راد كرا لضابداد كربلا ندا ايد دوت دفنا نكي رجخا حم او عئض (اييرز تيرا بيرحلا لوفل يخون اريام عم اههندتعمي م انطتس لب نولي يلا
 ماما راو ىريازلا ىف لاك مام )اورساور وق كيل كك ف ىو زادني زين تطد لامرمإم وب دات تايب تّثدالا فانل ار يرتب دال للا نم ةرابع اًمايبراصاما اليروق حلسس + صا ديز

 اىدانميلا رمد ىن ني" لبشسيومملا نسلط قاومت ى ادرس واول ١ى اوما كساد الا || ناكل باوج نار نارين ماطر غما باوج مايتسالا لصور للك ل, ليلا و
 ن وراعي امو نوريلام مني لاوترروقكغللا روسنا نعيم نييسلا نم لق ان لمجلا ن اهي عبس اكو | كارم ناهس نى اى اوتربانع مانا نا لورجخا ماو حرور قروزعلا ىف الاراذلا نسف بال امارس
 م سقت ل سرلرم لاو داسؤرلا ىلارئابريعلارمارنل اوس اورلوق بلل. ,ريئتيرلا لتكمل لوجو ام مثل انئارلوقو ( [هؤتسالا ىا هي دارلا و رلوقور جينا لبيس اين هي يشل ارنب بر تساي ال
 دز يماورم نال يئوسضم ايمى ازيورتلا فوض مالا نوف يازدل ورب يئداسؤيلا نا لاو | |. ىلر العار الورع ابيلا نضر تتسم قيل لف عوط ظن واقتسا ىلا علا ىاو ولت
 "ريل ثلا بنمجف تلم فم رمت ايش ل ونلنالادتسلا لاق برق لاب ازب لح هواها يحس نم | | ميار اب نلعي هيغل دما مثول لولا باتت حش 18 وراجتسام لوقينالفالاو يل
 سلك نامذاد دال يلا هز يم نمد مب مدادتالل مويه ةاداالرق للك :ئداص | أ ازا لتر ندا نمريفرب فا ختسا ناك اذااطرشلا باوجت ناز عت داب ناوي رقعتو ىلا لافازك
 و تاولع اف ايدل ن اف املط مرعل لذ نكي الذدا اننب نيب ب تريشال لطراما نام نللمول امنا تمت ةرفاك | عظم نط شلل دلما حتت نا نكي ياو ب هرعلا مكمل ذأ
 وا بير يارب زل اي ناكر اوس بقاوحل ايريكز لا ىب لتس عتااجرق ل وق تلك سس ىواص 1” ضطرالا قخلاو مياراب قلعت م [ّيئسالا ل مسواومدنل ىاافوزم ل رشلا باو نوكي نا اضيا رمز لازوجو ءازج

 دريل نع م ببال نيرا كيمو امد بكا لاك ذطنووحس ويا بياع لاب | ريض ناراهنال مث ىلع م تسال ضرع لوفد م لوق علل لام نومرجلا ذهل جتسي زال ورب
 لص لا لضنب لول جلكشسس  زيل لادفالا نيرفنم دنس لاهل بنمدزولا نكي | | نهج رودسلاولا ٠ نايل ال ناب مت [ةقييقت مب لعو بازرلا حان رعبا ل لقا قريب
 لمعلا لع دور اورابجا مق م اور فيل #ك زف صرب ف سلا لضعل وجر طي لض الاو ورعب مريم لد فوز ناإلا نال قرالو الوريث لآ زر شيال ىط ب اعلا عوفد نوعا ن اال اكئاد )رض اراك او
 | حري نارل باتت ممرتفسلا تاؤصلا همم ىذصصت ا نم نا خم او ربما وان ال افلا تلو صنم وا وقل بص انلا نال يراشا نون آلا مناير 7 ”٠ لوقسر طوع از لالا ذب

 هر بجاولاذ يول ل فيلا فزت ني' اوال هد ةمدض. ف هدسج رعود وكيع يلا مناك | لان شك ازاى عن لاي وسد لو انا لع زوو رقما لعفلا ناو نونو ثفوزو أل
 باشلاو ةرثل اب نوفراعناا.ذئربتي لاى هزي و ددرس اداوزيورؤملا يؤ ميكس غلام تاشفا | | ملل عا عين نا زها لاوياب ثلا نايبلا ور ةرابعو لما ما مت [عّتو مز وقر ملا لعفلا ىلع
 نيل ناك ماو لشغل زق لق يداعب نائل ىوس ادام ورسام« نااي اذ | م اسال لب امنا روكذملا نودورقنل تاب يبونسو جد يب انس ولا نون: لع نانالصاو ملل
 باطنلاب ب وتش ورم اه نبال يقوم! ىاراتنإب لق هيتس لا” دولزنلا ليد ابدا تاز ابا دال حرق ورعب من ايادنعم) ليت ى ا نّدلملا لوقلا ست فوزي لاونج نم ائيتساوبمدو سكش اكو ردب ايف لعن ل
 مق لزما لعموم نب ريش امإلارشنلا لزم اردت طل لاا ساثلا امي اي لوقا بطدت نأ عم بوصعنم ناو نا لاري 2 لاقيورزو ل 4 - 1س والراكب مش 1 لأ ىازعلا

 ىبد متءاداي بصنلا لكى ىس وزنا ىا فو ذكر ناحل او ءلوصوسدازيبب لحما مالك يول يب اورترارس رس يرو هقس ل« مال سا ندع ا للنار ل بن لات اي
 .بكا» يف مث نالا كادر قم لوالا لس اعلاد ريك ير ركل قنا ىلع ل نزارشلا لمن ان او لوالا لعن "مل اقيربق حرام اررقور يكن ولمس كرو نا لري ا ل

 او مياداب ءدصتس ءرمب ١ نوم الازب لموراكن ل عزعلاف ليل او ميلا ىل هن نزار ىءالدرقت عطس || ات مال نموت ثمن وجعالا فورت نمايا نوكسو ٍةزهلكبى يروى 6 |

 نا كسلا نورها نحمل او ءلصمم اهيارثكادا رماد ىذلاو لد ىنحم نىططنم ما نوب د ري انس ا لزم امل نمداورورب نك ى رأ يرافلاب ىحماو ىدوانمربا ىف از لاو ىا لايف سرنا ف مواول لصوتك ذل
 هر ة يولا 8 ةسن ا مر ل وكما “ا 2 0 3 0

نول رز ما ميركلاو ليلك لع ةلاوئال بق لومف بل اب بازعلا موفي تريز ارا ني كبر د نميز امو دتولا_
 رواوتس اوس ا نييذلا نط نوزوق لل كارلا ىلا كلذ بن ىل 

 مدع ب در الار ومالا سين يللا تاوطتلا بمب مب ثاَصِب بارت لضألا لبا نأ ىلا ةراشا لا ىو
 يراشلاردقد ناووزم نللا لوعفسو لد انن نانعمدرصملاو نظملا سنت بسن مول و يريم نيرزلا نظد

 ل باتا كابلاوبج او رخال بلقلا ندا نووي اشي ل وترسل ارو مم وسل لئلا لب ١ الو سرسكا ! ءلر
 سات وبي ناىا حسا 7 ىربازلا اياناد حهرع امييازعلا عر ثدرعبا هانم نوكيث تسع انلاو لإ ا لع مر ارعملا هزيل رع: ا "رك ى ل اميل اوما فانيلا بسن ايلا نك

 1 ' و ل حوارا حب راشلاو مب ل رع ري طك مالسسل هيلع بلا لب سوست ل



 50552. آ هل ] ْ | ١ نورت

 وهلا نحل ومقعمادتالا همهلاهمأي ساكلا لع لمعت 15مل نإ مهرق أأل هنا نوبسعا "ةماَتْلا موي هي مهنظ ئشّقاىا
 سس يس ا و م ل سب ب يي يو سما كل م 00

 هتمماو هبطأنخ َنْوُلَمْحَت ال 5كيلع هلزنانازق نم هتداوا نشل! قم ىا هم اَوْلْكباَم و رمانأت فرلجعاي نديم 0 نودكَفَي ال هه 2 هدو 53ه هادو اوم د ُُ .1 ناره د و أ 3س حرص سب 5 و 2 ل لو :
 رخصا قد نزول اقوم كبَر نع بيغي بريمو للاى ايو نككذخأت َنْوُصِْيِقنْدإ ابق ًمْوُهْس زكي ء اكل الإ ِل مَع ْنِم هقتم م هع. 2 .٠ 9م أس 5 ٠ ىآ[سص كو س5 هم سرور ا ري صرب رءرور ب |صص هو

 ركل ليد كإآ/ ظوفحبلا حوللاوه نيب نيب ينك الإ كبك 9 وكل ذ ُنصْرَعْصَأ الورامَسلا الضر ةلمن 27 7 . 3و هك ل م 57 ير < رمت أ
 9 ه عرو 5 52 ٠. 555 و 5 8 ط سىس 8 2 00 سمس |( . 2 رب دج رس ب رس 2 رس

 ترض ينل قويا ف ىرشبلا مهل هيهرنو ديرما لاثنناب هند 6 َنْقَتي ولك داونز مهقردفلا ىف َنوُنَرْكرْمُهالَو مهل
 50 سامو فا” و جاز م يم ىإ56 ع « نم : |

 :اجل كلنا تيلي ليت باوشلاوةنججلاب قرضا فو هلى توا نمؤملا لجرلا هاري ةحل اصلا ايكرلاب مكادلا هجصشي دج
 مداد رملا ف يرو رقما

 اي رياوس
 ةسغعكععس

 *اًعيبَج هذ قوقل َةَّرِعْلا ف اتيت اك ديغو السرم تسل كل موق كنسي ال وثب وهلا وُ روكنملا َكِلَذ ةديعاومل
 َنْرَل يتيم و انقلعخو ليوا ديدبع ضل ىف نم و ٍتوَصلا ىف نمو ل صني فهم [دهف لعفلاب © يعل لوقل يتلا وه
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 اهئامهزط ىا نقلل كلذ ىف َنْوعبّنَي ار نا كلذ نعملاعت ةقييتدملا ىلعدل كرش ًانآنصا طيغاىا مران وُ نم نو دي نوري

 هيلاراصيالاداتسا رصيدك ليلك َلكَج زلوم كلذ ىف نوبذكي © وصرت ل مه امن و مهل حفشت ةببلا
 نمو ىداصنلاوؤمريا ىاولاقظاعتاوربدت امس © َنوَعَمْسَيِ وَمِلىلاعت تمي دحر ىلع تالالد يدلك إذْ َناديِذر بم هيلز أجب

 _نم لولا بلطي امناو دحالكنع ُقنْعلا وه لولا نعدلاهيزنت "يلبس مه)ىلاعتلأق نكد للا نَا هيا تانب ةكلاملا نر معز ئ
 هللا ع ىولوُتتا هئلوقت ىذلاىا أذهب ةهج ِنظْلس ْنِم كَيْدَعام كل |ديبع ءاقلخيو اكلم ضال فام ٍتولعَتلا ف امن هيلا جانتي
 لييلق ل اتمفقل تو بحشو 0 َنْوَحلْفُي ال هيلادلولا ةبسنب َبنكْلا للا ع َنْورَتْعي َنْيِنَلا نإ لق خيوت ماه فتسا © نوما 0010 هلث رك وو رج 000 11111

 ٌلْداَو 5 نوكيا اكاَمب توملا حب َلْيِدَشل َباَرَحْلا مي نذرت توملاب هجم اميل مث مهتايحةدمهي نوعتمتي أيندلاَف
 لظعو ْىِريِكْنَتَو مكيف ىثبل نتاَكَمْوْكْيلَع قش ربل ناك نإ مدي هيؤقل َلَدِْإ هنهلادبيد ريش ابن ةكيرافكىإ مهْيِلَع رأي 5 ناو حفر 5 مكاسب طلسم روف كس ع وعر و م١ ص مالم ع را 1 و و7

 | تل الج لس قس لح اختلاس ةويدم تاقيلع جملا ال سلك بجولام مرعي لى ا نون كم الورمؤس فرخ الرلوق "راسلا را م ل | 5 7
 عررانعلا سفن ل لهضو نر غثلا نا نم اراررمااهرانعمةيناثنا هللا نرلا نوكم سدي ىلا ماورد ء ازا | | ناس تاك الزل هل لش » هرملا نبوي ل مصالو نايشاازب نشل ىااززق لس
 مانا ىلا ٌةداَّسا مرسل اررواونمآن يذلا مملوق كلمت نا» ماقملا بسكب ماددلاور تس لا يبطي ا مار اول امد ىايبايحت لوالا لش نا ورطملو ان اذسلل تم نر يفعلا ى ايلا وا
 لاء ايلوا تاذصام هرعت دقم لاوس باو عقاد غنام جلا لو نوزم رتبل رف لوموملا | | نان نان سنن دهم نار اوم“ مولى امتي ىلاثل اسد اضن ىف لزنوزرطت ىزلا وكل شع
 داشالاو< » نايرالاباوفصلا ني رنلا مرسلا ءايلوا نا حم او ىوفسلاو نايل اباوفضنا نيذلا ماي باجاذ ثرتباو يلي” االو 0 ا الكم قري ازرهف نم نآرت نيدو
 1 علا نطلع ت ايلا بي تواد تايبماملا ل اذن! ىب ىولاو ءريطقلا هل لرلا لع بم ميسا 0 نأمل وزمن نايا دم فد راش ايرلذ ثلا نيئولا بسم

 روق لل لاو رقع نرههظخب لبرلا اري كراش رهف ابدل املا ار ؤرلايرلوق للا ىوامم | | 0ال 02 داس( اعلدلل باظن ليم" دوب اب ير صييصنرعإ اى ا شءاورنجاذرلوق نيل
 تكذب بيجاذ نوعاال لاب ليتات انيتس ا روق ىلا ءزطأسم لجل لص اري ىلا حيل قلاتضافالا ناييرس لمنال نوزغانرلق حل , كات الا مسلس اذا بلا |مي [ررق

 نئش نارلوق كيل ل كاد تيلعلابرعشمو مو م الكر اديب ا ىوهتلا ف انيتسال بدلا نوي نا ليو هك حور" ايبوا رؤس هُم ةرف لق كل كاب لوفرلاو للا ىف خورشلا انب,امب |

 سن الو نيلا نعرالا ف نيد لئلا تاونمسلا ف نم دم اذ ل اهلا ىلع وق او نم لضرالا ىف نيدو اولمسلا ال امنا وار نثري دن دال او رايس ابرنغرو تاووجوم ار ئاس ىف ىاراهسلا الو نسالا نق
 لن! نايا ةراسارياختلا نارىكح ا ىف لاقيروا نم ديآلا هزي ىف واهي لوا ديلا ىف وست ف لكحل اوم ازبو ىرلاو ٌيرعلا نمرارسلا قوف الرياشي الام توهم امو راهسلا نرسل اموت امو ضرالاك ثلا رب شيا

 نام عب ناواذاذ ساعناب نوار يكل اعلا ريغ ) لرعقسم اءنان ل او ناىبرل نوكو لو يضيف اديمب | | لد هس انباع ب ارث انما اوت ةرمعل/ل اعرارسالا مامدمت ترمب لاهو فلؤرزطو لئذملاو
 راك. شو سيف انامزلا نزلا حيت وزوت هلك. ىداص ٠ ةقيقح نوكولص لمدى ارو راونسلا | ايد نادت تس لسسس كا# مدت الو ىروتيؤملاى ا نابا نم نيب نييسالوت فس داع
 1 ءاكر سر يلا نود نم لأن ودي نيزلا حّتسابورسزقناو هروشا فوز نوعري ل وعم و عر ”لوعفم 21 تي ددّشلا زرعت فرع هولا رحم هب ةيالولا اذ مس امعاو لا داهعا كاملا
 الا مناور تيل حورس لام زن يب إرلا ف للامت رنا اش نال ء اشم اومن او ”تبقلا يف امنا تلسد زوما لم اير ذاف امفاصواارلاوجاءاطف شارع ةوامعلا ظني امي ؤر سضنلا ةقرحمو

 لمان فاو ليال موداولو لكس ىدامارش داك بدم ب[ | اطول دام وتيم لالالا ىلا ملل وب تالت مولان هزل صال سراو بز لا فيلا ملا ف وصول خم نب نوم | | انس خس طاع تل د ابك تنم ةدااد ةداعل اا بؤ ةدم
 لوالا تهز خألا ىف اهلين لكن ع نو ذه شيت ابصا يألاهزب ىف و يرش لرد او ىلع ولققلا نا ى 2 نما اراظوذح نوكدنا لولا رش نمو نايصم التين نيالا لير تدابخذ
 ىلظم ني "0 لج ىزلاوم لص لاو زصوركؤو لا ناثلان مت مو رتب ذو لنوم و ليلا ففصو د راع نيكس الي الوثا نا ملكا وأ داير ور و شارتعار لع عرلل ناماي لو روصح نولي
 ريد م امهدان وقل ى زم ءا رة تلش ىوداصا» يف اوكر تشو | ينتسيل ارعبصر ريل وريف اونكستل ىروريصاورؤلا لا تار ا نأ رك اونمأ ني ذل لورا لاعتديلا لاكن ينموملا يمت نر رشم
 نضرظما نيب مقود ف اور مبتل لقي واعمل ان او ورع و لوطملا ىف اكرزيل ل ماق هداش مام ام زي ةيالولا ىف وز شيلالو ب مابلا» قا لرجل. انف نع ةراج ةيالولا» لودسلا لبا نمدتنا ىلا نيلصاولاب مت
 ديمي ع لريلارعبف ل اقراصبال اهساننلا ناكل قشلرانلا نتف يسبسوم ىلا نرظتاو ليلا ني ورا براعماو يالا مولع يلق ااا |ؤوعب نكي سال لف فوقنا ينو تادرملا
 ءائيلاو صالما لولبلاورنغا ناو نورحض لني نورعي لا تتلق ا! يشل اون ىواشيبلا نع حمم للا نيرم ىل عج اون ليا رداقلاربع حشى انعمتما الن ادم رق ناسالكلا ناماف ينل

 خاتم ماراوق يشم سس ابرشو بهن لب رولطب زويا لورمعسل حمال لال ازب ل5 نإ ىحملاو متلي ءانغلا/ لبا نب لكل زيكا ناك ل والا نوه يلا رجوتت ناترغتدقد يالا ف اعملو [ولعلا نم ملا

 لضوول ا مالريلل فقول اورموق عمور ذا رانرت حالا لا" تدي ورث ريب الين دعت رينو ”ليلقلا ملا ف ةدييما هفاسمل علو ر اورلا ل نابع اهر الاى لك حلاك يوكلا تارا امو

 رير ماض ف اف نمو زوقك فن قل ى نسوق طلسم" رك اور زتلا لب لل زوق [فرظذاراصل ب اهل ةياسنال» نوفشنال شيع نالزن ابن 'مرمتسا نيذلاسلقتلاو غايب 'ن تددم
 ريا” ىف ا وارير تانى انام ارالانا ايم ييطسو ممايذل 'قالغالانء سن اريك نر يصوتلا قلرطل و نسر ايلوال بعز ميالولا
 7 ظ معلق ام الا فرجت ايف ىوملا عينا نمور ايل والا قرم زمرسضن اهلا شرخ قفا برط لور اهب نفر لا
 سيو مف ارمارث ادب لكن م يشل مرارا ىف تارا ى نفي نضرب م اناث ءانغل (لصال ّيرارالا لونسكاو ,زيعالا
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 59 : مس 5
 مق قسم ل 1 د 5 12 .. يسود جورب و 5ىرري | تلمس ١٠

 دعم 2 701 ا حصص ئحمبوإولا وكمت واهي هنولعفترم| ىلغاومزعا كرا اًويجاَ تكون( عَف هللا نار مكايا

 1 م : م4 « ©. 0-0 هاى هع رم يو وهحر# «ه م ه2

 اكيكلتزع مون نو مكبايلابم تسل آف نولورمت © ْوُرِظي او يومتدرااد قوما كا اَوِضَقا مَن هي فورهاجو ةدرهظالياروتسم
 ا ثا 0 ا 00 ل

 ىف نمو وبك[ ©َنْيوِل ملا َنم وَلا نأ ثري ايلا َلَع الإ يلون ىرخأ امن اولوتخ هبيلع باوث درج كنا 70 ا ا للا لا ل ول | س . سوه دم و و #3 سايد 00 ا 4 0 ٠ ثا 5 ”دو ن 9 ا
 ري ير ور ا 8 جاص وأ و كن رك رس ليت 7 ىلا رع دس 5 را و ووحد

 ٌةبِقاَعَن اكسيل ظْناَك _تافوطلاب اتاي اَوْبَّدَلَنْيِزَلا انقَرْغأ ؟ضرالا ف َفِيلَخ هعم نم ىو ِكرُدْلاَف
 000يياا0اثا

 نع اولا سلا بأي هموق يأكمو وعر لإ نوره ىو د سب نم عبو /كايلوا بولك لعانعبطامك ايدلا لبن
 2 اج امل قحاي َنْوَلوُقَنأ ىو ةرهاظزبب هُؤْيِبْم تكازطإ القئ ندع نم نع 0م غو كلب | ول[ ل

 © َنْيِمرْجم موق الاكواب ناميالا 27

 يزد َولاَك رافتالليعضوملا فماهفتكتالاو ©نورحاَىلا بيبو عسلارصس لطباووب ىف! نم.لقادقر َنطوصبَأ رصسل هنا
 ل55 نيقدصم © َننوْؤممُّك نانو وعم ضر “ضال ف كلهلا نبك مك َنوْكَك د17 وَ رنج داكن دول أل
 ديقلملا نحت نوكت نااداوىقلت نا هلاولاق امدعب ىو مَ لاو ةرصتلااجاَعَلو رصملا م لع قئافاوِلَِرنُي وا نوع
 ربك. ةءارق فو لذ ستوب وكس بخ دتدم ةماهفشتلا[م ىدؤم لا مهريصعملابح اماه © نول وتل يزف
 يلب قمل هز ربظيو تبشي قوه زر فلل لع ليال هللا نإ هقدهكل "اي ايزإ سهلا قائم ةلوصرمأدفرايبخا ةدحا
 للام لووقفم روب تيد ديد هححسكس كه هاا رع ا رسلا وكي ْنأمتورلمَو نوزو نو نزح لع نوعرذف وطالدا نبق ةفئاط يرج) لإ نما 7 © نزف رزلا يلو نيعاومب

 ءاعداب سلا نيزواهتمل هيف رسملا َنِعَلوكإَو رصم ضرا "ٍضْرَألا ف ريكتم لَكَ َّنْوَعِرِف نإ َو هيي ذحتب مهزيد نع مهؤرصي |

 لدالا امام لم لاث ىا سوم لاك وق حلا سب عشنا تايالا زلازل ا ردابظاة هلك 1

 ةمذف العجم ال انير "لكوت وللا لاولدف نييلنتزتتل ل15: يق ءاايزطذمأ رش نإ رؤقِب ىاؤن 065 ةيبورلا
 ١ اا ا يا ال ا ا ع هنإ هلو ه هه . ال سو نذل ىسالا

 وم لإاسْيَحْوَأ و 0نيرفكلا ْوَقلا نِم كير اير واتس اونت فمن قبلا ىلعمم ونظيف اتي ع مهرهظت ال ىا فيي موق
 نم :ريام لمت نورحاسلا عقيل و زوق و ليبجر جب اليحب جوكر ئااذيبوت و ملال ايرزكممالسلارياعزمج نم

 ل رم سل ا ظ بل الم لك جرجتعم امس ننام ةري رم تاريخ

 اوعمت اف باوجلاو ارتعا وا اوزننلا بارت تلكرأ لال خر قت تل
 امان عساوق هل نسا ميك زيزعلا ا رثع نم نير ملا نم ىلخم نظور ورم نكل نأ ورك

 يف ماؤسالاهزوت كلش لمج مب هوفتي نا غضب ل نامل ةراشاو لعبتي دل الر ف وزو لوقل نم اون نق بلل لبا” لولا وم فيصل خصم ناس اضاف ض وزان انؤتسالاو زوق كله لمج »ب موف نا غش ل دا ىلا ةراا ولع بتاء كل الر فوزي لوقلا : 0

 لا ال بألا ف فمر ا ترم نااالا ىبل ىر يوم هل تزخ اذلرم الا ىلع تعم لاتيل مزعل اوبس اجلا
 عبو لوقلا اذب ناف موت الع اهترم اني سنن نوعرف لاو روق حل 1” ازيرعس او نول بعت اى يووم

 اوت اري و لع ىلا نم ل يعغم عم نعم اولا مار وا هوكذد كاز الا تلد وانعم! لس وق لس
 .ىداص:ابّضعَن الو ابيررتى ضمت ل واولا نا اسيترتريقب ال تعمل اركذ ناي انبي وصمم اذ تلا راتبا

 | رارق لخ امم رو هر يدِص |ئ ١ شب م درب 0 1 نم 7 . 93 7

 ورم ىلا ةدارق ىلع قزم ادمرحسلا لوقو ب يخبئ ىءا نعمل اوب مشي وربنا دب ماتت ١اءرلوق الس ودور اذار غنم اروتس غو سك” لاو عرف اب نملا واف هريدي د مرعاوبب ىزنلا لوعظما نم ل

 لو حمل لا» اورتسنا ى ارت ارعا ىف ةرغعاف يبدع مدري لو سبا اذا لالا انيطع مث ملوق نم
 رجس وري أدت ةلوصوم اهف ةرهاد قزم كسا ني ايلا ةرارق يفورهسلاوبج و ىلا شير خا سم اهئتس ال ام ننس كلوب

 ةزعبلا رم تدهج او يش ارغنس الام تمرير كسلا طفل نا ىا لوي لف للسلع ب متي زل ىد | | سس 0 1 0
 7 اوإرجخرب مشو دام الاي عوفر مام ١ امنا لعركس اًااوردر قو ىواضيإلا ل د 0 تدك ا ايدو نوط نو مار ونسال قت ناو ناد 3

 2 1 متل نافروق كسه لا" ن وزي اونعث الوفا ناريريرغ ايا نوريرت ىذلامال اى ا هوم دا قلك درسا توزر وبدت ووو هيد ندزر تجريم لوب | | ام لق فسكت ما: اوس دارت لل تا الان نم لو ال هدانا
 تكس ج2" ف وزب يلا باور انيك اساء نال لري الف كرم ادب كطارعاىم ميم نى

 روك لو
 دقن انا مب سابع نب نع يطع نئرمررجت نبا ىور نوكرف اوت لس لراس ٠١ ن لطرف ىلا

 مي نيحبراو البر نيبراوا نيب ارئاوف لو شالا نم ىعارعم نمو روق ورم زلت ع اورتس او اوماو ىا هرازر رق
 رورعتس لاب قلعتيي نا ىف املاو ناكازب قاجنالا عقد ىا هاني قلعت نااهبرعا نامجد يف فلفل نر وتد

 بسانلل نالو تن ا رطس امو من اه ةأرماو نوئرف نزاخو نوحرف لآن او نوكرف ترم مم اوم 1 نعرف
 نوكرف نم اذوم و وبيتي وق امد ىلا ليقوررشملا خور نا زنمائتا سيخ نومي نا افارثم بقوى عع ارب ىلع

 ءانالا شل دابألا سلب ل ارسا ىي نم سوم ميلا لسرا تزيل اوال وا ناكربامب لاو م يش نص وُ مالا 0 1 ١
 السما ىد نى سوم مسن لسدلا نييذنل ادا وا نناكرباب لات م اهنس نم وأ مسلوق هلل  .لمجا» كلتلا ىنرعم اور ننزل ااا لحفل عم وبس و نورا رب قلعت ى زد

 ءايثلا نع ورك رغا انفا اتورزعاو رلوق لل لمت » لصدالا ف نوت د الا نوفل ى ا نيل عم لا فل الخ
 نال شيك وق لل اىلا#رعالا ل نمل ةرسلا ليسو بضل نع مقل اس نم لانا ىلا ةراشا

 ميواونم صبا او نحنا لخلف موق يد شلات ال شساؤل لو ةيرزلا اللعان لولو هل ل
 سم ىو متن“ نوف نم اذوف مانعا نونو اكره ال لارا نب فاشسا نمو نوعرف نم نوف ار

 هلل لراس » مل نييستو ثم نع ينال وسد مبدقنا نطريزعتو مدلل ىرب ل معو ير زعم هتاو
 داملاثاونمريإ ن١ تاكوالا نم سقوف ماوقالا كندا نم مضل مارس امو حي ارف ى ا ونمو اون اها لوق

 ةيزلوار اظل اري ىف راتملاومب ام ىلع حجو وكرر يثتلاو ىو يدل فو مودل الع نفر يلا نوكي نازو كيو
 ارش سفن اوملت ناو دف ماسالا لكون اورتن نيس ينك ن ملا منكن ارق وسكس مقل ا

 روعماولا "م الا اسيل ضعت ىل | عنب ارثسلا لوصا نع رابع ءلوصوم اياول زل اب رلوت ولع مدرع مث ايبا مرحب

 رماظلاىف اون اكن او نايراما منكم ل يا ىفئرزم عن املا باح ادروجول ىا ناييرلا لحن لفرق جل

 . لسرو يطل كرايم طيلتلا حم نوكيا لكؤنلا نال اسف ناطر شمل طيرال علا ملاسرل | ولحتم
 ومب اهند م امد باهباو ماكو بق ىلاهنرشلا نا رجال نبيحلق'اوذاكم ولا نال سكول امنا ادككو لا

 ريع ص اذلا لين م ازرو رست لع موق نضطع ]بقاء لع نط اش مرو هل ىدام» نيداث
 سلا ميلاد املا منام فاعالا نان معن شلاق جلخ نبا ميارغلا نم سانا ىلا محلا

 الفلا ليلا ضم نإ ياني د فم لكون عمن اولا نزعرا ىف افلا نوف اذان ماسلا
 انلول ناو ”ولناى حلول اني طلسول كمل ىا اان ؤس وابا ونتغين لوق هلل كل

 1 ربح مق [ يلع رفرمب وأ للك مر ارا ىف تي وق تيت كلو رصيف لع شل | هيلا 1 7 . -

 لاّورل نيو سول ب زو نوب ناروتو نوعرث للا لوسر اين ليث ى ا نولبو سوءز جلع

 امرن لكن ا ىف انيالاذدو َميَألا ئقرصي أدرى سد سراؤ ان ان مق اوم نورلب ىاو ىلسوم نع ءتءاك لاحت

 داص برغل يئمروا لاس درملا نم ريلارنع نمل وسر
 ل الوقو رج الو نان ل ىا قمن وقو نورحانلا عل الو ذل اواني كسا رين اتلاو مكر امام قلن ولون

 لوقنلا ل وقم ازرع نال وق هروكذ ملا لول
 فلاسراكلا فلس اوم و 7 4 سل



 1 هلو مسلس ا تنوردذت

 ةراصلازهمرعنم نوعرذناكو نونا نماونماتل هيذ نواصت ىلصم دو كمي َعجاو ويب رضي انقلابي نأ ميت و ب 9 ٠ لع 1 .٠ 5 هه هك وى 1 ول) ىف رغم 2و س وهل ا# ع وك و
2 

 0 م ص 95 جرس دل رس ص :

 مههيبت| اكبر” اينّدلا وحلا قالاوساَو هَ لم ونور تيا كنار ىسوم لاَوَو ةدج ادرصتلاب 0نينوؤبلا رثب واهوملا ٌةلَصلااومَداَؤ
 ابيب .

 7 ظ سرور رودس نى م و. وشم )سبير نسمع .٠ م لبدو راس و هر ه* ىامر و سوم 535 ةايروم و

 ىتحاْئمْوْدلَك قئوتساو اهريلع عبطا يوك ىلع نشاو اهصسما لاو ع سوطا اير كنيد'َكإييسْنَع هتبقاع ىف اًولِضُمِل كلذ
 و2 يصر بت ري اكل ىلا قط عر ولو ع و سدو ري د +1١ مدا ند ا سوس هس حست 0-1

 كد نمو مل تاع مهااوما تتصف امكبومَبتيِجادَوْلاَم ىلاعت لاق 4 اعد ىلع ندرطكن مآ خبل عاع حلوملا ميل باح اوي
 هنا قوز قاضق لاجتسا ىف ك َنوُملِبلَن ليني با نعلا مارت اي نا ىلا ةوكرلاوةل 'سرل اع اًمئمَتْاَ قرغلا هكردا| ىقح

 ص053 اا77777و كسلا

 0 5 5 5 9 ةهسضو» كا 3 : 3

 ”قرشل لنا اذإ لاح لووقم ونواب ذةزاجو نوعرو حاقحل خبار لبآرنو م ةْوأَجَو ةنس نيدبرااهدحب ثكم
 يب دتولا#/يإبلا «مقمالا 2 : 8 : و تسول اس 5 ١ ” ا هلكر 0 ١

 ة هنم لبقيل ةرركه يول مسلا نم أنآ و لرواد وبدي تنما ىلا لافاديتساوسكلاب ةارق ىف هناب ىانثْمَمأ لاَ
 زيدل الا نيطلا نايم لا حا صلب لف

 كشعب َكوْلَح ْنَمِل َنْوْلَِلديف جقرالىنلا كدسج َكِنَدَبِب رحلا نم كجرخغ َكْيِتت ممل نامي الا نع كلالضاو كل الضب در لة اري د لسد لن لوب اح ساو ةليمس تلاد لب سو وردا ص ا هس و سس و0 ا و رس معطل همس هاا ل ىيلكم ا 7 : .٠ 5 تلك ه7
 -- عه

 هوردلمهإ مرخأة هت ومواكَش ليواوسا قب ضعب ناس .ابعنبإ نعو كلحف لثم ىلعاومدقيالو كتيدوبعلوثرعيف قريع 54
 00000 تاتا تت 3م ت م

 | ويهو ةماركلزفم ٍقْنِصأبمليوَرَسإ قيبانلزنا نوب ْرَمَلَو اهم توري تعيدل ْثَنوْلِفملنَيِ] نَعدكم لهاا سال َنقارْيشك ىو
 نيل ا|#ج لح قرهتعمل ا رس ائتق نم قدي صج تاترياتت
 اوم حم نايل وتضم يربو لول لوعغم ازرف ةرئازارطموقل يف ماللا نري ن ازور اك وقلت هل
 املا فانا توني | نملاعامنا |سرما ناس وزفنج ايفو ةريازر نوكأ نازوجد م الزغاىااويت و
 رب ابل اوبس لوبن نلحتم نا ابره (هجواراهتسملاولا ايف زور عوق لس حرز اورو وم بري امو
 ,دورعلاصلا ىف اسما نحلا وممن نم لامزنا خيارا توبا نم لاه زنا ثمل لادا وبتريض نم ىلاه زا ىنانلاو
 حرورو لجإ» راحل او ئكسمل اريلا نوعجرب.اوجرهو المو قل ةرايصرموبنم نم |[سومب لس اوكا ىف كي ءر تكس لاوا
 صم وصال مدا ناكم الاب وارماو لسسركتكاس اودع اا لبق عنو اولصجاو لق حل
 نو ناكوز هلالج ىواماا» سروملا سب لييقو حلما ىب لمع مل ل لمن او ثمولحمل | جلا

 م1 وذوي مش اوريظي لش فعل ىف وليل ناعم نو سوم لامع او مترف لول يف ىا ةوفصنلا نم
 ىو لاتورق تكلس ىواماا لب مالسالا لوا ىف نوهسل يع ناكل كلو مد نعمت ويفيد
 ءاهملايزيلا نم نزالا هراهو انيلاورفكا ىلع اورّمس اد مالس اللاوو زي م واوغبا اوغط هوقو نوكرف ى ار لى ا
 .ىااصا# مثلا بملسو يلا بضل يقوملا ىف ىلا را نيب زا من رطبا ب دامدلا بسب (مقو مسي
 اهتأيسو ابر وص لزا ملاوما ىلع س ملا نحمووحل اب ىشلارثا ل اذا سمعا لا وسالم سما نير رق حا
 مفر ذه مب ورعد ملاوما نا ذهب مواتُقل امتوامم ابيب نم بر يع اريسما نيرضملا زكا لاو امللبارساجب لاو
 اذبو نررجداصئرلبا حم لطرلا ناكو راج وم تراس علا يمكن يدم لاو ةراخب تداص مرباوجد
 /ماردلا ناادذلب سايع نبا لاك رن اب ضنا للم عرب ملو ملاومعا لع اد مالا هلع ىلنوم نال نحضر
 مبءولق ل مر راوروق كيس نزامنا» امالثاو اذ اصنافاعاص |سكس ومنم قرا تراصرمن اندلاو
 نونوإلم نا مسي هدرقور ار اضق لاس نا لما سكب اعدانناو نامل عر شنت و نيل قص مهي اعيراىا
 لعرتومب ءرئاعلا لو ار اكل للك اجرللا ماو زيدا دام نع ا: هجرت ن الن ملى عضوي ام ىسصر اعد يف اوف
 رول سيشتا سنودن ييعارلاروا نمؤملاو ىازلا نورب ساو روق قدس. .ىواص#ل كي الفرا
 تريجارق)زة تق ىواما٠ لكوعو فر يزعل قشر ثوم ارنا نا لاقيارعباوجوتتد لتوعو
 نعماو ىلواو ءازرنا ناك ءاعد نب اننانا تين نمال ن وداب وكري مالا رعى سوم ناكل جت كت وعد
 اهئامد ياها رنا نمرارا اذب توعد تسد ارق وق قو ل نك و نئ اكسل طامدو بس اسم اكعد نا

 هيل لت كرام ا٠ل/ اهيل كك ف اهيلام ىلع نس نيرا ىلا ل اتا هرغا يووترملا لويصتن لل
 تنس يتوكل رو ضيبلاوزبفل اور او عرورزلاو لي او مب اررلاورمنازرلا ىا مل اوما سرزيسم وق
 ىسون الن رون ل و انبوارجت رامز ما لاه نئررجت ادامنذ باح للا ناكتانعيامةروص
 أن كو رات نع ىورازك م ةراج و كلل ىواعبا خل ايست لع مدي و ما اوما لخير

 نا (نذلي سابع نب !لاوب ثراصف زب ماك ةدرلاو نيرحياراهتف سارف ىلرلب ا حي لرلا ناك دك نب
 نا ىدرىا شكا ىددارق حيل لان اللاد انافناو اعاىصرسس ونت اوعرمن انملادمب أاريلا
 را» مخمل نتا دارامردلادجل م2 لم قمل ىرعس ىشاوتيف اكل والادبسد نور فو مالسلاهيلع سوم
 لوقلا ىف نين اب مشو اح ىا نب انوي نازوبمد ناورعلاو نبل لما) إل ونمو حلل
 ىف اشعببلا »كت نمأل ليوا لول اداينا ىلعى ا اا نييشسم لوقا ١ لضغلا ىف نيدعمو
 سلف هلغث لرداّبفا اراقب مسدرسغن نس ايا ناواناإ لضخ تدل
 شيل الوم درا نم ايازب و ةوقو قب نشل ىف لوا اذلاسد سري سد .(زرلا ل مما نيس اري شاملا
 ىواسو لام ماقئاانن ن ىذاز فلا لاك يراوج ل ارمي رافللا لاقي انما ليف #كل ذو لعن
 يلاو صولا اتنتن وس (ئم”لوق العض ارتعا لف لعفي يي لأي الو مد .تامايس وزة تل

 ظ
 ةام لوقو تخادنا :يداؤلاب و اوم سوور وق لج آر بسب مرا رك تر خأ ل وقل ىف اي نازف انج
 ىواذلا ةرايعو الهرب لب لول اان عصى لاف اشللا بصاصو ىرارلا ( اا بسب ذو ووس الان يطل اىا
 وعرف زادداو اور م السلا بعل برجر لى ساني شلك: تسسا مك اطخ نيا عي! لاهو اهب يوب اني
 لاو تسيل وبّقم ساب نايياوووب ساي نايإ ن وعرف ناي اراووب نأق خو وش تسرد لي اركاورفل

 حالا لوق ناييسلا جيشا ىوق نك صن وأم السا زال سو حر ورب ادد أ داود ايز تدركن اب ددد
 بابللا نور لصا ل نائل ف لاش امر ريل( لصت نإ نوى ا لا ران نالت تلك +
 ري بلا ند عنبب نا لير جبس مل لوالا لمواد اب انيك نولي نايا لاذ !فيتق نال عمي لا
 قس ل ىف نا لثو سما ال لهل بولا دكك لعلم ول و تااءاطلارث اس ىو | يلع بيعي ناره يم ل
 نإ رع ن كل يمشي عنلا نم اير لم ماولا وى |بدنس مي اورلا نيكو الما ترم اق لرب عطا
 امنا لاكي ايعنبا لم ووفقو مس ياوصازنلا نا لاقل ريت اعوام س ابيع لبا نشدبيت نيد هس نع تبا
 لكم ىزلا ررعسيل قداعلا قرن ل يب سنع لب اير هدر اننا ت انور تكد رص البلع ايفل فن لري لضخ
 * |١ وزرع نما اهنا ناامشم يوجب سميج ا!تارع شر الثنم عقد نايرالا نكح موب هع ىف نكح ا اء سلك نا ئت
 رام في نم يلاب نايا نا ةمدانساباو الم ابيات سيف ل اوتدثلا ىلا حل نري ذيتوت ب ازعلا
 هب اهصارس ول تنم وق نام و زنابرا عتب مث مال اسيل خدم اروي ) نوعرفو عش ارب ل اسر اي لوسرلل
 هتتللشلا- ىدارو كارائئساو حجر زيمر تباصااذا ريداع راع لركب | نب ةانلا د صق لب ممتن ايلا
 ربلب تيسعئورزةسلق «رب ضل م|رتس الا زري و وصقللاو سورإوق ل م وطخ ارز ل مدت
 داما“ ب اندلا سدقوريئوم 5 ن ايلا ريف لبق ىذلا قو ىف نايإلا تعيق و يوتنن آلا قيملاو يلا
 ربلرخا نع زاهي شل نائل مقا عاردبو نركب ام ص الخلا ىبو قانا نمل ين ليج كلش
 , لاب ليت ارس اونب يزيل جرت قود ىا لعرالا نم قو لملف ى حما ليو لع اهنا لاعبان
 نربلا ليفو س ايللا نع ايراع ليو حرورلا نع يرام ليثد اولا عضو ىبؤلا ريف حاورل زق حلل
 لو لاما وب متو كيئادو نل ل يقو نورولا نمىا لوب روق تطل لا: دج اصملا ءابلاد عملا
 لاا منسم حت امن ريزبىف اوك شوق طل كد ناك نظن نا لحد نام نيك فله لدالا
 ل ارساونب هر فروق د اكل يعرج لع الا لم [ئذ ذرب شللرعاخ نم سعرا نم مصلى ف لص ا قرا
 عروس ازلارتوم ىف اول حلل ناز ىداصا ادا انيمداملا للا تقولك لذ نش ووفر
 رؤيا لا نورظني ميلا عررخاف نوعرف تمي للي ارم اوني لات اقتل ابدو ةدابعني سدت ع قارا دبع
 رشدا تو افرموقو نوف قزعام نوعرف موق نم فلختن مل ال اق سابع نبا نعم املا نب اورج ال
 يت ئاضطارثع اوم س اننا نما ركن اوزوق هلل لام علم |: ايرعن غلف ن وعرف ظلي ناكل
 نايب نيس عن اسم م لكازبزلا ناو فلو لوق لس. د» لحل مالكم رتل, اكدل بست مب يأ
 تصرماؤا ب رعلا ةداعنال قرصلاب ناكدإ ينعصوااؤ اه اماووك الزم لص ارما ىنب نلزما نعم او نوعرسف مم درع ّق ازعاد مجورغمبب نرمين نلزفاطعقرم ناكن ب كسار قاما رن ناييرسب اناا منا
 اًقرعب نارب الان اص ناك ازا عوشلا نارهف بلا و قرص مركو قرص لجرادن لوعت قرصلا ىلا ف انما امي
 ناكر عجل ارما ىنب سد وارشلا نارارملا نوكيفرعم ندا اهب دعا ن لزق أر جلا ناىملابوارملا ىف وريف نلتلا
 سسر ول او ماسلا ض رانا ىف نا لول اووريوعردن و تم اصو ّنف ان نمم وقو نوعرف ىربإ ترحت

 يا* ةلسلاورف او يضم او لب شال ندرالاو
 يونم |نيزنلاف يوقف ىا ند مارس و زرق هع

 مرت وقو لسوف ب اطمن ودا واولحبم اوزوك نمر بت او زءاسل لع ةراضبلا نالورعو سول ب اطمانيد
 لج هآءازج قير زصلا نمل !لريو جعل ىواما» كيذ ْن
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 .سنوب | ٠ مس م اتورن يا

 ٌَةَمِيِقلا موي مهْنْجَب ئؤذعي كبَر نإ للا اهث عَ ضجبرقكو ضحب نما نأ ُمكَْحا مَ تبيلكلا نيف رهو رو رشمو ماشلا
 همؤولا ا” # نما ب ى سام وجا مو 5 “ب 0 1 ٠ : لا» ىنعقي قه : 7

 سصتلازم دي اَنْ امي ِكلَّس قف غاي َتْيْك ْنإَف تئرفكلا بي نعتو نيزمكملا و اجنأب نيلارما نم © وفِي هيف اونا

 ل ًا ساوث ا شاال كولش ا ىلع لاق هق دصب كنورب دي مه عسب اث هن اذ "كيو نِم ةبلوتلا بكل َنُرفَيَنْيَْل لعق اضرف
 © ننريخلا نم َنؤُكَسشوْلا تيار اب نَلَنْسِلا َنِم َنْولَدالَو هيذ نيكاشلا ©َنرَترملا نص نلمس كبَر نرمم احلا 6

 ءياوزم 0 1 ليس مرر واشرب , و و ,تبهكملاس ورث 5 5 هيتس ص ب 0 3.7

 هفعقنيالذ مْيِلاَلاَباَنَحَلااوَرَي ىتَح هيك ْممْنرَجْوَلَو 0َنْوَنْوْؤيا] بازعلاب َكِتَر ٌتْمِط خه تبجو ْثَدَح ُنْيْرَل نإ

 ءيؤرلتع اوم ايل ”ََسشوْيمْوَهاَلإ هناَمْيإ همدان بانعلا لوزن لبق ْتّيَما اهلها دورا هيد تماَك ليم الولد نئنيح

 هبلاجاءاضقنا © ٍنإِح لإ ْمُهنْعَتمَو ينزل ويحل ىف يذلا َباَّرَع هنعمل فلولح ىلا اورخئيم لو دوعوملاٍبانعلاتارأما
 ليش علك امو د 9نايمؤم ابوي قَحمهزم هثدأشيملابي ساعه تلد عيوبِحك ضرك ىف ْنَم نمل كر ءاَجْؤلَو

 حسي إ-إ-إبإااااب ببببسلس. دّطء

 4 5 1 0 5 سوا ه5 يى اس و ىو 41 ٠ 2 ما ١ 0 يا 2517

 ادام اورطناةطراؤكل لك هدا تآيإ نورب ستي ©َيٌوَُقْكَياَل َنْيِنَلا نع بانعلا سْجرلا لحجم دهت داراب يطا ندي َنِمْؤُت
 ”و وم د5 < ٠ ود ريا .-, و 5-5 .#. 4 00 با :

 آم ْوَق ْنَع لسرلاىاريذن عمج ٌرنُدلاَو ثيل نْفُناَمو لادن هنداةين طحو لع ةلادلا تايألا نمرود يوتا قاكنلاىا

 هدركت أوو لم ىاميهلا نم مهل نْماولَح َنْيْزَل ايل ذهل كبي نكتي َنْوُرِظَمْنَي ام فمك حفنت ام ىاهثد]ملع ف © َنْونِمْؤُي
 وراس أ سو كلو م | سس - - و لي سا ليلا م ع 1١3 اكتم 5اس

 نم اًوُنَما َنْيِزَلاَو مل سر ةيضاملا لادا ةياكسل عراضملا نيت جن © نير ظَتْمْلا نق نعم ان كل اور ل ف با نحلا نم

 لهاىالأكلا اَنْ نيكرتتمل !بيلعت نيح هباصماد ماع ندا طوجلا ©6َنيِنِمْؤَمْلا ريع ام ءاجندلا 2 00 بازنعلا 0
1 

 ما 3 م 5 و م 4 5 035 ١ 5 عر رس“ 23 5:٠2 و هل و م 42 'ن# نبي نام هع 9 و 0

 هللا لبعأ نِكَل ههيفمككشل ماصالاوهو رريغاىا هلأ نود نو نبع ننزل بع ف قح شن ْئيِد نق كَم ف زثنأ نإ

 1 وض 2 و نى 00 - هم يمد 7 ده مد 9 - مى قر 9 و 8# م 5 0 رس د 0.

 لو هيلا لام ”اقْيزَح سن ءاَهْجَوْرِقاأ نأ لكليقو © َنْيِيِمْؤُمْلاَنِم َنْوْكأ ناي ىا نأ تْرِهَأ م كحاوراض بقت كفو ىِزَلا

 اذا كّنأك اًنيرذ كلذ تع ناوكدبعتمل نا "كارُضي لو هت دبعىا كفي الايولا ندد ْنِم ديعت مرَتاَلَو 9َنْيكرْشمل نول
 د 01 الا - "سلا كه

 31 ”4 5هرسص 3 ا” بلا ا ا تان نا ىو سوي 5 51 <
 ىذلا ماضل مفاد كراك ريح كدي نإ هوه الإ د حفار نك "لذ ضرمورقفك رغب هلل كيصي َكْمَسْمَي نإ و © نييظلا نش

 هتللس 17 ةراطالاما ىلع م[ْؤسالاريف ايلخم ارهاو ايما بكل اي لحب ا ايف نورخألا لاو ىذلا
 ازلاررنعتن وكر نال مكاو او ننال ااوعخم نروكيف اذ داي زن ىلا ةرانساد ام ار يضضأن وبي نا لكيلا ا امرلو
 تدلل لا» للا نم لح از ىلع اوظن او ورث ددص حم لوصوملاوأر ثم ديم انس از ىلع اذ
 اماور مالا ماتم نر اريغا مالكم ١ ىفش شضرالاو سراولسسلا يف ارئام لوط روك ملا ىا تالا نت ارورلق
 .وروحسل اولا لا يطع رع اارؤو معضم لاظنلا ن لاهل او اور طنا لبيت فري اكاورظن وق ىف واول ١ نزيل اما
 اجيد تايبآلا نت نط ىاىاررصملا حولى ءدقاو ىو ميم انس نركت نام ف وكب خت امو رلوقت نرسل ىف
 تمي رونا ليقو مؤ ان ئنعتام ىف امنا لازم متن روق حلل حام ناو اهو يف ان نك
 الاول يزل مايا لم لا لع لد ثدي ىلع ضيطخ ل جب ماقهلل كاا# بنما حميد/ ل
 ىدزلا نيل اوم فلز يللا تاشكاو ىدانغيب ارب نم[نئوانلسد ىفب م ملل' كلمن لي
 لرارما» امض انيل كلذ ضو ى ضار !انيلع اح نير مما منو ينل مؤمن اوبنالا كلذ لمس
 لنزرق هلع لما رمممو ديم نمل ىف لنا ىا نيد نم لرب ضاق تل
 فامئالا ني اريياورظناو نرعلا لمعلا ىلع ابر نع اذا داتنع ا والس ىنيد مال ازنو ىلا نيذل ادبجا
 لونا صفا ل َن ود رهو كذلا ظن افريعا نللو عريش نويل امريعاال لا ىب وا سمع لحل

 ا. ارت اعثى دايما لاقو مكعاورا ضمقب وب ازر لا حرراشلار اشار قو توك فصو نال ى اري تسلل كلاب
 رات هلش رم /ذ امر طيد امد رازب الصح لارطنل اب زير ابراز ال ايمرا نا ىلا يراسل
 مقل ث ىرع سال انااراو ىئيو يح لف كش ئلا ريغ ةرايع ل ع لع اهل اذا قل تيد ف ىارف
 لسبم لع اوم م السالا نيدواقعلا نوكر اكن منم ل ايي ال لشاب مرضك زاير ال سلف
 رك طل كرري ناوزوق هل ىواسا» كلذ ىلع يوطلا رلقعلا كوالا مايقل ليذب مزمل
 ريقتل ايف مسم | زعلا ناو تانلاب دارنا نى ربل نيرمالا مز اطت مرزعملا حم سس اوريلا ثم ةدارالا
 سس موريلع ما اكس اال ورِفلا نم مي ريمي لضم نا ىلع "لال فلما حْربوم لضعفلا عليو لالا
 رار ال لوقيل ناب سملا حمب ىنشنكسما اك ةدادالا مب ىا ثمل لوقو ىو انعم, هدر ناك الرين ادام نال
 لمجا" لف ءزؤس زازا سميت ل مير يزل ٌةرادا نال ىاإ سن ادإرم نال رزوقو ومب الارز

 نابل ب اا كذب بضانر فروق ل يسارع ى تلا داع نا لاقياع باج انفال ق حسع

 فش اكل زرق عرع ىواصا١ ورخوارلاور باطن لا ناباضيا بيجاو روس او ضرطلا لسا عز

 بمئؤ مري المرج ارشد! ن ار اريعاي سلا يخلزطلاوا عفبتلا ميسم زد سد الارل عن امالو حف ادا ىو نار
 ىواصارفك هما نما فلو بسن ناذر نوقفاخلا مم دابتعابال

 ىف هم و 5 ص

 نيل اله . لك قروتعمل ار يس (نتتلا نم قري رج تيري
 رصم ىلا و وجي ملم ارووبسماو ار هسو رق تيل

 نيل ااهكامهمو اب ل اولا ميو عب وتلا ىا ملعلا م7 راهب تروق فلس للا ( الكيف رن م تور
 م و لج ارما ىفي ن السما ورم علا رالاوا نآرقل نم تايآلا ليوان ل مرمي لا لس تما
 تباثرلوق سلس لرارما»و بج زيا معلا م داب يريد سا مام طار مغص ىف مش لسخا بتكلا لبا
 نآرقلا ناورممرهسملا بكا ف امدارشسنس الاو كلذ يسر ارلاد في انتل اومن لعبت ىف يكد ىلا دلع
 توب ةرايرزو لوسرلا عنيإ واريلا لا ارمومب لحاف غروسملاب ب اللا لب! تفضوو ا اسيؤادل رم
 - _ٌساوارماو ىلا ب ىزلا ليقو لسا الو تا ال ماسلا رلع لاق يزل درل فشلا عزت د ناكماال
 تإلاذ ناديا لع بنت كو ايبا انين ناس ىلع ل ننام لج ىف ماسلا امببا سكن اولا حجم نم لكن وا
 مالكا قفا كداب رئلرلوق يكس كاملا لب ىلا عروب الص ىلا عرداسيب ننا شم نييدلا ف بش
 لبا ناوائدرسلا ل وسر ىبررإلا نم ن وظني نا لراورّيل مسا هربرت عقلا نحمر يفوق ارح عطس أرب
 ىلا اذ وكلا لع نوكو مب م اي هؤانعقو ركع ى الا فير الرق حلا لج » كلذ نوما باكا
 تالبوالا ف كرام وزي نمبر انما مكس سيجد ىاىلايااذورانلا ند الممل وق ىبد نايبلا يور يفور وعسلا
 كح ا" بازولا ىف نورلكهإزفكلا لع نووي مذا ىجف ىو انعيبلا فو ميما
 كدرد بازعرننس انرنوركل تس اديب ملاعدد يجرب حي م اهرمب ثان ن اني ايودايمرلا ارتيسر اول ايزل تي ١
 تووإ وص ضو / روث دررزك حقل باذعرحإ ثم هما سدرك نالورنوركب هاكئارش سكر رد بازب نوودار

 ضي ١ نرعو الب قع ضريغحت لول فرم عر تنال للذوق تكس ىرباز» مركز صحن زرت
 ب اززعلا لوز رع دمأ يرق لبا نيكول عمل او حور وأ فلا لرتى بع نو يدل نولي ىنع ىلا لم لضداذا
 ' مالكا ىف نا لا كزب راشا لب اريرارزرق هيك ىرباذا» سول موق الا تقول فلز امض
 شلاىئ لاق جلا يوينعل وة حي ٠١ فنا ابازاوب ال للك مساب لاحلا يمت باب نعم لسير ماذاجج
 لسور اوار منع لاو عروطول ارد نوكي ىفضللاو مع اننشكل وق ليلرب يازجلا فر منا لكلا
 ناكر ما ايو لمي مرح نع ماسلا يلع ىلا لست يدا ول ورلوق كسلا بازل
 و ةطاعالا ريفي امنماللن حم مك وقر دب اعبي لذ قرف اذ مكي و ن امرذلا لع ومتى ا نم لاو احسبك و
 ىااذايرلوق هلل .حراا م اكلع لرياط ىلا عراتعاما ونحب انزم نايف ا دوو لع ل الريل ومعشلا
 ملص نرظلاو رارشيالا لع عوفر رم ضئساام نوكت ناا للك ى زار قم يبس اا امنا ىلا ةراشا ىزلا
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 _ رع ىراخبلا ةاورامكل رْنَو بازعلاو باوثلا هنو ترْيِرَق ءْنَكتَُمْلَع َوُهَو:كفجْرَم يلا َّل|ةهيقلا مودوه ترجي وب باَّنَع
 ه»# شع 2
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 هدي سس هه لس سيشل

 ظوفحمل|موللاوه نيب © نيم يتكيف ركذ اهم ككمحرلا وا توملا دعب ريدم, بلصلاو اين دلاىف اهزكسم ارتدي
 نا الج لك ةربتعل اس انتلا نم قربي رج تارت

 كل
 نآاوا ل ومر امو ىلا كداب قرلوقد رمال ةيارش ان مترزرم عمت جال ىاإلا س انا ايي بل قو
 ل لمبا» ف ١ نمالاع نوكي نازوكم وازاجب افلا ارئبالا نمو كداب علمت نازوك كير نيلوقو

 ءافلاو ءلوصوم نكن او لوثرلا بج اوراهل او طر اميز نم نوككن زوج لمع نط وقد ىرشس ا نم زوق
 رلصا اذا ذرب ور.طشرمرركأ اذار الا ىلع ورا لل ائيب مثيركا ىد مرج افروت كلش حرا» لورا عزرا
 ىاةوعرلا لس ضاوززق قش ”٠ اسسزلع هربت: ادم رك ارم ا ىلخوربمجورسكلا تالا سوم اهلا ىف و
 ةرانؤركمن نكي ةرارف ورع اءاد الصارم ف لكم لذ مارم ازرق حف حلا مب ايإ كاعد ىا موعد
 م لررلاب ىم اىلاربرزرتو لفل اب سموم ا سبا ناذ لرولاو لضفلا نات جياد ىلا ىت اعل اعف اذ كروب
 هزي تز” ابيع نبيا لوق لا انسسراشاودامجلا ى لاتطل اب نيكرشملا لعرص نسزوف حشا ىواع
 لا ما راو ديكر وق نري نطربخ ارتب ةروس يك ربب ةروسلوق تكس تلا؛ لالا تيب يلا
 ' ل االاوا ملوث و س ابع نب لأ اذب وواولا توبي مولصلا ماو عزو للا زا للك سس ارب عولصلا مالا وق
 لوق لمو نانيإ لئ اقم لوق لع عساك رمش وق لعن وطعم ولا لل واورلوقو لماقم لأ اذ
 نع ردكن ب ىلا نعد مين ورظصو عملو لاء ىبو تيل ملكى ربازلا ةدابعو لمجا نم ي[س ابع نب
 دوج د 4 بكد حرونب قرص نم دروب تانصرشلرجالا نم ىلع اووبج ةروص رو نم لانا مالسلار لع ىلا
 رقدو# ةدوس حسوب ةروسم تسر ىسلا نم عت شدادنع معلا مدل اكو مر اياد طول و راصو برييشسو
 ف ركذو هريعوورفكلا ن الطي ناربو لوسرلاو نآرقلا ءيؤتحن اسيوي ولالا يجن ايب سول ةروس لركذ
 هزب ىارارل رق تسل /٠ د افلا دوو نت ارعوو نزولا ةاهنوراذكلا لال ناي.ووج ةروس
 فورلاييروت طم لدوري إرعالا نر لك الوا ف دم رتبي نوكيشم سالني قارس ارلا ةروسلا
 قلنا ىلا ىو جت ب اكن وكل والا ريحولا لذا نزار شم رروسل وزني رسب اظئاوبب د ذاهجالاوو ريل
 هلق حرور» ضو ةروس اىرلي ابل تابا ىت لذ س داو الق روسلا وزي
 . حلسلا» باننا سلي ذ ىرمخ ايا ىفرلوق كلذ ل لدي حرداشلا حس كفو اهني بسك وق
 نارلؤورصّولاب تم أوا ىلضفا يررصمنا نالارايار يريم شن ماكعالاب اق تسلك
 الك ن ل يمر ي راه نم نارك بالا نؤش وادم تن زق حلل لازم فل عاور فنا
 وزن تا نام خا ى الا لش وعي ناس اظدب د ايبدعا ناجولا وجيري ينعلا اذب نرنم روق و رماح خيل
 نالريكب سن ورجاظى ع ازرو رع ن ناك ا فوز, لسيف مفصلا عطضوم ىف ن وكيف :عيسسلا لا يشم
 مرّت ل نك انو لصالا ف رف ارادارذ اكورسسزنل مقص جك ضلك ض وصوملا ىلع م يرش ال ءفصل
 الاص للا نسما نمل نمر سل و تفل انهم نم مرينا ١بادالا ادوبي ا نييجتولا نم ن لاول اهراص

 نعماو يلطلل ناد نس اواوربعت ل نا لو ىلع نطءاوزينتس ؛ناوزّو حلل حاس
 تافاءمدنلا يتلا رس نال بحسم ف ىاريلا اواو ممل وقو ىنحم اذ كبوفذل ناضل وول ًاسا
 ههنا اهدب لب ب ول اومير (ونوّمسالا نا لاتي لف ليسا نر رحل ممدعار لع مرحلاو لاولا ىف عالق لاو
 لما _ثا» يصح ا .تارضنط نم اوس أيننالو مدع اطماب محترم اوعى اول مث لوف كلل سس ىواص»

 همميب لل ” ري يسب بيا

 نالغ ليس مَيَرَوو ناث ل وتقمزشفدو لوا لوعت ل كزسف ل ضن ىز كلوت حيل لس كواضميب
 دوي ناو ايار يلو ىالضف لمس" حام لك عني ىا ىلا وترا ىلادوعي ناز وبيرف ير ينعلاو ف

 لضبيو لك يوب و ىربازلار ضن لوم ازرج ى ا مير نم نت الضر يو ضف بح ارم ىلع ىا لكان ىلا
 اال ضير ندرازكر جن ادرأت دايز لنبي ى هكتدايزذااد ثرايرندادضرم ل اعترن دارغرب ريو ضف

 اكن وني مث الا ىلاهتذوق قش لزنورلوق جيل حراس ئن لكس ابالامرة هلظ_
 نرطإلو مر ورصن وليم ءايسلا ىلا مري لصيل ىا زيأرما م ايمو طوس ىا ىلثتم نا ىيس ن انس ىرانلا هاود
 بارما رزعسب ن اكن يظفانما ىف ليقو ير وطو سطع اذا سلا يزن م نولسم نعم نويثيو لوقو مسؤر
 مادتي كريري نيا ريما لس ولع يل 51 0 اءامسان كرسج و ىعمعو رس ار لب اطو ورى سوط سنا لم

 م سلا » كامب ايف انم ناس ضال ناب بسيجاو ني ملا, نوف انملاو تلطرألا نايتتود املا تدارس نبل
 موتو طئافلاو لوبلا نمر جاع صعب ىاىنحتسنارزوقو نيلسلان معاج ىد ناك سنو صلع
 لشمتا تنقو ىف ءايسلا رج ىلا رطب ضعفي نا ىك سن اوارم اورق ب وبصنشل ا لب (نطع يصنلاي يضف
 قاننلاو رم الاذان هفو نيف انملا ف ليقو روق ىلا » ىوانميبلا ىلع ايركذ هركذاك عراجاوا
 ةولمصلاوراىوسا نم مسرورص ل ا نفك تب نوني لوق حلك »٠ ىواشيبلا لاك نيه اب شرع
 مانود ناسي الرز اب يلا نحل ىرهازلار نت نو ةروسل !ءابشم الا نرمف ام ىلع تيوطاؤا بل اتش نم

 فرك زيي ئارمذا لود وزار سْعاو هريش ولو نفل ارز ةرابعزبس ندرك انووار نانو انيس كم
 هلع م نرركايوو ىلا ى داصيبل ايام هود هيض ودور رود لوتدوا هر اشكو ول هان
 ىلا نوو اين او ارش ني نم لعل ام ل زنكتس ال ادب ن ولعت ى ل مج اني نوئتضنتس نص الار رو
 مسرب ل فري ر افلا نم ل جر ناكل قو موا ضنا تسر عزيز عقاب اذ مس يتب نورت تيد مت
 اهبنوطغت وق يللا نبا, ى لكى انذنلا مجنلب لوقو رب وثب سفن و راظ ىنكنو ورتس نريد
 حمض ال كرب ىطخبب ورب ولى ننس او سوم ودا فو ضن انما رزمي بوصن مه ايم رلوق نا ىلا اذهماّنا
 . كاب نط اهلاورسجن كبي ايل اد ب اجا نشالذ ىا نورس الات عنق نلمس »ىو الد

 ا ملعا ياو نمايو طوق للسكر ورصلا لنيك مج اهنئسا حال ىا يي |انراوق
 ملول مال تايولعملا عيت ىلا زروك لع لدي اييرفدرا نولي امو نورس اء مينا لدالا يالا فركؤال ىلا
 لا نيرا لصياهنا ناونجلكق زد نا يل اوتركدذف بيطتل ىف وريبلا نمير املا وزي تلصخ مل ازكب ني
 مرتك لذ يور لع شئارزوق حمم 7 تاما وزب سلم ال نرارولحملا عب ملا ني مولخ لات
 ماك الا نم ارادجد بانك نصل تعالو حسعلاف ىواما» موطملا نور يطعن ى لس الو اي نا
 موب لو لاعت ورع رنا تاي حم طركي الف ق خو الفل ايس مننا نعم اورتم عشش ناقئالا ىا
 ىو اا 8 ملط ءاعج نحب نانا مي ممنءل شد قزمبلاوا ناضل نر ظنل | ميرع عيصلا حليب بميكرت
 نحال لصغم ماكنا نمحا مكمن رقلا ن ايدل اننا قمح اورام الا رم نا لكس منصف ملت ص
 تلزنن يمال وات لكما انزال لوزنلا بسك ايزلا ب ّيردلا زا لم لعنلا مركب[ لص الا ميكن الف وعمال يعل
 ىداص١» عل اولا بس ابا تلصف مت ةرماو لج
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 م سس سس يس ميس يمس

 عايل م ردم ا ا ا تا تا دق عرف وو رس م2 4«

 هايد هَلَذ ةنج اوه هريَيكَرَجاَو ةفْعَم ثمل كيلو ءامعنلا ف "يطيل اُوْلِمْعو ءارضلا لعاَةُرْيَص نزل نكت الإ قوا مب ساثلا
 0 اا ا ا ا 9س ص يي ب: يصعب. جح سل سيعم ص ينيب

 ةنكوْياَع لزْنَأ دله كولاووُمَي نأ لجل مهرلع هتدالتب كر ْنَّص هي اوإْصَوؤي مهفواهتل ايا مهغلبت الذ كي كوبا ضب
 0 ا ا ا ا

 6 لْيِكَو ءْوَكَت لك لع هللا 5 ووحرتقاامي نآيتالاال غالب لادلا كيلعالف كنتَ ان اجرتق امكهق دصي كم فكَمءاَجو
 ءاصف نويدرعمكت يهم ةخالبلاو ةحاصفلا ى هلق وسع الكلف نارقلاى درتي ل مام بيف ظيفح
 كاتفاهناف نق رصد كن ريغ ىلوهلا دنيا ِنَم كلذ لعةنواعملا اذا ؟ةدوسبمثالوااةممهأٌّنَت لثم
 ةففخم ْنأَو هيلعءارتفاس يلو هالي اسبلمم َلِزْنأ ارك نيكوشملا باطخ اًَومْعَو ةنوأعملل مهومتوعد نم ىا َكلوبْيْيْ لَو
 رشلا لت 2نانآهينر ألا ديلا دري ناك اوملسا ىا ةطاقلا ةهلاهذط دعيت نبي نفل وها هلأ هناا

 ببعد

 ىا اهي فهو مهةدرميريلع عسوت ناي هيف مجر ةلصو ةقدصريخ نم »وادع مءازج ىل را مغآ مهر قون نيئارملا ىف ىف ليقو
 | نان الج لم قربتعم ا رس نتا نم ري دج تاايريتت

 اهي لكشم اب: | ارعالا اهل دارلوق لس ظ
 رت نع الضد طق ن اءز نكي للاهل كلت ى ول عفلاب م لاو وتو رثع لا م يالا نرخ ال درعال نيت الز
 امناو لاكشالاازب ريال مايو ةنسسردق ىف دام ا نانم مكى ذلا بآوجب اد مساي مو لكس يصنع لشن
 نول نا لع, اكوا دس ف دالاون ايبلا حردد ةرابسو لجا ىف ازكن هزل نايم او ورخالا لاك الا عش مي
 مايا نمم ايا سرادقم نوار وقك دقو مشن يذل ادرطلا ناهز ا وبجد نآلاوبج د ناشملا مول (وي ايدل
 روصتب الو ضرالا ق وف سم“ ا نوكن ارز تراحتم لا يف مايالا نان عما مول ار خاورعالا مل املو ايدل
 لثؤ ةر سس اهعنرا نك قل اء للم نورت ارد شس فل اكمسويل لك رخام اي) نضو ارعايسالو ضصرا اف نييك لو
 حطبالاوناسالاو ناوج اه تابنلاو نردم اوراربانملخل ف اانصارايتعاب نيم اوروداي ليو صيصخ
 اينرلا ف م ابالا نمو ريو رعالا مديل نيب ن الرب الث ع اذن لامتود لما ناس ل اكبشا حفرت امي نمد لوا
 اذبورزييعتىل ماوتساالف ةروكذ ملا ياي ايندلا مايا نم مايا ءسسرارقماما لحفلاب مالا روتورزع نوكيا
 نابزلا نررهلا زير يرتب ر داك غ امرنا اسيا ال' د ام بسك اربقل نايزر ارم ننال عرلطا
 يصرخ ثيرح اب ترب انخ اهم متل دمنا مول ارتطلط وتب الدعالا مول سيخ آو لعل اي مالا رتو نورب وربع
 ديرو وف ىاءاملا لس شرع ناكرلوق يش ١ لول اوربا نص ريو مرعب هيف س | يقل لد الرمز نبا
 نا اومس ندب نيو لخ ان اكراملاوشرحلا ناىس ليلو ريفو ءارل الا نصرالاو تاونسلا قضيت تناك
 راما ىلع شرع عمو ملم لشراملاب زفاف مد ل مام تدداصف قيل اب مييا ظن انه رنوق اي قلك أري لي
 وسلا نم ليكى ا يابت و تللس بلاد اكفالا لب رايت نسر دارا لل لرعلا فو ىو

 لسوء زوق كس لا اهني لوليتا مدع ل مكر املا ىلع اىرونعوم ضرعلا نوكر تلد ارامل الم ضرالاو
 ناكو للامن ني لس راس ابع نيا نئربج نم يوس نع مكاولا ءاور انك يرمظى ع ناكداملاىا حررلا نتم
 يطول مالا / تملك شاد وق يشل لاوس برم نتن لكل اقر املا ناك ىىا سر الار
 (سيلا صن القمل ب الزي درثالا باو تدك نا ةرعاقلاو سنو اطر ماكل ىف حم ريف لقا
 ماقول نرغا نشدد وق ىف لاعرازكو ت وزي طونسلا بانو مسنلا باو: ن ويل وق الت ةراشلا
 ر ووعسلا ولائي نمرعنيب ع ىاىا سبك ارزق يظل! جراطوبردالا عنا وملا ىفو (نكذا لو
 سك مازلال لااعرف ررزوقد ءرخألا ملدا ورعو بينا رااكر ب موبأم تاي مويالا لزق تحسس
 ( ورعب يازعلا سل ب ازعلا م اي مول الارلوق لكس :٠ زيك ثا لنذ ردصملا نعم ل ووفم |نورعم
 اكماولالافر نر لوك يل لرادمو» مبتاي دب مت اقورغم ب ازعل سدي ى ا اذ ورعم نينو صنم ويد منع
 رطصو ع ةيعاطلا لاو الا حيرك صجرمل اهمال [ حاصل | ئامظنبم قزعشرضل او ريح اص يع رع تي ( | ضنا اممم

 تالا ببذ ناو وت حس رربإو م رؤزعلاو زم اور تسلا رقنلا نيب قرطلاوبم اظر واروكد
 سئل وت لش لاو رتشلا ىلا( يفر يملاو نلوقتيى م افدطع العشي الامل اوم حت ون ملو ىنع
 لزن ام حيرت غلب كيو تول دوي لتس ال ك١ اسس كى نم م اتسم نع او ريالا م امال لامك ل! كرات
 رداد دي رم امم اما شن اب هرئذلك وتولي انس لب كرات هددت ل اي شميت فش الا هريزرإ و تاير ا

 رسمك لعدن وق لش نارا ميضملا ىفو نايا سدد فطن نكس لري سس ىن نحب ما تس ديوك
 لعمل ن اوت الخل ما نع حو |ىبا اووارا اذا لير لوصُت برلاو رجلا ىشمو ملا لك امين ريالا ايف اش

 روب ىلا لس الوازع رمالاديبكواديري درب سكر ايفر ئدَت لعن ورماول هرفول لوقيل وريف لالا حم اذك
 نس لك ع ةررّهل ابرزيصت ىدل ارسل لوسد كين ادا تنلكن اول ارض ل اول فب نارلوق لل
 فارس اه كييا لزم البو كي ىضادو سلم اري نعسلام ليلا لازما لمقر يقف كلما ع هرم يزل كابو
 سرا ل امال ةزمبلاو لب نحب م! وارغا نول ومي( زن جلل زما# ما يملا لو زف ءلاسرملاب
 زرابلاوى نمل اررفا ىف نكت رهنعلاو برجل اورايز لاو حولا ةزعلا و ىلاسنالا بارطالل | نمنع ىف تلا ليو

 ذلام الكم ارنب لش م لحب ال اذ ىلشم نوييررع ما ىنحش او مويا الور خلااوق اذ لق وق ل لس دال يوب
 مسلوق هلك ىواصا» اقولاراهخنالا كسرامل سررت رنا لب سئ لع نددت مافي سن
 نايدلا ردا سظنادنع نم تاهت ع ليلا ف ل لش امهر وسر نمل اون ف نعم اوروسل ى رخيص اي
 يبست ريلوااف نارقنا ل كب مب لت ناروب ىئاالو اروع مم ضمرامملا يلطاو ا امم مئادككدوق 5008
 ل لكى اوت انرارسالا تروس ىف لن رقلا عيب لمت رجب ىاالدا امي مج ادمتل وق هل يش لم
 ةروسب من انبب كرو شب مادمت لا لشمب نو ايل نعل ذي لم اول ايي نا لع نجل او سنالا تعنت
 اريل ازرق حملا الم" نا سالو مث ال وزن دوب ليت ارس الاف سنو و قرَعبلا لاك
 و حشوملا اب صوصخ,ىف ارو مم [ميؤ و ماللا م فلالا بشك ا ضيم ا طوخ ىف اكن ور يغب بسلم لا
 نانو لوز ولعت نانو هادعابودوبب ىف مداوي سلاف لصو يي رزجلا عزت مالسالا ئيشم رابع
 مسبب اشي لرم الك لكم مرعب اشي الرع نا رلق ى اولا محب رلوق مل كح. لمجا» وطقم كل اوبس
 رشلا ملكنم عسس دا او |حيدب معتم الكن اكرلحلا عرش رلكتما ناك لقرطم ارث يلسص ع ملكنا نال مالك
 سيف نوح ار مالس الا ىلع نوت ان نورس ممن لفرق هلا ىواما# اه لك طاعا نا
 عطس نمل بدهم فر يعلو نيكل ان لكلا نولي نازوكس د وزامجلا لرنع ْنَقك اذا نوصل
 ممل لش اوم ضر الا نموا عسا نم يرقد كد رم نما ىلا مثلا جس نافاك ١
 سجاير (السالا ف نولضاد منا لفقر يصوتنلا نصري اعدام ناو هرنع نم لزنم تاور اال
 لاوزو يوم ا ميك لربع او يلطلا نع نمر يفامل وطب باها مارفتس الا اذر لم ىل و عطانا
 و رولا ليث لوزن يبس ىف فل اينرلا هول اري ري ناكن مدت هل ناارزعلا
 منال مث انا ملسويلع ثمل ا لصرل !لاوسد حر مب وزن نوبي اولاكن ب زل ان يم انما ىف ليثو ى راضنلا
 نولاوٌقف انه اورف اكس اريف خردر نسف لوا ميما لك مك او ني ارملا فل يقو َةرأْلا باول نوت اناوف اك
 ط2 ]1 ايىرلا
 وار ائكلا محو قزرلاو محصلا نس امي نوقز مرام وم و اينملا ف سرع نم دلع اك يف اد ملااروتجا ملا
  لراما» لوم انما



 ١ د وه م” | ب ظ ش 0-5 أو

 اا

 5 هه باوثالف رخيللا ىا أبو اوُعَتَص أن لطب طيحو تنل ةرجالا قمه لنك َنْيَْلا كيلو ايش نوصقني ©َنْومَحنُب ل ايندلا
 5 و كرب هف ب ا 55 ٠ 7 ٠ 3 ىف هدام ب اا رع رس رد ملي ار قرم ىو حيا

 هقدصي داس هقيني ولدي هنارقلا هون ونمؤملاوا ميرفت عونلاوفو هي نق ناب ذنب لَك نما يزني 1 ناو
 جو سس سس: بسسس 72: سس ستاك هوس سس

 كيلو اعلن كسيليكلاح :ٌةَمْعَي و ًمإاضياهلساشةل رروتلا ىسبوم بتي تارقلا ىاءق نِم :ليشربج وهو هورانمىا كا 0 ! 4 يا ثتتادهغسا -و» و! 0 ٌ د

 1 هن برم ىف كتالُذ ليوم رات ةرافكل | عيمج بارت !َنِم هي راكي نم و ةدجلامهلذ نإرقلاب ى ١ +يٌنَوْنِمُوُي ةنيب لعن اكرم ىا هللم ١ .دذ 4 7 9س هلك م رى 5 95 20000 سور دوم 3
5 

 ام

 دسم سيينا يي سس مسالا
 2غ ممم. ا سس هس ميسم يب يمل

 دي سوشي ةكئالملا مهو هاش حمج ةاَهْذكلاٌلْوَعيَوقلخلا ةلمج ىف ةقل اموي_مِهتَر ىلع َنْوُضَرْعُي تبل هيلا لاول او كيوشلاٌءابسنب
 ساس ىضاو يح

 5 سس ول م و قر و رم را 85 ال سو إلا كم ١و روية ا نس ام قوي سرب و جب هس وس 1 5

 ٍليبس نعنودصي نييلا نيكرشملا 0 نُيِملطظلا لعولا هَيَعلالا مير لعوب نيرل ولده بينكتلايرافكلا ىلعو غالبلاب لسرلل
 هيما هاما

 - )َ هو 1 و. نوف تمت ه2 ملف نص ا وة 0

 وع اشر ده ىف هللا َنيِرِجْخُم اوني رَل كيلو 0نزرفلديكأت جه ةرخلالاي هوة وم يوِعليبسلا نوبل اًيْوُعْيَيَومالسالا نيدو

 ها 0 ١ . ٠ - 1 .٠ 3 يب 5 « 0 ١ 57 5 لا ص سس 57

 اوناَكاَم رح هرب غمهلالضاب العلا مهل تعض هيانعمه وحنسراصنا :ايلؤأ نايخ ىاوذا نود نب ميل لَك امو ضر
 1 رس 97 سس و ىالارس رس 5 لين اس جس ماسلا ١ ىب مو 9 2700 ربو رخ لع وو 2

 انلا ىلامهريصمل > عشنا اَورمَح نينا كيلوا كلذ اوعيطتسيمل مه: اكهلمهتهارك طرفك ىلا 0نو رباك, قحلل هبسل نؤختطتي
 رس 3 ُ ينساك ا

 أ رس سس وو س1 هرم .ل09 مج و1 مل 92 ب ملك 7 0 ا 5 ش ْ ع
 6َنوُرَضَكْا مُهةَرِجاْلا ف ئلهكا اقحمرحا] كرشلا ىوغد نم هزرا ىلع © َنٌورتْفي اْوناَكأَ منع باغ ئصَّءميلعو يؤم لا

 ٍنْيقْنَِمل ةفص لدم ©َنوُلِلخ أهي رخُم ملا بح ذك كيلوأ طرثر ىل وبان اواونأط اوونكس اوُيَبْحأ و تضل اول يع اوما يلا نإ
 هيذ © َنْوركَردالدال هلك نٍوئبْلَم نمّؤملا لشما نط يوت ِرْيِصبأهرفاكلال ثمان يسكل فكك نينمؤملاورافكحلا
 0ٌقْنيمريِلن لل لوقلا فن خلع سكلاب ةءارق ىفو قايىا ب إ:ةيؤك ىلإ ونامل اَنَوَلَو نوظحتتل ا نلف لصالا فءاتلاماغدا |

 مس سس بج سبب ب ب يب بلاس

 ايلا َلاَقَق ةرصنلاو ايندلا ملم جميلا ويب لع ودغمت دع نا كيلع فاد اذ هلال اور ناب قرار انن الاكتب
 م ظ2ظ2101 1 ل ما 245 ةوررسمو
 ةكاحل اك انلفاسا سل ذارامش َنْيِوْلا الإ ك حبنا كرت َمٌداتيِلع كل لضفاالو الكفو الإ كبرت فا,شالامهو هيؤق نما هرم نيل

 نال الم لم متم م نتلا نم ةي سب تاقييت
 رسل مل رع اروبي ااوفولس ا مال ولم ا ليام ف ىارانلا الارلوق لس

 عوعنص امير طيتو ىا ابي وعض مايرد و وق لس حاط يملا مزعل ادازوا مل سيب و
 ترامس" اذداراام مهلا ف ورق اهنلا ب اودارا ل اهناةرخألاهياوري ممل منال باول نبيل ىل رويفسوا

 مارا بقاعد تزال ن عن يلف الا اينرلا لبا فاصوارك مرّه يردن نيب لمن اكن ارزوق ب
 رشلا لى جاور درلوق فس ىواصا' مكدجو مل امعاب نوري ري نيزلا رحال لبا فاصواركذ
 لوب لص اناوا لرب غل اعل اواول اب يسن ىفو نونملاو ارلوق مدينا نوي ناالا لئل هاري اليالو مسوي
 ىف هرلذاكة والا نن ل قو واللا نعال حيتل اوم, واول نم الس زوق نالاروس بترد نا
 0 اهنا ليلا ىلا حئارلار يل اركب و ىواضييملا
 وبدو لبرج اوب محشي لاو م ىلا ومب منحت لاو نقلا رمد منعتب ىل (يؤرب اللا كلذ ىف اوضح ارب اطلوق
 ل 2 ا ا باور مطب لاكو ساشاراتت
 ايانلاك | مالو تس لكارب فوزي إلا نأ متل يل انك ىلع ل رطل يف يعلا نع ىل اح
 بساتكن ل اع نيرارلاٌءداوس زوعلا ى ا ءلصولازياز ميل لزنملا لم ىا عمر لوقو نيدلا ىف ب انتم
 مريب لم نان نفا ل اهترلوق باوجب ناىلا ةراشا ىكزل سن نكز و حي يلخ» لسوم
 م سنلو اسفي اينرلا ٌءايياوي رب نضوبسو للزكس يل نكرر نم ءزيب ىلع ناكل ا ري رمت توزع بدن
 نم هراو كلش » نإ كءايد دعب تدافتم ثمن لرش سيل ىاال لوقو ر نلاالا ةرخلا ىف
 م جرا سل يجي ىذلا هرعو ناكم ىاهرعومد ان ان قه لل + نارقب ووتر فاكر رم و ميرطعكي
 رووا ءأرق امو زاحجلا مخل ىبورسكلاميرمنلا نات سفن كاش مضلاو ركل ابريل ا نم ع ند
 قنلا ىنحمب ىراكلا م اهؤتسالا نا لا ك/يراشارعا ال ى١لوق حل لس لب ا يفور س ازيؤل منا سانلا
 زحل اذ ما (رج الزوق حو لظلا نضوروق امل وا اصور عيدا نم انم ريو مذ اموارلذ ىف عر ازيد
 مسلط روض الورُسلا ليبس اًعباسرولزملا ناكر ليبسلا نويبطي وق حلك“ ىواسصاا نوال مب
 ياوملا ع فرغلى يموعمر زق هيل كلل كو زخأ يبس نودطي نحملاو ليبسلا نجعل اراد يس وعم أل

 اروي لاو حلل كا سلط ى ا لا تسيفإ ل ان يلطلا نب او ثورل اباوجوتي نااأريبا نوخت ليت و
 دا" ب رس للاسف اوبر مس ناد اّبعس عم ضرالا ف لذ اوداراول هذغا نم ضلال نم لارا نيرزج

 مالزتلا باع وش طير رذع نير اصنا مث سين قحملاو ناكرسا وبان نم ما ءايلوا نءذتق تلك ١
 ء بسكر ادم 8 يلا ةرابعإ بألا ةدايعاوررشا ثيتىدزلا مضل اورض رت لس ىوام"
 مامابضت ىلا ب ذا موا بث ار اننسو هللا نيدوعسلا ىلا رابع ليش ىوعد نمدرت لش
 اعد( طوق هيل نا؟ نو زن ئنك نيا ىلا شس نيل لوقف مداني مو لل احترق يلع لري اه

 موو و لخت حم ابنهم ورع سمن بيكر مل حم بكرم مما نا ىلاريوبديسو للشاب زف مرج ال ىف فدا
 سلو ءاقراولا هل ذام ل امتوبب هرم ام م اتردسشمو لحفل ب رزيوان لم اغلا ىلع حرلا خصوم ف اب دعب امد
 وزيت فام ناو قضوا عمل عض مرتو مرهم كف انا) ليته رائبلا ىلا ليم لعروس يببزي لإ تنم
 لبا اراه نال مارق نم خلا نا مهمل سكى رغم عاذو بسك ه انعم مرتب ةوياز ليقورلع اذ
 لجرإلك ايلا بكرم دب ليقو رجل نرماطانتساب بخ خطوم ىف ابرد امور بسكر ا امد سمن لا ىكدمو مببس لىا
 هلل ل» ئدورمالابانعم لش زيلانال اى اراوريرقت نا لت وميالو لاخلا انعمو رج اب دعب امد
 بول ل فش اقع ءلزنمب تراص قت اهياوتس سلم لام لورب اذ انلوق "لزم مجال وق نارازفل ا لاق اعلق
 نب امل يان ال نا والا رجوا شالشميف مرج ال وروعسلا ىل ١ ىف وربك أن سكى نا ارتد نوحم نسكب دير مرج ل
 ضيم هنكرترخ ا ووجد يف نوت و نط عطلا كلذ موطأ ل نحمل اورلع ا وزن ىلا ناو لق عم للخن (ربو
 نيم وم ا زر حبلا ميما هلا لأ مفر اّركلا لاوحا شن اركذ امل اونمأ يزلا نا زوق ويل »م باع لا
 و نوئل اياول (او ..ريطملاضرالاوبسو مج | نم وأ لاو نكسر تالا ىواصا" م”ماريلا لآامو
 يبس قلل اب عراقتسنالا معيطسر ملا نكن عي نكازب مضالاو ىع لالروق تلمس لالرلا اوعتراىا نرمولا
 لسبقيلال ىزلاومب ناد نييفشولا ندم سرؤصلا ةرصاو تاذ مكالاو ىالا نم ارم اولا مث ىف متواتش
 رئاوإةهلسطل ىواص»» خيم اوريعبلاوب ورقم ىف لاقي كلذ لشد ناكيعو يابو وضل ىررلا
 سصصت عجل ملكني لاشمالا مل بيرطو رب ور أوما لع يل ماا اذا طاري اكل رشلا ٌةداع تير السر
 الئاقوا لاقف هريرقنى ا لوقلا ف زم لعزوق حلل. ىداما» نورتسر ملك من او نيم وايل
 نم انبمب سيئبلا ناو ري راذن الا سي وق كك +٠ عورلاو روعسلا ىلا نم إلا ىفار موق للا تذ ىا
 [نلسراب ملت ايلاو عر ررصم نا نا لع اوربت ل ن ابا زف ؛اورجت ال نا رووا كا" مزاللا نابا
 لاق درا تالي دانا ل ا هلرشملا ننكر ونيل سيل نسر اها ري انالونايىا لوب حرائناراماريلاو
 امم لا ةدايعاناف | بتاهدردد ةرخالاو اّياومشد اينرلااوربت ال نا نريلاو سعنلاو يلقن القل حرورلا حروف

 باع لوق هيل ٠٠ ىلا قيل لع شلال نوشلا بل دبج ذاق خلا اينرلا نم موش ءلولحم ننال
 اشسامويلا ىلا من الاد نسا نا قع ىزاجب مويا ىلا م ليالا ءيسنف مويل اف بازئل او الوم دولي ف صتملا ملا /ول

 فر لع وتلا ىازلا موق نماورفكر وق جلس. ورلد لج ا” مئاص رار ككوتقكن رنا لا
 مترا موق ا لول الامجا ءيلشلا عزب نع مب اهلرو لامك رن امد لا كبتا لكرناموار بالا لاراب تامبش

 بسينلا مالو لوقو ةريغال داب لاس ناز ىدنع م لاق الو لوب يصوم تنك نا ١
 لوقو نابنلاومو للفم عم كافل ق هلل حا؛ ىل واللا رد كيلا لن لاق الورق وي الل د د
 2 ظ .ىديس«لعنلا عئراصوم د ناكسا حرت ءلكاسا
 ف لماملا مرا نع يدب نود طم م ايها بسم" لول اوترلا مالكن م اب 4 اريل نعل نا رلوق حس

 قىدام» ايلا مصر نع نوررطل م” ار املا سولو ْرْعَألا

 "بروما لع ىرتفا نم لذا حا دلاْنَمَو © َنوئوُؤياَل ةككل ه١ ى!ساكل ثلا َنِكاَوَكِبَر ْنِم قع هي نارسقلا ىمم دكني
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 ىدرهز قم
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 وى
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 م



 2 : | "0 سياد نمأوو

 ايلول ىرت مودي ]لوا ثو صح تقو ىافرظلا ىلعهّمّصنو كيفركت ريغ كو ءأن تبا ىاهكرتو ةزهبلاب ئأرلَىِداَب ةفكاسلاو
 ٠ و وررس موسا ساس ل 0 ا 00 واس فرس و . اساس م و مال[ ةديل | نم رع ىف ل : 0 ا :

 ىوربخ هير وقي لَك باطخملا ؤهعم هموقاوكر دا ةلاسرلا ىوعد ف © ني نك لشن لب انم عابتالا هب نوتصتستف لْضَف ْنِم
 لوعفبلءانبلا» عملا ديدشتبةءارق ىو زيلع تليفخ تيم ؟ِع نيف ةوبن همر نشا 5 نإ ] نيف نيب َةديَبْلَع تدك مس. . و مهو 2 رموم د. ام وهص و دن اح همصرت | س و ةلسو

 أتت ااا
 بيبي سس يي

 آم نإ هينوطعت لام ةلاسرلا خيبت لع يعول كلٍ وقِلَو كلذ لعر ستنال © كورك هز تن ءاهلوبق لعوب ويلكم
 _ومهملظ نمومهلنخائق مهريزاجف ثعبلاب مراقد خب قومترماامك اؤئما َنْيْيَل دِطيأَنآ موون َلعاَلِا بوث ىرْح

 رو اب و 5 5 - 000 هر وس وما 0 ارو رح رول 2

 لذا رم انال ىاز جهت درط ن] هياذعىا هدا ّنِم ىنعنمي ن ٌرْفْنَي ْنَمِوْوَقِب وم كرما ةبقاع ©َنٌوُلهجَ امْؤَق وك َوكَلَو مهدرط
 سل ص ا 70 م م
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 51و بيع ملا ىفإ 5] دولا ْنناَرْح يرعب لَو "ل 5 نوظحتت لا نلاىف لصالا ىف ةيناثلاءاتلاماغداب ©َيورلَُم الهذ
 ىلا: هنأ فراَجي ريك نك اري هذا حيوي نا ةككبنغأر همت قر هذ َنَِلِكوكأ 15 مككشءوشبانا لب كلام نإ وم
 نم وكن بانعلا نم هب انهت مب أنَ لاَ توتكائانتمم انامل َدَجْنَق ومي اولا: 2َنَييِلِرَطلا نيل كلذ تلق نااكإ 5

 1 ل ل ا ا ا م ل

 مكطئنيالو هلدا نيسافي ©َنُيِرِجْمِي متْنَأ [مَو ىلاال هيلا ما نآقمكل هليجتت داب ْنإ هللا دي ميامي لَم يق ©َنْبِق يضلا
 مانت وم مو - « وة ُّ ٠ طا وس رو ١ سم خرم و 2 ةم وس 5 رسم و رس ا ووو

 و سر وه ىصن مكحفنيالو هيلغلد طوشلا باوججو مكتاوغا ىاذ كيوب ْنكُنْيي هلا ناك نإ ركل حشا نأ ثوم نإ ضن
 اني

 انآ هسبوقعى ا ننام هفْئيرَتْفا نإَلُك نارقلا له قاتخا"ةرركفا ةكمراقكى انفي ل يطأ قادت لاق َنوعَجمم
 ردت سيب الق نما نه ْنَماَإ كوُوَق ْنِم َنِمْؤُب ْنَل هك ْؤُن ىلإ وأو ىلا ءارتفالا ةبسن ىف مكءارجا نم 0َنومرْجت انم1ىِرَب

 تس اا ننسللل

هدا ب اج اق خيار نتال بر هلوقب مهلعاع لف كرمشلا نم ّن يوميا عَ
 انياب كف بق |١ َتكْرُسْلا متصاَو لاقو ءاعد ىلاعت 

 9 حرا نت ةود لوب ولم و1 1 د1 قو م ا 1 دم | مس ل اس ف سس 1
 ةياكح كامل ُهَنَصَيَو © نوقف من مهكالها كرتب اورفك امض نيل يف يطال انرم كيو وان ظفحو انم ىأرتإ

 اذا 6ورضت املك ِمرْحْداَداَ اكو اوت نَا هباو ءزهرتسا هْئواَو ٌرِخس دوق نم ةعامج يريم ةيضادلاح
 نان يترمبلا بسب ذب نالاب ادتروكنملا ل جب, لو لوالا ىا رشا باوجو زوق قيل لا» باذخ نام م 7 0 9 7
 ناريدتتلاو ب اوجد لولا وشلاوم ل انا ايزل باوجو نحب نويفوكل اهزاجا ناو طشلا للعم رترال باول نال الع ل قروتع مس ائتتل !نم ةري دم تاء

 اوتو نار ماكنا ىف عمت ااذارنالفلذو ىم حفني مد حمانا توران اف ميول نادي لا ناك لو لوح اماوركفتو لو ىازإ كفن طنا كس

 لوالا دوو لم دانا دج دو يف نلاونسلا لمت ناالا باو حالف لولا ارض ناش لعب | | منو روق حلم ىلا قت خنثى ارا اق اوووهظلا مديل نما نوكيا لق يلة
 نارين تكن تناوب ل اوما عملوا لوالارجو نابرمالا سكعنا لف جرا امور شما ىع ومالا نال لهي نازاجو كعب نارقلا لع لعاعلاو مامر ف اذملا ميَتاو نانعما نزيفا نرظنا لع

 طوس ملا لعن ا) كيو قتلو )وا ملكنا وو وخر يز مالك وجو لبر ايلا لوضدرهو اذا الا يمت طرارلا تمد نريلاورلا عاما نم ل ارالا اما يلا تن ليوا لاث جلا نم ف هورظلا ىف اىسوت ابرج اميئالا لبث

 لاف لزلد لوثدلاب قوس ماكءال له لس ادمول مالوا مالكلار بول طووشملا لع مريم ارض اورارالوظدب | | نو موير م٠ لامعاب عراب ١ لوسيل عرورلا ةوعد لبي نريلا نا نحنا لع سائلا نا رم اظئارصرادج د
 1 | ردع لدروق كبل كس حلال تلغزريئارعب اذوا نا. سملغد نلا سفك ا قناطورعس رببلا نتتم ولم ساف ضرفلالا يفرم مولر شلا لايع ب لعتحسي نربلا الو رفكى م نوك وسم ا ةرامالا ضل

 هنيدى معطل منعا! نا تدراناررّتلاوردلع قلب ام ءلالرل يابت زعيم ععنا نا تبدا نارلوق ىا لاقي نا ماعملا ناكنالاوزلا مرموق اوترراو لوق ل ٠ نم لن الا داعم اوب كريو
 تدهه نات مبوثا ناري يرسل ناكن ازهتلاو ميوطيناييرم زير: ناكن اق ادتروق بادجي زمام لع لاو كلمجا | | ىف كلياوا ةرماو ما وعد وادماو مءالكن وكل اوين نين ايرتطت ل بووعسلا ىلا جرايو تيقن تا

 نووي املا بم ذاملع ادارى. ءازا رت دع نمنوفرعبلايلا بذا اذ ىلع عينان أ | كس معن طلت انف باواز موق ايراق كس ٠١ كيب دعت ل مناي إو ةوبنلا قود
 قصر ازبب ان تلا شو الا رشد زج مل جلاد والا سل ارب ى عت احط الو لو زعوفخ زاب نع د 1 تيففزوق كلل حرورا» - هبل كلت هاش ىلا تينثر 17

 لاه نوما لح كرك ى ال هلل دوس ال٠ نا نلاب قس قلتو لولا وطلاب | | روب ىيرطر وضد  ةونا رون بواب داذغن ادا ةكرلاى اضن هزي نإ يشار يول
 ناك نيرسن ذا هرتصما يقع امس اسلي الاس زج نين زتحمو ف قرانا لد | | ليفت نعمل نزار ىا عذابا ق عيكس قا اهنع ةرماو لكن :دالو اراه الا رذذهو هزيل
 رسل مارا حروف لوق ن ولوقبل ما نايبلا رود ةرايهرد لما نم قايسل ار اظن اكح وفر صق لمت نم يا ةرواقل نولمجتوا لارا م نورتو نئسؤتلا لم نوما سنى ا نوت تكلس » توزمتذغاي

 ديلا سد لابن نبا لاك زرنا نولوقي م اوووعسأا ىلا فو متئارخلب ىذلا ىللراهل او مالسلاريلع حرزنا عررؤرملا | | نيو ماى رن امد ماوعل هدازير ثلا نما: ىدتع مكث لوقالو زوق حب كرار دس كتر يف ماو

 مسيلع عروأ مصق د لمب نم آلا هرب نا ىلع نيرسفلا بكا لم ابو نا مالسلاو قولصل يلع اهو حي يدع لات الكب ينل لعا نا كن لوق الو ىلا رئلانئازخورنع للخضوع يذلا مشا الوروقو ل امال ضت نم

 ةانك لاسم نياك يؤرادانؤمانم اكان اب زوق نانا شال انمى لق وللا "السا مف لواو ملاعرب اظن ف ىا ىارلا ىداب نل ارا م نيذلا لا كيما كيزنايد ماوفور ريو حراشلا لات
 يلق تلك لا, انياب سيلتمى ا لاولا لم وب و ةعراجلا نعوزنم ذءاىجونذالاوووبل نع كالا لوقا فووق ب كحاف بسلا معا ىف لب اننا ىلع لوك ١ اذا ىف بل لاتف كوبي ل نغابلا لد

 ىف حس ايفو بمدس ىب لب لمتلا ٍءرش ام ىل ل وعمي لا تاز الان لسيل نيدعلا نال انظفحو ام لمت" نلشم رض الا راما طق ص رداملا عدا مانا لاك كذا نطشمار بلا كيان / ضاور

 أفرج يرخلانيزلا ىف نضمن ور حش 0 ماكنب اننيماب 00 الون ف ىازلا ائبالاو وانتي باع اذار يلع ىرذ نم لاهتفاراردنالا ليم ىروزت و تل
 |وملظ وتاكاولطت زؤب ىف ق ضاق لوما لاكو لا ضرالا كررت براعو [ لل | لعاعو ناوي 5 ىلا هن ع ا ' : 3

 نب 3100 5 ع ا مقفل ني امة”ددزم نيذلا نيالا لج 8 نونا, جو نيم هاد ةحح فارما
 الفلق زبي سلس عرق اذ مثل باندا رانا بطال نيل وألا هرج وريف نقر خس ؛اوملل يزل ف نايباددا' حيددتد نيدالاث مم” درنلاّيلا ىح زا ىفوا ندا زوالا لل "
 نبض ئالو نانل١ارايد نيرفاكن» نم ضدالالعدزنال ب لاقد كي ذرب ميلعاود كيزالساريع حرز لع | | تريلا نانلارب تدداى ١اهئلدابول ترتكاذ لارجلا ف ترس ىا نارب تزيكان زوق لس
 انتم ريت ناكن يحمى تو ف بازعلا كلذ لازنا سينتقل ىف افاوملظن يزلا ىلع بائيعلا كيز ليج ىف | | نم خت ارعولا نار وق جيل خراب ]طع اعنت عرايو الا نسب رعا ندب الذ انلاربو
 مل رخال ب ادت نايبلا عود بحامراتخاو ناوتك, باو تمول يزل ابان عركاشلا | | لوق هيل ٠١ بازولا نمو ارم ابوا برسل اب ثلا ني اذيرلوق هلل لما فلا
 اوورنتسا روق شلل بيلا فلفلا حمض ادا ريع قري ناك قول! فلز فاى زريطاملا لاو ياه | | ىح ملعخ ل مدروغيل نادي مرسلا ناكن ا م الكل ارميّصت ناك | تلطمال طرشي اميقم كلذ ناكل زل صن
 ض اسما ىو انرببلا لمجد فارئاتطتلا تمالعلا عرش يركز لا وركز اي لع ازر كل جحا نا تدر نا
 ص عضميال مع مي ١ نا تدرا ناف موق نايبريرثلا ناكن اريرتلاو باو لي داملكر يطا

 سنك رعباراف ترمز نولويو زمن وكتثلاوفاكذ - .. عاملا نم قريب يري ف المعي نال امن هفسلالمتإ ىا ب
 راى ونص م ا اوببج م” رن امم فرعي مظوك و ١ اهمب عراف لا الو .نييفسل نوفر سوك اءاف مي مس او اب 1 _

 نوكي اري مو قلطت سلك لطو نالب زىمكث ارادلا تدخو نا لل اه تنا لجرلا لاقل لووعَت كيلو
 ل رليصفتو لوط مالكم اهلا كنتى ف ذ ةريقم ةرعاو طر ل والا ضرريخالا باوجب اهبرعا نيطرشب |.زصتس ماكنا

 وب لط ابررا ىلع ناك نم نالوززنس لاو ةيرنحسلا لك متثا ىكا نس هسن انافرلوق ىواصا“ اميطمال
 ىداص ٠ داك شملا باب نم ملكنا نولل جاع الو يززكساورازمس للاب حا



 "نى وه ظ ام 8 2 :أمو
 مس سما

 .٠ هطاببص .1 5س 7 0 م, مولو دادي بع وبذس 0 ممل رس وو و رس و رب هني ©. حل _ ”7

 إد عنصلل ةياغقجمتادو طْيَقم كراَّنَع هيلع لحب وكيِزْخي ا ٌنَعديَيَي ملعلا لوعفم ةلوصوم نموت َىْوَس قرح انوجن
 قناوركذىا ِيَجْوَذ لك نم ةنبؤسلاف اًهْيِذ ليا مو حونل ةهاقاع كلذ نآكو ءاملابز ايل وَلا د ومهكدلهاب الإ
 ك_ ذوي ديب برذي لعجلاهويغوريطلاو عابسلاوتْل شح هلدا ناةصقلا كو لوحف ميدو ىثن !واركد ين [يعاونا لك تم ىا
  ىانوقلا ملء قِبَس ْنَم الإ ةدالواو هتجوز ىف ةنيفسلاى امها مص قنالللع ىزسيلاوركزلا لع قتمّلاكدي عقتف عون
 [0ليِلقلإ ؟كمّنَم [مونَنَما نموت هناجوز خبل محف ثذايوماحو ماس فالخب ناعنكمدلوو هتبتيزوهو كالهالابمهنم
 لش ميول حونُلاق واس مهقصنو لاجر م هفصن ٌثونابث ةنيفسلا ف نكن م عيمج ليقرثه ءاسنو لاجر ةتساون كل يق

 .مل ثيح ؤيِحُز ٌروفعل قر نإ دريس ىنتا ىلاهوبسو اهءيرمج ىإ نار دصم امهمضو نيميملا قب أيل رم واهبرجم وس ملا و5 | أه ؛ ملت ل  ىهلثو هلك ا ع ضهءطر | وو ارا سوك الإ َآ
 41 را م هلك |.” و ساو 8 د. و: ماشاامص ا. .- < نتاار ”مرر_ة5موج 5 0 دوهطقدم م

 وهذ هثدامجز ْنَم نكل الإ هبا نع ليا مآ ْنِصمويلا مص الَلاَوْاَمْلاَنم ىنعنمي بصي لبج لإ وأَسلاَك 9َننرفكلاََق نع
 لكزنأم نو د ةتيروتنف كانو جبن ىنلا كوم هبا ضْريَليِفَو نق رفا نم ناك جوملا مصيب حول اعتلأ ةموصعملا
 فزووق كالهرمات رم ىو راها صقن ٌضْيِدَو تكبسمإةرطبلا نع يسم! ني زاهي 5 ا احيوازامماراتف ءامسلا نم
 مدا و . نيرفكلا © َنإولظلارم و اكاله ديل ْيِقَو لصوملا ترقب قيزجلابلبج َيِدْوَجْل ل ءةنيفسلاتفقو فوكو و هلل ١ م : مو رد مو وو ماو ماوصل ل أ 5 ىوه 5مم ورم
 مهرملعا © نييك مك ناو هيف فلخال ىزلا ٌقَحلا َكْرْعَو نو مهتاجنب ىقت دعو دقو لها نم ناعنك زب نثر لأم بَ أ ةربملعا هياكل 22 ديف فلشمل ىذا دفنا 6 001 ]| ]| ]ا

 1س يس ا و و سل سما

 ةلورفاكهنأف ؟جِلاَص ُرْيَع ]مَع هتان ىاياكاادمت هَّدإ كايد لها نموا نيجأتلا "كمآ نم َسْيل منسوب لأ عت لة مهل دعا
 1 ب م ا ل ع بيس سم

 نم دلع هي نأ نبل م دينشتلاو فيفخت اب نكت اق هنب الريمضل اةريغ كّصنو لحذ لمع مكب قريرق فو تيرفكلل ةأخن
 ل ل 0 و حر

 ام ريكا ورث هيجل سلامك نأ نم كيوتو ٍترَلاَوملعت ملأ: كلاوسب © سب جلاَنِم َنوْلَعْنأَكدحِعأ هن كانباءاجنا
 نب افاوبلراىان از ازرظامبد اسمو امير ىف لل افلا ويد لولا ير سعتب الا صرسلا محسسم 2 5 0

 بيف اويلف ىا بوكر ابرمالا ديم لون دز قدس ىركر ةتلحخ 0 ظ ني الج لك قرح 0 لام ةري داش تريح
 ناونلرتبا نفس لبكى د حروف ىذاتوروق هيل روحا فلم سبل تى ر ب وسي || سا يزن

 ءزييفس |نعزوت حلا ح1 حروف خم ءزييفسل |بلري ملاكا ل زعم ىف نالو وق رحم الكره لص نان الو لس جدلا ةداعراملاو ىف !قو نم 21 اورازّسمالا ىف امل ءازخ الاب بازعلا فصول زيو ردك
 نع يلزم تنكل ا عبااذاددهزغ نم ناك مسا لرصملامنعر فار نر نم لزدم ىف ناكل يو رتخاو ميما نثوا للفلا عزمي ينحل اوارورجب لب ميو شم سرسيل اذاذ حنصيم لرسم راه قت ن ومي نا ليكي ى |عنصلا راو وق

 نئدوصعل او, و للاوتر ثلا مت نضر |ننعسما عصام زلا نك و جالس كمل لزطرت حيو ىااذك | | اضيا اذ ىب و بارجالا نماهف لك ال يطا رازج ىلع سلو د ادتبا نولي نا لمكو روولا تق راجن ىلا
 رم ضع | حمه اول ارغب ناب الصم ادئسم الا لحب قو عطش ,اوثبيس ا نا ىلا وقبر فو اداب مصاحلا ن ال اوراس ىسم عيوم ىف وكلا ف ناكو لبا رالا جو هب دال سلق تيزا يذق لس ل

 . || عقرب ناب ى امترشلاوبمتبلذرلا نوكي نا لو قف اور ارك ل وعغم نحب كده لع اذ نا لو انصيا,ل وعض مع ناو بكراذ ر وتلا نمر وفي راملا تيياراذا حرونل ل بقا ىور حرونل مالم وق جكس كاب لم نال رفا

 لتي ل ا ىف ماعطلا لاعدا قبيح حلما ناو خضم !ىد لب وق يطل لا, لوصوملا ىلا عوف يا | ١ ناكر ىف اطلس اوووعسل ايلا نم ةراوج نم ناكو مدةددنم ناكل يق زترمارتريخ املا عون للف نوفس اف كيم
 . [| ينم راما هو لع تل اروكبلاهرنمؤ رارناداصف زوق يطل حور اد ضرالا ف راملاروفل ةراعتماومفتب ذاحلا | | فو حئموملا كلو ىف ءنييفسلا لف ناكو رمزا ىليارع لضادلا نيم نع ابر بسم عطوم ىف ءفوكلا ىف ناكل يقف وتلا
 لوز ه٠ نايبلا حور ىف اهكةريزال لصرالار دا نينا ضرالا نر جو لب فكيف اريك الو ليثوةررو نيل لامي[ انلاب عرثوم ف ليكورسملا ىف ليو رهن ناكق رولا نال ءذوك اره ور اولا سوماّقلا

 اوكف ىو نيل انا /وقنل وت ل سلس ٠٠ ئلطم كلذ ليتراعب ورام الا مدع كلة ىنشيلالو + ارامناراصف | | ركز روم كلقلا ىلا راحل ريغنلا شرين ايل ءزيسلا زو يق. ناييبا عرورا» لضرالارجوروتتلا
 ميغا نيل رقع قزفل اذب و عتيل ل شسل واول مع“ اي لوقل !ىل' لافطالاوروطلا» ماسلا ىتاعيب | | نينا لكن اجوزماو انبب ةرماو دما نيمو زلت لا ىثن اور ىارلوق هيلا لا ءنديفسلا وحش ىف نول

 نم ىا روق يع لا لشن حر وزو تننج جر دز لايق جرد امنه لكن لاو ورحألا نع امرها ننسي
 مل ةركؤم ءؤصن ين او ل١ لوتتم ىا لوح موز وت يل لاب يصور فانص) لكن نى الا لك

 عسل امم ىلكن ا ل رمل الا نرش ودعا لع اهياوتح ال نقلا ىف يآ خا يالا هز مضحب لاو

 كانو روق قلما ىواصصا» ءايشا طن نا لبق لول امنه حتر املا نال علب ابالوا ضرالا سميطوخ ورش
 لاقي رح الا نع اهبرعا ننسي ل نينا لكن ع راج ناهيدزلاو نشا نيا اوزنكت ل اوت لوقل ن ايبةدايز و
 سولو وحول قاغسلا ترتبط يشل زريفسل سل اكو زي نيفسلا ىف لوك حور ا» نواز اينددع او لكل

 لامر وَ و ةامنلا ناكسمارئعالا لاوئسلل حم لو ضبا ةاجنىف لاوس دال | سلبت ناكارنلا اذن نار اظناربد وأ
 روق هلفا علا: بد حروف ىدانو لقب نعم اىف طيربترم مث لونلا نثري روكا لولا ذا لصف وار يضت طع

 ى ١سداةولش لاس الا يطسو ىل ورنا ار العا ىف ناكل يقو نم ؟نطو رلارعلاو بارشل او ماىطفل
 تن ارم ناشوز ل نالذا تطسا ىلا ىا جوز ىار وو نم, نم لمتاو ىا نم نس وق كلبا لاو

 يبرم ار هممت كل لثرب قيليال المزمل او لاوس ل لسخخا اهوأ نا نتميز اير ينم اذب ىلا نعي لصرتعا جلا سئاوس
 لثال ملا تلدامل داي ىذارما مايالا براهبا نككل وق لمت رعويز ىئوق ىف ارمي لعفلاا لت ىف وزب ابر فصين ىلع

 رمادإملاو نيصوز ل مف طع كلبا و رقمي ل. حرام م الل نيرلعنا كس ققف كرف نسق م ىو امل
 وعسل ا ىلا ىف از عوز مآ مب طاسن هونب و ناونكما ىبد قرف اك رخالاو تلصؤم ايبرصا ناي أرمارل ناك ام ملمؤملا

 لضف لا لرتى ع يركن ملا و وجو لاهي لم, جو ىل اولا نم مالسلا ميلر اناا ىل| وترا زم بس وجو لع ريكا
 ىا لضخ وقو ىيونتريفب ماللا بصنو ماسك لاسكلا ارق ى ا لا مسك قى طسطلا ررا اصل لك لاو

 نع ريرجب نبا لذ ىور نون نق هلل ٠٠ ةلعاو امس او رموزوبورلوق يل ينتاب
 ل اهي جاوز او مب اوسربن نم ناك م انا لسد هوب و حروف رم اوف اك هسا نب لا لس أب نمبا
 روجسلاو لارين امس اي نسل اتوا قاعترثلا نس اوبلرا ىارعاذ نم ىلاعاوبكراب نلعس شا روق حلا

 ميلوتفملا لك وزر بصنو 3 هلع سوري و بيلا نينطاف اللا بن ارق ب ضن وو ور دما
 عم نال نونلاري رطب ى ادي رضتلاو فينك اب وق كلل لا» حاصر نقلل ى ارب ارح اذ لم

 سائرريفت ازبزلاامهرجى الق كهل كس رغم شب ار اسرم وامير د وقد مشير نسل لاو لاق
 5 اسلل او جزم و صفح أرق بهن |لوف وري ب و لمتابؤ اسراد ا, ذ ارجا ى اورينت ىل لارترف معلا |راو حفلا

 0 نول! فينك ماللان وكب نوايلاورمام نما وكن ءاد م انور ءزيو البت مالا ع

 ةيلراوكا تيسراو تبرع نم لا ملعب نوق ابلاو ناررصعم ابواب وسدد ابرج اى ١ تسسرو ترتب نعم ملا بصنب

 9 5 ال" لصوو انو نقرا ا اذزعو وركرلاو شو ىتولا نود لصولا ل نؤبلارعإ ايلا تبا د
 كاشي كام نارل لوي رثلان احم او فطملو يفر ريف ب اتنل اارن نمل اجلا نم نوكك نال فنعا نوف

 ري رهذست عم نيمار وسرو زوق حلما # ١» نيرلفملارثكا قريخاما رص اهزب لشد |باداسداو ابطا

 هلال لوسط لغل ابريس قب” ى ا وقد اضيارخا' ذل يذو اوبس ررصمو امس بأي نم زروكل ارنا اولا

 ول معن نا ذك قدي الريف رع اوشا لوب, مك نمل هاو نابل يذايترم نم الا حفشس الو (لشستال نا

 ايفل الالب امن وطّمنم ماو مجم وربخر ثلا مسند ءارئبالا لع ناعرفرم اهب وسلم نعت ج١ ميس ىتبضن ىارل وق

 صام لطم ناو ىارخألا ىف اهبرصا موا مالو نا نمسك لا لاورلوق تل“ ىداص ويت لاوسلا

 موق نوكيا لثكو مبد منى ار فنرثاحلاو هايل اهواولا نم ةررقم الاعرج نوكي ند لثكو ابلطرزرمخ 1

 صفح ءرق

 .ءارلا ةلاماو ميلا حتفب
 كذآ

 حبزلا

 ]| نع كلذ ىو رورظن مي اهنالا ءزريفسلا ىل نا ملازر ىفكو متلك, وت حسع حدد راكد ا لاوسلا نم نم
 ورمل قوس نملثو ءلضلا_ريفب عم لت اووف نا شرع لاق جرب نب ١ رررستا عرج نلء اذ ةداتسن
 :ارقل ارمي انف نعل اي نللو ان اووسل اب تءاهفرتفطنريغي ناامرذ ,نييفسلا ل مج دز ( اص ياسا
 رع انثي لفاو م منو لايوي مس اوفاكل يبا نماوأ نسا فرهلال وري ران لكى لدي فما ليما نسوق فطع ناذ
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 نتف لع َكيَل2َ تاريبخ تَرَ نق ينو توا ةيدإتطب راسب ةديفسلا نم لت طرفي © نر ول«

 دوه ١

 ._ 3 5ك لعق فني ا وتاينلا ف و 1 مهمين كحم نمد ةؤرلاب ٠ نمد فرب ممأ و نونمؤيلا مه.هزيرذرفهدالوا نمىاةنبيفسلا "كَ

 يل ملا لشد. ىلا

 يس نأيكيلهيدانكانع بغار ايا بنو صن ةنمنشلا تايالاعن ف ىرنكلادهو غي

 :يصاق نارقلا اله لبق ْنِم َكموقالو تن 1

 اق نيكوقم ©َنْي رجول و نلولاو لابلاب َمْووَف عم

 ٍداعلا انلكسا 50 َننَفَتمْل دومححلا ”بقاعلا | حونريصامكك موق ىذا اموق ىذاو خيلبتلا ىلع دري

 | ةلئاز ْنِف ركل موو دحم هللاو يعاقب لَم دو ةلئزملا نم قاع
 :رخأ أم نإ اًرجَأديجوتلا ىلع كلمنا قب هندا لعن وبذاك |

 اريثك ارا اناني عنه دقاوناكورطملا كمل ل سر هبل ِلِسْرُب ةعاطلاب مي اوعجر بْن َمُم كمشلا نمزكير
 لو نك انها قرا نك 0 2ظ010101 وأول

 و5<

 ْ 55 نآثوهلاوكتدايع فى متنا اهْنإ

 د 0 ب
00 
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 دق كانا كاب كل 5 :هكب كياصإ قي كب لإ كناشف اوةتامْنإ 9نجدِعْؤابَ َككْنحن امو كِلوقلىا

 املا هنود نمهي د © نوير أمي قربا او لحدا و ىلع هل هللاثهشأ قإَلاَد
 ةسسسسا للان تاور راق 3

 3 8 ناز نم امْمْكَيَرَو قولا لع كدت ذِإ نوليمت

 1 07 انو مك تو متناًمْيرَج اله فاولأتحا فو نييك هن 7

2000 

 اهرهاق رايكم رص دن لِخا وه ضر الإ ىلع بدت ةىس د

 مم ©ٍيقمسم طارو لعق "قنا لذلا ةياغى نوكي باع نوكي ةيصأنب لخا نم نالركنلأب ةيصانلا صحو هتذ يالادرضئلو عفنالذ

 ل اس نيكي هي تلين كاب نك رده اوضرعت ى!نيثاتلاىدحا فزذح هيف اولوُنَأَو لرعلاو

 2 (جاَيلَو بيقر اعنف دفع نت لك ْلَعَنرَنإ مككاوشاب بع
 سا 8 ماو

 3 ا لد ىلا يلا نول 7

 ث: 74 رنا وْدكَبعأَم ووك سار جسوم عري كه و م وكل

 ّدِف ةياده ةَئشِب كماؤنمأ بزل قاده يكتأتبا نع ردسي

 23 0 لاقفمهلاوح ا فصومتاهرلااهرظناو ضرؤلا ىف ايعبس ىامهر اذا ىلا تش 1ع َكأََو ديدش ©ظيإك بارع نقاب
 : اىاّوكتاَوديحوتلاوهو هيد ءانجأن لبصا فمهكرت شبل لسرلا عيمج ىطع وسر ىلع نم ال عمج الش رع مهب

 نسي لاحم يمي و سانل ن مهد ايثْدل ونه اوعرنأ همك اسؤر نم قحلا ضراعمدن اهم © نيب لقوم دع ايَج لكرمأ

 نيل الم 171111
 ةراْما تبيح ارو و جعالسلا نحب م السان ىلا ةداّش ا نم لسوق

 ميشا حب مالسلاف نيم اعلا ىف عوف ىلع /الس لاق يعانم ديت طار رنا اضيازا لا
 نايس: !فعمنمروق كسل نايبلا عورا» قزعلا نم املا مام م يملا ن الجو لدالاو

 نال (سكا» فهم نم ىلعو ىف زي ريراول نابددو ينيب نمو تعم نيذلا مب ملال ينو

 نوكنازو كو رشم رو تعم نإ وفوز عنب ترون نال ءاعتبالا ىلع عذرا رة
 هلق كارو رعم نم ميرو نر ازلل افلا ماو محا عم نمو ريد ف وزيري وليف تن

 دتوه_ 8 ساعت زلا امو بيلا امهولو بميغلاء ابنا نمر ايخاي رثعر جت ارنب فنتق

 قالا رلعت نك لق عجل لا تال الع يي لمن مد اذ بع ب اذ امدابخا

 ' رومقماومازرصاناوق تمع-  لمتا» الابا نلث نورقلا لكرنع قرود نم سرن اك روأ تضف لاو | صفت

0 
 وطعم مزعنب قلد أو للف نا لا انبي داع لا انلسراراق يدلا# ىوارمو ثلاث مب اذا نم
 مل تاورطم ا ضطع نمال لج ا ىلع هفضطع نم نوكيفرع حروف د صق ىف (دسرا اوت وقى ع
 حروأن ئرتاس نال او ومسرنا اووعرق حلغس كلا /افالانايب فطعادوبتو منسم اوزرور ابثعايّووخالا ىا ليما روق

 ليتم اواع د ةنسس ان مآ حوف ووو نيبو حروأ نب /' أسد الوان وم ذا نمزلا لف
 ىلا, مرا نبب ضوع نءراعن ال بعل فكن مال ل بسشيو وو جرو ني[ أس هذ ناداو ايبا ى ا بسنت
 ىواص)» ءس/ن يتسو وب راو علسرز اوعي راو ومب ش اء وداع نءوولمت نب ابر تبرشلاربج نب وب 5 حروف نب مام

 رلوق كيل ل لا ظفنلا ىلع فصرجلاب رق و رورجلا وراجلالح ىلع ءذص خروف وريطاوق بلل
 7 وا لاب نبل مارا وطحن غن ملم اكد الاوربج ولا خيل نم ىرومصقت يلى دارج | لعرلشمال
 قوارجاب انبر دم بدق الاي فلا ار ارم اكن ١

 انداوتاوووبجو مي نا ىبتع ازا موق بن لكان ب بطاون رجا عروق حلل ىداص ,س ننقل اهب حروف صق
 اول (قئاروب# اياول يروق يأ سر وعسلاوملا ري [نزا نمع لزرحمب ىذ حم طم اب زب وشم معاد ماب اذ رجول
 ُْئ رينا نس لام كرت نعني دام ء ١ ل/ تنعزة لش مزال اًوانعو امو انس اتااذ

 وت فى لييبت ككوق نع ىل امترلوق ىف نع نبا ىلإ يني لجل ىف لوقنلق لكك لم » لردات
 رامارتو لان سن ل نلت كرف انمبل [لراتب نك او نحمل او ةرعوم لمج ل الا ىا ةرعوم نم الا لات
 حفل ل لو قن ىارلوق لأ لمت )سيف سلق امرت او لجبل ا نم ف ازر يطع ار يطع نبا ليزا ىلا
 ل بسلا اذ توق نع نيب داص ى ا راف يينعلا ناو زنا ىلا اقوم ولا نحمر عيب ن عب لت لص

 ناوارم اذا ل وقلا لوعفم لاعب امامنا و عريش اثم لا ناىلاداشا كن نزلوق اد تهلك
 ءوسبا يل ءايلاورياصا اذاو وري هان, كبارعا ىا كت الارق هبل / 2 حرر خلل اذبالا لوف
 لا ايا كيبانونج لك لعجى ا ةرعوما هؤشد رمل ران اب كفل ق طق لاء دعت
 وتو ن ايلا نم مج لاذلارسلب ى مدت سئاف بل واهل !فانعملا نم بسوسكم شنيئاتلاو ضعبل ىلا
 ندةدهض » نايذملاب ملكش ىا ىربمت تنانزرت تلسصس لكل ماسرسسلا باص مالك
 لو ٌنوابعل اوغل اب محل لاو ماظعلا (وقلا فعل بت اذا رعاولا لرلا نا قرب ايلات زج نم اذ نور ظنت
 درطاوب ايو ءامع لاول ن دبوسي د ظفني دابرّملا نم اّناو ناكاذ ال اذد لول زداف ىف ىلجاول الو اي
 طم سر تالق تلال عا مبرد يل درشلا لع ىرامخا ىاهشلا لم سكوت ناروقب
 ' رمل يلدنال طل لدار. يس طاص خلوي يفر ناوا انع لرعي ل لحال ىل نا ىا
 ولا ويلا لا ابرهيم انب ضان الار ادرهل بده ف برتباد نما يملا تالي واننا ىفو مين
 ير لا يقتسا طاص لع لطيلك ط نم لوي لعرب ربل اطلدي م اطاص ىلع ير نارل للم ئررق ع ضبت ل

 ناو رلوقكو 9الى ىزلاوتميمتسأ علا عي اضياو ءقيقف 0
 ردع الر رَصَلاو يلع حلا كتشف وقل الدل امج زعارش / يلق نانلق هلل رم ىتنما كير ىلا

 ىل ب ترتمدي دط دي ازر لا فر فلان فلتسورة ملا ىواصا »مخلب ارفع ةزنغاوم الو

 ا
 بجرب لو نال عدرا اوف اكو رعماونم1 نم زلاو لوقت نط ىو امر مسن لارنعار لب نع اراب
 تزلو مبدا [ىلا ةءاشا لوقت بلس تدامماان مس انمثا ىذلا نامي لاب وا مدس الازم لضفي ىااسم

 رانألال لى زرإلا لبق اءاماو داعرانألا كلب اىضاىاًامتيملا لب منع لكل ىف و ٌةراشنالا مسا ثنا
 بفم مدرج اداميلاورظماواففاورم ىا ةعاسلان م شرالا ىف وتتسم رت ولك كال دامرانأ
 || نمو ملوقب حراشلار راغااك مك ابق ضعب مياه ىف عروشاورحز وق طل لا اذ انيس املا

 ناكء ايي الا نمىث لكن وحلا نانا ف ناقل سراوس'و روق يكس حرا يكل او دمج لااوتذ مارح

 نكم لاو لاهيا نكرلا نيبامناداجو تومي قم ل اوت يلادبحي لب قاو مبرد نيب نم جررخ وق ذك

 سس 14“ رجع ىلا لسلام لي اهساو غر اصو بسطت و روتر ناو كا اصير نم عضو روس نأ

 ا! روب ومب ارعاوالوسراوص منا حر لسرلا عم م لاقي مع بم دونب ”ى ا نإ وسر ىصع نم نول وت يؤ
 راجامراستالا ناسا مشعل ىلوالاي نوم و مفسر اس وُرلاو لغسل وذ مت ماعم ا وزة لما ىوام

 حزما هنحل ايلا مكب حب لك
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 ىلع لك يرتعش ار مس ىتلا نم قري رص تارت :ٌ
 ىرعتي نامرالارضوبب ىدلإرفكلا نال فزي ورش امنا م<داور حتا تل

 ىلع نوبو مرمال لب مث مبءاهرملاو مبرطك لعد ارثلا حمم الاراركئ ارعبب الا زوق لس لكال_لذعم الاهل اب

 ابر نيد اتسماوف همنا ىلع لاللل كاسل ب ءاع و وجو مكالسرعب ارعبم داعرلاو ملام لشن نيرزيلاو مرايتعالا
 (قوب لا يقل والا ناداعداحلا نال ةرئانر يف هدام ناي ف طع وبم موق ل وق لس كءاويريت
 م”افاومن لاله كس "اضيزريكل اور وعسا ىلاو ىوانيبلا ىف رشمو لراريريضت مادام ىرخالاو مفر صقل اورو

 رباع ندور الا ممتن مسا اومبرععلا نم ليي و وا داب, د اغا راو ىلاو ل اوتروقن قس الخط عاملا
 رام لاف نايبلا حرر ىف اماوروعسلا ىلإ يضتىف ازب وومث نير واج ني ريب نياوباع حر اصو ماس نبي مرا نمل
 نا لا يراشاؤلا قلع | سبا رزوق ىو موف نءرداع نب يدبع ناي سام نب فسأ ايد كالا
 مسلوق عسل لج, ىو عموب ليقو لئرالا نم موو مؤ ن مركز ال لصالا دايت اب ياواد تبال نع
 كرش قولا سرعتساوزوق جكس . واضيس "اني اهب ف ظنلا داوم قلو ىازل كيم قلخ
 قحلاوروعسلا ىلا نم رع ةريامنو نكس رايد نير دعجتوا امر اعلم مر را ىا قراجملا نموا ماتيس او
 نايبلا حر ور نمازي ندركن ارابا يسر افناب ةرامعلا نم نوكي ناز وكمد نميز ردارابغداداّمب و ىل اًكمنذو سرافلاب

 بيرلا فر قو ا خل ىرختلا بارا نم لغاو مسا بيرم نا نعي بيرل حتوم زوق حلف
 رمعتواازا يرارا نم بسيرلا ىف عتوم)و يح _ لج "لشد بيداذراص قتمب مز اللا بس ارا نوا

 رشلاوب# بإطضالاو ىلقلا عم بسيرلاىف مقرقح عتوملاو ىزاجب كش ىلا بيرل ا داس او برن ايف
 راقرا باي نم نا نحب نيبف انما لاهرابتعاب فنا فركر يت | نوب لع سكت ارق وق لك ناعم
 هزب/قايورلوق كلش لاو عئما نعم متر منلا ناري ربي لا نمنحتم وق سي. لج ا نانعلا
 هرب نمانل جررخااول ا اسيل اا ور اشسا كاذب سنن القرن م قانا جرال,نااومبط منا لك ورنا مقاذ
 دار فان نبع تقر او داسنلا نطل يفظلا | زينا ىلا جلا سطح شل امر دار شعر ارب و از قزم
 لما" ثلا سيدك وبر شن ئلانزق اذ ىف "ف انهاماد ارمني نجلا ابرق الصف ل اهلا قب قانلا ترلوف
 اسي ريشلا ىا لصغلا حن نم راما مسا يف هال اعو مئات نملااع از زشن ىالاهلرت يلا

 ىلان ملا سمبتسنا تدهن ارلف اسلي فص تاكد تغار قرت امن ول ارد صدت مي أن ىلا ثنو يب
 برشنتو ىادانسلا ماطكلا يفد تابنلاو بشعلا نئىاريلا ضر لكايرلق للم روحسا
 ازاى ول مرن اسمو مس |ب وست لوو حلك و أصاال رسب اد ىرولا يعكس ءلسرم ىف“ سل ادام نا
 وقالو ب وررطم ال وابل زعل ىكا هلل رخو رخو برع نى ذالا عرار عييت ليتل, وسم ارك يتلا ابل اذ
 مسفاام لاو زري اذ اور سلف نرسم كا ووريزغو نايملا مدين قف ازك لت | طعن لضفى الا نم نم
 _ فرعي ىاايفداري مالرايملاور البلا هم همن ىا/دزاتولف_ ا” يب سيئر حرراشلا

 ليصُما ١ راي ]اذ ىف كساو مايو هى لشرق حلك تراه ٠١ ينم لاراد لها
 قوقرغصم ميوبو لوالا موباف نوبت لاري لحلا ارواول انف لوو ٍزوعل ار سم ايإ عزائم ىلع حروفي

 ىلا ايارخازنكا سمادرتولحك ىواصا» قووسن مب وصد ثلاثلا (ونلا للو رم مجد ىف نا(

 هًيط ةليبقلان م ٌمُهاَع درت لإ انلسراو ُنِوْوُهموق إىل هئدا ةمحر نما ندب نأ جهر او قتج ادله َنإ الا قئدلدملا
 اراهكلعب- اهي رئيسا رانتممد| هكيب قاع ضال نب مكقلع [قشبا !(1,6 عر نِفوْكلامنوادحو للاولاد
 ملص هلأس نمل تبجي هملعب هقلخ نم برق قر نإ ةعاطلاب نويل اوعجر ونمت كرشلا نم موُرَِْمسأَابرب نونكستت
 اي كس نوكيإَو .تاثودلا نم وبأن نمي كانهردص ىلا ره لبق ديس نوكت ناو نوجا كَ
 طنين جوسن هَ هدو ناو قرن ناب ديب لع كنك نإ زيمر موتي لاو بيرلا ىف عقم ©بْيرط ددجوتلان موي
 لما لأ كولا ةقأك منت وقيَو ل يلضت ريب يع كل قب ىل مكرم اب ونيت ةطرصَعن هبا ذع ىو هل نو حن
 مهرماب راق اهرقع ادركت اهوهترقع نإ ©كضَرق ُباَرَع نهيق قع ِءوسْإَم ستاك ضو لقائه ةانهلا|
 1م دكالهابا ثا كو هيف © يذانكه رج لغد كل نوكلمت مثيرة اوشيعازمتمت حلاصلكَ

 . [رثكالاوهو ينبم ىلا هتفاضالءانب اورتفو ابارع ارهمل ازاتكب نيمو
 | ةففخم نكن يتيم بكلا لع نيكراب ©َنْييِفِج م ِهرايد قابض دصلالظ نيل َنَعآ و بلاخلا هُدئزعل ُىوملَم كين

 سل ا و سس عساس "عسب صميم

 ىم لا ىفعم ىلع هكرتو فشلا ْممْؤُممْلا نُحب "لأ ومعي اوقَل اءوْبْس نار الأ مهراد ق٠ هيو اوصيقي اوكري مهأكىا فو نع اهرمساو

 100777 ور 5/4 ” قسم ط2 وول 15 لا م 2 0000 000
 لاني انإ نحاول اذ وخ ةَفْيِؤ مَن هضن رمد جوا ومهركل ا فحم حرك هيل تال فمي علا ىوشم هني
 و ى” اليا ماس 9 م ها 1غ 2 1

 دعب ءارؤ نمو قحإ اهْيَرْسُف مهكالهمءاراشعمسا تييضت مهد رت دم ةراس «هارب|ىا راما مهكلهزل ةطْوْلم و
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 بت نيلا نمر ايلا تاذطملا بست بث اذه ع اسكلاور خف انل امهتذطريلا رخل مف انعاب اد درج اير حم ذوكل جال
 ذاوبو قبس ىفاريقانعال لوقو يلا ىلا ءذانعالاررعم وكل جال ىازلاايارعا ميامي وق كح لك سيلا
 ليصلاوقو رعد حمار ىف ا نت عر رق و ناريبج ناابردرق كرت فرعا برق كلش م نكتار
 مزيل اول اكداطعو س بع نبا لاف مسورع ىف اوهلتاو لك الهانم (لسررلرق تملأ لا ركل خئراد
 ند لاّئو اكرم ش اننااو اللام لاو ما دتاوف ل يتو لق اس اد لش اريد لير
 نام ا ناملخلاروص قع اولاكو ادرس اول اكىرسلا ل او بلاط ا موبسر عم و لير يجب ناك رقم | يسحك
 || ري عوطقمر زعم رعب امو لالا لعل مت حت اهلسررطوقو مشل عما لا نال لوالاوب+ سايع ني لوقو موجولا
 لقيام ولس الار ياغ اذ و مدن ارب موقل نيك لانس كالملا نال القت ١ال طوول ,نعمل مسطول ميم با ص ىلا
 مسلوت د اءالس انسى ااب ربو توزيع ى اررصمز وأ قل ىواما» السمو ىلا مي اربا انلسراو
 ماريا لا امنا مالس لاكروق هيل ليعروقب حماشلاهررقاك ف وزو هربخ رئي ومب مالس لاق
 رجرياحفلا نم نرش | ريس الا لما نال ءارتي لا نم نح اد رلا نوكبف رانل اوم اوملار سل ءييسالا لمج اب
 ْ ميلاد ًاطبا ارت ىا شبل لع انراهن ار وعف ري درب ألبا ان ىا "لا ثسبإ انرتةولل ىداصا»“

 ورل ل وعمل اوف لويفملا ىف اهكرابل ارمي بسصنلا لح ىف اّيلص حم ناو ريو ديس نع نا ررشمراجلاو ب حا
 اب لع ىلا لعغلا ف زنم اهل راجل ف ذضر عير جا نمريلع تدناكام ىلع دق اب ىب دى اذمللاو ليز ادع تو وز
 ذيفلا» كسري هدركن ايري رلاسوكددوأ ئ ؟ ايوركت كرو نب نجل لا راه نا شبل اذ لق تطل كا
 صضاو لردافى اس واف لوق تلسشل عردرا»ة اجلا راو اي ضرالا نم رح ىف ىوشملاوج
 لور ميئاربا ضو ناك ةييججلا تالي واننا ىف لاكن تفرك درو مي: يميز رلا يفد لاردالا ساحمالا
 و نيل احلا بيرل سلس ا لاو رسفن لع اذامرانلا ىلا قيمت اب رد يعز ناقرسفن ىلع اذن ناب ةررشببا
 كلل ار” طول موق لا لسا انا فنك ل اوفر يلع لري موق ىلع يشمل او تلا ون ورخ ناك ايا
 بيزحتل نول اذ هلال منا مهلا مدع نمسح امل نت اذان نار ظنداساف لوعطم انو مفيش وق
 رش داهبامن اور ت ايملزدا اونطظاعم اىط نمل كاي اف تعمل لزم اذااوفاكم ثا كلذ و ةراتت لاو موق
 ضيزعلا عمرفو از ىشاكوا بسإرءالا ًةداك بسحب ال مسداست سشاكو مجرتت لقت تل -
 ٠ مرام اب لاقت غيخلا لاوزي ار ورسوا مب السم اراشيتسا لوق نشل ل قلغالا مناك نم
 مشالرلولا ى انه قوش ا تناك نال نودامل ةراشبلا بسن امنا اباذر تفرق نالك لا» تضداع
 روتاءابرة ولك ىداصاا مشل لشب قا لبق لع اان رشف وم فالك, طقرل واما
 . لت وب زم بع وب داب ليل اوعل رثوالو سناك نسج راش ودب قاما

 ناف نذائلا و .مر تكد موزملا ١ امحبالا لوقو نييتغللاب مع اهنا بسبس ناي لا اداع نا الارلزق حس
 ريف ةرئافلا ملت: تيعب لوالاوم نانا نالراعلارعب الا لق ف ةرمافلا اف لالسلا هداحبال ابانعم ءنعللا تلق
 2 ل نعت اونامن اوريكان ا يارب ىلع لري نينفاتكن تريب نا
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 وحسن ىل ٌدوجع نأ ولأ ءةفاضالاو اي نمل سبمفلالاو هظعرم نعل اقت لكى كيوي تلا وإبت نا ىلإ لقيت كلو ©بؤُقعي 1 تا لع ٠ 57 0 1 "قرت ىلا حس
 0ع ىلا ه نإ ةزاشإالا نماذ ىفأد هيف لماعلاو لأدلا ىلع هيّصنو ةنس نورشعو ةئأم هل اتمشى ةةنس نوعست 0320 0 7 ع ا 7 4 0 احلا ٍباَذَه

 هج مس جم دوجحم ٌلْيِدَحادَمإ ميشاربا تيب يبا َلْهَأ زكيلك ذثكرب و وللا ُتَمْحَر هتر دق هللا رم نم َْييِجتلأآولاَق نييفزدرلاذإو لوي

 ةهزبا َنإث طْوْلَمْوَف ناض فاتلسُت لداجج امام نخادلولاب ىَرُبل 3 اَج ةفوخملا وتلا ميه ْنَع بَعدَ برك ليج
 نمُوماتسامادرؤ ةيرق توكلهتف |لاقالاولات نمؤم ةئامث الث امرؤ ةيرق نوكييعامب) لاقف عاجر كيم او ةاندلازيصك يل
 اهيف ناكنإمةيأرفا لاق الاولاق انمؤممشع ةعبرا اهبف ةبرق نوكل هذ الاق الاولاق اممم توجيرا هيف "ةيرق نوكلهتنلاقالاول اق
 لد در لارج اذه نع ضرغام يهرب ولة مهل داجم لاطا [ملةزملا اهريف نمي ملعا حاولا اظولا هينا لأق هلاولاق دحاو نمٌؤم
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 اولكر كتيلا نع ىننو فورعمل ايرمأي جّقْئِشَ لجيل َنْنلا ايضا ؤْيَط :ؤربوضفت نورداو هلل افا ركل رهط نه
 نكت لإ قو ةقاطةَدف نال لاجرلا نايتانم © ليام َكإَو ةجاح "قحْنم َكِدنَبفاَنلَمَتْمِلَع نق ”و ١١ وللا” هه  نعو هرب 1س ية ب رس سام 5 ,و ور مام رس جيم ف ا اسوء ارم خر ع رع
 يل لل ا ا ريب ومي( س 4 و هم 2 7 حر

 ٍطقب كوب عوسب كي ولي نا كير سطوة كلذ ةككاملا تأ: اهذمكب تضطر نون يشع ©ييرع
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 ما ٠ 86 ه هام وز كو .. علم كلا 0 قد 1 ا اا أيدكءارق قو دحا نمل

 نمءاندتسابصنل ناي عفرلاب 36 الإ مهب لزني ام ميظع ىري الكا حا كمي كْوَتياَلَو ليلا نق ةفكاط

 اني مجان موق اي دوق طش لاء اهلك ف هوركلا نير هسرطو تق اط تفعضا اهدي قاطو مع ادذ نإلالع لح قريتعم اس لا نم و ردجثائرك
 اومتي رش نكر نا ىفاىوآوا لاك نا ىلا منو نيب ةرواوم ا تسمن لف رام ب ايلا ءادو نم مب بدالنألا

 جنان فك يااودسب نا ملوقر وب لاولاق 1 يلو كاهل اق حل ل
 نولي ىتلارتروصى ا لول نذاف ميول ىف ير لرج ناس اقاولغرف بايلا جهنم اياو انعدو بابلا ياو ازال لأ لا شد اهناو قمم اادلئ منايا وشب ىا نارا ىف لاق لاش يح لوقو قاما
 قلرطلانرؤرعيالاهراصف مروج د تداس قدمنا سمو مب امعاق مرسادتبو هج اني برزخ رج انش اسم 4 لرباذ قليوايرما مع اءاي نى 'متاض الا دايت ءلميم فل الاول هلم 7 قاواللا
 جررا» ى ا امان انم رس طول اب نولو يل اولحبو انوركس رس طول تيب ىف ةاجلا قابلا نولي مجواوفرعناز ظنون ايبا رو فاك وسسكلا خمرايلا نافعا ريشا عم فعل لا نال اءاثاَوإ ناو فلالاءايلا

 6السالا لوا ىف ناك ازربو ويرش ىف زئاج ناكر اوكا نمت ارسم عروزتن اذ نيوجو زروق جما___ | | بصن لكى ناشنمب ناتاب ايي ىلش اند وذو اناو بحجماهضتسايلا لق حيل 1 تاطكا
 مد رسم لالا ىف نييطلاو قش ى غي روق اوم د نيش والو ل اهتراوقي لذ خسف | | استلامه اها ه اخت ىادبد ماضل لول نعام اتسم لرسم لهه“ ا نعال ل“
 نافيضم لامي ىشرقرعاو ايزل امعدنضوركزاوورذلا ىلع عمل يزلو ضيئعملا للا ليل قراطدا لع ىدط» | | فال احلا لول نارنم قنا ل, لوقا لكل عما نحسن ةراشنلا مس اف لاحلاو لوقي ناريجتلا قصد
 تقولى ةرق بل ناو لاقلق ههلللس_. نبيل" توتو تايبالصوند ناين لاوبف عبو | | بح ةارما منال تكذب ىكيدذاك للخلق تل "تؤشر يلا بذاك شالا

 موق نم نيم ندا سلك لاقاناد عب ىشطبلز عبرفملا هررق فد وزم ول باوجو ىد لادا موق مكي ى نا | | لاس كا ةداشالا نحن ءاذ ىف امسي لماملاو لوعخلا نم "ىل داق ىلعب ن/لاهلال نورت نش
 عراب ميئاربا لزتفرنلا نيم ب مالا ىارجامف ىلب اه ميجاربا عم قولا لول ناكددال مه اهءرع ناكل باين | | ةداشال نت ةدالولا هم يلاداشملا نا قش طي نم لمي دلوملدي نارلوق قتلا كوبا وك الع
 ىدايعارموق نما وسر ثلا لسر مس قولا لذ نض موس لبا ىلاطسراذ نودالاي اول لزند نيطسلف | | اص كولسما ا ينس ىلازييدنلاب نيترسلرلوق سكس كلين حي لفل ليوا ىف دمصما ناداه
 را ىفو حر ورلا نم وريطو لبجب نم درج نا |رينعو ناكل نوكسب نكرلاوزلا نكر ىلا ىو وا وقوي لل | |بمج نالسلا ةددق ىف ازييشلاب فل ةداويتس الا بامجتس الا نم ىف ريدارتمت م اهنوتسا اب رصقمو هدايع ني
 مسجولا ام ليي ناف لبناني رشلا نكرلاب ل امريزست عينملا نيصخلا عنضوملا رنه امل اريرط نكر ىلا ىو از وقد ببز الفلق حش نسكن ملاو درايف قي لس# اىزلتسم نول للا بجولررثسلا رق نع

 نال لبق داكن ار انقاب بسغملاب ىداوا رق ضواشللا بحاص لاق انذكمسالا لكبر عطلا فطغيف انسب | | لسمت"» يمس ىازفإ اي صن لك ف انلدامبس لبيد ند داجبسزط لوب رراشل ا هددق فوز امل ياذا
 ليوا نيب نمدعاو لكل ص دب لوي رت نكد ىلاىوأوا وقبل ناول لوق نا ماو ايوآو ١قدق مب ل .| | سم ةايورلوقد [س اب قدرغلا نكن يلقل انعبو حداشلا لاق ءانسداملا مب نورا ذوق حس
 اهماو نغني ادا اكتم ندوكو عملا ىلع اروائبسضمب وك دق جبل ناول لوقو ارلا لول هوجو ريفو رقت ةراذ | | قنا ملا حرفا حراتملا لارج لارج انهو متو م اشي ف ىااطول (دقرلوق يل شس- حن٠» خرور دعب ك١
 لشرق زك عفرلا لع ةردقنل نوكيا ناومريرش نكراما ىد والواو ميت انو مدرك ورز نواعم, | | سلس عرور «د أ نب ماريا ورز[ ن دوز ني طول ناكوداؤعطتلل ءنلا مط و مفهوم او قرلالاوبو
 لوصتن مت ب دالاموساعم]اراو مولا ب اذسربا شال اان ةطساوب مرن نم نمايب نصحت نحنا | | ملص اب قلم ىف ناكل امه نام اللا نودوحسم دبا يلاد اما نم مقتنع لورا 16 كل
 لطول ارتر ثلا ةيازبماسصتالاوس درب هذن نكد لا ىدا'نا لوالا لب لاقو سفن للرسام عفرلا ل عاق | | اجد 5 بسيط نام“ فساناو بولولا لعهد نارك اواروق هلل يك" باقر غانو
 بع, فلا سطع ملل ار طنا زرميو ب ل قلصت لورمبقارعلصضغشم م الكرب رش نكر ىلا ىداو وظف ير اذب | | لمت دانلا نم ف اخلادثسلا هرمي مع حم راو داطش لاتد يرانا نضؤملا واوالا ساايع نبيا نحن نينفصموللدرخ
 رق كيل_٠» ستار رز نار ىلا ى وأي ناك وف حا رثسلا مر مالسللا و ةولصلا يلع ىلا لاب كذل و مسالا ىكارنم لكن عاري اهياو ل شم سضجيملاس نا املصاعو ةلواجلا ةروصعزرإلا نولنستا م لاتفدوق بلاس
 اس واقل لس بسناب دمت ايبا ورا لاقونونتول بابن الا ةراخا مةصضدم لا ازكي ملول هولاهباذلو با نعلل قت نوم, نم ام ةيرق لمت فيك امال دامب ذب
 تهل س ىم لق ان عف دبذ اباماك اكئيسدافلاب ىنحماو اهب ىد ةرق نم لاص بو باوج ىلا | | ةددمفركذامومو ءزطكاروقو بازعدا قمتم ىا امين نمرلع نك وق بل كس. » باشلا نع الئان
 ارثو اليل تيس ىا رجاصملل وا ذيل مرمى ا يرهتلا ءاراو ليل | لوا فر يس او ةرارسالا نسما ارس انرزوق | | بورش ى اوودرمر عوق حلف النيرب ائلانم تاك ما الارلباورييفنلل وقل ىروببنعا ١

 نت لا لرسم نإ ٠ ىري ِس رةوللا كاوبرماو نحس او ىرس لاّدي باث لمتإلا ةزهجرتل نإ ١ وعلا لعاؤل ا بانم بنانا نا لإ يي نزح وت يل ىداضيبا" كج الور اعديالو لارج ال

 للزي ىذلا بازولا نمراملا ازد مهلك ل زن | مكر قلك لاف لكلاالءارولا لارطتلا تائتلالا ريس« ءايلاددايسم اف وركي امي لشن هءاس د دوسراس لاقي داس لوعفم ناكر انو ىلاد وعي رين
 امفامدايثرلا نعنطلابلا درك دادا معاد هس اينرلا نسف مت هلادعا من تضشليالو يتلا تايوان ىو (وق | | قاض ىازييت لا لك بن اهرذو اشيا تسجيرش لد لئئاررم مم قاما تلك لا»
 لاردالارمارفطف اطمن ل نحس ا ورا نثري لوق سال 7” بلا هيادونم للسلاو بازملا نم ةاىنلا ناذ | | ٠ حيورلا نم هورلملا عقارب نع رجلا ضايطنالا ةرشم نع درانكوبج د رد اطورعس و وار هلقوا هردص م.
 تازسل الا ىا ثلا عنضوم ىف ىنلا ليئواش اب ءادّس لا مدل بيب مدع لب تال الاب ابر ما لذ نم ملي الو | | لصاسحل ن ايءارصروق ! لا» عرذ م/ قانم ىا لع اننا نعل وكري امرذ روق حلا

 تاي مل شاف عررذللار سفن س يلو ضاشنالا نع ينل سو ررصلا نييك ن عري انك عررزملا نيك ناو حملا
 هربلا انسب وج اما عررذلا طسبوقطي ماذا اهرذرمال اب تمّمض حراوملا ف ررصلا قحما للا ىف عررزلا

 سس انلاو ين انلا ديا درلا بسانتل والا ةرزرقلاو بسنلاب 53و روت هس ٠ اشعال عينت

 مهالاب قامو نلثلا ىا ئرذلاو عرارذلا ماو لتر سوماتلا فو لضم را كمي تدددمدي رت كنا
 مسلوق نع نيك ارقلا ف ءايذتتس لال يقو نيتي اورلا ف لال بربس نوت ارقلا ف لم اف ىو الا بسانت
 بلا دانس الا ىلع بسن ايو ريل ربلا ىلع حمر اب ىورو ل يلقالا لوف نر لم تلي الو



 ١١ دوه مرار | ١ هاد .رمأو
 1 ا رس يبي يب ع آذآ
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 000 تت لل بلا الارسال
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 ك0
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 ك0 ااا
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 د مكل قايلا هق سيلا تيوب اوتعت اهلماع ىتعمل 3كم لأح نيد سفمو نسف |ةثلشبلاهسكي ع نم رجعو لحفل اب © َنيرِسفَم
 ص م سس نيس ميسا

 ب 5 لد ل ىىدي” لس رم ر ارم كر حسو وو 3 واكس 0 77 1

 اولو لينن ثثدب انامكلامعأي ميز اجأ بيقر ©ظيِفح ركع أَم وذ نينؤم دتنأ نإ سل نم ْكَلكْيَح نزولاو ليكلا ءأقيا
 222525252525255 لا ااا مما | |ز ز ز 1|[ |[ 0 0 0 020 0 0 0 2 ااا

 5 7 و همس 5 تاو 7 ١ 9ر/ م 3 1 ع 0 5 ٍ ٠

 رما!نه ىنعملا ولت َمأَِلاَوَمآ1َإ عفت نا كرتنذامانصالا نم انوا لبعيأم كرت نأ اسفيلكتب كرمت َكدولَصا بيعي ءازهتسادل
 0” رى و هى و نا هى ص ذر و واكس 9 ور ما تاع 7و ناو و سن سويا ص ١ ٠

 يي 2 512 نقدي لع تنك نإ تيربو رق لَو ءازهتسا كل ئاولاق © فيض جيلا تنك 2ك ريخ عاد هيلاوعدي ال لطاز
 ه-سلطسبيبهمهييسطسطسب لسع

 ُليئرأ اهنا هيكترإو هنعمل ان ىلإ بهذاوركحوإاءأ ناني موفيفطتلاو سلات دمارجل اب هتؤش اف االالح ائمة رثرذنم 0 ور الصور ١ ًَ وهاب رق 5+ ووك عر ر 0 ه0 هل 5 كه( - نمسا« و و و
 ِْوَقيَو عيجرا © كيني وتوت يلعوشل الإ تاعاطلا نم كريغيو كلذ لع قر دق قنوت امو تطأ م لدعلاب مك اَكْص الاّ

 و 0م رس ةادؤش موق جْوْموَق باصا أم لكِ كَبْيِصُي نأ ىفاذلاو لوا لوعفم ريمضلاورمرجعي ل عاق قالخ َقاَقِش مكتبسكي ة كك مِرْعماَل 7 وف روسي و موم 2762 ؤا2 ين لصو مو4 .  4ك . 5 ٠ع وز القاك ,. 9

 ود / و87 بره تل مرات 1 ه7 ا ع اج يات يك واس 1 ةاووم امس” ىع نا مذ_|١ ”د<
 رميِحر در نإ هْيَلإ يو يورو اوريتعأق كيبعب مكَنَو مهكاله نمزوامهلز أتم ىا طول مو [موباذعلا نم: ٍحلْصم وق

 1 يا سس ا د سل سس ترس ل وسسسس وبسس

 أ َكَطُْمَر لول ءاليلذ"ًمْرَِص اكيذ كيرتلاَكإَو َلَوُقَت يقر يئ/م هفنُهّقفَن ربيعي يالايملا ةلقب ان لني اًوُلاَ مهل بح ©4555 نينمئملاب
 نوكرتتف هم نشرب ع ىعشر أم وفي لاق ةزعال امه كطهر ابن او مجرلا نعوبرك © ٍز يرعب يلع تلا امو قرا اب ”كني كيزيشع

 1ك ل م وو 20

 املع هيف ننام قر نإ هيوبقادت الم كروهظ فلخ ا ذةكنم»اًيرْمظةلء ارو هثداى ا هوممْرَحَتاَو هند فوظفحتالو م هاجد ىلتق

 نيل الس لك ربع ار سانتا نم ةري رص تاتي
 اهبصم اوت تسل

 ناشدارمثن ال نار لم او ىلا نك ل وتوم ارورخ م يدب مب اما اماو مدير يا رديصمو نال | ينس يطا
 بل ارنعرهاوالارعاور الا لوالا ل انيازع ليقوم المابازما لق هس ح٠٠ ارم عررصم كسي
 كيل لا بازعلا قب نأ ةرارا حل ال جت ىلا خايتن الا مدعو لص الا لوالار يل دهرومالايغاو ىل لا لعد
 ةروكزملا تالفتو لا ىبذ (درسإربلا نئادء سى ب هارت م انج لوا ن اب اراهسلا ىلا ليربجت: عذر ناب وق
 عراينو ةيدلا حرايصصرايسلا لبا متم املك يرملا لبرج حرت فعلا فالأ عبدا امهذي ناكل اتا قارب. ةروس ف
 نالك تس ىربازلار يضل ىف لاو ليجنم ةراجرو هلك وداع ماب ان ارت ورانا لابي بولا
 رتوش ١ نايبلا ور ىف لكبر لك ]يس ليج لصاو ىونبس ١ ىواس ىورخ وول ير باربوا

 اميلع هير يلع مدقمورجنأ تدب ىري نع مس ارلوق قل كا + «آ اعقب لحلف وسل يفق طعم
 ايمن ةراجلا تسيبلاك ١ امورلوق تس لاا اسس ورجل ادراج و لحمل نوبي نازك
 اريج مكب نم دالي سنى امج دالي وارق تمس كامب مكر زا قسمان اذار يب
 مي ايينالا ةداعانب ]ل سلاوربعا(ق ايلاقيق تكس لك, م اشلا ىلا مادافسا ىف اهب نورمي مضاف
 اوييعا بيحس ل اقر ايشالامب رثد ادرس اميعوت ىلا ةوكدلا تناك و مب الاف مب الاب لؤي مالسلاو ةولصلا
 نيم لبا ناواّعملا ناكالو ىع ايلا نريلعبب ارعرت من ىف عري يح يلا ىلا قوع لادم ورينا نم مع امرنا
 وضعت لو لاّمف نزولاو لبيك فيؤطتى بو رويتلاةداعلا هزب لركىلامب امد نزولاو ليل لس مثلا
 ميلا ف صوؤل كلل لاوورولاطاعا نيدصاو وري د اورق سوسو نلشس ح*
 ادغ اماوب5 تعصولا ازب عررتو ىارعوقوللوق وسفن با: ئىدل فصورم الاى شن ىف دا عم قتل اير ول ىارب
 ملاكم زف والوق كيللظس ٠ لبا ىف ريف عملا مولا ف صو ءازصمو مولا ىف ىاريف نير ازعلا
 ازلوروم#ملا نك ايما مءاوصقتتالاو لوال يوما ليقو زل ايملاوريكات هرزم نعى ثلا وبري ءازيلابرمالا ربع
 رصاقلا ىلا داب بّيجاو واول اب ىرطصف الر يكن لدار" ن اكول ناب لوالا لم برّوعَتو نزيل لا تازفص
 لماع نحر وو دال لسبيى ا... . .. ملل اب ع نو ل طسسس- ل» ير ازتنالا لع اه
 ترقب بيلثا ىف لاقرشلا تيقبروق هلك 1! فم اهططاع نمل رب وسد لوقو داض الاوبم قحملا
 ءاشلا يب ىرقو لو اءابلاب اريعاوفقو نوق او ناسا وركرلا ورثكن با اسلع فقد ةدؤرجم اداب
 يلع يحفل نا بسلطلا نازيمو يملا لاهل ىكا نزيل او ل ايكمااوصقنت لو ربا تايوان ا ىف لات طوره

 بست نا فن اذ نإ اعلا بسرالا ل درع من نلت اراظارنع ل ينل لاك ىف اىترشلا ىوس اه ةوالع وم ولا
 مصير طلاو موي لا ىرذ كريس اوم د [ ايم بلطدل ناورشلا بك لاي ىف سم يف رثلا خم اعطاها

 علا كلاسلا للخث |ناريلان ثيل ضف اينوو نوط ترولخ ن اذ سلو رئو ناروطخ, ل يق ى

 رةدهلشه_ ا ملاءرشسو يرعاك والا نار طم ااذب ل مصل | عنو ءارئالاو ءايلوالا بادب براي

 ميلان فم وا حاب | نع لنغ طنرزحي لع ناار حل لاا نع اطماب صبا رسفل قولا مقر

 وكر رم ريما منيل: ذذاحب تسلوا تدزنا ناثكدرزعارقو علب ب نانا امماد اميل مزاج م معا

 تنالالاولا ليبى عة مآ ةولصلان وكي نازئاج ناو ىازل ارازسسازوق تلك حروب اعينصو وما
 اودارا ىا مار ازسازق هلك لا»رازسالا قاسم م لكنا اوق ام مث الاركتملا را[ وفل نع رعب

 دابالاخئد ىف لاقو ودم ا فعرف متاع لرعبلاول لاتف يختل اب عي لرب كلف ىواقلا لاضعلاريفسلا
 فيلكى انفي لق كلل ٠١ نايبلا در ناكر فسلا قمت الا يدر غلب وانعمديبشمرلا ميلك
 سلا اودارا نس اهع ني ١ لاقريشسرلا ملخا تنل لي, لقبك كا فاعلا فزف كرتن نا
 رهف وم لش ةزافم الملا َءالفللو ملس غيزلل نولو ميش هرنعب لا فصرت برعلا نال ىواخلا
 ىلشو, ليو كك فر جشمرلاميلملا سنا لما وانعم ليتتو عرس اهرازنسس لا ليج حب ككؤاول اانا و
 مد منع انوه ن اهم ل يزع قس | رين مط زيف برعش ابر تلا ىانوهو روشلا ىف ىلع اي

 را يصحت ىف يعتالو قمركالب ئاعابو هرنغ نم ازند نم يفر يعلا نم ئقزرورلوق هيل“ عا
 ناصالا لاو ىداضيللا) اّاي ىلع طرشلا باوج حسوب ىف مانضتس لا لصد إلا يش انا روق حشا
 . ويفر ب ) نحمر نومتملا متءارال لاننا لوعفملا عضضوم ىف م اهمَتس الا ءلمجلاررّب نار انما ىف انس ارل اكل ا لمجا

 ان ىلورخافاهلد نم نيب ىلع سنك ن اد اشير تل او تلحس عمر |سل !لجلايلع ديراب طرشمل | باو
 هيل 17 قزيتكز لا هركذ ام لع يبو هرماىفرطل اضاورمجو ىف نوما نال ذاذ وا صمم ا وركذام ىلع مار ب
 ناك فاازكن مدت غل اذو منع لوثستو مورق اذ ازكى اريز مضل اخ لاقيروعسلا ىلا ىف لاقركفن اذا لق
 ن' ل لوي اين ىاعترازق يلا ا نركب ام ل ادمنت ا اوريو تع شيكا ىف !:/س احلا لضم لا
 دانس نخر بديعي نا ىلاعترلوق مي اثلوعفم ىاناناورلوق يطل .عررسواملا ىفوا بماؤنلا
 مهلا ريمي نا للاترق نلوعفملاو كنج ملول لوعفملاو نيلوعفللا نوي وفكري
 - بسيطا مرعب سما البا اموريرّسَملا ناي بيتجا نريعس ل نط ورعبي ل اك ليكن ازريعبس وق

 ماها لا ادت يلايوسار خيم” نع عروجبرلا ابغا يام لعريرئبلا نا طعااوبت مرة
 لب اذا اضياور اجلا ناين صقل اذصلا تقود ناف يول نع يؤبلاو ديععملا نين نس ماو ازرو
 يلا ل بل باوك ىلاوترسلاو لامخ ال اب كئقارف املكت اعنا نثرت والا كلا يس لكى ادو باسل حلا
 الا خاو موش اىئل ايوب ارم ل لوقو اوورطمى اا ز ريمة يلع حور ماب وذكر بعلا نوي ناالا
 وظف اى ىارروبقارتالروق يطا م شومارذ ضيوف سلبا سيتا رار طريف كو تيسرافلاب
 فكاا# بمسنلا سرايخن يرسم ابورظنا ىلا بو يرظلاورظلاارارو و وينملا ل يو يتلح#ب

 خل

 ع
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 رص وصوب امارمو ارم سشمنل اذ اام حلاو ارنع تاذام كرارشد لب اك م اموبب اداسجالا نسينا

 رنووه 1 مع ْ] ”هتاد نمأوو
 مسسسس بسسس ب اسس سس

 دائري كر اَّلَع ِهْيِنَي ملجلالوعفم ةلوصوم ُنمنوُملْكَت قوس ىتلاح ىلع ]ماء نإ مكتل اح * "راكم لاول ْوَقِيَو مكيزاجض مرو 3 4 . ٠ و بالم ووك وص ماوم طرا عرس # سيح سس سرر اس 1ك | وس ٠
 د

 سدو | ص وقرا سو و 7 9 ء 6 9 سرس م 58 000 5

 - رم رسب عماني َواَبْيَعسَئْيَحج مهكالهاب أرنا 2ك رظتنم © كيور ٌعْلَعَم لإ م كرما ةبقاعاورظتناٌئْب و بواَكوه ْنَم
 تيس ا ل ب م مس يع يي جس بسم مص مس م مس يس يسم

 ملاكى ةففخ كن يتيمبكل لع نيكراب 0( دج مشيدة وحبك ليربج مه, جاتط ُهَكيَّصلالَظ َنْيْرَلا تَنَمَكَو
 ٌهَنْوَعَرِف لإ رهاظ نيب ناهرب نجيم نِظلْس ونَْياب وم نسر قلَو 0 دوت ترب اهل نيم لعبا اههيؤ اوصقي اوي يت 100 . نا 5 ووعيهم ١ 5 م ول د رس رس رس رس ومب هلو مي | راو كك مس سبب ب رب يسيسسرببسلا 1 م رب ص سس جم دج جس وص م موصل

 918 نوي وود

 يي -  | يىبهببإي سب ب سممسمم

 . ُه . هه ى"“ ”امأإربو هج م و ل هكم هدو 5 7 1س مح س وس و موك 59 هاك زر كس

 ايندلا _ ز هوحبتاامكهنوعبتمف ءَيِلتلمْوَيادمْوَق مدقني مرق ديدس © يشرب وعُرِؤ رم َمو نوَعَرْفَرْمأ اَوْعَمنَو هبْالَم

 ريب سرس - مرل اب رم ويقلل ١ ب درت ا

 © ُُْْرَملا وعلا نفل شي ةدحل تمي َو ةسحلايندلا ىا نط اوُبْأَو ىف ©5وُدؤملا ةزولا َنْحَي وتلا مهرلتدا كر وودد 5 لإ بت مة. لاا أ توب سر يي “أ ٠ ها مءاور د أم وو 9 5 59
 د10 يس

 حله © ٌُنْيِصَحاَنْمِمَوهنوددلهاك لهما ىَرملا ىو يعي كَعهُسْفت ىردلا ونا نم دربخأس تبمروكملا كلذ مهتثذر
 0 0 وو 2 ام .٠ 1 2 تاو

 02 تحفد ثدْأ'ط كوشلاب زمن: 0ظ نو بن زريدب مهركالهاب خلو لج انملاب دوصحملا ّزلاكهل شاالغ هلهأب
 ل يي 797979 ل يس مل ص ا ع

 1 اس يم م سس سس 1

 تتيح بح : 1 علم

 رجه ٍ و
 1 ا ا يي امل لسا

 ٌرْيَغ اهلمق دابعب ْمُهْوْداَز مو هياذع 'َكِنَرْرْمَأ اكل ءَْث ق د_از ثم ريغ ىا هللا نود نم نوادبحي نوع ليتل مهتما | 7 .وم هزل ها ط# 9 مدي د كي 5 ١ ٠ ه5 و : 9 ٠.٠
 ئش ىزخا نممهزع غي الذ ىابون لاب كسلا واهلها ديرا ىلا َنَعاَدإَكَْرْنْخأ نخلا كلذ لثم َكِإْنلَو ريحت يي
 00 تتتةتتتتتت اتت بوت

 ةزخااذا حملا للى هدانا ةاطعمثد اطصوثدا لوس لأق لأق ىرعشبالا ىسوم ىلا نعنانمشلا ىور©ٌظْي رديه
 اإل باَذَع فاح ْنَمِل ةربعل هيأ صصقلا نمروكنبلا َكِإذ ى نإ ةيألاَكتََْكر لَكَ ميعةندالصأ كوب هدي

 لا توا
 ١ ا 5 وبر * أه

 .لب 3 0 + و رثاو ير م و سس همك ْ -_ و 9 م 7 دو لماكلا ةيف هل ومجت موي ةهقلاموي

 ول 6و نعش لجلال الإ ةرْجُونَمَو قتال ملا عيمجى سوشي هُدْوُهْشَمْمٌوَيَكِ درا دنع مولعم عقول دو ُنْعَم جك الإ َةُرَجُمن مو قْكالن ىدورشب (ةدْوهشم مول
 م ا ع يم

 لس
 م يااا سس سيب سبب يي اب:

 ظ و 5 و هلو و ي ع ىبج وح ني و 1 5 كرو يمس 0
 لكبتك ©ُلْيِعَس مهم و نقش قلخلاى امي للاعت هيدر الإ نشَن نيثاتلا ىدحا قنح هيد كت 'زمويلا كلذ قامو

 وز امؤ لاقل ىفث ىلا تمل عوف اوُقَسَنتَلَمأَكلزالاف كلذ
 نال الج لك قربت ار سا نتلا نم قري رج تاييلعت

 ةارآ - ا لل
 مشالال يت اي نم ىف ططم برزاكوج ناد رلوق سطس ىكواص مادي هنو رسموا تشن اكرم ع اولا
 نمورس اهي ناكل يثو ”و تن ب زاك او بازعلا نوطعت نفوس لاكوونزكو هورعواا ال من للبر

 - - - عزب ٠ مح ىلث بذاك #| نمو لاب فاك وعدي او كال منكر يلى ان او مهلا لوالا ترصنيل ق داع
 بازدباوللب اذ ءليالاب اى اداو يرق لب اىف ادد اح يتم تاورل تعزف ىاطربج مب حام ة عل
 كك عم ضرالا م ا ا لظا

 نوئزما ة قيس "م نيم لب اكاك لب ىا 1 ادبالارلوق يك ىواما» اواراوراصد اوفر اذ
 رياؤلظلارر ماهو رمل شياب رييجولالا ىعدازناسكرزو نيب الضو تورم صو بايخ عت ليبجو
 وم نااومطمو نريلا نادسلاو تايلااوناع مريول الا نع زعبل مو نليينن نمالا لاي ىذلا
 سم اعل اريمت امب ورماادورملااطقرشند درعا ف سيل نم عرايا ىارعابا نع اورع منح اوس الع
 . و رب ام هزي ماري اتيكى ااعانتياورلر يضيف مرو مهصرّوريى قل( موق مدي لوقن وكي
 تل تراها مرت حك يدك لامترو مي ام لكى ف لا لوعتسا يت رودي ام لكى لمت ضيا
 ريشا ىدطو درريل ارا ارش سمر انس لد الا لسد ورمل لاقي ل سال ندور ولارانلا مبرد انو
 نيرراولالبمَصِْي ن/رانلاى ار موق روت ىف نوعرخريشو لي انا دورولاومقرمزاو نشيل زمرو
 لاب صوص !نالاةراشا منوع ى ام نر تكس ىو اهمدوركسسلا ليك شطحل كيلر لا ىلا
 م:دهسب ااينرلا ف مش اذ مام انك زعللا تيمسو ءزعللا ب ةزوللاومبو ناعما نوحلا سني نعم او نوزع
 مهقج مبين انوش لى نع اانمل انووكى اطيؤرتييسو لالضلا ريب هوك تناواو رمان
 نون ار سصَعلو لوارجىاوريخ لوقو عبس ص صقلا نم ةروسلا وزب نىارويزلا ل ذزت تكل
 "لونا فواشسومو فوز أ تبرربخر يصح نا ىلا ةراشاريصحا شووق. حرر زميعت

 مرسل 1 سو لج حمجل ص حم اي عروطقملا ىاروصخنا عزا و هل ل لرادتشلا نم لولا توما
 قلل لا» نارلاىروقوا اذا ريب سستورضازذا بتلاقيريت هلل لمراسل
 ىارفي موو ىرغامالا ل ل ىسيلماو عرابصملا لو ور ىف ل ليطيفوري زيي ىا نزرجتال ةرئاز ماظل مي وق
 ليو يسد اوريرلا يال, ىفث لو ريع شلال قلق لس + سوم اننا نسر أري مدور
 ميعول اانر ف عطا إش املا ىلا قوقتلا رو عي انالاو عي بل اب سكذ كرادمي ناري بك لى لع مل نم نا ىلع
 لانك ىف معي: لب ممم صوصنت اهطعو ينم املا الا ىلا زوين يألا نا ليا لوريررطسلا بازولاوريظعلا
 .....ا» قف تل لوق ىف ماللا نا ىلا ةراغا 1 ارز ةولط حرر نيسرف ا هرضحيو ايلا (ولي
 هر ناي اين اق مولعم اوورعم ايو سنئدلا لجالاب ءإملانا نب شلارع ملح تتر ةنلفتا
 نع لوايتس ضن لك انمي لوق حمانب فيك يق ن اؤما ضن تلو قلد :٠ [ولعم نولي

 ٍتَماَداَماَهْيْوَنبِرِلخ فيعض توص ين ٌقّيِهشَو دي رش. توص

 قش ولك ل اوما ريف ليومط مولر شل /ولب نا برجل اف نير شم انك انب رسل او رافللا عراجت عار ايضا لوقو ارض
 نيرو ماكنا ف مل نوي لاوحالا لم ىفو ويب رس مالكدا ىلع نور قإ ل تقول لختلو لاو الا ضب
 ديعسمنو قس نئزو قلك حرا نوركتيد نولداكسد نوج اف لاو الا فلتم كفاك اضع ىف و
 لقو لالا لوطو اينرلا ىف طرلاو نيلاووتو بلقلا ةواسف راين ا سمت و ايدل ممالع ناتبلا ف لاّيو
 الا سعنفو اينررلا ندب زاد ءاكسيا ةثلو بلقلا نيد ايشارسمت ةداعسلا مالسع هءأسببلا
 ولامع مذرنؤانم ىما عملا لغرام لاو هلطو يلا نع ارع الا ةوانشلا اع خلا تليد انآ وراي
 راقذتب الاورلطور شالك ايثالا ةداعسلازيمالغو ريل اهريلعملاو ىزمل ا عرابتاداسا#» ايل الم اييندلا ىلع
 كربلا بادتجاو خلا عاابتاو نم لالحلا ملط اينرلا نري اب مع انل اد رسل ايلا سريا او ىصاحملا نم
 عرالسعو ايلواورشلا نم ٍةزمملاو (ملباد اينرلا ىلا ممعرلا ةواَعْسل ١ مالع انضصيا لوق لتس | سوملا فل انك
 مشمل ا ءارلوا نم نووي احذف بري نمو قاف ارلباو اينرلا نم ٍوفنل او هرايل واو رثبلا ىلا بيرل ٌةواعسلا
 سلاداشنا ال اكايل و نوكيف شداد اطعاو ايئرلا لباب ل رتب و ص لطالاو سجل اي رسلاءايلوا مجمل
 حور لاكقييشور فز رق حلك لا رؤللا لعموم ل ات لع ىف رق تل نادت
 عرفي اهزضاوراج ا ٌقيتتمام لوا ىف ايلف اعّسسم او و در ميلا مرض نويل سضنلا جرارخيفزرلا نايببلا
 مو ميرك ة دش ىلع :لالرلا امنموزملا لكل ورد صلا ف قيبشلاو قلاسملا يفر يفزلا لست ورميت نم
 ش ا" بسرتتل | نم

 بحسملث وس ف اهكرتو افلا لافدا نين: قرفا تلكن افرع لا لاثزإانولعت ئوسر وت سلع

 لاوسباوجوج ىذلا فانت الاب ىريرّوئى ل صوالرتو لصولل عونموم فرو البل صور اغلا لادا
 قرات لصوت نويلح نول يصلكم لك تتم تاهو اونا لك لح اذان وكي اذ انفو اكمناكدمقم
 اب فلك ذل فايس الاهقلياو نيلسولا ىوقاو برعلا نضر البلا ةرهو اكن انيس لاب ةراتؤد فلاب
 لك كال نا ثسيصن يرسل اورو م تدلل كى ادوكت دعب اكل دق مع لجت »لول اوحاضفلا
 و تايناربكاامنوكراذل اب ىسخو اصعلا واما ل يق يمن انلسو ]7 حس ىو اصزان ع يشل اي

 نإ دس نااكرصت ف اسي نال اناطلسو جاتو ةرب الثلا راو رج ايلا سراج ريوإرلا ليقو يلع
 نا للا ةراشاريش/ طل اددقو مان ضف هازب ميلا ولو رلوت ح_ىهلل ىواصا »ماع فطن ن وكيف ورق
 ناملاىاررؤرلالوث» والا زهدلار قلاب دإرطا وفرار ذرفاىشب روق يلع ل والا لال لزعألا نم تذهل ارسيذ
 ىواصا“م متارفر | تيتو انو اوتو ابرتتن رخاريولب ترئرا لوالا وللا نا نحملاو ين ثلا ..ولل ب
 هزم[ ييسلاور اهلا يمن لول زل لئازتمو لكتملا لاو سابع نيا رس اذ ف رينم ت وصرت جلل
 ءلا» هدر قييسساو سعنلا عرارخ ازهررلا يزخر لا لوق نم بريل و فوج ىف هددرازا



 بدم م ] دكا. ىرمأو

 نإ اهب اهيف نيدلاحخ ىنعملاو هل ىلتنمالاهمابهتدم ىلع ةدأّْلا نم كبر[ امريغال ايلاف اوهماود قدم ىا ضال َو ثوبا
 مزقت امككيت[اَمل لضرالا وتولت تمام نيرة فق اهمنمو سيسلا فب ذل نيل © ليي
 30 مدارمي ملعا هثداو فلكتلا نعل ا خوهو ِرظ ىنلاوه ليوأَتلا نوم لقت ايو عوطقم © ذوي ريغ طع هلو مهرذ هيلع لدو

 بو ِ : 0 ا يبيح
 هب سو وودمارب 5 ل لي |( هرحعأ ها اسأح . .٠ - ودمار ضو وم

 الإ نة لبعام تماعدتلا» ىبنلل ةيلستان هو مهاب نّمانب نعامكمهب نع انامانصالاٌ م كوم ديما كاش هيو اذ سبه أي كَ
 5 4 ل 5 5 5 و < هلام "5 م اع هم نو 5” 15 عىطظاااص و1 راو وور[ راب

 اّماتاىا 5ضوقنمريغ بانعلا نممهظح ْمُهيِصن مؤلم هو وبل اَنِإَو مهأنب نع ىقوُلبق نق مهتدايحك ىو بنعم
 | ||| سبب جس يي للصلب

 ممم سل لميس سس سس.

 ىا رب و و مرر 0 7 3 6 0 : ١
 ءازجلاو باسحلاريخأتب كنز ْنِم تعيس ةَمِطالْولَو نآرقلاك كبي نكتلاو قي صصتلاب ديو تليف ةيزوتلاا بنيك ىسؤم مي

 رات هه 5 5 رز 5 ىن نأ كب و 5 07 هيه ٠ هح و ا 00 -

 نو ةبيبرلاعقوم © بيرم هنق كش ئغلهب نيب نكملاىإخمث ههيفاولتمخا (مذ اين دلا ف منيبىضقل ةيقلا موي ىلا قتالخلل
 ىي هم (ءان ا نيم هم و م ع تكاضاعو د ىو 7 6 ص م. :

 ةيفاتنافالا عمي امل ديد شتب ةءارق ىو ةقرافواردقم متتقل ةتطومماللاو ةلقازام امل قئ دما لكى فيفختلاو دي دشنتالب
200 

 س و 7 7 هلم و .٠ 35 هس رص رص ا رس 7 و ل ا 7

 تدك هيلا ءاعدلاو كيررمأب لهلا ىلعُمََ و رهاوظكهنطاوبب ملاع تريح َيوْلخَياَمي نا اهءازج ىا هل عاَكبر كيف
 اوُمَلظ َنْيِنَلَن| اوليمت وكرم وهب مكيز اف ©::مجب يومن أمي ككإ هثدادودح اوزوأحجت ارمطَت الو 1م كما َباَتْنَم مقستتنيلو هل متل هت م .ه[ خر وو ا” رس وأ موصل ا رس عمل شذ ا ع مط 9 3 رس ص ص م لس مسأم و 27

 اكوذ هنمم كن و ظفحي ايا ةدئاذ نماويغو وإن ود نقكل [مون15) مكبديصت كدت مهلامعاب ىدروا ةنهادمواةدارعبأ|
 نم ةفئاط ىاةفلز عمجادُ ةرصحلا»ريظلاو يملا ىى تلاد الغلا رايت رطءواَضاوقاودي |ذع نم نوحنمت ©َنورَصْت

 ىص دريخأق ةليبنج| لبق ىهف كلَ مافصلا بون نلا تيل َنْجِعْدُي مبدل تاولصلاك يصل نإ ءاشعلاو برغملا ىلا
 فكموق ىذا ىلع رجغأي ريْصاَو نيظعتملل ةظع © ننكر ىَرلَوَكِلذ نآخينتلا اور مهاكىتما عيمجل لاق انه ل! لاقف طاطعشلا
 اولوأ كلب نم ةيضاملاممقلا نورا ني نأك الهف كْوَلَف ةعاطلا لعرب صلي ©َنيِد رجا ضيا هما ناو واصلا ىلعوا
 لاف تبب قلا ركلا ىف اولا الكل يل ل نارا يف ءالؤيب فلسا اهلا مق برطكو مق ىو لع قريع | له 2
 الكا كين نم ى ارز ليف قلل او لق ل ليس لا 12111101111 0 الص ل قريش اجا قللا نس ةري دمج تاريخ

 ضو فرادن ب ىداني ءيلستلا ورمل اهيال ريف ضالتخالا عرقوو نسومب رات اركذ ناذركذ لج ناو نارقلا || ةطسس للك رع تحمد ان ماوس اي سدا زيك ن اي ري لا لوقت نسل
 [| ىذللاصالارابتعا لارعالا حمر ىلاو حف انوريكن بال فييفكلاو زك رلرير تل اب ناوروق سل ند | | ننس ؤئاوراناءنضدافكلا ورخام لاب لالمّتسم لال ايا اريا انو نيرل اختم اول خ لئلا جوايزلا نع
 أ[ نانمللن عن موف ن روتلاو قثالخ لكى ا ننال ارتحل ءاكا» نيرعبل !بسبم طوب اكل يمت اوم فلختد قانا سيسملا ىف جتل اب مب وسام كلب حض دري ريب الملاعق تيد نال ٍِس لك دل | نم
 ملوقو بيلخو أرتسلاو هرعت مقم مست روت لش لاح ريلا حمي ريع وع عع امج هداف اضاورلا | | لّشاموال لاو لضم اع ءارا شم دب رف يزاول ثلا عيطم لمت لف رب يا لاحق كيد نا لوقب يب اهل
 هن ال فكك و غنا دبل ا نارعب تبرمعام ا ةقرافلا نإلرظن يفد قرك لاو يف لانا نيج قدا ى مكراثوا لب امانباورعس ني الاوله تك ىوم هرذاكن اديعوال ىص اولاد يغورإملاز نلت هريضو نا
 نا جيبو ريق س ابيل اال زن اه للاعالا فالخ لامب الادثع نوم نا اهنيبس ابيل لاق ةرلؤملا» يف لاني قرت | | سمن لكنا تساي مولر لوق ىف حمجلاو نير او عما رمي هلا تانحلا نما هزه لو اوس نيل ام افرلوق
 روق نمد نسيب لبن وطعم ةرإق ىلوراوق و فينتج مقراذوا وق و ريرشتلاوجار طول نولي .| |. ىوام»» هل ورعس نيرا لو اوت نيا اوف ىف عسل اوريعسو قشمنم وق ف نلرختلاو عز الا

 نم الك ا تهد قو الرب رذتبةرإرق قولا ةرئازامواه فيؤنتي ل اق اك مفضل ناميغي نال ةرئاذام | | ةداعو عااطئفالا ىفث و ريبانلا نع ةرايع يو تلاازيو ضرالاو تاون تماداءز نحف
 مست باور ندوم لزئني م الئاو منوم لج افادرشماهل نوكى دو منزل وق مياجج و ريطوم امنوك | | لكماجوو غن فسيب ءلجلا نمو مس رالا (ننرواو وق و ت اوسلو ضر ل رغضرالا لري مول لوقر لع لدي و عالى[ لال ودل ماد انج مارب ره نمسا زاام سوم ا نفانا بيرل |. ةدق ادم اضل ألا ونس ليالا» تاونسا ويامن مقطر نا نا . || لماعو ميفانالكن ات لوق ىف نااطفل ىف انناف لوقو ابر يرشتوناضنؤت نا لك تار نيا | | زي ىلم نآرقه اورق لساالاو تاوئسس ا تماواماولاةدولنلا ورب الاب ايا وعضو اذا منا ذو برحلا
 سمكا للا ل فقيل داءرلاو بيررماب ل ملا عقتس روق حلك. !«ورؤتو لما نع صن رقم | | نوقولا لارج اعالو اساو دب اذ مجرلرق ماود قيلت ىفبكن تاو ءلتمو نم نعم ار قل لبان ابدعا
 اب كرما نع ريل | هيلا نمورلا ناوي ري بوم نم الدجل ل لسانها اكل فز اجد مس اذ ىف | | مف ضرالاو تاوئساتماداءاميف ثرلاضلائاكى اعتزناق حم او سوس عب عي الار للن ريبير يفك لاق ناكتمم!ل عض طعنا لارين باننزم تسل لوق يلملم ولا ننس اوت هما للا قا ةوعد | نذل تسلا: وروي ىف العد نايا حروروووعسلا ىلا نم ام ايفيكو ايلاوجأ لات ىلع
 ملا لصون لعل سن |يخطلا ناف ممالاواملان كلو ممالاو ىنل' ب اطخاوضطت اورق لسمك | | مالارولنلا نع سل زو اجتيامىوسل اقم اينملا ىف لضرافاو تاوطعسا ءانتب رم حير اننا ىف نوفي مج ارنم
 ىواصاا اهبارفاوووبإ قتتببي مس وررط سلا لص يلا لوس لاق الو فيرطكت »سر يعص يلا هرب مل و رديلع قعحل اود ءانعامالا لوب لرخآ ال ىزلام اورلارلغ واذ مرنم لوطا بعل ادلع سدا بدول لوالي
 الا ىو ف ووملابرهال,ل رت ىبو نم لمواد مبن اولبمالىا قاوم اول نزلا ىلا وكرت لدليل | | نيرا ذم ادوعسلا يلا لاقو حرراشلل نوف اوه نحمل ازنو ىتما ال طال قمل داي زل! نم كر داش
 تما علا نورس موق لل لاسم مط يف امركذ وا مز ئزتسلاو مريضا وا ملام ابانضدوا | | نارين اولا ملم ' سقم ىل اعتقد ىلدالاةئؤمل الا توما امين نوق ديال وترقب طرد ولتلا
 مر ف نيسا رطب كرف لج ف طك بج !فطط باب نموا عررفرم لش دال حفرلا نوف توب ىلع | | نورطتسمنا نيب للا مكب يول مد وللا مدح ةيزما نحت |ئسااو لتحل ملك ةمولعم ةروكن ل روما يس
 رام تيمتلادع اين ىلع ايت نب ىلاو يابت اوايلاو لباد كسىع اؤطع حفلا نوف زيد _شماءو لع | | فال صوضنلا مك منيل الد يملا بش نانا ا اد للا عترشسلا يم ناهز ىلا ةنمالا عيت فران ىف
 ارب نم بيطار تيب ف ناامل تدم مغ عراتنتت ةزرا سنا لاري اوياوبم د نمت تلزنروق ضن الرا ىف وولخلا نم اوني ناييبلا حرود ف لاق داصخمل امم مسراوق ةدءر اهنا نما لذ ولف يوما
 تست اذ ادعازتالو بتو كضن فس لاّتفل هذ تدخل ابا تيتافاسلبتف تيب قف | | لاوز ايفل لكلا نع ملح ا لوز ن اوس ال !:ةمتىف فاك لذ وامنم ن وتحب, ن يدموملاقانو ميظرانل البا
 سو هلع يلا لص نللوسر تيتا ربما ملث ًارعإزك الو بتو كسفن درسا لات فذ ترازفرع | | ءاشامالا يلا تاليداتلاىف لاقاكن ردات ابر هاد صن ىف و اىسلاو ةواشلا ع امبج از دو نمحيلا نع
 مسك الذ كلذ تائيلا نبت ذي تانسملا نا وقى لا ولصلا مثاوريلا واح اليوط قطار فز تركرذ ىلع اي كسر يمينا لبا نم ن وكيف هس او قس نيب ع لم جوملا لبا ناكل ذو ءايقشالا نمر

 و هرعبت نمو رلع /رّقم لام نورقلا نمو عفص ن ومتنوع اوي اولاو مانت اكت ارم انا تاكو 4و |اسم الاسم اوّسلا يف انيلاروكذ موب الار اينالاربخ ى ا لرئاقكس "كن ارلخم !ءلاون قسمنا تلم حل" ءاع سانا ليل اقف حداد سان ساخن ىلا تمفرشلا لوسابؤرقف ييرلاذلل | | سر دككو رفا يلعي قتسا ع قربلاورفكلا لبا نم ن وليها مدر جوت اورانل الفرم ىصاعملاف دياب ريوس

 »بكن لمار لام نوم ان مير لوا اوربمو الب قعثاو نورا نءلام ملبن م | | لل ب نزلا اذبو مريع نم نيل يلا ن ايرث هاا هزي نع ن يطل لا لاوحار كون ىف ورش زب زيرم ىف كيل لق
 ىف لش قش“ الواو ءلوصوملال ناي مانصالا نو هتك كوام»ا ةرزطرارلاو سو هيلع يدا لس
 اهبمدب ام لاصر وسب مصخالو مرعي ا زياف نوميحملاب لام نم منف نك دفاع ناس تت ندي لف سنا
 لش ىا مكن كلش لاب مسدود نييياولا لاهو وسن ايد ملبن نبذ اكمبسزعن نا لوق
 نمآفىاريف شلال يلا لم: لوما بريصتلا لب لام ص ومرض نر ىلإ اننى ام 3
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 "١ فسولا مع 1-2 أم

 اوهنةدنو مينا نكق ليلو ركلالإ كلذ مهرف ناكأم ىا ىقنلا هي دارّملا ضدك ف داما نع َسْوَمَْي لّفو نبد بادمما ِةيِقَب
 آبل هئم ملُظِب ىقلا كمي بير َناكاَمو 2َنْيِمِرْجماَوناَكَو يؤ اوهن اوُهرْنَأ م ىنلا كرتواداسفلاي اول َنْيِزلأ مبا د نائكلا نمواوجف
 َنَماَلإ _ديدلا ف 6 َنيِفِلَمْحَُنوْلاَرياَلَو دحاو نيد لها ٌةَِحاَو كَم اَكلا لحجب كبَر ءاَدِولَو نونمؤم © َنْوُِرْضُم ائيلْآ َو
 ك وهو َكِيَرٌهَمِط ثبت هابل ةمحرلا لهاو مل فالجخيلا لقا ىا دْمُهَقَلَح كِل و هيف نوفلتخيالفريزملامهلدارا *كيرمِحَي
 ٌلضَنَت هيلاجاةعاملكى!هيلا ف اضملا نع ضوعهنيوننو ٌلصُقَتِب يصنف © َنْبِعَمْجا سيدو نجلا وم نم همَهَج لنك
 ىو دم ّقحلا تايألاوا ءابنألا هزه كاجو كب َكداَوفدي نئطن تب هلكنمي لبي م ِلسَرلا ع نم

 ىلع © َنْولحأإمكتل احكي كم لع وأما َنوُيوي' نيل لكورافكلا فالخب أجي الا ىف اه,ءمهعافتن هر كزل اياوصخ © ينم
 مسيري امهيف باغاودلغى) ٍضْرالاَو تومَسلا ٌبْيَع هْنيَو كلذ ©َنْورِظَمْنُم إم كرما ةبقاع اورِظَتْن و مهل سي سوت انتل اح
 لفاعي َكيراَيَو كيفاكدن اف هب قف يَ ْلوَتَو ءرحو ُةُنبْحَد ىدع نمممقتنيفاكط ثمل دويل وعفمللو دوعي لعاقللءاتبْلاَ
 "هيا قرشع ىرحاو ةئام ةيكد فسوي روس ةيناقرفلاب ةيرت فوم هرقولمهرخؤبامناو © ٌنوَمْكيَدَع
 دلل رهظملا ”نْيبمْلا نمىفعمب ةذآنيلاو نارقلا نكات تيؤلا هذه َكلَي كلذب هدارمب ملع هدا كلا ويحل نشكل لاحم
 اني اج صّصتقلا نسخن نع ضقت نَ هيناعم نومهنق © َنوََْْي ةكم ل هاي,ٌمُكَُعُل برعلا ا يعم هنن لطابلا نم
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 هددان بسد داسيع افريل باج ةزعالا ىو فاء قسن ارب نامو توم مواد ليا | | نورطاب كير يورو مك نيوكىاد قدري قش قش إو تكس ل ةوبلا تادطع
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 نمي ايثروب ابا وتلا نس قرم ين ب اوي بهل ا ىف تعسر ّقلا نسا لااقرين اشو دد تشاد وزب مرعي ى وعى | بصحتر وم اذا نال ب اومن متلرا ىلا ليقوادعاصف ٍقرشعل ار مولاو نيصعلا يمعز وق

 امضعسب لاوريبلا ماو, نا ىورو نس رشكى ار نبا ليث دس شع حس نيا بعسوإ ناكل وهن | | رق يللا نيلاكال امه اميباو ارم كنت ن صو ايد حبلا قحند ةريعب ضاب ال قس “خل
 فمر تدق هن ان ىنالا الا نر اذ نكحاسب لون اب الازم ايبن ناذ نكتلاس نم نزحت لحب | | اضمك ذي نمل نب السرو ميمارعو عن ضيي حلاو ىوانميدبلا فو صلخمئلمالا اول

 تي حى وراو تطل .» نايبا عر ؤازا دش ملا قلو تسأل رتامم راضنأ | نب ىو اوتطاو ولت ردم ىلا دوت يلا نا ارتي فس لرمي ىالتق للسسس
 ا ب يلا هزنبمم مهلا قتال او ليك رج لاسر اب رماطعا لب مامي الا صولا نمرإملا توب دوبل ابرج ف اللا سن عب ىفو سوم اونا ىف اك لعملا لارل اب اووعيوب روق قلل
 : مرتب فارس لم لريال آلاف حبلا خيلَسا فو اءاىرالا تال لبو ىولعت يب ريب هلك لع مدعاسي مو لشق زوج تيان ر رهن مثستا ناك اروسسوبج ل وق هتلظط

 »مس ليسا ىف سر ساىاةرايازةهلش م عفان قرا ىبو تابايعى ا حجاب ةرارق ىف ورق
 وياناكد ال (ويلاركوو ليَتسمف ىا ميا روب روق حلل لا لبا ولعف اهب زف نرى ا

 .ينالا لام عراشلا لق. يلع لريال ين ءاد' نعلاع نوري مورق حط[ نينا | | لصحفا يبركب ةرايسما نيك م ناذ ةديعب ضرا ف حطم نعى دانت ند ق جلل كل
 . | بك اطولج نوفرعي الى اءاين لا اموت لس لكن ف سوإ تلنا ابى فيدل قد بيس اوجب ناي ريف و مبرصصق لش حلبطي امرو مجسوللا مل نذ اير امهر مسن اترع ىلا حاييط الب رورصصلا
 مرح ندا يلع ولو سئيرصمم' لاقاملا ةداّشا تلو يب اور يخل ا رجلا لوطو ماب وا نعورعبو | | عننا ىنحمب نات كلام ل وعن ك#/ ىف ل خلا نحن نم لاو امانا لو حلك لكءردقم داو اول ١

 الجير وقتي لزنماوخلب ىف رازتعا ليش رلظلا ن اوزوكي اءاضلت صقل 20 باو نوركتسل مهد أ | ._ ْن لضاتتلاو قايتسالاب يعللاو اروح ورا وخلا لكا ىف عملا علا لاا

 نيتءاصنووزق تل تكانرأز امباول امياخ ماأسو فلؤ نم عرف تاوصا حمس نوئرهلو نوكبت | | رانرإلعنمق بن ىارايلاو رت جلس بكام اع ناو ورمل اورثيكن بال نونل ابرلوق

 مامتالا توب ل رفلا نال اينما امن منيا تلؤدعبو عنيت الروقي هررق انوزو اياحج سداشلا امل لحج دولا سملاب ىاطوشنناو حّئرل حمار ركاوقلاو رشا لك ا غم ىاعسلو زوق لأ ”٠ فسوبل ل عقلا

 ' نا حلا ىويربا ىف لال كو لع[ افلا فييقلوقر ع رمل الدال امي يشل او ىذلا نانحم الوبر ال | | ىلا#مب ب قيتسن انبب دانا ملوق ىف ل يسارك( امسسلاب قب اسما مسجل واماف بعل منار املا آو

 مانت ل قرصلاو مّصلا لب ان لمنع اكول عملا لب قداص نامل نقصا /السلا يلع بوخختل | | رز طل ثلاو وريرست ةروتملاوست روك ملا اوشملا باو ئطوم ماللا يمس ( وق

 ةرماقلا لد وزم اطرشسلا باوجو رسل ياوتب نورس أذ اذاانالق هلل لا” ةءامبان الاد أ
 راشلانرورس اني وق ظ لما ءايرق اانا عقاولاد ىا نوزتج اعرق و مس او ايما عورتا ىف
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 امسك لقال انيستا فتلك يق اص كن اوان لص ىف اواني ركرقاذا تننظنو هايأ لكيت ةرغل فس
 ]و



 !”فسول ١ : مرو ىةباد نمأوو
 سس سس م سبب بسس ل اس سس ةش نع اوله ذو اهم سي ورطلو ةلم اوعذ ناب بزكى 32 ىا ينك وَرِر هقوقى | ةيفرظل ىلع بصن هلم +ِصْيِمقعوْءاَجَو اني نلفلا 5 هلل. ءامزر تاك د يي ١ 3 م0 يل 598 يلو 1 كو اعمل ا

 هيذ عزجإل ايجي صف هب وقل حفف وكدا زك تنيز ْتاَوَس لب مهبنكم لعو [ميعم هر اهل بوقحي لَو هد هتااولأقو
 رايس ثءاَجَو فسويرم|نم نوركزت َِوْفِصَتَ,لَع نوعلاهنم بولطملا ْناََِدْبْلا لاو ىرما ىا فو نغآستبم ريخوهو |

 ديلا ُهَو لس( ذاقدنم ةسقسبل ءاملادري ئذلا مهد درو اوَلَسدَو فسوب يجن ماييرقاولزنؤرصم ىلا نيدم نم نو رذأسم
 م(ه» نه مه. دواء زكا .- 3 .٠ ٠ يه ىو هليإؤلا < - هه بأ ٠

 موتا هتوخاهبملَعُد ملغ انه كتقو ا نهفىرضحا ىازأجم اهءابنو ىوشب وارق ف ويرش لاك كارالذ هجرح اذ فس وباي قلعتف
 و | بع انصاىلع ىا و مس هس

 ىل هورثَو © َنوَمْي'ءملع هلل ةولتقينافوخ ف سوي تكسو قب ان دبعوهاولاق نايس هيلغاجب رماح كلُ وووس <
 م «*00 ل مدلل ا 7” مه 5*ءارصام هس ص 5-0 0 ها عمم و رب وح رس - ىهلك ذم 4 ه. كل ١

 ةرايسلاهب تءاججل 0َنترِهازلا نضريف هتوخا ىااوْنأَك هنيرشعو نسيناوا نيرشع "ةدؤ لغم مِهارد صق ان نوح نمال مهنم يوعأب 8
 ب ١

 ب

 مركااخيلز هيارمال زيزحلاريؤطقوهو رشق نم هبرَكْسا ىَرل لَو و يبوتو لحن ىوزو | راني دتيرششب ىارخشا ىذلا هعابؤرعمىلا

 اَنَنَم زيزعلا بلق انفطعو بجلاو لتقلا نمهانيجن امكَك كَم ار وصح نأكو *ن1َو روت صفي نأ ىع ات ضع هماقم وم
 اولاواهنكْملّىانكمب قلعتمر رقم لع ضطعاي ءرلاريبعت ”كْيِداَمَكْل لْيواَتْنِمهَملَمْنِإَو غلب امغلب ىتحععم ضورا يكلفك 1 - 3-3 ٠ هز ا 5 كذ4 5 5 9 ريس اهل ٠ - هه 5 نفسا رس ءاضس

- 
 هبال ثلا ث 12110 را رم ا ملا درب 5” ص موا ل

 - ءءاةنس نوتلثوهو دله هب يلو كلذ © َنْوُمَلْعيال اراقكلامهو سائلا ربك نحل و وش هربا ىلاعت مرمالع تعا ورع
 انهت اف وه ولا هي دوار ومهمسفن ل © نينا ىَزْجت كاني ج امك كِإ نك هأيدن عبي البق نيدلاؤاهقف لع ةمكح 46 م” ىلا رس رق و ىلا رح 5 س0 وز 14 .هلل ١7 ظ595 0 ع6 ىءرا# 58 27 79 0 م مل

 و جب علا

 سس

 -- يسكب ةءارق و نكيبتلل ماللاومله ىا "كأ تبيهدل تلق 2 تيبلل باَوُياْلا ٍتَلْع ه ايعتاوب,ناهنم تبلط ىا هين نع امارش 5 م ا] با“ 5 ميل وس م 3 0ك - 5 همن 5 ل ىلإ
 ند دم هايل ديرما ا

 هلهاق هتوحا الفذ ىاقم : اوم سخا ىرديس3ُ رز قفارتشاىزلاى 11 كلذ نموثرأب ذوعا ملنأ داعم لاق عاادي ا قرخاوءاهلا 00 ملكي وأم ها م اك م ل ]7 ءوس ع 5 0000 ل ع . ١ ا الن يبل
 با لاق فير اهرب اذ نا ل ول كلذ لصق هو مَهَو ءابجلا هثمت لصق 4 ب ثّبه نيل ووايزلا © نؤملاغلا كعب ل نأشلا ىا كن طرد ” اص ول ا 37 وك بوم هلع هذ ص, ميتال مزعلإ ىإ و 5 14 . ناقل ل عم 57

 رتاقاىاروق لس كامبل تانعملا نع ضوقوإ ىلا مالا ورعم ضر ضرانا زق حل ما اعط | رس | لإ | هدب يرا»#
 ل ىللا_- لا» ةررقلااطخا و رارقالا نيكل او متلو وررهنل لضرالا ف ةررّجلا هت يطعا ىا ناد الج لع قروب رم اهانة ري مج تاّدييع
 ايف تسلطس ن اى ديدا مالا نوكي لوريراورب رت من با لوقي لل اكترئلا نارانآلا صدي ىف ءاو ئشوزتمال لاى ا ليسن ل يقوصس قوف مبا ؤايىالعاّلا ال لوعفمل ارابتعاي سيف ظلاو قف ىالقق تل
 نا ناعترشلاة م بدالاة ريدا امالا نوكي المري رتاهذ ل يبتاريرا اف تعز ان ناوري رت املي اديرا اًنصو نوكين ازوكس ورب بوذلنى تن بزكىزىاز قلل "ورحب لع ايي روتر نا ملا نم
 هانيزجاكلّو حلطلطس» حورلا ورع ثادعاري ريالو تقول ىاعترسلاورظا ىرهجلا لستم | . بلا» عنصر تنقو ليقو نوار انانمواازحمزتخلارلو لثسلوق سلس لا دليل رسما
 تيرباصلاوا سابع نيالا لعام الاو ناميالايىا آد ل نيس !ىزمبروقو املكرنا اوزمبيلن نعل ىإ]| رتهح ىلا" تعسول ى ارمدزااول او صيت انش نع ظكى ارش نع اسذودتهل”

 هاا ىذلا لاقو رلوغب طبتم يلا هزب إلا تدوارو لق لس لمجوب ضسولرريصاكيماونلا ىلع | | بلك  اذاولاّ وو بذي هولا منا يبثور صممت قي الو ىئنب ا لكاي بسلا هز محا ام لانا ىدر احبس هر ام
 ىب و لكاطم قوو]ملاو رظعلا ري او خو ايسلان اف سوار بست اوعن اير يرصق ضارعا يناير عم نم يارااد كرلو تملك !اهرتسلاو لام لارهطناو ىواوف رو ىرلو تكا تنا بلا اهب ب وحبل اعف

 تزل عفلا لوصح ىف ايربسرخألا بتاج تاكا ل ودداو يشامج نم ان اينو نييتاببلا نمن وكمل صالا ىف | | مرد ا ءلصن تجلاّف ناغكض راي سمقو فيك ب وقيل لاتفر ايربالا ملكان نال لكءالو اون
 ضير ا َقاواريرظنامباي لع تسيل ءاؤم اف لاميلطو ليل بيس دعسوإ لامبنا كلذو ل عازم يف ليف مقلوب كلذ و تسول بج نم وق شل ىوارم »بوت ديرولط اذ كيا ىلاوأ وو اذ
 نايس امممس اب حرعي دانيز ىب لزق هلل ىواصا»» ضئرللب ملاقنا ضل ةاوارملا بسيس نان برش انام هذ ام نالو قراملاو نامرللالا نيمو نزرعلا نم ريب اورو ف بمجلا ناكداميفشاقلا نم مايا
 فرزي م واشع ري لب امس اب جس وز رعارك يال نا بادألا نمل وعي سل ا ناك سدالل املتوارسو) | ل لاقي بحاصوراولل ناكىرس لائوزل ارامل ادب ىزلا ل رق تحك 0 ىلا" تسول قل !نيم

 صال م اور اسما اب /ذفرشلا يحوز امنا اومعذ ىراصعنلا ناير ني اوجلا مدعو ميرعالا قرم مسا نقلا اعز نو لرلا الدو اب سس ئلاولملاراتملا وولد فدان قش لاب مارا لعرجيل ماداتن |
 (ماللاوما ار تنس [نم يدب ب امن نيرافلاب ور وابو لبق ازد لغد سا ىلا تيب دوق حس | | ضن ةراذب ىلا ىدان ىرش لوف عوراطرريبل اف اهبل اًسيل وللا تولد لوم اقل لو
 ريروروكل عقل امساك يبإ ىرماولا لاق بسيط ىف لاق حوروأ انب لو اظل ىاثوزم ولع ليمل انا زيوكا ومش اما يعلو ءاشاورسا فسول ةوخا قي و رمااومخا ىاز ة حوله بيطخا»

 اهناكف بطال اى ال وعقملا سيينا يرش هوروق لسا »خللا لبا حجبت وق ىف مي هانعمو مورصو | | د نييملارعاوبسد ينال ناب لسعل ابو رووق مث ل ف سوإ فذ عم جم اًتوانمّباانلدهعنااولاق
 يلون لالي اب انه ان ميسى نويت وق حلاك لج ا#ا باطل او عم ملكنا لت | | ةرايسدل لكن ا اولاقم نال فلفو بسحب اى هوريمو منا ةمفرلا نم اوفا ةرايسدلريغعلا نورخلا لاق
 لضفلا حرر صم لا ذاو موق دلت - لاب لحفل مسا يقتل ال ذا ءلصللس يلو ل( وق ١ليتقف | | ميد نا ىلع انرنع عازمي وولفداملا لبا نيل ون نا يوصال اذ ”لرشما انولس انيرشاناوريفان لاش
 نان ةانزلالوق لس _- لاو نايف نيوكتملا منيب يوحنا الفرلوق حبل » حران لاق | | لام ىاريطعابرلوق سلط دس نررضفملا نعبر غو ىزارما ماو د وعسولاريالا لايقل انر حدو صم
 لييرزممدإرلاو بيهتلا ف لاك فلة رصقزوق لمس» نيل ىلا لب اب يزل اورسفن لكل انزل | [ نيب اظنلا بسحب عيت رمدمئل بترتيب ك !نولمتلاهرلوق حل أ" لكلا“ ةعانمب دايز نيلع اب عنو
 راو حرملاب قّضن لي 1ؤزياكشلا تحلي الاى لذ و ىد اين ارصّملا | قوما معز نهو عوطلا راوه ا ىل تن ورعم ىلا لوول يبس ناكي وولى زلاءالبلاازب نافرنطاب سمج ءيوطنم ا ياوفل !ورارس الا

 سيب مسروق ري نازوجسو فانا لاثذ مهاازن مايترزع لفل نرش فلن نات يلا نب ليزا ىاموعاي زوق كيل ىدءاري عقو ىزلاطمقلا نسى ف اصوصثرالبلاوراهعلاربر سلاف اهكطراص يح
 ريما ىف لاكويف عرش ذاك فاشمو لمقتل فر يوي يدتلا فا مول دلمق لبر لوقيل اسي بس ن؛فداشن | | نال انفع ىساطحاو مارا نل نال ماى: سئ يرق يح لل كا ةراوسلا نع ةوخالائابأ

 . لكق حف لمكتلا بوف رص اوم مدل نال عب !ذ نع ا عنمو فن نعارعفرب مج مالسلا عزرا ملاو | | سيف نيت اري ىانيمازلارق حلل زن للعلا غ 7 اصوقننى الربا لون“
 طن لم كلو سابع نب: نعال ا ادروآس بع نب لاقرلق لس !٠.ب ئددي ىذلاصقتلالسرماو | | اذلا ناكاذإ لوصوملا لع لصلا نحس موتا نلق ن انول مل ايدلدوذملا ديجي نون لع يفد
 رعبا ىلع نءاو بوق ىارذ تيب ض قس حرفا زا ةياور فو ىس ابع نب؛لائرق قلل كم | ادانيد ترشح, لي زيرزعلل ري هازش ايرامقمف فلن ار انيد نسب قول ل" الد
 ىوام» | | زوواقرو ررزوواكسيزووزف لبق ري اوعقارف رونو قوسا ىف هولخرا ليو نييضيسا نيئولو لحن وزو
 لام وير يعل نارخأل او نييريضتلرعا هلرشا ىذلاربرب هداردو ناشلاو لاول نعلا لا ازرق هع | |نأ شبل رم نيريلعرمام عمر زن ىف / او نس قنرنسع حلك اذا س ناو خلا لبد ير يفطر اذاري>
 ا" تخاسريزو هع اطاضلا حراشلاراضوب و جلرع .ىداصا مل الاو يرق الاوج 9 لاعترتلا نبال ثالث نباوسو 5 او رلحلا يلا ءانارو نس نيل نب وب و نايرلا هرزوّتساو هس قرع ثالث

 نامعب ف سول تايم تاامو يللا نيريلو نب نايرما الج فينش بللا ناكىذلاوج و حسمد | | زيرزعلا مع لرتق ءنزبز يزعل وق وق ليك 1مدوعسلا ىلا ىف انزل نيرو لام ني اوم د لو
 ربك ىلإ اذ م |لسمالا ىلا مث السل يلع فموي ءاعرؤ بعص نب سول و همعب فل ري نما [اضيبلا ص ال الع ىرجام لايت ن اكوا داسألا نايتا لسير ال ىذلاوم هاروت ناكر و جلل لا



 ,”لعسولا مساس ستاد نمأمو
 ب 9 9 3 . رم علا مس ٍ 5 1 5 ظ 0 تبا م اضو

 موس ةْنَع ٌفرْعَنِل ناهريلاهانيرا َكْزْدَد اهعمادي الول باوجَو هلمان نم هتوهرتد تحرنخل ار دص بوذن بوقعي هل لكُم سابع
 0 هجرتها لا ل قو ا ع دا 01

 رارغلا فسوي هيل اثواب بابل اََبتَساَو نبر اةخما ىزرماللا هتف ةءارق قو ةعاطلا ىف ©َنْيضَلْخم نوعين طك انزلا داَئْملاَو ةناينملا
 9 .تاهضن تهزنف اباد اههجون اهَديس لجو يف ربد نَدْدَصُيوَق تقش تدعو ايرلا هنزجو هبوث تكسمأف هيشيشتلل فو

 | _ه ًاثريتم فسويلاَق يرضي ناي ملؤم© ميلا فا َّنَعْوأ نيسلا ىا سجى ا نجل نأ لإ انز اوس كهأ دار[ م/اًرجام ثلا ع 8 0 تبقي رس رب ودل مس سام حا ا ريسو مس 976 ل رب ريت و م تيم ب خر د اخ
 مل ( و و ب هسشاوو اس ى سر ور دي 9.

 ان وهو تقلصت مللق لبق ْنِمَلَد هَصِيمَق نك نا.لاقف سوما ف نكون قوز اهم نبأ اهلها ننوه شل نَع قدور
 أ كيرقىا ال َلاقٍرْبْد نِم َّنَك هَّصْيِيِق اهجعز ارَعَلَك©نْيَو يضل َنِمَوْهَوْتبْدكَف ناحربذ نمله هصْيَِق َناكْنإو©َنْيِرفكلا نم ص مقر ورم

 عيشي الا_ئلوكنتالورمالا ءانم ْنَع ٌضرغا فسؤلاب لاق مث هوْيِظَع ءاسنلااهعا نكي نإ نيل نمل دارا نم ءازجأد ! نا 2359و ق5 ها د 0 م ل كر
 مم اا ل.1جطظ يبيت 72

 0 للا ع 1 يي وو أ |رثرملا تارا مصم ةديدم ةيرسلا ىف وسن لَ و ءاشو ريدي رهتشاو نيمثالا 8 نول َنِمِحجكنإ كي ناني ىف

 ربع نيب © أخ للصف أهمل نإ هقالغىا اهيلق تاخش هيح لخد ىازييمت بح اميعَسْرَم رن نع اه دبع بَ دوار 0-0 هو ١ 0 علال م .َ تك 0 الا ا فر عز ١و 2
 ومص ا ولع سو و ريما كل رح دم ا هاف هما »ا تي ىلا 5 ساس مدس

 تدتاَو جرت ٌةلاوهو دنيتعءاكتالا نييكسلاي عطقيإأم احط أمثم يهل تلعا ثّرّدعأ و نيا تلسزا اهل نهتبيغ يهل تعم يلقاءايإ
 مالآيترعشي لو نيكاتسلاب نيل نْغفو هنمظعا ةيربكا كتير يلد "َنلَح جرحا فسويل تكوون ةَرِساَولك تطعا روس و7 كح يس 0 _ 2220

 20311 موه

 توك الىذلا نسلا نمواوح أمل 6© ليتر كاك رهام ننارشب فس دوب ىلا لهم .لااوفت هلي سَ َنْلقَو فسوبب نب ةلخشل ْ وكي رح نايكس ىلا مسا سا[ حي ا طا ” طم ره 5005
 مس سس سمسا

 هيث نشب ئزلا وها نيف َنكِلْنَد نهب لحام تاراملزيزحلا ةاردا ْإَو نجلا رطش ىطعأ هنا معلا و ةيرشبلاةمسلا ف ةداع 4 يس
 | راةذنيليل نلاهَنيرِغضلا نتالي يلف ان فيني و عنتما:مصحتسات 4طن نع هذ هار ْنَكَل ءاهرنعل نايب هبح ىف م5 00 ضال 5| سرس سو تاك رم لس و همس و ل ( كيو 9 < 1 . ٠

 © نيله نق رصما نألو إلا لي بس َن هدي فرضت ور يَفوُع نام يل بح أ نصا تر لاق كاتالوم عطا هل
 0 ردع دل مئتي مل و -

 ِهْوْيِلَمْلا لوسقلل ٌميِمَسلاَوُه ننهي هْدَع فرفع هل َباَجيْساَو ىلاعت لاق اذ لف ءاعرلا كاني نصقلاو نيبننبلا 5 رس 00 ا و ل ا ل يل رك ل رح و ام ه. اذ 93 اج الذ فيو سوو ىلع «ه ٠

 نا السب لع ةربتعا جس انتللا نم ةرري دمج تاقتيياحت
 عارج عْفس او عزم | نعم ار وجولا عرانتم!ن وع ارز: مولعملا نم + |!اول باوجو اق حل

 بد نإبرب يطرد اممرمب عنمسانكلاسم مرير نابرب ةيؤرالول عملا نيمسلاىفو نإبربلا ير دوتولامل
 لاكش الا نم سلخ ازريبوريز دوبجول عنيا ماركالا نا عملا لكيلا و يززالو كيوتل يذلا ممن ل صمت لش
 ف ابرور قائدا هزب تذكر ق قلسس لكتاب وأرماب مني نا بل قيل فيلو م دانبب دروب يذلا

 وعمر لك نركن ا عشسو توزن افي زيلع لرصتل 5: 1 الاورسضملا ورق اكفووزحل بسن لك

 طا »امي اعم وال اوف للرجلا فرح بل ليط د دج  بصصتلاو كلت مصكوا كلذ لم لاريرهتلا

 متع اذ لفاوصلخنا نزيل !ىا معاطسا ىلرهاو نب اوورط يلاوركن ب ل( اللاب نيصلخت اوت لس
 بايلااقهتساورلوق فيسك نيلاىا» ع طبر اعسرنم نير انما ىلا مالا عي نوال قوق فو لاحت
 امه انو هراذاماو باوب الا لسمعبالا دولا نم كت "م اهنا مصاريف جو انبب بابلاوارف ركع

 ناب بيج قلاع رقه و يسيل ءاريلوترلا عوق ىضتت سلق نإ باول السلف نب !رنعالا نيف
 يالا ف نا لاني لاراب دق هيكل ىواص»» باولالا فب لانش اوس امنا نيسان فاى ىذا | ٠

 كتمجرخو نرفو فسول سخن نيع ترثولق يت ” بالا للا اًءيضى اراها فزع
 ريما ٌجورلا تئانفف ال اجيابلارعزيزرعلاومورتط م ررلا روز ارجو اهرخ لف ب ايلاىدلاب ريس ايمئاو ول
 بخ اري رس بد لتقل نا سفا ماريو ليباب وادا نسدلزج ام اهجوزل تلاقو لوتلاي بف سو سل ان
 انلز نا ىلا مفرط ةراشا سكذبف م! باذموا نجت ناانازوق كس جاى نا الا تلتف
 اضيلاو ب وبجل ام اليا ىف سيال بمحل انا شل بازعلا ترخاورئنغف نبكي ترب فسوبإ امج رشم
 نحيل اب بي تلاو ليوا سرواراولف الاو نكيسلا ضرك ت دارا امنا ىلا ةراشناريو يك نااظالوق ناذ
 نك اب ترب امناو ابوح طايسابى !برغي ناب رق هلل ىوام »+ نينوجسل ان ءلعجالا تلاّمل

 لبوطلا نادر مو نيو وا ايوب اب رنع نحسن ا تدارااهناو بوبجل ا م اليا ىتيشما يمح ا نال بازعلا ل بق
 ىف سوم قف لاقازلبنوترف ىرتالاسينوجسلان/ل عجن بكسل ايي لب ةرابحلا هرذ طربال نان
 رسقناهرتفسوي لاقل ق كس بيطخ» نينو !نمب_هائدحجتا كري الا تدنن شارو
 اداف نبا ىورواع نيرو حيل +٠ اهيعرتلو لاتملك الولد بازعلاول نم !نرضرع ىلاهضد
 ثا ىدرورمملا ف ناكذلا ىور وق لأ ٠٠ عزو روعسلا ىلاو نايبلا رورو ىدلشسلا ف اك
 نم ميل (ةعمسق لام اسسلع املغري نادي ريب كلملا حم نانا قولا لذ ىف قضت و اميلعار يازين ن اك
 لطلاو قد اص سن اذمادقن مص يتلا قشن ناك افربحاص مادق اهلي! ىررنال الا صقل نو ير يلادارو
 ٌريلاوطنا اي ناكرب اًشا فذ ناىورو آلا ف حروب اك يذاك ناد قراصل جرا اذالاو بذاك

 . هرسب ل لصاو لفطلا تاز ىلا للري ا طيرببف تاياورلا فلست لل رسوا ءوبراوارسشنا الث يي ارسملا ىف

 نال نام ىف ناكوزيزملا ىري ندب ماك وعسل ججتورملا ن/لفطلا ماين فس ول ةدا مسار لاو
 رافرظالاوبب و ووحسا يلا ىف لاو ساس ىف عبرا وطن ىلا ف أرسيترم اننا نوك جير خلال وهل جرتلا

 ممل سب ب ..للسلا

 ع بصاصو فسو/رب اشو نوعرف تننب طش ام نءاراذصم”و مجلدا كل اق ويلعب لسى نا ىور
 ريا فن اكرناشلا ى انا ىدر روق عجل ل ٠س ني ازور فع عوكل اكد قرر ىلا نير احلاهاور ىلسمو
 تسلا كاب سايب نكرم !هاور بعسدلوب اننا نسر ذو را ادمملا ىف كيا شيلا يفوايبم
 اهل لاقي يقر ةرلجوا بلقلا باج وا عاش اسيلكض اذشج ل ضدىا لع ندا نمل وم ىازييوق
 حور ىفو لمجب نوجا راس ن/بسلقلاب :طبي ةملجو جو الظى ازوق هه لل نيلاكا” بلقلا ناس
 ردوالو نوررب تفسول سسبكى ني قسود سجن اوا لو تالف سس اريف يشب يتسرب ميلا حن ايبا
 روق هلك اد اش حت لورضم ناك اوبب و لزم ىلا ليم اوم ديلاو بلقلا ب( فاشل ورمأ
 ريف ل صال او دلال اك م ىطلاوج كنتم نا ف اننارييلعأكتيىذلا قرغشا”يملا لوالا هوجو هرعت "كتم
 وب د اهرئا اكتم م لاو ةراوتنس لا ىلع اكتم (ىطلا هش هي امور تدعارتف لري طشتروعو نلن ا

 راما ليزك اللغم نال نيكس لاب عطقي ن ىلا اكد اءاعطأقتم عب ارلاو فكذ ديس دل ارنا بسس و لوق
 ' عطل اعل هل سس حداشلار اخري الارجولا اذروريبككا يضعن ىف لكريلعأكتب تالا ناسنالا

 وم امن ارومشملا ىف حررت بيضا خررتت الاويمب و دمصموا لحفل مس اان ىلع يثري اسوملا لت رثك اكلنا
 رب أكد ىط الا لاق جرت الاوبس لوقو زيف كمر تيل سابع نبب ا ناديت نبيع ى ور ىلوم اكرم قررا
 ثلا ٌجرتالا اهناكو مان ىلع جرا تدبا تناكو فاش هرتب اذا ثلا كس نم حطت اموا نر الا
 جررتالاوجو وق هلأ لك» ل متى عن اك يطير علاكل صو نفض يمت اهنا ننس ىف دوادولا ارركذ
 ىلا مإوطلاوب ذب و جرتارسف لاقيرو مرا عجتدارلا متظور ال١ نوكسو ةنزمإلا منعب لما ىقاو حررت :يسراغلاب
 ضرع ذل ىف و نجزنا ةرعاولا فورعم لاق متجر شستو ةزيجلا منه جرزنالا حرايصملا ىف نعي نيكس ب عطقي
 سريا نىطقوزوت حلاك ٠ نولوخ !اب اضئراور |ىسطنا يب ملكنؤئلا ىب لوالاو ىمازالا لا رت
 ٌةرفلا لاهو تاياشلا لب اكرمجلا ىف نيكل ىلا بستن ااسلاع تالاسرريائيز عطب لو نايربا ور ىف لاق
 فضول حرخ ف اساقلا لَك ب امنو يارب و نكشو نولتم | لكذف ياهلا لب اكن يولشنام عم ىف سسك
 ائالن ناكشالو نبف اصوا نع ربل ا هرلازجو مشل قري نم نب صامل يبدي ا نعطّضف جيشا لع خب
 تل نت اال دوشلالاونكملامجدوسيملا نبض ابنك نرتب خللا تناك
 ناكر يرشلا ظنؤتلاو خيفتلا عرادتمالا لع لري ذل ابمدادب م[ صعتسالا ىرشنكزلا لاف عزتماىارصعت اذزوق
 تسلب حاو نايولا لاى عا لا ثحاروق يللا كو ادنم ةدازس الا فرت وم در تمتع
 اسرصا ف ناك اوزخلا للم اهبرصارماف نارش نانيامناو ريا دوري اهرملا بسيبب م نال لييطتتسلا نم اهي اب ىلع
 مكس اهلارلا لأسي نامجلاب ىلو الاف ب لستم ملا بحا نس لقي لول معل لاو ةزلزخألا ىو رتشم
 لمأل نبيك ع نورعا مهلا لوقت انهما نم رعت لاو قب ىا سكب صل اورلوق يل لم“
 لياعايالا عانت الا ل يمل خرجت اللا ملم بص ا نيعرضرعت مل نا © ال ريم اهل نم نول اذ نلا لم الريس اا نا
 ليي! ىف مر لاول اذالاو قومشلاو عرامباواي قدح اريف ١ ركن اربي ارق هلع لت م ىلهث اعساد
 لثابح بنا يسب ىوق ا ءاشلا بكن ال فعضصلاب ناطيبشما ريكو رتل يو اسئلاديك ,بضصو امن اودياكملاو
 .ىداص اور ن بنود ناطيبش نكن الث تارك اممف نط يبنتسلا لب ورغد اطببضتلا
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 نو



 ايف
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 19 ١ ةّتار نمأيو
 هيذ حطقنب © نلح ىلا قحْه نرسل | نيج ىلع لو ىونوجس نا ف سوي ءارب ىلع تلات يالا اورام نْدِب نق مهل رهظا نب لعفلاب 4 هلا 6 و م و ٠# ٠ ظ هلي ١ ماس وم دو هو هب امص ر .٠

 ا" فس 2
 ااا

 2 ل ا” رس ف ناو رو رع رس م قم رع 6 .٠ ف

 هتريحزغل الاقفأيقرلارجعي عابارف هماحط بحاصرخللاو هيقأس اه دحا ِكِلَبل نامالغ ل نجاد مملح و ىحيست سانلامالك

 اني ةنيايالا أرز ْئآَرَقرق لوبا )) ماعطلا بحانم ملا لاو اينع ىا' رْنخْرِصْعأ فسر قاسلا اهدا

0 

١ 
18 
 َنٌيِنِس عصب نجسلا ف فسوبيشكم َتِكَف هب

 انك لإ امكءانم هيقدر لهم يَألايقرلاريبصتبملاع هناي دج إيل نان نكت ةديبعتب لين ربخأ|
 م يبجي بإب ببيع

 كووَف ديد زو ُتْكَرَتْن] هلوقبواوقمث امناميالعشح هيف لرْىومنَءاَه أكل هليوأت *اهُكيلَيْنَلبق ةظقيلا ف هِيَ
 ىِوأبا هزم تعب و © نوفل سيئات ّْوُهةرِجالايْوُهَو لأب َنْوُحوُؤُي طور و

 عوني ضف نم ديجوتلا َكِإذ انتامصحل 'ءّىكت قرئاز كوشيف ُهْندا© ٌنورتشيال رافكلاههو سيل رثْدأ نك وأد

 1 0 و سل يس ب يس ب سس حمس

 م و ا 0 و
 نم وللي كارت ناا] ىغبش َلَكاَمَبْوُفْعَيَو قنا و يهرب

 تس ا ا ب وم يجو يس يس يسب سس سس

 لا

 ن2

 باير نِحْتيلا كاس يِحاَصِي لاقف ناميالا ىلا امئاعدي حرص
2 5 5 
 2 ود بعل

 ل مع رس 2 ها هم رب يلا

 ام رسزرفتماهفتساريخ ُةَراكهَمْلا ذِحاول |هندإ أرح نوف رشم

 . [وةج نِظْلَس نما ايعب اب هللا لرأي وتن امانصااهءمتيمس ًاَمَومسَيمَس ءاينرأ ال ريغ ىا زو
 ال رافكلا حهو سانا ريك َّنِكَِمَيِقْلا نذل ديحوتلا َكِإ هيل وٌ بعتلارمأ هدحو دن اَلِ ءاضقلا مك نإ ناهرب
 ديس ُهّبرىقيسيف ثالث لعب رف قاسلا ىااَمْنَدَحأ مآ نجسلا ىِبحاَصِب نوكمشيف با نعلا نم هيلا نوريصي ام © َنَوُمْلَحَي
 ذم

 مسح سسسسسسلللا

 | دمد<بم

 امالاقفايؤرليواتاذه هيأت نِم ديلا لعأَتَف لصيف ثالثسب حرضف رخال َمأو ةأيؤر ليدأتا نه 45د اع ىلع*اًرمَح
 اا ا ا ا ا

 وامهات هَ نقيل َّنَظ ذل لاّقو اقب زكماارتقدصاتلاس ونع 0ِنريْفَتَسَتويِف ىِولارَماْلا مت َىضتلاقفاًعشانيأر
0000481847777 

 ندع فسوي كلذ نطيسلا قاسلاىاةسْناَف تخل الظ اسوبح ائالغ نجعل ىف نال لقف كدّيس َتَبَسرَدِع نيكد! قاسلا
 حط ب 2

 مق

 1 و و م عل هل ا سس يس

5 .: 1-00 2 

 ي] ديلولا نب نابرلاصم كلم َكِلَمْلا لَو نقع نال يقواعبس
 : 2 0 ل ا ل ل لا ل ا 2 دا
 عكبس ىا ٌرَكْلَو رض تلبس عبسَو ءافج حمج فاجر قبلا نمٌّعبَس نحلتبي نم كاَياَمِستِرَمَب عبس سيار ىا ىلا

 5 ماس درو دو و: وو 2م م3( مو دب 2م مم
 [مهسسسصتى ىلاونيب َىاَي قوتك المْلااَمْثَأل أيملع تاءووضخلا لع توتلانف يسب تهلينس

2 

 ساي ني داس 2 هلل لس وس .0 تلم م١ يم 2وو دي

 مااحأ طالخا ثاكضا نه اول ًناهوئيعات © َنَوِرْبَعَت
 وه

 نذل الج لك قربتعم ار ساشا نم قري دمج تارت
 ريو ىبعلا ةوامشسو هربد نصي روك فعسول ةرارب عت اللا لق سل

 ىارب ريس يطعلل رطل نجس عمل اذوب لع (ذ ىلع ذر لع لور جلا لعع اذهل ناي هونج” نا سلنذ
 رجلا يعل افي نا زيززعلل ىسلاق جرمانا سك و سانلا م لكر ف عطس و لس لا نيس م
 كسبت نا اءاو س اننا ار زشعاؤ جررخ اف ىل نذانتتا امافسسفننكردتو وار ىف اب مترك س انلا ىف نصر
 زييزرعلا نن اك |.عيلارو س انلا سلا نع طيرقسيل سمبل لا نازيرزرعم ا سسلق ىف حو ىلا ذ رند تسلا
 رعتفل اائبز ىوزان انزىريموأ ئارعإ لمنا هوروأ فس اكلا لاق يلكاوروعسل !ىلا ىف الابل معواطم

 كمارو تقئردقو دور ماد تاير يبس ي اس ىراداب نادئ زب ذ هر رسوداروا لى رسنآحازص

 وتيم مرج الخدع فعس ول ةدارب لم ىل لا غرور نار بكا ىف لاك ممم نايف ربيت سن اواي
 ايلاف سوي نسي مذ اب دار ىلع ايم اوم ىلع نعسوب لمى ص يا خي فلز رعب أملا تلااذ
 تلال »انهن قلب اهيفروكذي_ حمو رسبل امج وزل تملا ورخأق يرط ىف تسلا اشم تسلا ىلف
 رسمتي النو لل ناءالغ نايف نم عم لحوو لوقر لع فمع امل يدّمَئ فسر نبى ا ني لوقا
 الا افلا رعي نحيت ىف هايارف هززابعى ارماوط بح امرغأل اد يس بحاص ىاردق اساهبرصا مسا

 تيس ديو رماد ىو لل طل سلظدف لوجرلا ف ةابحاصى ادرك“ ىل ىازإ اود ل غرو زوق

 دايو ربارس او ياس اسرع اريلولا تب نايروبو فلللطوق جا لا نى ا راشلا هر ارقام لع
 ياس ورمادط ىف فلم ا يسيلالام ارب اونمنيدم لب »نم عاج نا ىود بلك ا بل ارم او هزم الاد ان
 | قاسلا لا مادطلا فحل فزيؤلامسثراينأ ايلى تشو لذ نعل كن ىق اس نا مك ذ ىلا م اياجأذ
 بما لاف مس ياشلا نان ىكهلا امي بر ضتالزابلا لاقو موكل انف بكمل ميا لكأ
 روق هلل ٠ رولا نماهسبكر دان تالف يلب رهف ىلا نرطذبفل ل اقو ورضي خر شفير شا قاس
 لاقيبيلا لوب ام ماير بتحلا كابن لربيع لارا ىلا للملا برس بحاص ى الاى املا اهيدصا
 لاك انما ف تياد لانا كلؤو نامع نفل بعل از ليقو ارب يصي قت ن بدلا عطى ارعلا عين الف
 كلللا تيقسوري امدبه|ذ ىرييف لللا ساكن كو بشعلا نيت انع الن اسلعو قرش ضو ناتي ف
 نا الازم للا هانتس لء ديزل لوي موصى زلا ب نعلا ن الريل! لونا مسايرل وف ظيئالازب لعو رشف
 ماقزرث ماعطايئاي اللوق كسكس لقب » حوقاولا كلك وص نيم ناو ءلمإ يفز فل ونا لاي
 عمي نال بق ارك يرتب ى اهرهخ اد مانملا ف ماتياد ماحط ى ا قحملاو مانلا يف :اينساراملا نا ل حران اراك

 'ايفر بلائو يالاد مىطلال بنس اهنالإ رج نور م اهناريؤر صخرعفازب لءورعوقو نبض رانا ف

 ريازعالاءا شمس نبل هرج العاقول !داان ا نيبال لاي[ هل عع تا وزو حس لج امر قلعس

 هد درااجلا ليأتي نك امو
 -ىداص» اسرلاب تروس اولاك ب وقعيو قك“ اوي ابا نا للذو ةوبللا تيب نازنال كلذ

 ريح اي]راهئارخ لاو ني وقل ارعااذرو بعلت كان ني اني ار امال اقم السلاريلعفسول لوق رس (لفروتسئ ربا
 نايبلا عمرو بيطخلان رينا ةاعار فذ نوكيناالا ىإ اووتىلاادااذاز از |نمروج الحا ازب لاو

 يدمنف ضمور رق فلس لاو ىو نع هركذ نق اسلاو دارنا لا قلرطب ليوان ناكن ا السلا
 مشارك فسو,ى ملا ءانعم ليو لوعقملا ىلارريرعملا ف انما نم سيو لتس ل رمصماريلا فازمان علوا

 مشل مت اذامليو ام نثول ًاسورم نم ىف ى ارامب ميرجناو ريريعشو ينمو ريكس عمرتل ابا نري ايدرصا “ل

 ناىلا فيز راغا تيادد نرةهلش ىواصا» نب !نلئ سول ص الخ اس لاذ نولي عري

 [ذوطبىف سلخدو نايسلا فادتلا تلحّتباث ضعطل او لزملاريراذ ىف تام تاق عدس ناار عب حرر
 رق تاسب اير خا اعبسد اسس ردن ارقرطم تالبنس عرج ىارو ابد تف امج لميت و تنس و

 كا

 ايدول منكن

 نييتفلانمىا امهم َىِذَلاَلاَقَو©
 سو اأو

 تلم ناك“ جلاب اص اورنانايصاروتلن جلا ق كاس انج !ىجامايرت مق
 لاكاثيش يارا الاف وت جلل لا لع نال ا. ىلادوعفو لبق نعل نال كيسين داع لع زوق

 سد

 مسيلع ضسول ومب ناظلا ليت امىلا :يامالق نيم حم انسب نلظلا نا ىلا يسب نقي لرتهولطس

 ىار نسا نيج ارخاو سفسول نع حررفل اريل اد اولا كلل ل قوق مل سس لا" هرب ناعتس قت

 حبلا نم نيتزخ نايس تار حرم انم ىف ى ار نا هاي ود لصأعو ياما لاعملرارهتيساا نع ىلا نحب عازم

 راق كلظا ىوام» ينعم قي لو نسلم ولع يشر طال ىلع تراب ايلا ثوتل اذ نرصحتسا
 لض انا فخ كايقلاودامجب عمرعا سرافلاب هانعم ناجل وقد رف عسرافلاب انعم زمس عمت ن ايس

 نال فج ايتو ءانمب عملو حرور ا» ناهسو بو ضيق ى ع لك لاذ ىلع عم | ءالعتو
 لضّيفنلا لضورظغنلا لعؤننلا لكم باد نمور ضي نال نايس ىف ل جركل اعف لعن دبل ء اعف لعفا
 تراس اير اورلوق نو رعلا مس !تزم نايا ٌةراَّشا تالبنس عسى روق ىلا لوب ضيقا

 ريس تل توا قوق ال تام نسل ميلا ىف ت قبلا ىف يت انال تزمامناو
 اب ثغضلا سوم اعلا ىف لاكش فض عم اؤض لا مالما ثا نضمارلوق اربع نبل ا | دلع سلع لقد
 يلايفاتكاسل حال يؤاكناايؤرلاىبو رنوكسو مالها برص عم مالعالاو سب ايلاب بيرل ليش يب
 ماض طشسلا باوترددقابورجعاف وق طش ناضل ل اهلي وانت عشا ايد مالعا شائعا و روعسلا
 رسوطقاذؤارنلا تربع ل وصَت ىلابرمازخأو اهم امركذ ايلا ربع تخزن لا لاك يلع هرم وكي نا جيل
 تايالاوريمعا ىزلاومب فيينا اب سرج ايتموع والا, تركذاؤا ايؤرلا كاوا ووك ورد عزا خلت قح

 ىامالع طالما روق لس ك«راوشسالا عي ىف رايي ئوربجم اورج اوبر رئيسا نورك مّ ارد
 شيش نييلا الطوب ثنعضل او ناطجشملا سوسو و سفن شرع نم رن نوكئايوامليطابا ار اطاطخا ىا
 مفانمالاو ىرتلك لا لاقو ب زاهنا ايؤرلاوب و ل مجمب م لحالاو طيلغ قسرا ثفطم مولا ليثو ازتلا



 عيروسرداق ع

 "فس م“ | : مىئربلأو

 هلو تي ما هس نشوب لاح َنّيحِتت در كذتى الالاف اهماغداوالادلصالا ىءاتلا ل طا هيفركَداَو ق[سلاوهو

 ٌعَبَسمَاَي نإَميِحِرََب حْبَسَف َنَيْفآ _ق صلاتك َقيَرِصلا اهنا ف سوي اي لاقف فري قاف هيلاوواسراق ©ُنوُلِسرأَ
 همه آ 02

 اور زا َنْعَرْرَت لَ اهريكت © َنَوَملِددَمَْح هب اصماو كلملا ىا سائلا ل ٌعجْرأَمْحَل ” جليم رخو فخ تنس عْبَسَو فادي 5 امم م مث اه س5 و مر : رس 0 و م 2-2 9
 0 5 ساو 2 3 وو 4م واو وقلم 2 ب و 0 هه# هلع حالم و مور

 ليلك آل سفر الغل هس ف دوكرتا ُهوُرَروْمتْدَصَح . نامسلا عبس ليدأت شو ةجب ماي كتكو ةزمهلا كوكس بأ يي ٌمْبَس

 تمي جلا عبس ليوات هد باحيم تاير اد ٌمْجَس تابتطخملا حبسلا ىا كلذ لعب ُنِم قي روث وسو سف © وطن
 و”#و وع 1 8-5 0 ل 1 2و < كا نم 1 58 زوار ركب ةلطا

 ركب نم نيت نورخ نت © َنوُئِصْحتاَمِقيلَو ا سمرذ ةنولكأتىا تآبصخلا نينسلا ىف عورزملا بحل نمو ئثمَكَقأَم
 " 2 ها ملك ع سوو دما وي ردلقو حلو و . 7 ماا

 , |لوسرلاهءاجامل ُكِإلالاَق و هيصخل اهتتيغو بانعإلا 6 َنْوُرِصْخَيِيِؤَو رطملاب ساكت اَكْي هْيِف ماع تاب سجلا عبسلا ىاَكِلاذ
 لع »وت عر ير ١

 سا مجالا و 3 كسر يطرفلاة د سس ل
 كيرى غجْراهتءاريراهظا!دصاق لاق ”ورحلل هيلطولٌوسُرلا فسويى 14 ايلف

 صا نيعمج كاملا ربخأة عج بلوك ىديسٌقَر نإ: يقي نتف ل َةْمْؤل لاح لب آملأسيدا كَ

تنِل عمون ٌلٌشاَح نق نكيلا اليم هتم نتادجو لفتت ْنَع تسوي 0 ذل : اش َنْلَبطَحاَم لاَ
 تأ كوس نم ءَْعاَ

 اجرا

 جي اربَخ ىنلابىا "بينو اهليراتب كريعاو

 1 و و سس م ا ا سس يسم

 فسوهربخاةىسفنن كونت دوار ض هلق ف2 َنْيِقِرضلاَن ِمَلَت| و+َْن ْنَح دي دو ارنا وحل ضو صح ضحي زيِزَعْلا تاو
 مث © نينا يي ندير ال هلل ناو لاحبيَعلاي هلهاف ُهْدُحَأْمَل نأ زيزحلام كيلق عيل ابلط ىاَكِلذ لآقف كل ّنب تار و 029 رس و رصو هللا وص را | سب هد 8.45 27 هكك ف . زن” 5” اه ىاأأو ١ ٠

 قاطع نقر محي نم قطب ما[ رولا رمال ريك 2/31 حزسنجلا ذَا نإ للزلان مْىيشَت وي [ّمَو لاقف هني عضاوت
 هدو ومأقف كلملا يجالأقو لوسرلا ىءاجل كيرش نود ىلاصلامت هلعجا "يفت هضاب ُكِإمْلاَلَقَو © يحي روْفَعَر

 0 ني نيم اينالمؤيل كره يلم هيلع لخؤاناسح انايثسبلو لستغامّثمهلاغدو نحجسلاّلها
 اور امل قلذلا كيلا ايف ملينسؤ, ما عطلارخ» ا يبصخلا نينسلا نه قاريثك ا عرز ؟رزاو ماعطلا عمجا لة لعفن ناىرتاذ امقأنرما

 نبا لاك لطار زب قحرشادرب_روصح حراما ىف قضامظىدزلا قف! صح نر لق حلل ظ : م | ره م
 . [|/راذيرلو ن/ر كرف ندري صطقى دا وشل لايام ل 0 اد فسول نااخيز تدعم ئوشلا نا الع لع قرت رس ائسلا نما هديدحت تارت
 اريلعراظلدافغاد ابنا اهيحت سناك امنا ابايائيامد ناب تمامجو اممناه نم تأ شنامااهكن تفل نا عم | | ١( اللا ع اتا نمدلصاع ميول قري ىارزحار جلو تل سلا#س لا داما نيب ليم نم اظلا نم حم
 نضسوإ ناد مين اهتم ناكاملك نزلا ناب تنؤزتعا كلف نسح ا لضفلاازر قعد هنن د تداراز | | تاعاسلاو ["ايالات“ ماا ننال يوطلا ةرم اف مع | حبا عرامتجا نم عالا نا اكن ونس حلس ىو طك
 رثعع شاف اناورنخا ملى! ل ويضم اوا لع اذن ا نملاعوهبد يسينلاب لوق لس سس لكنا نم يشرب | | ذا معامب دال مما نامزلا نم نوى كو عسا حمبتوا نايشسوبس و لا يدع روق حيل حلول ا"
 -_- ,» ووعضاا ىلا نسلم ا باول لادراتس لزادف بسؤفلات اكمب ىاناكمم نورظوا قب بم اذ رم وا | | بفطعدادقري دقن يلام لا وراتب وعطم |ييعنب فعسوي لاوروق سلس حد ةءاجما مالا
 تلقوا ركب يناثلا ىدمي لوا هدر سيال وينعم لوءزفنيال ىانينماتلاريكىرميالل وق لس -_ | | باطخلاناكن اد انا نولس افلوق كسكس لاعب انا لوقا لوخضمو ضاع والعن ىلع
 فال لحب كي لاق السايعنرركلا املا ىضنئربا دق حلطل# حجرا يمديك ىلع فموي و كسك ىوام»» نير هاو ةلبكاد وره عامب حث كلر امنت لج لدهاو
 للم ل كيدتس ان اضف اور تالف اهت لاق اتيكرتو سضنا ردم ايراج ليز ناب يؤلاب | | بزب فصقلا قصار رق حيل 1ق ان اى لاقذاط وقد فس ول دنغ قالا لاذاكا
 أ ]اال تاوومطس ىلا رام ام يطل ف اهنا صضنلا سنى: سنج اوق »م يفت ير ايو لوقب لال للدوعاىا س نايا حئراو“ دق كفك لمب» هرعاف و اي درا رجت ف نبا ىف يرجرق د اذ
 عوبسلاب جول امنا قي ير رند قو الاى نايزلا نحمي مرام نولي نازوكسو نمز حر ة حل ممول لضقولارييتروق تكلس خرا” عارف ني نجس! نا ليت الهلا لبا اول دنع نا

 /ااكوم لمقو ٌراسالا نصت لا ىب لد دمر نانو ى ا حليقشم ذي اوبج وار يممحلا سسقوالا دقو لكل يعرفوا نورت نا لارين اوع ذا ئارق حس لو نجس نب كو عاظبو فيو لطي مانع
 :..!أ:زءارجأ لول ايسفن داري بيس نمسا .طب نبات سول ا ىف اهزم ناكاضداذتطالاررتارئاكريزحلا"ةزرا | | هاسعم رمل السد هوزت دصح اف وقع ل تعرؤتروو داليدوم املادوببو ىف ذل ايررإلاةروصف
 !"وإ سطل نم, تمالاو ليذ نفى المعز وق يللا نمددن و[ نمي نا لا وبس #ئلايدارا نم نوقزت اعتق لا ةاشا ودا ىارل هله .لوريتلا نيران يح ورز قرصا د
 رابخالاارتست لو سلم بي املا ببولق9فطعا مهلا لاو مل اودورلوق هل سلس لام وسب هرم تالف يلد لش لبس ههرزفرلوقرمالا تعم ىف نركق عل يدلاو كرتوث ريو زن الحج باهيالا ىف ممتد يذلا الا امج اصروسلاب خراب الري َعنلاو )وزو ا وعفم نم نوبي نازوكسد قراما ل سسمل ا ينعلا نم رسخل ايمربإف اةروص فعالا عررخاامناو نحسسي تايلاولاو نصرت تاقلطم او ىفاعترل وتكرم الا حرج
 ىولبلا لزازم هزي نبيا ساب ىلببنتلو س انا مهاع نع حن نا لبيك نسل لب ارئعرايخالا عفن نفر نع ىالقلال بادررصمو ب ف حيشلاو عملا وركذلاورشد اكن اعخل اهب صفن هيو كال قزمبلا نوكسب وق

 فلل لاذ عييرعلاب لعل غد ىل نادرو لع ضدو رو نشك نايربلا رود ا"داتسرف نادنأم ندا م ادم روس هزي نولكا دوق ىلا صح نررق تلط- لاا قريتسملا منو أع ىلع ن ادى اكول ص يلو جراب رنساز[ب ردد نغم فل اوم يمتد اقدصالا ةيرجتةءادعالا ةتايشورايح ظروبتو | | تيعماملا نم لاعوبج و بحت اللا لش اة ضوارم نش اغنتاهنالرتسما ةداعلان ع امب قلتو يحتورم
 ناكو لابن اسل اني لاقفانعيا ناسلااذبامل لاّمف نامل ب امد مل يعط متنا لاق نال اذرام ملخ ىئازر» ني بضخ انمتءسئل رق حلل جرا ةلوصوموا ونرش نوكأ ن زو اموري
 نم ىلا بهتشب ضسدي يابا تاس مككناكو نيل ادا نيب فيل لوان سل نيكي هللا | | ىداسالازاجلا قلنا لكالادنساذزلا نايل حس قا نع برجل انس تايد لقد
 قرط حيسو ني اوائتلذ عمر نما ةرماهنم رشم ضم الثا تس نين الن باكا ذ ذا ناك الدير غص حم ءرما | | تل ةراشب هزي .(ام تلؤرجب نا ايمو حل نينار جلول نيب اةيبطتل كالا ناي نبا
 اورارلخا مراييىلعاب نيرل نمد ويعنوا نيدلدالا لق ةوبايا نيس ىف ثلا ةدايحو اورفانر لصوا لبق | | فسيح يالا ةداعلا لم بصف اب برجل داتنا نا دا ىول اب سك لعاد ايؤ لايت ل ةوانإ م
 ناشالا هراجي ماىط ميل الب ىبو ريا لما وزغايب ىاادر اسيل وق 75 كهل ىواصا» رويل سات نئئيولقم فلالا نون ازوكبتى انلا شافي زرق لم »مهل زةريينعل عب موابع ىلع حي دل

 ماو يف كلا عرزلاو ماعطلا حين ضهرلذ يزل نرب لين مى اان ىل نمد لارتؤرلب ادلب نيل يسى ١ | |ثضخلانماباو نيسوغلا نمدثلاانثئاغا لاقي ىء ابررلضقد (نرضل اوم » سوفا نما رايرنم نوكتن ادواد
 اوت يسدافلاب نعحلاو ماوطلا ساد ايل ىا درامي وق لل لوب لبنس ار راذواو عسا | | لق حلل نييسا» ثيفلانمدثلا شاف لاقي ف ايلف تررطم ىادالبلا يثق لاقير طا
 7#” بساعريحلا نمو بتاكيفدلا نورا بتر شنو فل بس اهو باللوز وقاررنوت | | ديساتي لو ةوسن لاباس تلك لا» نإ دالاد ةءرشالا نول ناس“ ادنوتنزلا[ رمد
 تلا لإ عت هئلاوبج بلا ىزينك زل لاقوزيززعلا ىنينرنءزق يللا "اسف نا ءام واير ات

 مسا ١



 م20

 /”"فسولا ماعم م ٌئرباامو

 را ا 3 رص ع عنب ف لفل كش ى ا اك

 ٠ ءارس ئدارساللىف سس وخر هللا ىلا أ 16 اس و3 ا ماا 5-6
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 القمي فوتيل ْنَْ © نُيِلِزتملاريَخاناو سخريغ نمهمتا َلْيكلا فوأ قا َنوَرت آلام تلق اعف مكق لص ملُعَول نيم ابنب ىا كب
 5 م وير و 5س مس 2 هدو 7 4 95 5 اللا و 2 أ اعل 9 0 7 ل دو كو ظ

 قى ىاوزسيس ل هع ُدوارْتَساولِكاديرقت لو ومرت ى | ليكذلف لحم لع فطع . وأى اع 0 ِنٌوبَرْشنالَو ةرخم ى!ٌي دع ا
 م كنع اضبلاى ب

 مهارد ٌتناكو ةريبلا نمث اهراوثا ىلا ْممتَعاَصياَعَجا هت املغ هنايتفل ةءارق ىو تيل لاَوَو كلذ © َنٌولِعاَكلَإَو هتم هبلط

 سيل الج لع قرتعمل اس انا نم قري رص تاّيرلعت

 قيليالومو ةرامالاو ميلا بد ل وقلا فلذ ىف نا كلك ا لصرالا نئازخ ل مى دعجا زوق حل
 كلذ نب ناكو رثبلا نم ىوإ كك اسياد اسطب جز دنيف الاو مين رعت ملام ازر لع ناي بيج ارايخالاب
 لبق يشيل ف بطر ريزم حر لعفلااب يل بلا لبق لس للملا نرخ ا.ةاو نس ازا ىلع يلو و لوقا
 "الم ادنع رن امالاو تناكملاوؤزناو ماحلاو صاؤلل اذور عر تيورطقلا ارطا ىف ممم ا لبا نيب ويل ١
 وراوق كسل لاا" نيعبرا ىف اسرق نييعبرا سناك اما ىوررصم ضرار وق لس ىوام
 فسول ن' يلام ل ميزي . انما ويترلوق يك كاءاضداصم ىف ايزرم نم نازل ماي ضو ذى
 [نرظ نولي نازوب ثسيتو شميت نمل اهدا لمد ووزو قلي ن زوج وأ وبني لحب نازويب اهزمو
 لك زءاطدس محا سبيل وضرل ىاداشي شياو ليش حرام باز وحفم نولي نازوكموأ و يني
 رعب نيلمتلا] لص ا. سيخ او قييظملا ىب روق لن. لاو زم حئمبل لزم هرنؤتي نادادا ناكم
 سس عزرا» لل ذريخور سمو زم يري ب اههفامامساو ٌميدوبتلا قرو بح اى عضو ىف قرطلا لعربصلا
 فتساءائارعب تاء لو قوار ضسول راو ىار مضل قواد ف سولداد جاتني وتد تكس
 | تلك ع معلتناريفطقىفوقامردب انببن نا ىضزيزعلا خأرما ىازئزرمارجوزفروقو لك ها زؤي عب زيززع ا
 ىروم اذافاجوز ناز ىف سمج ٌةْك اجامل تناك َةركن يسم تابارخ نم مي ار سنكسو
 مساق املاعر تس اورج لا | امل مف ئش امل قت مو تدفن قص سيم اسم تمل زير مس اوا فس ولج واو نم
 أل سلال قسو رمت ىب ىئلا قيل طملا عراق ىلع سقما نم اندباسفنل ترا ياذا فل قولخأ ايار
 ب بسور ا تنقدالا لص الو نيلتى ع ليمص مسي س رطل و نايجالا ضن ىف بكي بعسل ناكو
 دياتك عمسم اف هتوص ىلع ابي انئ'ف سول امهرماذاذ قلرطما مرات عائيلز سعتف بكر مقزرا سانلا
 قرم تاما لهن لو كلاهتل تلاقةرافتالو هربعت تش اكى ذلا ارضى ايوإ ىللبق اذ تاوضالا
 امابص اهتّتنارذتتداصو كسول بسري سدنمأذ فب ةزفاك(ويلا اناذ ىاوق ىف نحن ىرضفو ل امد
 تي قد و لاب زيعلاطملاوعمت اف بسكر ناس انلا مس فى صا را لذ دعب اي ف سرب بك ف اسمو
 (متاوص ىلع اب تدان فسول امهررم ارث بسصقلا شبيب نأ متزك ل بيصلا | |ىيلز سرعم يمانع
 امال ضللاف عترلاى لاو شلارم اذ ع اطلاب اكول يدبعل(لحتتو -ييمعمل أي اري ل ولم لا لجن نى

 يالا[ بيضي ل م اهنا تملاقاسجامة را هزم ض نق رم الغل لاو ابررف تمزتلاذ تسول حم اسم ف
 اميلع رو هيلع س سلس دي ني ابر تمص فامب ىننا لاهو رصق ىلا تسوي عر الث تسول راو ىلا اهل
 تيميدىكىذلاثلاالااال ف سول لاّمفالزانا تلاقر رعب للامو تنا نء لاو مالسلا

 ثالئاف لاذ مثل اكل عقتوا تلاق كثب اهام لائداملاو ديور فسوإ ىبو توما ىو د
 بسز نتي تسلب ن اذ ىل امد ايش و يصب لضوري نارئنا لاس نا مانا ىل والا ٌئاوح

 ىتلض وجوز نال ثلا باولو اينو اس اشو برم الع شل اوزذ سعسول ارذ ل كو ىرعب
 اىهلع ل عال كا لوقي و مالس؛! يرقي تبر بف سول إب ل لاو لير هامافسأر قرطاو شمس وي
 ( عضم ترف ايول فس |ب دوار واري دش اب ئيلز فس ول بح او امس, جوزف امي عرف ربل طاب
 عودا» امل اب ازبفن ألا ىف ترقد وف لب نم: لكسببق تدق ناف تلائنرب د سا صبر قو
 | |. لظرارلف ائيلزىب و زييزعلا ةأسإ ىارتأماروق فسر فلل وز ىاجوزفلوق حلي ناايبلا
 فلم ا هدي ىلع لسا نيت س اننا باقرب ا بس اقرلالوق ب لا تسرد ها مريخازب سلا تلا
 رصمب بباصا امو ماّسو ناونلض را ايرقلا ب اماو يصل / اولا ىنشسب طمرقل ونس سسلغد ورمل

 بسن سول قوما ءابجو لوق نا ىلا ةراشا فذ ردقؤ/ ا طت'ا ونس لمدد لق جيل نبال
 ساشلا تجاشاو بره او اروقلاوفس تستاو بصق اوفس طرف النا يكب دبس اى ا توزيع

 هلو ووق ل **- ىداص»بزماوعاتنيل مخي يب هلم علا خيب كير صمم نا سو قدبل خلف عل
 رق كلل كارصميراصا ايوكماشلاو ناونك نراوقلا بن اصاو ريريشخملا ماوخالا تمي يوتل اوفس
 نال حفلا لم ىف ىمرعتو لكلا نال طول او نسرب الضو ساكس نرولر_ ب نوف و رايب جستلا لضعل ىف ويقف اونس

 منك اكو ٍةرشع اوف اكى ا فعس وب ةوخخا ءايدو طوق ل لس ٠ ىشاولا ضع ىف ازكن ولا ىلع رعت
 خبر زسعلا بار وكم هايشس د لب او رتب داب لب ؛ او ا (”اسل ار وخلى ب و نيلطسسلف نصرا نم تار عل ب
 لاتالا نول" الزب منيح انلا ندب للا يقرع لمن رعاول ايزي ال ىلا نا مخل ذا عيب
 مل ىلاملب نثناسنالا هداني ماعطلا جد ريم لا او ريش ى ا اوراسيلرلوق حلل ىوام»» ةرشع
 مود نينو بج ! ىل ووقلا نا رت ناكس ايع نبا لاكمأ م برسرعبل زروفرتي اللوق هلل ل

 رسم أو ىلع نا اكو تكمل ريس ل من اكل تروق مل ارت ادا طع ل انو هوركلا بازل لس ندر ا تدم ريع
 رسزرعملا لوصتن م خف اي برابضالا هزي ندعاو لكوصم ل ولع ىز سبق ناكر ل ليت للف ات
 وق لذ لج» ابزغال ىا ريل انمدق ى ا قري وق ىلا جراط بف تعنت اركو فيلكو

 نا“ اينبرماور يال ههنا ى ارم اورق لكس حرس ىوالباورظنمل ميس او ىا نوبي
 لالا ”معم اركاو ةريتالا لازم اب فتسرد ىررعاف بانل نى ١ رشكرب للسيل هر نعو ول ارسم! ارب اذ
 .اواق قت نراومت ىزلان ا ران مم لاكور نما ةرداح ا سم هن ل ا نعر يستر بلال

 تك اناذ نمقداصوتنكن ا مايا نماكزلا ياي ىف لاف لااا اميف رعت يرد البان فلم ا امير
 منت ام اوعرتق اذهب ىف وْ قش ينيمرد ىدنعر كعب وكرتاف ل ار قارفبب نرنكب مابا نا ولا ن' ذب
 نك نزاغا» همنعمونلتى جلا ع او قف فسر ىف ايار منا ناكو نوعمرعرقلا بام اق
 منفاسملا حلى فيلا حرامي امد بي زعسل از اهي هذاسججرل تايربرزطاسملا ترثدج حابصصملا ىف آمنت وق
 اطعاو مث ايل نسحاو لوزنلا ىف مدرلاو ساحطملا نرحب منشد ماو لكل لمس ايعنب ا لاي نزافلا ىف
 انا ف كذ ن نيتداص نانا ىاركينا نم مث اب وتيار حلل عر ميرطس فيلا نوايا
 مننئاماوم رق اف ب نو اي اقص نيب ىرنع رعاك اذ لاقركزعب نزحي ناب ناو ات لب عني ونل
 قرطل لذ و م2“ ماسبالا ف ةدايز ماب لقي مو م خاب لوقو هرنع هطلت نوحمت ءعرقلا صياماذ
 ىواصا»» لالا نود ريفرعم عروف ب لرنعن ا ىنضتعل لوالا ناف فلام لغو لم الذ تيا فلق ني

 ىب لو جلططس كاو مادطلا ىا ٍةريلاوبب و ليكملا ليككابدإرلا ناري سري ىالوق كيلا
 قيحم او بلك زج زج مف لغارومذ ليكلف لحمل م فطم ىف وا ىملب اول ئاطو ور قتال ىا
 رم اع نيدو حن انوريكن بادورمتىل لاس يتفوق يس نيل لكم اوت ال داوي ىف وقال نافذ
 نال غلاو قلل ضل ا ناوثاو ةوثاك ن عمى بو ن ل خلا ءنزب نايننل نوكلل وارق ىفو هللا ءلز
 فس دررابا نملا بسبساا ىف فتم وأمل اور ىف متع نوب اولحجا روق لت الا ١ ةزللل
 ممرك نم كل نا طولك ا تدر مش اندباوريعو مث تمارا معنا لحال ليف بع اند السلا يلع
 نال لاما نمط ريب امنع نوم. نا ناخنا ليد اديرس عرج لا لم لل مندي [ئيسو فعسو لب
 ريو ىلعملا نسم ن اولا ليو هيلا مينا ةرشما امول مس اذا ىف ىارزن ا ليتو ةرش ءطمق ناز ناك ازا
 ادري واؤاربلا معا ضبلا در ىلع ميد مك ارا مكسايو نا ملعب ال ل لخناهنا ليتاو بي لو شمر ف رقت :
 ةاناواو ولج ال اون تنتاك ليو ميارد تناكو لق يللا لمت ».ايبئاواواور يبا مهل مله ىف
 ىواصا "ميو عر نعالا اهياوه نم منا لاش الو قت نا مث اررلا ناش نال لوالا
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 ةلفاقلا رولي فسوي سلجم نعمه صقنادعب دانم ى اأن نْذَوُم ندم نيداينب هيأ لب ف. رهاوجلأب عّصرم بهذ نم
 هكر همواو ير مما 7 رمزلاو ف ىف لاير مور يكس رة |/[ سو واس ىلا وب هلي م مر سد و

 يان, مادطلز مرعب لدحر بنمو كي ءابص عاوض ُلِقاولَك2َنْوُرِوَْت ينلامد ايوا يب داو 2 نوفر لك
 0 ةياقسلا باط وم ىاأ سيث ب لاعدنإ ىلا دقري روتي سي

 انروس نيبلانم ندا ىف علان منك اورفكو واوسخاو لطب ماكو ج ف اهسضني ريان نوعللا وتب او هرسفيوا ني الب لمت جرويعمط امس (ننل ا نوم ربيدج تارت
 م - وج مهي ى ركل

 حمال ذولا نان يلم ل اوئدشناا ءانيق دوس ن مى ليل مررت شروق لكس ىواص م نوت ز وعملا ظ

 ىداسص»» لعرلا اني ىف ىزلا ماوطلا نيرذ عت دار نم ادماو لعر لكي لئو رهف ىا مامر نو
 عيطنل الم ا نا يعرما ناد ه هب اد بباوج ىف و[ شرح نء اول لو لة حلل | كسر دل

 2 لذا امماوج ءانرظ عش اكو زاانرظال اورج اد ن ول قريب نلت رعوخل نال راو 3 2 8
 عمت الذا اهات ايف ل مت اورظ ل اول ذا اذرظ افرع اهل ن وك دي نمت يفاو منك ني ن انزوق نا | وهى ا مولا وطرفوررق هلي ٠٠ وزو ماوطلا ان لكلا ىا تيدا حلا

 اهنوديم لش ءانعم ليثو عروترلا للمس رذ املاسما نول المثال بلا نروحترير ملح انو فراخ
 ءاقبلاولا لاك اضاريلا ىوارلوقوب باوج انا ىف لادا رليقاييف ل متل ميغ (نوا امررعب ام نال و اوس ل قلل

 بسلا ىلع ملوث نا ىلكو نستو قب ا ترا لو قش د كلو فك رن اشغل اذ ىل والا اذ هير اوجوبب 0 9 9 1
 .لصب + او وبب و يانا ىلوالل بارت وأن ا حا يوب الا نم مل وخد برقع م السلا هيلع ليتل لان اطل نع اءاشنادبهبسب لك دة ننال اكلذ٠ب ايرعتم حئبرلا نم نوح منوكي ناب
 ةفاقملا قسما يسن نمره دوهسلا منه عذري بره شريد نعم ادد ناك ىا ناك روق 0 014 اكاد زيي اءايلاوؤلالل نونلاي زرت تس حور يكرم تزغا ىاريط تنك لاي
 م [ 0 ىلا مال سلايل يوقشل ىف“ ءرييعملا ضخ انتو صر يف عراوصلا ناهعول ني (يذب مرا يع [ءاضتسالا نا لاشي م اا ليلق هك فو نايك لارين ضيغم نوغا لسى

 ىف جام نك اميل ارق نم متع ىذاو متن نحماو ناكيورف ازلو عطقشم نس ربا مالا لو مسااللاريلع مس لب لاقيلق هس لو نحن جتالاد ناو ئررانم لحن أو ثا
 اهو لولا ف قرفتلا نان يعملو رثعريديعت نايا نعني فو ىبد اب انعت ب وقع سضن | | ادام“ دولضر بن راني رماه لنا بروقعي تنكري اذلاب نحل لب نينا ىلع
 نانّقاسلالوفرلاعل وقول يوزع لو ززنءى ءفسوي قعاوهخو لو لوق هليل ىداص ثلا ةدالاب | | ينو 0 كاب قد نم اهنياكدلد ل سس فيز تل لو زارة ىوردارم
 رورومف اه كفل ناومادانيلانحارقشل نان يازر هلا نمارق حمل ىداص« يل لوط دال | | ١ك لق عيكس اد نون ايااو تاو ظنا يشم و فعسوإ ل ني ماكل ارب لش رو
 رارزا ليدح ااذاخىرلاو ماما تدك ف سول لاك كرات الان ان لاك اى در ورزق نال كل نا لدعم انب ىلع ريا 3 2 0 34 ل نياك ا 1 7 لادا توزوررصم سعف ىف وصل أ
 عامصلاسوا ىلا لامك فلاب, ل مش اذ ىلاياال لاك لح لاء لاك يننا ناالا كلذ ى اليم لوز | | بوصم وب داظماعب زق ىفو نييتوكلارط ةرزرقومب افتر تصل نءا» ب لذ لكما نااتماب
 يسلهلا ةراشاد افلاب نري مج ل فروق هال الكرب تيس #كاي فيم ىدانا بالمد وف | | اظمامدا اب يلا نحل اداقتش نود قست انى رمضتس ا اسراق هدد شل موق زين تلا ل
 - ى د اسسسص »مث ام رحتيل متن 6 لوط بولطملا نا ىلوالا راف الختم: دالبل م ايفو مريس رس مرر لو س نايبالي قش ل ز ىلع رض نايدرو ل ام ةريخالا ةدافلا لكل يم كسفلا نا

 # هن م اهطلا ٌةزعلري ل اكيب اءاص تددعج مك للاب ققسيل يق يسبب ؤ نم عراص ىبرلوق قرتو ايان نس" ارعب انه اتم اني در سحاب نيل" لهل مارلا نب لطن كى ىارتيمانتسا
 ليم لئارنلا لؤلؤ نؤؤملا بؤ نان اشلا بيزكالا نوكمل قفيرادم او ملكنا ازب ورمل ام مه الا يا ناو” كلو ل يلا ن ذاق ووومحلاربركؤي ام فدخلا نالنم اَعنوم سل اب فاه الحب اري او نول تس تبي ةدعادسيتل ا نادل | تراب تكلس يمال زد كر هدول ناك ابو ف سدير ارنا لذ ناكل ليق نان نرقراس ارق تلال وام دانا دقو | | سي ان يقال نابل ردد فورس تير ايي داي ورجل يداوزنولق تيس ل زو امياهصاريراو تا لاير يم لب: نسدلع,ل مي لكل صر ىف ىلا وق سيل _ | | ادب ذر لد انقدص ىء يدلا نا دارو بلطت اك( بيقين ابنا ينشاف
 ثسولم ايدارثلا تيزي اددان نا نقلا ىف سل تلا إ زكن ولكنا رك رهتلااذر لصو مانتسالا نو لاوجالا منان معرفش يئس اوبإ دب نايمال اوعي لذ اوهلختو اوك م ىارلوق يل لس كان
 لاى اوىااوليت ارقو را ل را نم مذ ةرسشنا ناكذ اولعف منا ل 0 إ للا ترا ناو /لوا”ططاعالا ىششوالا تقوي نايالا نكن وحنمال ىإ نا ليوان ىف ري نت ل زوق نإ لك لعلام

 لذ اي اوبطاضو مل اونا ى ار اىصاو نوماس اعامب لص ا مييطاولبقافسوي ةوغاى امنا | | دسم 0 0 انام بررشلاب موتي كامي هوت الروت لس لا مب طاع
 رارََترَدو ليلا لاو ورطاو اهب انعم ناانغل عروشلاو عايل ا ىا لنا عزوص) قطط نخب 00 : , ءرجامالض ب وقتي عضل ق لا سلا لاقاق تللسس ىداص#» نيالا

 2ك ريميل خور قرلع ل يمدلاو عراوصلاو عاصلا نمب قرفا ن ورخألا لاقوريبلا ىف لاو لما نم عي اهتسلاوبب لكل ١ث ىداصا» دال ازذرعم باول تن الو ىا مقرف باوبازق هل ١
 زارا هرلؤ نذا ىذلا نزؤملاوج ميظزرر اهب لاك شنب اناورزق هلل م كلل: اسر تفناولات | |( 200 بلا ار رعم لباني ميرا اوم ةوقو ماعد ملال نيضلامدن يت اضانغا نينا بخ
 "فل ل نم# بلا ناإ كيال ريدوا ىو | | فيس ادم ايزع داع بمهيس سلا لب لام كامن اذ سما ةياصا نم اودع اب رم
 للوصوم اذو هي انومس ١امىا حسع هيلع فاعف نوري اي لص يس قوقل نم ترحيطي نأ اولا نا فس الغلا تلقوا الب رتعوزفل اوووي

 نبي مس ارحل

 امس
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 را روك مىرب امو

 لعنه بجتلا ىضعم هيف مسق لاَ, ل يفك ©ةْيِعْر لمحلاب
 همس بيبي -بسس يه يييبببسسسسسلللا

 !"فس

 تذؤلاوا ولو طق انقرسأم © َنيِقرس ان اَمَو ألا فلم أَي
 هلْ َنِحو ْنَم هريخئدتبب واروع مكيف دجؤو نيقرآسانك اممكررق ف© َنيِ كوم نق رآسلاىا وارجو هيأتمماو
 لاو نراسلا رش ك١ و سل اي نييِلظلا ىَرْجت ءازجلا كِل زحبوقعي لا ةنبس تن اكوريغلقورمسلا ىاط' واربح قراسلا ىو هلوقب دكا مث قرتكتي

 4 5 هه ريس وري وه 1 و 27 آس ت56[ وسو و فرم” ا وك 4 مرو هه توسإا ٠ «هلو «

 ِهْيِجاوَعَو نم ةياقسلاىا ارككساّدمهةيالعل هينا اء و لبق اهرشتفف قعد لبق مهرتيعوا شيتضتل فسوي لااوقرَضَف
 هكح ملا نيد ةقرسلا نعاق يقر ءأَحأ َنْولَّيِإ فسوب نك م هببخا لخا ىف لايتميالا كاتيَلع :َقسْوُيلءن كي ثيكلا َكِلْنَل للاعت لاق

 1 - ه2 5 ١ 204 7 ع أ » ىم 0-0 0-0 هه 5 رعاه

 . |نم نكمتبرحل ىا هيب امكيعبونخا اهلنا قاقرتسالا#ل قووسملا لش ودرغتو بوطلا ص ندع ةوازج نالرصم كلو

 قو و فسويكملعلا ف نيونتلاو ةف اضالاب+: نق تيوب مهرة نسب: مه وجو هتوخا لاوس هماهلاب لاعت هند ةيشيالا
 باشناكو فسوي.ىا لبق ْنِمْوَل مق َرس دق رسب ناَولَت لاعت هثرا ىلا هني ىح هنمملعا2ُمْيِإ عي أخا نم يلع ْىِذ نك 5 لف نادم ٠ ىقودع و 0 322 رب د هد د يا ع د و اق كم 0 ا 14

 هيك سد يس٠*تسشنيتسلا

 م-مديسعلل

 هسفن فَلأَق هلوق قئلاةبلكلإ ريعضلاو 6/ اهريظي اهِربْيملو هين صِسْوي اوس 5 سبعي ككل يرسكد بهذ نماغص هما لال
 أهياوَك درما ف ندركذت © َنْوُفِصناَع ملاع مك هلو دل ممكملظ و مكيبا نه مكأخ ا مكتةرسل ديبخاو فسوي نمارس تم

 ؛] هشمالدب تاره »د بعتسا يَيَحْنْدَق هقارف هنزجيو كلاهلا هلو نع هب لسّتيو انمرثكا هبح رب نِم اه[ 5/ تبرع

 نم الإ مَ نأ تذل ذوعن ىالوعفملا ىلا فييضاو ةلعف ف نجر سصملاا ىلع تن هلا كاملا كلاعنا ف ؟ريتلا نثر
 ةلذتعااْوُسلَح ةمماوسسكي امي َئئااَكلَك ف نول ويغأن نخا نادائِإ ب نكلا مارح قوس نم لقي ملانْثِع اءَعاََم اكْرَجَق

 ةيكع ندد بن وبلا دوهءايآدوا ليبو راسة َلقاّضحيمهرضحب ىانيى تريز صاولل اصير دشتي
 لقراقأ يبا نلف لبق نم كيخأأد تبمةةير دصمام ليقو "قف ْسْوُيف متطرف ةهاذ ار بِق نمو مكيبخا ىف هلل َنق ا سورعامِنْوَم 5 مود و ١ ل 7 و 8 0 0 0

 ]0600 كك« ة101020ةة ا“
 د سوبا م رسب لا بيبي ب مااا

 0 وري قس سا سوو 1 سو وص سل ل هلع لاا ا موسوس وه 1 07
 اووف مَآ ااًوعِجنا مهل دعا © نييك ُرْيَحَوْهَو ا صالخب نإ ملا مكَتيدأ هيلادوعلاب نفل َنذأَي مح رصم ضرا ضر
 ةدازنم عيلان امر منا لاك اب دس لو قس ردلع ”ئوا ل مي حراهتح الا فصسوببرس اذ حملا نوي جلا 5 رم عل | سأ| هع 0

 رفا ار ل علال ةقرسلاب هوقو نم شلارزع كا الج ل رت رج الان ة ري رميت ايت
 ىااناز مالو تلمس + مترو اطر خاتم لجينعلا ع وتر /الكلا لف نولي ار ىلصو انا رس ما مارس نمط اد فكذ لاق افا شلالات ق حل ']

 فسويب عيش ف ءقاساب و ومد نمي لادنع لزم عنا عم او زريتلا ىلع يعلو ورع نم تقرسلا ىف ”لرئنم للا اناس م“ اةرولخ ادرس | مآرما نم تتلو أو تاعاطملا من يبل ومارف ال ضيع مص“ لوياب
 هزي ىا بم او انام نا ضن لا رسم اند ميم قم الا ىف يح رس ضسولا نم نيم زدال | | بلؤ ناب بينما فلزاومكن بر ند لن ناق تش رولرلوق لس ىواص»» سانا لوما ناي
 اهل/السلا يلع فسد نإريس اورايطالا يراىصا لاق غ ازيزعل اسي ياولاقدوق لآ لجوبا دابان ودرام نمداس نلولقا اول اكمل امر ىف تدع لا عع انعيلااو ور منال ليو مل اوحا نم اًؤارار لعي
 ناكواّؤاطي ملا وميك اذا ب وقع ن الذ للزب لم ور بضع ندب ايذيرهيخ لعصر نضع اصلا حرزكسا| [ل انلا ورح ند اني ل وانت اليكم ء اووواوفااوكرعم اولخوازااوأ الو ليتوانيا ىزارلام رار هول اانر ركؤ

 ارز حمض ناكو رتوص_ رحم اذا امم اع لكس رضلا حراصا وان اكو (ئش ضلت | ضن اذا لييور | | تساذلا ناذ نم قولا اقيقررلمر ىف ربو نمل نبك ا قرير وق كل يوت يسيل نم
 بوقحي نب نوعم رتفصان ناكل يق م”رشاو ةوثالا ىوق ا نالو رض كس ير وقير لو نيرو ارسم اذا | | فاضم ا رمق عر ىلرعو ناورجتو ارتي داز# ل قش ايازلاو درا اريرصَت ىو ازرجومف وقبل املاك ازج ن وبا

 ادب بنج ىلا مرخص نب ال عسول لاب ارننم تجف قصور ىف عرعش لك مانو ليت ور حاس الخ | | لدبي بطسول أدب ىإ مهتثثو ابر يف تس ويلا ةرحتالا فرم ىا لوما زب اونمنزت نك ل

 وعشر لذل ا ىلا لبس ال نااو ارو ملزنامفسول ةوهخا ى ارا رضي كم (لف ىف اذ هريورنغو سف | | سكرمارجيرخا رلى اراد امو نم اههزهتساملرق ل ل نزؤملا ليو ريخاو ارو لبر ل وقرب
 ىداصا»ءايبب الاوالوا نبى ءالررّهلاوا نسل اىف ى الكل وق هش لميا» خا زيزعلا اهي. أياولاكو لازاب ل يصار ىب ارانب تدوسو (ىىتحأل نول وقياو ومو لي ني ايزي ىلع اولبق وايل! نم مس ؤر قولا

 عاضيلاو دو مف اريطلا نستو ليلا يفوت ىف انييلا نييسحملا م ليقو لبا عذا ف نيدحما سلوق بولا هزي حطو ىزلا نا يربلا ىف هوت 6 | 2 ذرالي نيم لازام لج ارروثي لب نمت اينب لاقفراطب ممن

 يضروت ىللالا_ لجل نينجا نم نكد اكمانرعا تذغاو نب اينب ايلا تدوداذا لييقو ايلا | | فسر اسطتسا ىبد لسجل ى اريك رلوق ىواصا» مك امر ىف ”خانمببا عضو ىززلا لي ىف علصلا

 زفاننلا نم اذاعمرّيلاب زون ىالوعطملا  اررصملاى افيو لعف نزع ا اومرثلاب زوخن ل صاررعملا ىلع | | نقوبوش عقاولاف لي تسول نم حت ايف ى الا لاي الا ءانطءل وق جيك ىداصا سدت فا نم
 ىبس نوقراس متنأا وار يبا نمانعسوب نوقر اس منار وقو بكل نع ازرق تلطمإس_ اج حرورلا نم -ىداسا»ل نوير مما سامب مما او رسم اب رتوما ىلع ى دان فقيل انني الفزشنيحو ى وترا

 نوسلات ري زو لعن عب ل عغتسا ناري رياوضيروق كلل لاوس فص طل ب ذكلازدجدا مادضتسالا | | متو ا معي سو قير طبلالا لصوت رف يخ اغا ىلا لصوت ل قل طم اهزب و ىا بعل اون ةحكل

 عجب نعارضورص ل هازلفوريضدرماولل عصير رصنل رق حلل ك٠ لماما ساياوخي ىازذل ابهر اثاد أ | لوق لش, قراسلاقاؤرتسا سوح ديس ىف ناكى دريم الحل 3 ج9 لج
 لد مهنا ناسف يدنا نولوقي اذامد نوبت ذر فصى ا لع مرمر بري ف اضعب معحا ىجي زير ىا ومنا نقعلاوزخؤم أ ىببمثكو مدت ما قوفوزوق ىلا داتا ونرغىاةذانالاب

 . بلدارمو» نوعمسو ب و مستر واروبعومب 5 قارلاو لمح يفوا ليي وروببو نسلا ىف ىا مريب ارق كلاوتلاررلا هني م اياز ممثل ضخ ب احلا فم وف نسل لحبرشلا نااار و ناو فسد

 كارم "يا دمع ا ولتفحت مو فسوب ناشف رع زر لبق نمو ىا ءلص ا ل !لبق نمو وق ملثنا مز نل هيألاب حاجتماالف من ماما ا ةنيرقب نيقولخلا نمر ق حل ىواص رب كل ريع
 ناراظنا» تسول ناش مقر صقلا هزي لبق نمو ىا متطو ندعسس نم نوككو ةرياز ردت نطل ناتميالرثلا لاى تشن قعر لل لاو ع معا وهب نسف ناكر ىلع اذ ناكل ذا ئاذ ني ىل عت

 ازن ليكن ينم اكضهسوإ ىف متى رتل نظماو لبق ن لوبن امج يدرصم اليو عيلاع ارب لع دام ن'عاملا تيماام نا اوم ا هزب بس قرسي نارلرق لل[ لم » نيقولخل يلا بيلا

 ال فغغلل ةريفملا ناباول او قرسي نام تعال ارتب اول | حف سور اوسلو وف اا عنك | نب نب لعر
 د اسم ٠ ميزطاملا للاحلا ياكل عر انعم ابوردهر نم عراصلا عار اورج دورس قيتكورزع سيب

 نياففاب بوصنم زا لان لاو نؤاي ى كرز يطخامرم لقا نامججو صن ىف ك[ى رشا كيواردوق حط كراع ١»
 لاق قوموا لئءزلا وقرن "مكين االا لعرالا حربا نل ىا حربا نلف وق ب و ىغنلا باو ىف 7

 لوريل ىلا ممشااوجرا مريكل اكىااوعمرالوق هيل“ حرا نايد اهتم ةياَحلا نحو اب انعمد نايمولا١ | |”امونها لد ةدات ريعس نم ىدرازلو سكوارس هزغاذ هبل انسما ين يس الور ة حلف
 500 »| | تناقافومأقل اوكا ملا وزو ق حلك نيالا كل رزغليتدالث اس اب اطعاق تضيبوا تريب ا نم
 امم ا» بايسالا نب بسب منا هلع لل حرير ينعلا نإ ناو اناكسمرش منا ىبوأب ربل قنلا .لكدل حمر رغعلا نا ار دعا لاو "شاليه داب يف

 نعلا نولي ازب يس لس نمل خرا سر و ملوق ىبور_اقحىف اول ات لا لا

 لا حصرياا ناشد ناداه ب لوم ف رولا لا علا بباوج تسول رس ا



 , فسوب راولعز ] مئرباأمو

 دع اطعإ نيحانع باغامل ملل سو هلحر ف اصلا ةرهايشم نم نقيم هيلع ل كنأموقرم كب نإ نار
 ريحلا باكماىا ريل مهلًأسأف اهلها للا ل سرإ ىارصم ىشاميوَتلَنَلاةَيرَقلال حو كره مل قرسي هنا :ءاعولو ©َنُيِظِفح

 كش كإ تنيز كوس لبلاك كا لاو 5د هيلااوتجرذانلق ف تنقص نادك ق .حهو ”اهيزا قاعي
 همز 2# و ع لن .٠ و وهم ماس 5 ١ نات صح نأ مظقناو بوورمصص ها 5 "١ بوهعل نار 01

 أ كاني _هيوحاو فسويب ذهب ْىقَيِتَي نأ هللا ىاسع ىربنص ديجرْبَصُف فسوب,رما فم هم قيسامل مم !5وتلحفف انا

 َقسوُي لع _فزحايىاةفاضالاءاي نم لدب لالا سأل ادد مك اطخاكر امنع قوته هعنص ف © يكل لاه 2021
 هل ءناَمولاَت هبركوبقيال بورك يومخم بكم هيلع نزح نم هئاكي نماصايْبلنئوأههداونت عوصنا|ةلْيَع تطيب

 هس مسالا م رخل ام نا ل١ معسل ....ةطكش..: زر كك َنِم َنْوْكَتْد اريغو سحاولا هيف ىوتسير دص هوهو كضرم لوطل كالولا لعاقوشم اصر َىَوْلَك قع َفْسويَر نك لازتاوتُفت ل : -. ٠ ا “ل سل هل وا طم اس سوو 2 1

 كيغىلإدل ىلاَلِإ فز حو سانلا ىلا ثبي ىقح هيلعربصيال ىلا نزحلا هظعوه ْقَباَوُلْدا ابتإ مهلا قوملا2َنْيِكِلاَهلا
 نع امي .٠ هل ورك 34م ١ | رح 14 5 ا 0 121110011 ]6 لج 799134 ابا[ زم 1 ١ م ل( و1

 ةَقِسْوُيْنِم وسعد وهذا قريد لاةوناقوهو ق رص ف سواي رنا نو نوم ال موا َنِممْلَْ هيلا ىركشلا عقنت ىزلاوبف
 .٠ *؛دطإأ .(. سوو لو وصايا ١ 9م و ا ا طا همي 5 يذم * رب 3 ا "ا

 : دويل ر صمون اولقلطن اق 9َيْؤٌرْفكلامْوَقْلا لإ هللا حور نم ٌنشِلاياَإاَّنإ هتمجر عنا جود نِم اوطنقن اوم 7>] أهرب |ويلطا يَ

 امهارد كناكواهرتءادرلاها نم لك اهعذدي ةعوف سمّةَجْيُش ٍةَءاَضيَفِجم عوج ارض اكلهأو اَكمريزعْلاهكياةِرَءاوَحمَتَد
 ٠ ل وا 8-5 3 75 خر ا # : ه ياك 5 0

 و مريع قرف مهوببثب © نير صن ىزْجي 211! تتعاضب ةءادر نعةحاششل يانبع قَّدصَتَو ليَكلا نأ م تا قو اهريغواأفوبز
 بيبرس سس يي سيب بيس سال

 :| . رم ْيِخَو كلذ ريغو حيبلاو بوضلا نم َقِسوُيب مَ اَررظْنإَءْلهاخيدوت هللة مث مهديدم هنيب باجمل فرو ةمحرلا هتكددا
 مف ىء هه” خا هديل 5 هي 2 - 5 وورق هو يقلل

 |١ قبيح ؛ كرا ءنيتيقعسم هلئامث نورهظامل ةرفرعن | سعب اولد قسودرما هيلا لوي امه نوجد هيبخاقارف سعيد مكمُمُه
 هاَنيلَع هللا معنا نم نَّدْنِحأ [لهو فسؤب انأل اك فسوي تنال ىيهجولا ىلع ايهنيب فلا لاحت داو ةيناثلا ليهمشو نيتزمهلا

 9 5 . هلي سو وراس” و5 فرك ا تاك أح 2 كى ءءب هم هكا اص هر
 اولاَق رمضملا عضومره اظلا عضو هيف © َنُيِيمرحمْلارْجَأ مْيِضيال ليا ناو هل نيام ىلع زب هيه هلدا فخ َقكيْنَم نإ عاقجيلاب

 20000 7 01 1 . نشا 2200 9 9 مي 1 ا ل اوم ١

 بتع َببِرُثَت الل كلال ذ اذ كرمان كبت ا 0 نط اككاناىاةففنغ نإ ةووْيَعوكَلملاب اميلَح ا كلضف كرد نكن

 لل الج لك قريش رجا وللان“ ةري رم تاقرلتت

 مثلا ب لقت اس نم جرزنارق عروصلا اورباش منال مرسل هوب اهنا قس كتبا ناذوق تسل
 اتلاموى ناتو: تطل ىواصر» يصح لال لاح ارب اذن ىف ءقلسل ىلا اوس لك لذ فرس انا

 ء-ىناص» فهسورب سميع ١اهلري باصتو قرسيزيا نثوملا كانيطغا نيرون ملث نيل اء بق اوجد

 تءاسع اذ قبس اد قضم حملا اذبو سن بامرلا ىلع انبرريحلا لريتلا باص ىاات تل
 .لتا» فاطم اربع نع قدتس او سبب اىصا سظنوم و ىلا عملا ىلع لمن دبس اينو ف اممم ين ىلا
 لان ب وخل نار نم ن انك مرق كلش "مسن كو م ادبجوأ ىاامض كيتا تك
 مهضلاق رص |وتبُي نا م مزمل و ال ما متل ىلا ايفر اوس ى ١ نوكر اصل أناو رلوق حل ٠# روس

 لا ةراغاودرقوروشلاىااوتبف و كك ىواصا» ارضنب تبت مدنا ىوعد نالزل ملا اذم
 و مي ىذلاىا ف لذراول اورق تكس ىواصا» ]وز لع يسترد تاوس لب لاكرلوق نا
 ئيرخادّقو عراوصلا جاطا (نر اد نرمي الا ل لذ (لّقل مو ىفحلر صن ام نزاثل ىف د |نلع امبالا انر سس امو امج
 ليا عيفص نريخوب اما قد امس سمسيل هزب و الع اهرالا سول ازرع ةداش نم علال اء ونوم ليت ورعان نم

 بوم” لاقل يكو مورس ابريطعرشتم اناالرباهصاو ىلا ذل قر لبا ناقل ندوكيف مهب رسم ذا
 درو او ليك ايبئالارنع ف لزكم حا نالو منول الاررقرسم ذوي قراسلا نا ىلناازب ىددي ايف قرس اوم
 سلب ذ نوكي نا لمت بايرنمغ بينج او كلذ رسب ىلع ني قتكوكخ زي ءاذطا بوق حيل ناه فيك وقل از ىلع
 - - . لما ارفاكزنا ثنا اذب فمما ماطعا ملازم اطمن م ورسم ا ناكل ذا مب امومعن نما

 لا #لا ريف فولد ىف بلا منسق سل سلا لج زا دا مند ىف مدي رعمصم روق
 نذل لئيم قرماث هريرّستل يو ]وزو ا تربل يت صئالوق نا لا ةراش رمل هلا

 (يرفرل لحجر ثلا نا متلك هو البر ركشم او زم (لاط لال "لاقل هزي ع بوقت لاكن هآرسلا ىو
 ترطلا ىلا عررسا ناك نو رالبلا ميسم ااذازرا ليو زرعرّسلاب نلغملا نس” يبى كلذ لاّتف بيرت نعاينزتو
 فيلكا فس الا ريا ضيثطا ىلا ”فاعالا داي نم لري قس ف فنالا قس اي لق لل لكبا
 م اللا» قس او نزحلا ا ففسالاو كنا واف ل اوكف زم اي ىا مف وزنم داملاو ءارثلا فلا ى لبقو
 ليّقرركض ايبا تيلقو ندلاراوسةربعلا سرّصح ماقسالازتكاذا ناخد اكب نم مايل حلل
 مركاضرالا ميو ىف او اءاع ني ان اقل نيىلا بسر قارف تترد نمير وفي اني تندج ام
 يوزع مو لوق كيل أ لاو انيوض كادوا كردي ناكل يو ورعب حرق ليت ب وقتل نم ريل لع
 موظكرمو رائد انؤا طوق ليبرب لوجطم نحمل يخف ب روسيارر يني الو ود لوا ىلع رجلا نعول مذ يركرظي
 يفنلا اول حماشلاردقامن ك1 ةونضت الزل اناول الق هل كه لك »هلم ىلع هرطع اذا ةياقتسلا من
 مضل نا انعام اياه نب باج اني اد امه اهيل ماا وا نونل دل ؤم لخشلالا يباهيدال ىسبتملامسعلا نال

 ناكأدف ليج اريل و لاول ءرززنحلا عجل لا سلو قل ابرق للف ىمئتم ل ينم اوج نا ىا لش ىلع
 سجل زرالال سف فم يع ىهفتو كدت ل ازتال وسفن ال ىا و نيرا لف هرمرحب اذ جلاب شن وف فشلا ىلع لا
 نبا مينلا نيزحلا نمي لزم امور ميلستت فو فنا ىلع ناك اهالا:ةمالعر عم ني ملاذا فلا ناف تساهل ب
 نييراوخ نموه نقلا لزنمب ىب و نطنا ريل ى ع اوفس إي ب يجا ديت وهلم ل مش ىلع زعل يك دق
 رطضم ىا فسبي كملي ال ىلا نزولا ريوق يل ل لد ىواص !برهجلا هي زجاويلالىذلا
 ميعيلاف ىذنا نزح فو مل ابمعصا شسبلا ى ا نزولا موب رلوق حشا لكان حس سهلا نم
 بوم از توملا لي نا ىوراد ىا قوس ورق حل كا ريش ىا سل 1 ىلا شي قريع
 لاكض سول ىنيا حرور تنطبق ا ريد لأ موك ارتروص نسف ادد بهطلا فلا اري يوقحي لامن

 ناا ملوقنملا لل سساوببب الىثب ايرلوق نيل الا ىوارعا»,تنيؤر ىف عمو بسوق, نت اذا
 ومج نولي ناعم ) بر وتتنإل سل كلا لاو قاورلاوقا حي فام ل الو كلؤ سب مورا امل هدالوا
 زغوتالانولز مب اردرعازعبلا ا تنالوزوق تلق ىواص»س لا ىنب اي لاق كة روف فسد
 [ينع ضامن او اهشع اذهل عراد نم نم اسم اب زوق كلش كا لعل نمسا ريو رعت لا
 ليو ردي ن اى دلا ماشللاوم ليت أ بنل خر وزو تللس كلام انئمل ةدايزللابواانيئادربوا
 ىدمد زاد ١ نوف منوم ( دع لب بصوا ىزلا ىللم ا جروب لو ئارو نم مم ناكى زلارتس وب
 ريحشمم عمالع د رق ىف ناك رساد نع عاملا حمص تريل مل ما لسلام عسي تا ننا سم اي كني نأ
 لمبا» بوس ول تنال ك/اولاتولمبهكلوثا,شؤزاسواملس قاىس الو الص ييوقعيل ناو لا
 لوقو وركملا نمره ايوولحتى زيا رفرماظ مدح سون وولعن ىزل,سرلك ن اذ ظنا رنعبلا ل صنتم نمل قف
 لب اوهعغ فعسولر ريا نينو نينار ال مث ىلا هذ او دال الو رسب ىف اوعست معنا لاما هزب مل
 لتاريخ ليتار و اي تشم ازيارام عراوصل ازمخاي عم اللول افا ليت ضعسوم ركز املك وذل ول اكو رنيم

 سانا نعي مدرزملا رى رجم و لدي ىو يلع تلا نظفلا نول اين ذاق
 فلللا يال وو بنج ا نم الثلا نم ضد سولرمعريلا لال اهب نيب اج كثوك امركم عربا لعل ذب ىلع مسا
 مشار ضوع الو رثوخا ملط نسر لزم مل ايلظدت ساب ضرع امنا تسول انا لوق هلك نزازنا»» رطلسلاو
 ىلا نم عمج نم محلا نا ىلع نسل ملا عطضوم النا حنو ميز وق بلال ىواصا#» تلا ورعنلا ند
 اطخلاقي لاىلن رمل | لب اهتمال اقلط مئالا ليزا نصرإملا نابي لرما ىف نك ارو نطل لويربعلاو
 لجال ندلؤاوا كيري نيب نكتلاب كل ليل ذ الحب كل لجا نى ا كك زل اذرتتس ملاذ ط خاورقل اذا طخ
 نالها" ليانلعخام
 | روفداؤا ييجزا نم ةاهزم وق عسسع 7١ ترختلاوب اهم رارلاو سا دالا بلط سمت الرق تسع
 الاء ررطو



 !«”فس | م 9 ”قربإأو

 زو بيلا م ردلاكا هانيع ترهذاولاقذ هيبإ نعمه سو © َنيوحرلمَْ هوك ذل فكي طيخف بيرقتلاةنظم ةنالركل ايهصح يلي«

 م عودا قأح باد ماما صضييقوهو نم معيب بم لاقف
 6 ليس فأر و11 د وحش تارا هج نعت دات وعيال ىلتبم لعتلي هلوأمركر مينا لإقوهلولاتقأيأ|
 0 2000 0 ا ولا لَك مم شيرع نم تبيح بولا كَ
 _كئئاطخ َكِاَص نقل كك هنت هلَولَك قومقق صل قوهفست هِنوُرِيَُت ندور ثكاوا ةين امثوامايا ةثالث يسم نمل ادتأ

 _صيمق ل محدت ناكو صيّملايا دوه دش اج ةدتاز تاز املك دهعلا سحب لع هئاقلءاجرو ودهتبح قكطا مارذا نم ِهِمّيِرَقلا

 مولان ممل: :تحا نك ل لاقا 0 عجب ٌنزاو+هْبو لع صيمقلا حرط م
 نوكيلرسعملا ىلا كلؤرخ ا © ميول روع يلا ُروُظَعلا وه نإ قرريكل ٌرِفْغَتْس أتوسل 9نرييخ كني بولد جاني اَولَ © َنْوُملْدَتاَل
 ىذا هيرشمق 17 مب اوبووسو اوفا اوجد ذة ايل لاجل بلا
 هَفَرَو هريرس ىلع سوي سلجواولخ لق © َنْيِدِعأ كلا ماد نإ رْضِم اًولُكُما مهل لَك ةهتلاععوا هّيأوىايا ديوب هيل هيلا مض

 نايزلا كلذ قف مهتيحتن اكو ةمجج حضودإ[ز ادم "نحس ايل هتوخاو اوبا ىاا ورح 00
 لجضتجلتل اركي يبازم لقيممل جيل م جرح ذإ ىلا قي نسحنأ نقواَقح قر اهلعج ند لبق نم كايد ليو نتي لَ

 ه4دوود وصول

 ©2124 مقلب يامْلاَوه )بكرم تدي قر نإ قو نيبو نومبب نطيل دسفا كْن العب نم ةيدابلا ورب نبق كي جو متوخا
 و ةتس نين امثونيعيراواقمشعنآمث هقا رف 5دق تنأكو ةنس قوشع حبسو | ةدس نيوثعو أاًكيراكولا :دنكمأق او هحنص ىف
 نيرشعو كهل سب ماقاورعم ىلا داعمث همث هنفدو ه4سفنب ىطمف هيبا دنع هنف ديو هلمكي نا ف سو ئ صوف توبلا مفح

 نايل الج لك قرع ار سانا نم قري رج تايرلكت
 لزج هانا ابرع اربف ادري ايم نمور الا فيو هأرانلا ف قنا نصرت حل

 يلع روق يو تطفئ اوسا زو تاداط اساور يراني سيلكون اكو دار سلاف هله امير نم صيبا مالا يلع
 لير ها ان ايرعاريف تما ار نيل نم الئ فرع فس ول ٌقنك ىف ارقلعو | مساري و ريشفؤ هرعق قلعت
 نسور ليربت ىا لل[ ةوريب ا ىلا ا ل اسراب لوق بلس حرا» هاي ارسملاو يعفلا نم صيبا كل دل خرا
 للا تءاصو و صم شيرعنن تجر وق حل لبن, يعب تاينعس وب لاق نبل ل امد يف نا
 سالوقصا انو( اًشلاوالب لوا ورعضالبرغآ فو ورعمرلب شّيرعلاو ن نك مرا ىلا امجوتسزنم سربدرخ مشيرا
 نابيلا عر ىف لاقو ماش اداليل وا لارعش الغ اوم سورعلاو ييطخلا يلو لع شن نإ جرنان لل ثلا

 تمام قرين ف اسملا اررق ىف (يغلتاو ءارطو نال يصزداوونم ل صنفا اذاريلا سملصف اوك وقر يفت ىف

 هل« شيلا هذا ليثد م ياو شكل يقوي ىف مب ارف نوفل ينو مايل ممل يقو اي
 رمال يلا هرل ور وو بارق وب نم رع صحن ل م السلا يلع يوقد لاقرب هارى جار ينب نرطم ناز وق

 9 لاق مالسلاريلع زرا ليدي نيج اهاولاكمن الو دال وا حب لول ازب نلي لو نورت ناالو ف سول حرر

 نردوتوماول الم ثانيا ضعي نر قر وم حرداشنلا ل وق للف الار يس نى شم هرخاو فسوإب نم وسوي ذا
 فول ص د ىا ف اصلا نزع مالنا ىف ورم ا ىارجا عسا ولر ئررما نارة وش اال رع

 سيق !تقفصف عر تسبب امج لاق بيدنا فو سبل الم دال فام الا فول سيل نم نجلا عت ا
 ىف (ىم ا لبا لاك ص يملا سؤ نم كزبلا عئر بجو بر وفيما تاو ايندلا ىف دنجلا ُحراوو تحافن
 خم ريلا ورب ل وصو رم تر رعبا ن اكمل صريحا كمر نين دنع ضعس ول, جرير ريلالصوا ىل اوت تلا نا
 بعص زج  ةرو ىف مذ لمس لكن ا للري 9 ذ و نس نينا ةرم ىف ىرخالا نم رلبلا ىرعا بز

 ايصلا تر نال لكشم اذبو مآ ايصلاريلاريلصوا وق هبل حرا لس ارئالا نايز اون بعص لكو
 ... م الا ررمج ىلا عم ىزنلا صميم نم نا لم فيدات تناك ذو اللا بماذا داق
 رولدلا بلم قتلا نار ىلإ ى ضمت -
 هانعمرينفتل ا نم نورت ن االول لو هلكت ماظن اصمم نع بسب زال ب اننا
 وت ملل وق سا نسلا ىلا :ةريشلا ى ارييفستلا نم ن وفن وق ورضاك لحل !ناصقنو ةرزفلا ىلا بش

 رو جوه ندا" مل ايقتساى مقل ئاقلواداكم بعرق نا دقو الو باوتري تت ايم

 ئسب مدّملا لبالض فلل وقو نمي 7 اولاكسرزلما امرالوان ال وينعسئلا لباد هدال وارالولاقكا هأل اول اك

 فيزلفهرلزي جارت بوت ن !كوريو تءاءرت ناك سو تر البال هاشم الو تسول لذ نم

 قط صبت اب تس ىلا متوخال ل افا ارعرفي نا بح ان لو تك حرمات سل اماول ا

 نول فقرا موس موو رويس اعايفاعري رخو رمش ران حا رصف ان صييتلاازيبب يس اان ف مدلاب
 نع اهشرو نلاكتساهك ةراشبلا هزبر ننال بونخديملعو[ئسرف نين اهنسف اسما سنن اكو وايا هلا قمم مدا
 ىف سو بصا امل املكى روما ف ب ففطلا فديطل لك وف اذني اي ىكب و مياربا يبا نعوم و ققخساريب ا
 شرعي مالسلا يلع ىس وبر ثئار اهنال بام لاك هرممىل اوت ملة يل لت" قاد ى اينو

 للا رولا يس وحي بج هولا املرعم ىلا با عيت و ير وقحيس اول ايل م نامجو ةلصار ثا يبا ىلا رتوغا م ش
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 بيقدلا و من نيعبسو رن لثاوناكق وس ل او ةأرهاو لصر نيب ار نوحسو ن انئارطمول م ورب عمر مم

 فال ندا يف فعس ول رت باو يبا كي” قرعور مم كلم قير ال افلم ا ]رسوب مارت نم
 ادوص زب دي ىلع يوتوب و شك روق ناكو مالسلا ريلع يوقد الي مترعم لبا بكر ونجا نم

 ”اصنيعاو لك اندارلف ف سول ك يبا اذب لب ال لاورعم نوع فاني ادوبي اي لاك لاو لبخلا لا ظن لذ
 3 كي مالسلا ب وقتي لاذ مالسلاب أري بو قدي ل غ لتر لاذ مالسلاب اب نا تسوي ارا
 فني نإ ليو كيو ميدل اول لولو هرلولر لاول لمي اكل عفو اًينامت وال ًٌر ' اينا لييقو نازح الا بس د

 بلصيانا سيسكو لل لام نحت مايل نا مح ملا عب بسب ف قلم سسيبب تباري اللا
 و ميظعلا ياما سوس قنا ف لاق يرزعم لوف هيل حرر دن يب و شن لامبف تكي د

 نايبلا حور ل لام يبا قد نيف ناكر ماين تسول بف برع ىلا ل | اّسب بزعم ايرداملاو لما

 صصص لب او دايظخعلاو داق فننلا مام الث وارنجلا ننال مجلدا ف نايرلا لماو ف سول, طمس ا
 ايوكس اوؤطصاو مر والا تسوس يسب ذانمم يرو مف نم رنج نار طلا نمره لك حيو محناب
 راو 'ىلاظنو ىو الو ارالوا ارت مو هدالوارعمو لت ير وضل ى م ام وريلا اارمو بتسو إب نارغلم !نالو

 مئامبادورم ترتر لن لملا نا راومملا ل ظما لريجا ل ىف جشم ظن ناول الاي ةنيزم ناررزعلا نم قلم
 لاذوم لرجل اقف ف سوي ىدلد ما لايف نايرغلا ى "بوقت سلال نو ا اون اكاك
 بل لزق ب وقتي كايا ناس وبل اي لير لاك م ربما نم مير وحن لززف ”لظرأ,قؤىزلا

 شعب نر شما لكن اسرطلا جلو شاوزمسلا ”لئاط تو ادورس ايلبو اًهناحترسرف نم ل زف لزم اف
 9 اال لمى ماعلا مول زر اكر اعف تاقوبلاو لويبطل اب يزهو دك لمم ا تجبسو لولا تليم

 لضابرما نالرتل اهو هوبا ري وب ب وارلا نا كروم ا
 س يللا ىل رين كم اضب ةدالولا عّجواينب ناذ ل اينب ىف يزلد نعاينب ةرالو ف تارت

 ارا نسم ا نعر ب اىلاوسو نسا نبا هركذ الكت ياي سل اورماو هايا# ماد مايالق هلل رب حر ورلا
 بويل نالوا ايا م انا 0 الا ريعو يي اينب سان فاما تمايرق ناكو ايل

 لوثرلار ل ونرلا ارم اوضح زرق تلا ياك ايار بالا قروطوم ينحا ”يارلاورمارعب اجو
 ىواما“رلبلا نر افرم لوقو ب داما ل والا اما ني ملا سفن ل وخد امو ,ارملا نال لوالا
 نواننارز ىف م ايملاو موف اصماو مالس اكن ارزلافكذ ف م دك نال دالا لع درت عطو الي انمغ ووجب
 و ورضا نعرف حقرلا نا مل هيرب يتلا ليو رشم اسم الا ورخو انعم يشعر سما ى ضر س ايع نب ١
 هيعادو كب“ فسد سر فيي سلق نامل منام ال بيرل واوا نان الئفل مك ناد

 ايؤرنال فسول ايؤرل اًهّمكر لا نيصاي انر ناب بسيجا بدالا ةامارم بسجاولا ن ابو رثمربلا وك خم

 / كادي ويلا راسا كلو ب وريلا نصا للاتين نصا قدرت نا كو ىوام ٠١ ىف دايبناما
 شرررلا فر اياك مثالا نم ليو نيطسلف بواب تارطا نما بيق فلات ةيداباذ دل“
 نسوا بومتي صو ىا ضسول ىع ةلقةحدلع ارم ةرط ايلا لا ميرايلا نصار شري شاور نم

 ا" لاس الا ىف قوايز ى ارنب ىنعم لوفد مانسلاي سدقملا لطرف قثاىسا ىاري ادلع وتو

 ع



 ٠س ْ رع ى ءاامو

 يدمج ليو نم قبلي نمت رتب لاق كت الا كلُجلا ىلا هسفن كانا هديل هنادلعو كرمامت املو ةنسأ
 ٌقابا سم © َنيوِلْصلاي نفيا َوَمِإسَم قوت ةرجالا واين ف ىل أصم ىلوتم نو تن لاو تومكسلا قلاعرطأَ ايئرلاريبعت
 ف هونفدو صوم قو نصف تولع كبة ىف نويرصبلاٍ شو ةنس نووشعو ةئام هلوةثامو رثكار اعوبسأ كلذ دعب شات
 هاي كنع باغ اور ابخا يعبأ ني فسودررم نمروك نمل كلذ هكلمل ءاضقتن ال نم ناروسف هيبنآج ةكريلامعتل ليل للع
 فدتفهرضحتول ىاهي © نودي وموديل اوووكوا ريك ُضَرماَوعِمَج ذِإ فسويقوحخ | ىدل ٌمُهْيَرَل تبل [مو "كو هيِحْو
 , [[م: © نيني مف اميا ىلع َتْضَرَحْولَو ةكم لهاىا ساد تكا مو ىدلا ةيرج نواه اعشال لصح ان اهيوب قف مهردصق
 "| هلدا ةينادحو لع ةلادٍويأ نقم كو نلف ةَنْيِِلعْلِإ ةظع كول! نارقلا ىاوهام نو ذخأت نرجس م تارقلا ىو كير
 .. | هناي نورقي ثيح ىللاي رلى قوم ادمؤ توركقت ال ©نوُضرْخم هع ْمْشءاهنو دهاشم [هّكَء نوبي ٍضْدْلاَو توتا ف
 | امو هكلمت كلوهاكيرشالا كل كيرشال كيبل مهتيبلت ىف نولوقي اون اك! نلوم اتصالا ةدابعب هبه َىوُبَرْشُم مهول قرارلا قلاخملا
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 خةأاينايناتقوبو يورك هوة دَسْعَب هَعاَسل مَ زاونلا بارع م اشخت ٌةقن ةَيَِع متت نآ ونمت اهرنونشي كله
 قضت: 0 لاا

 5 (تاىلعفظع ىب نما: ْىِنَحْبَتا نموأنأ ةحضاو ةجج ٍةَرْيِصَب ىلع تولرا نيد ل اًوْعأ ل هلوقب اهرسفو يمس : نهم هل لك هلبق م .ىلك و. مصاص مارب هع هذ م هارت ل ار 77 5 ه بادو سس ١) 9 ف
 حمم ساي ل يمعاسساللا

 2 ا رس [ باو 1 سو جس وواس ارس ل ب فد ألا داش كورأ 5
 ْنِصاَئنَسْرأَمَواضياهليبس ةلمج نمو َنْيكرْمُمْلَنِماَنَأَم و ءائوشلا عدل اهمزفت نا َنْحْجس و هلبق امب هنعرب مل ًارتيبلا

 1 و سل يس او ع1 وا يس وسوم هه

 يعداوبلا لها فالخ م لحاو ملعامه:الراصملا ىلا لأن ف ةكئالوال د ءادجلاوسكو نونلاب قءارق ىو َنِسْوماَلاَجِر الإ كب ٠ طرالا اوس و 0 "كال دق ى وبيلا ب يس قعر سس ما فكر
 مهك لها نموهرمارخأى | مهب ْنِمَنْيْرَلُهّبِنأَح اكفنا ٌرظْنَيَك ضل ةكم لها ىاا ودينا مهلهجومهءانج

 .٠  7طم ه مسوي ىلإ *» 0 9 سد رس و "سل جوج صم ول 0

 أمل ةياغ ىثح نونمؤتف انه ةكم لهاأي ءاتلاوءايلأبه َنٌراقعيا3أهنداوَقَنا َنْيْنَلل ريح ةندلا ىا ترجح َنَلَو مهلسرمهيينكتب
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 اوُبِنُكْرَق مَ لسرلا ىقيا اونو سوا سكي َنَئناَْاوإ قحرمهرمن ىحارتف ىاالاجر الا كلبق ماتا سر امو هيلعلد
 نينونب قف ايرْصَب حُهَءَجمنلا نم هياو دعو اماوفلاخإ ل سرلا تاممهلا نظ ىإ ىيّمدتلاو :دعب ناميا الأبي نكت ني دشتلاب هلك 20 العرو وس و < ٠ . تلق هه

 قرتعم اس انتل ام قربي رج تاتي
 دقدلل ظ

 رطوعل ىا للا نصر وق لا .ىبلاكا» كراوجو جو ناوتلان صرف ثيل اى ا تقام
 ور لسان اسمن انشا دلرا الا (ضردالاراطتقا عيسي مزاعم ل ضخبلا للزب دارلاو ضيعيتلا نذ
 نم ىف موس يل اسوق هل لبا” داع نب وارشورصن تنك نارفاكن انناووؤ اد نب ن ايليس
 ليو ورئاز لقوا ملا فيز دفص ىف لا نم يع ادي ى) ووزن لوعظمل او ضيعبتلا سوري نم ىو كلا
 دل! اين اشرامن وا تح ار هنع اياب وصشنوا ان ايب وا الدب نوكي نازوبمو برلين نوي ازوكرط نو سنبل نايبب
 برق ىو ماب بييجازوكبدال يمكن ا عم توما لفي في لق نال لس فو حل
 عروطقلى لكنا تملك ا هروبي ىلع توم ا بل اورمث نيب اصلاي قوم اواو تروم ادنع ولي يلطذ جا
 [ومحلا نال كد يدطف لال ال !ف ول 9 سول كك شل اي يمرجا كلا سلط ملث مالس الا ىلع تو
 نرثكواويرراعم م اناس ومينا ىو كاذب امن و كس ىواص »مسح اى لذ نع
 مدل ايورعم ىم داع مثلو سنن وتستمر يب بمب ىل م ان ايرنفربي نا صضولو تان مس
 مانوتثورعب اوربت ىب هاما ل قو سول اوم ماي |باللا فل تيطومامل ف تمن رك واعلن يبا

 المج نااوأرف لاقل اياومبب ىمرتللىف نوي نا بح لك فو ىف اونح استعمل اممم | ارم اطار ثسلا
 لفن يا ورش يما وأو اير عمى لا لس مرا العناكب ليلا ىل ىرئشوو يؤ هوجو رعرم نم [ورزصر
 نيزنادنول مث ]زها رلوو ايم و مي رفاطمل و و سرقملا تيب لري انش ييلر اعلم السل يلع سو
 نيد اياقي لم ديإ سمح ماونب لزتم ورعم رعب نيل لانس نع ارغلا سر اود قلو لسوف يول
 رف نادلول ئ اتنب و ٍتارلو زعزع | قارمان_زؤلغو ىازإ اتادزوت ف كرار ابآت ثسواي

 موص/ض سو جب مهل اهجلا مريع فلا سسشراوفر ولو نا. مالس ار يلع بول اهو زرت تدل و اسيد
 لما ٠ م السلا يلع قسوم يلا ثسدب نااار ابو فس ويل نيد اي اقي لكم ديا تحل جا ساوني لزم

 لبا يلطشر يف نشري ىذا لكى ىاورهت قرصم لب امص نمو اوعز انسى ا نولررصلا ح اشو روق
 لي اىووئنري وريم ن'ٌقورنص ل وولعبن ااؤإذ لاتقلاب ]ومب حت 07 اير رتل ل ندري قزف لك
 باف ينلا نم نميئالا بست اهلا ىف نذو ممررلع ل ارحم ىلا مكر لصتوراىلاريع ربكم حشر املا قري شميت
 هؤشرفزألابرهاو بناها كلذ سمع اهرسيلالاباجلا ىلا ل صو ألا بسن اه ب ربجاو بيلا سكذ

 ((شلاب راب[ يرقي نذدو مالسلا يلع لش ربعرخا نا ىلا ناين اب !برصخ ان ءل ساس كلذ اوردقورطسو ف |
 فذ رهيب قرط وراملا ىرجد نا لال ييعصل اريج نمو امعقا اليل لع روق جك بينخ
 دورت بقا ءابنا نثر يب سؤ وأ سيلا اهنا نك رلوت حل ”٠ لبا نضر البلا يبت لاا

 و فعس ويا ىلا نوري مسروق كل حالي يلا نم امو اين اثار ن وكي نازوكبسد لامر يون
 للص اوعقلا نيد بويل ىئريشعرع ملفا بولا مج نم لب صي/ إل زنا نعم او لئاوؤلا نوبت

 منال زج اهب هرابخا وكيف ىا ىتولا رجب نم اريل( ل ضم ين اورلوق هل سس كارا رمل فما راقلا
 يان فيلر حلو الظرف نرجو غل لع علال بي اهتاؤرشملا نيدعا نع غاي ملول ايست عل طي
 دامتجالالكت يررتنج اولد نؤم مب امو ىد لكل بادا موتنا وايازلا س نازك اورلوق جلل ىواص !ناجمالا
 ىنعملاو لسور يلا لس ىرخايلسوب وزي م ي[نموأر تب ني اف زوق لس كلام منايا
 بج او برعا تركو لل اولا مينا ممول“ ايلا تايآلاهرزي نمش ارعان ا لن مصارع نسحب ل
 نوط عير شسبس ىف نرلوقي ازاى ازد ] | نورشمم”د انارنيلاب مجبل نما اموزرق حلل ىوام»
 ارصالا امن ونجل لس و اور يشل أ ىذلا كلم اي ورك لوم اهيرتعالا كل فير 0 الرب مالا لبن
 كر يوقع ى ان روق هلل ٠ /انمال فاكيشم الا لوقب نوعي ى انوي ق تلك كب
 , بلا»ب نايل مصوشملا ةزمإلاو ريما نولس و راونا عفو رملاودافللا مب ةءايف زرق جلا سرب

 لام نولي نازوكمدرماظناو م قون اسم نوكرنازوتلسلا ىلاوكدا بيسان و مآ ان لع فات لع
 لل لووعدا لع[ لع ضلع يحبتا نمو قو ةرييعبب ىلع نالوا ىاوطدا لم او نم لاح ريباك رايي نم
 اهرقمارجخ ريل م ن وكي نازوكمد انياودي نعبن ا نمو ىلا (ةوزوس فاو تس نوي نازوكولصفنلا زعل را
 مريع فض طلو عينا نموري لع افانا و لام هرصو قريع ل عن ولي نازوكم هدلع ضلع ق حبلا نموارخؤم ارش ياناد
 . كلبت نم علسراامورلوت حلل حرا» س نا اوغدا ى ارقي ناز ويمد واري ال نازوكراوع دا لوحقمو انمي
 مشا لسر خي” نا حم لذ نم نوبت أفي عملا اكد اثار سل! شعب الب ول اهئ شنسيح لكلب !لكوراز اهرالا
 نوزمث لك لغاو ةزمملا ل اور يمي فارزرق حلا لو نا ا» كلش شل كلبك موف اكنيذلا
 رلوق حل ىواص#» خونوتللم اؤتسالاو ل اوريبص م ثوم اريريسلاو ف وزحملا لذ قعر فطاعدالاو
 رق بيلا نال ةزنألا سفن ىب ويلا ىبرارلاب داملا ناعم محلا للاباملا ف ازا انا لا ةرغلارارلاو
 ىاةزغالارارلو زوق هله نزافا» لفن ن يقيم اوم قل او نيقميلاقتملوقكفن ىلا ىلا فيت
 ٌحاسارارلو نحمل ان اي نولرعبلا )واو عزنا ارارلاى !نيضوللارزع,ضوصوملا ىلا فصلا فانا نم جب ١
 لذا حم او مص ىورماع ناو مث اذ ءيقوفل الام انني لاي نولتمت لكرة طا ك» هزل
 ىا سيفوللارؤلريرزشلاباولزلرق منااونظو روق يجلس لاب نونم وت ازر لعل با ار نودقتحت
 اورتعتسسا نت بيز كلا فلؤ رعب نامرالامنم حّفوتس ال ىاورعي ن اهيال ابيك اوال منا لسرلا نيل
 ل ناو ميا لسان يفر ينعلا نب لع ربو ان فينك اوروت يللا ا نيب اكلا» بزللا لس اور او
 مل هلل نإ اك ا" مكرم الا طول رمنلا نيرياورعو ىاوفلخ ارق لسرلا نام الا ى ا اونطت ل سرملا
 رايلا مب اررهشموعارو نون ول لد( ىبن الا نم | فو لبيخعما !نيركتللا عرانملا نب اور شم نيثونب ىن
 ماب نمل ع افلا ماتم م اعناو لمد ايورهاع كيال لوم انزل ع شار

 . تزارما» لس ام عار ارجل كا حي



 مدعرلا ظ مرسم | _ مقربا

 َناَئْنَمَل نيكرشبلا ©َنيِمرْجُمْلاِءْوَقْلا نعانبا نع يسب ةرياكَراَكَت ْنَم ضاما »دشم ٌثونبو اًقفنغو اددشم
 هلبق هيريرا قل نأ كلو هقلتخي ىزتفي ىاتْفي اكثدَع ائيِرَح نارشلا اذه نوم لوقعلا باصد ب ياو رع لسمرلا 5

 .يافتنالركولاياوصخ نوم قل دي ةلالدصلا نم ىَدُحَف نيدلاق هيلا جات قتل ديرب ليو بتكل نم 4
 ئ السرم تسلاورفكنيزلالوقبو ةيالاورفكنيذللازي الوالاةّيكم نعرلاةروسرهيغ ند+ب|
  ةيبان روجبراوتسو| سمو |جدراو اردت نيتي تيألاازارق ناولوالا + ةينادموأ ةيالا

 َِثأَىِيلاو نم ىفعمب ةفاضالاو نارقلا *يكلا تي تايدلا ذه كتل هدارمب ملع هن ارجل يحيا نبل وللا مب
 _لأاعتىرنع نم هنأب جَنْوُنِم ملال ةككل هاى ساَتلثْك نيو ا َنِنلَو هيفكاشال ٌقفاوربخلأدتبم نارقلاىكيرْنم كدا

 شرعا لكى ءيساعت د الص ادعال نأب قدا صوتو ةناوط:الاوهددامع عمج هلا ىا رجلا ىا نورت لمع ريب ُهيِتومَتلَمَقَر يراد
 2 رار رع 8 ىولسل اج ىلا نم لل لولا يف عرس

 نيس رم ْرِبَلُي ةهقلا رغب : كس لكل هكلو ىف ئرجي ممم بصل وسمعنا 1وسُمتنلا للذ ٌركس وهي قيلي ءاوتسا

 ادني قالو نال طيس 01151 نزلو تعب ظلوا مهر ءاقلي ةلم لهاأي ْمُكَكَعاهَير د توله لد يأ نسبي

 6-0 163 نامل هنئلظب ليلا طخي ىغب عون لقوم ىثرفا نيا ِنْيَجْوَذ اهيِقولََلَعَج ٍترَمَتلا لك نموها ةنارهنأو تياوثالأابج

 ًاهئمن تاقصالتم تر وجم ةفلتخم ءاقب طق لضْألاةهنلاع نص نودي مقلع هتيادصر لع تال سبل

 ئ لاو تانج ىلع افطع قران اعنف ىوتأسب 00 ا
 ققسيورفنم ناو دي 4 يع اهعورف بعشنتو دحاو لصااهعبج تالتفلا ووتص م55 41ه ناَوْنِص

 ل فا بسرتسلا ف طعلا ورب مثلا شرلا مى وتسا مدت حلا 0
 ليك زو نلماو بكر | لصالا ىف راوتس لاو شرعلا ل راوتس لاو سراومسلا عفر نيد بست

 ئت لع بلر نان ناش نم نالءاليتس لاو زيبخلاورلا (نبسريواماو عمجلاو يسم رتل
 داس نيقير لا نم لكو ئدس ا:ءنقررواشلا_ررلع ىثم ايو نلخ ا قير طوزب و ل ايلا 0

 نان نيبمتقو ىلا يري ايم لك شايع نبيا نع ور ب اهضلا ىف دع ملا مل لوق
 الايلتس رجع من "اورو ىف هك اهنسرعاو ىرتج فلي م او نسف 0 ١
 |. ىنعسقل ىلل ذو يعن با للا لا ىذل ومد رلوق حلل عىد» يتلى ف قاوم اذر و ليت
 0 دقه انيالو ةركرالا نا ليلرلاب تسي زارا مالا لاهو ير تل ونت اذبو ركل طمس
 وق حط كو حسا ياشتامزم طق كتل ربا ياض ل تن اكاذا ةركلا نال ضرالادع لل امن
 زءاف لب فص را لك شئ الل اّنلاو ريمار حمج سميا ذا عىل اسر نم ترب و ال ايجىس اورام ل حجو

 زو هأ تالا لكن ضزق تلك 90 يلوا ةزنل ع اب لايجو ورم الدرق عمت وك

 تلا نانا نم فنص لكن منن ا نيموز ايفل حتو ىا هروب لحن لع نا ار رعا رواش للري
 ْ نا لا ل تا تنل روس تال ا تالق
 تيل ننوزلا ترزلا لكن دانكن يالا ىف لعبنا هرعت لدالا لحب ندعتيىرارعلا لك
 7 اولا حيبصن ا بف لحتى ا لحب روعي قلتم و ترارقلا لك نمد رط وقل يهضن عون لكن ورلوق
 لولا ليبارراس ا نضيىا هز تلو هلي لوب مخ لاو وس لاو نعمل اوولح اكن يما
 [ضيوو سكلا لكن او ييكتلاو لعل ايراننلارسيل ىاراهنلا لميا سفير وحسلا ىلا ىفو شلل اوبب لوا
 »1011011 اننا لولا ميت ىلع ل ب
 ناد( يتعاب رباط ةبرولعلا تسايآلاب قلعت ن اكن او :لفسلا تايلا فيجاضتى ائبرعو ىئاغلاوب نوكي
 نوكشتيزو نال حج ا الصا لي ل لظ ع وم وف ايفو ىلظوم امنا ليلا ناف ضرالا ف ىرومل

 تالام اياصم | داق هل اهاصامل نا نوفر اهناصو جو لع رونصلا نب نوفر سيف نوط اني

 ىا خدرتولسل ىوام؛» ثامي الاروريتع لا ملت لنك نيزلامث مث ” لركذل اب نورا صخو

 ليرقو ملا ارذك هرب روش نعم ئيسو لبل |نم ولن ىلا. رز عراوو خس عنتوم لا[ ترو تسي ل

 ملقهلش مس حرارعلا ىف اذكر نلب ني ز دارلاسكبو نرش نوزاوارلا فبل حور في |نيللىا عبرا
 صورو الو بانعالا لك افطكمريرجلاو حطت لوا تانج لع انطع رص فشو يكن ب اورمع ىل ال عئرلاب

 17 بسانعا ىف طعنا رجب اب عر زرق ارق ىاي انعاسرلاورقة نطل فلاسرجلاو عيرلاب رم

 ون ةروسمم يشل ىف 5 الارحضو مينننلا ل َق الووبص عمجر وق
 نولي ناونصي ززاع نءرارلا نئروصنمسرييسرئع امعورف يحششتو رواو لضا اجت ري اىبو
 قرض وف روق حلل لوب خاب رنع سل قورطم لفل ! نولي ناو فيو موس ايرس ٌؤروارماو |رلص ا
 رورماد ل صارخ اهرفدرعدب» عرف انيب ب داملاو لش اوزسلا لصورججن ل علا لاق وصلا رفات تن قرف
 لا"/ر ماو لضا اياك اهمن ل هيرب ونص ليلا كم
 . بيموطخ ١ اينرلاب طر و رمز نسل بت ومو ناكل جل ا حل
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0 
 نينل | لبر لوعقمو زر لع لع |ئراشن نمو لوعفلا نب ىر ضاي روف ءايلا تركو نونا 0

 هلل وسلا نم لذف نوف فص اد رشم لج لاو طمدعاو نوفب نيل اهلنا ل لائايف لمي هآالبت
 يان نيل قن نميع بايلالا لوا ري يوفل» فدسوإ صقل وا مم اورايربالاصصقى :مدصصكن مروت |

 ريهادنو ءماضوركملا ةياسنو ماركو ممالسر علا عَ اع تمراصدويرسل الإ ما نو بمجلا بب ايغىلا ّسحلا

 فصول لكن اوريتعلا نا لكك 2 رغد بش وطول اصودوبأى السوار وو تهل” كارو
 جارنا رق ىذللا نا نع "او سصقلا نما سليم ص ضن نك ةروسلا لوا ىف ىلاوترلوق للرب تو د
 لصرزاثليوطلا ةرملاروبرتوتا وراي رمت 2 عتو للم اوزعل يرسل نمو نجس او بس نم سو أر

 رلوق جك ىواصا»» ضرادم لك فلا ىلع اعد رذي درامللاو تاكو ءالعاو سو رياع ثلا لسير زعا
 هيدي نيب ىزلا قلصت وق ط_-- ىواصا» باايلالا ىلواياوسيل ماب ضيعت بابلالا دال ةرجغ
 ن/ر بثمن قرصم نآرقلا ازب نا عم اورضملا ابر دق قل فوزا ناكن عايرجضا جبرا رباه
 لقهشل .ىواصام لونغ ل بكا كسلا لوقف ياو راب قل بنا نعد لسرل
 نم ىانرلا ىف اس ورهطبوا طسوب نرقلا ل نسم والا ىئيدرها نم اراذذا ىا لا شل كل يضفتو
 . ناس و ىد اضيبا» ف لرد لام الاد ظعاوم او صصضغ او م ا( لاور ورمل او مارغا و ىلالحلا
 نادلالارواقد ينم ليقول نياق لع فاو فلم ملا نصار يزت وعل
 ىف :لماو بيلخلا نم يأ نوعبراو تسوا سوا خلراوا ضر ل ىب و لابجا ب تيرس انارق

 نأرسقلاو ةروسلا هزي تساي ريل اراشم اوزصاحلاهسبراشملا هز حن كرت ناىىلا راش لا تايالا هزيل

 ةروسارغ تلال اانا نسال لك ةاالا لال تو توضلاوب/وناثك فعال
 نارغلاو ا ةروس اهرب تايأرلا اراشلاوزطاولا بر اسما وزب قع نايل ةراشاه أت ايلا 7 روق حلا لب سلا سلا

 لقخسم ملرَىَن ١ ليق ناامل لح الم ا هزيد بائكلات ايارإلاو ار نوكي نا كلت روكمو

 تاياو مارت ل لئن ولي نانوكبد أر يبي مك ليق نزف ىلع عضرلا لك اور رصتقوا
 ىلس والا رك ىف عرورشم ازيا تن ومس عفر ىزلا شارت حش جرا نايبوا لرب باتكلا

 ىولصلا ملاعلا نم ةلواب اياد ىولحلا اولا نموا ديو تالا اصناو ىلامت هر ت5 برد

 عضم ىف! يع ضن رو جلع ىواص سلا ضرالارب ىزل اوم ول وق ىلضسلا ملىلا نم ل واب اسف أو
 نسق قي اليرقملا شن ناف الصارم ل ناب ق داصو ب 9 بسب اد بابا مع حمم م درا ى اره فمر
 عمار ريع نورت وق عطل كاان ىرتال نكد رع ارل نا فلسلا عجب نو اعين يقل اورق
 7 امل ا لا ل حرر ال يرعب نم يل انى امل ءزدص ملم ا وري لا
 نيو ما ومب ارو اهيئريفلاورّصلا فب يمر ييملا فلا نال عم نوعوملاورمؤصل فلا وتر
 ٌريرلاو رهلا م اؤم ال نولي نر لكي ”يثيرم اريحا اراغمناو نايبلا عرور ف لاو ىرتال ناريع يل نا لبث و

 عاف ةرريقلاوم د نرخ اوعامل نوكين اب طعقف يٌةرلاءاضسنال نولي نا لسمو ىرتالف الرع ال ىا اعبي



 ؛”سعرلا آ مم 6 ”كربإأب

 اهدوكسو فاكلامضب طخ ضع لعاهصعب ءايلاو نونلاب لضفيو لحام روكزجلا ىاءايلاواهيفأمو تاتحلاى اعاتلاب
 وصوم داس . ار هلورب وسال ل «ه ن”اأاوع سر أأ( هرصلا ص : 0

 نم لمح أي بعت نإ و نورب ستي ©َنْوْلَقَْيِمْوَقْل حِبأَأ_روكذملا كَ ىلاعت هترلق ليئالد نووهو ضماحوولح قمذ
 ايو قاخلاءاشن عر داقلاٌثال ةِيْيرَج قْلَحْننَلاَنءايرْئاَدلاإَ ثعبلا نيركتم ْمُصنْوَق بججلاب قييقح مف كإراذكلا بينكي
 ىلع امزيبفلالاخداو ةيناثلا ليهست ل والاويتتتد ويقبل زيعضوملا ق نترك فر قهرذاعا لك اق قمس لاتوريغ لعمدقت
 هتيهقأءعا ف للْطالا كيلوأ همرباورَمَل نير كيلو. ءىرخاو قاتلا فريخلاو لوألا فمايفتسالاي ةءارق فو اهكرتو نيهوجولا
 سلا لبق باّنعلا ةمدَتلاب كيو مت وءازهرتس !تانعلامول اجعتس اق زنو© َنْوُنِإْخاَهْيِف مه ءراكلا تحض كيلو 2 - ا ككتاب قل سس ١ 3 سوأا1 اديتنا ترن ها. م6. 0 ل

 لب :" امل نعد

 أبي نوريتب الذإ نيبكملا نم لاشا تاّبوفع ىا كرمسلا نزول ةلثبلا تج كلثملا مِهِلْبَق نم َتلَحَْتَو ةبحرلا|
 ُلَوُقُيِو هأصع يمل 2 باتوا ُْيِرَتَلَكَيَر َنإَو ثب ا داهرهظ ىلع كرتيئ لالا ومولظ عم لكنك ةَرِفْغَم ْوْرل كبَر نو
 وورود يووم للباب بس يب سا ا

 - نكي 5 نبا #

 - نير فاكلا ىوسخم ُدْزْدُمْتنَ اَمَتِإ ىلاعتّ لاق ةق تلا و ليلاو اتقن م هيد نبق راد لع ديلَءَلِزئأ الهو اوركَننوَ

 2 هلأ توحرتقيأعهل تايالا نم هيطعي امم ثءر ىلاوهوع دي ين ثوم موق لْكِل 5تايآلا نأيت ا كيلع سيلو

 نم كادت مول محلاة سم مازال صقنت ُضْيرَو كلذ ريغو ددعتمو دحاوو ند اوركو نم فذأ ككل
 9لاَعَتملا مهظعلا ديلا دهوش امد باغ ام َوداَهَشاَو بعل مل غد زواجتي لدحو لقب كراع ةََدِعَو نش كو

 همالظب لئئأي زتسم يدش نمو هيه مهلوس لاحت هملع ذكيا نمو كرليدردملاب هقلخ ىلع
 لامالا رب داما لا ةرطخم و زي روق مج ل1 ووعسل اولا !* صا هّتفلل انما نمو ءلثالا نيرريلع يق ملا | نيل الج لح قريت ار سا ىتلا نم قري مج تاريخ

 يوقعلاما لمجال س انهن وفل لكبر نا تم او وعسل اولا لاق خل لاو راو ضملاريلاراسا اك بازحل اخ انو ك1 :
 امره انراشيب ني مشد اشي نم سقاذ باقعلار يشن بد ناد رنتي لسبب نيل لاوف/نيوأ | تانجباف كاكا يتوفلاددتاب لق سلس

 سانا سنازفاوم و د ىلاعت لااك بادب لعلك رتي مالا و رلوق ل ع - لمت” ل اهب الل سد ى.يوجتسا هرانسإااللذ يد ىارعاورامرق حلل لا" درلزملاليواتب مسام ورماع نيل ربك اراهلابو
 ىف رم ا رطل املا نا ىلا كدب يضم ناك مس جا ىلا مجرب نكد كياد نم بم ىلع كنا مهب لاق الد لري ذب ورماول صا نءن وايدقد |. لطافتتم او رلاو موعطماو ناوي الو لايرشالا ىلإةرقلا
 . مّسسلا باك يآ راب ىرسا لاس الامس رولز ملاوب اكاولطم َةرخل !ال ٌيوقعلا ل اماو اينرلا ةايمب حامل م” الاد نذاخلا لو قال لغ !تالاستالا يسب الرانولا لع اجل اومّصَب لكننا ىلع
 ىاءامع زو يلف لو اهلبزتو ظل روب لا نانيرلا نو ديوب و ظنا حر قرطخملار (ذ شميت ىف هش لك نعت ل عنا روق فلس لكباا عاورالا ماوق ب ارب دج هع ىف ليك مانا لك

 همر سرفر وف ةرخألا ىف او معرف او من قلما عي طفت ينل شل رف سك لع ادد | يودسقل ل عت تلا زنمل شم از نسل لاقتورعاو مسدباو مشو مل ام مد نب لثمن رباجت لاق ن افلا
 يئارلا ىداب ىف امري نم (..لثعسل قرب لل يلوم امئديلاو اصحلاكر وق 14 - ىواصا» ثمان نينولا عاهسلا داما لكل زتاو تاروامبد اعطت تداصف ايست كر اري ىف ةرعاو ءتريف لصرالا تناك وكنب

 روق لين لد الها لونا مبارتعالا محل ةرعول وتلا نون لمي ريمي ف نيرون اذ | | بيزلدع اول يقسم للدار ايو انيس زك هتان هب زج اهتف دامي زب رز
 لل, نايا ذب مترعقس يئلر اذكن ورن اهمال كيلا صدا ايان لا الا سيم سول ىارززم تن اذ | | اس ادوعل وق بولقوست و رخو عطو موق بولق قرف ةركذئاهسلا نضمن ل زيف مدن ما يقل نا
 بالاوبتام سجن د خرج” صون ب موت لك ىذا, مق ل زوق تل ىوامع فلل ىف تحتل نرقمه نيل اهلا, الارب ديورلوق تاء اطل ن الاه ءزمخ ءايي ا وزثكالا نول اورق حكت م*
 بسر وبا تزحج لحرك وب ىلدم ناايز ىف يللا نكاد باويصلا ل ميكر يو حالا دمي م بسلا لططناو لائزناك عررزلا نم بسف او باانع الاو ليلا عل اذ بع ا رتل اوبس اهنم لكوي ام: لكل بلا
 ءارياو لولل ءاهاوبد بطلا بسس اي اي ريزجج بت بسط اهب لش ميإ ىف يملا ذلا ناكل مق لا اًضيااراضتو موعطل | نب لل ريغ و هضاضطو موتو ةوالعواررقو ارو لكس وارعط ل عدإل ىلع ضع يث١و
 ل ,مولبو نأرقلا عاصف يزل جرف لبلاو مع ارعفلا اتي نزف يمنائل ناك الورك لاو صوبالا م1 نولشتي و حلل لمت» خئاشما مما دال ل كال لرمتستأارن اوزعلاو حضنلاو نوللاك ل رف

 مّ |بطب يزاو متبقي رط ىلا برقا اهنا حم ةزجج اازبياونمإ لاق ناضالا ةررق نع دار ىلا البلا باب رقلعتا بدبس محلا يركشتلا نازو لمس ارائبلا ف التخاب ىلا تس الا نالركطتل اب لوالاو لققحلاي ازور صخ
 . ىفو مرقم للا اوبدجالالاو ادار هنعت ت ايااجرتقاو لوا تزل اسرار رزعاونمولال ناذ | | م كديابارت اك ئاراق حسك ند» لقعلا مرفت متت بسانن ب بسلا لعد بسلا و أ

 نيبقلرطلا نم موق لك و متارب كس ياورزنم نانا اريل اوبس داملاير لاو فلا اليوان | | 0/اهفتسالاب لل الاد خل اذ دلت ف ريد يلف" انئاريلع لو فوزمم ذا ف لعاعلاولوعضمو مق
 در ا”دانلا ىلا نارصعلاورؤك ابنالزكلا لب الدار و ملجنا ىلا عاطل د ناييال اب ميانحلا لب الداب موسما رااقلان الرو <« لاير اع نب السلع ىرغاو ةرعاو ةزعب نلاثلا رفا كازثارلوق ف لوالا
 لاشلاومأىا فوزمر ئاعلاو ميسا ءلوصوماب نويت ن اابرعارجواون لضينوآ لن يلق حر ضغلا ١ دق هلل لثا» زلارداقلان ال بم اباقيقتى ا ايجروكرملا ملوق نامارناىا سجل وعل لعإملا

 ءامشيالاب عفر لح لاما ابرعا نامجو احد م اهضنس ١ نوكت نإ ضملاثلا هرث اه الف يرد نونا | | تدكء ادع لل امترلوث ااو ةداعالاو دادتبالا نيت نزف لف ناك د تررق تمقدحت اذا زيال ىا منو اعا لدول
 لمة نمر وق . عساس لما" لك وحفل سصن لكي ايا ىف ناو لحمل يزعم ءلجب اور بخل متو رق لكن اخ الاد لو اناب ةداعالا لع لبست اركب الا عر داّلا نا تائولخ ا قواعر اتعاب فلذف يلع

 سم ىلاو ىذ ان ارنع خرا ىلا ارز يشم ىل اهبلعرب زاورشا وس نمل قا نوك امنا صداو رت امو ةداث ىلورلرقو تارت حل راامكرتو وق ناانب نا زا نيترعلا فورة هلم ىوام راوس لاعت
 ازيوانا مصقول ضال اتا ذالو اير عتم راه ضاغاو عضولا ىف ىا ادلع توازن ضيفلاو مست نود ار | | فيدات | بازرلال يجب نويلطي اوك لرشم نا لكلذو ى بازعلا ما (هبتسا ىف لو روق ضنا نسملا نديم نديعى وبر ها لكرمت امسي ى يللا عاملا ف ءلويصوم ارو سكان للان صن »ميس ادفلو دعست تادف عرب ناني ىرغاوراوقو تالق ثاالثألا

 نع ُت فلا ىا هزو اهتالرعوررقب لو لل 1”. لام ةيرصم ا, نوكن يخت فنا عود اوزا | | - دام * مما باتعب انساولا ءايسلا نم ةرامب انيئيطاف لرنع نم قمل ازب نكن ا منا نول
 نيارقى ازا ءايب لو نافل ىواما» كلزرو ٌقزرو ةواَمْسو ةداعس نايل هدد يزلارجلا | | تس انزع | نويل نوما لبرةهللس رب لم سال يس ىد بحالة هلل
 وم زوسر تب بيطخا١! الصوو اونو ءايريغب نوق اهلاد م اللارعي راهب لصولاو ىلا رول للص ناكورربلا ىف لا عر ورا نمر لصا ال,لوقيلاىذلا نال اهنا و ماس او مر او ءيؤاعلا لرب لاو ١

 ( نوب وبس درمصم ل ضال ىف نال |نّني م امناو ترها نئورسا نمد مصرا امرصا نامجور اوس ف ملو بازرلا ماويلط مول اذ أر نرلاؤظناوعنلالوصكو دلال باوتن ابن ايرالا فثمة جي ساو رهط يلا

 رو عن وقبرفصول ارتب زاجوأر ب زا نا ثادوتس حم | | اشي 1 اب ولا 1 ويا
 111111111111111 ناو افظل اجشسالاب نلخ دابر ع: ناسسوريف آر ل جلو قلل رض اناو لاصالاب
 8 0 4 0 00 لت فن عدشلاو غلشلا حمجطوق لل[ .ج» عطيسلا نم ةردقم لاه لعب ض وزنك ق لح
 3 « ميزاعلا لبى احسع [| سب ءاشع ام اني تيمس تابوقعىاروق حلل نزاف ” ب وزخخع دررالاثم لعبت ناضالاب
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 هايم ىلإ اعل هيا دانا نبل واه ريعالو تابقعبلا نم“ ؟رم'الفابا لع ْوُسمْوعِي هثيا مارأاَذإ و ةبصعملاب ةليمجلا ةلاحلا نم ظ
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 هيمي اسيتم هقوسيب احسلاب لكوم“كموه لعزل ميمي رطملاب 5لاَقْيِل باَحتلا قلخي ُىِوْنَي و رطملا فربقمل
 ؟هِدقْيِخ نم ُهيِيِلَملا حبست ةكديحيو هيلا نايس لوقي ىا
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 ورام ُ

 هيي ب اعلا نمجرخترا: ضوَّقِعاَوَّصلل سيو هللا ىإ
 بهذ نم !هلداأنو هّنلال وسر نم لاقف ىوع لي”نمرداسو هيلع هللا ىلص ىدنلا كيلا تيب لحرف لزنمف

 هْيلاؤف ىلا نومصأغ َيوُلواَجيرافكلا ى مهو هساد ٌكَحِتب تيره'لذ ةقعاص هب تازنف ساحنم | ةضف نمم اوه
 فواديعب ءاتلاو ءايلاب َنْوْعُنَيَنْيوَلاَههلها الاهلا ال ىهو هتبلكى) قَحلةوُعَد ىلادن مل نخللاوا قوقل © لاحول ٌليِرَش وه سور ور سو ىمض م 701 ملثم هلل اس ا لوا و 0 000

 هم سس سمسم

 رسخت ص ”ذاملائا امو مهل نيج يرهام كانكتادبا ىأف ىا فلي ٌوُمَمَوهيلاريبلا نم هعافتراب هوبي كوع يدر يبلاريفش ىلع

 اميل ينم وملاك يؤَط ضال وعامل ف نهج تويَو لص ©لظَض الإ ءاعدلا ةقيقحو ارماتصالامهتد بع رف امأ
 ٍضْراَلاَو وتلا بر نَمءاجقل سم يق اياشعلا 5لاصالاَو دكا وراي ملَظد جس و تعبسلاب هرك نمو نيف اتملاك 1
 امنت جهيلفكا) نكي الادنو دبعتامانصا ايلذك هريغ ى هذ نق نش نئاوأ لل لقد ريغ باٌوجأل «ولوقي مل ا هلل لق |"

 نامهلا ةاوءاورفكلا تملاشلا ىوَتْست لَه نمٌوملاورفاكلا ٌةرْيِصضبل 5 ىمكلا ىوتسي لَم لفة وتم اوفتسا بهل ام وتكرت و وصال

 قرت سس اقتنلا نم ةربي رج تالت
 حصل بادر طلقة حل
 ايرس برس و لطرالا ل ستو لك بسب الا برالاو مجرلاو قلرطلا يرسل قيرط ى ارارلا نويكسو ناسا
 زي عساف نم نع فسد لكسو) نال فطير او سوم اا اذكرو ايفل
 موق بلل سوم اى لطم ارا نوكسسو نسا هيل سيرسل برسم فلوق تي لس لا»
 - ىو امم »يش لكل ظيفاعويف لاو ىفاسنالا روبل ممركشلا قيم نم اذروزفاكول نام ىا ناار الل
 ىرايقحم رغما ان لهل ليو سوم ملا ف لراشلاو ليلا لفاط تايقتعملاو تاهلة تك
 ميقتحتر و ىلا ا »بر امنلاب ميطتلاو ليدل اب ىنعمب نعرألا لا لوزنلا اضل مظععب ين | هت ةزئكل
 اقم طخ يعن اب هيقحت د ئاط عمون اقلا لاننا تمطداف تابييتسم لس الاو بستم ندا لري
 لوزمل ندعي نازوكس ايري س سرةتحلقتل لو مويكفامناو لاق ا نوضتلم م ايوارظنف
 ىزلرينعلا نمال ام نو نازوكمد ةياخلا ادت ال ناد تابقعمب قلت نازوكب و تايقعل فص دال“
 ولف موون مدوظفكئادولنخ قدح ناز وبروز طن ضو وقع مار والا هزي لع مالكم وار جخ اولا ضلال
 ىلع ااا نضو ميدي نن لص لهإرلا نم اب ورصاو لع عب عنو النفل ناروق”ن ارت لحي فيك, ىللق نا
 عرماياكا لوقب حراشلايلاراش ا الرابلا حكم نا ى اعمل ىف ىل وال ةرماشع سين الا نم ننا باو ارسل اما
 هثيرابندوظفوويرلجا نم وطفل يقو شمر رظغأر ابي نبا وع ةرإقع لررابلا زل نايياوراي فاق هك لإ
 تابقحمل لي ناك ان نوفل ءلصن سال و تار تعمل ىرطا فص سلاردا نمل بشور انعملا نثوار ا نيزتس الاب بسن ذااذا
 ل ائملا ليبمل عنب ان زوظغك خلوق برحلا و رسل موزعو روف لص نما نمر ئيزرما نم نم اك
 ياارب نبا نيرا قر يفطر شمو عطس ىل طلع نولي مط مع لكوريا نالوا رابعالا يحك ن د
 عيدي نين نم تانئاد هدإريب نمراوو نيك نعدهاو دانسلاب ةرشعو ليث اب رش ىنرك لك اوؤرم هد ن اثنع نع
 ناظفك بل ؤش لل ْننطاو وربك ناو خفر عضاوت ن اذ ريعان لملعب نزنأو ينج ىلع ناو رطلف ناو
 ىدىاليا الان باق حلل لا" م اناذا هاذ لري نا ريما نير كر شالو مسير لك قولا الا
 راق حت قوام يقل اتاي ملا اولد اذ الاوت نمت عطل نازي ةراع ترتد ئنأو كالا
 رن |يجسسيخ اال اعط أ ةدرجخ رمل كدي ىزلاوج طوق سل لا » كرما ىلي ور صان ىلا
 قربا نم لاما ىلع [يمعسن ا وأ قربا مهرياذلاورلوقر لع يتررلور الفا ءوس موب رسل وارااذا لوب اوت
 نم كاي قحملاو نيمو نط انباى ١ نبط ملا نموا عمى و نوف ىز لوا عمو نوفل لنك
 ىزيرلا ىورملا لكوكب لوق هلأ لو ىواصا' ضيفا عمو قربلا مدع قع اولا عر
 رهرلا اربط مسالا ايا اي اول انف لسا ردفعئسلا فس ىلا ىلا دوومسس سلبا بسور نش لاقو سابع نا نش
 ازباماول اعف سلا دان شد ب اىسا اهب قوميدان ان قلد اطر حم يرىساب كوم لم الما نئ كنت لام م
 مالسالاريفس الف يالا لوا ىنأ سرقدص اولاّقرما ثميحالا ىبنس تيب اذا باساب هرتبذ لاق تروا
 دازنيلوعغمو يسيصي لوعغم نم ءاشي نمر وق هيل أ نيلاكا» بيس ى ا دنس افدعرلاو ماس جراب
 لب ساب ناييالا ىلا نودي طن ىاووعري نمر ف قلل لا» ءاصازنلا اي انا هربرت فدزف
 تلك ”غابرلا قف ىزلا سارلا رتب تلال ضلاراتخلا نسر فب ةحلع

 ديزرمسا لجرلا ليو رازبلاور ببرج نيب او سن! نعى |سشا عرار لس اكفاكلار فضلا نقل و
 نم اهب بسييصينى اننا ىلع نيحلاو لاونلوا طعنا و اولا نور طبتم زوق يل كاد معيد نا
 ىورازل ة وهلا عب لمان لارذ وقلال اوم اديرضوسول وق ىلا ل .لا» لادبلا لاع ف اشي
 ماسالا درب اج نث ماع ىلا نب اور اب هانعبو ىلع نكى ورازكزمالاوا ىرسلاو ةرايقو ع تلا
 لاوعتس اي ف لكناذا لك مو لالسلا ضوعو ىراكاذا نالطد لكى ١6 باكرا ىاةلعام اب لايف ا ضرمو
 لوسرمتى بد (ًسيرع ح ىارشلاالازلالا/ىد وق اهيرماد ابعت ى ا قمل ا وعول تلك لسيما
 رلوق هلم ىواصا» امبرارقالابالادها نم مالسالا لقي لذ مالس اللا انم سملعجق ما لكى ثلا
 ةياهالىا تو زحررصللال ع انو لوعفم ا ىلا فا نطمررصم تورم ع م لكلا نا لارا وأمي اس ا الا

 اسبر سيل الو ارجرالاو ىاؤ غلبت نارنم يليطب لافلام لاباس اكئباتسالى اتزاؤلا ىف و رييلا_يطك يسب نم
 دمي الو مسءاجا عيطتسلالو مث اهرب سيال امت وكر يام فلل امد بسيمبس ناردقي اورشليم الورييفك
 املا لار يفر يش دومذم يدب نامل ىري ىذلا ناس طعلا للاي مانع الا ميعي نريشن ىل اوك زنا نيحماو مصفى ع
 ىف ءاملادو دام ارينا اب رعا رجول مالوم ىف هآذل ابو ادروق قلق جاالارباه رالف اسيوكريو
 اج لامزسرماو لكذاراملا خلاب غل! امو ىاراهنل لاب فر املاو ملينا لاخلا يف غل اهي داملا امو ىلا شبل ا
 امهر فل اهي ءاملاوابسم يلا ريك ولي نا تسل اننا ن اوي اسمر عورعاو لكلا بق ىلا وزب لعرخأا
 [ًانصال م امد ىاداودل تيتا م انمهالاموايكرلوق يله حرا” املا غل اهيراملا ىلا يفك هس اياو ىا
 م[ ام دازيعرسلا ىدر ساي نبا نمد م اها نوعيطمسمال( انصالا طوكد ناد مرش الل ااوعد نام ال اعلموا
 ل نايل .هلا» سيما ةوعد م اه! ل مري ليضِبرّوف اينرلاروماىف او ةرألا ءامرب صوص مث لذ لثو مر

 مؤ اع دايادارضالو [حفت_ غل فلي ال نير ني دل مال اش اطمج ءاءو ناك امئا عايش وق 1

 نااهياللمبرميف للاي ناكت ادرمب اظف (سيضلادوم اب ناكن ا ءاش نامل يهتم ب عن انيس يلف تر
 لالض لالا سيرف ناراروامو لجو جلا مز عير سنا نالاموىل ادتلوق هديل ويل ارييعملا برجس ى لاوج از
 كرام قيزعلاو ةرثسلالاعىف يرفاكراو نيدعف لا نعي ا كو زوق حول ىوارم» الت اموت

 اعيتضيقم هووكل ظننا درب خور ضملا ورق ريس يلع ار دس نم ولع نوح ل لطول لاس أ
 نم ا.ولذأ امو املك الظناووج د ىزاهيلا نحل اي ريرا نود ايضناورعونفشو يقصد وجس ايريرا ناريحامل
 لظلاو رسما او اب اوح يلا سفنلاوم امنا ور اكد مبشر (نمرلا مدع لع نأ نالا لكلا سضنلا
 دامو ةرعولا معربا و حلل ىواص»ب شلل يمدصللبس اذار ارا نا ليا زلوار وطار عونعت
 نر ١ ليصالا نارومشمل او بوزغلاو اوزان دام يسع جب اياضعلا لاصألاو ةارغ عجتورفلاو ريع مج
 رهيوب و ءيشع عماياشعلا وق هرانبلا لواىبد ةرابعتتركيلا زوق حلل لاس رطل للمععلا
 ووجب !ناذ ماورلا ارمي وارلاو نقولا نيدب يفرج ى اب نظل حو رذلا ىف ءايلاو بورطلا ل ارععلا
 باوباللق حلال ا »لم او حرورلانمنييقول ار ص اسهتسثاال مالس لادايضن الاوا عت ير راوس
 لا نيم اردعال ياكم د اكذ يف ةيرمال نيث نال ورغم باوج الو هول ونيل نا فلي مث يجى وريف
 مطر انلخر كتوم ن اهيالا ف الخبر ءاوفا مسد اوي تالظناب نع ع و ىرزك رق ملل مورو
 و رولا لص :الولاب نايالا تر اناىبد تالظنار اد موس ال تالفما ىلا !

 ىداعا»

 01400 عجب د



 ١؟"نيعرلا
 1م لو مف ككاو

 ْ 66 8 «ئرباأم

 بملح حطت دابع قاقعتسا اد رقع هولك ىلاعتدملا ناخب ءاكرشلا قلخ ى قه
 رد ١> نك رو م

 ش + ارش واولاد

 هلك يرش الذ, هيف هلك برش الي ئكت لك َقِلاَح هنا لق قلأخلا الا ةدابعلا ىعتسل الو كا نكرم الا كثيل ىار اكن !مأوؤتسا
 هم مس 1و رمق 4 وسر سوس ا عم مون عي ل 1: . موري ) ثا رو سل هه ٠

 اميره هيدا ْتاََض ارطم 2وَمتيإ نم ىلاعت ٌلرْن/ل اقفل طابلاوقعلاالش برضوت كدابعل 1كم ُنِحاَلاَوهَو ةدايعلا ف
 ص111 ا

 نم رالف ويلمايلاو ماتلاب َنْوُرِقوُي نمو ءوحن ور دق نم .هحو ىلعاموهه هرلع ايلاعا يار اًمَبرْلْيَتلا َلَمَسحاَواهئلبرا لق
 2 . : ا 0 م5 ا 0 ااا ع

َير تييذا ذا ىفاوالاكةب عفتني أَمْ ةني ذ ٍةِذِج بلط ةاينإ سا ىلا ةضفلا» بهن لاكض د الاره وج
 مو اِْون

 تكلل ىف“ كلام ائلطمب ما 37 لرانؤإب كس واول 1 يدخر سد
 هرلع دقوا امو لْيَّشلا س ُّّرلانأةاهلمى ا ةَلِطاَبلاَو قتلا هلا ثرطير وكنت كِل 'رزللا ةيقني يررلا هيدحوهو لديسلادبز

 ا للم وال صرع دا عب "<

 لهابلا كل نكأت ام ذ» ضال ىف قس ككدف رهاوجلاو ءاملا نم َساَكلا كَم اَكإَوهب اياكم الأب توب بم خيق رهاوجلا نم
 00 وول سل اس 0 , هلل 590 نا | هلع
 نيل لائمألا هللا -_تيابي برضَي روكسلا َكِلدكق اب تب أن يعلو تاذوالا ضعي ىف قحا ىلع الع ناو يعفو لفي

 اذنسذاَل ئم لثة َعيدمج ٍضراْلا فام ركل نأ ل رافلاا مهو ذل اوبس َنْيْلاَو ةدجلا قندتلا ةعاطل بكوب أجا ملاوي
 عرضا ص 3 سد رس لكل مس و تري رع . ف 3 عر ه5 هرب هل ., 1ك

 هشارفلا دامها ضو رمتَمَج او ىاش هنمرفغُي الو ىولمع أد لكب ةنخاول اوهو رأسي اوم كيلو بانحلا 4
 تطه د بحل ا"”لثمو ضرالا ىف صروك ابال

 ٌك0ديَمنإ ال هب نمي الو لعيال مكوه نمل هب نمد قل كبر نِمَكي لأ ني مَا لدجج ىلاو ةزيح ىف لون
 كة

 الا ياسو 31 سو ربط 5ب سس 3 ا ١ وس موكو 28 7 5 إل  [يوسود

 101 ف فا اع هسا لق 6 َقاَئْيِملا َنْوْصَقْنيالَو سلهع لكوار نلاعلاع فهد لع ذوخأملا وللا لمعي نوف ْةيَنْنْلا لوقعلا باص ©باّيئكلااولوأ ظعتتي
 ى يعد ىا مهب َنوُسْحَو كاذريخدوحرلاو ناميالا حم لّصْوُي ْنأ َةيكْراَرَمأآَم نصي َنْراَو ضئارفلاوانآميالا كتب

 ضارغا نم «ريغبال مر وجه بلط همي ةبيصعما نعو ءالبلاو ةعاطلا لع اوُريَصَنْيْزلاَو هلنممم دقن 0اس نوفي
 اهل _ىذالاوملحلاب لثحلا < مَ ةكسعلاب نوعفالي نوب نيا ةيناَلَعَو اًرس جم ابمةعاطلا اوقفت ٌةواَصلااوماَكأَو ان ىلا

 | نانالم لع قريتعل ار سا ىتلا نم قري رص تارت
 لب نيت اهفسالل عمار ار و قتنلا نحمؤمف ىراكن» ماسالا نا للاسر اش الروت

 ىوسسي لب عيا تايوان لو اهنا باوجلا بيطنخا فد لمت لا ىوتست لب ماوملا ىلا ى ونسي
 توله ىري نارمقي الذل ى الاكل والاذ لوم ا لارجر وفك ىف قوتي نمو ىوملاوويبطلا يلطف نكس
 وسوق يعمل لبنك الري ى ري اليف حف اذل ا ورع ىف قزوتسملاناارلذرعب اكل اًنناو كلما تايلظ نم

 ريدا لكل م اولي نيل غرار شرس وزنك منا ىارار شط فص وارق لنك ا وقفل ق حل مشا
 مازال ةدايعلااوقمتس اندلع ااررق اىقلخلا لسد ال يبدد اولوقيل كرار نلا قول لا قولكم لع يمناذ
 .دقياملع ارقي ناالضف قلن بلع ري, لع نوير وي ال نيج اهراس اوزتا منك رعيل اكبر عن ءاكرشل
 ءاكر شرد اوزنتدإل منا ى ا داش فصوم وقل لش امل الك وقال كرم رس يللي
 قعر ثلا قلكاودمتلاىا كلانا سال ىالوق ف4 لرارم زيبا يل ل شما وقلعرو نيل ا
 نال ؛ؤاوالص ارثا الو لو لش بع رمي مل م انصالا هر. ثا ةريورعلاب نومي اللا لبريلا قدح سي

 عيطولاومو راو عمتريدوالوق تي - ىوارع» دانغو لم فحم ريب ول لا لرش راك ابي ملعب ذل
 دلقفلق هلل ١ للتو لابج زب عرفموبوووعسلا ىلا و وأرنا ني داراو ذب يطدالا ليس ىلا
 هدانسالا ىف زاجلا نوليومئلاوبب و يمت ع ىواولا نولي نا لّملاورؤصلا ىف هيلع رتم لعرالا اب ىك .|١ لط
 - - . د بلا" امتسالا نير طب ن ولي يهتم نم عياوملا جوار ىل لا ىلشو ريف ىراجلار املا ىف از هج تدلي نا لكي
 نوشوامولق حرش نر ادم ري ز واطلع حم او ورا نم رام اريح و ل لع روم ارب زاةصوحعل

 ن'لامرالا فو بوزيي علا تحرانلا لعتراقتزالاو نورقويب ندعسطعو لضرب ز وقلم دق ادلع
 لروزاوىائلاوريرم لا نيا ع اسوار وق عر ورا" لع س انناركول ىزلا نا ىاريلع فر يظصلا
 . بلراربا» ععفلاو يسب لا نم مئيزى ا ءرلص ىلع وطعم ورفس وزع يف يب حتمتم امو للا والا اره

 لزق هلا لاب,رراوجإاقلطم ننوا سايتلاوريرحلا نضشررح او برك ا تاناو لل ادالكل قيل“
 ايا ناكم ىارانلا ةرقومومروملا اياورارولا خراؤنمو م وريم لوقو رعذدي وزي ى ريفي لوقو روسو ىاشبخ مو
 مسلوق قلل ”٠ لما نءتاذاع ىز رف لج نم نوكيو ريش ىلا دزدحلا قزسككا ريكا حرايصللا فو
 كرب اصتسا والم ضقلاوإماوجلاوا ليسا ىئرييئاابامد ى١ ابدي زررّلا تاذج لاي را وفجا بايمر»
 ءدسملا» ترم لبا تاؤبجو ىرلاوطم او ناين طلارنعركبلاو نايلطلامنررلاِّ امداضنلا كرنك قل احلا
 ىلا لائالارسلا بهي رق حيل لام فل اوفا عضفل اوراداك قاب تيان قح او روت ل1
 دبورنجلا نس الجلل ىواصا» لاشءالا نرقلا ير اجامل بتنم نان ىفرلاو ضطللاب هريبجداشرال
 باملاوسزوق لل لا هب يفشل لحل ورب ا شم اوبببس م نيذلاوريلع مدعم او اهيسا ني طلو رخأ تب
 ازلوطَعلاو قتلا نع نولسيلاو بالا نوهت اني مانا دارطاو ضو صوم صلا ءفانعا نلوم لا بر بحمل ىا
 لوزن بسس ى ا لحي لاو زم لزند زرق علك. ىواصا" كلب بالا ليتو نم ضيسرلا درو
 اسيل فولو موبي ا تافصلاب لل+ىلا مذ وريف اباميطدوولاو ليلا تافصلاب زم حمم ت ايلا هب

 ثم ايقدا موي ىلا رعطخو مرو لع نان مو رادع ولا تر ايف يمبسلا صوص | طيافدلا موتي قرهتلا نو شنلاب
 نوفل نيذلالق م 4. ىواسا» مايل مول ىلارقلغورهرق لع ناك نضو لل الم بيعولا تايآد
 درماو انا نم ىارهتكىف ىل ادت لامع اموا قلم اول اك نيو فارع الا نمسا لكم ورقم امى ارسل ادسجب
 لزوق حلك لمجا» لسا هسا ىلع يالا بسكب ما لكل شل وترا رمزا امافد لعرلاف ىباونلا
 ملوق ههيلسش كا» لب اولاك م كامب تسلا لاوتور لا يبلع (درمظ نم ترا شميت ل اراذصاىايزلا ماع
 ملا متر عااد هرسرَصُن فوزي لوالا لوعظملا صول ناري يزارما امرلوق وردك لصون نو نولصي نيزلاو
 قبلا مرلارم ىف ضلخاو مرلا لص ل ولاد وم ١ امن يدمي ألا هرب و لوي ىارور ير ينلا نم لوب لضول ناو م
 دالوا يف غري اذن ىضذ ربك انم تدرع نان الاواركؤ اهبرعا ن اكول يحب رك رز لكل يقف لص بكب
 ازب و ثراورهؤوا نال اًنراد مر وا ناكايزك مداك ذ لكى ماهوب ليو تالاف اد الواو تاملاو مايعالا
 زارا يبان ا لم نلوم اهّيمركر يب الا ىلع اهبح اكن لكمال نم ركل او حي ا اذر و ىوونلا لاكي اوسملاوبم لوقلا
 ارم مرلا حش نا ملع او زو رسما لب |.سدرف سل امير ن اف شاملا نع زارع ا اهسمرك نلوق و جو زا سمخا نع
 [ألسا لاسراو ريشا قاو ن ايلا مرعو لعفلاو لول ادلادرا لامر ايزل اب رتل اب انعم ٌديجاو ةلصلاو
 ةرايزا ببر لا ءاصو يطا حررت نارك والاو نرعلاب ةرهجلا لب علا ىف امني تريقو | و ب كلاو
 ناميالان ناو بلغ الا ىف لبء الامل قاملا نان نيرلاولا ىوقعكر تر عرس ب ورمل ةدايزو قزرلا
 رللاب مدي قيل لريال جيم ناييالا نمر ق جلس ”٠ اسمن عرور مالسلا مهر ايلا لكم
 لئن وزنلالاو ىوخبلا راك ٌقاطلا بس ى ع نيم ؤملاو مقل او نارا ٌالاوبب ني © ريو مرلاو ريطعبا
 تال علا بعام نا لإ ضملاراشا وأ ع عاطلا ىلع اوريصن يذلا ورق جلس كد ميرا ءلصببوارلا نا
 اطلا بص لع يلفت م اود ىا تاعاطلا لئريصلا |هبيطيو اسادا حف مدعوم د مييصعملا نكمل | (رالعا
 هلع ىواصا» نعل ملاو ءايلواما تره ءا) تراوهشنلا نع بصلا عجب !ل ع و, ليلا ىلعر علا (سيليو

 نوني وق نال لال لولسلا ل ارينايب طروسبل ايصال شالا عراوملالا ىلا قداشا لا عاطل لع و
 لوالا ل عل صاح لا راصف ناس الاي ةداسالا ن وز اهبسقعملاوا ار يت يس ارسحلاب ن وعيت ملا نسخ اب
 دلل ابرئلبا رب معلا هلع قلا ميسا نوري ل انلا لعد لبق ا يتلا قتلا مت يس مهتانرحم نوفي

 فلا ءازيإ ”لياقموارخآ ىذا ني مملاب الجر ىذا ىزلا ءازيالا حدو زير كر لعر خلا لمص عفوا هرم وج
 نال اكابر لطرصلاب
 هبسز غيل وقد نارب امج لطابلن يلا ورب وجب اهراملا جو قى يشر دير الار ومالا نعى اروكز مل لوق حس
 رانا اهلي يّش/ ىارب ررااراذروق حراشلا هررق اك انمريرتكل ع اجورفكلاو ناهيالا ىا لط ابلاو نكن يبس
 قلل اى عن نايبإل ا اماورلوقو لطايلل نرسم نائب وزال سا نمل ص اىلاو ىش اننا ىا ليسا نمر وق و حرراشلا ل
 ألا يف رس ا لى وسوق نسمع لكتب » اد نايبرساوب نمو قو شوشوم ازيشلاو لضللا لع م لكنا

 تأ ل 8 ينو وز اوقوزطمري ز لوغب : اسارابب زل وقي ار ا كالا ىلع ناوزوتو ءافج بيب زين وقب

 ْ . لمج اب شريف ىف اكريلا غنيا تي ارب وجل او هريز راك ريال تماطاملا

220> 

 | قنلا را دسك لا ةئس عفو قعملاو نيرتولا لعق يطرح ىزالاو خاب سم لت حلال ل

 يد يك 005جم

0 



 ميعرلا ظ رفرف ١4 8
 دسم بيس سيسصل

 نم نما ٌملَص ْنَمو هه اوني وم اق! رع كنج ىه ةرخبألا اللا ف ةدومحلا َةبَق أعلا ى1(راّنلا قع مهل كيلوأ ريصلاب
 ٠١ ربا ىو 4

 نم 6 أب لكن يقمع َنوُلْخ ري هيلا ودل ةتيركت حلت اجدد ىف نونوكي مهل عب اول مقتول نا ومِهتَْرْدَو خهجاه أوؤه
 هدب ب ب سيس

 طا هاا ام” ثيل سو ٠ َ ومد م جار. هت لسع ىادش هك ا صاصعاي ' 0 8 1 جه يسم ا + سس ل آذآ
 (نِراَرلا بقع عي ايندلافمكريصي ريصاو باوثلا انكي وس ثولوقي ةيندرةللمهلولخد لوار ىصتلاداةنجلا(باولا

 م ور مس ود لوم
 م4 .٠ 9 5 سا مج و م ا - ص و وس رس ىاوو هللوم و ١ ا 1
 رقكأأب“ جلا ىف َنْوُلِسْفَي د لصْوُي نأ هية َرَمَأآَم َنْوُعْطْفَيَو 4قاكْيِلعب نص هللا هع َنْوُصْفْي َنْيْرْلا و م' يقع
 قدرا ظبي دانا منهج شو ةرخالارادلا ف ةئيسلا ةبقاعلا ىإ ©ٍراَنءوَس ْمكَوهندا ةمحر نم دعبلا ُهَيَْللا مهل كيلو! ىداعلاو
 بتج فانيلا ة ويلا امو هيف ولان اهب ىا يني ويلا رطي حرف ةكم لها ىر|اوُحَفَو ءاشي نمل هقيضي ندد ْنَمِل هعسوي

0 

 هير نق هَ رض ولع ِهيلَعَلَِْأ الح آلؤل ةكم لها نم اوقلَن نول َلوُعيَو بهذيو هب حدمتي ليل ئش 0 ءادمال]إ رجالا ةودح 6 رس هه نبا سس أ مس #5 رس 5 وس و ىو و و . كايف ير . رع هع 9 لص كيب هم ل3 ! 2
 1 يس يس ري ب ل يي سمسا

 ك0

 هنيدى هيل دشري ئوْديَو اشيش هنع تايألاىختالف هلالضا 25 ْنَمُلِضُي هللا نإ مهل لَك ةقانلاوديلاواصعل ا
 (3بوُلعْلٌنيَمظَت البر الآ دعو ىا طل رك جُهبْولُو نكست ُنْيمطَتَو اوما َنْيْرْلا نم نم لاكي ههيلا عجرٌق َبََأْنَم
 ماع ةئاباجلط ىف بكارلاريس ةنجأ) ةرجنو سبطلا نمر دش قزظ هربخ أ دتبم تمي طلااولِوَحَواهمَنيْرْا نينمؤملا بولق

 موب سس لم سس ع جاع سلا

 ْمهلَع رقت اوتيل َمأ اميلي ْنِمْثَلَحْنَق هما َكنْلَسْا كلبقءايبن الا نلسر اى كِل: قع حرم © لنسخ وة لا هعطقي
 00 ااااا0اااااا ةييييييبييححححس سم سم

 هلا لَقَرَوُه نايرجل لق نيدرلاامو هلدوجسلاب اورما |يلاولاق ثيح هنِدْحَتلاب َنْوُرْفْكيْدُهَو نارقلاى كيل َسْيحْمأ ىِنَل

 اي سزنو (س مرشنل ان :ويعو اراها اهشان] ل عج او ةلما لايجانعرتساسبن تدكنإهلاولاقامل لْرْنو بتمويل وتوت عْوُهَل

 ويملأ نضر هب تققش تعظم اهنكام نع تلق ابيل هي تيرس نارتو و ىن كن اةوملكي قومل مآ ثمبأو
 امللزنو اوحرتقام اوتو ناو كريغ نود هّناسإ هثدإ ءاني مالا نمودالف كريغي ال عْيوَجْرُم هلاونِت لب اوم ابل اويحي أب

 نايلآا سس لك قربتعم اس نتلا نم قري رص تاتي
 راملا كو مقرف ءا روق أرشب شوا هأد املا ىلع تئدازق حل

 تانيوق و رارمّتسالاب الع فرارلا ىو كلور تمل نولي نازك لوالا أديم نعريث لم اوزطم أي
 [هنولخنني وربخ أ رتبب نولي ناورمظم ار يبيريخ نولي ناد ان اب ن وكي ناد ىّشعنم الرب نولي نازوكبي ندع
 ايندلايقاع يزن زلا لاو ف قحب ءفانمالاو ةرخآلارارلا ف روم ١ميقاملا ىارلوق كيس ج»
 تان قلم نالاكاس ةرئاولا ىاىب اهلب | عم ايندلا بقاع نوكي نا اموارا قلاامن ل لجلا ىب

 مب لوق هغض بلال اذ نمل م ئقارارلا ىتكن م ير يلا لعوا ار سبملا تنم لع عرونر ب و نع

 ناو فلذ عراسامن او امنولغري لف عرقا يضنلا لكني طع حلص نيو لوق نا ىلا مجرد يش علم نمو
 نووارلضن غلب جليم إو ملم لمن ناو هش لاب لوطم ا ثمل لصفملل صغن كأي
 نب اسالا ورب نال كل يو مما وطار ودع ن ايرالاروج» حااطصل ابريريتناو مد ارينعتو ميركل ابن م هيرو ىف
 نال ىا مب يرق هللا كان مني بادن الزم ويف لل اوت لوق ل مل لو عفن ال نايا
 لا لذ ن نكي مر اصلا ما اهعاب هني !ملوظو ناكولو لبا ىف هاريرامب هورس عوطل | باوث نم لرلا

 (السنول قي و حلك ىواص »ل المسا يلحلا تاايررلا لنرى ادام ناكن م لكذ ا حيطملا
 عمى وب د هررقاك ف وذم ل وقي يك لم اورزلا كيلمو رار لاب عفر مالس وق نالاراطا يع
 خرا" ةريسسالا ءمجلا ىلا لورعلا نمو [يّسسم ا ئمالسلا ماورب ةراشب انب و توزر ل اع دالك يلا
 لق هي ىدام»س يد ماايدومف ايدل تانآنمزلا انسى ليعمل وقت تش
 بكا مع ركلو يعر لسن ىا البن قلعت نازوو نوزع قلت ابلاو وزيرض نا ىلا يشي يراوثل ا ازب
 امي باونلاازب دا ميج ام اند هيرست تهزم ا تبر نا ىلاراشنا رص اهب باول ان: ل تح
 رك اذادنا ب نك رّسلا واع ترب ن ويضقمي نزلا لوف سل سل ٠ يركز لا رائي الكم رب
 (ول, ىلا هوزهازه ناو لمى تاموا او َةواْسلا لبا فاموا كب رعبا ةراعسلا لبا فاموا
 طارش ةّدئاف ايف ّق اشيملا عمالا نوكيا معلا ليكن ا وأ قاشيمر عي نروق حلأ  ىواما» مالا
 دقانال لاالا قايم ابدإملاو بر يعلا فك ايوهيرمهلاب داما نومي نا عننا بوم اذ قانيمر من نمر وق
 اطسرارلوق ل! عم ومما يلقع لئ الد تارك بلا كلت تاكد او صرف ا لئالوب معلا كل
 (نل طربا نونمؤلا اما متكر ال انيلع ان اه ّيفا ناكول اولاك سير اللا نع باو ازد إما قرا
 لب ناييالل اوبال اينرلا قزرلاطربنا حلاو لزب متم تلاد اينرلا ىف انمعنو قازرالا
 .داصا» انما نينؤملا لك يخيل و اهار سا طاكذل زر طسسرقفء اشي نأ لزالا ل ريتلا روب كلذ
 اورما قزرلا ميرنا اهسجاال نعي نزاخما ةرايعورثلا منيكشورورس حرفا ىرطب عززت تلال
 امي ناكر اد اينرل اي حرطلا نال م لو رهف و بحال وصبغ برلقلا ل لصحة حرفل اواورطبنو
 خارشان الكر وف نوك وام لق ناف هاراشي نمل سي ير: نا لق زوق هلك لكو ىوام مام

 ةرب ايلا تايلا نال كلو ملوق نمبسختلا ري رحيم الكزبا باو اذ يل وزن ةرطكلا بلط نعاياوجب
 بلطن لكاولا ىلع بست نا اسيف ليي لام ىلا ل الدلا ةوقو زكا ىف تنخلب لوسرلاري لع سرر لا
 ءاّني نيل رّلان !مكدانع رع | ممل لاك زياكفراكتتس الاو برمج يان ىف عقوم كل ذمعب ىرتا تايآ

 رشم لو اب لبي تلعبه, بانا نيل ىدمر د تي لك ت دانا ناو م ارتسما ىلا لبس الفرا تفي فن نان م
 قت داوم نيزلاوق نيس اىل و لكل ريىا٠نننءلريسد لو لش لبا نها تايأزا نم
 بس انا نم نم لوي زنا لاا ضرع | اهني امو لاننا لوصوملا ورب أر بن نوب نا اب عا روأ لست فز وكبم
 لةولتث_ عرا» لع اين اي بوصنم ردا سمائل امتع رنيم جن ما لاف امل ن اي فنوطعرلا شتا

 ولن عنو لوق حللكعس ىواص» لوبت و ناعؤا نعى انلا قابلا قارس اباوفصتتاى اومن يلا
 هزينا لها مواوس نشر لاوتسالاورثيلاب يملقلا منعت ىبر يلا رازب زيي للاو لعاكلا ندؤملا رم الع هزي ملا
 لاذ ىمتقت نؤماو لولا لصحييلا ركز ناريفتل اذنالا هي آو بولقلا ب طنش ناركز نارِؤت ميلا
 مدع كلذ نع شنب قولولاو يلا ىلا نوكسا ١ اب انعم انرب مزييئ هسا ناب بيج او فانت نوتيلا نم ثا
 .ىداسصما لافنالا يآ حم ازيورنم لولا رسلان فلا لوصص اني الف وزع ف ابرلا معووريغ ترف
 رع وا بيطا نن ىلع ب ليثو القار طا اواو ىراي سلق ى ربك سينا نررصع لو تيل
 كلايتسإ اكن ايليف مالا مارق هلق لال اء فرس ريعس ىلا نع نابع نب اورمتا هاور زنجلا ف
 لزنورو هللا لراربا» ئش لك عر تمعسو ىذلا رجرلا غيمبلاب ىلقل ارةووطع ل
 لسمو رع يلا ليصل ىلا اولسر او رزجكلا بلحن اوسلج ريما نبيل اريج لصتولا من كمر افكى ١و امال
 دك لايورينف ف وبن نا لسنا يدا نير لامي اقف سلا ىلا مب امرؤ سدو لج ميو ميم العند م اماذ
 عر دز ورا الا سفن انوبيعواد املا امه ايل لعمب اذ (نعرازمل نضيع لعرا اسيا خت قيح اع امحفد اذ نرقلاب
 ايزل عررلا ل زهسول عمريت ايلا ل زك شسيحو واد نم كير ىلع ندوب اب تسمن الت مسلف ند اسلاك و
 عم كير لب نوب اب ترسلف سرع ز ال عررلا نامل ترزكس ام نمو ىف يرو اجب اجو ابريل( سلا ىلا
 واصلا هب تلزتف دم تلا لمن وجاب تسلو نوملا ىكن اكى سد“ نافايصق ل رج انل ىو ن املس
 نيالا حد (ئلاف وزع اوج موق لاتذول باج اوفدنا تري انآ ناولد لق حلل
 ذاع كأم مل نو لاوس هي ملوسد اناناس اف فسر عاشلا لوف نر اني ناكل هريرَمَت و هدام
 ول باو وألا ل اكو منار لعفل ع ارق لبن رعب اه لحلول لا مر ةداتل وت قح انو هان در ري دارا
 ضرالاب سطقوا لابجلا ب تيرمهسول لاقذنا/ لا تريم نارق ن اول نمرلاب نورطلب معد( ارتد مرقم
 ليزتلاملاعهام يلا كم لما ميلا ل زم نناول ولات المحن نه نم قديس ااونمؤل لو نئكراباورفكل لولا كدا
 ااوتوا ناورة صل اماولم امل وربرّست ف دزمول باوجن الا ةراش اوس الن: ملط ل
 ناكلو ناكل سششولو مل أساء اطغارّجل هديب ضن ىزلاو مالسلاريلع لاق يلا هزي تلزث اهنا ى هداف
 عضترلا باب نعال اسفن لمقر ام ىلا لكي نا نيبو منضؤم نمو ف عرلا باب ىف ولدينا نين ريف
 ف اكن يالا نم ادصاري زعيم اياذع ماني نا مرضك لذ كاطعا نلا زيا لل خاو زسمترلا باي ترص
 | | حور ا#» ىرماولا ماما لوزملا ب ايسا



 سس | ام ممإس ْ ش] رب
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 ه١ ةبلسلا نهو كب ئزهتسا ابك َكِقْن لس يري ِرَقَلَو ةكد عتق نا ىتح هيب لجل قو ة داحيْلا ٌتِلدجال هلل َنإ
 1 0 ب ني عم

 كلدكق هعقوم عقاووهى ا © أع َناَكتْميَكَ ةيوقعلاب تهت ْلَماناَو كَ ْيْرَلِإ تلهم تلت رولسو هلع هلن!ىلص ىنال

 مانصالا نم كل نكسيل نيكه طاوهورش هريخنم تابع '*ْتّيَسَنأَمِب فن لع بيقر رئي هنا كب ازهبتم| نيب لمت

 ماهفتسا ضر فلكي ال كنرضب ىاامر هللا توربخت هويت لبا هيض هل ديوب ند 1كرت ملي ولعب انه لعلب
 ف هل ةقيقحال لطاب طب وَعلاَن رِهاظي ءاكرش وهن ومسنا لب زا كلذ نع للاعت هملعل ناكولذ دل كيرشال ىارالا
 موا ندامة ليْضيْنمَو ىدهلا قيرط لبيت نعوض مه نك موك دك نيب لب سلبا
 هبازلعى اويل َنيقْمُمهلاَم وهنم لشإ"قَمأ ةرخإلا ُباََعَلَو رسالاو لتقلاب اينولا قولا فاكر

 ةفص لكم نام © قاوم

 ؟ فيل رمي أهمذ لكؤيأم هامل هي نم يرن هكيلع صقفن اميذ ىإ تدونحم اتربخأ لدم وتم نعم يلا كبل

 اهي :01 جلا 76151 نرد ىف كرضل 3 نر ةبقاع يش هنج ى كر اهضاجم ده قس هه لويد

 مس سس سسيبعمعسلل مسا

 يذلا ٍبرمَب) نمو عه دنعام هتقناومل َكّيإ زن امي َنوُرْفي دو»ولا ىنموم نم وريغو مالس نبهلدادبعك بيك

 متل ىلإ لزنأادف ترو ايي ل5 صضقلا»دعامو نحر لركرك هدب روتين مدوهيلاو نيكرشمل نو تاداعملابَكيلع اور
 - و هرهللو و9 7 -

 بولا ة نلب ييَرعَمكَح نارقلا ى هنن لازنالا َكِْركَو ىججرم بام ودإ اعدادي نهي كش لوما لسع نان يان

 مران نم برع اورفكن يهل نذل وق حل لس نيكل شب سيئ د لعرعي لور عي ناكواذا | | خلى دعنا ا هانم نيش لاق وق سلس 5
  ىد اسم” داوم نيريعرم برم نيز منال مف ةذماذال مضاق ملتعت ال و م سمضتنمال لاق زداك | | د نوكيال نابوملاع لان عبريايلا نال وانعم هنعتلحلا نعب ساي .لمجتس ناو ىوخبل الق نناوم وا خب
 سائلااوعنشوا ىرسلا يلرط نع اوغش نحنا و نايس نايف ارهتضوداصلا من اورص و وق راى دداطفاحلا لاق نيب لخا معاج ورع رهط ور نب او نييسم نب ىو ساه ننلو ل قدرتي
 رم نوبة ميك تن ايفا فود و رفارس لو حل ىواع سنع اللا اريك وقيل نيني موا امه رتيل ناكزبا س ايي نبا نع راخبلا لاهر نمل دانس ابديت نئرند

 د مساديز مفصرو مقلط لير إلاوم قر يقو ءلصلا ست وزاد ئاعلا نم لامر لوق د« هنجلا لم | |. .ةيرف هيلاو ىمد لاق ناىلا كي ف ىلا خلابد لالالا نيم عاج ورلغ او لاك س سان مد
 انوا دوصق تمكن ماا انك روق كهل كل نيل كوب لشلا ةدايز لعدا نر نم بلال شرعت .| | نوضح اك لاق ليل سل كل مدي ف نحمس شيلا نوال ركنا ةئاص حمو ذم ا
 سس اممالوكام عراوفا علمت لف وريد رج لكول ئش لكى مادارا ل وق حل شل ىواص»» | | ناس اهلا ل اهتم لوا ليلا ملاوسودوعسلا يل اوربا ىف اك نزاوبب و عنخلا ضل ىبو ويلف وانعم
 1 قارسملا مدع اميف لظلاب دما مادابلقو روق ب! < ىداصا٠» نا ايجالا ضعي يف علقم اينرلارازنك اش ياسارلق تل ا" لما من اك نومي ال راي ملاع ئشلا نم سياف نال وانعم تل حلا نعم

 هد اص»» شسرتلادونع ىلع يلخ اهلي اراوفاف لذ حمو رفتس نال ليرعلار ل نمل ص اعابر وف روف امنا مربي قزدظاو نانا اندو ةظراقتا ريما نولي ناز يد أطير الرق هلك برا
 يل نيالا ةنجا ف سا منهن ىامؤاسدحامغابنرف لي لمدوناو سوو مت اكازيسن للوقف حل اط ا |١ لئاضلا» تحن نمدايلاب لحرب ايو رتب ارقد لازم اضفط يصن ا جنو مو طراق لحدا معو
 نر ن وق ورابصالا بعلو ىلا مالس نير يداربعكد وقو لييجالاو ةادولا ى١ بانا م انيأن يذلا ورلوق .| | لحل الد عاقل ذل يلد تلا نالوا ازا قم ارن ل لحفل ناو دهرا طيات لع
 ناسناو نمإلابريئامد ناني نوب دا الجر نوف ارث ىراصتلاونمؤم ىا مب ىدارعنلا مؤ نمو ىادومملا | | ضو لع حي لا قحاب ملسو يطع شمل لصون لزناى ار ييببي رح لعد ئو لوف اك لبا

 نرسملوقوا يذلا نارا ناار ناو انب ب كابول ىف نزالا ةرابعو ىوا يب ضباب نوقالفو 1 سيل طعم ىلا قلوقوايعرف لحدا روتي يفكد ريل اب لصرقو روق بكس لكون

 رز ةويشلاوديرتلاد ماك الا نموه نوجرفيل مادو مسرع ثلا سرلا لوسر ب اوما مو .| | نايل زا ذلاط لري ناد لاممالاد اطال( ينم افرق هسكل# لما نما رعد ايق مزون
 مسوي ل! للص ا لوس لععاولز بن لا تاعاحباىنل بازحالا نمد نآرقلا لوزن و رهتس تولارجج .| | .اهل' ناكل ب لاح لع ىل اعنا ا بما تع ن افي وق ليش لراس » نماو طف
 رانعكلا نم بمازتالا نا تسلق ن اذ ةدانتو نسملا وق اذبو رضع ني نمكداصنلاو دوما ور اذا نم | | ل, نمو تكس لنا لعوب ىارعقوم علا ووبب ىارل ل بادب حرداشملا نينا رع ن اكوا ما
 بس ازتالا نلا سلق هي نم بازطالا نعد لاك بننيلثنرقلا نوركبي باتا لبا نم مرتو | | ١ بكزك سب نكلوقب حداشلا هررقاكض رئيربلا ودار لا لل حا ”معوفرم ءلوبعوم نم لا اق
 لذ نورنيال م« ريعو مد رئررق تاهنورشلادجوت ىلع ت الاد تايكر يفد ودق دال لمب نورتي ل | | لسن خيا نامل هزب ىف ىبخلا لاقى وانيبلا لع يركز ءاغاكوبب نفاق نكس
 نولارسو ىداصنلاو وسلا نماوملساا نيزيار ب ايداملاد ليي الو ةاروبلا بس تكبد املا لالا لووقن اواري» | | لماع نال و صد اجب كلذ س نك تميل هب سنن لك ع وب نا املو !ن ايبا ملع نم نون

 احلا ماكحالا ضعنو صم” انا نورتي اولا نالضع كي نمر ق هلع. .لمتم منت م الجد | | اعنا يمتع عضوه عبو نياك شل اولعتو ريال عاملا جلا مقفل س افلا سايقلا
 م حنا نماولدبو وفرار كل طو لس ريلع لاسر ةوببن ورطياوف هو مسن تبا ام أ |. داكناوك ناطخد نأ ارو م“ مساايناىا مملح اي انام ىفرعا رايب لدحاو ورطوما ناداكرش
 رشللا مب ةييدملا) علا بانك يكل سو هيلع طل وصد افرع راراذكل يق يجي .فدام | | .الازوطت ماا سيد لس ! مك لاب دما نالرعسلا دوج يئدت ىذا ناكنا لوقت اى اري جد لعاب وخل
 ١ كو جي ا ظ فلاي ىذلا ماكمعالا نئى ا صصتقل اى ارو روق كاب نرلا فرع اءاول اقمئرلا ناعرلا | | راه ل وغلا نب نيم انس يانلومد ( ولعل اوي رمال ني حلا ىنعا علا ىخن يم اب نم خرجت لحن
 . ىلا لزنا اف تررماائا لكى ا نم : اباوتوب ب لشاالورشلاربءا نا ترها لقفز تلا مس نا م« طوف اب نيولاوتعل | ىتجم اورك_تنلا ىلع ووعسا ةزعإلا) ناهس الا باين

 بوجود عئاعوا حم نورا ذاءاورظناف هديجول را ةدايلد اذار لرالن ذب كالو سلا ميغ اناب | | نس لك ىف عدم لا اهسداس تالطب ىف اوغَسَسهفا ورش ابلا مناد ريد
 مانلزلا حلاو هنلزنا ين هلا نم نالاعاييرعارطر لو حلل لئادم»» ب كشيل ل نادرا ةدابع أ | عراقالا نك ابداصتخا حم معربا بسيلاسمالا وزب ىلع لمس ئألا تما سيت حو فلا ىلع 0
 او امها” ا دعاط تع اطططر ليلا نع نايت الل ركل اد خس او بيرعلا ءفلب س انا ىيئ اهلاع | | ًيضتسالا نال ةراشسا ال لوق «طسكلل - لمجلا نما ملكني زو اي ال ابرسسفن ىلع ابد ازمروكذ ما
 انررمت اي فيا لزم امن الو متانليايربالا ىلع لتكلا لزعا ال ىازلا هانز فاذاداق تعا ل لدرلوق دال لوفي عرراشلا هيمق فوز ارجو يىراكلا / اهطتسالاو لم ا فو نايوتسي ال ىا يفنلا حم
 و فيياكتلا ختبيف نال العن ارقلا ىارئاد ليوق ناسلو كب ادي ايبرعن ا ظلاوبب و ب اتللا | | وما داولحتو روق سل 7 ىراكنا مانتسالا نك فو ذر امبو نيرعالا نيرو كر ملاكا
 تسليما لبس كر احلا سنن حبب يبس نآرتقنا ناكا رف مارب الا و ضئعنلا و مارا و لارحاو ماكر ود | ند متم اونا م نلوق سلخ *هريرصت موكا ض وذل ابل !ىلع ل لولا ب جف انيس ١
 نززانب#ن عملا ىيزل اركعوارسو ارنئبتم لمعلا و نارقلا لوبقب قلل ربت ىلع ركع ل ىف اوين ا نا ليغ و | | مط مانلا ىتجؤلا ليم ارلوق هل سس ا” مب امس ارو ىا نزع مالكا فو عروف ىا نمو ضن ى ا



 مس 2

 ةتيارلاد

 رسل

 ,«ىرشاأو

 ْمُهراَوْهَأ تكا نيل وس انلا نيب هبوكحت

 مس اس -. سب ييسسسشيبيبياا-بنبيبببببسللا

 اكمال نم ءاشي ام هيف دي دغتلاو تيقختلاب يفيد هنم كلوي كليك هيف بوتكم © ٌباَراة ده
 صحبي ييَرِملاام ف ةيطرشلا نإ نون اغداهيف امِإ هل مالا هبتك اموهوئش هتمريذيالىزلا هلق 9ك
 حبب ب ب سبب بسسس

 طعال ْمِلَّبْلا َكْيْلَحاَو مهيي نعت لبق َكَتَبَق منْ كا نفق! نيونحم طرشلا باوجو كتايح ف بازعلا نم هب ْمُمْدَكْئِزَلا
0 

 000 سمس
 ليحوتلاب لول نم 1ج[َم َنُجَباضرفهتلم نم هيلا كتوع لي انيفراقكلاىا

 راذلا ةرثكب كورد امل لزتو هيانعنم ءنام © قاَوالَو رصان كف ةلشان نص هلل نم كَم
 منال مدن ذبل يأ أَيْنَ رحجتم ٍلَوُسَرِل كام هرهلشم تناددالو يردوا

 ”معهاربا

 َكِإَبَق نبق كلير نسر كلو
 ا

 ىلجا لكل ندور ليد
 ل و لارسال تالا ار ك0“

 :لضع# ريغ
 كم

 هيا

 ةىانسكعي

 نل

 ه
 كة 00 كك1كك“ صم | سس اا بسسس

 نص اَْصْتْنَت مهرضرادصقن ضل َقاَنأَتأ ةكل ها ىا اويل مههنأجنف انبلا اوراص اًذإه ُباَسِلاَئَيكَحَو غيلبتلا الا
 برس وهو كك دار بيعمل ءاشيامب هقلخ ىف مكي 2!اّورماسو هلع هللا لص ىنلا ىلعمشفل أب: [يؤواَرظأ

 يشب سس ع مب صب ص يوب. يبس دوي علا هيل ا سس سس

 ك1 مم

 كَم نق ©ٍباَسل
 لعيذ سفن لو بِكَ [م ملكي ىلادت هنال ةركمك هركم سبل دعيج كلا هلي كب اوركم امك يبن أب مالا نم جهنم نيل
 2 رافكلا ةءارق فو سنجل ا هب دارملا رفح !ملَةيِسونورعش ال ثيح نم هيمرمبت ْ هنال هلكركلاوهاذهو أه ءارجابل

 هيممممسصخ --_-ب بسب شسسسسلل 6

 رف اك ال |ةوار لع _

٠ 

 وزين ورع ىبالد اراب ١ باو يضل اد رم وأ

 لَسيْرُم تنل كا اور نيل لوي هب احدا و لسو هسلع هند ىلص ىبنللمارحجل ةرخالارا ىلا ىف ةدومحملا ةبقاعلا ى©راّنلا ىقُع

 58 ملف : دي تي ا تاو 0 اتبهقفايوك قرن
 ار ومكتب ىراصنلاودوهيلا ىموم نم مق ليلا مِلَع هَلْ نم ,قادص ىلع "كي يبو نحب

 وسيخواعيراواناتنئثاواىدح |كتيآلا هللا ةبعناولدب نيذلا ىلارتولا الا ةيكرر حا هارب ا
 مف رسال جرش لهشأي كي ةنلرا كلذكن رقلا نط كاننب دارج رحلعا هندا كل يحيا نمتكلا زا مب كب |نوسبحخ
 رجلاب كلا دوهحملا  نييَحْلا بلاغلأريرعْلا طاح لإ رونلا ىلا نمل دس متر 2 ابيذإر ناميالا رولان ضكا ييدلا
 نا الج_لك ةربتعما سانتا نم ةربي نم تاتتييلحت
 روق هس ل« داشلا لالا لرلااذي مب سن ناكر شمل ل .ةداسنلا زكي هوب اع مما هوه امل لورا

 حرق و ةأراة/ابوذادريسال ناكو ةيرس هاجس ةرح مارا هي يل ايس ن اكرّسف هيرو اهاوزرا |
 رلا لصر ناكرشف مل كاواوالواىا ٌيرذو لتي قاعد نب نولحى ودل اهبوث ن كنز

 اينو ٌيضيزفطرمساهلااذلب ةدالولا ف بتل ياوفالو روك ذ "الشد ثان لدار لوا دبس سو ريع
 الا سنع زير نصر يبد نمملكو طد عب اربا ذرب اطو بسيف بيو زهد ل اربعف زمر ميلك ما سر مل اذ
 مما تسل ورجل تشن ادذ اهب دئملا ىشر يطأ الا معطر ئايج ىف اعييجاوق امو طعد يطل ١ :ييدام نم طر مي ارب
 لال ابرعو ل اعالا باوث و راعالاو ل اذرالاثرهفامريرك ىاوريركل] لاس لث»

 نّلاب لا برزسلاو صاع ريل ن باوورع ىلإ! ريكا اب سيبو ديم ءاشييأم بساتكلا نثوكي ى ارشلا وكيل وق
 نم ابلغ مجد لكرعتب لتي تدقو فا عدب ضيف ماهى الا نمد اهيل ءاضي م ايقاب مم لتي ىادا شيب رهف
 مس دب لو ق زا ن سوك لاك ينال ًاعوفرمربا تعري هدر نبا ني اةوئطلاو ةراحسلاو لج الاو قزرلا

 ةواتسلا لون ضوورعملا عاطصاو تيري اولاربو امتد ىلع ءررعلارعفد لع نع و يف ديزي و لج الا نضوكيو
 ةداقشلا الا ت بقيد داسيا طسلاوكاعوفرمرط نبا نمنع سب نارطلا عررط اورق ىف ري زو ٌةواعس
 َةداَمْاوةداعساو لصالاو قزرلاال|تيو داير شلاوكأ ساي نب!لاتو تولاو واو قواعسلاو
 تاواد نع يراوحي عيال! نى ا ىلكلاو لاىتدلا نعول و اًيسلاو داو لاوج الاّةامناروعس اور عو
 ةيوتلاب بسولذلا نمو انام وح مركع نعو براقعالو باو ف ا تبعي بااقتع ال و باور يف سيل للا
 طولا رمال نقي كن لكى ةماعاسنا اب دما نالإق يالا ءذب ل اراضي امره وكل سكك لاو
 ةداعسلاو لجل ف لقل اازكو ريفيو قزرلا نم كسلا نااول ا ابر زعو روس تاو يب زءانبو

 ةداقشلاو ةداعساولجالاو قزرلا الا تبنيو ءاطيام لاوس ابن نبا لائورفكلاو ناييالاو ةداَمْسلاو
 ةوابقّشلاو ةداعسلا ىلا ءشلايوج ام اتابالاووم او لربتل اورسلا نا نايبلا حور نو بميلثل
 بدئت عريخيال ىذلا صار تلا +٠ اصنع وتيلص لا ]الن كلذ نالت اهن اذ نوتضر املا
 باتكلاماو تيد ءاطيلام موكب اكن اياك مب سابع نبا نو از وفك ا عروفل وب و لز الا ىف هتك
 بل اهلا" نول اهرّمد امو ل اخوبب ارسل لكي اذ بس اًنلكا ما نع ابعكّس اهع نر !لأسو ئش د عري ال ىزلا
 لرص لعل يلدو تلاردا نك ياش لوب ور غو درت فوزم رماد ه؟كاذخ ىالق تنل
 ىلع نالو ف وذم اطعيا ب اومو بق شما لعمل نان طر كييفوتنواروق داورشلا براوج ءلمجلاو
 فوزي انين ليت آملا تيل انرلوثو ليلع م ولالو يريم الف مريول رولر بتل احرراشلا

 ريئيذلا فااخريلع لري امكذرق دا ىف اغلا طرشلا بارت ضم لربما نع لكس عرداشلا ل عنو
 رازللا عمت ل اوزي ىتلامن و وصعم او لك لب | را ى مصرا متنا قت تك لمجو م ليا ول ركزي

 امماربك كل نضرالا فرط صعد ملاذ ةيةلاعلاوماو مجرايدو مترا عشرواو ل اىت سلا لاق مب ايارلعو

 راهعلا تلوم ارفارطا صخور اؤدلا لصرا صوصخت ل [.ميبي الفايد اما نارخألا و نيلوق عضم اوركذ امو منال زو
 اينرلا ف لمص ىلا تارا ل اوظمؤ ملا لوفي سلا نال يامل زر يس نع يحوف رش نيج ءاواصن اوراربكلاو فا سالو
 ميل يلا نا نم عم املا يف ملادب شصار ناكاذ انزعلامعب لاذلاو هايج ارعب توم او ٌراهعلار وب بارثلا نم
 ىااؤلا لسورهلع يلا لص ىلا لع فل اررلق لا ىواص ا“ مشردقمعب نيدو و مبز رعب ءالؤارافللا
 عرورا ةرؤطارايد نص صنإ مو ارج اهبلع م اليئساب مالم الاول ىف ءاز ايف '”رباوصا ورك لب 2 ارايو غلاي

 يح ا بصاصل ليد مو ورلاو لاطبالاب ملا بعي ىذلاةبيغتى زخات هاروت ص
 لح داري الارركلا لم ل ابقالاو ريلخلابمالس الا عزرا قعملاو بلطلاو رئت لاير غا ونعمل نال بمتتعم
 . ى ا ةونلم الو رسأر لع مام الريز داو عاذفان لكي سلاو لي اكل اولا لع بسلا رش وعمال
 بسلا رابتماب ملرءايئ اقرت دارابالازعيالو ل قولنكس درك لاذ اهركلم تر سيل د زرق ل كراس اع
 ميطعرسلا لص لل يلست يفد اير كملي ذوقي نك ان مالكم ل تسب ا فيلو الذ يل اءاهتماب ميو
 سضنلا 1/ يا عرازج امل و ادعاملا تب نيل اروي رطب هىناتةهلل ل مر و ل نااماو لس 3
 مؤلازرج خلا ضعب ىف و ابراج رق كيل كا» نورعنتيلال ثميح نسب مه ايزل كراون رط مح ازرج
 را راهلاو لام لعن ىغل ليو ىينار ييسر ثمل اب ىقكرل لق وق يكس ىلا" بسك ليحل
 انعيا لع اوه رلا ل ضوطسم رع نار وق وي قلحنيعو قييم ايي لل انو او يلا نين
 نوطعمرر يللا لع هرزع ناورلوق ل4 لمجال لوصوملا عر يتم داذ ضرظلاب عنب بسال لو
 سن اللا لاو يبو دن وإلا ىف ةياؤللا ممن بالا لع ءرزع نمورْلا نا حم او لالا نول لك
 تلف ىواما” اًقلطنوا ى!ىراصنلاو روما شؤم نمر ويقف ناررطلاو ليج لاو ةاروتلا لمت
 ةروصا رز ىف تركؤرق ميئ ربا عقلا تدلق نايف دق لدلك ل ذب ترمس لا نيك ميئارمل ةدوسلو
 مك واصا» ضروف عانينا لي ريشا ارطا ىنضتعمال ديس لع ناي بيبا عرقي د ايربالاك
 رةنهلع ىواص »سر اثلا ىلا كر يعم نا اوعسم لق لإ تروق ىلا ىا يسلالةحلت
 يقرا حضوم ف ليلا وانا نا ىب ىلا ءلمجلاو ةروسلا ني بس كا زب ىا تو زج أ رتيرجخولا بس انك
 قل عرمبل اورفكلا قرط نا ىلع كاد يل ارونلا ىلا تايدظنا نم زوق يل . كراع ةرلثلا فص
 رونلاب ناييإلا نكربعو عم مبوب و تر ايلظلا نس اننا حرك لا ىلاهت ئالارعاوالا سي نك !نيرط ناو
 مار ير ئعل |نولين اذي لعورم الاب نذالا فو مبترمايلق تل الربا نصورطم ظلم و
 لبيالفبلائلاريزعلا]] و كلش ناب رقلاو قيضوملاب مضتإ ضن ورونلا ىلا تادطنلا نم جروزملب
 لاس ئاس بيئي الفد ومريم ا وق وري ط فئاس
 تسمي رقلا بسكلا فام تذلاه ناو ميكا ثسداو |نممل حقل نيف ىا س نا شرق حرع
 ترلوتايريبر لبى لا خولصلاو دري مللى ا ميل نم وق حمم لج وب الا قف او بسبجيالذا
 . ىداضصيب ١ اًبع



 ىكرباأبو

 01 ا

 ماس
 نيدو اديبعو اقلخو اكلم :ٍضْركْلا ىفأَمَو توسل ىف موز ئزَا ؟رباخأ دتبم مكرلاُ ةفص ىدعبو ناب ب مطيعد الكب

 مدهاربا ”٠
 همس سلا

 مم ب ييسبشب -  بسسسيبسسسا

 هاسؤلازدد ملال يبس نع سانلا َنوُدُصيوةَدل لعيوب نوراتخ َنَوبيتَمي كون َنْيْيَلا جريل ٍناَّزَع نم نير
 +4 يبي هيوَق ةغلب نسبي الإ لوسي ْنِماَمْلَسْراّموقحا نعت ييِعب لاصق كيتو ةَسوعُم اكيوِع ليبسلااى ا اهب 00 0 و 1 وح و رس ا ا 0 ك0

 4 وهو دوسي نم ئرتكو ,اكنإ نم هللا كضيف هب قام حومهفيل
 انوئايىؤُم اًمَْسْرْنهلَو هعنص ىف همر هكلم ىف يزعل

 كلذ ف نإ هعنب ثلا يي ِْمْمَيَم و كاميالا كروت لا رذكلا تدلل نم ليئارس | ىنب َكَمْوَق جرْخأ نإ هلال وعستلا
 أ لنيك اذا كيا ولا همنا ْذامْوقِل دوم لاَقِْإ رك ذ اًورمعنلا هِرْوُكَش ةعاطلا ىلع ٍراَئَص ككل تيل ربكدتلا

 جس سس ست اساس يسم

 :١ 7 لم كلل لص طقسا | ١ ها ل مر وودديوس م رس رصللو ني و سي يااا جيسوو اوس ىو لوس س و سو

 دوي اًدولوم نا ةنهكلاض عب لوقل كَم نوقبتسي نوبي تن دولوملا وأ هدب نوني و نان 37 كيو زر و

 15 ذو نجِطَح فا نق دلتا روان كلب بانعلاوا ءأجتالا كلذ ونوعرف كامب اهذ بس نوكي ليثارساىب
 نإ ا 7 .هلوبح نا ل 01 7 هلل م ” .٠ .ك,بج د

 للك نعال ةيصعيلاو رفكلاب ةيعنلاوتادحج بدني و 3 َةَيْيِراَل ةعاطلاوديحوتلاب ىدمعن وُئدكَش نيل وكر ملعا
 ك0

004040414 

 هلا

 و ن١ رو وقلم 5-0 و 7 4 8 .45 و 5م جوؤوتص و -.

 ةعيص ىف >ومحم ليي هقلخ نم قع هللا ند” عيوب ٍضْرالا ىف مودم اري نإ كموقل نوم لَك قْيَعلنإوَدَنإ
 مم 2ميالث نهيب نم نبيل و كاص موق ثوم دوهم وت ٍداعو جوف للبن نيل اوبب ريرقت م اجفتسا| لوألا وحب
 ىلع ةحضاولا جحلاب ديبار تُعْلسي مكهتاَج م هترتكا دلل الإ
 أ ةةبيرهل عقم 9ينرل ري يو نك كلَ نيل نإ و مكمعز قع هي تايب 225012 916 ظيفلا ةدشم نم اهل عارضعيل

 و رمت وب ملا دج

 أهلا ىإ مهماوفا ف ْمُهَيِرْيَأ رمال ى اورق هق دص

 اولي ضر و توِلَتلا قلاع رِطاَكهيلع ةرهاطلا لي الدلل "ديحوت قف كش الى اراكن مأوفتسا ٌكَمِوْدلا نأ لست
 1 سس ل ا اس سس دايس بس سس م وجعل مم

 رس سم 8 هاه م - *ىرو .- فه ٠ 7 ىاس يو و جر ١

 الب ْمُكَرْخَوُيَو دابعلا قوقح جارخال ةّديضيوبتو ا هلبق أم جي رفغم السالا ناذ 5ٌنذاز ىم مل ْنُد نق كردي هيحاط ىلإ

 نذل اا لك قريع ار يس نتلا نم ري رج تااتتيلعت
 نم ىاوا ن ارب ضطغدا كرب لو جل

 بدك: بروي سر وعلما ىلع موت اذا مقرعملا تمعن نا قرع اتا ىف ازبو زييزرعلل سمن ريب او زيزرعلا
 سافصلان# اىذلار_.رم ا زيرزمحلاّسلا طاع ١ لص لاو ناب زطعوا الري تونم ا بريول وعلا

 روفر ُارلوق ىاأرتسس خرا و لق جلس ع» ةرطؤم شلانلا تريبل و نان ادنم مرّت شالت

 لصفلا نمر يف اد ضرع” ارعالا زب و نير فاكدلى ا تمن لوق هلل # ريك هرعي اهوريف ءارئب لاب
 ازءلوربلا نم ىنجالا أ يديف' ناي وب ىذلار يرش باذع نم وق ومو ىّبَج اي تروخنم او سرخملا نيب
 لدوار وق ن وكيد أر يملا نويت نيذلا برا نا ل والاد اذن اسم! ليندا وق نوكي بارعالا
 سلا" لذلوا ورب أ بم نبا ىلع عر رم ليت د دورجبو مذ نراك تحن ل وق ل لس لج ورجل
 مّلا ليس ىلا الاقلطم ليبس لمراد ببويحنل ار ينعلا ناري ربي ليسا ىا اهض ونس و زوق تك
 لا ليج نويفطي نيا يي زلا لاو يلا ليس نوكرتيوو ميوعم ل يمبلا نوبلطي نعم او مب وعم ابو
 لضواوي اهلا ف زو ال نوطبتو لص لاه ٌميروتسر يل مس املا ىلع س انلا اول يور يجاودّضيل اجاهوخاو اًئيز

 اهل نويلطي ىارينعلا ىلا ل عملا لصواورابلاض رف امل نوني ى ا او خيتو لوق ل42 ل لعفلا
 ووتسلا ىلا نم مسج خف ازو يك ان ليس اهنا لالنعاو هرص نوري رين نول ويل ىاازيز ىا ابوعزقد

 م نوكي لفل ورب شروعبموما اميل نير يخل لكل ىلا لوسر نم لس دامو لو نشا ١
 واهلا سانلااميَث ل قولا يرجرس نيه ا تدب /السايزعانلور نا تلق ن اذوب انيطوتث ام من اول وعل لو رثما لع لج
 ولكي ىملق جا مترف هيث يرحل نإ م نا لحم دسم ىلع مج و نيكعملا ىلا لب هيب يلا
 كلو لل نعي نت ميلا نال دسم الا جيبو ىلا هجاعالذ امض دداول واسم لا خيبصت زي نااع
 فيبرتلا نمدعبلا زاطو ولا هبسرقا من ل نيت ابل وا موق ند ناكورواو ناسإب لوني نا نيكل يب لما

 درلل ناكتلا سملق ن اف ورثت ادمىارموق ناب الا ل وسر نمر وق يشل كرار: »ليدل
 مبلل زنا حمم قلل ماكر لسرارتلا لوسرفممل ل سرا نيزلاداملا نكت اورمب اظف مي اذن نيذلا موب
 موق لكي طافي ناكف تادلا عيل عشا ناي بهجارموق ل عجب ناسلو بم و ىفر عل |ن اسلي الار نه
 ىواص"" امهر يطا ذول و لبا نم ادعا بمطاين نا قبلنا بكرا رخلاب ملكت زنا تسيب م ناو مخل
 وحس اولا )»لا لوسر نم لسرا امو ل وق ىف مجا ام ليعفل ىف عروس ولا نسرارتنو لوقت سبك
 ىلا» لوقلا نعل |نرمصتس لاسرالا نولل ءراسغم نأ ّن ا ىلار يني خرا نار انلتدرت عش
 مثول مايو ليثوركب ا قلثو ىولسلاو نملا لازناو مالا ل يظن نم ض ترتر و نق
 لاتو سابع باراقرقنت وق يش لال اهيدرت بررعلا ماير نمو رريط املا مه الا ىلع محق ىلا
 1” برطخلا نمر اتوب ى ا بيرعلا م اياب ملاع ناظف لاقي ةنيلاسلا مسالا قرلا حن اقوي لتتم
 مداح وق و ىلوم عب هام لموت لذا نعم او سو ريع زيا لسى تا باطل ذاو اق هل
 بازيلا دنا ةراشا نب داولابرططع لا كرانيا نوح يو زوق هيل ى داما ندورمتني
 ل ةراو مصل تنناكنادرابتعالا اذممرياختلا عت برازحلاردوس م يضتومفرقبل | ىف ااوروكرملا يلا

 || رومالا نشرب اوم فارع داو ل يقتسملا تاريزملا نعيم وبس و نسب احسن وق لل واع
 ىلا ص فسر ا و مرش قلحتر ايلا عاطماديجونل ايرلوق لل ىواصو لج ا» ةيينع ملا
 طقفلا صو ررمول ار يترش ا لب اتم نمد اهروقر صو وعس نيا نسيب و ورم نبا ربعزخ ا قدي ذل رك ركل
 نيتداعسلاب نول انمرلاو نما عب ل صحبت ةزطالاداين لارين نما مرينا وقيل كك كا
 ةراطارعولا بش اج ىف مب رص ربيغولا بشاجف بادي اب حرمي م مرفل شلرت حلا ىوام»»
 ىو امارس الريب لقي مورا كريب ى ل احتروق لذ رينو رهط دبس مر ناو ل اهت زاحجرص /ىلا
 فدك ام اتبع اتعرف وشلا باوب ض زعو رشلا يراوجويج اني لي زعل لق تل
 ب حصد اب تزماماو ثوزم لا باوجلا نبل عى د لورق ل كس ىواما» خلا باو
 رق تللاشس ىواضيبا»ريعولاب ضرعي هرعولاب حرصي نا نم كالا ملا ٌةداع نالرعولا بس اج
 بكر ادم »ثم جنديا ىذلار م” | ومكر ناار يب
 ًأينوجبورعملا نيو ارا لم ادور لا مديل ل وق دارت ه1 معرب نتي ذل اول هلق
 نرزسلاوا وأ (وق مدرب امو ع ف طع مب عي نم نيزلاوا ملسر مداه يب دوريطتو ربت نين يذلا
 ؟ مج نم نيزلاد نيكس ةرابعو حانعياب ىو انميبلا مذ اك مارتعازيدا الآم يلعن ال لوقو دين
 رهف اهوا الا ريل ال وربخو أرسم نور ناورنم لريملا لوا لوالا لوصوملا لع نط ن وكي نازو كب

 جرا زم رطصتر ع وقول متي نبا ىل نكتسملا يذلا نموا نيي ذل ا نم ال اص و نولي مّينامل لوز

 اسد اي مرلاذا ناشالا نان ناف كلو رتل ىا مت ايفا نأ ميريل درنة نع
 للاىا اميلا م اوفا ىف مصريا مالا ىارلوق يطل ىواصا» يري ىلع نعتيوذد لشرق مرنم
 مس وفك ل سرلا ب تداهام ظرفلا ةررس نم ىربرلا لمى ا ابدع اويعحيل ىلا نب ىف نا ىلإ ثيل ىاروف الا
 .ءاييبنالا هاوفا ىف مكتديا مقل ور حما ليو ةركلرختل ىلع نيمو طل نم لع نال سي اونعع

 ملاجلاولور ارك مدرب وحسن ب ا نشروأ ام لوالاو ء ايبا ىلا وحلى نامه اازر لعو رزاولسر بام ل
 بيراذر اص يعم يارا نم مير ىزوا ميررلا ىف نيحثوا ىا ىتسر ارا نم يررلل حقروص وقيل: لك
 ةدلز وق ىلا لو شلي لخيل ) ناو سفنلا لفى ب مببرلاو تي ريكو فص بيرت لكل عو
 ىف رولذه اواهلا قوق لرخال يضعوا بوف لا نيب اهم ضنعي مالس الا نايف لضخ لا لوف ىلع
 . نمل اهلا "مل اظملا طمعا امل ضغيل ىرذلادو بمن لك نتي ىبرح ا ناو اهشالا
 ربتاءىل' اقطع هعلزوكي الورابخافانيتسماومبو ةيؤلاى الحاصلين اش لن ف جلع
 لح صنب رو جراهزلا لكل الضالل لن ابل تسلسرا لسرلاو ىنعم ا ىفر لع وفعل ان وطعم نإ
 . ل ىد فاوالا ىف يامئادنم مدت ع تلا وق واهب اسبلت ى ا انتاياب حسمع لج ٠ اج بئاعلا مال ماللا نأ
 سيف ةدعاوو إلا نافوطلا ميلكا: ٌتراذؤلا نوعرف ل ايزغا قلو لا هدي عرزنو وق إلا اصح ل
 السا ريرعل | ااورفلكن ا يوم ل اقول جسم لكب» لا ملاوما لمس ملا انرلوق ىف ةدوكذملا ىبو
 الوبر ملا مغسل نا نمت و و (نصلاورغللا لحرازطالا لب امو انعلا ل الو منن يلع ايرذعازب لامن
 ١ ظ . .ووعساولا اد بيبررتل اي لطيرعلا
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 !«مدهاربا مسالا م يرداأو

 انوا مانصالانم مويا نبي كام أت ةلاصتن ولن ائلديف قبال ثنا امَنإلَو تدملا لج ئَبسم لبق باع
 كين مقلع نمي هلل نجل و رتلوامك كلذ كال نعت ام نإ مطشر ملكة كك دص لع ةرهاظ_ةجج جي نظل
 لقومية ها َلَعَو نو بوبرم ديبعأن الورماب كلا نيا نطل لير نأ ل ىغبنيام كام وةوبنلاب داب نم
 مكاذا ىلع: مؤميدأَم لع نريصنلَو كلب دوه نق و كلذ نم انل مناقل ىا هذرا َلَعلَكومتَكاآَملَرَو هباوقني جَيْوْنِمْؤملا
 اتسنيد :اَميَل ف نويصتل ند أ انيضنا ْنِفكسرْطا ذهل اورَمَك َنْنْرَل ل 5و 0نوليوتملا قولد هللا َلَعَد
 ثاري اورصنلا َكِذ مهكدله دج ذه يدب نم مهضرا ضر مك ةئدنآو نيف اكلا ة يئيليفلا كرما برجع لس
 َباَحَو_رجشموق لع هلداب لسرلارصنتس اوفو ب يعل, 9ْيعدن اكو ىدينيب همأقمأق  ْنناَكَم َفاَحنَمِل ضال
 ةييرصوأَم نم اهق يقسو اهلخلي ميَمَح همام يا وبرك نم قحلا ين امم ©لينعوللا ةعاط نعربكتراَجَج كر سخأ

 يل هيقدر دزي ةفيريداياَل هتراريل قرم دعب ةرم هعلتبي ييجي م دلاو قلاب أطلتخمرانلا لها توج نم ليس ءاذلت
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 ا” واكي اني ل

 2 باذعلا كا ذ دعب ارو نمو تِيموهَم و ناَكَم لكن ن بانعلا ع اوفا نم هل ةريضتقملا هب ابس| ىا ُتوَمْلهيإَيَو هتهاركو

 أهم عافتنالا ةع) ةقدصو ةاصكدحلانقلر ملاك هنم لد وأنتم تتوب وركب ةفص لكم لصنم ىوق © طوي كاز
 ننال ادتبملاربخ رورجملاو هيلعر دقيالاروننم ءاذه هتلوخ ربل بوبه ديدن ُفِصاَعِو دي ضَولا في ثاكَعشا امس

 سي إي إببببب-ب يي س سعال
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 رك رولا يهبل كالهلا للص وكل ة هطرش م لمل اياوث هلندادجي الى رش ىلع اين ىلا فاول يعاب اج رافكا ىا

 كلذ أ ريلابب ةيْيرَجَقْلَحم ايوب ناتي نإ قلخب قلعتم قحلار ضنا هيولمتلا َّقَلَح هللا تاردرقترم اهفتسا طاخم أي
 برم و ما :٠ نى ”ةج”ارعق 8 . 5 5 0 . 8 2

 اقعضلا لاق عوج +عوقو ققحتل ىضاملاب دعيأم ىف و هيفزئبعتلاو قثالخلا ى ؤزرَبَو يدش هزيم َلَع
 اًوريكعسا َنْيْزَلِإ ءابس الا

 نال الج لك قربتعل ار سا نتلا نم قري رج تايرلت
 مأاندرطب لانو تل

 لبسي مم ثمعبل السر شبل ىلا شسبمي نار شلاءاشو لو اننوو ةوبنلاب نوهقتذ اريدع من لضعف ىا
 مل مناك وبلا مئاعدا رحمي لعوا ةيزملاهزمل م ائكساو الضو عل ري ىا ندين الدسم انوفا لوقو منع
 ةلع ىانيب رفللا ف اهاجلو ايزعت ىرخا أمس رؤا اوجررقاو جيل 9 تانيبلا نمرياذاج اوربت
 رمل أوو بصل ذ ورم عئرلا نولوريتعلا نوف ىسو نونلا سيفك م نءاملا هاا نورت نارلوق
 ميال يملا نم فطن انا اربرمعا ناهز فور يبطلا نول فاصاواو حران وف رومى عريرئتلاب
 ناو نان ىا م ارلا نو وق يأ حلا يصل ىلع امل لمت نرلمب او رسما اهنا ل انلاو
 وهذ رف ن اد مثريخوض تنم[ نام هدم لص ترازججم !(ناطع او ةوهلاب اي ندضففر ثلا نال شرب نك
 بساوج زلال نالامو لوق لكس ىواما» نورو قمري ان ل يويلطما, كيلع ن قرروا لف مدرع
 اوك امئاد انع لتس يف الو نيا اميل |رومصرتا قل ايلا نايتالا نا نحلا نيس ناب انوا ملف
 ناىلا كلذ يد اًساو زيلع ل كتل مرع ىف نلرزعال ى اال عن امال ىارزو قت اكل مارا يمي قلتي
 حد يوم ىف ماهتسا اي ىررقلا نو لكون ال نا ىف الرع ى اى ىوانصيبلا ٌرابعو ىراكنا م انهتسالا
 انادب رق ا لاح او رنا للم لكوتلا لرت ىف اش ىاريريتلاو لاحلا عنضوم ىف |. رعب امورإلا اند دارّالاب
 ىلىا لل ىف نرذعا ىا ىف نحب نمور زعلا ىو عن ادا ليز نان خب امل ىا حرراشنلا لف ملا
 وااطباب ىلا جاوا مرعل دالاوب, د مي درصم ام نا ىلا ةراسا ماذا لع وق حش لحج بلك لا مدع
 تفرع مي انومتذ ال صا الاذا عدمّسلا ل ض وزر ثاعلاو ريهسا ءلوصوم نوكن ازوكبس س اير زنى ؤزع
 تدب ىف علا نا لايام باوجوأ[ن ريمتل وق كس لجانب ميلا لعل لصوف بلا
 رياملا نا باوجا لص اوو رئي ايس ل الصار فلل نبدي سن من بسلم لسرايا واب سبتلا
 كرش قوم ىاهأى ري نري ماقم ىارلوق سلا حرا#ل ايي ىف نيل او نيل ىا ةرور يحل احل اب
 ءاسالاذاميحبومس و حيا اب عار ييوا ملاين ى (ًءمو نييسلا نو نايم مسا م (ئذا ناىاراشا م ايقنا ىف

 اني نيبو و نام ىاناكم مسا ات لن ا طيغكل ابر لع ايق ىلع ائفل ف اهمدرسم نان اننا زفت ل
 ىزلارْسلا فوم مال باسل فق ولوج ري دي نييرم اتم ىارلو قيل لما نمو ب ل

 ةراثاَيآلا هب( يازىل اريعو تانورق تش رب عرورلا نس ماعلا مول ىوايع يف فكي

 هشورلوق كلش ىواما» ةرياذلا سقف طعلا ناطورمبت ننزل ار علا نم ن ولا نايا
 لاا َةراَشا يديني هام ى | حرراشلا لوق سب ىو يل اًرعو بززعل ابىريكو ى | ورمل أب ءائسكار اهلا تانكي

 لما لكم اعنا برها لاوق ١ يشر ينع ينو ما سلاب لسرل امنسس زوق حل! لس ناك مس مائها نا
 نال نقي فلا مرئاو ليقو ةرامت نيم وقلم دليل سرلا مل ّعفَمساىر كلوي نان انا مارك
 لو فئاتمازب لك ب داورطيم ثاو طنا برجلا نس ىف مثال سيرف ير وتل يقو حاملين دغالك
 ىف هروح يوت ىبؤرمالا اخغل لسدناسكب يابس سابع نيا ]رقو ملا ىوا ور وُ لم فل ع لاو الا نوري

 هس دو ١ مص و رب َ 8 َ 1

 نم ءىد نم هللا بارع نم معن وعفاد نوقع : خت ْلَهف بان عمج 5 726 4 نإ ناعوبتملا
 مان الا راسا الغري زوق حلل لمد اويتضسا معل لاو نكلضامل لاري متسلاو لسرلا ىف“ ةروعسسا
 لبا نم او اهلظري ليقف نزل نوكياذارف ليت اكل اس لاوس نع اي اوجر روم ىلع ن وطعم سلو لاحت
 ىوُسنم ىف داازاف سرا برقي اه وثم تماما ىإ إن علال ىور ل السيأم ولا وق جلط ربو وعسل
 .1 1!متراعما حطقلا سمت. اراوتقسو لامك ربد نم خي قثوراعما عت برش اذ انس ار ةورف تسعقو و س#و

 لب اوبر طيل الو عطس الزعم ل صشسى الصم رق سوم اولا نص نلمس ى اهدرو زير
 اورفكن يذلا شرت حلل ”٠ فلئلاو مارولا نعم َيلط ضال نم غادر 3 تل
 نوكواورفل نزلا ٍر ل ايف هريمصنر !ئوزم اري طاري ويد يس موب و ا دعا صواريف هآمرب

 نومي نا انلاو تيلو تي/ل يت مل فيك يثار مقم لاوسل ياو فن انسمد امركم لا عارلوق نمزلما
 راثناكولاو ارك اهتدوق هرخوأ تب زوق هلك حارا د امرلو لاَ لريرنم لري مل اهاوأر ب لشم
 لاو حرراشلا عى شم اا مل امعادم لدبي و وق هلك, أرتبلار ينور او لوقب حرانيلايلا

 ةرابعإلا الازرق ميل ءدالرلاعا ىلاعترلوقوريخوث دتبزل اورفك ن يلا لشن اهترلوق ندورخأا
 فلو ماعرالا ءلصو قرصا افلا لاو نول لامعا نماولم ام ليف بار لايعال اري ىف اولا نرزاثلا
 [ىنكرب لاما تناكن اد لامع الا هزمف حرالصلاوريلا لاا ملل وكند نيد لولار يو فيلا رزقا وريسالا
 للام انصالا متوابع لاهماب دال يقو | لك دطب او اهطيح !ورطك ناي ورفك بسلم ايفل مدل اهبجاص سال
 لانا اءعاورظ  داوزربو زوق جلل لج م سلا رم مة تطرتو تلطيف جت يا اوبط

 كلو _روعسااواربعوقو ىقكل كر الردل عاملا مي مصراشي او ضرالا نابل ىف ميل ةرم ىبت ريع
 ىنحل اوروضلازوربلاو :ناييقلا مول سيلا عم و ملعمب عمرازرالا متجاوب نعمت سلا نسر ايا ازيا وز رب هلو
 ل اقرا ب اوتريجس اوزرت حلالا _ ىوام» ارباممث اصوا نمت م بريف لف نلف ١ نيب نورطي
 امو نومي و ناكاريملاعمل اوتو د اىبرسلا نال ىا عفو لاق عك كل ناب باب اذ لصمت م. ايشءالا وزب نا
 لسا ب يزل ىاادبب ب كنالوق قلل ىوام ا مراوسرم ل شرعي ليصتسملاو ضاملاو نئاكوب
 ىلسمكن ايبا مر اب رهيب ىزيلا دى اأن مبلل ىلوالا نمر وق ل لل ىواص »مد ف لوظرلاو
 لععل نع نوزخ 0. دمت مرعب مي انناو ييبتلل ل والإ نم نإ ابدعارب موا نمو نم يف نيس انو نييلا

 ىزلا تلاعب نع نغم سا لب نم احم يعبملل ويلي نا ىف نا يرش زلال اترسلا بازع لعمنوبب ع
 ناخ مسلا بازع نم ىف نمو ةريزم ئُت نم يف نما ضسلانلا انمي سرس لا ملاكي زو لعمل و يب
 5 ل مال ايلا ل كك ين تمرّول لذ ئشل فصل ص الإ ف ارنا فوك
 هيرصرامنم سدى اهترلوث ىف (السلاو قولسلا دلع لاق, نغاسا نم بررقيلالى انيس ايلول نسلع
 حرس اذ اف ير سبا ررترلج ىاسأر ةورفسسعقوورتو ىولت ميل لاذاخرسبركيثر يف ىلا برقي لات 2
 بازل اذ بوق جسع ىداما» 2 ءاعما علقت امك ماوس و لافاك ربو نم 2 ئثووءاعما

 تقولك لبقتلو نحل اورايج لك عر تاع ليو بازردا ل كرث اعرغارو يفر يلا نا ىلا كلير اا ولا
 مق حس ىواصا» كلذ نما انرامال ذر ئوريرم لاو براقحلاو ت اي الضو امر سا اياذع
 قلع دق ىذلا نا نعناو متنرشلا عررطام لاوس لري رم قلت ايد س انلا امي نالت ياتي نا

 1 7 تامل المت اوس نيررخا قلد ايراو مشن اراو موق (نغا لعر داك ضرال او سراولكس
 راع يس طن مع 0



 !”ئرباأو

 كل

 سس شي سس م ل ا سس سس

 | نان الم لع ةربتعم ا سا وتلا نم ةري ممم تارت
 ماانعزج١(نيطعءاوساوق حت نزار عروطاو منع ايف كرو روق نلكور 74 تو رسل
 م ا(نيلع ني وتسى اوأ انربص

 م الك ني لع اوس روق نولي نازو مس بسيخم اك اد دصمو تريم اكان اكم نولي نا لك ب ورازطلا هج لع
 يعم اول اوت نووي مهن الذ ماع ماء سمن وكرت عزب طول اهن نولوقي م ثا ورام هديل و ني عل
 ريصلاو عجبا نيلعوتسى ا ل اانعزمجا لق لس ىواشيرب »/ انيلعراوس نولوقي مز كن وربع
 معو ثكتر اذلا فران نرسل اور نينا لان نيشسلا لاقدر رن هلل عمر :راجنالا مع

 راوسايوط انعفؤن ىرمالا قمم وق جلس ىواص ملا لمع ورلا نامل لوفي يوضو لير انلا لبا
 ناطيشسلا لعر|نلا لبا عما ىارر ع اوعمتمماو زوق تكلس ىواما'ر ننارانلا لب او عج انج ا لبا
 ومو بلسراشلا لبا عئبجتراز نيرو عطول لايم لاق يسيوقذلا فو فشكرا نمر ز نيرزم لع لجومبو
 الكا ىف نا للارااوك مرض زرق سس إلا نك ادعو كرو ليلا نال وقيل هت شرف ام ملون
 قد ص كل اجا ةلالرإن زمول ئفدخاو مئرووو اكس ذ قحادعو كري ؤرشلا ٌناردَيتلا لوالدتي البنا
 معدد هريزؤأم عا نزمو اين مالوعغم ىنفسقيدوولا ميفلم از مترو روق ن ناو هدري ان مض ارعولا لو
 مصرس ف ةزملا نا لوطي بم ازعل نراطوفسب انارلوق هك .لمتا» با عالو د انالنجالنا
 .[ رةنشل م ىددايرفيسرافلاب خرعلراعر عبرت بكس .لآا# مش اخرس لا ٌخرارعلاو برا

 تنزف ل لزك قانمالاد ايورعنكاس عب ايف رسم عرب نييلسك خرم حبت نير عم لص لاو إبرسكو ايلا
 فلانا الاددي تلك ئاضالارارف حلايب تلطداذ نادايلا امجد ناتكاس قا فازعاللنونلاو فيزختا مالا
 ءاي و هنلاس ب ارعالاداي نالئين ننال ع سيرسكو تارك ب الث ىلاونماصلكتو مشل ايلطرو الا ةررقلا لع
 | ق١ تكل ازرق هك” ورؤعو بهلنلانسنيئكاسا ايل ال ترك يتلا لف نوكسما لما مكتلا
 تس ادغابارريدركو يرش اب مرام سرافلاب نملاو نومك اي تركاو تررتبى ا مونيا عررفك
 ىداصا/ ءايعسلا اوتاكو ف عرش اهمشالا لاوماركؤ ىلاونه [نيزلا لمراد زرت هل جنات

 وروصغملاو؟ لس الئسونعب لايف عراك لا بزعل بوقد نحمل نا هيلع ل اير مرنم لرد زوق هيلا
 اذبو مسرع و عررطلا ين لف شمل ميما نا قاىنلا ل وقر اظلم يجولا ذر و هريطرنم لدبي فيي م ييشلاب
 ةريججلاو _ويربسلال دس ركل كل قو خلا لال زوق يي ١1 لمت »در او لعن اير ى روت ع بروولا

 يذلا اتفما ضال كزياسبصتر كلا الار ال ىاررق يلطط فاغلا» قوعرلاو يرسل اور ونس الاو

 ىواصا١ فلؤرخوراوتسالا وري او ييبشل اكدت لكل كل يو امبالا ناي الادصا نمل بقل لو

 لاما سلا لور نا امنع يلا ىايررك نب نعش هللا ارز لسروسملا وا لنا ىب روق تلا
 عشت ايرص تلو ىداوبلار ىف س انلا حوف ىب ام لو ربخاو قرن مؤم لم يرزنصر ثلا نلا ملي تا
 اهلا مسوي ثنا ل سرنلا لوسر لاذ موقلارفصا ناو وق نارشسلا لوسر سري ءرقنلا اهنا ىف
 لك اهلا قوت وق حل كرارم» مشالا للا بها تاكد تلك نكول ىني برم امخ غلا
 ىان يالا ىب راك عا نايرالا تملك لنك يزنعو ة درؤ. لك لييقو رسما كسل ب نب ريس وانو نوع نبع

 لل نمؤملا لصي ىاريكرب لابو ءايسا ل ادعي ناكرالاو ناسللاب سو نمؤملا بلك ىف ب امتنا ||

 مز

 ايزئصممأ انكزجأ اني ءاوس ىدهلا ىلإوك انوع دل زكَتْيَمَهَل كلا اًئرَمْو نوعورتملا ىا اوك ضيمبتلل ةيناشلاو سيبتلا لوالا
 اوكمتجاورانلارانلالهاوةةنجلا ةنجلا لها لخدأو رك ىف سيلب | ُنِطْيَشلَلاَقَوأجام 4 ٍصْيِك ةساز قمايإأَم

 بْرَص َفْيَل_رظنترك مله لم مهتيبأ فو ةكئ الملا نمو هللا نما ذ صيت خير نذإب ايف ةرادقم لأح

 .| لورملاوببو صيخلان/ ب اذعلا نثيررمو بص يكن م لاوربصلاو عرج

 !"ميهارنا

 ةىسكاز ْنِفيلَعَل ناكل ىئاكريغ هنا ْوكَكْرَدَوَو كك نتضذ ءازجيلاد ثعبلاب حا عم كريو هلل نإ هيلع
 | زكيرغمبا كا ام اىباجا لع ةكشنالوونوموأ 110 بتسأل وعد نأ نكل "ل ىتعباتم لعوكربق ار دقو قوت نطْلُس

 لاقايندلاف لبق نم هلداعم ىاياوككارش اب ومرامي ترفلاف اهرسكو ء ايلا فب 'كضرطمي منا ار هدكذيفسب |
 نيد ميت نمت تلج عشإطلا اول وعم اَوما نيل لوم ©غييل اس اضم رفاكلا َنييِلَفلاَنإ ىلاعت

 ص رسرق لق نمت ١
 000 ا 2

 1 سب قل ع هس يي يس ساس

 كم كنا

 اقف ةءامشلا ف. أاهنصْع اَهْعرَف 3 ضرالا ف ٌتلكاَهْأضأ هلخنلا صوبي رجع هللا هلل ةبيط ملك هنم لدتا
 .تكرب هلاني وءأبسلا ىلا دعضي هلعو نمؤبلا بلق فةنتباث ناميالا بلكت نكهت داره نخلق اهرمن اهلك ىطعت
 ةرئبلل كا ةملكى 3ك وَمِلكل كَم نونهوبِف نوظحتي © نوري ج14 سائل لئلا نيب ُبرَْيَو تتثلكم يان د

 عرف الو اجل تارغال كلا ةيلكش نكت اين ورقتسم هراَرق نماَهلاَم ضاق نم تاصوتسأ ديما ةلظملا فقع
 وريد نع ناكليلاوجلا سيكي لا قمة رنج ىف ايثيلا ةويسلا ىف ديحوتلاهطكوه ياللا اومن ذم ثقب ةكردالو
 كيل وقي لب باوصلاب باوجلل نودتهم الكر افكلا ةنييالفلا للا ِضْيَو نيضشلا ثيدح ف أايكب اوصلأب نوبيجيف مامن ومكتيو

 ببال

 ارلزناولعأَو شدرق افكر ارث اهركشا وللا تن اك يل لا رظنت ركون 6 1 يمنا لعنبو ثيدحلا فامكى زال
 ذا نذوب ._هرقملا 9:]شيواهند لدي ءايئزكشينايب سطع دج كالهل راب اورهاي رجل الضإب مهم

 .... بسلا» املا باؤثلاو كرو ييعورفل ل امعالاو سلا لا زب نرسل ان تمد لك للرب اولو

 اوؤلماويللاو ليلقلا لع لطي تئولا للا ىف نيكلاو رئراراب ىااسد نزاب نصلك ق حل“
 نرش ءلسس ةداسق ل او قرم دخل كف رمت ءلخغلا نال ةلماك نس اهبب نيل ارباب لاف اذب رارقم
 اهررصو اراممد اليل لك رب لثلاث نال ليعود خوري لكنردج لك خيب: رلا لاو اهم رص تو ىلا (.علط ندي
 لصلاو يريطلا مكى سيلا لل اوتريا لاقرايسا لا روس سور رق حلك ييطخ ار ايشسو
 بلقلاين اريالاو لكوبرعو لاع عرفو خان قرعاري قريش انا رجلا ناييالا نيب يشسلا رو و عرب حاصلا

 ادام اوواوف ف سمعم و اير اولا ريل تررظ كلا هزي لذ نم نان الازلا اذ اذ ثامب الاب لمد نادالاب لوقو
 ورلامتلا ل وار وصي ى ارايسا ى اص مو لزق قيل“ ىواصا» لعألاو لع احلا ىف امي عفن مانذ
 علا بشيلارولا دس لاقور فلل لكى بلوق نملك عرورا» قرشا وزب روعصكاب عطش ل ورم
 ربا شيب سننلاف تسلا لا بيكر ت ملا اقف في ةريحشسلى ودلاو ريف ء هش
 اميسفنل ملاظلا زيا سنعنلا م( يف مري دنا ملك ب د بلا ررطكما همر يس زيف قروبك خرامالا
 .| حرورالاءوارصرعل ضصرتمل ايار فل تيدا و ىعاعم ا باكا وارث ان صورشبلا تن اذ يف ابديت م وسب

 انلرضت لو ضرالا حو ىف اهقورع لب نصرالا ىف صولا امنا امي هربسشمملا مع ل ظنفلا بروق
 مث. نم اهنال بلك اسمه اهبديسسو ىدور ارث طر لصرالا ىلع تي ارو لم ايس نيج ىلا معمقت امل
 عرطصقلا رجلا تشتم لوق كلش ىداصا»ل قاسالام مثل او قاس رجلا نالرجسلا نم ل
 ىذلاى ا تباثلا لوقن ايروق حلا حوراا ككل اب تزفاو اس ىملتتا اك لامصيتاب
 وسجد ىبيد ايزل نتد ىاويمتفااذا نول ري لذ ايندلا نار  مءولق ىف نكن مترئع مجاب ىسبن
 ري وإلا ناكر ماها قل ىف ىازق حلل لت” دورفالا باىصا ردف نيزلالو نوت

 نموا ور شمل و سو ريلع لا لس يلا لوس نارام نش اوصل نيو ب اولا نقلت ترقلا ىف

 فليب نمو ليد امو فيد نمل ناشف ف ءاسلبج# نال هت ايف هرج ف م ورداييل لان
 فللئزز ىدبع قرص نادايسلا ضد انم ىو اني متو كيب لص ىبب و ماسالا ىنيدورسلا ل لوي
 لالا سرووعلا مو م واربيص سسموإ,يعس شع ن اكدملا لوقي ميال اونم 1 نيل ا ثعلا تمي وق
 زاجل اشسام ناكن م لأعن عرق حم جوملا ربما سيك نيم ىا ناكدملا ماس ا لوقت بليا
 ىبب و ملسالا سد ورشلا بر لوقت نموا اياف لين نمو ليي دامو كيد نم ل نال وق و نار ىتت
 ييواال لوقف انه اور اكما اياد انو تنك ن ا نهرو سورعما هونك غل ن ال ويف ساو هديا لا صرت
 الل ىف ندم حرك وحر نم قرط طاير طيف ندول يلام لشمس ملف ين نول فيل سائلا عمبسا سنك
 ددئالو ءابداب ىردن ال ىاىدذنال وق هش ىواصا» تيلئالو تيسرداءل ناز دو نيلتش اذ
 ملاك ناكر هوحضو نايا فكر يدا ممن اخارئ ب ىاارغل ار رشا زوق جيلا ٠١ ةويكشلا ناكر ابداب
 ىلع نع اهلا هادرو رز ازرع هسا قراني حجي ىف اه سابع نببارلاك يقر اذكميوزهألاب لشن الر
 فطر تلو سس نيل الكا طعرع نشد موز نب زنيم اوني ناجل امج ىلع نع ىرطلا ىورو
 .نييل اهلا" هيف نيل او ىا مولا نموا زج نم لاع | نول صير اونلارادل ن اي
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 اه ميها ملكا معربا امد

 هراكلاَكل مكعجرم ْرْكرْيِصَمنو الية مكاين دباُتَم مهل ْلُك م السالا نيد ديس نعاهيضو ءايلا ججتفي اوُلِضُيإ ارش
 ةلاغغ © ُللِخاَلَو هيف ءادق كيال موني ن[ِل بق نق يراك اري حهنش كرام اوفي ةولَضل وهي اوما نيل ىداَبي م 1 ور متر و7 دهم 5 تك م,ركاس هب جي هلع ىلا ءءمص م ىو توم ج١١ ٠س 2 لو ع؟ وم ا صد كني ويه
 نفسا دل وكرطسو كن هذ تملا تيمي جرو 7 ر[مل نم لرنآَو لصرألا و تولت َقََحْيرَل ةخاقل مود وه عفنت ةقا لك ىا
 سارت ال امهكلقىف نياير اجيب [ةرمقلاو سنتا كلر و ةرهنالا يك ركع وهنأ رأي لمحلاو ب وكرلاب رخل ىف يربي

 ١١ سامو. ووؤس ورم ف 9136 س رم ناشر وة وسب ار .. ه١ ٠هىدأ ط/” كا” در “ا ٠ ا

 هللا تمن اوك و حكحلاصم تح ىلع ومسار نكن عكَاَو هل ضف نم هيناوفتبتل راو هيخاونكستل ليَ كرك
 ركداه هير ةبعنل شكلو ةيصعبلاب هضنإ مل ظلاربشك 57217 رقأكلا َناَمْنإْل كر أه عاوقيطتالموخنما هم هنأ ىنعمب

 1 هم ويس

 و و

 ملظيالو نأسن | مد هيف كفس المرح هلعجت:ءاعد لاعت هللا ب اجا لقد نما! اذ امي نلبلاّله لعجا تر ُمْيِهرْتا َلاَكذِإ
 امم رب( رح املا دك

 نق اريك نلذضا ماتصالاىا نك تي فماّررزكلا ليا نع َضبَو ندقب وبدا الخ لت ذل تادرص داصُي الو لح 1هيذ نب #و يصر 7” 2 < و 7 رو د مي هليثس 5 ه٠ ى هيلكدو و / ا 5
 !اهيريمجسلاو اره اي نما ىلالط الالا ةممسسششللسملب ىلا ا32ل-_ _ ل سل ف رماو هالك طي نى صلاه سس لس 5 0 دق

 قاعي هيلع لبق انه مدحت روْفَع كن اضع نمو ىنيد لها نم 'ْنْيِم هنا ديجوتلا ىلع زعِبَت نم اهل مهد أبعب ساما لل مها حل
 ىادلا رح اكد دنع ةووه عم ُىِذِرْيَع داوي رجاه همام ليعيس اوهراجضعب ىا ترد ْنِم كيس نإ ابر كرشلارفغيال هلل ساو سو و2 5 . فمما أ 8 ١ 5 همسي 5 9 مس ب و ءلاا و
 أول هنع هّنلاىذر سعب لآق مهي تو ليمت ونت س اكل َنِقأب ولف ةَنِفْلَعجاوةولَصلامِقأعبَر نا ةوطلا لبق ناك
 تئاطلا لكنب لعف ند و ©َنورك2 يك كمت نق خله ناو مهلك ألا مورلاو سراق هيلا تَّدكل سانلاةدشنا لق

 يي يس سيسبب يي سس سيسبب

 همالكن م نوكي نا ليتحي هراّيتلا فلو ٍضْكْلا ىف ءْيكَش ةلئاز نموا َلَع لفت اَمَونِلعَْرَو رسنام نع ايت كنادبر هيلا
 ةتامهلودلو ةَقنإَو ةنس نوعستو عسب هلو دل ةَلْيوِربكلا عم لعن اطعا نبه ْىِزَلهنينَكَأ يهاب امالكوا للت
 هليلاعت هللا مالعال نيب ّقاو اهمقي نم ٌةيرُحْنَم لفخاوةواّصلا ميم ولحج تر ©واءنل ميل قَد َنإ ةنس ةرشعأتنث و
 0 ره نكيو دي نيد وجولا تلد رن لكنا عم اب صحت ل ريل تثا ورحت ناورشلا لوي فيكل ابا بل ل , لك قرهتعم امس ىلا قرم ريد جتايرلت

 تلزئامنال لولا ب دارارفاكدا لق ويل ىواص »أي شفائيشإب دريك حب ماعن لا تشن ابو ارما ناب باها ا -_ٍ -_
 ةرشلا ل مولظواامل نارفكل ارب رش ى ادانكل وق جلا ىواصا» بسلا صوص ايؤللا موت خرتلاو وأ | 2 هلل ل
 وتركم اشم 10 لا ا ل ا اا
 ماله حطقل لىامرلغ ل نورت وا هان انمأ ن كتر الا ٠ ذاع نا داننلا 07 لال ' 8 عدا يع ورب ولو 2 داو 6 0

 ل و ل ل لاهو يمي اسوا سراق لكس كراس ربل (اللا فز هادتبااوقضنند ةولصل اون لب
 ودمت ءايبن الاورطكاستدابعن اب لكشتسا م نعال يعن نا نع وق يي. !م م لس لا ىل [ تبا كلن ديفسم 0 ا ياو ا وم ا / * | | روس قانا ىاررصم ال ثوا ءريئالعورس سرتو ىا نورظلا لوا نزلو نيس ني ين الع ورس ىوذ ىا

 الان اه حق اولا نال نعمل اور نصحي عت يمول الضلال اوترلوق فل اقياطف سلا ةيطرو حوطلا
 0 لا لا ا ا

 ردي ينو زوي عما يرصقوا ئرإلا مام ىف ضن ء اوووف مب رز نووفف نما رهف يف سنا عيت قرم ناي 4 6 :
 طظ2ظ1111010101 1 ]1 | 0 00 0 رق كش للا ءلض عمي زا لولا لاق وددصم ذا رين هقارص ى الو حس ىود» م
 منع لالطالا لصعال ال بائع لعفيالو اجل او راند تاداجم انمالا ناله 0 سام تسلا قرش ى لم لك يلا هزي و تالامكلاب ف اتا ملادتنادعد لئالدرلذ ىف عرورت قلى زلال

 مآ ال" رسل ١ انسب عيل ال 27 م و 'ال اع ارث يا ب ةلإ مطا ذاع ٠ 5 * مر " سمس |ءازإ 5

 ميار نوكيف نطراحلا لقال 1 00101 0 سورا | | و رطل لذا ىف اررمص ىف نابادي ليقول ناخب الدال جاما دوج اد نازل د تورس تاب عدي لد لأب كلانا فرقنا نسل (ريب اصلا وززلا سداد | | نسم لانا ننال ار اف ادد ةدا اع ادؤرساةدملا با أتلف | انبرروق فبل ريكا نم ابدا وزت اواهياونتما ىا مترو أيا مرت رتل ل ىوامصا» ضنا ىبيشلاو لع ضدالا عي مث امل ذىطرن عئرانالا لق كك ىدام
 م اربا نولي 7 ءاوىلعار هزي لو لاك ا” نإ كغالو ىرجخابسبس نان نمي ل ا نارا رق لر» ناوجلاو عر اهنلا حرطص ا

 نان اكس الااذ» يبس هآرج ابرما يرزق ها ٍلجا» لامار اوما نمر ول ىلاروط نمل قسساو قرترت ماذا امرعا نالوق نم فو اءاكاللء فاضا ىلع دم املا ه1 ون( لكن سرت تل

 5 0 ريلي تا ١ ياي” ن وكنا ىف ناو ضضفلا لوق لع ل اذه اا لكن م نأ ىان نالوا
 : 0 ل لاو وال لا اهلعذينلا واب ىلاوترسلاورهاذابهنعنم اهي نا ىلا عّترسلا تدنن اذ ىاروبو هول سام لكن هان اما هرههمٌصت فوزي لوجفملا زب ىلعو ملك املو مداظن هول أس ام حبت عب

 د رعب النام جددا رميا دو ةمو انا نا لفشل اورج دوب يلع | | نكن وسمو لوما عقوم عقاورصلاو وولد فروا يما داوم نوال فوكو دب
 انا ناك اياب ابي ام يرن اللا ل راش نانولسا لب ناكىزلا لق كلل لب | |. ب وا ب يلان ىإ وزو فن وعوملاوا لوصوملا امد ل انياب هوقثس يضل اذ رعد تن ل
 ا # اثر تام درا ىوادتلا نالم الاريلا لوا م ديلاو هولا املك نعمل انو لاق فيك ب اوتاى لابي داش ل امم بص لعق قلل لع دلئط ىداما» ورش او امارح اب لانس نارطع وريم ىوارشلا نالممالاريلا لذي امر اهتعابز اجا ثزاو ولاا لك سل« كو لاك م عر رم (أ ,
 لاول ابعنبا لاق هج كاس »م نعل ناقوقو قولا نينار انمى لاك قاتيشتىا نحو || 5 000 خا ضي او ةانلأسامررف لكن مانعج الد هانئ ا لكانطع

 "ماس ناد (وملاو ىدافملا تسلاب ىا نوال رشي تن يطيع! نيك نإ ني سال ةرئفا | | عسي نم دكا وسر وكذا حبلا ناك ع ووزف كمال ماضل اس اع حجبت نم انه اناطعا ا
 . [| ناسا ناو ىذاجم اال عتسالانم اسياب لع قعن ا ابمرعا نامجو ري هآربلا لررت سل عجبا | طعا ركن اك [ييوطلصمل ميا رعنم ىلا ضحبلا ىلا ديشلابانداعمو انس اعم ىف ن حضن و لص لام و هانلاس
 لارإ نال لامس ىو نويحلا ناسنا ىف ال اتنل ارنيئارهتل ايرامسا قس اور وق ب لالا جول عم أمام نيا ىفعرت نوايا مخل اموز لكم نب نيالا و ليقو انا

 لوس ىو زعم ليل ع يزورلا انين ىلع الريف ىاصملاو لكلا رنا ام ىلع اذه لاس امم اديس كاز ماو لاذ
 لرزبخ سلا ماعما» ب واهسري قذر اهئ ثلاوب لياد لبااي عملا لوقيو ارلورق زري نارشلا كري ناك

 ل 0 لاما, لكس ماتا لاق فيكب ادج امر اشا اسمي طرق حلل لت ىلذ ريشا ايو نوم

 ظ 5 ٠ | | لكباولا ملم نيف ىاعترلوقر يلعو س اننا لكد ماو عن كمل نرخ كوك كتل لك كو ن يبل نم نب ىلع هار نبل اب رباشي نادت ضرابر لا واصملاو ةراهلاو نث خلاب راجسالاو نويثلا ثراضفزاجلا نم | | اسامرلوا ضيع نانا اهنر كم ”لباعلاري ري ناكن ان از ويلا وردا نجت ضنص لكن مطل تلرب نادل لاقي نام نم ماشنا ضر نمر دفتوبد لا نئادا لن لضرقوزوق جدع | | ندد للسلام بسر لوقف هنأ ا لك ني شاد
 لزب حفدو لم مفصومد م اهنالارتنلاب ورمل نا ىلا كايد انا رماهنا نحمل هيل حور# يت

 م * سه اس

 ئداصا'



 !مميهارب| اك كرامي
 رعااس 1 ف 5 هلع اج ب رد راو ووش ربو : ش ا رب ع هرم

 | ىرقدهم| تملس !ليقوولي امهتو | دع هل نبني نا لبق ذه َىَنِلاَوِلَو رفع اير سوكدملا والجوار ارافكحلتم نا

 َءهللا نيس الو ىلاعت لأق 0باَسِيأ تشي ويم َنينِمْومْللَو دل ووادرفم يلا لها قُم نورفاكلا نويل مديت
 مسي ب ات حاس سا

 (2 ع
148 

 | لا 6 ل

 َنيِيِطْهَم هضمنير لف دحتف ى)نالذرصب صخش لاقي ىرتام لوهلفذاَضِلا يو صَقْقَت ميل با نعال صرتي أمت ةكل سدا 5 5000 . 3 .٠ 2 3 5 هر وحرس وس 5 سومو وس 0 ووو فاسق [2ه
 |0000 ا لا ا ا

 : ال مذ ارموا لق امحم هةهيإ تري داب ىلا مهول يفار نوكيشم لاك ني عرتتم م اور قلل وأ 5459 , ||مك بع هكر
 "جنا لهل نم ةيلاخ ورع مهدولق هتاف ينط

 1 سس يا ا مط يس

 جال ةرلاىلاانورتنأب ائرِكنيراورفك يَ َنينَل ويك ةعقل موب وه ُثاَيَمل كوتا َمدَي رافكلا ىاكلا ده ايتوخإَو
 ص110 اا

 ديم اعلا نع لاغلا#

 اع مال. انوااز ننال اول وا اه

 !؟ دلي لم ااه * 1 - -_ » الم ا» "منيل الا نع لاقي“ < 0 7 م بير ةلوإ اذرت وبل لاقف ل ثلا عيتَو ديحوتلاب كونو بج نر

 5لئاز نقلا اين لا ىف يق نيف مهتفلح رجْمَمْفاَرِلَع
 نم موا هق يكول نيب ةقباسلاممالا نم رفكلاب هشام نيل ينسف هذ مكس ةرخألا ىلا اهنع جلاد

 ”اهنرلا لف 7

 ةديقتو|هلتقاودارا ثيحْمضْكَم معلص ىبنل |باٌُكَمََْواوربدحتدله نارقلا ق © لامك نيب برص ءاوُرَحؤفتملذ ةبوقعلا
 ك0 0 ا

 : ا ايل برو م مازلا» ترجاناوا نحس ٍ |رضيالو هبا عيال ض عملا © ٌلآَبْياْنِولورعِل مظع نا وةك أَو[ نإ وكقازجو ا هملعىاْريمُرْكَم هللا َنْنِعَو هجرخاوا سدو م

 لس هربا لق 8 و رتلارادب
 هم يوسي شل مسي سلا

 مقود لوزتإمالجتفب مارق فو تايئلاورارقلا ابك ةهشل ا مالسالا عئارش ليقو اهتقيتح ليتانه لاجل اب دارملاو هرم فل |

 يب ةّيداثلا لع هسيأزي ومهرقككمل ب دارملا ليقو مثلكيويظحت داملاو ةاهفخم نأذ لعفلا
 تيل مليا نيس الد نب اك ادد ٌةرقأم د ىلعو انجل ابجلارخع 0

 [ضردلاق شنت ةنمنرطفتب تاومسلاد كت
 صولا قشعن مم نرطفني تاومسل 9

 يشم هس كسلا ها
 طا مر 9 ع 3000 9 ١

 نواَعيوذ ىشكزجميال بلاغ ُرْيرَع هللا نإ رصنل أب كلك اردو
 ثيركتح ىآبكٍة يقن ءاضب ضر ىلع سانلارشحيم ةمقلا موي وه ُتوُلَسسلاَو ضيع ضركلا ل نيبم ر كذا ءاصع نعم

 سس سس وح ميسا

 روبدلا نم اوجرخ اردَبَو طرصلا ىلع ل انسي س أتلا ني ارماس ووايلع هد ىلص لس ثي دحر ءاسم ىورو نيديجيملا
 َنْدَلٍنِموَي سرف اكل َيْرِرِمْيْلا رصبت دمع اي ىرتدهراَجَقلا يحاول

 نا الج لح قريع رسائل ا نم قربي رج تارت
 ملبن الازرق ملسس 0

 نال شمل الا ءارتو موأري دلاوبد ارا ل انا هزاووج نظف تسد ملل حلف فوت الا مشي لعن نال ىاإلا

 و رع: نيبت |هئروق ف ركزل اب وابا صم ذل و ءنمؤطرما رن كم طعس” لاو م الس لا لزب كلذ
 مل مارطعإرمالا نيني نا لبق مر وزئحس الاازب ناكن ايبلا حر هداف لاو بسيطناهرلذا كرم رعترشل

 رهو ى تسبق لق جالا م ىلا تس اذن ناشيإا ناهيازا نس ايزو و هدول, ىم زا لم قت
 واما» ٍةرؤغم اب نيئمؤم ا عيب همن ةراشب ريف لغد اعد دريارشلاو ةزفنملاب نينمؤملداءو از ورظياو
 ناس الا عموم” ليثو انفاق نم ناضالا ىرسصي قح ل ص لا قل فخلا لفاغرلوق حط
 ةاناجلا/مرعوببو ”لفخلا مز لولا ليحل ظنف ليس يلا قح ىف عملا ازرو روم الا قث ائد ىلع ىووتتولا
 امماوربالو مزه لب نويل ازا اكرانتيمطانج ايلا نيس ل نحل فركرت (ىنملا نع اضل نم ملي مال
 لبا نيزوق حك قواصا ار انلاب لكمل اوعاو ريظلادرو مل ةرغألا ىف نم موةزكسو للم لص رم مل

 عاطمب الا نيوطم# ل وق هيلا ىداصا" مف تزن يالا نال مولا وارلا نان وركوب هص رك
 فارشمملا نم نالاع مس ؤر نقي يعط وت داك نيل ارا" ةيانملا ىفاذك درا ف عرس لا
 يبا ا لك سررلع لولرملا نم لالا ترام اسب ايرا ليت اورام الا نوكتواداصبالا بامساررتس اذ فوزا

 نع لوم برقا بو لمقم ا ثيبب قرط ى ع ىداني شميت يرمي ل قو لفل ماوس د ىغ ادلا ىلا ىا نسل وق
 ىا فوز انضم نئايا لامر لوق لع ىواصصا» اخ 1يل الا م اظحلا ايا لوي ءايسلا ىلا ضرالا

 تقلل لاس ءاراولا امل اًكرلع لولرملا نن لاف ترا اسي ارصا لع لدي راصب لاو اراثلا ب امص
 ماهر لزق ف »ورعد سوم اهلا نيد افتسو مد رداضملا هر حفارا نحب حتما قم ف

 داو: مت فاورلوق كسل شح ىوام هررعبلا ضو يك ومو لوملا طعن نفعل يطيل مط
 .طين اكن اداوم درطاو لعاوعلا نر بت ام امارو ثري. امام يف لم اىلاوال ام ناب ناو اذ انيس ١ نكي نازك وأ
 راوبح ناكل راصاضتيلاو اريل نب اطيب يروج ليل ل ذر لولو مطر و نعم ىف نال عمب نع
 لاوتاو جس لاوتارزفنو ميا ىزلا علا تينت مل ومشي نار امن المقدام وار فا وكم يورط متو يضر اذ انم
 كلا ءوملاو ضو انس انين ىنالزف نيف ى اراوسس مضاد وق لأ لل "ل وخد ةدساذ
 فويل يو عرج الورسلكى وقال انايبب ناك ذاراومب نالف بسلك ايف ف صوف مارال رشم / ىذلا
 اريل مالكا لاف غعم لذ لل نيبو (م؛ |لعن فيك نيو روق حلل كراس" مل ب لوقشال
 يدخل لا لاىنفالا نم زدال نيب اوم تسيب م امطسسم لا ءلمبد (نم عقب بصن فييكو ملالبو مدريخو ملاع
 يفور مج ل اكورم رمت ام يف لمتال اج اللد ٌيمارغتساوا طر شابا ارنال لع اذ اضيكن ويت ازئ هالو
 ويرحل اتولط» العا دلما نوي نا ندزريجتتم جو لع افلاوب م“ انف بشرا لمت نا

 ديزل مال حن ناس ةراق ندروق هلل كا افون راه لابو منكاسىف ينل رانك ةرب ابى
 مدطلا نمير ناكن الو قحل او مير ظعترارلاو ءلصائلا ىب ماللاوءمشملا نم ءضنفت نان لولا عفرو
 والامل نب ةرارق ى'ئيعثضضكك نافرلوق 1(" كو دنكا يا نع عطس ل بج امشع لوزن شيك

 الزور ناك ممل والا قررا لع ىحما نا لص رين نا رطل هز ىلع ىا منك رلؤحت رلاوروق حس
 ني ارلا لع ماو رسوب يلابجلا نم لوريل مكر نا لاحلا وين اننا ىلا 9 رمت مر ورفعنع لارج
 تراوطساو اتي ؟ليلرب مين اننا قرارفلا فاو, اننا لوقلا نو مبرفل ل يطو ىلا ناس ىف مب دوال يأ

 ةِداَقْساْل ف ح هنيط ايش عم نيدؤالش
 رمل ليقول وبلا نم لايجلا مل وزمن الا ردم ناكم ركل نا اب انع لّصْملا نم ونت نا غال عخرو
 لك ىا ماا لعل وق وروكزملا لوقا ىاإإلا سانيو وقول سَ اووادا شريح اّتباس لفل لب اقم لا

 لب ايلا لل روما مارق نم ىادم وقو مف نارسرّمنل ع تل تايئالا ةدارفوم درسنا ور ١
 ىلبكو !لوالا ىف" وراق نيل !ق لاب لاوزلا تايئا ةبسانملارجوو الو ترلا روكا اول او ل اىترلوغإ

 و رسول عقلا بصن َق ءارق ىبقلازيسب فضلا نو والا ماللارسك بو لالا ةرارعلا
 يراك ٠٠ ذاشس ةرارغلا هزيونم لرب نا( لوقو عكرق ىذلا ىا ئرفا لق ورك ينتلا ىإ ل و لا لم
 ةدا اسس انت ناك و ةدلرق لركماينفتى ف لانا يعل اير يتب ال 'إا ىلوالا ىلعو روق نك لا مترك ناكاءواذاش
 لب ا» ةوئلاراد ل اوعتماىذلا متريعر ب وا متروك م اسف راوس لك ىف ىلا شريح نم يانا ىلع نا
 فلن ااهبر شا ن اجو رفد هرمعو للا ملت ف انما ىلع م ىلا نأ سد هرعو فنخلاةتولف_
 هدد ورب درعاول دس نا ىلاثلاو وينك اولا مسارهلا ضعيطعاو ل نا ل وحط /مّسذر فكن ينال ى رددت
 قمل ال ٌيررصم ايفل سرر وو ام ضلخ هرقل شو ىررصم فرك: لحث اورراررصم اب ببوصنمت ل سر اياو
 ةءارقل ىبو نين نسما نيب لوعطملاب لص سررجو هرعو بص لسد هرعو فلعل امج هررقو ىزلا
 فوقلت ادزلا ىف نوكر قولا ل رهتلا,لعرالال ربت مدا ق حلال حم الغ دالوا لطم اعنا
 لكش نم سف رتامن اهي وسو اهتب ااا اما علل !تلرب فلو قكت ام والا ورم انف مب ايدلا تلو
 ابر احر املابج صر الا نرش اه اصوا لب يقث تراولسلاو لصرالا ليرى ف فدانخاو لكلا
 ءاهسلا لوبي ان او ضرالاب ادى اهنا شر سابع نبا نو تما الو خروع اسف ىري.الخ ىوستو
 ورخا تاولممو را رلرب نك ضو اياولا اهن وك اّضاَمْماو ابرق نوضو اسمن وسلو اربدلاوكد (شناب
 مصف نما نصرالدين لاول نع سيطر ع سيم تمول ءا ضب طرا ىلع لم اني سلا ىف دوت ا نع
 ل ارهلاواز وروس نب لمس نع. يعش شسرم ىف كر ق ل سس كرار ال يبن ذ نأ راو

 م اسللا# تاذلا ليرد ميلا نم عملا نا ىلا شيريل ركوب ملا رس دع ا اسيد نخيل قمببلاو
 اليف ضال لربت مول رلسو طعنا لست لول تلات طر شمام نك ورانا لقد تحل
 ىراذلا ىف نوليرق لبرتلاو اياعلا لع ئمول سانلا ف لبترعا قل سئس نع قتل اس لات ثموللانلا نيا
 يالا و املكمش ترطوا يب اذا امان مقدحلا تلدب فلوق ىلا كت اذصلا ىف وطير تورمن انذ مك الملا تاب اك
 ذواّمف يّسْفصل ربت ىلوالا ةرملا نير نار بتر ايلاو ٌصرالا نا حاضيالا بحاص نأ ىدرزقلا لع ايلّمك
 و لملاك ةرمد ناب دك ةرم نوب د امددأ بزي كارل او سكش فدو ايو كن انتذ قعسلا نخل بت
 ماب ى! ف صفضاعا لعب |بر اها عنو يي ووا يوسنتو باس اكوملا ىف املا هترميستو ضرالا فسأ
 ( ريع حقل ل طف نم ضرب ضرالا لمت شح ا ل اوتو اؤا كلي ذو اهماوذ لربع جي اننا واو اي وسم
 نيوورش] وو هلثا حرورا| خلا در لع نخر اهاك بس نول ايس او رب اسلا ىب و نييصخت
 . لا» ني اهنلاو منشن" لير وف روق يرق وهذ انا طي ضي وتكمن اين ع



 اهرجحلا ل مم. 57

 هد-دسلللل كه ئااهزريب قلتم ىلا وب اولعت ىئتو رانلا لأعتسش هل ,ةلبا هنال اري نزح عميس لالغالاادوبقلا |[
 كلذب فيد للا رمأتا نمرأك تصنر دق ف قلخلا ٌميمج بساحي ©ياسولا عبركس هلا نإ رش وربح نم يملك ني

 ماغداب دكَتَيِلَو ٌنِحاَو لا هللا ىاّوُه امم ججحلا نم هيف ايباوُيلكيِلَو هياوُدَنْدهَْو مغيلبتل ل زنى ساَئْلمَلَب نارقل انه
 "ةي | _.روعست و عست ةّئكمرجحلا رس لوقعلا ب ازيصا  بايكلااولوأ ظعني لانلا ؤلصالافءاتلا 5
 نارقورم ىخعمب ةفاضالاو نارقلا بتكحلا تيا تايألا*نه َتْأَي كلالب ةدارمبملعا هللا “لإ يحتل نما هللا حسي |

 !ذاة مقل اي اورَمكَنْبْول ىنمتي ةكَي ننقل اديب اميز ةفص ةدايزب ٌتطع لطابلا نم نيللرهظم 0من
 ماشفت لاوهدلا نآف ليلقتلا ليقو كلذ يقاهتعهنمرثكي هنأ يئكتلل كنؤو © ني تمالك يمل سلا لاحو مهلكحاونيأع
 ُلَمَألا مهلغشي مهمل و مهاين دب اكمل ني ايرافك/ كرتا ْمُصْرَدةليلق نايحا ىف الا كلذ اونمتتي تجي نوقيفيالف

 سرا يرق ةلئاز نمله يو لاتقل اب رمالا لش |نخورعهرما ةيقاع 2نْوباْخَي ٌفوَسف نابدالا نع كراع و رمعلا لوطب 00-0 راي 5 يحرس وكايم اا ني 20 9 ور ل رب نحلل اب تس سسبإ- ه-ايبييب -سبسسب ا سصسسب

 ٍولاَتَوهنع نورخ اني نةرخأَعَْمواَهَكَجأٍةَمأ ت١ ن نص قوت رابكالهلدو دحم هئولْدَم لجا تاكو اهلها
 ٠» ناكها اَيأَت اله امو ”نولجمل كَ دمع ف كلرقلا دل يَعَلُْن ئه ملسو هيلعهنلا ىلص ىجنلا ةكر افكى ا[

٠ 

 الجزع١

 0 فكل ا

 سيئ اتلا ىدحا تن هيف ُلْرتنملادت لاق ىلامثهلدا دنع نم نارقلا دهن او ىبن كنا كلوت © َنْيِورْضلَنءَتْدُك
 يف ىف السر كبف نم َمسرَنَقَل و صقنلاةإزلاد تيرحتلاو ليدبتلا نم © يطفي ةنارقلا وبل الذ لصقدا نوال نر نيرخؤم © َنيرَظنُف بنملاب ةكئالملا لوزن نيح هونك اَمو نعلب قليل هك

 .ىداصا» يف لادا ٌةداراو لحل اق الطا نمل سموا نذل اباءاز اير فق ى البا ريرااتت حلا رميا 7 ب >7

 ار | تب الج لع ةرجح اج الانس ةريرصج تاقييلت
 لمادا ب الد م قماضرابلا ل حبنا ىف انلاد الهاف ري بانك فك ورورجم اور اهلا ابررعو لاول لعجت 0 هل هل 2 '

 ناويه راج هبل لعرب ىل دامب لوفت ال ضوصوملابؤصلا قعر يكن تفس ناو نورزنم ”١ 7 900 دق امو ناركس ناو عم املا ةرارق ب دراطلاسلو ص اقلا ٌحنل ناطق تخل امبالا يرق نم نهب امو لوق ىف اهكايئيبو اولا هرئب رسوما نا س افلا يرض وص مدماو ءلمجاو 00 0 5 بر البالا لاو طي نم نكس ام ناقل ورم الاون اسم يمل لاا ريكزص اول لبا لع لغاوواول نا ىلا ةريزم و لا نالت ولا هال ل او | | نسي سد دوم ان ماد نير نس اد نيرا نالا لالا بصت لك رو نيو نطق نع
 لاهلالا لاوحالا ملام ف ىرقلانم يرو نيب مو قعللاو يلام لمجلا ممعس ب تاور قصدت |” 00 2 00 الا ني يسلخت اموبب و ناطق وق سلس حررا» اهنعشلا سن
 فزمورتكى ا نورث اي امور وق حيلك روحملاولإا ان ربك لل سرق م لمجا ىا ب كامل نولي نا ىو[ نيب سن م” هفالط نولي ئترانا لبا دول ب لطم ورمرنلاريف لهي ني روساوب و ترحم
 انلزم نحن انا لوقو ينال ةر "ل الها لزم ار وقف لو ُسلازئنلاو ضوللا ليش ل كل رش ورد روت راشلا هركذ مومو نحنا نت مذا ء لع فوطخم وو اورزنيإ رت وحقل ىدام» رونلا ىلا اللاب انمي امامول ين ضاورزلايلع لزن ىذل امي ينل دالا نيم اتساول امن لصاحاو ندب مكب! لسرا تما ملخنلا نم سائلا رميا نزنا ب انك وب ةروسلا هذب تمصتسم ارت رمعل لزج اور يعي بلا ىزلا مهوسد نا نوكرف لويلازب مل قولا لكيؤم لزنر ثلا ناىئرت شريح نيت اجلا لق ليتل كا تان نم يلا هه ف سم انلل غالب في رلوق لسكس . كو: سسسكس ردضف لكى رجب كلذ ىن ونجم موق هلل ,لرارم» نعناو طفلا لعشر رك ل لوف ملا شرتاو ملحم دل | | لاك ان. هدد قد دعم ادة اع سن لو شع هناي وا وزر م نلحق هيل
 قئابالا وق قللت لا» ةورشملا قا .ءازلا سلو موصى والا نيو متر نا نيف لاروع ىا يان وعسوع روث اسلاو ”نيرملا نيتواورانا حسا ىف نايس اةررسان هل ن» ةوئرف امورك اللا لرش ل صالاو نمت ان ١ ىرعا زمر جلو ول ىدامصا» ىلواظل ةرركذلا | | اهنا يملا 0 الالم غرالبلا نارعطلمسو رويل
 نيب ارعب ىا بازول اي لوقو ىداضيب هآر لع زهتذاو هررق ىذلا يول اب ىا ن اب ايس ليوم الاىا ةيمدملا نيئدادوم اسف رلذزر اب تيس د ع ابالي ى الق نك و اعاربا اريك وق د اعامجا

 نزلا نب تشو لكى رظفاعوسو ني ايبشسلا نم لنور زف ىزلاوب زداو حلا ىلع لزنم اب ا مطر ف ةيسرافلاب نعلاو ييهبلا نغم كسل نب بدايرد رزق هس #_ ترف نيكد ليام لو ,ٍنمئانالاك فلز لو ركزلا يلع ل زن ىذلا امي اي ميو ىف مازيساو مسراكضال دروب علا انلئن نحن ان لوق بيد فص ةدايز حمى ام فص ةدايز فلفو مسالا درسا ل بال راو نآرقلاو ب نا! نمدزملاناكناو هلل "لاب ورح ألا نورضما فو يدري نمااو باتو ازيا لان اناوبلبلا | | بفطس اساس اناكا ل اخس اك ضعطمإ# حس واس امما راسو. اند
 نوط اهل اناو روق ل حترقوظ فتور ىلا نآرقلا لكي لو نيرا حاف |يخب مه ارف اول |نرادالا ىلا محاسن سابع نبا نفيا هاورو ىسوم لب! نع اه وفرم ىوراذكرانلانم نيالا عنكم و نومي ابرلا لئوحس ااهناو هظفت ل وتم مل اف مص رتملا بسلا الخل بر ّتلاو فيلر لاو ناتو ني الورش اف لاين الامين اعمل ءلام عرس نسوا رمي !(نيلوق ههلثس ورا"“تتداس ىا
 تللط لرادي» ليديز يلاو وفك سوريدع ذرلا لضؤيرل الوسم فر علا وا هاوس ماكل كل ع هدزحلا نمل اوم" نيس ول الول ىا وزد ايلا وسند ناز نيس اول اكول نوم انعم السماد دوب قرطمتاكن ارغضلاو ةرارزلا يلع قرت رخو شل لوق نم ناكل ذا يآ رع نم لزم زد ىلع ليلو | | اناس اند ”دماو نتا ولو نوزم وغنل يتو ير رمنونورول لوشن يلس ارناو ارق يل
 ارش ىب امناو نييسا نيب اسما لصنبل ىسسيل نحو ايبا حور ةرابعو هاري لصملا ئجشما لملف ا ناوزل نيدو ا ى ارا از لم وزد وي لوح يذم اداومعتوا للزي ورسول لض ل بتووقو اهرجلازوجو ارسال موا روب عب نا سنع لصف يط م نا الروت | | د ادا اندم ياو وكبر يت مي ام اوك ا اهسدها نامي دول ىف زوكاو اللوق نيس ذو انك لق نالضوم لصفوف ركل ىو ياله ل لصف فنا ياو ادب ل خو سا نيبال || الت م: هدددعيادلد ماي طا ظل ابصة نش ماد ةيدرسمول نيلسون حلل بيس نيالا نومياللصنلا لف نيف لصفر نو: لصندا ناس يام قفل اريك | | ني ا
 فيرا اسف لو ريوق ”لزملا بسلا راس ف الخ نوظفادإ ل اناو وق 3 ساو ناك ردم الب نولي ريذيتو هرمنا لؤى د ندع ةودرعم ارنا لالا يانا لمي لد
 نان حان نحو نرقلاب كسلا لق ىلا مف بازلا ل ضن كريب اجا رايخاو ل اذ الاهرامشال ىلا | ؛ىريلترق حلل لام نينا ليلا نم عر نوه م ضد اذارق ولعن لانا ري مك د مر زرلف بولقلا نم نارا جضيث_ورعرف سي عود عب رول ااذاذ رسال سس كاتس سيستم ناسك ند لق سون نانسي لري لو ليس ساد دك رف شح اولا نم ناار( نافل عري نا ىور قرم اذ لت ةرداو وااو اذرت رم صخب | | تتسم ابر سام ذدا ادا اا للم علا بد سوم الا اريل بروق لس ا« نم وا ميضري زرنا نم او الا ىلخلا حيت ني عار قيال لذ نم اظونحح دان نآرقلا فال لرجل و 0100 تدل أ نلعب ناو ءفاكاب ندع نا نيلسإم كن وروإوىا ةراون'ل وفم اوم لواملا
 ةدالاو داش هررق ىلا فوزه | لوضما تم نييلدالا حل نق قلل نايبا ور” ين هاقلا ا نا تين لي اشار لال لان انيازف نسا نم تار
 4 اثر لما شدراتيلا ل رمزوولال رسم لكما ق ايس نم ناواسي لب رك لو مب نورخ اسياد ق لك ا حيسع " انكبا و نانا حح 7 رع يخسر وار يكس يراباملا عموم وا املواندا يلعن كل يو سوما ةرابعد لمجال ازكن يول نين ىداطيبلا نب بسمو نفر ع وزع ورفلا ىو وين عم عي اوزان وصوم انوا ليم نم | بلا الن ةسردلا نانا رين ب للملا نوال كلبك لن انا ايل زو رسشرلا نانا



 "تم
 1 يي ع بعمل صمم

 (ًدرجحلا ها

 ًّ 20- 500006 ها. اى )سوو وسو 7 ور د سو 52 ل 0

 ملسو هلع هللا ىلص ىنلل ةيلست نه كلب كموقءازهتسا نوم سل م ياوناك ل للوسر نبق مهنا ناكاَمَوَنْيِلَواْلا قرف
 0010 ب00702: ك1 سس

 سوق د ال سو د 00 50 . ارت رت تل
 يذنلاب هينوليؤلال ةكمرافكى 6 نيصرْجملا ولك و هاخلت كلوا بولق ق بي نكتلااتلاخدا لهم ىإ هكلتن كلن

 ائققْولَو هلم الرف وهبنا مايينكتب حجب نحت مهم هللا انس ىإ ©َيْيلكْلا مش ْثَآَحنَيَور ول سو هلع هللا ىلص
 عمي

 0 نَنْوُرْوْسْسم وكنت لبنا صَت لست رؤس اَنْ الاقل نو دعصي ت َنْوَمُيََي بابلا ف ميِفءلَطَم اهل نينار رجه

 برشعلاو نازيملاو ةلبنسلاو سسالاو نألرسلاو ءازوج ار وُلاو لبحلارشع ىنشإ جيفري مله نقلك ذانيلا ليخي
 دازيملاور وغلا هلو ٌيرهزلاو برقعلاو لمح ملول ةرايتسلا ةعبسلا بكاوكلا لزانم ىهو توجادول أو كولو سول
 ىدجلاهلولحّتو ِت دوعلاو سوقل اهلو_ىرتشملاو دسالاأجلو نيش ناملرسلا هلو ستلاو ةلثسلاو ءازوماهلودر او

 ك0

0 

 1 فيو هفطخ مسا َقرَتْسا نم نك الإ م وجرم ُنوُمِح طْيَس لُكْنِم بهشلاب اكن 0َنيرظظْللل بكاوكل ب ارهكيرٌوولدلاو

 1 ا ا و مم سم

 الثل تياوثالابج ياو اهي ايها و اهاتطسب ًهِنُدََّم ضبا هدابيد!هيقني دا هقرحي ىضم شكوك قي ٌتاهِش د
 م 5 ور أ مس ا[ ساق ل - وو و و تي ساكس 5 رص و ى رب ني هي“ 7 ١

 أاتلعج هبوب اورانلإ نمرألاب ثياعماهيف ركل ائْلَعَجَو رادقم مولعمو روزوف ءئس لك نِم اهيفانبُتا و اهلهأي كرت

 هللا و ”س ماس م9 ص م نسم هولي 5 550 و يب 9 و ريكو 0 ا

 * فني ارحم يلد الإ ءئكن 5 دئاز ْنشام نو هلطارهق ضريآبن ان ماهن الاد باودلاو لسعلا نم جيِق نري رم نم كل
 |0000 ا ا 220 ا كا 37 17333332 كم3 3ك

1 

 أمل نالرنأَك ءاملتوف باحد حقل هقولك هل اصملا بسح قع وولد ربان مَوهسفازخ تافم
 سصوؤلا | وصمم )و و س 0000 8 72027 ا ا ردو رم و وع 9 ش 0 تت

 بناس 6 51 ظ نحو تيِيلَو حس نحل إو ريكي ديأب كم ازحخخ تسل ىا©نينزخم ُهَل ركنا امو 0 اًرطم 2م بأحسلا

 ©نيرِخأتملا اَملَع ْنْيَلَو مد :١ دل نم قلخلا سوه دّقن نما ٌمْلَدِو َنيِعِشَسمئَِْعْرَيلَو قلخلا عيمج- ثرن نوقأبلا
 3 نيط لاصْلَص نِمم د | ناشالانقَأَحْقلَو هقلخب 6 ٌمْيِلَعاعنص ى ٌمْيِكَح هَل فْرْسْميوُه َكّبر ناو ةهاقلا موب ىلا نيرخأتملا

 يق نم إي[ سلب اوه نجلا جيو ريغتم 6و حوسا نيبط مح نبق اذإتصىاإ ةلصلص هلعيمسن ساي يورو دور 2 و معا 27

 ىيل الع لع قريع ار سا تلا نم قري مج تاتي

 نك نانوكيو مب اي لوعطم نمالاو نوكأ ن زوج لما هرب نرسم اف لالا لوق سلس
 لام ىث الاه تنالازاو عموم ارابثعاب خضرلاو ظننا راهرع ايرجلا نارمجو الح لف نوكيف لوس فص
 لاضالازيلا لحس لة روريملان حب لولظنا مولعلاكب ىف لاثاودط فلوق حل لك » ةررهم
 مع ىلا أن دروح موق نك لب اندارعبا تركسانارلوق فلس حدد” اهراصفنى ا |ب انعبب ةممض انلا
 ساصالا بباب نم ترس ان ءاصبا تراسل رق يكس مس تايألا سوري وج ع وولاز ىلا لوقف

 نع حلب ىا ان راصبا تركس نادت وق سوم اهلا ىف لاك حدر درادن دود يرافرو تروس رف قدي
 صوص ن' لوا هدايا معى اسا بارزا ن وروح موق نك بروق حال »تره ورظنلا
 اوما ائب لشن ابزو اجت لورل يع العار لبيت انراصبا تيرس امنا نولوتقل مث ا نعملاورعح اب نريعلا

 ب نو نصنلا مالا ف خربلا اموري لوق شل سيكو اما/ مب ولعل لصاو رجس ولعبت كلذ نع
 رعاو لكل وف يربي مسن لك حسو بلا رود ميسور ىلا لوصولاو لورا نع خلا نصل
 فلذ ىف نولي رست لك ىف عام لكو بطلا ا طّعلا نم نو ينو ام رطعرعو مدد نو الث
 امر اهي لسا ل اولا لع ئه تراؤرصت نص عاوملاك لفل ف موتا ماهنهالا هز تنناكامل و ربا
 نمور اب تيبس ميسان لنوفع امس رايد لحب وق ىلا باكا فرب ار يطس ااركإ برع جالا نم
 سصثكرائيبرسالا ناب هوني و نومجملا هركزيازك ب رقحاو لم از وو يحك حور

 ةزاوربدغنلان/ووقالعافلا تايفإلان اللاكتوز اىفو ةرايما وسو سم ناك يرانا لاهسوزديف وسيوف
 ف ابنولرنع سمن نينا ةرالا ةوق لاو إبان سك كلا ىوقا سمسا نااكن يتيطعا زنا ى قا
 م لناو سلا ل ارريق سكاكا خا [هنوكىن سمت اهب نيمريعلا ناكل دامني مسالا ناس كك لف س الا
 [ققماط اًنيبياولحارل عروتلاو ريم اسال ضورع مدع ىلو راو ضلوا الملاحلا زن نارا

 ريرسلا ن لور اي ةدراب ان اف لبس !فالئرول كب طردراب دال ليمان ىلوا ناطرساو اسي

 ن نامزلاريف يلعن اطرماو لكى ا لكش نمو مال ىلا ٌةراما نمو رولب ىلا عرس نم ب الق لا
 [مل رفضا اىلاطم لقا امال سمس” ى رجلا ربى لارسالا لوا نم عردرما ولاه منا ل صف,ىلا لصف
 لفلا نرل ىزلا فصنلا ىف اميه لك خم ارش اهنم لكي ل | ف نيرا كر ام وقريبا ملا تن 4
 ريتولاوم الا لك مب ادوم الا ركزي نا ملا لم يلي هريعلا زب لاق ئه حب هزم ل ادب ا
 ضيع خي قس كو موب ا نعالضف ثيلا معروف لا يشم اه ىف عنطاوملا نمثل رك نا عيرينتلا ل
 ىرجايور يؤم ا ف لك اشلل يف[ نعم باوك ةيش- بلا فلل اترطلا ةروسفابركذ

 لوقلاو ذاكر حتر ْميعيف بلوك ضن ىيشلا لعل زني ىزلا ناوبو نيرسضمل نيو قرعا حرراشنا يلع
 اداه الزوكب باشلاب اّتيكسو يلوللا نمل ضعت از لعن لييشلا بيصل ىلا ب ارشلا نا فنا
 | يرانا لال ورع انونمير دمى ارب, لوق د باهشل نكن نعم بلوك وق حاس لبان

 لب اولد وجو الو نوكٌّىَتل وفل | را ىلا نومَسُ !بسبذ نايبلا ور ىف د ملاىملا ىفاز/ى ولوبلا

 نم ةرموما ٌءن وجم ارازلا نوكسب كيو ارلوق حل لب” نونجلاوو ا نعلا للعقل ىلا
 تل كا'ملاعملا ى اذكى داوبلا ف سانلا لال ور يعوف انور مج ىا نوني انسب از يلا
 ءايلا نع لرب حبي ملا نا لصالاوفئاوهي سلا بع ةدرعلا ىلع يرقو لصالا لع م بسلل يتلا ايل يو
 ذوب نوهت مان ىاءآريرجلا نى! نت ناربل نضر وق جيلا لا لع انو لع اف ىف [لئاوف ف
 لمن تس نانمالاةياذ ل اذمد ل اهتدشلاوب عيت قازرلااناو امل نيئزام ميس وركن د تتلف ورايا
 وا نيت زاريرل سن فن ندحبو سل اهم اسم ملا دعو ليث داك لك ضو ا لم دمى مف يطعلاب بصنلا
 ن وطختو مرق زرربمضان ونكتب نيزلا مرتلاو كيل او للايعلا ميس اراو نيقزاربل مسن لو للا عم د كلج
 ار نم لك نولي نازوكي الو ف نؤرحو باورلاو م اضنالاريف لضريو مءاياق مق نري قاززلاومرلا ناذ
 نم ناورلوق هىلل__ رما'ر ابا ةداع ابالادوريريمعلا ل م_زطعيال إل مس لف رورج فعلا ى ع فطحل ب
 ءايطالاددابيل مرسم ين تزاجب ( لكما فش يرئوارلو رد تسل الا رجول ى ارم از اندنعالا أت
 نم عاملا بلطي لب ورع نم نامنالا بلطي الخل صم اميسثيلا دارا اذاف ارح اهيل إرم شد | يخاف
 ىلا ب17 ب ايسا لس شع ند «اطيخا يس سلا دار نيش ليبيا نك اك ئامم او ئازإلاوريب

 حدا انك محي اهموملاو نايف نزخىزلا ن 0 ا
 اهتالامضوب ف باىما لمت اهنا لعاوج حرار يلسراو ى اعقل عم لاو ى ا قارن و حيلك لك
 نسولف حاف لتولي ولم نسا درو لع كا اها
 لن اءانفربب نوق ايلانك و ئحم اذن نور عب بسن ال تيل شر او ن' ةرامتسا ثسداو ّقايرل ليث نور اولا
 مراد ير علام ايت ناق مدعلانيدطكو م امىلم نآلارمالا ثوري نوني ادم ا نورب شملان وس اكماو اعيم
 . راق رولول ارسل كلل ناين ونقوم موبلا ىلا نلدانن توص الو نرجع نمل اون ريل نم نألا نوعمام
 . الا مراولاب انئايل وا بولكى نع لو ريت اك او ف ورمل لل ىفو معاس لكى و يدلك ىف

 هلث ٠ اننا برب اوشا مددوءاننمب نولرالا نكد لال تارظف ةوطسب م سوفل صريو
 نبا رك زاجل او ف اسلاو ىزيزتلاىورو سكش ربات س اين نبا نئىورازل لا قلك و مطل نا ياو
 |ر طبت عع مايلي لشد /وقلا ضن مريس ملم ق للص تن اكورانح ةزرما نا لايم نبا نن نابح
 ىقولا لوا نولصملا غاز والا لاو قراتملاو ميما صوفصلا سابع نبيا نع مالا ىور تزف
 رت لوطنم دمار يفت اخس رق لمجلا نسناس ب نعوم, ص ى ارفف اذار هلع ننال هزغأو
 بود نورا, دايس طساوب سنرى ول سيسر اولابو تنمى اذ فص ونس وق نايل[ رور ف و لترت  ح
 تلق لراس لت نمو امل ىلا وتلف ورضي عل عتب يوصل نابلاو )و لش
 نانو اًهيرقو سانا نايإا ىف ةداتك ل وق مراديالن سلا وب سابع نبا نعىورازلن ب ااياوق

 : لا»ب نيل ايشلاولإ سيللاو نيالا
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 نادعنأ و رحمي نمْيِحَتلا نول ٌرْوُفَعْلا انآ وأ ىِداَبِع لج اي ري قت ارب © نجرب نقوش م بعت بايو

 نال الج لم قريتعما سائلا نم قري رج تاتتريعت
 تكلس ىواشيباطربر شا راران نعى ا موس ران نسوق حل '

 لو لمجال نمت عمت نساك اير بلع ن يسن سلب مس عمت نامهلا بنوم: اسما فلوق
 ولم امض اهتيرجاد اريلضو ا ىا(ريقلخ ىلا حاورالا ضن امور ريف ىف ى اني طعبوا ةرياز نم قدر نه
 كاارملافرشمو لّيموم اماو غروفنم ال و "هرم سيلو ريف ٌةايبلا قل ىاتيألا هربرت بيلا زن
 انيرتلبإل رولا نانماو غروفنم لو رم ث'غل الو ّجااييلا دابا نع انك مس هاذي مكرايعو نايبلا حور نازلو
 لالا لعاوطنقسا ىا عقب عّقو نيرماوبر وتتفق يس +٠ حران ارا ارم او رثسلا تيب لامير اك
 لضرالال م ميجا عطضول ال ىئادانحن الاب وق كه كراس: اذا باوت زال دافلا لضدو رلاورىبسا نتي
 اراه ن اكو قيقا بج ارزرلا نا ىف ناو نيلوقر عا ارو رسل الا نولي ل انبوب ذا قم او وجبس اوم ىلا
 لرق ازيو لما ىف زك انين لبن المد) نيت تس شد اوم ناي رتب ى اللوق نموإرلا ناوا كذا
 نعوره لس اهريلا اررروبشس لائ نا اترفرو هلام ا“ اضيإا ناسا حور بصاص هر ايضا خألا

 ايبكررساب مار ظف لاا ذب لاز ملك الف ضر نوكين لحاء لارج اقول لاف كلذ
 ادوبلكلا ناريظ نوما لات الغر خآ تمتد فرعا لارا ةرعاو فد اورهبس م اوجسو لامعا قي ازب زرع غ
 مسي لمان و بينا اوربا نم الام نوه لف ؤرعم نمعبجا نالو وجاري وبديس لوقو مراهزلا لاك ةرعاد فد
 لم لازال ىلا نونا يلا نال لال ل يمت نوكي الد نزلا ىف ءرهرعتو نما نييك ةوايزل اريك
 عقيل يتلا ىف لا سيلا ايقاوت لاق ملوح كس ٠٠ عرارتمالا حمر يفيي نوحب وا بلا
 اذب نفسو نامل الل باق ب لمواد نيا جاتا شل ا
 بال غالروضتلا ب لضيق عك لاو لص نم ولع باديسال نإ ل باوجب ا ىف لا سيما نال فونع
 لعن يلو ءطساو رب رلا يركن سلا ناو ءطساوريفف سينا حركت مل اتي ا نا ىنتستيل هر اد ينل
 مو وزوكا سأرل لوصت لمعي بتل فرشاو م املا ملثم نم طعس او ريب ل اريل لام نا عب ذب
 ىلع ناكا ذا اماذ ماظعالاو مارلالا ليبس ل عن اكاذا ايلاعايصنم نول ارنا | وتر يلا ملاكم نارثع باويلا لحلو
 ةرولزملا ىلا يلا ةايرمر يطمن سن لمه[ سة حش ا" الف ل الذ الاد ءنابالا ليج
 ناثنلا مولرلارلق هك حرا» عطررفتلاو خرونلل م اهطئس لاو | ريف كلو أ شب ديم اطتسا اههالاو
 بيا نعل لوز مايل ادزعو نيرا( الا لصحت ل ءزحللا ناري اذمذ ةياخلا دا رمح يغنى الكل يق
 فس اوما تمادام ىلاونرل وقلم لكى س انلا ب ركذ يفر عبا م ايل اذ هريبب نا رمل نال والا نين وكب
 بزدي نارين م علا مول ىلا ضرالاو توسل يف نعلم اير يلع اوعرم مومزم زنا ل ناو ريب اننا ف ضرال او
 لدي ازعلا رش نا بسبب لئازلال نص ن عشار رصيد م نعللا نرسل ابازع بع مويلاك يؤ ءاماذادأل
 ككانلاولوقد م ايتلا مولروب هروسنلاو شت عبلا مو نموارما نوثعمت مد لارلق هبل ربك نع
 توميال نائم ضع م اعلا شرعبلا موي ىلا خس سيمبا نا معا ملعملا تقول مولر لا نيررظنما نم

 ىر وال نا نم /زلء مطير عا تدمي ال ةءايقلام اتعب نإرماظو اعنا مول لبق وبل ناكاؤلد ل

 تدل تو وب د (نولخلا قولا موديلا نيرظنلا نم للا لاو بولطم ا اذر نعلم ىل اهتمام سبل

 قلد انف نام ذى ين الا ”تخسا ىلا سن يدا لل وترش الا كلو رعب قبل موال .نفنلارزع نلخما
 نايمودايحا هن انرنفل و رزساي توب ل وإن فن/عسسن روب وقر هجر زيرو عصف ل وا رف
 اننا بسب نأ وو ولولا نورّساب هدرم لاس بج سيلا سيوولر ياوخ لاس لمقر مشا لوقبب يغنو و

 ابوطلان سما عولط تلو ليو موبيل! ف م ملاعق رب مول سيب ديلان ى زل موطضملا ميلا
 باس وليش الو مي لم ل هيك ن ذل“ نال مج اشعل ؛نينسؤلا ىدزرق هلل حروراو ل

 متم وقرديعارا نا لع داى ا لعام وقد عود ليئاوعا نسي يعلفلا سلكت داب زوق تللس
 ناطلسم كا سن يعل اب متاراشملا و وأى راهعنارلوق ل ]سر وعسااولا ا” خوخ الكا
 نيف يعافي ىلع اناطدسل نا كلب مسا بألا مل نيئذال للاكل سيلا نا لذ د ةردقو ةرق ىا
 لق قلك حراس نييعاخلا نم ني موا نييصلتم ل ناك اوس ور يرج نيرا ىلع ن اطلس سيل عاريا
 ىلا ىرالا لعب ري ىرصا نصوو ازيد انلا باول فيكن ور دئار شك لا كر لكل اك تاتي اى ا ابطا
 ف اكن مدى ع ارضحب نارنيلا حو و صرالا ى ع ترانجلا حّصو ىلإ اون يلا ناو لعب ف وذ [سيطحب يراولا حبس
 بيساب تايم تاقيطلاررق ىلع باي نوف باب إلك ارم نولخري ىا ار انعم ىلع ب اولاد ا بينا
 كا ونا لاقد ميواملا مي قسيس مد يرعشلا/ى تنم نم لوا تاكد ورحب دانا حسمت نب ل اند
 رمهارلاد اك داسعندل يشل ائلاو د ومد ميناكلاو نوت كلم مل اهارق لعن ولن د يجبلا لب يف لولا عقبطلا
 مانو بيلا لوركا ىف ازلب نيف نول وبل او نير مل نس وآسلاو لج سم لاو نعيش اعل
 ةاصعلاو نيرمومللا لعائررقم برين موسقمر زجر وق ىلإ سس يروا اكل او ىراصنلل دين من او وسلا

 ىورازلن ين ال عي اسلاو نيلزنفل سوار .و سيب سائل او نمناصلل حب ارلاو و وميلل نك غلاو ىداصنلل لالا
 ومو نب ناو ءياهعلار ورجل لقرار يفنلا ىف لاك يمان ازرق يل سس نيل كوول ىوضبلا هاله اعلا نع
 لري ىزلاو حب !قح اوم لولا زب لوق اوبر طللاو ىل وترسل اب لرش اوت نزل إلا نا سس ابع نبا نعل وهنملا
 لطلاب ىلا اومب لئاقلاو قرصاو ةرمابزعلاي ل ًالاوم برانعلا نلاكرعاو رم عسل اي لاو قسما نا وبرهلع
 فلن لك لسقلاو برزعملا عراولا عيبجب يس[ دوك الما وايه وكب ث صولا قرص رم ن مس ل زار ةرماو قرم
 اذار لايت حلك ايف ونسلا ع اولا عيب اين نوكأ يتسم دوب ف صولا قرص طور نسي
 نوكي نال ثكلث يل او ل جامل عمل وثرلاب زينهم :رماق اسبف نورس مت لاورمأىلا ل نك اسال !ووارا
 نم مال ىا ب ولغدا ىف واول نم لاول ا لبعبصن لك فم الب رلوق حيل لش ىواصا» ىلا مت سلا وا” لما
 (لممزعجالطععج اسيل ا ىف نا نعم عيا زاولس ىاروقو انا حما ىلع عب لو نععب نيد لوالا نحلل
 :لامزو لتس نيك انلاب وانعم قجرلوقو ميثك نويدناتملكل لك م سريتتلا
 واو نعال احنوكي نازوكتت ٌمفاضالا تش اسف لءاىلاو املا ضب مال يلا ص اضمن لاجل اءانو مروره

 معى ا انييالاهزوق هلل لا« ل اذنيا لام نوب اهسنررس عروق اذكو تانب ف نيكس نول اولضدا
 زوق ىلا نعت ظني ال ى ارو نيل ات سراطلاب انعم ةرسالارلوق د اناونال مص زوز وكمد اناوما ل
 نم بسام كن لا بلوق هلل لكاءاضععب ضب ىربر نيب امم مهل اوما عوج يف نوف وكيف اوراو ثميعزلا
 هوك داضيملا نم إير فيصد اريك رس اي بولا َّنَي نم بحمل اب دريم ندا لع ليلو قرارك ين ول يرتخل هيو لا ورعولا
 سس ل ب ابرد عسب قت تززعت زور كرا هدروأ امل وز ناشف نايهلا رو رريضغل ىف لاو ور وعسل !ىلاو
 وتدور اينسسسا نك سيزا ىباسعركر او رب اىص نولمتفت ارا ىل اهركو ومر نو يمخ كري داري اىصزا ضرير و مرتد
 ىذاسر يما اناره ناني ارجرلور وأ م اذيبدرمأل برب تنمو ضر اب هدهسدانورجروزونم د تض لرد ترك
 مل ثيم بيزا نووررعرلاو ناطغل اب اذ فييصوتب ف ميرا رولا نا ىلا مرج او ىدايع لما ىا ىد اهني
 رو واف نميمول اب نع اما بازحلا ناو تالا اهي امم اهذ اب نايا لوم ا يسزملا ىف او لب املا يو لم لقي
 فرم لامدا الان الوقت ارمي انو ا رلوق املوا اقلام وضعلاو عذغملا كتل اب عمل اب و وطحلا فض ريكو ضطللارعو
 وج لازم ناو لا لإ لزب ضن صو امو ب زعم ا: ىلا لل بازولار وامل و ميرا روطخلا وك لع م للاو فن الا
 هرخسبب نزلا لاذع نارزوق حل لب "من ءارمعللى ا نيمو لزق ل سريا« ميلا باذعلا
 هب نر يطَمس او ىلع وشم ارشنلاو دلل ليببسى عال بسس اني امركو منجل اور انلاركدرّصف وار انلاركدن سان ألا
 ةوارق لع ملا سلب عيا. ىدر نيف عفن و ىا حسع . ىواص#/ نأ اورايرلا نين نوكيربجلا نا يلا
 : ا" نات اد ىا نيف نعم يسع اريك نيت بلاو
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 ةرلؤملا وة يكل اباَّنَعَلا ٌوُهك

 سس جي يبي سي سبي بيبسي انسببيجمبل

 ليئردجم هّثم ةثالثوةرشع و ارشعانث ةكفالموهو 6©ميهرت] يَ نع غب
 حما ب سس سلا

 اكاَوْلاَو نوفئاحع © َنٌوْلِجوكَدو اً اولك ايلف لك ل مهيلع ضرع ميهارب | لاك ظفللا اذن ىادأكس اولاَكك يلع اَولَحَمْد
 لا ات ا

 َىنَسكْنأَق عدو لاب ْنْوُمسْكبَلاَك دوه ىفركذ ابكق [ناوهريتك اع ىذ © يطع ملح كرب كبر لسر اك] ىزتال لج
 001 ا

 ©َنيِطِنَفْلاَنْفْنكَمالَك قدصلاب نحب َكب كبوة بجتتم اهطتس © نورت ئش قاب مق ىان هم عم ىاةلاح'كيصلا
 0 سس

 92و سمكا وكت اش ْمكبحَف ل, ورفاكلا ©َنولاضلا الإ هيوم نيم اهصتفو نونلارسكي شي الى ْنَمَو لآ نيالا
 6 نئريطلاَنِهَل اه نرد هتارما الإ من اميل © نيم جموس طولا لإ ومولنقو نوت نرجع للي
 وناعم كد لبلاك مكفرعا لنور وق مك جل لاو 0َيول رمل اطول طول رآَجأََكَت اهرفكل با نعل نيالا
 مهرايذا ميتا ليل نقوطقب كفي رْسأَك_انلوقف © َنوقرصل انو قا كديَباَو ب |نعلاوهو نوكمشي © كادوق ىلا

 ١ 1 . 0 6 *رمليقترإ و رس سس ل رو سير

 ردك كل ذو انيليواًميَصَق وم اذنلاوهو © يورو يح اوُصُماورمكلذني امريظع قري الئ نحول تيلي له رهرفاخ ضم
 أيل طول موق مهورمتوّدَس ةنبردم ميما لهأ كاجو حابصلا وهل اصيتس امتي ىالاح © نيم مْوْطقمرك وهرب ناهد 0 25 | دوهوأ ةموسيو بر ر مس

 00 نقيضواوه نإ طول لوحي ةشحافلالعف يف اعبط لاح © َنوُرِشْمَتْسي ةكت البلاوهو اناس ورم طولاتيب ىف نا اوربخا
 رهتفأضإ نع© َنيدِلعْلانعَكمْنت مووت مهب ةشح افلا لعفي م هاي امكدصقب © ِنوٌددُق ئه |هفَتو قوص
 هيلع هللا ىلص ىونلل باطخ كهل لاول اق نه وزتف ةوهشلا ءاضق نم نوديرت ام نيل تن نإ تجب ركل

 1 اب تس سس ب سس يس سيح

 انكي سشلا قورش ةكقو 6 نقم ليئربج ةحيصُه يعل مدل نوددرقي 9 نومك ني( كنايحو ىاولسو
 ىز .يط ليي نة لع رطْمأ وضرالا ىلا بولقم اجطقسلو ءأسلا ىلا ليث د دجاج عذر ناب هذآ دارت ىاهيَع

 موت ىرقى[َمّنإ ونيربتعما نسرظانلا © َنيميشوتمل لأن هتين !دحو ىلع تالال> يأ روكديل كلذ قَنإ رانلايزيط

 نيل سب لك ٍقرهتعش ار يس نتلا نم قري رص تايردتت

 اهئ ئيلوق لعن وطعم يارب فيم نع مي رزق لس
 عيت مال وا سو ريلع ثلا لضرم انيس قوببت سسبثا ةروسلا هزم ف زا ملع او ميئاربإ ضويذعن عى رايرمفا ئعماوؤلا
 ضب صصق نب كلذ عما م ةوارنشلا لب او ةداعسلا لبا نيب مث قلفتي ارو مرق ليج لا لواركزب لذ
 بريش عش م طول مق ف مي ربازيصتق صصص عيا نب رك رو نيم سفن ىف حقو او نيرجعملا ربع ن وكيد ايبالا
 فليطط نءزوق لس ىداها انبام اسباب دوبب ةدوس ل ترم ثوداصتخالا ليام امم
 ني لو لرب معنم مذا قرش شع اثاث ل لوق سل حدر "ايا ىلا ليلا هين ى نسيب
 - لل + لي ارزمعو لاس او لم اكرمو لضربج مير ااولاك ع مركع نع نصمم نب ناهنع قرط نم ناو ىل ١

 لال يويصنموب اءالس لو جهه لب اال ءشلُلا لاوق اذا نم لكى لع ى ا لير مسوق يما
 ررقلا لفل بوصتموبف زيؤللا ار ىارزوق هلك. م بيظتما نمار لس سلس وااءالس كيرى اردقم
 ةروماهربلع لدي قاحساول وق كس لأ امالس ا وركذ ىااول اب اب وصنم/لحبدقو اءالس يعض ا
 ى الوقار يك وقرشبلا ىا لوك شبل للاوتددوق ن ثلا ىالاعرلوق هسا. لوب قاحس اب دانر شمت وأ
 (ًأفسساطودعل نم ىف اوت وقف نثنا ىلا ةراشالا ىلا طوق فس ٠ حم نحب لع نال قداس رسم حم
 ناشايفىا اعاد اسف ىفكي ناز ةداضسلا لع دايز ىابحخ يف لاك لش 7 لميا ىا قرانا
 اورعاوف الم ل مل ةراشبلا سينروصطلا لن العد علد ىو نعيد ىفو ترابا يضزطآان اشك نارءاظه نان مترك
 انرضدتملل اممم السلا اههلع ميرعو اي ركز ةراذب قر عاولاب نكتكلا كيلو درعلا ىلا جلتت ل ةداضبلاو

 كلاومألاو انكب انرما» لالا اوت وقيلاكانرو ل اوكرشلاو ضيقت ولا ذازاجم ئه ررّيلاواتسس ١
 ريدان ناك اطول يقل اورفاسو ميار يار نع نحاوتر ف نارعب ىاطو لآر اجا لن ق قل ىوام»
 متل وزب هاطول السد تداورّصلو ليلدب ةؤياز لآل تغلف ى اواو ىالق حلل ىوامس إف
 رفا ى زكي سيلا معان ى؛ نورك زوق هلك“ حا طوس دوب ةروسف سرقت د انبب ةرقتف
 يرتتاياشبامى الا كانئم لبق هيللقل للراس وورش نقط تن ا ن انا ذرضخلا لبا نم منال
 ىاريذ نورتمذ وزنب مبدعون نكى ذلا بازعلاوم 3 كئادعا نم كيش و كروس ف اب لاجل لجل
 فسصضرلو ©ل 4كم نعباىا ليلا نم طقب وت ميلا كرار » أ ازيد نولشي
 هلا للم عطساو ري نمل لا اسبإل ىردت اساميالو من اكم ناين نم اياب ىلع نسيت نديسا ف وآن ورم
 ثيجاونعماو لام ليلا نم عطل روب ار يسم ناي ف لظاممنا ضعت مو ىلا ريموت لا ف ءاجرق
 ءا مولا ىلع مما ثيجاوضهاو يريكرتلا ناكل لاثاك ن اكولو ضيدنض وو نايزلا كلذ نى ١ نورم وق
 فلرلو ايوا يعم نمنع [نريطت نإ ىلا بريش نيع وا رلوق جلا سا؟ كالوري نبك مازلا بيكزتلا

 بئاطلا ناكازا ميلا فانعملا نمل املا نايتازوكمورالؤلب نعى ؛لاعذق هل لكس لاب ىدع
 لفي طلا نعول ملا ىف لوثدلا لاو ىف مسيل ةراشنالا نال ةراشمالا ضخما مؤ انو لإ حرف لع اىلاو زمر زج
 رولا نم الامر لك 7 ءال ب ىريرم جم ىف را ويب باد نا قع الع رج جو عروطتتم

 عال طار بدم نحف دالي رباد ناذ قلاش الضر وكذ لارين نما اهم رتب عر رخو عرولطتتم فرنسا
 عروطقتم نر يغعلا نمور قب نم لاه بسم او روعسلا ىلا نو لمجلا ىف ازب ني وطقم حب عوطقتم نوي ىا
 ضل واولا:لا رشيرملا لبا دامو رلوق لطم ”٠ الؤلب ىرمرم قب دال واسر ياو ناؤ قعم ا لعلم قبو
 اذا اولا بيرتلا ت الغ لع انبي ص ارنا لسر من اي فلما مالعا لبق ذب نااف ابعت الو اير
 سلوم |علا ىف نلكاو حراوصلا ىف اكن يملا ليلا منتو نيس | فل مورسزوق هلا ىوام» دوب

 ل لل رمل اي مرق بيرع ارفف ايم ابرلصا ناب عمم قد قروي لغو مجبل لاذلاب (موززس براويشلا
 نين أى ا نيملاولا نعلق لس لاي لادوا لل وتطم مج مضصائنلا لغخ ىف الطوق

 ين دول ابر شل صوصن اشيا شح اهل ايعرع تيان ايلا تي ازا نايببلا ردد ةرايعو (لضتراررفلا نيددصا
 نراد ُئلوراار طول ترعتزندركى عنب نارازلو سوح سدس وررقي_رث ل اعفا نارا رند ىف حش ملساء ولد
 لاني ءالؤب وق يلطشفلا سس دركم ياو نوري زااوترنم رباط ل اب اناا جتفكيمو نابع نووف ل ايدو
 الب نوكي نا نت لربوا نايبّل انيوم ال باوجوزتى اررتم لعفب ل عفم ءالؤلا نوكي تا ابرعارجو ار يفزويموآ
 ناسبو الوب َّل انيوأمتم ءالؤيس نولي نا ثلاثلانبوجوزسف ىا ةرئافلاب منغ نسب الولرجضوأر سبل اب
 ف راو ولا هلل ٠ رت راباك طا نب ىا ف وزئربلاو
 فون روق قطع يداما» مارا ضداملا نا لك ادب, ف مصقول رفاكلا عيون لك سوير
 لاو لاو مما نعبوا ى مل رعلوريروترضلا باوج وزيج ىف و مماو اب وجورجلا ثفوزمت رسب ليتل وأ
 نو ريرمب ىلا نر يوورم نبا حرا فنصلا حمار نمل ادرلا ىلو مسقلا يف طل ا اومرملا من الاد اقنيلاوبم منعلاو عل ا
 يبريرس فل مذا رتل ل اك ملسوريلع ثدا لسة لادعا ةوح ثنا افلع ام لهل سو هيلع سلا للصم لوسر
 اورومجب !ريلعو روشلاوبو لسور سنا لس بلا ةاييب ىلادتشلا نسل رتل ق نطل عا
 مدتخسلا لرورلارؤكض للان الفخ الار انيالوبشملاب مسن اوصئمم اء اهتيلاو: ورم او منلاو فلاب
 لوب ودل نلثا دز امسلانمررق ل لعفا ارم لىسق ل روس دتت ور ااوترزع فزلد

 لاى يب ولان قرع ادد مدلك حرام م السار يلع ل نربجب نا ىلا ذو موعد وعلا ىف مالا نا ىلا يتسم
 اوما نعم ان الو اولا نيب بازولادارتيا ناكدامعولطت قو ىاسمتلا قو تورت نلسس
 مالم مبيع ىل اوت نا ىلع لدم يبلانا ماع او لت وآن وشم ارب لاو نديعبشس اىوطتم الدوا لاك 9 للف
 ليكم ةراجب مطر طما ناار اثوارهلف اس اسيا لحم نام انو قركتملا ماريا محول رعا بازل نم اوما
 فلاير ايف عبرا تناكو مر ىاروق تطل ري دووم ةروس ىف إير ييضكم رق لاوحالا هزي لكد
 ال اينرلا ف رث ايع قري وبس ميم «.اابربكلاىنسنا ىلع ف ار وق ىف ىا حر لا لئاتم
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 اهرجحلا ش ر/ءلزو ماج

 ةزفف هند تنوي ةربعل هياكَك إف نإ مل, نوربتعي الفا سر دنيم ل ماشلا ىلا شرق قبرط © يقم لييَسَل طول
 حمم ب بس ييااي شبيب بسس اسي اب مسسلل

 نأ مهتم نينو اييعش مهي نكتب 0 بس يعشموقهو ندادم برقبرجش ةضرغ هل بطن كدت! ىا
 10 ا ا ا

 بطب نكن فلوتكن لهاوجبر يدوي الفا مضاد 5 يش قير ةكيالاو طول موق ىرق ى ام ورحلا ضب هاثكلها
 ديجوتلاب ئجملا فوهكرتش اللسرلاقابل كي نكمهثألاّحلاص مه نكتب يملا دومث هوم اشلاو ةنيدملا كيب داو

 حرلا

 نئوتكدو اورق تخل ىوامص» ادعاو الوسدالااورنإي ل مذ عم نيلسملا عمت ليا باج أ ٠

 ءاسشب نم لا دالا لوقل بس نم اوم افيو انوي ابن انيرزصلا عطب يوي ارض نوزئتيبىا خلا لايبلا |

 يي

 ةديطلا ملجأ © نيبو اويب لاب نم نوفاك, _اجيذ نوركفتي اله َنيِضرَعُمَهعاوناَكه ةقانلا ف امتنا

 َننلَحاَبَو لاومالا عمجو نوصحلا ءانب رم مق َنْوِكي وكام با نعلا تدهثع عقد يدك جابصلا تقود يضم
 مفصلا ثلموق نعرم اي يصد هيلعب دحا لكى زاجبف ةلاحن الة ياي نم نتجت امني رو ضر وتطل
 نقل هىن لكب © يعل ئش لكل قات اوم َتيَرَبإ| فيسلا ةياآب خوش انهو هيذ عزجال ا ضارعا حهنع ضرع لَ

 قوت مظل نارا عكر لك نت هت ال نايا هاك ةحيأفلا ىهلسو هبلع هللا ىلص لآ هَل ف ايست

 د اج ىلا َكءاَدَم ضف ةاونمؤب مل نا ْمِهََعْنَرَكتالو ْمُتفدانص كهذا ةيائةكماَم لإ كيب
 1س جس ب ع ا سس

 ىلاصتلاوؤهملا ث َنْيِمِتْفُملا لع ِبانعلا اَنْ َمَك ران الا نيبل ات ُنْديَمْلا كمِلع لزني نا هللا بانع نمكيْنَكلا اَنْ

 اومدتقاو دللي دارهلإ لبقو ضعبب او ضكو ضعبب اونم | ثايح ءازج ا © َنيِضِعم هع ةلزنملاوهبتكى الجيني
 وك: ماكنا كير وعش مهضعبو ةنابكمعضعب ورحس نارقلا قرمهضعب لاقو مثلسالا نع سانلا نو دصي هَكَم قرط

 5 رظدمصر

 ءاهجلاب رم الإ لبق نه ©َنْيكرشَملا نع طرغاو هضمأو هبرهجا يرمي نواب رص 0 نولي اك عزت لاو
 دوس الاو سيق نب ىلَعو ليو ني صاعلاو ةريخعلا نب ليلولاؤشو هفابمهنمدك انكلها نأب كب 0مم شلك

 ماقلا تلخد طرشلا ىفعم هنمضتلوأ دتبد ليقو ةفص حا اميل وللا رم َىْوْلَعَجَي نيْنَلإ توغي دبع نب دوسالاو بلطبلا نيا

 نال الج لمة ريتعم ارسال ا نم قري رص تاي
 ىرّلا اأن وربو س انلا كسي تيان ١مم ل يس ىا يقم لبس وتل

 نال ناووق كيل" ابدانآ كن و ببذي ل ىاابرانآ سبل بسلا ىا سرني ملوقو ىدانميبريف
 ةروسىف اطس ىف ايسوارغ# انب ترك ذو ”ليالا ب اوصارهوق حم يعش صقر ىف عرورشس كيال بارصا

 مبا اب اهب دارلاو تدميس سا لصالا ىف ضيغم رج نعم ىب ل وق عج سس ىواصا» ءارعشلا
 ةردصاولا ندم يكبر يلا فو لحل ىلع اهب مساق ا نم زا ماكنا فخرو بي قل
 اجل | ف باس تعب[ ايان يروا بثطدسسلا ناك لذو هر ةدشب مد نكي لوق كس مب نم
 م( م١» لظنا (ول ب انعم غاذ ىل اعترلوق فلفو م انادان اهب ميله شمعبف حروف !نوستللاريلا

 ىلا نا ىدر هأماشلاو نيدملانينداو وقح شل نيلاكا"ربملوإ امزبال قلرطلب ىهي ميل مسا ماد قطر ب

 /مءاصااءلضركبت نا نيكي اوذوكبن الامس اول يلا نيكس اولغرتال لا رام لسور يلع يلا لص
 سرا لايل بيز الراوق هيك / ىداولا تجاريا عرسساورسار عنف ردم نه! زرلاوبع لاي

 غطا

 ل ءايد نانا افصن و رئبلا ل عرانم ل والا اهفصنف نيفصن ّىل وترا نيبو ربهلا نيب موسم ارم ريشلاربسو
 انانعا ىف منع اهاوزالوق هيل كيش  خرا١ كلي فلا ن عبس اردن اب قرعو كي قرم نير تلف ايل
 يش ايرافزلاو لاومالا ن انما نم اينرلا ىف امن افمانمالا «ربعو سوك او ىراصنلا وو وملاك رفللا نم
 تانل اي بولطم لا ديوان اذ ب أبي المك تالاركلاو للاضغلا و نّرفلاو ةوبنلا نمييتواامىلا
 نزل اى ان يسُعملا عز وق ب1 1 حور وس ىيظنل رونا سيطر 5 قيل رازللا ماوو ىلإ ضم
 اوزكو مع ناو ايوب ار وسلا ضخباونم اويل مزمار يم فاو اك اهنععبب اونماذ منام
 سم قرطاوممسشلا نزلا م نيس /نلا سس يع نما لاقو لم انمى اغلا ككاو منيف لاا اهنعحب
 ريما "كر اصنلاو دوملا ببن ييسملا نا تااياورلا شعل فو سو ريع ريفا صر سل! لوسم نايالا نيل انل نورد
 لرامتلاوروملا لاكن رّسمملان رتل بال سابع نبانعاطسوالا ف نا رطماو ارزم[ش صرت تلك
 امل فل انا مضجفو لبلاد م ارولل يخاوم |[ضدباول ارو لعجمب اورفلو ضع/ ارزم [ن يكل اوبن يزعل او
 مق طاومشن| لال للا لاو اقوم سايع نيا نعى ر يللا رصرخاوبلط ايو قتلا ىوستنت و
 نولوقلمالسالا نس ان! ن ور سي اررطو لل باتعا يشق ان مسوملا ميار يلولا الور تس اوفاك
 روق حلق كور عاشوا نيم اكوا نونجزنافانم ةونلا ىيدي ىلا خد اذان اردت ال اجلا نمد ابن
 دقويلع حرور»» نو لاوس ميرو نويتقملا نم َةرذككا اص ضايعلا مل لأن ىا نيج متل أل كير وف

 مذ نعل أي الزمول وقل لما ةروس ف واخنو انب ملام تيا زراردصاع لاوس نمسا ررجوأ حوت لاو
 لكتسالا لاوس كاز نتنملاو ىيزعتلاو عيررشملاو عد وتلا لاوس انرب تملا نا باوجلا لص اهو نايالو سا
 ىل اوكري ناكورم«لوا لسور يدعسلا لصشنلا لوسر نا املو زن ببيروت اب عررصافز و لش لقت
 هلل ىواما» هرادلتا ىف غل ابوورمارطاةيألا هز تلزن امفقر اذ ال برب نم ن بلك ايو انكر ثمل
 نسر افلاي ورتاوارارجري لكى ا عث اما نيرعو ير جاف ىاف وزب بادلاو لوضومرمول ا, عررصاذلوق

 يرسم ىارضما لوق يب لتسأال ٠١ حرورلاوووعسلا ىلا نمادارماممم كن اذا جب اي عردص لات نك اراك
 لبرج لاك خب متم اكانلبا نايرلوق ىبارفو مازاد! هدا فرج اب نك راو كان مناك يجد ائلابو ه زفند
 يسأل لن مر رب يالا فويلولا بكا وإن مانا ترما حس وريلسشلا للا لوس
 مين تمظغرف لئاو نبض احلا صا ىلا ارواو تازذر طخ رعب اصاخو نال

 نأ يمت ايد املاب |رضنب لايف نيج نو نتي درلا مج اهو نورها ضب ل ائربو نوما
 بقل اولرامعالا بعزكن ءاريدعن ينم م ضوكل امى !لامننماروق يل لس ناينررزننم

 تاارعالا ةدوس رشم رابع: رصيصلا مهمخ اذ لوق سل **- لب دن ارم الا ةرشلامل صولا
 نوما انينملوق جلل لا راسلا نم ويعلو ضال نه رسل زلزل ى ا ةرلامزخاف
 لئزاو بوبس هش اءؤوصوم قر اهننأوامل ن (يب زيا فر باو اوما احم و

 رياعلا» يزيل حب اهئارم

 نع ابس كأني رعلو لوق .. ٠ 6.1 ةيدرصم نوب نازوكمد نويسكى زلا ىاضوزمك
 اولا اسرهمنلاوظيرثو وسير واو مول ف تاعرزاو ىرعب نمسا لف اوف حيس نا اروي ببسي اننا

 مشا ليج ايانمفاو اسم انضم انا ل اوما هذي تن اكول نوملسل لاير باوجل او يسيل وتلا نم
 لووك, لعو -ةتانناىبلق ملل ىو لفرق حل نسرين ب تار [ع ستيلا نمل او سلف

 مضر ةداسقو ريم نمر سو لاىنعلاورباججو يل اعلاوبلاو نسخ او منن ىل اوتدملا سد ةرربوملاوروعسن باو

 اهنا نعم قولصل كى ف ىنش |ربن الف ىف انملاي( سي اءاو تاي عدس امن الا وديس تيبس امن اوروعسل اوبلارثلا
 عب ىب د ريظ"ل اهب /ماشلا نم تسرق ميلا ارينا بألا هزب لوزن بيسو ريبكا نمر دكر لكى رعت
 ماحس هيلع لالي لاونف تولع مي امساك وارسل نورظ يربى اورثسلا لوسرو لغ ارق
 مماطءانا ىف ةمتافلا تسّبكاذا قري الفاو علبس ناكم ىف لا نم اوبس كيت ارقلو تزف ايصا
 تسد تراب زرانا ف سب تكا ذاو ىل ادد شلا نؤاب ىف وع ارب ضيئرما حو لشغور اطر اب تسيب و
 ابا ور اعرب ايظؤفحورتواطب تلاز(مايا صم اييال ىزلا نم ذلاريلبلاراملا كل برش و درولا »اهب

 نآرسملاو نانا عملا ىب نآرقلا مان غلب اموفرم ةريررس ىلا نعن نيش !هاورزت تلك
 لذ تلا ين فنزل لن عب ىل ال او دلو لك ركل ا يت اهنالو تم ايآ خس مناف فئزذي حم

 فترل تطيل لاذ لو ْ
 سكن ب ىرعافم ا لاراّساو بن بلطملا نبروسالا ني لاراماو تاءوامرااكت راص كرر تلساو
 رمجو بيو ةرهخس ار رار جني لحب قره لصا ىف رع اوم و ث وفير يعن يدرس الا لاول او تاف اى انس اف
 م 0 رد نا تايوتا لولا
 لطلاء نيدوسالاو تام صر ىف اذ ءلومش مر ىف لمد لاو نب صاملاو تاي زطب ىف اع ب اماق
 زور ارسأر حني للذي ش وخد بع نيد وس الاو تان ياورد سمت نب قرضو ىك زحل ابيع نيرسا نا
 قلو ارف لعل ارب مدرج ميال ازعو سابع نب انزل بعو رسمك اروممت.!لاقازربب تاء قتلو نم يرو
 راو بلا .عرخا خل! مد ماس الرهن صاعلا لبا نب محو مسيرعل اب تاح بهو مإ اوربي لت ط ين ىلا نإ
 ا اسياساعنبالونوت هع ظ . لاو ومشلاوبب كني دملا نم لسد يلع
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 درت نوح نزح ةنيز لاأهِفمْكَك ةاصافلل ترظلام لقا نوب امْبِمَو بوكولاو ردلاو لسنلا نمكِفاَيَمَو

 ,ةاوصاو اهراعش !نمةايدسالاو َةْدسكْدلا نم هب نق لست 1 -
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 ونوم يلب لإ محل ابح اكل محت و5 | غلاب ىغرملا ىلا اهنوجيرخُ اب: نوحي َنجحيَو ىهملاب

 علك ياس ورد يبس د

 9097 ربع ر يسب هر ىلع هيلا نيلصاو هيه

 ك0 يهبل ريل لعل ةُليكا قلخ د مكلاهتلخ ثيحركب تويتة ورز كير نإ اهدهجب يقل قي ليالاربغ
 نعت أح كج ليبسلاى امو حيقتسلا قيرطلا ناب اليها نصف لل َلعُو ةيبرغلا ةبيجعلا ءايشالا نم تنوعت 2[ 70000 م ل اح ل يي الا ب َمُقَلْخَو_ ._ -ريحيسملا تيم تباثنلا ليخلا ف لكذلا تار بغي ابتتاخ ىف اثي المعنلا تب رعب أب ل لاول لوعف

 1-25 أ 2
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 هس

 هنو هنوبرشت كرات 9 5 <

 نال الج لع قريع ار سانتا نم قري رج تارت
 نب نو لاونملا نعروث ىلاوبب زل نيلصل ارتحل

 ىّع روق ل لاو نيولل اوتملا نيل ب صم لا نم نكو كير رماي لصف سس بع
 ريغبلا نان ايحولا لائورعا يف ليال لوزرلاو عروقولا نم نا انيقِل توم ا ىو توم ا نيا ليتاي

 ةرايحلا تقود كلش لكل وزي لوز ريف يشن وقيد ال ىارعا لكل وهلا تتملا ىا ىئركلا ىف تروم ار اهسا نع
 تلقي ااذاررالردعا لكن ا حمري لاب ةدئاف ى !ليث مدري الف تومل نود ةيامنامل سيان اب العا توما
 ةوايحلا نم ويلا تراظإ نم ءظف خالو كلا يح ناز عم ف كير ديعاو داملا نا باول عائتياو تادابهلا رع
 قدوم أطيا ىو رريظعلا ةرهلا ل يبلع اريف ل خلا رمصقر از كلي تيس الخلا ةروسإق حل حمو
 ,دزتتو (لاركل كب لل اهترفاصتا لع ءلالرلا قروسلا ةزبرلؤ نضدوصتم او اريذ .... .. .. . متنلاوإرىت زكا
 امنم خزام ناولا نالتتناو تيل ذاماو اهيمش قو ىف اهذاننو لمت اما ينعم ا ىلع | اب لواو صتخل كن ع
 لال تسل ىدام» كلزرطند واو ةولنلا راما ءىفانلا تلا لكن ماركا عم رانش لعجو
 نولوقيلوروولل اب زل (مالسلاريلع لاب ير زييمبا دوصوملا بان دلا لوزن ن وطمس وف اكلم نك نا ىدرريارا
 طونمس قُك نالروتوملا بازملاومشلاماو ل زيف ثم انصلكتو ن عطشستم الا ب ازولا بن م نوقع نا
 ناورفلالاقو حرورلا نمي مدعوام برقا وازو نحل اوررب/ وب ع دره ربارقاو هوذد نع ةراج ءاياوزف نارحي

 ل انملاو إلا قرصلو لايك عملاو حد ام ةروص هزربا ناد ةماعلا مولر لادا لاحت وق نيدزلا نوزخألا
 لام ل ئصىازو# هنا بولا و مسورزع يلا لص لوسي نوم ورع اواو ب ايرقم دال او ب اب لغز ا

 سيئر رصارلا كلذ ناكاذا عم ابرهاولا م ..... .. .. ىرماولا ل اكيمو ليرجج كن لملابري ريس ابع نيا
 نمر إرلا نإ بار يمتلا فو بسيطخات الامبإا توم نري اير ,ولعلا ناف نرفلاوا ولا حرورلا نسرامماو

 نى سورا نم حورلا قتلو ارا نماعور كفيلا انيصوا كلزلو ىلاوتر وقرئ شن ماكو بجو مولا حرورلا
 اف عرورلا ماهم نيرلا ف موقيو وا لمج اب تسيل وللا رب سيك او ىتولاب لوق لت ٠٠ هواي نعءاشي
 ل صولا ىنحم وبس ىزملا حر ورطل ىا قرط هكس نبا ا! معا ولو نأرَول اي مدراس قورسملا

 ار عاطا ىف ف ضو عارم زنواارذنواارازئارم ل ايورزئا سوم اهلا اورزئارٌّب تخل

 عملا ىلع ياكم ا تداهوثلاالا.ا الندا عاف وقكانارلاالنارلوك لو ابا الي م العال ايراذئالاف ولعاو وو

 بصنع ىف حنايا لل ار اذا ايدئىارلاق هيل لج يشيل لن اكد زين ذللا ىلع ترداصول د اال رلوق

 نال مفوضوموا ءلوصوم ميسا ار نا ىلازبمراشام انصالا نمل وق هيل]- ىئرلو هز ىنز ىف كل ايلا ىلع
 رطال د5 ىنب ىا ناسن الا نلت وق ال [ماسعالا ندب نولر شم اعل وقل ناب ياعليم لع نال

 ىااهنمزوق مدرارسيلالا حل !نمراوعو بازتلانم مد لعلب ءخطنلا نم ياي متل نال
 ص ما لثاتروق هلك كال الت وتاب الئ ى ا ثععبل رف ىف مالا نابا نمر دوصنخ امس ل

 ىلا قانا با فلغ نب ىلا دال نا ىورو ةمايقلا مولو اينرلا ىف دونما عّعباب لكى ماو يلا نا

 نق كل اموامتلا نمت لوْنأ ىرلوفوكتمراينخحأب هيلا نو دتهتتذ 0نيِعمْجا ليبسلا دصقىلا كيل وكتي ادهرَسَو ةماقتسالا
 و َباَئْعَاْلاَو ٌلْيِجحلاَو ٌنوُيبَرلاَو عزاوي وكل تيب وكب ادد نوعرن © َيٌوُمْيِش يو هببسب تيني وجنت لم لل ا رص سول ار وك : م١ 010

 رخأ ىف قلا يال ااهلمعو تلزنذ ميد بسد ماظعلا ىيدتريلا نا مح ئارمج اي لاف ممر رند لسو ريل ع سر لس
 لانا ل لذو رمل ارمتو هرصوك كلوا لمين مازب ملغ ماضالا ورق هل »د وريغو بيطلا نم سي ةروس
 (أهنالاركذف سنو لكا نمر ئار وزميل يلا خرانتي مركب مث ن ان لاق ضرك برعم !ضضدالاو سراونعسل يلو ال لات
 مث ةراحاد نوعا نع ئارربلا ةرم ضيم فورلاو فدارؤ طرق هللا ىواصا» كلذ انه نولي ىلا
 ن اًسيارو سافل اي هانعموز وم اع والي الاريووا زخ ا ضوص نلوم س ايل نمي نكد ك اري اقريام لكرب وك
 وامل ناي كالا نمروق هيل كك حور» درادز ابابرسزالى ومو مشا ماب نضل رزنكم رأس سا تسلب
 مالا مب اهجارم للاداربلارخ ا سييارب نم امن وورتلوق حل هلا لمجا» :يررالاو سك نايم راعشسا نمو
 لما ىفو يمشملاو زلم ٌعفلاوركلاب يتسلى ضف لا نب الا لوقت حل 8 لل مهن ونش و اهبحار عبو ىا

 _ اب هْشملا نيرا َنْشلاو اهفصن ب اب ؤو سفن الا قوق ن ارمني الار يخل ب اووي م قعملاو ئتلا حتوممن قنا
 بسوار لان الر واو نحس مين يفو طعم اور ول مل اماواب ويكرل لم ل عن وطعم وش لوعشس وت يس
 سلم لل ل ليلا ميلكا ةمرع ل علام فيصل ةيالاي لدسماو قلل لن عزي زلاو نيبط ازيلال حف
 مم و فسولول اوراق ثان اهطل افو ع انما لما نمسا عم ماينالا ىفركذ اك لكلا ركزي ملو عنيزلاو بوكرلاب
 تللل_ نيل اللا مني ئلاو بوكر ابى طاري ليلحتاورل وب لاب ملا ]كت نم صملا بم اب ارح اياياول ات
 لكالاركذي ملو منيزيااو يروكرلل اريل ل لعرر إل ليؤلا ف لكا مزح ى بع عر طولا مي يصار كوزملا لييفلا ىف لك اكل وق
 ىفوا ءددلا وم ىفرذي نا مح اب قرم الو مرخلا نايم مقدس لاو ىوقا ل كالا وغنمو م( ننالا ىف نركز ام رعب

 ترعزوت حل مما بسلا نم ايرملا بانى لييصتممل او لارا ىف اذ بالعا لرتيو نويت ١
 رم الع اسرف نرغب اج نع دسم ىف و ليلا موه ىف سخر مسوريلع شلاوصاا نيا
 نعى ملص ءاديلولا تدلاذ نع دؤاد لال .اهضراعي ناو ”نيرملاب نوم نلكا ذل تورسيلعر سلا لسنا لوس

 قلفإو رجلا تالي دانا فو تاقولخلا عاو»ن بن ولعت ل قلو لق جلس نبي اك م ليلا مول لكا
 0 ا ب 2

 هز رّمسلا حررائلا لوقو نايم هابرسريمارخربد يسد اطلب ءازعم لس ارصق لال دلت تلم
 0 وسلا قلرطلا نايب ىازوت حاس رمق نا
 للاسلام ول ىذلا صولا رصقتي يرتنس ا موا هرضت ليج لاقي لءافلا نحت رصرصتعلاو فاضل ضع
 . را ماساوق تلسكس + ماسالا نع ن رخاو لمار ىاانعرئاعددق هلل لال تخى دعب ل
 بايزم عروق حليل كا» قلرطظملا مرارا قم ال دادس الل م ملّعسما يارملاو انت ةيارملاب دلل ناوي م
 تيب ارث روق مس انك ادا فص موق نونا ند رال فصول ونام ورتب نولي نا ع أ
 ظ لمت م لزم اب يلسماوغل انت ن وكي نا حم دربفو

 روعساولا »مر سهلا نمل انامل ةوققلا بس ديان عع
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 _ ف ايرتش اة مهوحبت اف لالضلا ىلاوهوع دمهنال ليم كاوا نينو ضعب نو ”نكيقلا هول ئحذ اهنم فكتول ليَ
 يا دج هسا سس بيج ع جو سس ا مد يس م ص ع اتت يي موج ص مخ.

 َنييماينب دضق هللا ٌفاكاهله |لِتاَقيل
 ىو وس و

 بر ل . ضو هومر ع 2
 دض يد ذو ريزوه وؤوإب5 5200 وكي نت انهرحجلامح هنولبحي 9 َنوُرِزيَر سب ال مثالا

 ةلحلا

 0 م واو سار نع 31

 ل

 ركبلا نم كومثرب |ام داس ال ليثمتا نه ليك هم هلارب رطخي دل ةهجوم © نورتي ُثيِح نم بارما كمنأو هرنتدهو ىا
 لا تا تت

 نوفي زتشأ يول ”مكبعزب ىو ني أ و ب السم 3 ىلا 00017 بأ اضبوت ةكمالملا نأ ىلع هتئادإل لوقو
 5 نيرفكلاَلَعتوشاَو ميل راك نينمؤملاوءايبنالا نمل اوني لوقبرى الرهن نه نيئمومْلانوفلاخت

 سس يبل يي سس سس بيس سس جيا:

 ىولاك بكيت ءايلأو ءاتلاب 054 نيرلا مهب ةتامث هنولوقب
 ا سس ل ل ااا اا سس سس سس ياا

 نيل كام
 مس لس ليسا سيي نسل

 نيلئاقتوجلا شع اوملستساو اوداقناَءَىيلا قلو رفكلأب هيل
 بسحب 111111 1 ]1 1 لات اهيوو جيس

 لاقيو هبوكيزأجين© يومك امي هيلع هللا نإ قبة كك الملا لوُقَسك كرش وم
 اوتسحا ني تاميالاب اوم ولأ كر لزتأاذام كلرضل اقل َنْيِرإَلْيِقَو © ننرتكعملا ىوأم ىوتَم ندد هنو نيل

 2 ه

 ظاخس
 و

 - للا

 تحيه 0 يقع را دمعيلو اه لات لاق اجذ امو امندلا نم بخ خرجا ىاةَرِجْكْلاَراَرَلَو ةبيط اح كس يله اقع لل نا سو وذ و سمو م يالا : 11 هل ل مهكر ع سس قال

 تمعن نيل 0 نيتها ىزخيت ءازجلا كرنك نوايا" هيوم دال ميت نم رجب الخ ير ربحأ دم ةماق اين
 وس أجب هي اولحدا ةرخالا نبل لاقكو وكيل لس توملا لعوب نووي رفكاا نم ندرهاط نييص ليكمل مهو

 ايالبلا نال ةلماك ل ااا طال رق لس
 -. (ااال لامس رازوا لب نوبت اوبر ل لا مولر انني منول اينرلا ىف ولم قلارإلا لاا واينرلا ف ماما قلا
 ضيم ل لكلا نع لف الصاو عملا ادي اكو لا نييمؤملا نس اعلا ضعب اي ةضرق ل اوت ناك كريازي و ىزارلا

 نول نيؤلاينرلا ىف مقدم لا يالباب ىف ارق هل سسس لجا» ةئماف ليكتلا انمي داو الذل
 لانصلاو لضملا نال لالضعالاررززو بسلا نزلا رازوا ضع نمور وق يل اكسس لما ب مل اعاز موتك وكلب
 مر اولضا ني ادار فرلل لصميو قتثم ضو نزلا راذوا نمل لكس لا دذزلا ىف ناكيرشم
 رمشسلا لصدملالوسر نارنع يلا نر ةربررم ىلا نع ىورام ريف بسبسلاو عابت لا دانوا لس نايرالا عمم ورصد
 : الضو ىعد ناو انينثمبروجا نبل صن الرعي نيرو الشمر الا نمل ناك ربى امد نا لسريع
 نالام عرب وقح ل بيطخامب لس رخل يئس مع اذا نمي: صقيع نيل منالا نييلع ناك
 هيرذنلا بازحلا نم زروق ابرنم المج لالطعالا ىلع نومي وا للطن ا ملعيا] نم ن ولم قحملاو لع اولا وا لوجفنملا
 نإ اننا ٌيوَقكو مل لثماو مل العب نيكوبملا عيوقحف يب وقعلا ى مم انا ىف اوكرتش ان رل وق بالا لكاتب انته ف

 لاو قامو لبج ءاهسلا لبا ىااطا لئ ا ئيلزرت تحس ىرام ٠ لج اب نور زعي او ريلقلاو عوالم اب

 نيطاسالاوزرىتلا ئتي ساسالا وق سس لك" صقلانعزاجب ناي الا نا تير ست وقت نش
 امل نارصقملا فو وكله هوقو ؤورغ عثر قوف نم وق سله لادم نايزبلا نزلا تمدب ى ا اسياونب قلا
 لب مب تيم فذ لف اناسل نيددسو زل اولكخزثموبل عزنفلا نم سلا تاسسلا سم لبن حرعلا اهتس
 اووس منا يلو[ لسان ليقوزوق هلل كار وشفت ازرو هين يسلب كن لبق ناس ناو
 نيطاسالابه همه و اناينب اوي موق لا تابوصنملا لئن مم لريلا لعبت لسرلاارنياورلصمل الهي ىا ت ابوس
 ملا مالس هاا ني املا اوكلضض فسلا مل ادكسف ترمي ى ١ تمعنعخن ناب نيلاسالا نل نابل
 لع مدور لاما ناس ل وق حرارم ا" نوركراوكس ا ماريا دوري ايرزوق ىولبد
 ىواماريظحنو مر / لكى ارم ايقلا ملرؤلا ملك الو ىلا لوقو مكب د نا ليقور اذا مكي ارشلا ناب لوقلا
 جيف نق اشنلوق ب احلا نمخيلزنا عشع اويل كم نورعحيل ملام ىازلا ل كش نددت حل
 . ىداسم» مخداذ ئنوق است لص لاو وب رزستلا عم نون ارسم زوز ش يرقد نانريهبس نار ف ابرسكو نونلا
 ىا هتاش نولوقيزق يل لوس عوقو َقَحى عاملا بل بطتسا نسجل وقي ى الاد تلك
 حررلا ايلا اوزذىا رت شروق جيل كس لام معي مالاروهطنم مالعالاورابالا ةدادل ال مت ايشنل راها
 نازوهنو الا م انوتينيزلا روق مهل .مورعلا عيدي حرف هي تلا سومالا لف وورصلا بيل ءالبب
 دايلي الاب امرفرموا يلع اءرقرم مزلا ىلع او صنم نوكي ناو لان ايب وارنم الرب وار بامان لح ادور لوصوملا نوكي
 ف ءاذلا ةدايرنرت اج ف شخ الاىار ىلع الا قيجم ل !ذيورسيطخيب الاقرب ىف ةريزم اغلا لس اولا رار لوا
 ادا عمت لفل ا ازيب حورصول زال ارسلان. ىنحتملا لوصوملا حم لفري ئتلا ىبراؤملا هزي ناا مدت الو احلط مولا
 دامو خرا نيكس 0مم اظلاوبمو يس ارائك عنب يلوا هانعم نم سيطر اغلا ل وضد ز دب مل وشما

 رلطاولاكا تالت ولان ق هيله كب ثيناناو رئت يفك ملا علا ناذ زر الاول يقوفا
 نيتونل قلما لا ميلعار مم اويذ لش لوو طل كا, قائلا نم ةزيا
 ىف هر يخاولاق لق طل لا ٌئالللا نناسل ىعو ١مل اقيإو تاهل نم ايزي ميز ييذ لش

 ني كرف ملقا نب بنو لوالا عفر م تلق ناذ يشن, لال اقل زا ىا_هبصن لع تماحلاريخلوقن بسلا
 ( وشم انيب لاوسلا لبر اوه اا وطمطاو ويحل تل... ...اولثس هر لبي نا نلر عاجلا باوجورقملا بارت
 لازنالا نمو سمو نال الار طاساو# اول اقف لاوسلا نع باوجإ ا اولرع كلل اواي اول (ّيؤ لازن لل الوعغم

 لاوس بساوجا قيل لل نس الاوبب و ءلوصوم اذ لحب ةريؤم ىبوريخ لزلاووا عفرف ريق لمني رين ارقو شيل
 ل نوللاناب دعا جوا اينو ملجما وزب لاززذصا نياق جس" حارس ازئاه سلعلا ناكناو |

 مؤ انا فل ذوارين وقل يضل ءلمجلاهزي نا ثمل ثلاث نمل دب اهنا اننا لذي دابخا فاني ااهلبتاع

 م0 حرام و « لا ىف هنستو يشرملا ىف عضل كعاطلاب اينرلا ىف نمحا نست يل |ىتر ثلا لانا ىذا ىولاوب

 . تءافش اكملا باولإ حنه دامعإلا لك فظل ورانشلاو دم ا نادك او لاومالا هءامرلا معكوب ريب ايعرق ؛

 عميخبا تالدانا دوروك لا سكب ىدب مداذاورتب ا ئزلا و اهتل وقلت اطهالاو تار جلاد
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 .' [ةؤزق نم ثقتتل جوزف م لي ةلزلزلاو عرلاهيلعّلسسراف ساس ًالاِعاوقْلا

 أ

 .[| لي ناو ورملا نم مصر و قلخ ان عب المنال ب لاوجاو تدريج اب رق الغ او تامل اصل ايرلاع ا نرصا نم نا لايم

 سولو والا دمج نئوف عراب صرمف' نايب ىو قولا تايندلا ف نيطاكزا نيلسأولا لازم
 كي عردملاب صوص اوم نولي نازوكب نرع تانجوق سئس فو عرراشلا مالك ههنا كار رعياوأر
 مد فوز اوءادتب الاب معفروا منعم ا تبلا من اصفدعا رن ملا لم و ءارّب الاب رجفررجد مالا
 تاجىتمترار منن و هر ين زوزو صوص ا نوبي لب مين اه ىلع ل ار يير خدع تانج نولي نازوكمو ايفعضا

 تنجم إ هرمدّصَن تحربنلا نولي نازوبو ارنولضري لوق نم لمجال ا وأ ئبب نرع تانج نو تازوجمد
 توزم ترن رع تانجلوق تلاع علام ص اينرلا هزب ىف ونص نيزلل ل وق فذ لكل دو ندع
 وروعسلا ىلا ىف اكرم اب صوص اون نوي ناشملاثلاو تانج ملى ؛!تدذم هرجأرتبب نولي نا ىل اثنا
 ورب ييمملارار موا هرهئامخ ولد يودامسال اب عرفت تدع تانجو نرع تانج ب امنت ابّطوف/ نر تانج حابسزلالايتريب ىف
 راتملا نكن حوا ء'ءلنانميا نييسلا نمر وقر وب لج لا حاصل صلو امن نوتلاراو تن ندع اجرب صسلاو
 نع لئلا شبت نيج مج اذ وير ينكن مل او نيبض زوق قال ٠ رترايكريلع لري اكل والا وب ةرنع

 بيلو ر# اور ضد م يلم سس عرطل او رورسلا ب لذ نعمل ل صم مارلاو ذر او ناونعرلايحاورا نعت
 يلو توولار انخاف تروم ا نيبو امو ىلا عيب عشيلو ايندلا ىلا عروترل( نيت نول نولف ةلارلا وزب قلع تول مل
 ناااذادرو ال تولانزرت حيل ىداصا» ليم ورام يضل اينرلا ةراقح قدوس اينرلا ىلا
 رسشجلاب لرطباتو مالسلا كيدع رقي سل ارئسلا ىل واي بلايز م السلا لاف كلهء اج توم الع نئؤملا علا
 توماس هراب نيل سفن ميعتس ااذارسلارر ىررقلا لاتيع مالسرق حلك كوع
 مجلسا روعسلاولاا» لجلب كشماو مالسلا كيلع رقي ىل اى دسلا ىلو ابيع مالسلالاقن
 لاير نم ضورربقلا نا ىلع ىل يلا سم لوضرلابرمو نازوكس» لوغرلا تقوس اذ لام لانو ل
 مك طا لظري نل ملص ويف اني الف مريس دب امال, ابلا ندمت منك لو ق لس كا با
 ْ لا دعو ريل لضغل لإ هزل
 ل فص ن زيد داس لعافو انيس نحر مق امو ملا اشم ال ضام ل ضراس إلا نورد يءاسالا لق حس
 (نلاب ىوهتلاوزرورزيى ا فدل يارلاو لوشوما لص نور زيرلوق و لوصوممسا ايوا فوز ئاعلاو
 مرعب نا هرم ن مناكو نااذلا ةرابعؤملا لوط اصول وق حمع لمت ا» حرر ا شلال داش دوز

 عرارذ فال مسمر ايلا ىف حرصلا لوط ناب سب وو لمابع نبا لاق م ىف اهلبا لت |ًعيورايسلا ار عصبي لب اسي
 م مل ان لأ ايلا معتش زورا سأر تّملاو_ءوصقن حرر تسب نير رثراوف ناكل ئائمو بعكل اكد
 ناو لباب سيم كلزلثاناسل نينو ثالذب يمول يلكمتد عرزفلابب س نلا نسلا سيل طقس امورك
 ب ناكو ربت ناكم السلا رع احلام نال ظذ_يفو ىوخبل ارك اذ نملك سيئ ايرسسلا كلذ لبق س اننا ناس
 بسر علا نمل ابق ناكو زير علا ىضمولعتو من لبيلعسا | شذ نيا مست منسم برع نما لب | ناك رتيييرعلاب
 .(للسلا مام شملاو ىلهالاءيلباجلا عيررمت نوري الو لق ار يمص ىف* ليو بر عرال ونا لك ميئاربا ليك يرق
 ارزلوسؤل لاو لع اذ ءلث لم او ءلامال ابريل ء ايلا عمر نك نايم نادر امضى اءايلاو ان ابل حسد
 لغ ين ىا غ١ اولخد اذ وق ةسعل ىواصا١ ثنؤم عمب اظل نال درا رق لعل عفلا سس اامناو زراوغاو
 رذوفلاو يزفملا رشا نال فذ ملل يم اماو ام بط نبوي اف م دوعتوموبب قتلا قيطلا ىلا فن لك
 نمر يخلو حلل لب » نايا نعى ا نيرا لوقو نعمت نم ا از رضنا منعت هكا نا لع ليو
 ريانا ليلا يلا سا نارياب لل يملا مسا ومع و ىفرلا يان اينردلا لل لصمول وى[ هيف اموايندلا
 يضرم نب ملو اينما ىف تست ظب نم لك لب رانل ار دعب ذيل ىف يف الا لج | لب | نم نم نا رب اب لم سي ,
 ءاكداصا“ ازعل ةرايز_يشش لع
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 ةمايقلاوا باعلا *َكِرمأ قة دحِحاورإض بقليل ايلاوءاتلاب تأت نال رافكلارظنني َنورظني[. ره ولم
 يم ؤربذيرمهكالهأب هلا ْمُهملَظاَم وكله مهلسُر اود انكرحم الا نم ْممْنِم ني لحق اله لدف امك كهل ع تشمل
 ىل © َنْوُءِرمَتْسي هِباَوناَك م مهي لزنَّقاحاهفازعىااوُلِبَعاَم تيس ئه صائرفكلاب © نإ يؤلم نك
 نم و ىف نم هنود نم اَمرَحمل وانو بأ كل و نحت ءئش نمد ود نمت كبح[ كلر رام ةلك ل ها نم اجر( سينا لاك (بانعلا

 أيذوهلس ران كى ا رمت نم نيا لَم َكِإ زك ىلاعت لاق هب ضا يوه هتيشمب انيدرحتو انكرش اذ ٍبُياوسلا ورث أ حبلا
 كاتشعب اك وروَمأ طف كعب نعل ةيادهمهلع سيلو نيببلاغالبالا © ُيْيْممْلاٌمكَبلا الإ لْسرلا َلَع امنه هبادءاج
 تي نَمْحُمْنِمَو نما للا كرم نةْوهنيْضادو ثمعن نا نائوالا تَرْغالا وتجد حو هناا وُنُيْغا نب ىاينأ اوه

 كالهلازم مهكر © َنْيييلَبلهَبِقاَع ناك تورط ةِضركلا ف ةمر انك اياب نوب ملف هشلالع ف ةلاّصل مَ تيجو
 5 مها وص يسكراةسا# ل. ةماعلا ف ءا اس ور اأو اح 0 دهم و

 ديري نم ٌكِضيْنَم لعافلاو لوعفملل ءانبل ابرد [ملأ نق كلذ ىلعر لقتال هلدامهلضا دقو مهلهل لحم اي ضعت نإ
 و نينا ثعبيال اههقمه دابتجا ياخ ىا مهني نيج وأ ومسك و وذل باع نم نيعن ام © يم نْقوُهلَمَو هلالضا

 اف ههضد ادعو كلذ نعد ىاردقلا امهلعفب نايوصنم نادكؤم ناد ديم حو نمو هديب لب ى ل اعت لقد
 ب ها نم ءايِؤ نيانمؤملا عم َنوكِلدْم ْيِرَلا مهل ردقلا حاتعبيب قلعتمندسيكْذ © َيوَملْياَل ةلد لها ىا ايو

 2 ١ ورممرص تلك سب رسول سس عسر .. عرب ت5 .اج يك ر ووصم لهي سد بي وصامل ملا ع 200
 ًاثدرلع كندا اًذإ ءىتِل ألوف امس[ ثعبلاراكن ىف © َنْيِبِزَد اوك ارك نير َءاْعيِل و نينمؤملاة با اورحاهبد نعتي نددلا

 ةردقلاريرقتل ةيذلآو لوقن ىلع اًهطع بصنلاب رار فو نركي وهف م6 نولي نا َلوقَت نة ربخأ دتبم انلوقو كدا
 ورحلسو هيلع هللا ىلص ىجتلامهو ةكد لها نم ىذا لأب اًوُمِلظ مرعب نموني د ةلماقالوللا ىف اوُرجأَ نيل و ثعبلا ىلع

 ارافكلق 10 نوُملْدياوئاَكْول مظعا بك هنجلا ى قرم ُْمكَوةنيدبلا يه ةَكَسَحاَلا اين ىف هلزنن م سكئوبنأدباما
 ظ . أ و هلك 1 5 5 هو مرس س3 ريميل لل ل يب

 _نيدلاراهظالةرخجلاونيكرشملا ىلع اةديص نيل مه مهوقفاول ةماركلا نم نيرج ايَملاام ةرجهلا نع نوفلتيللا
 ورب متل نارلوت راح ل هيد وشب باركت ول 200 ا م ركل لش لكم ةكئالد ال ذهل حوال جر الكيد نأَسرأامو نوبسنيال تيح نمودبق/ لك © َنوكوَكي مهن لغو 3 010 و يات: 4ث 6 2 - 0 ز] يقل ع ر فكس و نسي اس ل

 نم نياتموملا ني بصتنم كرقارمهقي صن ىلا وت آو هنوملعب لماذ كل 1 َنونكتال يُمكن ليجنالاو 5س وتل أب ءابلعلا اهل 03 ِ ا اس اس نت ودرس و 0007 .٠
 لوب نيررف اكن او نيزؤمللم ىو و توك نيل ى ا سس : لت ا» شمعبل اعراس نومج ويب 8 ! ىم ش - م م امم 7

 رقونللكا اخ ع اما ا (رضبر مريس نيب وق نو الم لع ةربتعسا جس اوت انا ةري رم تابلت

 لل ع ايوصنم وجو لفن عازطمب_يصنلاب ىف اكلاورماع نبال ةءارق فو ث وزو ا تبيربخ دا لاريني نوكيوض | | هرسضازلو ىقنلا نخب ىراكنا مارهغتسالا هلا نورظنيلب لوق حط
 امان امر اتى تسيل ىلا اربس لوالادرصم نوكرمالا يباوجت ىف مط سو نيررصملاواومال حجب الرمالا باوجج| | عمج ا زوجبو لح وف اواو بازعلا لولعوا محي تروم ا وزن اما نيزمادعا الار المار تسيل ىنملاو يف نلاامب
 ةدرقلار ير لاو رق ناله ٠ نولي بسنب إلا بضاابة دات ندرة لق ل هل لالسابئش ارا يش وا فانعملا فزع لع ابا ىارلوق كل - قوام“
 ': قوارالا قلعت نعوو اهيدالا عرس نة يانلرعالا) تومي نش مجم الريلا نال اكن مى عر ىف ىرعبلا ىلع | | ضحب لا شاف وق حل + ىدانسربلا نم ف اطملا نزع ىلع تايم ازبج اى ابطوازجج ىارلق
 انماء تول اطما اوينجاوزوق حلل لد كلذ نوران ذب ضارومف ىف اون ميثم ايشمالا
 تءطلا نم لرب اءوربعت نانتوهف لب ا» عراشلا يراشا الكف ارم لا بزنع لع مك ان امدابع

 رسب ل باطلا ناك لصاىلا ليي أرمرزلاو /ورعملا بناليحنايا مالا و نوف الو فاك م سيو اييلاب
 رجا هلا نولي نا ل مو نوفل وار ازا ىاروق هه طك ىواص»» لان سرعالا لكو هدر

 لوعظمبصنلاب ملي لو ىف لاو مدس ملكنا نال كمر اوك اي لوق حلل كاس لاس كرب
 صرع صرت حرام لاف إلا مم ادب ىلع سون الرق ح_#ذ/ماظ نيبإ ىلا بَ عدلان يب للملا نساني زل

 لوعفم ن.رجارل زون حلل بلا» مرصو مجراسما ل !ورازل ةرب امو ن 6 اوهكو ىا

 باي نماصرت ص رتو انضي! برص باب نم اينرلال مب سرع رسل اب صوم ا مس الاورج ارذا يرن بساب نم
 /تلان طولا ءقرافم لعىاورجباو روق هي لل ول اوبن مسوفااول روق ا نوعي

 رتل ريلا روما نوم فيلو ب نوصي ىا نولكوتي مبرر لغو لق حلت لو تايلبا مخم نم 1 ٍ
 ىف مس او ميلاومها نع ارجرخ معنا كلو لكل خم ن اك لكوت نااىلا ةراشن ينص ملالاحلاداضعتس ال عداملاب رتغللا ىب و ارئيشب سر عراطعمرارلا سبك ارم ونار ق نيسلا ىفو ريموصزي يظر يسطر ذا نعل بست
 1 لم »ضخم ملى بو اير صرت عررانعمرارلا ٌيننب صوت نسح الرف وز اجلا فل يل اهلا

 ه ىواما# باو ليلخت ار ثلا نافل وق و طرسلا باوضوجب اذب جلا كك لسرريت لل و
 تاداماورارعد ىرضفلاو ازعل زلال ارب اب رملا مت اراب شلال ريرعفل ايوزعلا لري لزلاباونعرو م” و انمرم

 حلاو نزور او ىر. يال وربخ أر شنب لضي نم نا ريولاو نييضوكلا ارو اف لوعفلل نبل اب كرمي الرشنا ناذ زوق
 عمطرافكن ا املوزن بسال امدالا لت نم انلسرا او لوق جيس ىواىوب ةزطالاو اينرلا ف س اننا

 للا ماو لوق هيل ##  ىواص »ب اكنم لس ناا يلي الا لب لل اهرلا نم وسر لسريب نار ثسلا ناك اولا / .:
 ضو سوم لشم السر ملا لسرارو ملح لبا باتا لب | نا نورتي وفاك طر ازكن الإ ١ برقا مارست | | نامت أرنا انو اغلا نعل عم ازكى ريميل نعب مزال ذى يوكل لع اذلاو دمي الر شن ضعي نم نا
 اذاؤ إس ولام يلا اولسرا نيرزلا لسرلا نا مير كسناديالخ مب ولأ اؤاذ ملم باوفاكوشبلا نم مالم مهلع | | آر شل اباومح هزتهلا لا»ن فكم لا خللا لوالا ننال تير وسلا نم عرب ل ل رتولو قمل ىف
 ىف حسو ريشال نيل قلصت نئ رق رلوق قلل بريهخ »م عسل هزب تلازامعهف كذب مهو رمت | | كم تيبلا لف ةداي زرع ن يبست شمعبلا ادرك ريجوتل اور كمن ابان اوكرشسا نيذلا لاو لع فطع
 مايل لو لم نم شبل نيل ىلا لسرلا نوكن عو منبك ىف رمل الام نع ماس ا طيار مو لتيبر فلا | | مسالا اهيارمم لوق هيل ىواشيب »الا يلعارعو ىلب لاقفدر غل ميلك ثلادررّقلو هراض
 داكن ال ؟نييمؤملا نصت برا وق تسسسس رورا» منعا ايفر اهلعلا ىلا وجال بوتو لا | مث داس يانزت حلال ىواصا» ديناي اوفلص ايظعم الا ناك ان مهب و م ايأب نوئلكي اولا

 'ىلدلو سوم لضم السر مسيل ارثبلا لسراردقو يَا بتكاب مم لبا بانل لبا نا ندرس ذلا/ | | ىو اسص»» بلاذلا بسحو ف قادم غل بو شما عل ابرريلا ملوقش عقاطلا حفل برج ابدارلافىا
 /ؤرااذاف شب ارلاكم بل اولسرا نيزلا لسرلا ناب وبينبجتنادب لف مسوظتس از اف مهتما شبل اوف اكو لسرلا نم ابريعو | | ىا ل وقيل ناريلع ناكإلاف/ذرعو ىارلوقو لبرج ةرريملا لمن ىا نارك س نايرصم ل رق

 امم حو ارءو كلذ رعو ىا لوقي ناباءزالهرسرّوَنل والا ناكو اي رع هررثو اًهمرقحو ارىو تازرعو

 كلون ورعب | زوق حيل لعرب لوعفملا بني ا مزال بجو و تمبث ى حب ع نا ايوب تبنى ا
 رام مبان سلا تلاز فلاب

 نول لاب مرن وصل ماو ماري ل 'وكرتواع ترج قتلا كح ا بيب اوم نم زيإب عمم مرو ايل نوفعبت منا ىا
 0ك اورج اب لوقو أرب نب زلاو لو مااورجإب نيزلاو لق ع

 ساشلا ل راش كن يف انعم نزع لع مؤكد او ليلحتلا مال نحب ف لاي وقو ني دل ىلا لي نم اول
 . لمي برت مويثللوقو هني ددامخنال كانو تاقال لق
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 48 رولي كيل ملَرْم[َو بتكلا ربرلاَو ةحضاولا# ايوهانلسرا ىاتوو انحرب قلعنم تدي ماسو هلع هّلدا ىبص
 م 2 رأى ا م . 7 وو كب رك ل 5 تلا ”اسال عرس ب

 تايب _تئاركملا ا وركم نيل نمد نوردتيف كلذ ىف© ولفت نيكل و مارحلاو ل الحلا نم هيف ْمِهيَْلرَس مسام

 ْنِمْباَنَحلا مهمتي !نوراتكض الا هللا تيت نأ لافن الا فر كد امك جارخاو | 4و جدييقت ىم 5وادنلا راد ىنلاب
 م عم ا لاا 0 ا وكاهأ 5 ب وا علال ال سو روورنو ”ىىي رب 5س
 ةراوتلا مهرافس ان مِهِيْلعَت  زخأر ؤإ كل اورتن ياون وكيل هر دبب وكلها سشوجلاب رطخت ال توج نم ىا| ينو رحمن ثيَح

 ور ناو لوعفملاوالّكافلا نم لاح رجلا كلي ىح ًاثيغف تيه صقنن يم لع ره نخيط بانعلا نيكياقب © َنْنَرِخُمي ده تل ش دوال هك مام هكو مم ١ مل سو” انا عع السوي. 5 5
 .-ه نْيَمْلا نع ؛لاظ ليمد ايم, ليج ورجشكل ظ هلو نمد قلَحاَم ىلإ وَريْرَل أ ةبوقعلابمهلج أاعبمل ثيح ©ُهْيِحَ فور

 خططت صايم اماما

 ١  5سل ا” أميل الع لرب ناو ذي نسوان 0 2 0 ىلا 9

 © َنْوَرْجْد لالظلا ىإ مهو رحم داري مب نيَحْصاخ ا لاخوي نين هرخادراهنلا لواهبن اج نعم لاش عمج لمع و
 2001 1 2 225 لا ل

 >ارياس هل عضخي ىاأاهلع ب دتةوين ىا باد نم ٍضرالا قامو توما ىف ام نيتي هنو ءالتعلا ةلزنم اولّدت نورغاص

 ” داع نك ورم © نو ريكس ال هو "اضفت ركنل اب مهصخ هَكَيَمْلا و هترثككل قعي الامامي نأ ييتالا ف بلع و هنم

 5و مؤيام نولي ورهقليدهرلعايلاعىا منملاخ قو نق مكي نوربكييد ريمض نم لاح ةكللملا ىا َتوْفاَك
2 

 <( ج0 2ِينوُبَهرَ َىيَذ ةين !دحولاوةيهلالا تايث الكي قا ّنِحاَو دل مه امتا ديكأن نينا نيملا اًوُردتَتال كلبا َلاَقَودب
2 

| 
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 بارزا 21

 نال السب لع قرهتعم ا جا ئتلا نم ةريي رص تاتريلعت
 فوز4 لنزار رمارصو اسس يف هأثانيب ابل 3 تل

 (سلسراب لع ا ىف اننا امل نيت هعم ىا تاانييب اي نييسيلس ال اهرب ىا دوز قل ال امر م فص نا ىلع
 تانيبلابالاهرالا انلسرا اوى اال أمر عم ءانّتكسم الا رع سرحت الغ او نلسراي ندعي لاف ىزيشكزلا ارب ريو

 ىلع داالا انضيا لسر إب قلخت نا ثمل اذلا طوس اياري ز تبطل صا نال طوسل ايادي زالا سبرصام ف لوقك
 يلوم لاروبام نولي ل قص ناهرالاريزلاو تانيبلاب للك م انلسرا مو هرسَّّنر انشعسل لا ادا مرّصتلا مم
 نام ائلا قحك لا ص وال وعن كى ريب قلعت ا خلارلا لا لبق (ىلرععلا ممتن يلخاو بئر لففل نسرخاتم

 ناكر روم لاوس ايات نو زون لحس! سوداسلا مازل لاو تميليلا نعم ىف طرطلا نا ىلع ن يلح لي ىلع |!
 ال اركذ نآرقللا ىسامنا نآرقل ارلوق حلل س' رابرمزلاو تاني اياولسرا ليقف اولسرا م لت
 ريفتايسلاء[تأيسااورطلوق كس ىواصا“ ل فاذلا تو لئادلا كذب امبب لا نر عاوملا لب سس
 ىلحي لوطا ىل الا حراشلا ميلا رانا ات ايسلا تارك اى ١ فوزئررصل تن ننا|ب رمارجوا

 اونما ا نم اي ببوصنم زيا شلال | نمي لوط يلا ف سخنلا نييمتولا نر زر لو اولخثوا اوم | وكم نيينع

 ةراْشا تاركنا روق تس اضن راد تانيبلا نم لري ديلا فنك نارا وفف تأبيسلا تاب وفعلا
 قرا ىو انو كسي ركع حمج اكرا جعل تارك الب ىف و تاركلا لإ و وزمن رصمل سن تاثيرسلا نايللا
 سايق نابازب ضرتغاو هونظيو هو ريل ىا كالملا ىا كل داييلا من وردي وق ل # مكن ا نم
 اوذوكي نم لري زباب بيج اداونو كيوم دارماد لهذا مزج لو مز اجال ذا نونلا تاب نورد قي تيرعلا
 انك وللا ت طقس ل اقيوا كلذ اور ويل ملو حما نايف عرطلا عين لزم لرهملاو (زجم مزج نك ربملاو

 مشللا م## ايفاوف كمل اموق كلي ناب يفازم لكى اوف زك ل عما زغايو از حس لم ١
 رمطنا وبر صنت اذإ سف نمو هك م تتجمع او رمسفلا يف عع اي صحم ننا ىلعوا نوف كمن <
 سصّصتشلا ول يذل هزي لاذ لزب نم جس مف اوبك اربذ نولوفم ايرهما لع اقر علا نسر
 /ةفايوالوق كحك اتقان اف صيركبو با انعاش لاق متن اّمذ ابر اعشا ف كلذ برعلا نعت ل بل اذ
 ىداص صنت اؤارسف ويت يسطمملا لات ىص نمل ف وح ابوزرملاوا مشو لاو ملسبىا فوك لع
 لوعفلاوا لعاولا موق حس ١ص لا ]نوت سوم اعلا ف لا ص تسون نحس
 (ارذتس الاورام باب ىااوري مداذوق يه نيلاكا ان اهبرعا نعالاو عت و روتسنرظرورجل اورابجلا ىا
 ناوخالا رق ور سلا ٌنلغغام ىلا نيج وتم أور مو اورظميملا ىا مالا ينسشلررَرم لك ضيطعلل واول او نول
 قلف ارو ورك نييزلا نم ثا لوق لعاب رج ءايل اب نوق ايلاو سب ناقروق قع اي رج باطن اب او

 رايئعاب ريفم, لك ن ايربل ميل ربملاو بم ناكن اووب وامل ناي سن مز رقو م رجا نع ٌخرايعام ار سلا
 لاشلاو نيبلابرزملا نا نسل لارامشلا لوا امين ام نعىاق حلل .ارهنك ل ب سويس ب و وص
 اهب نيذللا فلا سب اجا قلطلا ريتا ّقالطا نما زايتوارل اهو نار لا نيم نم قرارسسا تلا ىب اه
 لفظ نوي ضييعلا ىنشىلكلا ليم ا نم لقا ضرع ناك ذارديلا نا لاقي رقد مادالارلاق اكبر طملاو قرطما
 لما زءال نيييلادإرفا حور اذمعو دلك ص وشك قب ضخررالو  اهنس ىف ءانيشسلا ىف ايلا ىف ورلبلا نيكي ف
 ها نعم ىلا مري لث انسلاو نيل ايزي خل ىلا حمري نيرا ليقو ممورعل ١ مم كد رجم لن نلو ىل يشمل لتما نمع لأن
 -.. بسك ءارارعرم لكريلا تازعملا نمل املا لاير كو لالظيفرينعلا نم ىلاء قلل ل

 مشلا يل موبب و عم عمى تالرل لل نر يثعل ان' لاهو ه1 نوزعاس نورثاد مب و لوقت
 بلف ل غل نفل لم ىف نالوا المعلا تاموا نسروثيلا ن ال نزل اوواول اي عمو لظر يش لكن ع
 بناه نلالظناحترروا اهلنا ش وامن انا نك يْطَتملالظ امل لا مارجالا نمّْسلا لا ىل وري ملوا ىنعم او

 قرعام ايا ةرخاد اسضنا ىف مارب الاو ,نيفلا نمرلزكس ايفا يلع هدر عىل اهرشل ةداقشم بن اج ىلا

 و ءالّمع اكن ونلا وواولاب عمت ل ىااول رمل قل سس كارارم »ل طغت يف يلا لاعذال ةد ان
 .ىداص» نوئلاوواول اب تعم ءلقعلا فصون ملك لؤ ورشا داّصئالاو ءءاطلاب امه اصتال فذ
 لوزعيشل مسمر وحبس ةداهعو ع اطدوبن يو لخروج اءاررعن لات ي الار يسن د د تحلش-
 مشل نيلسلاو ني لملاو رجس يجونلا ليك ملا يسيرشل و وفشل لظلاو وس عروضخور اضن اروبا
 درعلا ىف لصف نم لا لتعي نم نال يميمخسلل ام ظل ل او عروضمر ومب ميرط دوب د دعاطو د ايعوومب
 رع لب ىف اف حصار علل لوا رثص تناكل؛ ب يلخسلا لكل الداميف نبي مل نمل اول ءالو بلغ ال ملخناو
 نييسلاو كالا دوج ديار نم لري ىف امو لنا لملا نم تراولعسلا ىف اد هيرئسل وردارا ليو لكلا ليشمل ام
 لام ونب اىب عنراصلا ةردق لل دي تادامإ او لقال [روجستوارل تصله املا رؤس مريوم عامل
 طش مد ىف هأ مب نم اورو قل سس صنف“ زر رس لاو لع ملا دنع روج ىلا نيف ازا وتريف
 زج واو مزج فانهم ا نوليواريلا فانعملا ماهم فاانمملا م يق ءسديلا فانعملا نم لاحم قب ف اغلا
 فاعلا نم لاو مايإ سملا لمين اكورومالا كلن ميس ازرب منسم الو لعطلا لكل متل ارم نو ناوا
 قاط/ل ع او مسا بيرلان ا لوا ضاصتخالا ب 9 ءلعاع فاعلا قيعم نالد ايلا ىلإ ١ بسم ىف' ىب ريا
 هلع نال مدن لامرورج اور اجلا نار ويشمل اوبس ايرم اظنلاو اذ يارا صا ناورل ورتت ىلا
 ايرراعتم نومي نا لكس انر لخاوزخج الو س اننا ثلا ميلاو نيل الديك انا امبرعا نالوق يف وأ نينا لو
 نيسمل ا اوزّمنال ىلا نوزم اهنم ل اً اورلصا لكن يسال اي روتم نولي ناواوورهجت ل نحم نولي و رصاول
 حزم #1٠ ميو نيا نين او ردئهعتال لصالا ورنا امناو لوا لوعفم نينا نا اهبذ انتو وبعم نينا
 موق ىف ةرمافلا اف نينا نولي ناب ل نينا يمل الا نا لوقي نا لئ اور نينا نار ةهلك
 برئ الامم ل اهبذ انو يللا نينا اوت لري تسلاورف انو مصنف لوالا هربتو نمي اوجو نينا نييللا
 تالاجلا للى اور عي ريت ارابعب. نركب فضلا يف ذل يلا وارا ننل ابشس ا نتس ناك اذا ئهنلا نا كرنع
 ناز نحملاازملو لوقعما مَن ل وق نبل دوج لوقل اقاذي سرع اذا عمل ندي اي ومقحلا عروق ل ابنبس
 نينا رار نمو وقم اذ لادا تاؤصو مرملا و روجولا ف نينو اسّنم نييإل او ووجو ل, لي م ءالّمعلا نمارعا
 ىب و ربه |نع تالا ميفو وق هلفسرب منعا نسريف ا لع لفعل !نيرقوت و عر يزسا ايلات
 لّمشلاركتلا ف بيبر تلا ن اف نوجد افو ايافرلوقن مدربي رلا ىف غلب ا نال ى اياذ لوق بر وضحناىلارشلا لاقو روق
 سيلا لمتنملا كتل ىف بريمر تلا نال بيبرس ان ضل املك | لا ييغلا نعزوق يل 4 لج »ريا ربلا
 وطن اد ىف“ ليوازب ورعب زل كلا نم تالا يف لصرالا و ت اوما ف انوزق قلع ىلا» رييزا

 قيليالو حم لفرد لدم ابن اهب لكد ضراماوا تدوبمسلا ىف نوكي ن١اءاولني ل هريط ذا مينا رعولاو يول الاب
 ىواصا» املا ورخز اكا

 نم وما نال ىلاي تلصور ظنا عمى ن ام ميؤرلا هزرو لظل ملاق مبني سنسر هع
 نزار يريعي و ررفرغتيو اوما لعانيل نما لفن ارعم نومي لا رييطرلا سنن الا نوك الر اب ااوراَيالا
 بطلا تامجب» فلفلا لث اه ىا ل اهسلاورلوق قرشملا بت وسو لفلان ى ا نيت ا نمل وت تسمع
 لاو قرثملا نم مسا ,سرعدط اذارهاعلا لاك ند اذلا داب عم ارشعاب ل نما عم اه ظر فل ابيع اب نيب ادار
 ليد كل نا/ر اهم ا طسو ف تونس او سمشسلا رت ااذ اذ ىئيم نمط ناك لبقلا ىلا جوا
 لمجال كراسي نفل لظ ناك ورطلا ىلا سمسا سرلاداذاف

 .| :ابِصاَو ةعاطلا ُنْيَرلاُهلَواديبعو اقلخو اكلم ضرالاَو توما ىف مانو ةييغلا رع تاننلا ةيفد ىريغ نود نوفاخ
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 ىف رثوي ىذلاربلا نع رابع: خللا لصا بسك ناالارورسلاميفيل ىذلارإف اب ص ؤللا فرك ريغمتلا رب امال

 فالسشلا ما ] ! "أمير

 زب وتلاواراكن الام اهفتسالاو كربغملا الو ىعا هل الاوهو © َنوقَمي ل ريحها ىورظلا كَم هذ لداعلاو ني دلا نم لاح ائادأأ
 ق3 نومي و كاوارملاورقفلا دولا ركب أص اريكَت وت ةلوصوموا ةيطرش اموردغ امك. قاي ال ىلإ َنيفِرتَمْعَي نق دكَيأَمو رود يم ا ل 7 100111000 - 7 ٠ 7 0س موي 5 ىلا 82
 اوكي # نول شم مقرب ربكتم قار اذ ْكدعْرْما سَ اً مث ةيِخ نوعدت لو ءاعدلاو ةثاغتسالاب مكئاوصا نوعذرت

 كككشملا ىا ولعب كلذ ةةبقاع © َنوُملْكَت ْوَْضالي لهترمامانصالا ةدايع ىلع مكع أنتجاب َومَتَمَذ ةيعنلا نم خميني 0 .* 6 م وو ماودي س35 تراي حلا - دوو كرو 1 طور ما يا
 [تم/اكيرشلا نهو هدا نط رهل وتب م أىن الاو ثرحلا نم نهم ير ابين مانصالا ىهو عفنت ال ورضتالانك اويل
 كيل وْ َنْوْلَعْجبَو كنا نببمكرما هنا نم هدا ىلع © َيوُرمْدَت مْ (ع ةبيذلا نعاتاأذتلا هيذو جوت لاوس يَ هلأَ
 ل عجيب بيصنو) عفر لح ىف ةلجلاَو نونبلا ىا نوير واربعز ابع هلأكزن كئطس هنا تانب ةكئالبلامجلوقب

 أن الاب «نتاصتخيف اهنةراتخي نينلاانبالامهل نولعجيو لولا نع «زنم هو اهنوهركي ىتلاٍتانيلا هل نواعجي ىنعملا

 وهو تخمر نت اردذتماٌدوُسُم لجو راص ل ظهلدلوت ىثألاي م ْهنَحكَرِسباَإونونبلامهلو تانبلا كيرلاوهتفتس أف هلوقل
 ناس لحب سو دهلل قاد را فمع 0-7 1 . ١

 نم اكوخ ههيَرْظبْأَم ءوس نم هموقىاوْوَقْلا نم ىنتخي ىزاوُتي للاعت هيلا تاتبلا بسن: تيك أبغ ناتبم 6 كي

 ام _رشب ايبا عيري هأب ياركلا فر هسُديْم ل ذو ناوه نول ع لتقالب هكرتي سيئا هب لعفي ريف اددرتمرديعتلا
0 

 اقكلا ىاقرخلألاب َنْوُنِمْؤي ال َنْيِنَنِإ ل ملا نبيه دنع نهقاللا تانبلارمهقلا خل اويسن ثيح |نهرمهمكح © نوحي
 أيلكلا ةفصلا كلا لساني و حاكتلل نهيلامهجايتحا عم تانبلامهدأو ىو ةديبقلا نعب وس اةفصلا ىرئوَسلا كَم

 بَ نم ضرالا ىا اهب كرت ىماعملاب دولي سال ذا نِاَويولَو قل نك ميك اهب قريِرَعْلاَوْهَو وهالا هلا الهن اوهو
 سدو) مرور ر سور و ورمل ر رس و رو رم در يا و سس رم ل ري رح ب ل ل باو و تولع

 َنوُلَعَجب هلع َنوُرْفَتْسياَلَو ةعاس دنع نوجا ملا 25و ئعسس لجأ لهن ٌنِكلَو الع ب دتةيسن
 21100 010 5 : و
 ّنأ وهو َبْركلا كلذ عموما لوقت فصنو لسرلاة ناهاو ةسابرلا ف كيرشلاو تانيلا نمرمهستن الوشم هن

 ل يا عدا نوه وا و واع ' وق اكس 1 محم 0 ١

 مُهْناَو ركام نأ اقح مرجال ىلاعتل اك ىفسحْلا عني نإ قى إتك قرُلَو هلوقكة نجلا ىا هللا دنع طش رك
 وح سس سب ع صصص دي ب بيب م سس سببا اسال لآ

 ا السر كِل نقيم لإ املس نقول دحلا قزوأجتءارل ارسكي وارق ىو أهملا كوم نقمواأ مق قوكرنم © نوط

 نال الج لع قربتعم ارسال نم ري رج تارك
 نظلا ىف نكس ا نم لام زي ادوممشملاو نييدلارل سبا نرظنا نعمت سلس

 ى ادرج اوراجلا ى) نرظلا نم مويؤم ار امس لاى! ظنا نتمر وق حلل لك: “راو ىرؤماو
 امد سلا نمومذ ءرعذ نم يبل صن اوا ب لع ار ىا مب امو وق تلسلس#_ ٠١ او دوك اصل تبث نيدلارتطتس ١
 ءادكاال يلا نمررتسلا نوب علل بيسر وك ملا لات الا ناذ مخل اراهتعاب طرا نعمل مرنم زوصوم وا يطع
 رةوك لوز [غّنس لاو رامرلا ل توشلا حرا زوم مد ا منبر اوب !نم نوراكجزو نىك
 لسّتو لوصوماىل ارث اهلا نمنع نهوزوب لوعطملاو نيكر مل نورمدلال ينرهنعلا نإ نييل لا عفت ل ورع ال ها
 نما ييعن مإلمذ مبل/مرول نولدبيو ئملاو يدعم, لخكر قو ملحم اب ف وصور ءاهشم الا ىا مل للا ميؤر وهلا
 واولان شلال لب سهلا لح ىف واف اتسم دل بج وزب ه1 نومستملام ماورزوق يفت لا تبل قرا
 امل لمت | من اتم او ءزن اسم الار يجول ذب وإلا نال لب استر يف عقار لك ىف ءلجمل او حرر اشنا لوقو نويل جس ىف
 ب هدإم لعب بنوا وقو حفرلال م ىف اسمي "رج نم اكن ىا اميز مجرابتعاب عقر لم ف اما داري ناالا

 يشب اورفملا ف طع ل يبت ن م مالكم ا لب ”لمب الف تر انييلا ل ف طعن وسسم ارو ل ىلع وطحن
 لمي ءلم اور وث شل لمجمع الك ىف ىف انا ريعولا بسس اني ملا نعمل ا وقو لب اسن رجول ازر ىلع لمت
 ىف و ىو انصربرايتخالا نعمل عجل ا نإ لما جزطحلاببمنلاورامشب الاب عقرلا نمش ام ىف زوكبم ىلا حخرلا
 اهيل لح لفن لاو ضن اتسم امناريعولااذميب هدارم نال لب استرهف عفر لمح ىف لم او عيداشما لوقو لحل
 طعما ناري هدا لعب ب ضنواروقو حبر لكى امير زب نم الكن اىااسيئزجرابتعاب حر خف اهنا واربب ناالا
 ريولاا ذب ىلع مج ريس نر اور فلا «ض طخ ليل نم / لكل الب لحب الق تانك ف طك ومس اويل لع
 ملوارتملا خيل يفازل ل ااسنوراتكبلوق كك مالك نار جول بسانرؤلا تملا لوقو لب اس
 سالاب نوصتض#ء شيل و ءانب الاي ن وصرت تيل المنور اشكر ننلارب اظلاو س الا نين
 ٠! رونل او رونضلاومثر عضل اياياو ن زنملاو ص رلاوم ورمل ايءاشلا نم نرشالاو حفر الاى انس الا شلابى ا
 علان رغدا تلقح رابسملا لظلم دزوق هلله .ا/ نزعو بص اوؤتى ا مرت وق هك
 رماد ظفلب نارام ان نلت لا (وعلا نسر وق انيطو ا يل كرم ىضل ل ا. ىلع سركسما ى١ برزت بس اي نم
 روسو يللا ..نييسا »ب يرش اي دوس لا نى! ءلعلل من الاد راربالل ىلوالا نا ايم انعم تان

 ل لشوا لولالوقلاورابخالا انس ْسمملاب وامل ال اكن مرهشنو يلا ب انوي مرش ل وقبل ازرركاتيو نيهسقلا ىف
 لت وزب وو ليل اس 0 0 :ء
 اداوريدادلاقي ري ىاهرع نارلوت هلل بسلاث سفن ن اوومس ناصر عم املس ىا لع وزن م الاه

 هلق ةر املا ىبو يترلاىا لحن انييدتتصللا نييساوب مي سبل ضو داولاوار وروي رع وك

 نم شيول الو ميل موشن ى [ يلع كرت لو ل لل ٠ لوط نزول عقلا و نرسل رغعب وسلا روق
 اينما ناب زيدارعتقنس نالوا ىس ل جا ىلا مرفوي نكد رلبق قيل كى نيل اكاد ةرينصولو رتمهعم
 ملاسأو مادا مبوب لب ةيوععلاب ملاحي لف ىبزكن اك نافل اعرب |ردرق قلا ةررلا ىضقنتن الار اعريغت
 ىواصا"ر يرفع ّقلساب نالفومو بؤ لئابل اع بضغلا نال بطعم اب مق اعولف بشغل لع م ئرلا هلخل
 نال اوزملا ل مر بترت نك ال با تدل اغتيئزلا نيعملا لالا ل نوم يي لانج يئس نوزو ملل
 هنوطعم نورس الورلوق ناب بييجارتوبث مهن مالا شت الو لتس ؤاريلع مَا مب ون لد اها لجالا
 ام مسميلا نوئروسيلال ير اذاو عاسدع نور امسي ل مالا ءاواذا لات زاكي اوجو طرشلا لم لع
 ناموا لما ىب ىلا يبول الا ىف رسل ء اكرم ارو لتتم انصالاو موس ايرلا ىف ير اورإوت حيل ىدام
 بير لا نوبيرعيو ملسو هن ابا نويت ري ميد رلسو هيلع ئملا لص يلا ل وسر اوف باكل سرلا مابا ورود سس ايرلا
 لعروض وزو ١ تبعا لا ريشي نسم !م!نارب درت حل لمجا» تانبلا نمبر ليو رس ايرلا ف
 شاورب الئازكن اكد اسست انصرف سعب ل ىا لر ىلا سرعجر شروق يطلل لا” بزالا نع الدب
 البئاب عل ضان ل نامَصْن جلا مرج ال لوت تال لا» شعبلا مينو ميدان حم: لوحلا ازب عب اقيإ
 وك كتبو ص 2 بازللا ماوي م لعل او لعاو حار لكك ررلع تلفظ د ايكاو سمنود نت حبب محو

 يل ىواصا» امم تو رمت ن وزوت ل غفل للطن ل وبغم اقبرعملا لوق نا مرو ايف مرو ماراثلا
 نمرانلا ىف ىا ايف نوكرمرلوق هلا بين 'س امم عب مروا لو وورت الو نظل ىا مجال وت
 نم اميلا نومرّهسوا |ربذ نوبي نروطر طش اه نريرج نبا ىدرانك يشد رضا ضاؤا قيلمت ان لف تلف
 كاسب ضصوفل الك طف انارنمو ةداتق نري رب نب! هاد رمت اذاراملا لط ىف طرفا

 تافصلا كلن“ مائالا لع لدئاملا نم امباب لع تميل ل طن اللا كل زيدا اراصا قة حلع
 ١ ىواص ٠ ىكاؤ ل لام نم ل اسال امد املا لار

2 3# 

 مقيما مظل نول نا يميدوفرجتربل نزملا كلن كف طبل يفت يسوي اكدورسلا نا مولخشو ريو عرب
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 نيببتل ىلع نطع ىّرهَو نيدلارم نم دي املا ىزلا سانلل ب نيبال نارقلا بيلا دمي د1 امي نوم هرصني

 , | ةيال روكذبلا كلذ ان قاادمسي د اهتم عب تاينلاب ضنا دبيحأد رام والا نم لدا هما وهب © نومي ْوقَل مَ
 ٠ د9 د: [ ران ولا ا[ هم | جروس سوس# 2 لص مار هس اغا موورر و 3بل - ١ »

 81 اننالا ىادنوطب اهو ةربعلل ناب دْكيِقمنارأبتعا ربع ماعلا ف كُل نإ و رب دت عانس 6 يوميه ثععبلا لع ةلاذ
 مسا سس ايي سيلا

 مروا نولوامعط نم,مثلاو ثرفلا ئةم الصيب م5 شركا لطف يرق نيب مكيقسنب ةقلعتم ء| لتب الل رم
 كد َنْوُرِدَيَت رمغ ِبياَكْلاَو لْيِجتلاَ مت نيمو هب صفي المهقلح ىف رورملا لوس © نيب رسل ادم امكئبوفو
 0 سال ىو ٠ 1 7 رس س جم ياا ىببو اس 59 ماهلل .

 لع هيا روكدملا كلذ يت سب داو لخاو بيج لاو متل اكاد وأهيحتلبق نفور دصملاب تيبسركتاوبخ
 2و 3 رح و ا. تيا - . 4 7 اا 7 5 2 مو د 9 يا هما هه

 تدي لاب نم ْىْنديا ةيردصموا ةرسفم اثرا ماهلا ىدلكلا َلكير سدا وكدرب دتي © َنْولَقحَيِمْدَعْل لأ هت هتردق
 مسد هي سس سيينا

 7> يلق قتيربتلا نك نم طيش اهلا وترحل لاو نك امالا نم كل نونبي عطس انلا ىا 0و اَهِصَوامومب رشا نِمَّواهيلا ىوأت
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 ىلضتال ثيرعوت ناو كيلعرسعت الف قلل ةرحخسم ى!لبسلا نم لاح لولذ عمجاُو ىعرملا بلط ىفدقرط ِكِنَر َلُبُس ىلخدا
 'ةيم ليصلاوه بان ولحب نر خيري كلدم دادي آمل ةداقنم ىا ىكاسأ ىف ريمضلا نم لح ليت ِتتردعب نا د اهنمروعلا نع
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 كريو هلسس

 خوبتل ىلع م للا ل زو ب اّنكلا لنا ىذلا الضد اهنال يلا] وعفم امين لع تن !امناالا نمسا لم ىلع و وطعم ءجر
 قوانييبرلعلا ىلا لما نم اموري ملاطو ارجل ل وق لل لراسم٠» لززملا لف البط الا لش ناث
 كلص اوروبعلل مس: وك هل اهم !ىلااهبرريعيلان ىلع طار وببملا نعرمصم ٍةرهلا نا ىلا ةراشا اند
 ال سلا نوع عقر اصرنكر لذ امل ربي ام ىلع علا ى الط انرغأى الكنز و ابن اروييعلا وريحلا
 سيلا مدق نيل نم لامعا دور سوزنب نم نيب نال وقد رم ارتب ني عت نس أن وطب ل ام روق لش

 نيت ايلا رم امنيا سلع ن اذ يطيع والال حبى من كأ نيا مين ارئبا نولي نا عمو امل يلا امنوا
 عنتم م هدعاو لعادب نمد النفل ناربم ناؤرم نلعب لشن ىوالارورج نم ىل ايسا لرب رين (ن ارورج لحج
 ناز نعم جاعارم نونمؤملا عروس شاد م اىنالا ظفنل اءارم وطب ير يتلا ريك مو لات الا لوب لالا
 ىزلا ءازؤلا لفت ى ا شرللا لفت و حيك ٠٠ رن عمت ليقو عمت سا ىوانمربلا لو سن مانالا
 ناس الل ةرعلا كرنب ناوي للا ضركلا زرق ناكها نين ا» ةرعملا سرلاو شرللا ف شرحي
 نم عرزت اذا» ىو انعيبب سرا ىف م انعمم الا لشعب. نعرنملا ءلوكاملا داي الا ثيرطملاووريفظتو سوم ولا ىف
 اهرب لن تت لس ركلا ف لعل !كانطف ثرفلا نايبلا ور نو لك غرف ى حسن ال سرا

 نس ري ونا اصل اطانيلطسواو [ضرفرطس ارسل لحج” شركلا وطن لعل نراك اذا يملا نال سك و
 تلو عرزملا يف نيل او قورلا ف ملا ىرجتثرلعريكلا طسب مل اىت سلا ٌةردَعِب جاع اينو امو هالعاد

 ءاّسال مدلاو شيرطلا نيت نبللاىا ىنيبوب دز تحك ىواصا» اثور مز نمل زن سلاف

 هلمملاداصلار ب رئرثو ءوقملا نيخلابب صفي وف تيل نس قلك اب ضرديل ل ىاري صغيل اذ رلوقرم الا
 فوز رييملاو يضيع نمو مقمرب ثول زفلا إن زوت يش نيإ ل»» قلم ابزطايال ىا
 هوا هعبراريف تار نمو لق نيس و ان وأ ف وزجما ًار يهل عن نورك وق و عرراشلا هردق اك
 نوروتب نلحتي نا اننا يلع بت يقض ل الدل نرزو يقسو ىزينف زا هررّقف ف وزو نلت راابدما
 ررملاوب ىذلا فوزا ف انما لصررخ أممما ابرعا جوا بلمس اىبيذءاملاذ اذب لشد ريكو نظل يركترنم و
 ساخر شجلا ىلع ون مما عهبارلا لئلا ىلعر يمت اهنا ثمل لارمئلا نم اه ل تارثلا نعم لس وعن امنا ينال

 نوكيف ماعذ لا فلوق لعن وطعم ا لوالا جو الا نم تلال روكملا لو و اهنا لسد اسلا شعب ل املا
 نوزر شيم ارب نولي نا حلارلا لرجل ضو انايب نور وق نوكي د مث ناو لقى ناكل ان مضى نحت 1
 رمل اير لسا سوانا ف لاق راسل وق يك سس حرج نيت سا رثم نون قرش لا هررفف
 نمثل امو نسا قزرلايركسلا لب وف ثسيت |.با/ى ع دلاورملا مير ع لاس را ورمل نعت ذيب و
 عام اه ثومسطم ن وكيف ريلا مرك عو اس يالا نا اهب دمها ناهي وريف مل رإمملا ل د عرور انصح نوبي
 لاب وارطو واامشروك أر سو اسكس نييرصم اب تير ف زف سل اسس :٠ لاو باعلان
 ياو زينل رلسلا سايع نبا نع ماع ىلا نببا ىددد طفيل 0 مر
 بيبزلاوزو لل يلا مكر ىولب دريل مالس اا «نيلالا» ضسأتلا لمت ىلع وار ورطصالا
 رات لو شلك ن يدوس الاقل ابورمعلا لسكن يلي ورسللاب سبل سوم هلا ىل سبر لاو رلوقد حرارص زيرو
 مررقرب اب لع لري ا ادثد ء اجرك ام ل مغلا ىلا لير واو رلوق يول ل 7 بطلا نء لجسم سا رلا
 ركذ بانعالاو لتلا سررغ نم نمملا قزرلاوركسلا حلرتاو موو فيرف ني نم نبللا جرار فا نمر ياعفو

 ميريرفلارومال او عل ميلا يش اجلا نمر امل عيوش ديار ىب و لم لا نم س [للو انسي حجج زل لسعلا جرا را
 راشا أ يررصموا ةرسفم نارلوق حلك ىواصاامتدظمو ترو عفر اصلا سيئ ادصو ىلع لدياذر لكد

 لولا نعرف ل عثر مب اهعوق و وم د اهطرشس جت دبل بلل ذرجو رسم اهبنا لاكن مس اللا نم نا ل عّقو ىلا
 قس ارو فيك رفع انا لسن ل لاقى زاملاطيلادبعولار مد عمم نمو ورنو زم لا لا ازميو ىواوب د
 ققوا ليث اك يررصم ىنح رزيجو لولا نعم سيو اًواذما ماعم الادب ءاومالا نموا نابر يقتل رس
 عزرا/ عملا ىلع دلل شمت نم لولا نحيف مامملالا ناب ننعم ا ىف ث تورو انو: لايجب لعن [ئهناب سير

 ةيررصم ارأوق و بارع الا نمرل لح لازب ىلع اب باف لولا نعت اهلا لا ىاو رم نون صل
 نم ىلن نوني س نلاىاروق ناو لت » ىزؤمتا ناي ىاراهإ ايرون لع يمصن لح ف اب دعب اذا
 اميلاو امم الاو زوق حرش كا» ياض ةياورلا د زكا عجترسل اب مايا عيمت نييمنعب كالا واي لمست نكاالا
 عن ىف ئيشنلا ضععبل فو لمج !نمالسع ام حطو اميل وام م لشلا نكامالا ىف تيسر [ئمترشلا سجلي مننا ىا
 نولي لئس إلا للسان روق حيلك سوم الا » لسيبتبلا وبس مكالاو اميلا ىو اممئالاو اهيلاو امل الاو
 منول مو باب ذلاو نحيا قرط ىب و ايمى لع |رز وكل مك قرطلا و لف نعم زاإو لدا نخمب ايرموتم
 مقيما“ قرطلا» اهب مزال وكر اتخا صملاو ادت الا ىب ورازلا ةلاصا قرطوا لسعلا لمت قرط بو يب ناجج
 دمي سرعت كن اوجالا ف تراكا ام ىلضدا ئحملاو ميزا قرطلا فاو ايرعتص دوك نم الار اتا
 هلل شلاث»» لبسار نورتوا لم لري ع سريعسناىا ترعوت نادرو حلل ل« لامن

 رات اب ب اطخلا ىف شينانلاو نم نمر يعل يمد أريام ةد اهنم لضرا ى ا ىلذسا يفر يل نع ىلاع ليثور ف
 مو رمت ا ورطضاو عيبا ني ام ىلا زاولا سلوق يالتط لان ينم اوبعاب لاول ىف عجب او ايما
 فالمتا ببسل ليث و رمل نالتخا يسبسل ليف زراون ا نو لّسخا بسم ل لاو لصعلا ناوبلا نملك
 ابر لع ليدال تاي اثيورو امنسلرم او |, سكير فضا لاو إبر يفسعل ضي الاذ لبخلا نس

 نئلاكز كتل نراقلازهاحلا نازلا ىف مصعب عُمان لاب نورعلا ريل نذل إل (نيلا أ تسع
 للوام لا خرم ريع املا ملل لارع ل٠ ن لتلا نيسدزمت تسقو للا ةراشا با لم مر (01ىف مويلا فل ظ نجو

 ةراضاا لك وزه ايفا نمزلل عوضوملا (ويلا لب عاملا نايزلا نري ش يح يزع املا لايف اراك دا لكل امل ناب

 ولا ابل مك, ىزلا نامزلا نري ثميج يلا لاما عراك لنا ل اني ناب لبد اميملا حرام عاقل مول ىلا

 اينملا رم نال السا لي داما مجاعالف ىب ثميحن م ايندللا ةرماىلا ري داشي نا ,ل سو نراقملا زم اىفل عروض وم
 الايس الا ءايحا لرداّلا نال ىا شمبلا لم كارت جمعا قلك لكلا» ٌءرحلل ريش ابر طار تقالا/
 عرابسلاي والاف ىارب دن عايس وذ حيسمد ىواضا» اصارقنا و ارفع م ارجالا ةداعا لرد اما ربسممعب
 الا ةربجل ماىفالا بهيسب مث ناو نحل او ميربسلل ىف إلا ماونالا ىف من ناورلوق ناذآلا عرامسال بويلصلا عراهس

 لارهلف امل ارك ىا نزاذلا ىف هاب اردو اسمو اب مّْسرا ىا ةيارملا نموا حلا مارا د 0

 ىلع اوي. ى نبل غلا نا فلور شبلا نمر العلا اننعز بج قلا بيبجل ا لاعالاهزب ارض ىلر دقو ابر شرار اذ
 لوا ٌةرودم تويبلا تن ادا امحابط وربك عما ىذع ايضا زيي ال يو اسلم عج انسا نيم سدرسم لكس
 ازفانرزرما ميل اولجك ناني باو رياض ميلا عرفا سيفي ناكل لاك لا نم كريو رم وا
 انكم لع قمل ل خلا بودل سو هل ملعون بربر يالا ازد نوكيو هرما نوت زد عيل مي مه
 اطياامملاواسلا لوترلا نم الب ريع نكس ل ايا وب سلف ب اي لك حاولحج نا اعلا ل تسلا اهبل كرب ولا
 صاوتلاهزنب, ف يضل ناوي ا ازي زاتما الو اهنع ل نعال اين ويب ىلا عمت ثىرتدر وره اهمتيب نم عزت ام
 0 لي« ثلا ا مماملالا لم كف لوز طفنلاوراكزيل اري زم ىلع لالا زةييجلا
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 رمادقو ةينب أهو ديو لوا هريغىلاةممضب اهلل وا مافش هريكتت كيلع لدايك اجضعبل ليك عاجوالا نم سائل قش ةيف ناو |:
 7 000000 لل ا يللا :

 انكم وك[ هلل 5 ىلأعت هاعنص ىف © َنولَفَتَيِوَْل يا كلذ ىفر نإ نأوتلا "أدر هثطب قلطنسا نممل سيو هع هللا ىلص هي
 مَنْ ليال حل ىرخلاو مهلا نم هسخا ىا بلدان اري نم مك ومكااجا ءاضقنا دنع ريك وَ ئانيش
 لع ةكضصَب لصف هزل. ةديرياد ىلع ريق هقلخرابدتب كيلَعَمْا نإ ةلاحلا نمر صتول نارقلاًارق ثم ةمركع لاق هيَ
 ىلع ايو امتي تكلم لع مهقرمر يقر ىلوملا ىا شف نيل كاواممو كللاموريقن و ىغوكتيذ قررا ل ٍضْعَب
 مهل سيل ىتعملا ءاكرش ٌءاَوُسْيِف ىلاوملاو_كيلابملا ىل كو دبكيل ابم نيب ومهنيب ةكرش اهربغو لاومالا نمره انقزرام
 نواعجي ثيح نورقكي © َنْوُرَحْبَب وذا لَنا ول ءايرش هيلا كيلأبم ضب نولعجحي تيكئرحهجلاوم | ىف مهكيل أبم تمءاكرش
 كَل َلَعَج ٌةياسنلاو لاجرلا تطن نم سانلارث أسم داع لض نم ءاوح قلك كبد كفا نقول لج: وءاكوش هل
 سم وق 98 .٠ 11 سال ص 9 ١ رس ننس د أ -- هرس و نب

 هنوني ممصلا طابق ناويحلاوبيدلاوراقلاوراولا نم *تريلكلا َنِقَهْكفَرَر دالوالا دألوا ثنو نيب كاوا نب
 0 ا

 ءكسثا م سال س ب[ 3 وسلا هس 98 ١ وو 5و سو وود 8 ٍ ور | 3

 || ضرالاو_رطملاب يوتا َنِقاَقْذرْمُمَكِمَياَل آم ةريغىا هئلاٍنوذ ْنِم َنْوُلْبْعَيَومهكرشاب 0 َنْوُرْفكَي مم هلل تمعن
 مسمللل سس ا-ا-الببلامسسسيسسا

 امهأيش هلل اواعجت ال :َلاَكْالا ني اوبر الكم ا:صالا وهو ئت ىلع نور دقي ن ٌنوُيطتْسالَو قر نم لدب اًئيَم ثابثلاب
 ك0“

 ةزيبت ةافتص اًهوْلُمَم َنْبَع نم لدبي و 15م هلل برم كاذ © َنْوملْعَت ال وْعْسأ وهل لثمال نا ملكي هللا نإ هيرحهن ورش «يب ءملك وو 2و .٠ 00 ا أ ! ا سوؤ/وس توا, #5 س ّ هم سيلا نك له
 2 ود در..5و رود مروألا صو خس وداد 9 5 7 و” اسو 5 506 /

 اردن فني وفك سح كراكو فر رازخاىا ةفوصوم ةركل نمو وكام دحل عيش لع نيل للآعت هلا دبع ةن ةرححلا نم
 1و صول ارحلاو ةزجعلا ديبعلا ىا نومي لهىلادت هلض اثلاومانصالا لشكل وألا واش تديكه ف فرصتي ىا رهَج ملث ةلفن 4 1 - 0 4 5 ٍ -١١١ ها ٠ عو ١ ع و 5

 هب سس سس سالب _بببيس ب سس يس سس

 هنم لدبي ولكم 2 بمَعَو نوكرشيف با نعلا نه هيلا نوريصي أم © وليا ة اكلها ىا دوم ح]ب لحوالي

 | نال الج لم ةربتعم رس انتل ا نم قربي رس تاتي

 لكل انيس باع طرطلا عرسشلو لسحلا رف رايطالا كدي ل نبجساىم ا ن من وجم ليو وذ الا يودالا لمين مشان *أ
 تابئالا يف كلا مر لءازّسلا ضجارف نال وار ىذلاد املا ميشو ريعن» سا كداود لكنا ا ضير

 قرص( لس اريلع ل ئفارط هداز لاثو دامت لسكرقسامالسلا لمع ل اّيضيخا نطل ف لطسسا لصر اكو صك

 راو لكن مد ب لصفلا ع يل اون ثلا رو وعس/ن ب | نعو عل م[ لسع قس ا ىكبخا نت ب ذك رثتلا
 نظر ىلكل م ابرزرلا نا ضفاورلا عررب نمو لسعلاو نرقلا نمي اؤشلاب ميطعترورصلا ىف ال ءاؤشس نارقلاو
 مسا لعبت لو لاذ معنا مم طبل نم عزم | ون لاحت ارغا ىدسم امنع لاق دا منع نو رصف و عيا
 /دادما ربطت انما نم رك يف اهون فر ويصنملاب ثررعو ىرمملا لتطويل نم حرز اوم مكب رو مع ول
 اهضودبو لوقا روق كل لرارم »م صخت تابئالا ىف ةركشلا تا دايك يلع لد كرلوق برا
 .(للسسكا » تلذب لل اعت هرايخال لارعّحس ادلع ء اوشلا لك ىف اوبرا نا تعز اهل اد اشلا نهب ىا تريب
 ربو ءايلاو وسلا نم املوا شام خلردارل ناسنالارركء (ولحلا لمت لاو ارمعلا ل زرار وت هي

 نوولان سيال ميلا مرش الا عرولب و بايشلا نس ةيازوبسو مس ني التو ثالث غرولب ىلارقلال وا نم
 هي لومكلا نس عل انا ميرا /ل معلا ىل لو ولا ياومب و عدس نبدا ىايرنسس ني لو ثالث ومب و
 موتا نس ترم مث ايف نوه زيا نع صتنلا ىلإ ندا سنالا عرسي بتراب ىف مسن يومى ا نيالا نم
 . مثلا مل ارلوق قدا ىواما» مرملا نولي و صّشنلاا نيب هرفوردعلا زكى ا نيتسلا نم ليمن لاو
 نقلا[ و نيزوق جك راثزع اهلا نم لتحل انفو نيل نوزحلاو سوم اهلا صفا دكر
 زوملاورعلا ىف ووارزارفلا ىف اوراوزا ارلكلب احلا هزيبب نوريمتيال نولماعلادارلحلا ل كو رياطع ام ىا
 راوكلل نوليرعلا لور واما ولاك لب مبرر ف[ ىف مشير صام نير اولا م لكل عايل ان ذل ثوب اشموبب اكل حلاو
 نزلا لاول يلف ى داولضف نيرا يفرلوق ياك ىوارم٠» نينسؤملا ماوعن/تاوهشملا ف نيكمنملو
 يرى ع لال راؤلا نر اوس مثرلوق و هايا مث زر طعما مش ىراري لود فيي امم لع نزلا اولضف
 مب” ودرب اًادرير سلا ف لراطتلاو نرسل ىو اسششلاى بسس اور رب“ نوررمبال ىارارلا ىلمىداضلا
 1 روس لإ ٌةادإ ف زم لع |هنا ايرعا موا زم هزي ل هراوسريف مذ 2007 قرا "ير

 زروماغا لي امل وسمو ر وصلي نب حى واشل بابا منا ل انن!ىفنم !وانعمو راوسريني مارت
 امرمانيبضو لعغلا لل ل زوج مل مش عّفوم واو اذا ارتب لا ل ناراوسريف مف مري لرمي رجا
 فطعلز ىف انل اواو تسمم اهيا سمك لءام م ذر ىرارباولضف نزلا ف هربرت تنل ا باو ىف بوطنم زا
 ءاوودم وق هلق لجل نووتس ايف نور رياولضف نيا ايف هربرت اءرفرر نوكيف ارب عضوم ىلع

 س (نلارئاسو وقر وشم اوس اي لكس فم او ازو ضعبي اري وربو اري روم ا لذ ل ع خا الا نم

 سمصاايع نبا نعررج نبا نم ئويازكد الو الادالوالوق قل لاو عم جو اشلاو لاورلا فطن نم

 001510101210590 ا

 نم ضع و للا ماو سايعنبا ند نايخالا ملاىلا جشوريررج با هاور اكو وحسب نعو حج د انسب
 فئيال ىاردصملا ل مب وصمت زءا ايررصا موا شالكي هايل وق فيلل نيل الكا” كطرف كن اها
 نى ٌقزرلا نا (ولعم ا نوار يسع انو ايس دي ل ى ا ازد نم لدي ءا ىف اًنلاو ىلهملا نم نيني ىااهدم مل
 مسك انالو معاذنال نايب يف سن انرو ريك لاوا نايبيل نيينعم ارعال ّل ايل ميلا نا كلذ رين دانا
 , لسساا» لذ ىف ف الغ كر رم ا لكل متر رصملا مس اور ريوس! نا ىلع [ئزرب ب ونش نا شل لا

 ربت يرث لا لاسالا رز نمل اال لااا ملاوي ضن فلوق قلع بت ازب لشمرّسلا بعلو
 مانو نئوزيمفصلوق جلل ىواص»» إلا لضم يلا رطصضف يجول يفي ىذلا لم ااماووريخلا
 2( ضياو نرتلا ىو ارد كوله بف رجلك نا ميلا كولمماديع لاو مدرصتل اوس باو لاربع
 ورب ري نكسر دقيلال روق اراودسلا عدا لاقي قرح اللا نيو ني ذايتمالا صمت ل ودم اركز نا لذ
 زول اما نق زر نموزوق هه لس لكبا»ا الا لَعسا نرتلا لخ نإ ريب هن لل نوز مل اميحلاو بستم
 اهلك و اريع ل اطيل دانقزدارحو لقرب اكى زنك ل اهرات او ةفوصوم نون اول وصوم ن وكن ا هزي نم
 هتلذك حجرورا» امبع نب اطيل كلما قارطبارج اوت هله _ زيا اربع ع يطع بصل
 هل - جابر جو رس ٌناضناى ارسم ا ىلع اب'و صنم نوب نازوكي اممم ارسل وق لم ىذ اًنسرلوق
 ربونرجاع كولمد بع نيب ى وس نمل مسرب اشم, ف هش ئعل وز ىل انلاد مان الا لمس لو الا ولو
 لااممالا ىف ىانووتس لبر وق هيل لاء ءائيي فيكرنم قفيومف الار سلارقزددق ف لارج
 ربا ىلا َةراْسارربعلا عمار لضملا عمل ارياو مس لكوارطار اردت ى اظن ناي وتس لي ملو رييظلاو
 ناالا باوجال ىااللوق يل ص ابدانثهدرف انرصاد لاى يلاد رش اريجوت ى اب لصوت لش
 رلوق لش رب ّيلطملارردنررْس قول اجا يلا م نعال نول فرق نوني اذ ىاال لاعي
 ل افلا لطم شما اهم عجل حوقتسم وب ىكا نيكل صررلا مام فاضل ذيل نيدتازب ثلا
 ملوق قلل“ ىواصسزمتالو عفش مرجاع تادارج منال كلذ نحن لف مان مالا هزب اماو قزارلا
 كد ا ضي ٠ املك نلا ىلوم ندا قم دان الضو ريطر تل ل سلما لكى ا ضارتغا هرصورلر ما
 رروعسلا ويلا اهدجالاممو ربعي دور ع اور معن نو ضيغم ن يىلعي لو دل

 عاجوالا ىااشح يهع
 عنابومةددربلا اهم اسس قنا ضاوال اذ اصيب عراجو لا ىااماكتداز وق قدي ابلا صارمالا قاب ةدورإ اول اك
 ال فمع النحت ل نوم اعملا بل ارت كلل وريف يوهم اهيذ عّوسس وار ا ا. انس ثلا صارم الاو سي ال
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 نيخا مدام 0
 هد ةاتتت اتا ةةاقتتتتا قاتلا نات تل تا33939333559006000

 هجوما هرم | ىلو هلم لع ليقف كوه ورهف الو هفيال هنأل ِءَْت لعن ريال سرخا كلو كرا ملت لمي
 حس يب يس ل سي سس 200

  قخطانوه نموىا لنَحيرمَي نمو روكنلاوكي دلا ىا “وه ىوتْسي لَه رفاكلا لم نهد مهجن يي هنم يَا هفرصي
 ب يس سس ب ب بربس سا

 ش !اعتوخلا لثمانع ليشوإل نمؤملا ىناتلاوهوةوُيَقَمْسُف قيرط طار لَعَوهَو هيلع ثحيو غرم اي ثيح سانلا مفان
 أك ةعاقلا كامو [مهف باغامردلع ى ا ضْكلاَو تول اَيعوأيَو نم ؤملا هر اكلا ف هلبق قنلاورماتبمالا كمال

 ا سس ل سس سا مسا

 كي رق نوب نق كجيرخا هللا ©كييق ءْىت لك لعمل َنإ . بوكيت نكظ فلب هتالهتم برك وهوَ رصبلا حمم
 .رونم ديف كاذ ىلع © َنوَدَي دْكَدَعل بولقلا ديلا هَراَصبالاَو عامسدلا نعم متلك عجة لاح ةلئج نيم نومك
 تهت جا طب دع قياس ضر الاو ءآمسلا نيب ءاوهلا ىا يكمن جاف تاريطلل كلل نم تركض عل َلاودْيم |

 نكبي ثيحبوجلا قاخو ناريطلا اه:كبي ثيحب اهقلخ ىه َنْوُنِمْؤُي وَمِن يال كا كت ردقب كلا نعقي نااهطسبو
 ايخلا# يوي ألا دول ف رك لكم ديذ نونكست اعضسم ا[ يؤم نبقيك 02ج هلا ءاهركاسماو هيذ ناربطلا
 | امرا :لبالا ىاأه راي و منغلاىا مفوض نم 5ةُكجماى|م وي وم كرفس ةكتظ موب لمحل مئة وتنت بابقلإو

 ههيهب حساب سسل

 ورجلاو توبدلا نم يحيك لكحل يف لات © نزح لإ هب نوعتمتت أءاَعمو ةيسكاو طب كبويبلء اتمكن عملا
 لطم ركل ليي اولا رذلاكميفزكتسيا موه رب عتتج نانا لاب نق كَل َعجَو سمشلا رحم كيقت ل ظع مج لللومادغلا
 هلو زعاوضرع اونو هدو دحوت ه قولت ةكلها يكلم هيلادوجاتحتام قلخي يك 'كء اين دل ةتقن اقيم ايشالا 5نه قاخامك َكِلْنَكنشنويلاد ءور دل اك اهمذ برضلإو نعطلا ىاركرح يكتب قت ليام ودربلاو ىا وحلا مك اصب
 مث «دنع نم أهنأب نورتي ىاوثلا تَمْحْن َنْوْفِرْعي لاتقلاب رمالا لبق|ل هو ندبلا عالبال © ْنّيبُملا للا دمح ايكدلَعاَمتأَ

 ك0 ا

 م ةمقلامويرهداجلعواهل نيام نيش وأ لك نمد ذي ركاا 6 نوزيكا وشك رعكرش ب أي5أ5إ
 1 ما ا وا سلا لينا يب المع لع قرجتحلا رس قتلا نم ةري رص تائرلن نود ىو بث ب ابملاروق ورم ع تورو سان نزول ريثعمس م ايتلازق تلك ص: وب سمسا || م د 0

 فانصا عب ف لضريف كلر رجئ اوتو تيربلا تال, م لا, شر اشالا تدلك ةرياغلا ب جوي نطعلاو || هكلسس
 فاكر ببن خم وق قطط نياك" بايئلاو ليرفلا ف ضو قلثكى ا ةرعومل اركب ىلبلا نم ماللارسكو | | ريطناو ىلوملا ىلا دوق يفتن انوار ذملا لمفصل مزاج مسا نيا وارجو نا رزوق هه سس مسيقوفلا فب بروق لكل مرا» نيظفلان ب قزفلافف صاف تيل ب عساس عاتناو لاما .| | ."”سرغوط نمذب او بالا قضت رغميذا سرخ الا نال سرغالا قفط نم صخاوبق سرغارلورلوق
 ملوركاضن وق قطط نيلاكاطءانؤتسالا حم نئسمالا ضن ونلائسب نكس اروبب و نونلاء ثنو | | ءاسيلا نذصرم رج ةماظمو غياب وزب طرلسلا باوجت ايو عرفانا تايال لوقو مبالا ل عروقي لوعفم زاب
 2 مروزلا«”دربلا ندا اجيال با ىلع ل نال مينع مبالا عبري امو نالوا يمل الريع لال دلورب الزر | | - - ٠١ د وبضملاررظلاوم نونلا معب نو تل حنرا» ناكم نع ٌثوارغزدال انيا ىلع او زم وقو

 نا لا ةراشمااونصرعا لوقو لسور لع لا لس ياست انرو ليم (ول الذ ىلا فوزى اوزسلا باوتتو تاون مذ ىلا لمع ]ل اهانئ زر نضداولم اربع زوق مو بت ىذلاو وقد ل ارحل ايرماي ىاازي لسيقو لاول نانو طلسم ىرينتتض طع عوررلالؤطمف ئددلا نعول! وماقلا لاق كعامل م | | لو سكس ٠١ نشلارزظلا عامبلا سوم هلا و دبا مدانهتو بولطماى اخت: لق تيل
 طرتلابرازب ا طايترا ممم غي ل د اريلع ل يك, اال ؤرب لفنا ىو اولوساص اوار اطمن وي نا عشبو ضال حف اورق | | تسل ا” ورهعو هسا م اءالاركزي مورست نيا هراخاو سابع نبا نعوورازك» امانص لل الاوروق

 روبرتس براكما نا ىلا ةراشا مث ىلا منور يروق هل ل عرار تنصل يل !ىنذتي ملاذا فلكل | | مف اهلاوب ئن كر ملال ىذلا ل ولحم ايدل ابدل اف وانقر نمو الود اربع ى ارت ىزل اورلوت نا
 اافكن ون دي ىانوزطاطما مب كاو وق يطل صل از رعب ابر كك ل ناري يتلا ضرع نم نال زم ادب | |. نم وم ا نالو سس رقي ل ىزلازج اهلا غفل ليل داري اكراص دع اطدرسلا ةدايع نم امورك ن اال نال
 نايالابىاانرمتباق تلسل_ ىواصا» لسا مثل قالاوإرفاكت ام مديد نصل نأذ مالسالل ىرتسي مدقاو ربل اط ل امها يغني ىذا كن مارف الد اصرملا هرجتد ىف نان الا دري د وبعد ىلاوتريملا عازب ل فمش ل
 نذوبالو ى اوت وقلر اتعرف مث نزولا اب رم هرتدر يف هاورفك يزل نذل ل اق تلسك- اطلت ايىااربيلعد مالاوب ىرلاو ميس طارت لع بم و لوول ابرصاي ىزيل او وبما ذاكر او نبل. يلشملا لكل بو انمرماوباد

 لاه مل ناذويلال امجاد اينملارادىلا عجبا مل نوي اذ ائيلاث ملكنا ةنكىف مل نزويال ام يئاث ورز نو يف ملأ | مسشسل الوسم لردل ابر هاي ىزلاو وضل لى ليو رفالو ضؤم لكي يل اذن ىلخن ركب تاي ال ليلا

 .عراوومسلار شلال عب البا تلبي لبووشلا ةداغأ | ناطكنب نات ل رحل ابرماي ىذلا ل يثو لدول وب مءادلج ىذلاو معسل ارع خو جولس ريع زيا لم
 لباقلاازب ضطرقورؤكب تايرمو افياءالول كف يؤشر داق ضان الاو ىا مب ١ابر مالو هسع تايال ىذلاو مشيدا ليبجس ل قافنالا نعل اسمالابن انضم اي ىلو ا كو مالس لاب هرهاي لوم ناك

 عيل ءالاتاؤصلاب ضم الب يلا اان, زف لج لا ف لاو ىوامريلع الرمل ابرماي نمو لوق كالدد | | . تل» نوعلل/ى ب نايثعو عزم رمل ايره ايرئذدل ايون لغوي لزم تايالىذلا مي الاي راما ل بورن
 نمو ىاجردانلا لاك ف يزل و لالالا ثالّشلا تازصلا مل مسيل رعلابرمال اه فام ايي نيس لوفر زن لالرلل تدل نزال” بم شلودايتلان ع اميف ب اغا لعمل ىاتاوتسا بيتش دلة تكس
 ص سوزوقو و اوم ل ع ازين ولين ا ملحسلو يكل سر دمي ل لباومازب شان لوقو مجالا لب اقمانب ّنل انو اهلطم يلا مقرا لما نم تورطلا عترلالا معس ىف م اّينا مايك ايو ىزرعبلا علل لاو لارا اموز و
 ىزلا مالكم ى'مظيلل نال وث حسمع لمت ل اب تاي- وب افيارناوم ديما فصولا (”لسس يتعد نييك عبق ايطنارعبلا نوف فا نع ن ايس شل لّمنو هريو نوز هرب لثم يسر الابر عبلا فكن نمو

 ةلالابوعاهسلاب مخي سرغالان السراب كب الت سس انيال نب نكمل بور مهما ىا مالو رويل مايجالا نمارس نيل اعربغ ىا مجرما ىف يطاؤملار يعن علام زجل ال وق من وعلا نط ضملاورقث و

 لم ورعب او عملا ىلا >.... مالا بررعالا نيا نحب ئاورورصنو بينلااموريتل والاتقراشالابمطيو | | ةلوطحما م ئارتيا مج ا وآل حتو زوق حلشس نياك نننلا ايس ف حف اولا مولع لدام لع
 ناس انلافربانملا فال داعم | نجا ضف رطلا لامر اين اد يفي اذ لا نبتخننا ليش عروق حسم | | موك مسا نا ورغم سلو نوط! نم عطر خالا لب حزب نا ىف نرفع واول اداب ىلع
 ”اهكم كالو اقف ل لعالو |طوقسو ملا دارا صن نافرشلاالا نبت لرينبلاع نكس م لوقيل | | مرقوزلاعيسازرق لل عم» علف لاري فلذو كرواو ساااذا ب دتعي اذا كايدالا تال[ نه
 ربك يراجلارعا لانلا لوعظملاو عننا نعتز وبلا نإ لعل وا لوط نوبي نازوكيمجل اانكسلوق حرعلل ىواصأ | ملت حلل "ورعد عرورلا نررعبلا لارا نثمدقاركاروا نالوا قولا قفل لوط: ل صبلا لع عمبسا
 ررص/ل ص لا ىف ءا ليد قو ريف نون "لام حب نال نكس | ىو ارناورعاول ىررسيف قلثل انعم ل عجل نولي نازوك و | | بابسالاو مفتالا نم امل قل اي نارطلل تاللزم لو جبل لال اني نورك ع ضطع نوم نذ
 رمرفللا لبا لوقف اكو ما موركذي وارسم دوك ع نم يضل نال او هر يجوت يطع نب بس ردلاوأ | يسعكل اراودلاوبو شيال ؤدامسلا نين عما اول اناء ايمان زوق حلل نبيل اكسر يف اوما
 رنييسرب صوٌمنملاو ض وتم لا نعم نلاو ضف الل وعم نمل خت نكسلا نا سماقالار عريف نوتات اعنعوبلو هلش_ لم ل زوو عملالواط ير ئاسف موب از عقل ريل نارابحالا
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 + لخفلا مسام ٌ ظ

 اولظنْيْولااراَذإَو هلداىظري ام ىلإ ءوجرلا ىا ىف تعلامهنم سلطتالَنوبَتْعَتسُي مهو رانتعالا فاول بْنِ ندوب ال
 مي و نيطابشلا قم ْوُهرا6رناْلَرتَنْبْرلا رادو كاد اذا هنع نولهمي © نورظني نهال عتب رانلا بانل اورغك

 .نامككوت ف © ننكر ا ولاق ى لقال كود نِم مهد بغاز ناك نبل 09627[ ةاهديغأ:
 ام ايئمل راس

 ضو ةيائابالل (ئاملتلا رزيمبوملا َلِاوَقْلا و مهتأبعب نورفكيش نو سبعين اتا اونكام ىرخإ ةياىفايك انوينديع
 .٠ ر و75 ١ رس ع و رص رس و وسوم رو طري هائل هانا م م وليس الار 5 ١ مص و 06 كن .0

 ّقوُف يار حهندِز هنيد علا ليبس ع سانلا او ٌنَصَو وَقُل سلا مهول عقشتءوتولا نإ نم © َنورتْسياْوناَكاَم ع باغ

 انلاوه دصت © َنَوُنِيشبناَك م لاوطلا لخنل اك اهباينا براقع نع هدرا ذر دوعسم نبل اً وهرفكب ةوقحتسا ئنلا بانل
 ما كوم لع !ًنْيِهْس د أي كب انج هم هيبن و ه رهن نيف >0 َنْيِهَش ٍقّسأ لك كنعد رك او تاديإلا نع

 0 ببي ببسي س

 َودَيْمَيَو هلالضلا نم ىّرُمَو ةهرشلارم|نمهيلاسانلا جاتو لكل نايس مايبي نارقلابناكلا َكيِلع أَنلَّرن و كبوت م 2 را وم 00 : طه و سوم هللا * ١ يس م١ ما ” نكت 00 5
 هارت كن اكمل دعت نادا ضيئرفلا ءادا نأ سمو فاصنالاوا يثكوتلا لنعمل ت|ني.دحوملا © يزيل هنجلاب ىرذ 4 (53ئ
 رفكا نم [عرش رمل انزل كَمْ نع هيي هب اماتهاركدلاباصخقبارقلاُنّرَقْلا ىؤ ءاطعا قدي و ثيدحلا فانك
 تليدتت هنود نيكل ىتةلادرمالاب , ركوب كنا واشحذلابّبامك اماتهاركتلاب هصحخ سال لظلا يملا ىماعملاو
 ملا ْئَمباَودْدََو رشلاوريخلل نارقلا ىف ةياعمجا 5نهٌووعسم نبانع كرلتسملافو لانلا ف لالا ىف ءاتلا مأاغدارغيفو

 ثيح ءاذولاب ليو يلع لل دل َدجَْق د اهقيثوت اهِرْيِكَدَت نحب نامل اوْضَقَنَت ال همته ءا د اههريغو نامي الاد كيما نم 5 لس وس س رع را و ار ما صاس و مو مورعب ساعد“ 0 رس وأي و سام 4 : 7 ٠
 ببسي يس للا

 أكحاةوُق نيب نم كلغ امهر ت دسفإ كدت اكاونت رحل دي دهن ©َنٌوُنَعَْتأَملَحي هللا نإ لاح ةليجل أو هب تفلح
 مشا موي لوط لزفن تن اكة لكن م ءاقبح ةارَم| ضو هماكح| لحي ى ا تكن ابوهو ثكي عيجل اح نكن و هل .٠ ينو يطما نعم ررصم زلال - م يع 8 1 "خخ ضار وسص ىلل

 نبل الج لك قريت استلام قري رج تايبيلتت
 زاد ديسافلاب ءانعم نوبتحتسر, لوزن هكهلس

 ىئنطري ام ىلا عروجرلا يول ارنب ىيحل من بل طت الوتس :٠ دوش دك يسلط ىلا تايطدربب عروض ناشي

 انوع يلالو ئعمل اى كرز لا لاكاو فيكم اراب تسيل ةزحلا نال مند ونشر نا نوفمكي ل ىوهبل ا لات ل اوترّثسلا
 وريكو نشوان امن تساو نىك ا ب احول الاب والا نوفا ف ءانمرلا ىب و ىتحلا نم سرا ونمرا مل لاقي ىا
 ىلا ع ثوم باكلا هلاذا نيلطيلال ىا باتعالا بلطومب ىزلا ب اتعتسالا نم نسم ىف امرا لاك

 اناو ميرهان ثا ضفتي لفوق لس نيك! ريما نمل للا نم يانا لانس اذا
 ,لمب ارلعإ جيت افءاؤل اي نرقيال جادالا ةرشايم اصلا عرانلالعفلا ن انو اذلا لوفد مصل أ تيما رب صا
 اولائاكا ى ابريل ءاكرشس ب ولعبت تلا نامل نم مترو ني يشل نسر وفعلا صا” ءاذلاو تول يبس
 لذ ن نيل او المن اب نارعاوب دز انراول ارق يه لاء بيز اب سول اجو إرث نازل
 ائالام ملوي ةزحألا ف نوفضيى ا مّنو عب نوفل وق يش لا##- ىدانعيب ” مانع طسي ناب س ثا
 اهداقنا ى الت اررستسا ىاروق كس #ا» رم ةروسىف قاس اك حا عررانشل ينل ازيد نور بع! انا

 دارت نولي ناو ها اورفلن يذلا روق ل لرارملا »ايدل فر ايكتس الاد ءايالادعي لادن
 نوليو نوزرفي لعاذنءالرب اورفك ناسا نرمي نا عريلع نيا زرجو او وسوم اندزوفل
 عررا» ايدو تلاها بس الا رغضيلع رول منلا ىلع يسن اورفك نيا نوكب نازح اضن اتسم مانو
 مق هلش لام ىماعلا نم نر يفد ماسالا نع س اننا م”دسيرررفلبو وتمت (نيزلا روت عش
 رب ابناع نندإرملا نكريدوم نبا ىورو لاوطلا لخغل اكابب اينا براقع ماى ااذر ارو عسمن با لاك
 موق كلش لا» نيف ريب ل اوطلا للا لاشما براقع لاك ب اذعمت اندرو روق نع لس
 سابع نبا لوث ةرايزلا يل يصنف ىف نيرسطملانم انعياو ةرايزلا كلتريفل ىف ىا جل اروعسن يا لاك
 سراشلاب نانناو ليل اب ذيل امب نولزعي صولا تلم نمل ان نيرارنا مخ ةوايزلا فيي ملا
 يطإلا نوديكلا ىف رخل ابملا نق ان ايربريوك ماوفنلا نم ضعبب يفارزعي ملو نشل ن ايهترلق هلل
 صن ناكش سيت ٍنيرلاروما نمت لكن ىنعملا ناب بيجنن لحل نابت نانا ناك فيكل يبث ناف ممر نا
 قلي امو ل اوتْسلا لانرقو عاطو لمى لا عرابتاب ريفرما ثيم اربطعبل خلا ىلع هل اهاواضسب ىلع
 رستم اعط يرنملا لوسر ىثشررقو نمو م ال بجسر نم عيتتو لل اعقل وق ىف عرامبالا لش صو ىوملا نع
 عايبالاو ملا تناكفدارتجالاو سايقلا قطاوظو واوس اواورجارقد مةراغ اي عار لاو ب امصاخ ابنا
 ات لك زون هلل بخس يش لكل انبي اكم نق ب اللا نيب ىلا ةر تسد ارمجالاو ساييلاو
 ماك نماؤيكرجن اناس لكن ااين لاروع ل ماك الادوورمل اد مارح او لالحلاو ىنل اورم لا نم مهر لاما نير
 لك [نارربر يلا لوقي فريف كازينو ةولزلا باضنو و لصلا تىلررر وك ريع نافل نير ولسا
 /اهنامدوو زف لوسيل كانا امد ل اهتر سلا لاق سلا خل اهابو ا بانا تاذ ىفاءا ناييبا ناب, بجاش
 نينلل ل يبرر عبو ىرملا ف نمت ايوب نأ لوسرلا ف نيب نمو ىف ارسل لاك عامجالا لحظ عابو لاوس نرخ
 سايهلا اي” صحن ازالا لال رسم الاورظنلار ايتءالا هر اصب الا ل واأيإ وسع اف ىف سلا لاك س ايلا لوا خلا
 رات الا اذمبب لكل اناني ناكف نّآرقلا ف ةرولرن ارفكد امنع ندير لا م اهلها نم خو جزر قرط معا دا هزرف

 نوعظلن بن اهنع مالسابيسبسيلا هيأ ن اصالاو لرعل ابر مايا ناروق يسم اس اورينت ىوارع
 يلا هزي تلزم تولى نا( الارعتمملو مالس لااعلم ذك مالسلار يفهم اايجالاتملسلا تنك لاك اذ
 ه المان او ةوالطمر لع ناو قواك نارلاو لاذ قرف نريدولا لع اسْررمف ل ىف نااار ان هرنع اناو

 نآرسسفلا نم ع مام و ق الخال ماكي ايلرللا نا لمضولا لاقورشبلا لوقو امو قرخل مسا ناو
 تلك لكلارر رب ىششور وم ا لكن وماو لعن ولد يطق يفر ملا ىلع بيطخ ل كار هرقل ار لو شلاوريئلل

 نامالاز او وهل لا يزشلاو ليطشللا ىف سونل الرع ىو س ابعنبا نعى ورازكربج ار
 ليلظ ن ئوفحأ نورا عم ناضالاو لكلا رتولا ل عضنارفءاوارسلا عم ناحل اذ هوابع م ورمل عم ىا
 فكررشلاى و ىراوي اواورثيرف ا اكروق هلا ىواص »ل يطقن م لصنو ليت نم ىلعتو

 نال املا" ىنس”وروصاب لكل لعن وكيل يطل ك اب قيل ازور اوربي نقلا ىف راما ىب زددو هس نبا نع
 مرا لسسلا لوس لو ومب حراوصلا نم قريع املا كش أركز ملا ومو ثمر نيكرتهلت
 مماظوبورعبلاب ع املاء يؤد قرب اشملا تسيلو لارين اذ هارتنككمل ناو ارت اكتلار ممتن ا نص الا سو ريلبع
 مءاسل ف نولي الش سير رعت لارج ماهو رسلا وس اوت ضطارع الا لكى ف حخروسيلارنع ل ضحك لارا رسولا ل
 ىف فلاي لوبل نفر احلا ضمن اهيلار انما اك هاير يصبلاةرياشل ةرم انما علاولا هزم تيس هرشلاريخمج دورت
 ياماها ىاؤل ارب (كرلوق هيلع ١ يمدرلا كلاسرلا ىف اذا ميعتن ب ان ىبلك ىف كيعو ضف لوك و نبي

 رظعيز وت يل ىرام ويلا نمةيوقعلاو نّوملار اع بترتيو ضإءالاو باسنالا عريض نال
 ىررإلا ياعم هزي رتل قس ىداص»”م” لظغاو يوكل اع امنيد رع ايبا ىنت دراي لع اذ نما
 ناو ةواط نا لائ ابأرق الثمار ابرعا لاف قريغم ا نيريلولا ل عيل هزرأرك م سوري نا سل لوسر نا
 الب طخ ارخأ ل, يطا | ياعّسسما عما انوه ورشا لوقبل يب امو قرؤط لطس ا ناورمت هالعا ناو ةوالطر لع
 مشل ةعيابم اهنا مالسالا لع لسوريا ثلا لتر ل ل وسل عيبا ىاديبلا نموت هل ىدام
 . .... عر ورل اراب ف ايرملا لف تاذ لوسرلا نالرثسلا نوع ايامنا كيوت ابي نيزلا نا ىل اى ول ىل ات
 لج با مارب مب رلتقت تل ,”لوعطملا مز سم لزؤلانالاةراش تاع حط
 حرصا تف انو نود ىسد مرن اًنوامتود ناسي ورم اجب نوركراوقسا مس وم اقر عارم لاو رن فني ا
 اهدا ضو لكذ ا لودجلا نزب سسك اجو ناكلا نوكسو نونلارسب دك سلام تيل
 نيوركت نب طير كب د سن لل نمء اق ةاماىو الصواغ لسفلار وي ضن ايوب ى وقبل ا ل رم ارباو
 تت نبروس نب اهناو ىعنب ىزولا نيرسا قدلاو امم اى اهيل ارثطف مد نل انم نم دي انزنإ بعكن ب رعس
 نير ار حيك كى اضن مر ايزل بضن ىلا ةارذلا نم ى وريف امدوإ لوط اميراوتج عم لت سم اك ةأرها رد
 رهن لزغلا ضم م حررتتسا ىب لن ضقنلاب مولر فرومعلاو نارا مذ اوما ىف لساوفو كمل ىا م ضمت ني/رعايإ
 لق رطئادامل لاقيءاقم ةرمالق هلل لا»جاوفتم ورم اكدارعلررعلا ل مو وعتسا مننا ليزك ممارب
 ... بسيط ١١د ضع اهل تموب ذاذ لزفنء ارجو عسل ةزمما تناكىرسلا لاقوواوعج بلو يلب
 اب اكسال مي ازولا ف صن لح نايا هع

 اانا كبار مص اور ن د حمرع
 »رب صال قرخالا نوم امنا ف لاق رغالا تنم جيسمع 1+ ميش قل ارعس نب ةظياد ك١ جلع



 امامبر

 مو) هم

 هلص 4 هم 8 2 0

 2الى! نأ اهرضقنت ناب ريبة عي دخبو
 مسح ا سلا ماس سس رهيب بسلا

 ل __ د 0
 نر ن زم تن رانا لكس لل نأسف ىاهنم سلو ئذلل ىف لحسم ره أركي مكداتقافاهلشم ارذوكمالىا اونوكتريعض نم لاح ٌيْوُريَته ضقت

 ,نمرثكأ اهدجوا ذاق ءافلحلا نوفل اهيا ون اكوا نم ردك قرأ يه ةع ابحي وكت

 مكنم حيطملارظنيل دمعلايءاقولا نم هبرما هبت اذ ؛يلرا رمكردتخي ركل مثيغلا حيد كيلوا تلح اوضقنزعاو

 0 6 نيبو المم |نوقتارظنيل يبرم توكتوا ىصادلاو

 0 ل 0 لا ا ا ا

 ورلوعلارم|نم أبن ىلا ىف © َنوُفِلْمَْت هيف ٌركْنُل ام َةَِيِقْلا مدير
 ْنَم يورد نم لِي نيل و دحاو نب دله !ٌةّرِلَو دي كلب مول ءؤاولا بيشو شكانلا ب ندي ناب ريغ
 اديكأت سرك كبور هكم ونيت 15 هديع اهزاجتل © َنولَمصَت مك اَكَعتيكبت لاوس هيلا موب ّيتْداَو كي
 عار ١| < 54 ولو ص خس ( حح ا هلت كلا ةح 5 نه كرته

 0-2 ءداهورم نام زسر 3 : . ٠ ب ل يرصم غلا لوس نَعْمَتدَنِصاَمي بانها مولود واهلعاجتماقتسا|أهتؤبن جرم السالا ةَجحج نعمكم دقي
 مق را يعي اوركشتالو جرخبللا ف هزظع كرنك كب تبر هلال هتعم كرب عم كل صيو ا سدعل أ بءأذولا نعول ل ضب ىا
ه باوتلانم هللا َنمِيأي] هلجالؤ ضقت ةنايأتادلا نم دري

 5 1 0 أن نلا قاتم 1 لري و
 أو

 (ماوضَقنت لَك كلذ ©َن
 6س (ّمنسْحْأي نهرجا دوهعلاب منول ىلع اًر:صنْيرل نونلاو ءايلاب َقيريل وريث اد "قبول ليام و ىن فيل اينادلا نم ٌمْكَيْيِ رسل ,

7 

 ىفل يق دةنجلاة اح نه لبق فبيط قون بيس نوب خال ننصح نم, نسح ىنعمب نستنح 1 َنوَُمْعي اونا
 ذ © نولي اكان نّسحأي مهرج غيرَ ولالحلا ق يراه ةاعانقلاب اين ىلا
 هب مهر لع اوما َنْئَْلاَلَع طلست ىطْلسوَل ملكي ميجرلا نطيشلا نمولد اب ذوع(لق ىا © مْيِحَرلا نطيَشلا

 هلل مدرس رو 3

 دب نولوت نزلا

 رم هللأي نحب ٌةهتءارق تارا ىاَناَرقْلا ترقد
 أمت

 :حلصملاهريغ لازناوأهخسنبٍيإ ناك كي [ن1وَدَو 6 كوُلَرْسم لادتدللا ىر هي هَل هن
 1س ا يجب سس سس يبس يوي سس سعب بوس

 7 5 دو س27 ب 0 ا
 ْمُهدلالَِب كد سنع نم هلوقت بثذك دريوم تن امب|ماسو هيلع هللا ىلص يدلإرايفكلا ىراولَو وايام ٌمْلعا هللا ةداعلا

 * رت ضارتغا ايزخ و1 2[ هيع

 نال الج لم قروتعم ا جا قتلا نم قريب مص تاّييتت
 ةرضم ناب نيزئتم منول اعازب منان ةرماي عسر اشم ىااوفوكمال ىنرينتلا نمل اووبب الدرق تل
 اه لكل مثيلا سوم اعنا ىف ورسول د واركم ىا حري لا ىف و حمر نم ني لو يلا ىف لتدي ام لنرلا(لصاو ركب لغثوو
 ملوق تسلل يف لف ورنا سنس بيلا للا لص لجل ىلو مسجناوا لقتل لدن نم 9 اد
 رمان كتف صقان نولن او ملعان مان وكس مان ولكن ازوبو نول نان ازعوا ن وكن ا بسبسى ا وأ مما نونا
 نويفوكلاز وجو لالا ررمولا لربما لكى ف و لوا ريتولا ىلع ايها ىلع يسن لمي لم او ور راوي ىبد أييسا

 مسالا نيكو لخمس الار يسن لعل فلز نورك | نوبرعبلاو نولكربفى راو لصفر فمو ادايتىجو امس رثما نوككن ا

 الى مكتب لف م ايلاوزكتا] ى ا نو نئتتت نختم نيك ن الو كلل حن” متع كاذزابف ختم
 ناب لول راسنا وررقال فض وزو ىلعتو او ارمإ مناءصو لب ال ىا مما نويكت نا لجل ريل طاب در
 قو درعلا ف نول ةدايزلا هزبودازاذاولرم لا ابر نمز وفاء قر نرى ةمجلشم_ لج |رضقنت
 نالوالا لعن ضي ن رش او مطلع ا ناكنم نورد دا فلحلا نوفل اىيراوأ كدب ام لاي ةوتعلا ىف و فشلا
 ل بسيطا لذ نع ىف ودسلا مب ارنفرزعا مت سلا دالؤب نوفل اىبو

 لاو ضع زعاوا ادرع مم اؤلمنرثكا ب م اهاورجو ىط منسز كا اورو اذ اذ ازلحلا نوفل اكراوث كوالا
 رلوقو لسير ىا نادزتمحش_ لاوبزتلا ىب قتلا عار وفل امى مجوفن امو لولا ءازلخلاىاىلئنوا

 ادا بعو لوالا فلم او منيزغاو لوا ميول امنير لا نيزتلارتع ااورهو ازا ىاءاؤلملا نى امس

 نمسا ءائيبالب نر ينحل نزلا معل ياذولا نيرماابب ىارلق يي ل لمجال زعالاورثكالا تيد
 رشلارمتإاوغي نظن ررعم ا خم زيا 211011010101010
 وطعن ول وا وق عيدك لاو مفشاو نيل لو متلوشو شرف علب نوزغيفا] مارلوسر ديمو
 ءاسلاو ملا مالسالا دوق حا 7 في ىفو نمر معلاب نونا ىان وطنا لوقو ريرعا ايرلوق لع
 ن'كورط سوقي نعوورطم اخر هضّصنذعرمع ىف ملادب لز نمل لش ورئهبرط ىلا قدر شما ياو
 رشوب ورعاو قرطلا اخ نال ىرخا مقلرط جمال تري لث ىّبالارونلا نمر سلا وام بلسرتخ يقي

 0” الا قلوطلا وبل للا ىف و عارم لر دايم حبا مالسالا يدق ل شل# سو لو ةي اذا نشيط | ٠
 . سيل اكلا# امه نونتسيمم رخل نس اضف طورت اورتراو نايا ونعتنول منار كي نتي لزيت يقل
 دقتهلل ىواصا» نوزغاتل طعن فشل ادعاوكرتت ل ىدزخ اوشن الو لق جلخ
 نم لييلّقلا لج ل معلا قف ناكاذاو لالط نسولو رب الئو ليعلن لا ىازجا لوقو ررعلا ى طووْضشنسْن
 لانانالق هلل ىوام» تزن اداينرلا ضاع ليلقلا قل ار واراو مز اب ىلول مار اذ امومزم لالخ ا

 ملادنع امياصوىزلا حم وصوم اسامي ملصتسملا ار نول مدمس ال طاع ناذ ياوثلاب حرراشلا اهنربو نام ايزل
 (سلصن اهنعجب وامي اهلصدامنمدب شين اندلا ضعارملا نيني ت التخا هزي ناكسر ىفو.نإمف مريوم كلو
 لكرم امورثلن بال نونلاورلا ىلار يف نكح ريل اوك ءاي ايزو لأ لج »سى روح قتبا هركذ اك انع
 عئاوو رباب لل يزفملا لذ !نايلا للزي راش نسم م نصارلوق ”تاضسلالا لس

 انهو تابورنلاوت ايجاولا ب ندزامبس منا تابجاولاوم ىزلا نس لا ىلع ةازاهطاعق نم مب ويبكي :

 للا ان اصاو لضفتم كو مهلك ن نت اون اكان دزك ف دوضوم ف صوب نسال نابت علا فخ ايتن ||

 هئلاطعو لاي دلع يل لوقت حمل هل سا يرد هتلاورجءايلاو ال اشعر شعر لذ مس ايد اهب نم ىف هترنملا
 رسوم ل اصنا لعن احب نمؤلا نإ سكك و ةرخلا باول نو اهنرلا ب اوثدسلا مآ امن لوب ءرخلاواينرلا باو
 مع ءانيرلاو عال اوم فرش بسيطي ايرعمل لسع ن اكن ادم اا رسومن اك هر يط ادب شيلا رسحسو» ناك
 ةايلاليثو طبع ىّبش نارعريال صو اقاوم ناكن اور الظفر سعمن اكن و سكعلاب ورماف رجالا ااوللاعترشلا
 وسال ضاع لاو رّسلارما لكل وقول | قرصوربسلا عم مالا قرص ورمل ايؤوم اوا طنا خوالمواءانعلا ءريطلا

 اننا ليثو نجا يف الاول بيعي النسملا نو كر امنورب اجد اكرنجلاٌةزص ىلا لزلععشا
 همس رامب ينخرملل اوكري سو هيلع لسن اكو لاه رون يف وبي ابن نئبا نع ايل !ىور انا
 ناكن از الابيإ اشد دشن اينرلا ف نايل ردد ف لاقايندلا ف لتواجدك كم اني نمل ار
 روق يله ٠ ةزنألا فريح لارتالا يو ملا, نيا معانلاب ضب بريطيف سس ناكناورم الذم
 ميرجا مترزمنأو موق نيلالا» ةعاطلا ةوالع قنرولار كو لإ لاهتثا طع و رج نير روس اكل الخ اٌّقزلاو
 ف رينا سيلورفلاوا ايترلا ىف نوت ماب لير نال ازفلا لب تسيل يطا ةاييلا ناانب نيديتساو نجلا ىل ىاإملا
 يروتلا رم ن ارقلا تا اذان دون .ىدل هيا" رب امد عنج اب قرا ىف ناك ام دز لل مازن تي
 قاسولاىلجيسترتملا عراررطلا نمير ئ دار قدشع قف ذاوتس الاب سلطات اعلا (ل ضعفا نينا خرق ننا نعت امل
 ةءارقرع ميلا ن ل ا ىرطط اذا عملو عيناي
 ملا نين يزتكالا ممم لع از ًرتو رق ترديلاك ارلوق صا اباكز او لاعالا نساوب ىزلا نآرقلا
 ةذاعتس الاىلا كلا هيله نيب ناو دياوملا نم غارب يب ذو قدازقلا لبث بلطت ةذاعتسالا نان رملاو
 ةدلقدنع ٌةذاعتسالا ب وو ىلا ءاطم يسب ذو بايتساللم ال اريلاب زعتساف وقد يالا رباب السم ةوارفلارعب
 دل افالاو لضعف لا نايبلا زيؤ لال ابزوعا لقى ارزق لل لمت" |يريط ىف وا ةولصلا ىف ناكر اوس نقلا
 مسوي شسلا ىلصرئسلا لوسر ىلع ترقيم ا ىنطرو وسن با نو خذ أعتس الا ختم تن اك عزمى ار لمح
 مسي رق اذلب مييرلا ناطيوضلا نما وع لكل اه ملا ن اطيحضملا نيو يلحلا عيمس اياب زوما ىتملقف
 لير لزنو اوضح ا حروللابب جسمى زلا مّعلاي دام او ىدانعيب . وضحا حرودلا نصرقلا نط( لسنا ريع ليرمت
 ىا زمول يمل لبي صنلاب حمري ىلع ءيئرلا مدعم زن اذ ىلا ملت اور مل |ين او اهسلا ىلا مف
 الري اذادروق حرم روعسل ول ا. لذ نعل زعمت وسملا نا زر عيطباو توعد نوبي ايلو وذي
 ذم امارز رن مس امني ورماب مويا مبرم ايدي اى ايراد نا اول 5 ملم لب نم ني ملا نا ملون بسس يب
 ا رطل نيب يطع ارعا زم زيزلا لزم اب لها رش اورروق حلاك ىواعرسفل راتني عني ىرفم
 لكا» لرنع سمي انلا ىرعا ضزحب لحل نم عرانممانزيزوتت تانك و حلل اياد
 الوم ساب لصقل اه نك لممال لعام ناف باوثل اب حرراشل امنيبو نا مسالا .سلادتعاناوق حس
 [سطعب ىفث ماعلا حاملا ليال هزب نام لو . نارجخ مر شومب ءلجج د ريلارثع انيلصو ىلا نعم
 لكتب (دع الضد | فخ ف واب |يلصو
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 نيل كَل لزنب قاتم لاي كر نِم ليثربج سرق ُرَلََن مهل لَك خس 5 كئاذد نارقلا ةقيقح كويل
 نارصن ناكوهو ركب نارقلاطُسْلعي أَمْ نول وفي اياب قيقحتلل ْنَمَلَو َنُيِمِلسمْلِل ىرْشب ةاىّدهَو هبرجهت أبابا 9 7 5 ”ا س و1 ودبس ./يو/ سل صيت وهم س5 7 5, خو 7 واقرا
 ًأرقلا ]نو يوم هملعي هز دكإ توليسي َنْوُلِجْلُي يي ةخل كاسي لاعن لآق هيلع لخديبرحاسو هلع هللا لص ىجبنلا ناك
 كري ملي كال مه يكي ال زالا كلاي نووي نير نإ حجت هءلدي تيلكق ةحاصنو نيب هذ ©َنْيب نَرَعْنأَسل
 © َنوبَنكلاْمُم َكِلوأَو رشبلا لوق نم !نهرهلوقب نارقلا للا تيأب نومي نول بْزَكلا ىَرتْفي اك ملم ©
 هيانذاتةرذكلاب ظفلتلا ىلعهْأ نم 5ك ةْاَمْيإ رعب مولا رْعَل نم رتفم تناأمنا مهلوقل در ايهربغو ناوراركت اب ليككتلأو

 مل با تس

 ل ل ا ا : .٠ - 2 هك مسدود 9 باك 2”
 هين ا انه ءابلع لد دي نش ديعومول باوك اوريخلاو كيطرّسوا ألتبم نمو نامل ٌنيمظم ؛بْلَكَو

 زكر نيت .مهيلع ةدب قملارانلا ىلا ثيصمل © وروحه ةرخا) ثمن اقح مرج حد داري امع © نوم كبل لو هس سر هلل 07 0 ا 00 5 ةهراَضْ وه عبسو جيروم لعمل ميطَنْيْرلا كيلو © نيرفكلامْوَمْلا ىردك لهلدا نأ ورجل لع اهوراتخا يلوي ويت زي"ديعولا كي هع بع[ هزل نو بَصْط مهبط هن هب تباط ىدعمب هعسوو قفى هلْ 0500 ا بت

 ممم صسسللا

 ركذا ةيناثلاربخ هلع لد ىلدالا ناتخورحك نوبي وْمَسلَةدتفلاى اهرب نمبر نإ ”دعاطلا ىلعأَورهَصَو ودها
 - ب وب ووس رول مف ىلا كم وقلاط مقسم هرم 1 0

 5 ًانيش 0 ويلا: هْتلع م ءازج شن كو وسو ةهقلامويوهداهراغ ومجال يت نح باح لوب يفت نك متم
 ل سس سي ع سس

 اهنع لاقتنالا ىلا جاتحتال ةَِرَمظُم باهتال تاراغلا نم ةَسمأ تاكاهلها دارملاو لمي ٌةَيدقونم لد هدمه بق
 لا اَقاَداَو ملسو هماعهلداىلصىبنلاب ينكتب ولا غنا تكد ٍناَكَم كن قاعساو اليا اهق نر امي توخو | قيضل

 نادل الج لم قرهتعمل ار سائلا نم قربي رج تابلت
 نم ءضاطالاو لوعغم ا مس ارب داملاو قرامطلا ىرّيلاو اهنوكسو لارلا معن سرقلا ور لق تل

 نع لاهذبادي ري لزنب قلعت وق ا لج ارطملا ىإ سرا حرورلاى انفصل نووصوملا فان ١
 ميفاول اقاذا قمع خمألاب مجولبيلى ااونمأن يذلا تيل وق ليل نيل الا قال يا سبل زن ى ا وعطم
 ,سكدادما» عروقتلا مشو مدنا تايقب ملم اوصو لعوب مالا ل عفيل ل ريع لكحل او أنير نم قف او
 قرم ا نيرم اع ماضي ورهترمس اورج ى ا نك سى فو اييورنالودامع ى١ يقود حل

 ماو رلعرشلا لل وسرلا ناكو ليكالاو ةارونلا زرق لب ف وبسلا ن |ورصي ازاك اراب و اربج نوندي ليقو
 لاو يسلب حاص ناو مساق ىزعلامبع نب يلوح م الغ نيب اع نونمي ل يقو نري معو مطعمي
 نسم تعمل ادا اذار ىلا نمريلا نولي ورمي ى زلال ق حي عراب ىراؤلا ناس وني
 حسا ىذلاوب جل وق يشك نييك لس هيله شنو لس ىلا نولي ىلع ماتت اا
 ضل فرعيلال ىا جا بينما فو نايبلا رود ىف اذب اىيعف اكن او ثلا ىلا بوسنملا ىهجبلاو ايبرع ناكن او

 لصف يخت نم ريع و ناوراركتلاب ميكا ناورلوق حيك ١ نيت ءيداتنا ىف ناكلا كلذ عموسبو يررعلا

 نم ئلارر فلن ءلوق كف نيلاكا»: تارك ل ابرتفم تم اننا مالو ةلمجلا ةيبسساورئسلا بوي عتو
 ىو ماوس ايوب د هاياو هدزماراؤللا نا لذ ورس ايتترايعىف ألا هزب تلزن نذاثل ١ :ي لان اميارعب

 تتاخر ممول اميرطو نيرريعب نيب | وطير ريكس اماذ نايرالا نع اوعي مو زعف باند ال اليو اًسيص اني اوزيفاو يبس

 رك ولاكن ذاب ناسلب و دارا نعم ب اط ع ازياق راع اداو مالس الا ىف نيل ل وا ايب واس ايارجوز لتخو
 امك الكل ار طك راهم ناب لسور يطع شدا ىلا و داكريلقو كلذ لكم تلا يذ سو يلع نر السم
 ملم لا لوس لعب سومو مسا لوسررايع ٌقافرمورمري نايرالا ايلشعاو مرق ىلا زرق نم اناهيلعا
 يالاهْزي تلال ا تلا ذل نسروق جيل ىواص »دس تلقا ملل كلا وداع نار لات بج سس
 ام ب زو هلق > بانطاللاذوف انس و انكر تري افلا بسكى  ةرومشس' اهسعقورس ايي نر ايع ىف
 ديو مل لش اهنوكو برست ىف شب راوبل اد رلوضوم اينو كر يرون لحروف اورفك مخ رب يطور فكري دص ءلوصوم
 لورلوق لش 171 عرض نن نمل وقر رمل اوبل ىلع ذب ىلع اد رشلا نبض يلوا دشن
 حرر نم نيكو رلوق ىف نم باو ىازولا حرش نم ن كلو ىف وتر وق اوج لع لد ىاازب هريلع لوس ىفوازر هلع
 ايردال لاردتسالابّازلا عرش نم نكلوروق جيلا. ىنركلا "شان مب سضف يطعن وق ىلا ةراشن الانا
 | بكؤ عئدف ناي الاض خب ىفرلوررص عر شاولور فلاب ملكت ارنوكتن و ركالا ني دا هركأ نمالارلوق نم مرت
 نا ىل ار شير سوو تذىارلوق هل ىواص»» نايل اب نياق مترلادعبي الد لابمشسس الاب مبولا

 نيزل كيرا مو جلل سس نيلاكا» ب سدد هر اورسغأ ب سرب ل نم لوعطملا نع وك يم رص
 روقخل سير نا برين مليقذاكذاسماو لالا يكتاريساو يبا لير ناد ميروفشلاوق اا دما نإ مخل «اورجأب
 اكن ايلا لبى فت وزو عرذانملا لمس ىلع تربت اب قدسنا نارجد يزل وق ىلز وكيس ز دنت 7

 ال فلو ىا كلاي ز نا لوعت كلاب رببراجلاس هنو سوا نا ىفاثلاو ارباب يزل مرلاو ناطخلا ل يث
 هرعب ا ءلالرل اظفل فاوزوك دءا نشيل ين لايك ردك حنس يلو ااربخ نا شمل ثلا مول اها معان بم نحكي
 ةورلا سلمت يلا ازدا ناك عيد ني شايع يلا هزبإ تللزماورج اب نيزلل طوق ي_ل ا ىزا“ جراي

 ميزتف قل | سا نيل ا ريع م اشم نب دهس ملا نب ريل ولاورهرمع نبي ماس نب ىلرنبج ىب ىف ورما نم ليو
 اوف ق1 ©. ىواص»» اور اجو اورجإب مث مرش نماولست اورلواا, ضععب مبوطغا مجول وو نوكرشملا
 زيف اكن امرالا نعم برفع اس انل ونت او اورفكى ا لع الل ءازنبلابرمهاع نب ال ةدارق ىف هرارتك ارك ارنعرفكلاب
 ٌيئاناوؤلا لير نا ميلوق ىف ىلا ىا ىلوالا نارخرلوق جمل شل نييك رج ارو لسا مديرا قصرت هالو هركا
 اهي لرازسالاب امصالخ ل عش ريئاز نعى داسفن نعل داب تلك لكا» كير نا لق ف ىلا كو
 اهذو اا امهسفن نع لداجت اب دوج ءاقيدرك ل سن كيلا تالي ونا ف لاتدوعسلاولا ظن ىضك وف ايري ناش
 < ايرسفن عن اذ لسور لسنا لسير الا ىسفلى سفن ولقي مال لا مهل ايبئالا يش هذان ا ذيول ب ءانعمل
 نع رول ٠ ةزغالا ميما ايندلاىفرخاتما هدو ين نمر وضغملا دال قتما تما لوطي د ان
 سفنل ايواملا ناب يميبجا لزكس يلو سفن امل س فشلا نإ عصي دال لكشم الإ رب لنثلا سملقن امن
 دظم ليزي درو ممتن نيكل تاذلا مين اننا سطنل واملاو :ققييقتو حددت نبا نارناالا ىلوالا
 جمد اجابدإ 2و زا كار
 مقلم الارصت انس اعملو ىداصا" نيلرشم لاء اير طسلاو مإلوقك مثل هيل ل ابداع الا
 راوشا بميسلا ىلع بيبسلا مساق الطا يرطب سلم اي ءازج ١ تمد امرا لس سوم امناء زح او
 قو الشاب نازي اللدريرصتلاةدايزلرابم لال عدا ررخالا اشاد لاععالاو ٌيرج الا نيت لاصتالا لامكب
 وهو نررسمملا نيروشملاو م ذر علل بروق للا روعسا اولا رامرواو موي ىف انناكنناو يفوت او ءلداجملا
 ناك بم ل يلب | ىف تالا هزي تن اكسس ترافصإ بيرقلا ف صو لعن سلا نال ينم يالا يل :

 طال ةلزنم عشت اهني ابارانا نورتي رز اب لوقلا, ىلع ءريرملا سو راع زينا لسن
 للبر رقرفو لارا خراباو هراتاراهخلا ابا نم است ل لوق جيلا صوب لوعللا
 رلوقورعبت لوو الو حلل نعت ل شيب ايونخم الغ اميلع لعب لزإ اثرا عيل نييزلا كت وال 7 حسع
 ترّهَئت افص تسب مافسو ل وترا نا منان جولاو ميطووعت صفت ىف مرام وحيل ىو نورس نا
 ْن م 7 اصباو متم مولى عوملا او ىدملان ممن ابرعو ةرعَألا ع اينرلار ايتغاو ميلعلا ب ايولاوبب غلا
 انفاضيملخلا ب ازولاىلا مبب ىنع يف |روؤر مد مراعااوعيت سيح ىانورس انلا مسوق ع ىوااا نيل ائلا
 لاء سمار عييت دال نمير ظو يارس ن ابرراذلالضوا واخ ةرخآل ىف نرمي اهلا ىف لل امنا ناين الا نا نعي نزنلاىفو
 لدالا تسل تافص تسب مفسو ىل (ىنرلا نا ملك ب بجوم ا ورسام ا سار عيب نمو نايل اوم د

 اينرلا اير ااوبتسا منا ثلا ميظحلإاذعاوقتسأ منا ين لادشلا نا بسضق ميل وعر ثلا ضف اوبتوقسا من
 لب" نيل خلان يملا سسداسلا مداصبلاو متم و متولقىع ل ارمسمول ا ةرادمملا نم رت رعبا ةزخألا ىلع
 لواث نارتو آلا لوق ع نيو اور اب نيرزهل مكرر وخلى ا ناروم وزو لعمل او | نإ الز حس

 لتقل يزا مذاب سرك ل سو ريل ثلا لصشلا لوسرب ننمأ ءنيرملا ىب ليو لل وق حيل ىدام"
 سلال منلا وزر صغصو ذاع لوق ازبو لسخلان م لس ررلع ين السر يل ال وسحب اب شرع امو نان
 لمبا» ىرولارث اسس نم يضفصملا مزن ىلك مناك يرق ى ال برورطل لم دا لجو مسد ايلع



 كنقلا را[
 ١

 ملل و سور رك ا وراس دم” فاس ا . ا هك 9 2

 ف لوسروهءاج نفل © نوعصي اوناَكاَمِي ملسو هبلعهّنلا ىلص ىبتلا ابارسي ف ْوَعْلا هنينس عبس اوطخُمذ عربا سَ
 02 اضم < ع كو, ولا 5 فى 0 58 1 10 .٠

 ةابيِط لاح هلا مُكَقَدراَمِم نونموملااهباولْمَ كَقْوَيِلَظ مهو توْغلاد عوجلا ُباَزَصْلا مهمل ب ل سلع هند ىلص نهي
 داو ابر يعرطْضا نم ةيرل ريع يأ امو رينو مْحلو ميلا و ةَتيمْل كيك كموحَهَعإ نو نمت نتن نإ هللا تمن اونا هب محامى كلتا ه2 ذر دصاسا لاس رس و5 3ثي اسد 4 0 2 7 7 هر : و 1 0 ا
 1 3 34 “4 سرا سوا < م١ هلل مو 0/0: مهقم غ نر وشير مو و دس حر و مس ١ ل

 ها 7 ابرام امل سس 4: | : كو ورك و ساو رن و سادسا يارب زم . ضف دو ةرخالا فمموايندلا لبق اتم هل ث نونلفلال بكل ولا لعند َنْبْلا نإ هيلا كلذ ةتبسنب بكا ولا لع ادي 20 < ىو خل ل ٠١ كاواف هال [صص ط رولا ص لا ل ا 1ك ا ا رح صا 6 حرص قوص ورم هرج او هللا هلي ءاوجارِم ايم لجانه مكتمل تنطر ىا ريكا فنا وفَتال © ْطيحكوْفَخَملل نا

 رفظ ىذ لك انمرحاوداه يدل لعد ديب اىف لق نمد اكْضَصق مارح وهلا ىااؤداأَه َنِيْزََلَعَومح لو جنك
 0 1 , 207 2 1 ان 0 7 )ا 2 0

 اوَلِع نيلي كبَر نمت كال ةيجوملا ىجاعبلا ب اكئرأب ج وماي رجه مشلا اَوناَك نكل و كلذ مدرحتب جيلا ايواهرمتا لا
 1 0 0-00 ١ك 0 ا ا ا ا

 مدي ُدْوْفَعَل ةيوتلاواةلاهجلاى ١اس نم َكَيَرَنِإ مهلمع اكسو ءإذ لعب نرماوعجد اونا 2 ا
 ممل مس سس سسيسلل

 رار ل 7 ذ7 زاخو” ل اس مجلس ٠ 5 دل ص د دم مر همك جخرمل رى هه 1١5 م م ع

 كيلو ميتلا ني للا ىلا الئ امي هب اًسيطم انو ريخلالاصخ ل اكماج ةولّق امام كَم لَك مْيِهْْبإ ناك نيجي
 هيمسييسصسس شسيييب تسلب

 طرب رار رس مو . .ورااسا 5ص 5 ١ ١ رم اى 1 صولا طا و9 مس ايف سنجر د رى وكلا سا 40:

 -_ ٌةئسح يدل ف ةبيذلا نع تانتلا هيف ُهَنهَتاَويِقَتَسُف اَرِص ىلإ ُهدْذَم :«اقطص هبت هال ارك 0 ييرشألا م

 و 7 م مي وس ى” مل .لرط د ا! نر” كسلا

 مدت نأ له ابيك انحرفت ىلعلا تاجر دلل ممهل نيل 6 نيد نول ةرْخْا فةاك ن ايدالا لها لك سس  ءانشلا ىف
 دف«اضرف تبلل عج اَمَشإ هنيدىلعمال ىراصنلاد دوجلا معز ىلع اذد كه نيكرطلا نم كأم وكينيا ديل ا و هع ضل ل لا 7 7 لا ل

 تيسر ابو الاولاقف ةعيجلاميةدابعللا زفتي نااورم | دوهملا مه ورحجمبت لع تيو وهلا نيرا لع هعطعت 00 2 5 5 8 ناك بكم ايس ل وكإ ىو ولاو . سو ىلإ

 ص اخصلا ب نديو مئاطلا بيني كاب هرم نم © َىَوُفتْيِويضاَوناَك امْيِو ميقا مدي يي وكَص كير كوهين هيلع لشن
 ها - 5 . مرعب مى هل حج سرد رسو سا ماي” |5 ح١

 فيفري 9 دلإوا هظعاوم عسا ربظع ُوْلاَو نارقلاب 2مكيلاي هنيد َكِيَر ٍلّيِبَس ىلإ نمي سانا ْمدَأ هتمرح كانا
 ضني ملاعىا ْملْماَوُم كبَر نإ هج ىلا ءاعدلاو هتأيأب هللا ىلا ءاع لاك نَسْحأىه ىتلاةلداقملاب ىا لأي لد أَجَو | سس و 000 يأ 4 ويح يوك عرب

 26 ثا 7 اعز 5 تا 0 3 وج
 موه لع دلل ىلص لآقف هب لثمو ةزمح لق امل لّرُنَو لاتقل اب رم الا ل بقا نه درمهيز أ جين نيتهم لع اَوهو ملبس نع

 ريل عج ١ناروق فكس لبا! راصعالا ليتم دل ميمملا عارارسلا ن وو عر ورفل اًركا وري ايل او لوصالا ف 2 ىم هس
 2 و ا ا | الع لع قرع رس املا نم ةري مصات انتر

 ائااشيح ناو نيدامل عراطمام ا ثسيح م ع يعشلا نافرابتعالاب نالت و تانلاب ن زىتم اس و لالا لد 2 00 8 : 8 5

 للف( با دراصعالا لميتبءلبتملا عورفلا نود لوصضالايف عابتالا بروما اد فعلا لاو لع بتول | | ياس داماك اذ سب لا“ اذلا ىسايناب ماعلا اج دزعو تاق ادن لاش وبا ايل
 نا. لّمكو ىزارل مايا لا_قوروعس ايلا نم ن يخلو نيلوالامراومف الو هرهج انوحبث د وكسب 0 'لاسيالا قل ةراوتسلاق اذالا
 دار اوائل نارا ناار ىلا" ةوعرلا نب ل حل "سرا رزرلا ند 4 : يلم ترج نملالاى مناير ةل كلذ ل امل اعتسا ع ويل هنا ديرمج 8 ىلع

 2 رشا ا”بيطل ا ىل ل ثمو نرقلا ىف ءطولاملا عبر طلاب ار ىلع َءرثل عراو اب ىرخ ارمي ةرع لن لل ا داريا ذ بصت لروث سلس م روعس وبا 0. لالا باقل تل + هاكانم مس اذا ءادرلا ننس
 نوبت ممو مياربا ءويرط نم سمبسلا مين نا ن وكري وفاه ميحد د وسلا لضدر ازب تسلا لجان لذ ريطص الو ةلوسؤم ام نايبلا ور لو لص زت فص حن راش يار اذا يمص هايم الا
 هدحرحمم ا(ول يح ويرش نم ناكل بدل نوعبنت مننا مت ىلا يارب نم صسبسلا سيل داب مشارف 3 3 0 لا
 سبل لبان لوق لل * - س» ذا ديزلا ملول مامن يملا عا شل رات زدو | | ف كلسلسسسس ٠ اناا ل را: وكذلرصل ضال هذ ولبى ف يراد لعل منال نم

 مطبق ى ايفا فلس وق ب لطلب م د طع ىسم مدق نا ةداشبب تدل( منحت رطل رخادق يلا نيس للا متنسلا فصول مارح اني لاطع زب اولا ىاةيردصم مو ليلا اواو البلا ل العا مي اربا نامباظنما ناف نوم ا مو اييغايرفلاخ فيي ميد ارباع الزم امل السلا يلع ا لاقتيبامع بادن لا 01-0 اسما نار دل لراس ب بصتنا بام
 ؟ييصاوراتناو لوق تشل لوم دومتلا مو كزاولا مكاو ةدابلد بلا مج رايتخا وعلا | | شح اني نوبي( اهمال انفلمدق انادورلاو نابسملاب سوفنلا تلوم امناىاةداشماةيألا ف هدوعسما
 سيف مدلك شل اور سف تدبسل اوبسو شر لاو تداولا لن نسف شيلا عرف ىذلا مديل اري رن اول امد قد ابدل سلب ةداعوم امك( ذب اناطعا ا بس كا رشنا ىلع ن وتفعل اءارت تدلك عبو الالم يلا تراررحلا
 سببا نيرتع يدع ىا مرت لشاب هلق لل لو ريطريصلا مركب مب الئبا شسيح ث بسلا |١ | سي لال نايبو ير وقيل ليك يشم او ةانعقمايبيبألف قياديا تليد اننا لانك مابا
 سا ىلع ءلالد عردال فو زم ا لوعشم اوبس سانلاعردا روق يي” رين اومم و مار الا نعم يرحل او ىباللءام ناي ارق نمو سار ىف عيورش اوداب نيدلا لق هل "فيينا لا
 تيل لكا» داعرلا لحث | ىاارإرم ل وعملا نولي ل نازوكم مالسلاو ٌءولصلا ريل نحب مومكى ا قران ارديفن داموا سيلا مدع مرت ان رلوقبل لوالد اضن اب( ىخمىاوريفر زارا لا مرتو مديل مكر امو الس لا

 مهل زلال لب باوملاراقلاةعزاذلاىب كداجلا لا ةلداجماب ىدوق هيل ممر وطن ول | | ري رفيف اكل كل عوتخم يتلا باب لب ةيانالاو عروترلاد وتلا نم حما رابعا ليل فن نار( ليبرزيىب و ىلا كفا ل لاب ان ىلا هريطو ىدانعيبلاو صاقلاو ىرتنم داكن ورغالإرض نقل بلوق | | دان“ عنيد نيكشماوي رمت ف خلابال بيدنا مات سلا ىداص»» و دإب ننال ولو اشل
 رومملارذهر وشل ءرلسم ام قم نم هكر اليد نولي نانسضالا لرملاو ثان نيب دان ير يشر اى | | .نداا اسوق لسا كدا بولا نم خالل و يوتلا ف ىمادللومالس لا رف اكدل بير
 يلا لبا بن يريجت دك نيد تيملاب مهاوببرلوق يل كك برا ل اذكب لئلا كلذ دنع دسم نر ىروم و | | م نانا ملاذ ةدرق مادا تسكت لا" ب اتعدشلاب نر هر لام نيس ارسل ماو ريما
 (لبا و هيمالا ٍةطفلا ىلع اورّتس |ىملا لبا نا ىلا ةراشالالعفل اب لالنعلا لبا يضاه ىف و مسالا زيزيصب ةتواننوب ناكرب اج لامن اناورفلا تاس داهم لا نئذنماهرصو نايا لولا لشن لاق عار
 ةريرب للا نع سيبلا ماو ر آلا لوغو رلوق يل صا» لالضلا ثارماي ب ولبو ةرطشلا ىلئاورعل الطلا مالا خا ملصرلاكل ووطن حب لعف دما نوكي نا شمل انناو مما هرصو ناك حملا ا زيي ار اوكاوف الملك س اننا
 اوفر خلع ٍ لك" طبل اورب و ريكازم اوعطقو اونا عررم ب لشمو زعر زرت سام . نولشماو نيمو !سئر السماري م اربا ناكل وبابا ل انل ىساه ا لات رت ل يلدو ب مؤ ىلا

 ريما مسمر سرور طم هع عطس ينس خس عروب اب مب نا ىل ار شا نا كلو لا ننس حس هز ىو ةروسل ا هزيرخآى ف لاعرشلاورلذ(مجالهسفالا بوو نقم نسكن رحم سررت

 رولاوم وزو ءسيلاو ياك او ضيا دوما ماظعاولن ورم قن سو ريع لا ىلص شا لوسررمايأ | مج د ال لاهيا د ليشلا نع دخلا ةديصوتل اارقالا ىلضنيرش االول امام كريمي يموتلا ير
 || رشا لوسرا ويلكم اسذرنا مع وببا نم نافرلا ريش ىرهفوابسلا لا رطب مسرحا ناك يشيب الكيد مدلاب حير احب لو نك 21 ادا لقلاو !لامتا ماب تش ايبا نمزك ازب ياكل
 مشا لور نذاف نايبصلاوءاشلا لايايف لاورنا تي داع لبا هاب امرل اول او لذ ل مسرور يدا ل“ ا 0 انيس و مئلشارومالا هزيرماتما هدعرجو ىنتاقلا لحب ارماو وك حم ماى

 .نازاهف »» ندور شمر وبل مهو مينا م اعطلا لم ىف نسال ملسمو ريع ربل ا لص ا ايو تا ا اي فايع مدع ١
 ظ خاابتلاعراهتالاب رزملا ل عينا ناو قه لكسر وسر و رثبلا حطي ىزلا تقلا لبانفلشم ىذللا مال

 و



 !مءزجلا غلزنملا 0>(5ع

 24 ليعأر !ىب : ْش مم اهّئذلا .رتك#

 2و ومصس 5” اأىط لاهوسو 5 ىو هارو وددراس د هلو ٠ ْ ل

 1غ ريصلاى ا وهل مأمتنالا نع وتريَص .ربلو هرب قوعأي لد اوبق 8 قيل كلن اكمام ناعيسلا ىلثمالكأ لو
 ؛؟ ب اص ىأ ْرِهْيِلَع نر لو هقيفوتب للك ه]َْصاَرَو زيضاهرازبلا اور هنيمي نعرّفكو حاسو هلع هثد | ىلص تكَم © َنْنريمْطل

 ا ا ايس سس ا سا عش.« حس هس مخمل

 0 تفل ا يدوب ا ل م ل و ا فس و
 نيل عمها نملك كر صان انانمهركمب متهت الىا © نوري قبض كمال همهنأمد, ١ ىلع كير اونم وب حل نارافكلا

 اوداك_ر اوالا ةيِكم ءارسالا روس رصنلاو نوتلابربصلاو ةئاطلاب 6 ُنوئِت'َنْيْرلاَو ىو اعملاورفكاقتا
 نحس ونسال لا ون هيا ةرشع ىدحاوا تايارشعو ةئام نآيثلا تّيالا كنونتفبل

 هه, ليلقتىاويبكتتب ةراَسُل ركوة قنافر ليلا ردسي ءارسالاديدرطلا ىلع بصن ّليَل دمحم رجعي ىلإ يلا هيزنت
 )نمي ؟راهن لادراقلاب لوحي زل هنم هديل سدقملا تيب اسفل يتيسملا لإ ةكلامل ا رارعلا سلا رف
 لمتشملا ءادسإلاب مرلع اف هلادفاوملسو هيلع هندا ىلص ىبلا لاوق ابرحلاعلا ىا تريبل ميلا وهدا نتر سه بئاجع
 تييا لاقملسو هلع هللا ىلص هناذىلاعت هتاجأتمو ٌكروكلمل |بن أجع ه4تيؤسوءأمسلا ىلإ هجورعوءأيبن الاب هعامتجا ىلع

 رس دفا تيب تيتا قاح راض هتيكرف هذرط ىلتنم دنع كرذأح عضي لغملانددورامحلاق وف ضب هيا اركلاب

 مالسلاه لع ليثربج ىءإذ تجرخرث نيتمكر هيف ثيلصف تلو ءايبنالا اج طمري فلا ةقاعلاب ةابادلا ٌتيرف
 7قخبس ذ عن ةاَرمو ضف نم اقرب سوض و عم دن اق ىر ىلا ةيادد ل دب زو اثر جيفتساف أين جلا ءارسلا لف عرش لاق طفلاكّمُصا ليئربج لاق نيب ترج اف نبل نمر ان او وخ ىممانأب

 مداني انا ذاف انل عضفويلا ل سرد ق لآق هيلال سرد قو ليم ني لاق كَم نمو ليق ليربج لاقف تا نم هلت
 صا[ رهلا كزياركو ءاعااكا

 | نازل الج لح قرهتعه ار سا نتلا نم بي رض تارت
 لالا متاع ناو وقاتل
 رخل لام لا لعر ريال ناب بيجاو فييس بالا دوق ال لاك نمل ائاطخخ صال ىف ئافلا !زاوجريفو ىلو علا نبا
 انسب ىتثا او ترهيم نيا نا متاهىلا نب حرفا رفظما لمس امي لرسم و شويسلا شل لاكن يسلا

 لم مبارو نم بسب ذ دان نا لاك اددلاهديرىف عتب بلا نك صرلا نع لس قت انو اسرع اسي لدتسا
 رازبلاواور نيم نع لو سيرف لخملا نصرلسو ريع شرا لص كر وق سس نيل اكل» يلا هزيالت افام
 مربرب كى ق لس لا" نترعتلذن ادن اب حمد قو فلا مدبب تدل انبب بعل ن با نكىزمرتلاو
 لود وأس لارضال لي شلا لعب عب ناصال اف ىاربصلاو معاطلاب لوقت جيس ا” ياررصم امنا للاراشا

 دروإريعن ناطدس لاعتد وق ار رغان ايتلا تايالالوق ل لتس نيالا عمر عب نحت ونل او نويل ب
 وي[ ئاءابدريريبكلا فو لما نعؤلا قرص ل غري قلضرا بر ل قو روق ىبد يي ينلا نم رينا يالا ناازر لع
 اناطلس كيل نم لحتاو وق ىلا ضرالا نث لك زفتسال اوواكن او لوقر ع يكم اهنا (س ابيع نيا نيس سايرشسغ
 قلل ا اب زراف تالا ني هي ارش ىدعاد ماهل جالسا نب ةةروسو وعسل اهلا ةراهعو تاينرم امن ارش
 ريضأو عرب لما ناب ددصاوب عسل افاناعباهيستلتلا تعب ل اني شن لمس ناىبناعسلوق
 ى ااعبرا.بلا ف كلنا ىف اعكرلوقر يلم لوي دعابتلا ملا ىف عجسا مظنلا حام لاقدوس لكن م ىلا تل
 عي هرم هر اهقا لورتئرغتم لعفبب تناوب نمضي ال يب زئو هرب ىا ىلا وتر شما عج ىنخم ادعي

 ةريجلطو حلا ع عرورلا » هزيتتلا ثم نفخر رصمو ب ليبتو [ىبس حم اناوبس نيو للا تنص نعل
 ناوك الا نر فخ السناب السلا اهسيلع برع نبا ى سبع ىف اوم و سبب ولا و قوي يف م7 وني ليبرد نود هريدب لام نا
 مالا لاق قصي دوهجلا ماهتم نرش ةراشاريفو !براوطاد ئةيرظبلا تاواعلل انم انم لع لالا سرج ورغد
 وعني دلاسرلابو عما مام ىف قمل ىلإ نلخلا نم, نورعني ب ووبجل اب نال ةلاسرلا نم لضلا ئيروبجلا نا وريض ىف
 . كاسلا )ماس حرالصاب لوكتملاوب نوكيفور يس ىلا وروما لكي ناي وبجلاو قرفلا م ايم ىف قلثأ | ىلا قو ! نم
 ةرم او قرم نول الن عدا ماسلا لع عار عمن طورس سرقربلالا جمال اىت ينيب ناتو مالا ماهم ل فلل
 يلا نأذ هريعب ىرسا لوق اهمورسجو صورب قرد حوت السلا يلعن ىلع لري ىذلاو عورب قايلاو عسب

 لاع درلاب ناكول اضياود اسجالال ما نا يراورلا سنن موب ىذلا قاربلا نا اضياو اعيضرسجلاو حرورلل مسا

 زروف راوي كلذ لس ملل سم لهما عيت نس نيمو نوركشما عريعبتس!ال خالض الا وا ءانفلا لاهو مولا

 ف ةرمافىافوإرم الاعسم فريش" ليلا نإ رق بش باوجرلذ ةرئافد فه كسس عصرلاا» ري
 نود ن/نم اداوسمن كي متري ل هع االا ارسال نفل نم و نسم ن اكن او ليلا ىفر يملا ثنا باوجلاو هركذ
 مخلا فالئكرلاءازجا اعزب ل كو عاراشسرزيقلطيل نر ئلا درت ىف اك راعيّتس الا للري رعم ا ن الار كشم هركذ
 مزج ى ا ترم ل يعل اروق يش ٠١ حولا نس لو لا فر وكذ مون ا ىلسر خلا مات قلغيل زا اذرعم
 ليلاو رعب ىرسا لسوء فالق. اني و فم نم لقا ليو الث ل يقو ةعاس حل اردت لبق ل يملا نم ليلق

 ىلا وركب ةراشاالارلوق ىركلا ىف اني ه[ل يا رازج | حصر سلا قار طتس ارغب فير تسلا عب بسيكرتلا ناذ
 لماما ضيعبتلا ىف لتس اف نابراقتمضيبتلاو ليلقتلاو لييلتشل نوم كتل | نال فلذو ترم ليَ
 بيلا يملا تننب ل ابما تيب نم ناكرطرس الإ نإ ىلح_مراراورلا حما ماركا يسم نم وق هل عم
 ريشا اهيطاعال ةلطحسم ايوا نا نتن لمى ارلوق ل حرود دبس لك رح او رحل نع امي ناكو

 ربل ل مدالا نق ىترج ل واو ىعش الايس ىلاروق حط سس لاى اب ما تيب ىف ناكذا كدداامل ندي

 ءاينالا نق”( بظل سرق ا تييسب ىلا دهسا ىف كمل وزن يباب نجلا ىنب نامجن مد[ ناني جملا

 :8 لنالرسا نال ناكدس اوبم نوير دبي ناض الالم رقي ىذلا مث امو منام ىف يارا مسن لس إل نييطسرلاو

 ل! 12 ىواما» لانب نورشحق للا نا ريفر عنو تريد جاما ىلع, ل مسيل و طم وري ىلع ملا
 ش ىو نايلا حور فد ما بسم نيبو ز يب فاما برو عت الاب ى سورس ف لاك عت ا رتبوكلر رجول م هرعبل وق

 كسا روقر مش ةريسم نمزثك مذيب ناك كن ادج امل ارو اور هس وداروين نايم الرعب لا ىا ىعق
 ماسالا يكسو ”لئالهاو ىولا طريب نال اينرلاو ثدلا تاكريب اوكري ميدركت دكرب كسي أر لوم كرا
 ءايهنالابرع امتباىكلوق ل[ ىداضيباا رم ار اجخ الاورام الاب ف ويفك ماسلا يلع قسوم ندر نم
 لرقملا تيب ىف مترطح او مترو سر نرا مرا عش 52 اعممتاوراو مءداسجاب ىا مرو لسرلا ىا

 دقهلش_ لمجال مب نتن رحب صم نعم بن يتضؤملا سراوما راو ابو تال اباضي حمو

 لرب لاما ىا قاسباب لوق حم ذل لمت "اننا و جاو مكث لم اكو ربي شن ملىزلا لاما حل اوبس توكل
 يني لاول الئت احم هع ايس. ءافنص قرض قرملا نموا جريس عرس قرب |نموَسشاوءابلا مبوب و زجل نم

 سسبصارلوقو ورعب ى ارز طر وقد حرور لرفلا نول ا نؤرعور وبلا ما وقت ام اوقو نارنالا رك لبا مغرا ريالا
 زوم شييرحلا نال لام نإ سناوبب ىدناىوارلا مالكم ل ائاطغل حلا عرعر /ل اقرلوقو مالس لا قرطفلا
 حلل 4 روس والعاهل نب ناوتيفل رطل وقو سور يلع شن الصوب ىلا رو تاع نو لس اك
 بول لع ليلو هربا و سرّيم ا تيب باير ىبس لع ى ار ايربنالا امي. طير وثلا ءرتدف ابتياملا تطير فوق

 تاك لا ولم اب ىبباد تضْنوا قس ارنطريدس لإ شيب رعاتفل كذب وصي و قارا انعيا نيل اسلا الا
 لكل ضو لرب جوانا سلفرف ةياود لو نيئعلر ريد تيلسف سلف ملت حلل ا" امطير تايب الا

 نا مرماسد عكار رعاقذ ُ أكن رك ام نسيمجتلا سس يس | سملفر مروسم نءانكىرخا ف و نير نمرهاو

 مكاربا من ءايبجالا نم طر يش و ىلصي بار ثك ىل بما شريسدع لو م« سمي لصف نس خولصلا سمان نم
 رب لئداو ريف فلا لفن ا نصرد ةولصل ا هرؤب تنناكل بو ممن ان ةردصلا صناع مررم و رزعو ىلسب وىلومو

 ثلا ناف هرهلو خرورحلالبت سهلا سميب مب سيينا لاو بورت, بق نيك ةولصل !ضزفن اننا

 مالم اللا (نربب ةطعفل بارلا ىوونلا لاو ةطغلا تيمماروق ل17 كان زم خخ اءالو كلذ ىلع لدي ام
 : وكل السلا ممالع نيا لعبو لاق ماتنسالا د مالسالا الع تيرا لئلا ءانعمو لاك يم تس لاو

 م10» ب7 لملاو لاما لسلا عاولالعبلاهو تمايذل ماما داو يق ىلا ميلس اش اسارجم ا اهدي

 عيحسملا نر ايس لكي ف و تمنا نم امبب اب لكوملا بلياك ادايسلا باب لابو الات أيام خيبت ىف هانم ليت وق
 معراورلا نق ةداصتخايؤإلا تن نمزوق يل لم »نزيه يس معماري وجا م لو لس” الردي
 - ىدا صا»راع علا أو يللا رجلو خرا مت ويل نمو خل نضدشلاهايحالباوربايعزم ليق قروش !

 رشا ل والاوايرن ضمجلو ملا ىوا وانعم لست جرورعلل ل !لسرا ىاريلا لسور اندلترةنللا
 يحسم |! ريا لسرادق» بسلطاررسلاو سراولمسلا نازرخ لع كر هبي ال توهم ىف ارو ناك يجرما نال

 تاومسلا ف مجركذ َنَآلا دايبالا ديلا عم هرجو مورب ىامدآ ل نب انف ىا[ديانااذاندقت هلل

 رقيب س رقم ا تيب ف ءايرنالا بى لئذكم“ عملا ناردب م”اوراو ميداسجاب مه« مسمى لا عمت اذ عيبسملا
 ملوق لس جلا جرراعلا تاطوسسم ىف ةروكذن مش |ميذ مسرجوف عسب تاس !ىلا نوروكذ ملا دال
 ردم درزم رك بس ابو دوسا هر | سيب ناك يط ير رم رك: بابو ةروسار يه, نأ تاياورلا ضب ل (مأب

 مس مس قوم الا هزي لاف كبز نعل ربت ل أش كيو نترات ليت ظنا داو شيسساو لونج زيي بلا زاذ
 لي نثئارازاو لو طزمي ل بكل ثري نم ى ارا ائرانلا باب هداسي نى ذلاو للا باب_زدي/ نعى زلا بايلاد
 ىواصا» "وراسي ل بت
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 50 اىب مو اهيزلا نب
 كاعم نمو ليق ليبريج لآقف تنا نم ليقف لبربج حتفتس أذ ةيناغلا ءايسلا لاب جرعوت ريخب قاع دو بتيقرف - ماع ف 5 سعص [وءص يعي سس ا هلأ مب
 ةقلانلاءامسلالاانيررعمّير يخي لاوعهو ىيأرجرذ ىلبعو ىلبحبة لات مبايانا ذادانلضفثهيلاتحُيدق لاق هيلا خب لبق مهل
 وفسويباتااذاقاتل تف هيل الشأن قلأق هيلا سرأ دقو ليقف نع لاق كدمزمو ليقف ليربجلاق تنازمليقن لوربجققتساق
 نمو ليقف ليريج لق تنا نم ليقف ليريج رقفتس ( ةحيزرلا ءأمسلاللاانب جوع ميري دج ىلا عدو ىلببجرذ نسجل رطش ىطعا ددوهاذ ا
 ليوبج رتفنتس | ةرتس مالا ولعسلا) اني رع. هير يخج ىلاعدإب ب كرذ قير دات ذأ انل تففميلا ثعبلأة هيلا تحب دق ليقف نههلاقكلحم
 اسال نود دضيملاع دب يحرق اهات ذاذانلةففمرلا كيث ةديلا ب ىقٌعيقف نغلق كعمنمليقف ليريجلاقن تنازملّقف
 فكتب لق لاق هيلا ثهُي دقو ليق نين لاف كعم نمو ليق ليبريج لاق تن | نم ليقف لبريج حتفتساذ ًالسدأسلا
 لاق تن نم ليقذ ليربج حتفتساف ةعباسلا ٍءامسلاىلاانب جرعتريخب ىلا عدو ىب ب ّكرذ ىسومبانااذاق أنل حتفف هيلا
 رممملا تبل ىلا دستسموهاذاهرئيهارب أب أنا |ذأن انتل حتفف هيلا ثدي لق لآق هيلا ثعب دقو ليق نحمل اق كعم.مليقنليربج
 اذاواقليفلا ناذاك اهقرواذاف ىلانملا ةرّثس ىلا ل, ب هذرخ هيلا نودوعي الوهث كلب ىلا نوعبس موي لكهلخ ديوهاذاو
 ىلا واف لق اهزرسح نم ًاهغصي نا عيطنسي هللا قلخ نم سحا ايف تخت اهشغام هلئارم نما غامْلف لالقل اك اهممن

 تلق كتم| ىلع كتر ضوفام لاف ىلبوُمىلا تيدنا ىتح ٌتلزنف ةالص نيسيخةليل هرمون لك لع ضرفد ىجوا ام
 ليئارساىنب ٌثولب دقىفا و كلذ قيطتال كتم نأن ىيرقختلاهلسف كتر ىلا عجحرا لآق ةليل هرمويلكة الص نيسمخ
 نق تاق كلعف تلغا لاقى وم للا تعجرذ اسمخ نع طف قزم نع تفخ بر ىا ٌثلقف بر ىلا تعرف لا ةمهت اخو
 نيبو ىلر نيب عجرا لزاولف لق كاتمال ىيننحتلا هلسف كببر ىلا عجر اذ كلذ قيطتال كلتم | نإ لأق ًاسبخ ىفع طح
 ةولص نوسمخ كلتفرشع ةواص لكب ةليلورموب لك تاداص سمخ ىشدمأي لاق تح ّسخ اسس خ ىنع اكو يسوم
 تك اهلمع نآف بتكتول اها بعيملو ةائيس وه نموارشع هل تدّتك اهليع كآف ةةنسح هل ٌثبَتك اها معب ملف نجي مش نمو

 !مرشلا ملل زر نماطب

 :قيطتالكتم!نأن كتمال يفضتلاهلأسأن كبر ىلا عحرالاتف هتردخأذ ىاموم لا ثيهنا تح تلزنذ 5دحاو كيس
 ٌنابع نبا نع كردلتسملا فمك احلا ىو سورا سل ظفللاو ناؤيشلا ةاور تييحتس | ققح قر ىلا تعجر دق ٌثلقف كلذ

 نايل الج لع قرتعم ار سانتلا نم قري رص تايررت

 بيجرومف عسلا برق باي نمابح بن اكملا بصر حايصملا ف ب بص فزت هل
 رول اهجرم ل لاق ىا ري رزسسل ابرب بضدو وساد اذ ام تمل زن ىا فيابترم لبق نب نمو سلفو ميركل شن يصد
 مالش مرأاما حاصلا ىئااو اصلا نب الاب اهصرم مي ارباد مدان ب سيحررلاضميضو همر لا ىاادإ بحد
 بموت ىهف انسب نيروكد ملا د يالا ميل نم بميحرتلا مسي اياورلسن يف ردمب نم ايدل اصخش لف مي ارب ايلورضملا وبا
  مركن ارت تدني تن اكل كيما غاشا ناذ لاذف ا ىنب ابراوق لس حراس حاصلا ىنلاو راسنا خرالاب
 نال سبع مائل اذ نبا ىو رتلامف نبيا ) ليكم كل اه تمني نبا ىذا مدح اسم يذ لمجا ىف لات نكن يل الك
 مى ثدلو ميرو م سررلو جو ى كت تلو غاشاف عاشا تخا ةلظو دلت تدني وب د مكرم نب ادع ىلا

 معا ثسداو ىتنا لام ا تاؤصبرفاتضتال م انيالو بري الو لك ايام لا عم عين اذف ا راهسلا ىف ضع لسمو
 0 الامن ماو لكم ا ىلع لئلا رمل سنجل مالا لا لالا ىنب يلو سم اة للا ىف لاو اوصل (ي

 نسا سنبب صن نعم نوبي نال ثكؤبو لوقا نسل! ىؤصن ىارظملا لات نسا طش لما دقرلوق يل
 لوقا لطم عجل وارمسدق لا فصت بداري كرطشلا نال هدب ليك زار ز لبا عيب” نص فص وا لطم
 ىروصلا نسما قرار ز لكي ميش لطم اياوبب و وري نس كرا عمل داري ناالا ملا حررملا متي ياللا
 ىف و ةارمازرمالاوم امرت لب بسم يقم راو لس ماعلا لإن يبب لشي لشن يونعملا الملا نود
 نسم اراب تميطع ارق تناكو مترج نم لاول! كلذ نس دونا لاقي لن نحل نم هجواردعباولؤصن ىلع
 مش خلا ففصنلاو صن ىا نسخ طش وق حر نسما نيد ل ماوو ضعس وب, بس, ؤ ليقوو
 رشم طي ملون طوب ذا ابر طش ف سوي ى حسا ىلا نسل كيل سو يلع ثم لسد تسصو قيل احبج نيت
 رابح اازاوبب سيف و كلا اثم ءايسلا لف سيب ويب خلار ومما تيب رلوق لالا ىواص مورفي ش
 ىسرللا نوت ادع وزو ناذ اع ورف لب ايم ىلا ىط ينم ا ٌءررس ىلاروق ل. لاو سولجلارزع ”لبقلا
 لكشل ل ىا ”لييفلا ناذكلوق د قمة رج قررسلا هرب و سو اسلاراهسلا ىف املصا يلو تاوثمسلا قرف يبو
 مبلاسلادايسلا قوف ريش ىب و شما ةررس لال قبل لم ئلنلا ول ظم نم قرو لكذ لاو
 ربضرلاراوف او يتيرعلا ماهى الا لزم ارييلاو ءارعسلا نم لرالا لب ا لاهعأي ل لما ىيشم يلا مذهب ا صنم ىف
 ءلك عمل لقد ارو نال ل ظن اره عر ماولاازا وسلا ىف ل ٌاررشسالاوج د لكشل ! ىف ىا كيفن ا ناز اير وقو
 رها ايزو اهتملو ملا بطي للملا ملل ن إل لزب تيس ى تنم او كس عرورلا »بر ريظعلا قرب كبد
 لرغلا عمت زعل ى سو ءليطلا نازل اهقرواذان زوق كيش لك ونا اراك لس يلع يلا لس ىباالا
 ىدا اشر ىباشييمع ىف هآ تيان دوق حل لا قمن نيتترق حش لق ع لاقل ا |ررئ اذاو

 ىلع ةياور ف و يبس ذ نموارج ىرغا ف و بسس نمش )ف ارشح لسرنع ىرخا ىلو ىب امىردلال ناولا ارش
 متسملالا ةزعحاروأ نم شمام ةرمسلاى سنى اجلا زر نمار قوق تيل كفك ان قرد لك
 نسما ةيرؤر نا انستن م اريؤصين ا عيطتسي قلن يعاين لوقف ايل, تاق نا لاول! نحل ا نم اهلداعذ
 رل اجاؤرمارب للتي نا اولا ىلا بقال طيجاطاو ىتوا١ تايب وراك قوام لادا رلوق حلل حور ىارلا شنت
 لل كلذ دج نم عد قد اء اينشس وا بادر فيز نمم ل عاالايءرارلعلا ضلورشرقوراوسروشلاالا_مه عيال او
 للاى ومس ريع ذيل لسمك لها بولاذ نا ضسل انو ةرتغلا ةروس مي ارثو سلا سراولصلا يزف,
 نور جار اب صصشاى سوم نا ىف اح اور ثسداسلاءايسلا ىف ى ىسنارةملا تراحم اول قروفكم
 مقلع ا لصور ماب ىلوم فرط دل مقرب فلكي ملام, ةولصللا نم ضلك مانا دايربنالا نوري
 راد هددرتو تار بص اذ بلط شب اب ان يلو املي مث ورا وسوم بلله اًصياوابم ن وكي نا يسلط نول
 مريضا امرجو زوق حلل ىوام سى, نمايئ ار نولينراوفالا ادت نموسومس بتي يور ارو نم
 فكزاوقيليلرثى سعلا ىف نييحارو لاوزلا تنتو ىف نيتحلرو ةارفلا ف نينعكب ل اعترشلا ناي متفلان اب متنرجو
 لرُسلا نارإملا سلو ىلر ريف تيبجانىذلاناكلاىلاى يفر تعجل وق ل” لج »سنع اوزجتو

 ريجاني لورد ثلا ىلصت انري ب لف ناكدلاازب ل جتّسلا نادإرلا لبر فكك لد اًوَبع نافرل عدد ناكل كلذ
 ءاصورشك ٌقاشا تسرد فروق اضع مرقوق لل صا: ميونعملاو يملا نيتعفرلا نيب عمر
 الو زشعل اكو تلت ةرعاو صفو زدوكن مطل ططنلارو حشملا لااا انبلب عنق وو رشم عطف ىراتلا ثيسرع ىف
 كان ياور تضف نو ضعبل اب ابلا شرم لرش ايوارلاوا عر اوؤو سمت 96 مينا او عريتعر ىف عل | عنو

 نئاوويورلوق حيل أ تادملا» اسمع تاياورلا قاب لن يعّتو ٍقرتعم دايز ىبو (سغ اسف يضتلا نا
 تارم ليلا لك لكىف ير ىاررّمف لوالا ةرلا ف مأراكب راسيف ىري ةرم لكو عست تام ا دم ل اوئرشلا ىا 2

 ١ هقواصا» ةرماو_تئيس تكل وق لاانب نسق شييرصازب الات ق حررت حلك ىداص»
 ضح اب ضلي ىزل وذا ميبمسلاو مزعلا اهبدارلاورثلا مالكي لبج نمانبز لاي ب ند رت يل
 فعشاو بى ذلإطاذلاو ملا نب فوض اوبن ىزلا سفن !قيروو نم فوطاو ب ىلا مل الورش اوريزلا ف
 - مس لور عيرالا ومب فيكن لف طا ا نم فضعط اوم ىزلا ستاملاو سضنلا برص نم

 ىوسبب تمدد امركم زختتر يلي د, (وهساف سفنلا ثيبرىف طاف :ءاورلذ سمت اب سسصقلا بتم حرسس لول
 . عنرا٠ اعقورقزغالا_ يشري الا



 مزال قو

 هّئذلا نحج

 مكس عع مسلما

 زوون عم نليح نم هيأت

 كمان قرم كتر

 يبي ببي سس سس يي سلا ا تلا

 اا

 نا السب_لك ةربتعم ا رس اىتلا نم قربي رج تاتتريلتت فب
 ىوالا تارزسكس أر قيال سالا ءليل ى ا لصوزع ير تيار لق حل

 فزحب ب وصنل او ريال ناراوق كل لمت » طاكسالا و انخا تارم ف اب روب عمشملاو ضرما رم ىف

 ءرراقوفلا هدر لعاما مين اتئلا عرار ىلع ازيو حرراشلا ابر راك ة ردم ليلمتلامإلو ب ررصم ناو عيفانالو ن وبلا
 قرسغس اتمام بسس انما ةرئاز نافاوق فلس + لائاكة رماز ناوي انالو نونل ا! فزه م وزو
 بسم اظ اسر اي نرجو ناكادورفورت نور لوقلا ىنعم اهبذ لبر ريف زدنيتو اريتداي ز عضاوم نم سي اني نال

 اب لو فوز ءاررلا ف رمد ىدانم حرراشتا لعج غلاي رز وق لس ىواصما لعمل املك ةروصلا

 رشم راثلا ميكى ف هداينالاو ةيووججلا ىف عون ناكل يفوح روأ حم الن مة ير ايريرسلاو توزع مالكم ف
 سيف اسريعن ىلع ريماعلا يررفرلوق نيبسلا ىف و ضو زمحلا انربا ليت ن اك نا ءلجتو | [تر اطل لعفبلل امن

 م اونؤللا ارزمس عش وام ليلو نوكيو ليلو وب ىف لاو اوزيل والا لوعطملا لع يروصنم ار را ريو ا
 ولاشلاابابر ا نييبجلاو لئالم اا وزنك اكرم ايالو لاوتوقكء اكو حروف حم اندم ةيرا وزنا ى ل عمت ب
 عامنا خب ارلا ىرذنكز لا أدب ب و صا صتخالا ىلع ةيوصنم اهنا ضل لا ليلو نمل يلا ىلع ةيوصنم ين
 نازاوج (نطيال الا اسيلع خم اووهو اوز تن ف ب اليذلا ور هول اازب اوصخو (نلعن م عي رز اي ىاوإ نلا لع
 ءاداشا ى ابا ب عتسى متن اك انبصو الرق هك جرن عيكس داصخشنأنالا ىداني
 مسني (روي ى تن ديس ىو لا» لمى خم ىلا لعب قو ى اب كرها زم و ءاىي الا نحمل مت ايفو ىلا
 م انزفْناو ىا نيمو او انزفنا حتى ايانب ىردت امءاو لجل ىسوم,ى صق ىلفارتو اشري ز ىصق ىلذ
 مس او هربرَوَت فوز م سب اوجن ردك وق د م”داسنل ىا تونر املا قلعتمو مون! نّولاب
 2 انينصكو ل ول ياو نراشمتل نولي ن اذوكبسد ءارضقملا قدح كو مرش اا و نري

 نيرراوق هش علما قلص اهب نايف شل ير رّولاو ءاضطلا نورت نيش الر ثب ىنعتما وق
 لارصتو ايراز نب ىي”ل تكي ررخالاو للاوترسلا اهؤسمةدزنا يدع اير سمو مالسلا رع اركز لت شوا
 تقوداهباذا ى ارعسررقموب داروولاحرولاوراشلا قم ىلوالوق كك نشوب مرد نب ىسبم
 ىاشنر العف كف اضلاربدّصَنب د جام الث ى نع ايميل يزيواذلو ازكي مت اني اهادرستف نيداسفلا لوا
 سلا يدل ميج اب سوبا سوم اهلا ىف اوس ايفل وق لي ل از نلف يلوا ب اًعقدعو تاهباذا
 اوساهج بغارلا لاك يلطن اور درت وت ا” اذ ناوطلاو توب اورودلا لقدر ادد ارصتسال اي
 لابببل لف عر اليو وسو ىنحمزرفمس'ل الغنا ندي كويست و كولش ايو اسد اند اووورتو ايطصور ايلا
 لصّرعن رف اوال رمل فمك مجاىزذلا ناعيا تولاج دش معتوق لش سس نيل و لبمتو
 منا جرت وزيخملا و اه لب سوما تمي بيز نم عقل لش هرونجتو تول اياياو دموي سس قرم نارتو
 اندود موق كلل ىواص »م قرقببلا روس لصفم مينو ؤادرب ىلع رول اورلا ل تم رول طور وأو
 ىركبلا م الا داك اب باوسلاو لسمو رص ىرؤك ل ثلا شمع ةرخآلادع راها ان دؤادنايز ل مدل ةرللا من

 القمل تيب هرنعب ل ضرر صن تم ورلسمي نالت بوقشو قرب ا ىلا ىن يوشك والا دا فلا نإ قا ىسا نبا نع
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 قبل كره لَه ةامرلوتلا بيلا ىَسْومائياَو لات لاق لجوزع بر تيب راسو هيلع هللا ىلصهلدالوسر لاق آت

 قب لإ انميخكوا آَءيرَصَقَو كل اوحا عيمجىف |سد اح انلركشلا ردك ص اوك نبع نك هك] ةنيفسلا ونعم

 بالو اميظعاين نوغبت اري وعنك نيبرم ىدادملابرماشلا ضراٍضُركلا ف نّنِشل ةداروتلا تكلا ىف ليوم
 مكيبلطلاو درت وسي ضطبلاو برحلاىف وق باسم يدش يي يلو اداب

 د تول اجر مهلع ثظيف اير كز لتقب ل والا و سا لقو اكوُهَْاَرْعو كو مكوبسيو كو تقيل مكرايد طسو إير لاح
 ةلولل يكمل اددَرَوَت سدقملا تيب اودزتخوهدالوا اوبس ورهولتقف هدونح
 هياوث نال كسا ُتْئَسْمَل ةعاطلاب ْرتكَسسأ نإ انا قو ةريشع هايم كال هَجو نينو لومي كد دي ووتولاج
 نزح ىجسلاولتقلاب وكون زحي تموج ذوسِل مها شعب قرا ةرملا ُنُعَواَباَداَو مكتءاسا *هلوداسفل ا بمتْأَسأ ناقاجل
 هيلع اوبلغ اًوكعام اوكلهيةْيَتُيِلَ قَرَملوأ ؟ديرخد ُهوَلَكَم يلا كدرخيف س دقملا تيب رسل اوأْحْنَيِإ و ماهوجو ىفدقظي
 تسيب برخوماتيرذ ىوسو ثول مهنم لتقف رّصن تخئمهلع ثعبذ يي لتقب اناث او لسا دقواك اله |تاريّيَت

 دقو ةبوقعلاىلا انزعداسفلا ىلَمْثْذُع نا ومتبتن ا ةيناثلا ةرملا سبوُيَرَيْنِإ كمر ىلع بتكاا فانلكو سدقلا
 َمسَهجاَءلََجَو رح هلع ؤيزجلا برضوريضنلا ىفنو ةظيرت لتقم هلع طلسف

 نينار قبب بوصاو لدعا موكا ىه تل ةاقبرطلا ى نيلي َنارَقْلااَذه ثا اذجسو | ببحم © ارشح نيرفكل

 و

 4 0 [ىاب

 محم لاو ةسئاز باف اًنافتلا ةنب اقوفلاب اونختن ةءارق ف ورهرما هيلا نوضوفي بيكو ندد ْنماَوََُي ل( لليوم

 دمه جيب سيب إ سي يسمسسسااسلا

 1 سي يس هت سس يو ب دس مح صح
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 راصتحا تدزعن

 هيريوليوط ةرمباير/ز ليقود نّرقلاي قطن م لسلا_رلقدؤار رست ول اه نان بج انبي تولاورلو مهلتتو
 مولض قبو او لبتن يزن نايليسزباركاورؤ اد انبأرت ارجبسلا ناث رم لواوولضر اكرجسلا اولي وروق عيا

 ووري ىليطل اوركذازلب و لقي ونوم تاءايركز ناو اىسا نبني: !ىنش اوورت يركز لس مضل ىف نا عم

 لل ىوانوور لوف ةراز وت حلك عر مى املا بكم قحا نكلر ايالا سمو عقل ئالورن حول اندر

 مسيلع/ لاقي دنا قركلاىضنتوا ايدو رم قلحتين ززوكب مدي وفول او ءاورلا نع امءربتل محد ىرر/ ررصم ل صالا
 (وعلا لوارت حايسللا ل كورلا وق مل و جراد ءركلا نم ل اعنا للك ضووزرم دحين ازيكم و ىلع ى ريت
 عصتتو ٍموصللاب لور حروبفملا حمجو ارغضو لارا عضل ورلا مسالا ىرخااز يري ىفو قراندي ىف لوصصو بو شل
 لد مايالا لادو برا نم َعشلابو لاملا ىف رنهلاي ل ورلا وبقي ناعنساو ضرع زي شم لوو /نومنعملا عدو
 ليش اار را رصوا_ريفويملا لع بر وصنم | فل نييسلا نون زوق ل نس حر انعم دان نور ورت سرراد لن

 اعالاى لا نورث اسلا يع ارب أمس عرايزلار اقر يصوريعوجر فن حمدا ل نم كرف نسى ذا لا ىلع ان حم
 ىزو اوررقو عئارعا ني فن كلا معجب روز نوزرت ريع لصقل او وزنخلاى امو غلاك ارو صصم زيا شمل اذا

 صاصتخاللى زنك لال ختو ىلاوا ىلع ى حشا ى تسلل ما رض وق حر هش ا حر سريع كو يفل ذل

 ضاعالارا»[ن اف ؟سوجو لري وق ل4 كار بن ذللار يطا اد يشم الايه يكرحت ى لالارابالا ضل اكد
 ماداس اردنا ل مكو تاذلابول ابواري نا لّمككو يهم لمس زى جول فروولا يلي بلقلا ىف ةيئ اسفنلا
 مشع لا ثم ىذلاورصت سرك ناس اهبع نبا نعلابلا خرط اان يلو ت طك نيل كل مدزربلو

 هتك ليسا لب لزرع تك نا ىو نس يراود دخلا ئجشلا ل اكو مطر ىو حدو ابراز نب ىيكر لت

 ايمدادم' ىف ايعشتملتندنع لضم نب غصن سنع نا لع ن وعم ليرييلا لبادزع اد اي ركز نب ىكيررست
 محم نوقسو ىدعاو دئاهتبدا ايركز ني ىيرلو مى ا سرقملا تميزرصن سمك: بسيزت و اييمرا تلقو نمو
 1لاهت لباب لوط نم اكلم ملُسلا ثصعب يكس اولسضو مررملنا ناين نبى سي حشر امانا ٌّقايسا نيا هركذ ا ياوصلاو

 ىب و نيثثرالاوك ىا اؤولارلوق حلك نيل للا" صقل اخ ىلا ملتقي ماو ماضل لضر قص سوررغر
 ليي نابرف مداولات نقم أذان يفر مرق رز ضيم حاصر ليقاذا نيدمسوك ير
 اكد/دندارلاول اقف ارا مم تسكر تام ىل وقد صت مل نا لاك مدلادعم ملخرعنم اولا ع لصتشخنو صاي ل اقذ انم

 هلا ناذاي أرب اذ بلبل ا نم نوق باااد بيرد بد شدى كاي لاكش عنم مبرد سم ازر لشل لاو
 داضا تو لاكن كلى ريس نمت ممازإبو ىوانميب لعل منع عفر أر ىف مثمادم ! نبال نا لبق ىلا
 حور ل ترمور شنو سد درس مسا ايلس ضب لاو ورونجو ىورلاسوططلا ثمل بك تعب ىلا لا

 (ليالفبر مكن او نيم سوم قا انف يلع لل ديك ارم اهاهس ل ريعحلا ناك ممر حلق سنايبا
 رمان نب الك سسنلا لش ز نالوا ل وعض نعم ليف لعزمل هريكز شف مل ىلر جم ىاهاص حبب ناكعراو ين انو وريكذ
 لكى دى ف دنمر وغرس زق حلت نيل كر هر كد امليو ال وا قمع مم” تسي امن لوا

 ترلا نورف اهنا مم وال مدا و نونه عملا مسني ارب لصي ينعي لدي ىا سانلا



 لسا ا ؛هئدنلا

 هل اندلعائْرَسْما قرجالاب َنْوُنوٌؤُياَل َنيِدلا كاع 301ري رجامما نايرلضلا 9
 ءاعدلاب 00 ريلي هلو اعدك تك 47عئرجضاذا هلهاو هنن ىلع جد رأسا ميو راثلا
 ةاظلاب اه سد اتسبطلتلا هيأ يوصف انتر ىلع 00 ٌراَهنلاَو لِي َمْلَعَجَو هتبق اع ؤرظنلا مدعو هسفن ىلع
 اصب ا» انه م ها ايلول و بسكب زكو) نيفالطق هيفا نإ. اهوذ دصبم ا ةموبمرابلا يأ [ملعجو نايبهل ةفانثالا هيف اهكم

 هلل عضد 5 لا 00 تي و وس وواإو سد 2007

 اع رو رو لشركات كك ابيب كانيب ىهويصْت للصم هيلا جانت نو سلو تاقوإلا باس اكن 5: لعام
 منيب ررل ا تاكد

 شاب ب وتلك ةقرو هقنع قوالا لود دولوم نمأم لهأجم لأق لهاجم لاكودّقأ اكينرمورللا ل الركزلابي صخ ذي هقنعق هلبحي

 قي ب  كلاردأبال اناس هرم هاوُفنم قلي هليع هينا ا. وتكم ايتِكةَمِيَقْلا موي ل جر هديعسوا
 نال مع لِي ناكل نمو هل هئادتهاباوث نال ايم هين ريا ىلا ماتم 2 ي كي

 و م هس سو مكتب را ! هس .. و يق 58

 أم كل نسبي 9 اكوُسر تعب حا ادحا نييِرعم ماكذ امو ى ىرخأ ضن ينو لمحتالى ا ةثاةزاَو سفن ا ءاجيلع ةيثا

 اجحرخأيفل اوستن ناب يلع ةعادلإب اهئاسذ ذرى ب :«اهيؤرتمات ىعنم [هيؤَرْتمايرمأ ةيرَق كم كمت نأ ند أ ذو

 َنماَنَْنهَأ ..راديتكى )كَم ايدرخت واهلها كاله اب اهانكله 6 1مدَتاَئْرََنَف بانعلاب قل الع حق انرما نع
 وصنم يرث افي أل

 نع بوني قا هبد مره رظداهنطاوب هل مصب يح هدب بوني كيري قلو تون رعب نص مولا ورمل
 ىف اهل اندم لكل راجا ةماابهل دم لكل ليجعل ثنية داك ل هلع 7

 يي سو ٌةَرِْخاْلا دارا نمو ةيحرلان عا ٌدورطم اروح ©رُوُحُنَت امولم امو ْةَماِلخ ديا 212111111 الش 2ع ةرخغل

 نيقيرفلا نم ل هرع اناقو هكوبقم ىو ذا نع كاوأ اني _حهييعس أك َكيلوأَ لاح يصوم ٌوُشو نصوم 000 ءانك قئاللا اجابع لمع
 تير لحازع أ وتمم ©ارطتم اهبذ كير اطع نام واين دلا ف *َكتَر طع لغب قلعت ّنِم نم لبو ٍرالوهَو كلم ىطحن ني
 / ىلا“ مص و 3 ١ سر وص 5 00

 اهو ”ءانتعالا ىقبنيذ أين بلا نم هيض عسا ةيجردرظ اريك ة رجل رجل ؟وكاجلاو قرسرلا ل ”ضشب / ىلع ْمَهَضعِبنْزَصَف

 ' جررعملا رس (ئل | نوم ةري رص تاّقرلخت
0 0 

 ةررقلا اوت الا ىلت نجي نارعبيل قعملا ازمفر لا يعتو ريل لرطتامما ةررملادايشمالا كنف

 الاد كلذ نوكياذئاك١ ىداهعيبا ترص لرختراغنابر ضب لعن وطعم نوم لال ذيل نا ىلاراشنا نيذلا
 اندلع ن وكي نا اهجرعا ن امج ويف نونم برا نيذلا ناو نيس ةرابعو شرك ىف سلا ىرجريعو قواذنبمازج

 ومشاوصصم ع ىف ىنفضو ىلا كرش ارقام لكن ا نعي نلف مر لو انمزلا ن اشا لكو لوقف 0

 رش ايررقو ل زالا ل نانا لكاراط ا, لاس يلا ت اليواننا ىف وربك هآرتع ضرع !لصاو ل مزال

 لاير ورم لاو بيعي امنا سلاش الد مث ادعا بري زعتب وريبأرج اب نيشيشب نيزم وفا طم عا والا نا ىلع

 نوكيازي لع و لوم تلا ورك و فص ى ا ففزيل ١ باي نم زنا ىا نايس و دإملا نوكي نا لتكو ىرطنك لا

 ملا امي ىرب لا لاوضالاو ةررّما م اك الار ىركء امد د ًقشلاو ةداوسلا نمر قلا ةدادالاو ثيلزالا

 رلامز الر قنك ىف هرماط يد دوجولا ىلا ملا نيس اننا اسنا لك خررخا ارلخ ود وجب ورظش هرث اطرد محلا ىلرعي و 5
 سابع نبا نعى ور ازا عروق حلا ”٠ امال نع وبس و ممايلا مونرو ورق نم حرز صرتامو رت ايعو

 و رب نوتسيتياو يرش افخر د ل ايه اهس) موس ىزلا اراطلايرشل اوربا بامسلا نم ىب ىلا م ايعا مل تمبش لبو ماك ناكراوسراجالا درج ةراضبل ايريرا نا هرصق نولي نا لّمكو لذ الب ٌقداشبلا زيت ل لفاورع نب ذلا نا

 ةرالعلا(وزرل/ناللمع نب نحلاو «ناموزلانرروت لل لاب رشمملا ىلع منملا مسا نلط اف نوم اني بف الغ نيدُسلا ىفو زعم ل لف الايعتساوازاجب او مريت ا نسب اىجت نوك نش زشنيتو اهبرعا ىف وا يف اميل

 هين رك زود خيو كامات هل لد” ل قحا زنا ذلا بسبع نر اظنلا نالالاةداشبازيج ىف هاون ونسيب ل نزلا ناو روق ندا ف اذب لصور ومش
 رتهلش_ نيل ريدارنر لمي ى وطرف وكلام بالا قلي نعي لوعفسس نم لااواروطسنمو ذص الا ناشالا عريو روق ف ظسسس جرار يبزعم ل رشم لاوعتسا الوزاجملاو حلا نيب عي زيتا
 قسما بساما لحم اياوبسو ري نيس يلعو لوزك ايريتو لع لعافلاىف ري ارد ابلات كفن كى كيني نك فالمت لا امرا انلانف طقس نينكلا ع ايتجال لفل رطونقس بجو امل زراالا عوفر ال عدي و او يمس ن
 حرارصلا ينو تلا نم نقلا قر ترن رجا ذالق هل خرا؛ هدازو أ ينابزلا عدن وري ظن و س اهلا
 ثرتو وصولا نزف 2 امرك ء امد رصاو ى يبهر صم ناري رم اهركى الق تح سس + ىرارظيب علا
 اهريعم ناك ءاوإم لا سيلو ءلاحلا هزب لعو يلغى لي نصضرةصش نبيل اكد" بستن اريل

 ميج وأ ل ١ابسا روق يل لا د قسم از عروف هيج يتسم هوركر جاك يب ري د نت ىو نصيبا نم يف كا

 رم ايدول كال دلا ىب و اهيا شميت نير الاول يدلا نك ىلونالا نايتس مالكا ىف ءهتلا قو هونك ع

 ىرخ ارزو ةرئاورزتالدلوت صلع الكا“ قرياز ى ا ءلص شو سا ىف وحمبج لبيت يلعب ري وت

 اهيلع لميس دس يس نم شربل ىف درو شمل ن ىرخغا سفن بوف ذ مرن طم يف الو لب يلزم ضل لمت لو ىا

 رانا للضت نناو نشكو ليلا اوناش [دييزم ىلضر اذلاو ظم جلل يدلا نك لع لين شل امحن ام ةردت

 ىا فانمالاو زوق جلهكك اوس ر اهلا ىف وق لبا هددت ذا نكت وق يق # ىداع؟

 : ابواملا ناب بسيما ي ًالاوزبل ايفانم ن وكي هرزو لح اوان مم ايقلا (وي ىلاامب لمتد ذوو ايرذو

 ذو نم ص خخ الفلل عمو صن ا لعثنميسبسلا نا سكش الو يسيشلارزو شيرحلا ىف لم ىذلا

 لينا ىب قلاب ل انوي ىادورعلا دولا هفااكرنمي ملحن كلذ نك سكس دانا 1 الو نايبل ليلا يل
 لاقي مو ليلا سنن ىب ليلا ب( كل كفرئاذو سلا ضن نوف هريظنو ءلسرصراشلا ىب َقلاَي نا نص

 طّعقزمت لمى يّادل يبسلا نورب ل' اهلاو_ببسنو لهن لعبت ادي لعافلا ييستملاو نس لغازيلا
 لمنال ى ا ىنا ليا ا ا |ارزتالو لوو حلك ص»»

 رقلاو سمس اوال اري أو ليدل يب وارلا ليكو اني ازكق ن اس ارخىب قل د البلا تلغدىا ناسارثر الي تلغد
 مولع فرعي ع امش سئاذ سمشلا نلعب نيب ديد دأيشمالا هي ىررف سلا عراشكع اوشن نإ ثني

 بزي ناانب عي امو ياما نسب زوم كيو زوق تيل ٠١ ىزخا غرو مالا ىارزول هاو ضن
 نعبن ضروف فكراطما» دما ميزطتن وسر ملا شدبن الا باز اينلا ف لاصتسا بام امو

 راسنلانالايلّمع ذاهب مالكا ىف نا ىلااذمهر انا دانا جنب سؤ رعبمىا لوتس ا لج م ئش لك
 روقب لحسم واوبلطت ىا سوق هلا #. عرا» زامز ىلا شيسدملادانسم انمي يؤرعبي لعبا

 رتل يضئ روق لل ٠ اهندلا بيروت ىلع لرب لاق نمد عرزتلا لبق بو جو ل ندا ليطد السد
 قولا ىلا مب ىنعف او مطير متنلانيوسيلم سب ن ايرل بيبشل اواي لمم !نعز اييرع الا نل لرفع

 ارتب اوهلخماىا ةرعجيرانلا مر[ خو سيلا ري آومم عا نيطحفلا لكب لعمال وق ورارنلا دي نلحجو
 ايصال و ل إب رزفاوانم )ا ىو راسا عر ونصومورملا ذاراركلال ا باسل اد لو يل حا"

 نما لكن م ضب لرب ري رن نا روق نا قحلر ابا ةداعا ل نم لرب لة هلل ل نزلو اعمل يثو

 يرش نئارث اهل ىلع اوي رن نيل ىا فد زنك يرن لوهمو ني ىف ملا وب: د لهاا قداح ل نري

 الو امو زج ناقرما عم ىسكفالك ينضم ايهبس انذ هر ارك و رجو لكن مران او لفل نيابتل ياني اد
 يا طايترالا لام و /وزللا ةرشريوصت ضن مىرتولا لمت ٠١ رارفالا اممم" بس انذ اهضرارأ

 م ةلاندس م لق 2 | ١ ثلا همجي حملا ىلعال ايغدلا لل (ىييئب رثاهطلا تل داب نكلو عما قيم ىف وسب و

 ٠ ابالصي ريل نص نلاواروترم اهومرم لو ول ل رتخلا نم لا ب لعب لوق و نال وصف و لوا ل وحفم

 فعل اور وعسل اول للبن سني ال نحلل لخلا وا ير الملا موزلرمزطي لبا ادباركر افي ال تسيب مو انمزلا

 ةءايْسلاو ةداعسلاو قزرلاو راو رلعلاو لقعلا نم يشكر ارقمإ ماو لك عنو نلت ل اىتزيا بهابلا اذم ىف

 مسج

 6 قرم رعي ةرم د يزن ى ارمرلوقو درة كييرهانرلا برهن لنه ولكى ارم يصنع كل و 21

 / قر ف ًاللرعاامو ءلجاعلا اياطعلا نم ايجرعال لج روس د ارمالاري اووطَقنا فلاسلاورم فل الا ن وكي ثسيك

 هده اف هللا لوقو تسلا مير وكشمب اسيلاراشملا مالا اياطعلا
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 ' وه أمِلّوم ناكل ني



 /هئدنلا نكح
 كبي ل سس يس يي ل ل يسم

 («ليئارس|ىب 22
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 ارم "او 3 الثا تن و 4 61 9 م هما ْ 042 5 دو 0 سوداء م : 5 2 :

 5 اوةيض الاد هاي قل اذن بعت الناي نأ كثر رم !يضعقو كي لرصانال م1ُرْدَك مْوُمْرِمَرعْع ف رخآ الاون عمل عجت ل |:
 هفلا نم لدب ايهدحاف نافلبي قعآرق كو( نأ لعان ام ُلَحربكلا َك نَعَمْ اَنْ امحدربت نأب ”اناسخإ نينو 0 « 1 اصول 5”

 . طف ١
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 مسمي مسيل ا اا اا ا بجبل

 © ابر كفل لَو اهربحزت اًمُصرَمت ال احبت وأرت نكرر دصم نونمريغو انونم اهرسكو ءاقلا فب نويل دالك
 ترسل

 قايحر امي اهنحِا تل ل ابهيلع كاتقرل ىا هَل سم ليلنلا كابن اج اهبل لا كل لا انج امل نفح ءأنيإ اليمج
 و.

 نعم _._الامت هلل نيعئاط َنْيِلص انوع نإ قوقعلاوريلادامضا نم كس وفنافر اع مخ كبر ترص قبر نيح
 6 نيدلاولا قح قرمهةمر صامل © اًروْنَغ دتعاط ىلا ندعاجولا َنْيِياَوْلِل
 َنَبِيْزَبْمْلا ناطقا ةعاطربغ ىف قافث الاب © يزكي رمال ليتل َنْباَو َنْيِكَسِمْلاَو ةلصلاوربلا نم ؛ءٌقح ةبارقلا فرق 9 مسا سدت ءص سو و 37 ل 7 ا

 نلع ١ ش | بضقلا ف يدش تسريب

 طعا ِتاوأةوقع نورضيالوهو ةردأب نم
 2 هم ودرا سر

 لطلخلميعخحشل

 منع قضم ريلاالخا كل نكت بيعنلرفكلا دي اش هوفر ُنظَِلا كو وهي رط ىلع ىا' ل نوع
 هتومهريطعتف كيتأي عرظتنتق زر بلطلىااَموجْرَت كير نقم حوطعتملف 5دمب امو ىرقلا ىذ نم نيروكدللاىا
 ._.رعادجكتجت ال ىا َكِقْنَعلا هوم َلَيٌلَعْجتال و قانرلا دنع ءاطعج/ اب مهدت نأب الههس انيل تروم لوم ْماهَل لَكَ
 فاشل مجلر كدنع ىتالاعطقنم ©اًرْوُسْدَق لولا عجار اوم رمت طبسلا 5 قاننالا فآهظسبتالَو كسلا لك قافنالا

 0 يب ب سا بلس ساس

 م ١
 ا" فارع الإ ىا م لضاك

 مهرهاوظو ملتطاوبب امل اعد اَرْيِصَبارْيَح هواوي ناك نإ ماشي نمل ةقيضي دوق 'اكي نمل هعسوب ّقْززلا طمس كبر نإ
 ا | يي بإب بييبيببسسب

 ةن قالْمإ ةذاغمَدَّيَْح
 56 0 ركر وق 4 و وكي و

 امنا ظخ َناكجهلدَم َنإيكاَيإ وره قزرن نسحب
 لا َْشَتلاوسْدَحَل و وه اقيرط هريس سثب سو ادجدك مَ ناك هي كوقأت "ل نم غلب نزلا برت ال و امظع تار
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 | درا مدح

 ىبلالع لع قربتعل اس نتا نم قري رج تالت

 بر شئوزةحل
 أرتباو كر ثامبضعبو ىبص !|ريععبا لهن ير شو يسمنوك فيل كلا نيل ت ايلا هزب ىف للاعت ءاىجماركذ

 قد كلا ثلا م لع الو وكب ب مضو اور امهم عفت خلا رشلا حم لعك لل وقب د يع تل ابانم
 نرلاولا لسن اكاد رلك نب ماك الا نم هارعام د اهسا اور ومالا سار نا ىلا راسا روتر ايولع نسج
 مسيؤو حيف ٌقوععلامانإ يرياكئلا يقل نود يفد هرضوبل اروبركذ ل وسرورسلا قضروب ىو ارا
 ىارلوت فلس صا'رانلا لا وريم نافداشي ام لصف يدلا و قاعل لش سدح ا ضرب رشل ا ديعولا
 1و ورع ؤو وسلا ىلا ل هب حرص ملزم انالو قرع نوبي نارزوبم و زيف انالو يررصم نإ نال اًةراشا ال ناب

 ىا لر باب صاف لوقو انآ[ مل لادعب ةدرشمل ا يلوا نوثب نافل هم بسى ا ةوق نول وق
 حما! فعلالل امكان ولي نارك م فلل و الدب دا الع اذ ابرعا لكض وطعم اب لكف رار قل وزب ىلعو صج لوب

 نوئريطو صخو حتانل انونم برسكوذاشلا لهي ورماع نياورثيكن بال نيونترط نمر لا حفل وق
 ىالمام لمشلو الواو نك ى لما العفل ساو مل ىلع لري سشروضوبب وااو ابيت ق خسر دمعم نيت بل

 ى امان وحر تحس لا“ يذق حم حاوعلا برضو رطتاى ا غردانعملاوا ترن سسب
 ميسم ءلشس لا ىف لاكبر جنم اسعى هتال لم لدار نار سام لعمل ىا نسل اد زد ى اوتو نرخ

 توازن ناهيراوجباو مويمعلا ىلع اههقشف بم اوس و نير اولا ىلا ناس الاب يبا لاه رئبلا صح قييك رلق نا أ

 ناكابلو بطلا ف لاو حمود ىلا شرف جاوا لاو و برن اههتياها جاما مسعمنخد يلاذلا ىف دجاحلا

 قريايق مابا لرنع ندغ ايا ىل اوت لاك تسلا ىف اهب نخارثع ايلرلولا لال نم عرابطلا ىف امب هيلع ادن و ناس

 كتان ضعملا مارا ىف بسجترلو تامبشلا ىف باو نيرلاولا عل نار الحلا شكا رام لاخلا مالا لأ
 ةاعامباوبدما ىذاتي ناب اعيمج نيمل اولا لص ٌةاعارمر زوت ازا لق بج او ىا منير لاولا ىطرو عررو ثمبشملا
 ضالاو مدخلا ى ا ترم اهف مالا قت زري ورم بسسنلا نال م عال و ربيعتلا ىلا حمري هيف بالا قع جرا
 ملا لاك يماوكلا عب ىفاك (ل إب ءاطعالا ىف أرب أيش سن لاس ولو يرالل م وقير لع الخدول قص

 اهترخوايْفشو ريم اريوت شكلا هجرها ةيافكالاملولا دنع نككملاذا :قطنلا ىف بالا لح مالا مرو
 مولا ملال كلو ريطو زعير و اسوا جاهم رتويت برع |نمرا مثرعنصو مئبرمع ىف اشم جانسو
 مط لال ب جوا اب ربو ةرلاولا لع نم ظنك اولا قلت نارظكشلا بشل روك م او ثامشلا فو عرور هأ
 تب فمه ل عفلا ل يبت ةراىّتساريف لذلا حران امل صفت او روق يعي_ هل ع لبنا مالح 9
 نلا قع ضخما رم نَمس او تنال الل نعففتل ار يعتساو مورلاو طعنا عم اجيب حراتجلا ففى ينئايل ان را
 م فص ىلا ضوسولا ف انها نم فانه لاو بش ادب يعس او عاانج اي بسن اهل ايش شم حاانبلا ىف درست ذا

 رو رتضيلا ةراعتسا هزي حام رق نييسا و للا لف عرراشنلا راش ا كازرو لازما ق حب ل زلا ومو رعت و

 ضم لعد اني ض غن ررطلا لرترارااذاو عشري يعفرو لجانه شن نارطمارارااذارثاطملا نا فنو

 رثاطلاب لبرلارهشس نا ”لينكم ةراعتسا انمبب نا غل ريشي نيباركلا ىفو لمج, سيبلل او عل اولا نع تيك حرانجلا
 اسفر وتس ةعرعم نوكم نا لمو عربات ضضفنلاو ليما عانجلا تايثاوارفعس ريب طنولع نع نزلا |
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 ف نمسلازواجيتب فرب لق لتاقلا لع اطلسن مظلم هذ اول هيلو املج نك اسوم لق نمو قي
 هس سس ل ب سيتلسل

 راضلا لراشسا كم اظل نحب ميديلعت نم جرا نم وق فكس + عبر تضف او ين اهبل اانا
 قلعت يحلل اهيا ابها موا ةىئالث نمل نيبسلا ىف و اشيش واراعلا نم فو لالا ةمصرلا لالا
 [مشم ان نولي ضفغألا اذه نا ىارمهطع نبا لاي ادتبا اما ىلاثلاو عترلا لجا نم ضف ىط نصفي
 برلتو وق سس جراب حرانج نم لا اىلا ىلع يسن ار ا فسم شلل سنا للسما رنريجرل | نم
 لف اب د نب اصر امنا لجا نم ىا نيا يلحت ناكلاو ل يلاو موبي اف ترام صنولو امدل غروا ىا اهيططرا
 اناكولو مران ليمرب ف الو :ةبيق ايلات اهعمجسدي نارسلا خر وا ى ا اهضرا بر لقد ىوانعربل | ل وارض

 ءاضو يصف ىل اهب داشراو امتيئرتو ىلع اير لش مجد ى اا يخصص ىف ايبد اه ا مبهدسم ناريمتر لا نم نال نلف
 ىف نايل وام ايمنم ىلا ىفربلا نم انلب ىلا نا لس هريلعر ئسلا لصْسلا ءلوسرل لاق الجر نا كورن نت ركل كرعول
 بتضاو فلو لتس تشاو كءاقب نايك ابد تلاذ نالعفي انام اين اذال لاذ اهتم سيزطق (لمثر فصلا

 ناسللابر بلا اهدا رجال نم اوريعو درع و انر وفن ىلا عا م« روق را اهومري رت
 براقالا نكن ايسر نيرلاولا ص نايم ركام رق ااذ تاولوق ليل * ىواصا٠» ٌثارسلاب ماعلا ناف
 ةاساوكرسوملا ىلع يمي هرعت فسح ىلارذع بروجولل م [لاو بن اجالا لاسم ا ودرقفلا نع نيب دامب
 يؤ ن وو عرورفلاو لولا رف الا هريعرمع بجي الف سرندل وري دعو سمخ الاد دلك مداح اوف اكاذا راق
 مط ف لاملا قاضنا ويب دوعس نب !لاقدسلا ضار ن قافنالاب ملوث كل نا” بداقالا ند
 ركل املاءاطعا وب ىرسلا نعواريزب ناكل ايلا ىف ارم قا ارب بج نعوم: حرر او مث أم ىلا نبا رمرطا
 مشلارب* ل وق ىف ريزرلاازب لاذ سكك نب راو لع لاو وللا نيرط ىف ّقاىسا ىلا حم تنك جس لانو
 نيلايشلا ناوفااوناكل وقيل ل لامس عقم ىف قاؤنالا لف ةدايزيلاوم فاس لاو مَضْرَِف لام ا قاضنا
 نول وفض اذإ ئذدل مئزالملا نوممسم يرعلا نا جيوقل | عقلي نف مكر ينقل ١ قونالا عزنا دارلا شلل لاق
 ومن نموت يلو روق حلل جت لامفالا هزب ل ايظاوم ناىاذإر عنا اوناوروب او مرالا ونا نالذ

 عضد دانت الوق يمل 1 ىفرلااب منك ضعت نا ىا ةرفئاذامو ةيطرشس نادك م نيت ا تك ارع ارا

 .  . . .و وحس اولا !» عاب لل بسس فلا ناذ ببسا مام يسيسمل ماتا ليد نم قرد َضْعل ىا
 لولخ ري لعجنم ناش نال يرانللا ل مب عل علا نعي نوت ىا قاضن الا نعالست ل لون حلك
 روق حل ل ص٠٠ ورظيو قاضنالاب لاملاو فرحنا مدع لينا ناشر و رمت لع رولا مدعرّونك ىلا
 [هطسمتاط روق ىلا ى ناضل حجاررل وقو كري لح و وعل ىا لوالل عمار لوف و نئدادلا ىف امومعزنم ى يولع
 تالا نولي اوذاك لب اهلا ضسب نا كلذ لوزن بسس مدال و ااولسصنل و وأ هلع حور»
 مامنه لكو مالا بيز وتو راب نخل وس نيف ل هاذ نعى نلا لصخر اعلا ضو طنب ورظفلا فو
 رسلنذلاو ليقلاو ملل نزلا تايريقم نع ىنلا يطيل ءالىا هو انال نم خلا لو يي لأ ىوام»
 حلاو ىنلا نم شحسسن ل ابالارلوق يل لب وس لوالا وهم ازا نعو قوطنماب ةزلاو قوهمشلا
 نم زم لت و ناصحارعب انز و ن اييارعبر فك  الثرماوبمو نحل اب لصقل ايلا ع وصعم ا سضنلا الست ل
 ىداضا» شير ا ل ارك اريع موصعم
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 نال الج لع قريت ار يس نتن ا نم قري رج تارت
 ,بداقا/ل لاقل يعل سقي ناب ىا ل ئاتر يعل ثق ناب تيل

 لئاتى اجلا ئاتر يعلو سلس وعسااولا د علب اهلا لبارل عنتيل الر صارلا ناكر نيالا لقي نابووا
 سو ٌيرلرب يام لا لينك اوم قيل هرايتتس اوفى بو نصا ىبيرلوق جالس ب لونقملا
 ١س ني الث ىلا مدس سك اين ن بج امومج د ثوق ى اهرْسا لود حرود هآرينشسنوا ش اىماصول تر درزن ال

 بارما و تادومام ا لاني !قحم او نب لازعةادلا سلا عمل محن رلوق نمر و/زم اى: سذدق تل” أ

 ْ نايلا»لييكارازيا صوصُل ع ةرازسالا مسار وع همكو ءرخألا ىف ءربئاع ىا الي دام ناو اينرلا ريغ تايبنملا

 فقئالد لو تح ىواصا» ةزحألا نسك ةرزغألا و اهلا لم ىريشسملا يبقا نسي امل ايندلان وريف

 عوفلا قرش حرا اهردلوق ات حدداط زيا ةيفاتلا تيسنسو ومي وضم هرثاا نق نم عينت لى أ
 ىا حرماؤ ليوكل اص ضرالا لل ضمئال ى ا حواشلا هدد اك ف امم رن ىلع اىرمو سبل الشرب ابر وق ىف ابناو
 حفلا ثا حرملا ليتو نحم و انو اهرف حررفل ثم حرصو مف ارم حرم حرايصملا لد داليا وركن اب اسيل اهرام
 غل مرالا ليلا ولا نرش ىلع ءلسم جرملا نيم تناك ضصرالا ىزقن كا دق هك ن»
 لواؤتو خف يلواتشو اقربرف لعب ناو نعال الر فيلو ىنسا ل يلعت لا وت لاك ل واطسلا ىو ريع
 رسلوأ لل لمجال كب نيلي #يث نيدامجا نيرو او لكن يرفض ورح سم انوه لالا غلجت نو
 لكى ري ناركتملا ن اشيل لول ثلا ناكل ربعلا ىلع عتازرو للا بخل نول غل نلو ىلع الا نع لوح يت لول
 . لاحول غل نلو كررت قص دز ن ل ضرالا ىلع يشم فيم رخما ملكى رت ىدناو زرت نع
 ةرولملا نيرشعلاو ىلا لانا ىا كلذ لكروق هي صوب ١ لائم نيلي لذ ام ىلعا نوكأ بح
 الع ديسممارع نطوره اع نب او نييثوللا قرار / و اديس وق حلش ا «٠ سجتالو ل وتل وق نم
 ... بسكب ديب نمالدب بورك لوق نوبيد صاف كونا ىلا رانا كلذ نويازب لحن لكي طوس لاو نايف
 مى ا امحالري نويكن اد ف وزلارثاولا نم لام نوكي ناو ىتدايدعتس نوب نازي دانا نموت حلا
 مسني نم لمع عيش او عيب الدير وبما لارشالا نى بلص ارما امل عير فص ارق عيل نصالغ
 لق هلل ىواص» جرتتلاو عنو انضسسالاق تانبلا ىو مم ىفدالوالا سا صوص وفارس
 نيندب اب لعل جال نفسا شن منن لاو سي ابانعم هلا ىف يذصتلا نال ىوفدلا نعم ن ارب ملفا
 فارسا ىلا تانيا ديسوم 5 ببسب لاو داقعالا فلا بسيسب ى اند نيوشرةولا نجلا »

 ليزطم# م املاوز مسلم |سجالاض مج, صاغ ىبوريلادالوالا ”فاضاي اريظعالوق نولوهتل كنا ىو ايبا ىفوانييت
 ملتزتدلق_ عجرم مورا لثل ان رشلا مب نيزدلا للملا لعبت فن ومركب نوم ميت يلع فلا
 ازب رام ناكر روق حيلك عرا» مئارصولا تابئاد هوز ىزلادر سلا للاطمبا ىلع السم الا ناشي لى ا
 لصالاو مون او مر تتسم الار زمر قو(دقدلا يفند دتلى نا ضيفني سس (نئنسسا س ايكيا ةراشثا
 ن/رعوي كراع, عتساو رئة ورع نانا ىلا ىف ايرشرل نا لضرفولقعملاو رب أرحم نير عش اير طار يلطي موك

 ل اعتب ال اذا رلوق كلك ىداص»» لاعتد اعبرلءايربكاد ءيئادعولا تيشوررمتلا لطب ةياشلا هزم |
 هورقلو هويلغيى اون امم او ل نمل اب السل وقو واب شع دن وارف وسن ناو وبعم نآى رت رك دطرتبلا هاكلنا
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 لماويَرْمتالَو ©اروصنم نا كا هب لتقامريغبو ا هلت اقؤتخ لتقيةتااب لفل
 و كارمانو ف قى دن طيشافل و مح ل 5 7 "< 100 . كوم لكَدهَعلا نإ سانلاو(ةئلامتدهاعاذا سمع اَوُفْوَأَو

 لا اطل اوبر وريخكاًذإ نومتا لكل اوف ذا وهنع©
 مد خس سس يس سس سا سس دمك 9 2ع ١ و هس 0 ٠

 ناك كيلو طبقا َداَوْْلاَو محملا ديل نافل ع+ كر َنمبلَم يهل قتال و الام ليون نسحا و يَ كإذ ىوسلا نازيملا
 ضل َق رك نكي ءاليخلاوربكلاب ميرم اذ ىأ سيم ضْرلا ف قتلو هب لذ |ذأم هّيح اصهوكمُهْنَع
 هيلا ناه غلبت الكان | ىقعملا تاْوُط ليل َلببَأَو كريب اهرخ ! غلبت
 :فظعوملا ميلا نص تبر لمح يكب ىو منذ © اًعوْرْكَم
 ايِمنحتاَو نيحبلا مكر ةللل ها ايمكطاخا كفا دآهللا ةمحر نعادورطم هاروُحُرَم
 اول عتيل كيل ديعول اوادعولاو لاتمالا نم ناقل لله ىفرانيب ار نو 0اكيِفَع لوف كلن توم كك
 هلْيبَس هللا _را شّرعْلا ىِذ ل اويلط وقتا نوير هلا هللا ىا هع َناكَدَل حال لق قحلا نع© اونا كلذ
 ههزنت رت © اريد اون ءاىرشلا نم َيوْلوَُيَبَعلكَت :هلاؤيزنت يان كوليأقيل اقيرط

 هد نوهت نيل هكدمحبو هلد|نائبس لوقي ىا ؟شوأستلتم ُميسبالإ تاقولْخملا نم عت ٌنينامنإو نهي
 ادا و ةايسوقعلاب كلج اعيمل ثيح©رْوُفَعَميِرِح َناَكهءرمكتقلب سيلهنالأأ
 ٌءلَعَجَو ملسو هملع هللا ىلص هب كتتفلا داما نيم ىف لزن و كنوري الف مهنع كا اوئأس ىا 1كوب تاَراَيِح ةرخللاب نموا
 َتركد إو هنوعُمسي الد القن داركم وهنومهفي الذ ىا نارقلا اومهفي نا نم هرمْدَيْناةيطخا ديل مِويولَوْلَع
 «ملعا نع هثع0اروفت جهرا لعلة َنَحناْرقْلا ف كبَر

 عجسق رولا ناو جيجل كرت لب اذاف لسبمملار عرب بازل نا مارتملا نعد حيال ناوطسالاو حسن ريشا يركع |
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 طر وسو وص
 مهرس نوململن ع

 س١ ب صور را م ردم رد سس م او م ور

 َنْيْنَلا نيب و كتيب ادذعَج نارقلا تارق

 د ور 5 رممسسا

 رمش له طلم ل اوتوروق حلل ”٠ ضع حي ربطتبل ولا نريو وب لجتلاو بمدير مسفنا نعاوهنوو
 عود وكى انين ضرالا نكتة وتكاونلا حّقوم عل اور رصم ولو ب ماع نطو ىل اعتو نمور عردصملا
 ىداضا» بارما وبب وار او [سنن وكل ترا لعسلاك ع مس ريا عمم ارد رفا ضدالاو زوق جرا رسما
 ثلا ناكتبيبابو ادام داايعرل جراي الا لكل انا ىور لواج او ىفا مورمالن تاتولخ انزلت تل

 نكو ٍِتايمانلاو ىراناويجلا شي ةدان ل اد حرشالا بْن ن او ساايع نبا نك درو هوك ان عو ورم

 اذاذاديده /'اده عيت يتلا ناو لررركد اف ايداج طا يستر اما ناد تكرت سطس اذ يسم كش سمارام
 عرب لرئاَسا لكل قدلا بابداارل واو عيوش لرتىنرنكو اذاو تحاصااذا عش طم او لتصولا ناو لت و
 . بلا ايلا رظاذلا جيتس بسبس | بابو ناك الاو شورحلا تيس نمت ار ا مزن لع ا بنص بيج اسيبك
 ل سو هال او فمللاو لما نم تارومش ايش رالوا اًهدطم ىا نقلا تارقازادلرت حلا
 نمش ييارلا شادى و رزلا مولى لل نلميتو فيما ةروس فو معمو م؟ولكى علا عيل نزلا لئثوالخلا ةروس
 بسيف نمو ن يلرشملا نورين نع تايلور تكررت اهتالا ناك ديلا لع ل عشنا ضعاو ماوي زا
 وراس اورج ىف ةريبلا ىف ن اف نورصبت ال مخروق ىلا سلي ةروس لوا يالا ءزب لادازي د تملق رقلا ل و
 مم راصبا ل ّسلازفاو هر بارت رتفحاذاف مسرع سلا لسن لوسسد رو لاكرض رف ىف: لع ماتم

 نارا ميج لال رم م ايات أر لع عنو درقوالا لبر ثم و تايالادالؤ/ نمل لوسر عرف ل
 فتلردئاومفيو وبلا نر لى نان ىلع لولدي نلا نيالا راس ىارلوق تسل حرا ]عني
 ةرماطنلا نيبكالا نع بس اجاب ملت فو حرور تار وكس لمرالا نوعبستن ااول وقيل نا ىلع اوأررتجا كلزلو ليبملا
 ردا لص ى باور امحمد بمول ةأرما تداعب بسل لا ادي تسبب تلزم ام لاق ارت نير يدس نى وداك
 . ١ بسيطتل ١١ كبت هرم امض اهبذنا نخلي دقل فابحام يارجل اذ تل اقف هرترلف دركي ىلا حم ملسو

 لفغلا لك علا نحن لئفلاو بسل ىلا جوز لم ماو لج ىل كري كفل ارارا نم و
 مُّسلا لسى بلا ناك ثسيحر وللا شحبا عك ل لما ارإ زوعمت الفروق يبل مجلا»

 صا/ن يف لا وراذهملا ختم” ىف ىوجتوموم اانا ورم رملا عرايس ىضسملا وا يوعمصل المي » نار قل رقي سوري
 مب خا نك رق نط سرع تا نعل المج اىلو كبر نعوا نرقلانعىازعلت نحطها
 ىو مج بسيو» ايس اررصق نيل نآ بسر وشير يب ع يرت انادام ير افلاب كيلا نوعمتسي زا ب نوعمتت
 نم نالجر ارث اذا سو مسيلعر لا لمصر ندب نع موي ناكل اى و رو أ وسمر لن ىو نك ورش اهلي
 نايبوزلا سرت تلمع جرود »“ر اوصال اب نوطلكو نورفصيو ن وّوغصيف ن العر عري نعورارلاربع

 بيزكئلاووزيإلاو بو سيلا نعم س2 ار نعم او لسو_هلع سنا لص بل اب عر طربي او كن يكرشملا ن ىلا م راشاو امل
 : لمجال ىو م7 ؤاو ازلو عال نور نوعمتسز روق و
 تو ريببسب نويم سي زيلاب عا نك قعملاو ىوبب مب ذاو لو اذكو لعل نجا نوع نال حسع
 5 .ى هاما” مان تقود بليا مل ايس

 ش نورعبم الرف لاري ان ارزقلاو سي نم رايألا ءال وب وليم ومس دلع برازتل لذ ني لع نورس الف دع
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 ومو ييفتو رقد ف غل ولاه اذرلا اناثدعلوق و كلذ ود دقي وا شعب اناقؤاماذنع نكازما هررّصت اميارج امين ||

 نا جة

 النا حمى سرس مداعالا نسرشنا مترج اا فدل لو مءاوإرملا لتر مالارالاس يل انافرو اياظع ْ

 ا< ضن مارس يغب ردو هىنلا ندع

 © اًروْسم جرا نوعينت امن حااوجانت ق نوملطلإ وشي هليقذا نم لوبد نون دحتي ىامهنب نوجأنتي ىَرَجَي هوو عور هوي و كب 59 فس 5 مريح انتر ينل نة ل مع ا م : .م 7م وللا
 ىدهلا نع كادي اوصف رعاشلاو نهاكلاوروحتتملاب لاك َكاوَمَم تيكرظنا لامنلأق هلقع ىلع اولد اعو دخم

 يي يب يبيبب-- يي بسسس

 دلؤأ م هلو © ٌنْيِرَجَقلح نيوبملَ] كنت َاَماظِعأَتلةإَو ثعبلل ركتماَولاَكَو هيلا ايرط همم نوطنطتني لَو
 وم رس

 مكيف جدرلاداجي | نم ديالذ تاقرلاورماظعلا نعالضف ةولولا لوبق نعوظي رُروُرُص ف ريتال َْيِدَحْداةراَجح
 1س ا ا ل 1س سس سس ا طا ل سس م سس سل

 ةداءالا ىلعر داق ءدبلا ىلعرداقلان ال ائيش اونوكت مو رم لوا كقاخ ْمُكرطَت ْئِزلَلَق ةويحلا ىلا يوب نم َنولوَمَف
0 
 كا ا“ 2427 77:10م
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 رار را طو ” صمام ياا و ور سا دل ساس سالو صا روز سك تس
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 |نفدنايبالا ىلعوهزثجتن هيك جهلَع َكْدْلَسْراَمَو رفكلا ىلع توملاب ةكبرعي مكبي نعت كي نإ 51 تاميالاو ةبوتلاب
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 نيل الس لك قريع ار سا ىنلا نم قري رص تاتي
 لرب مذا نضىابقؤا نس لرب اق حل ظ

 عسا ورعسر المر ىئا ةريدتولا لاو نير نيروكس ارب يبن عل قنا زكر قع ى ع اير دنس وق لس
 تاموالاب سبت شسيحى ا لا اولرزع فيكم وق لس ل سني و برش ل ايفل زا مولا
 و نم اكناو لقحلا لاوز ير وكس اي وق حاسس ىوام م نم اكلاورع ال اوس اك عفا

 م امتلاك ام اوريمعأ نولي نا ىل اذمالا ب وبرص نر الا ف اناا بحاص لات عرامبسالا اين ىلا
 فللال ليفاول مل اهي ناريرّصتلا لك لئئا اضياو لم سيف ع اسوارع اً اب لوقلا اءاو ضن !تالاّم ا
 ور كتل( افسالا امانرو هنتعئازرءزتصضلالل ل ررلغى شو لشم نن برو لارتزوت هريالمث

 ريزورت دزم ازا لن لارلاو يوانعيب هأةان انملاو ةرعابملا نمميرلا سوبر و ثا يوطر نيب الراعبشالا

 ليال مارطَتس الا رعب اءانكو امتار لمت ال ناردب ام نال نول عبم يذل مبا و نو عبس لع لو انك ا ؤارشكوا سمح ١
 اولا ضف ضم نوكك نازو بن و ديؤرظدل_ :م ماذا نول يركذ ىذلار يدل ااذب لعو انرب اوم ارقو لست اهذ

 نبا لوق اني وماي لوق جلل نيل الاء لري ملا لب ىس نول وني وحلا عفت ل نكن وري ل يقو
 قد نس ارنا نوط و موق نم وترك بج نمر وس ل اند سابع نب راع الا نوح ده ا نيجي سابع
 ارك رماد سداراب ىا ورمى اولا ىف و بميطخلا نرحل معطل ني نوري كرم او مالا كيا حب نول وقيل و
 .. . عرورلا١» هرماي لص ا بئر دب جت تيدر من اذ تش اورمانخم ار وعرف ميرفت و تش اكد لاق
 ازر قييم تاودا ىف يِطانلا ناركزي نم لو لهتلا نع ن طل وعم ىب و مرفان نا مبان لوق هلع

 نآ لل كزيوئ لمن اهرب وكب تسر ازلاب نسا ىب قلااولوقي ىراهيل ل تو لق هلف نيا" بءابلا

 ىب لوقو لوالا ورب نسا ىب ةر تيب ركنا نست ىب قتلا ركنا لوق يله دادكاب نتي تسرب
 رخل //ريانين ارق هلك زلال ميردوقب نسا ىب ىلا ل اعترسن ىالانلاو يزل بد
 قسمه( كلذ نافرانلا لبان ممن ياويرعت الو ار وكنو ملا هزي مإل ولو ا ضارتعا اهب امو نسحب ينل
 عداضملا لزب ناايرلا ىلك مرج قيل هل  ىداضيب !ءدشيد الا مرش ال بسيع مترا م منن نا خيير شملا
 دت هلق ىف | باوجف بوصنموب وربج اكريلع ورام الا كرت سوم اعلان لاضالاددا ل لشلا نس
 تايآلا هزي نون ءاش نسر تدوس رئي لوب رمل ناش نم قولا صنتمل ادت اي ىط لو الاو تاونسسلا ىف نم
 فيلواييب بلاط يلا مسن واي نيم اوت ساو ريع شر ا ىلضرنملا لوسر ىلع قوبل اور بتسا سيح لشملا لسور
 شعب فا زل ورازللا نعزي اكرغ ا ماتم ىف الا ىلا ىلع ارو لطا زوجي ال ةرابحلا هزيو رب ارصا عروجب زرعنا نوكي
 زال نرالاو تاوثعسلا ف نعى بر يعط لع( لياطو مع ب لعمر ابلاو صييتشتلا ىف ملم انسي يكمل
 اىيتاو لق قل ىواصا» ق اًيرلارلب ى اكوربتعا نم لع, اىلعل ار رق ورب الوم و بقل مومفم
 البث ةوبنراكنا للذي يرتد ايوا ردد باتكو سكر دب ىئ ال نا تسمع دوميلا نالركزلاب صار ول, زدذاد
 دولزلاو ىل رعب ء اهنا حمر عر وللا لزنووؤواد ٌةوْلب نوفي مئالارو لتر اد انبياو روق مم ئاورفب انكر اكن او

 ءاماذا ةروسر رش ابر صقاو نرقلا نم حبر ررقاملوملا روس نيو تثار لب نخسر وو ل زا بس اتك

 دؤار انياداتحلس_ ص ماكعاالو وورص الو شئارف الو مارع الو لاطص اييف سبل نين ءاعو ابلكو

 زرارك لاب وريصتك ىف بسبسسلا نا لادا هرهتو يف اناث ان رك لاب ملسلا هع دؤاد صسيعك ىف ببسلاام لبث ناغارويز
 امهر نصرالا ناركزلا رعب نيرولزلا ىف نبل تلو لاك ماليا ناو نمل مازن ن اروي زلا ف بتاعت
 نوير وفا لرجو ظن لب اوف اكاد سلو اوك نا مث بسبسلا نا ىف ثلا صولا ماو رئي م/ د نو اصل ىدابع
 ف اوئرْملا ضعنا اروتل ادد باث لو ىسودعي ىب ال نا نول ول اوف اكورد ومب او تاربزنلا حراز ا روسيا ىلا
 مذ و رول لاق ةروطسن برببلا مقارن يوكو ر وعسلا ىلا لورا ىف ىزارلا لاقاكداواد لشرولالا لازن اب مالك يع
 ارب ب رئاوى١ن وختسواو نع لرب لوق جالا مس صيف ارصورظف مالسلاو َعولصلا_هلع مرا
 »ب ىليحك ررقالارؤب ىاوريغب فيلق ىالألا_ لجو وب ىا لص ءلبجاو ]وذ
 دداقلاوبسالالا نامل ًاباوسيل ال مذ زمنيجو مجرب تل اذا نوعيطسيل لى نعلا “شل ن ورلم الذل حكم
 / . ىو اصا"رمالا باوجرلم/ او هزرجلال ىذلا

 لاتضد لاقيو اءاظعوايارت نآرطلا ىل نا هري اول بازتلاوبمإطلا لاو سمضملا ئطلا ىلا ءازج ال مسا
 ناس ورهف وكم اري دم اقلظ وق و ةانضل او ةافرلاد ماك اكقيرزتساىف بلخي ل اعنا و رسل ى كل بريف
 لاا وأن و لك ىا لاما ععوم ل را ان اواري رج اع شمعبنى ارظخؤل نم )ل عغل | نخر رصم زر| اهمها
 لو تفس ٠١ هريطناب مب اهديبسإلءلنمعا عي اطل اب قرم دازرجا ىلا اًمافر دوق هل نك.
 ساو ايا يريئحآ الضو ا ادي دعوا ةرابترصول مإ لق يعمل او شمعبلا مراكز نع اياوجىا ترامب اوفو
 ملاذا فييث يجو رلاو يسب عند اعاو م ايحانعرمجال هلا ةرمق ناف مك ةاييلاداببرا ندي الذ ضصرالاو

 وق نقط :٠ لااريدعوا ةراججاولوكلد اذه سرت طن باد انر نا ىلا ةرانما مف رولا اهيا ندب
 نإ مقل اطم ريفر مريس اازبو مريعي طْذ ىزلا ىا ف وذم وربخ أ يدب زا اب دعاريجو ا” لمي ذ كنت ىذا لك
 لب لع افزيا ثداتلا رطنتىرنلا كيتي طش ىلا ى فورم ديري لامن او باوجلاو لاوسلا
 ضرب لواورييخلازبررعلا نيقلم نلوئيل وفرع ولن ىف لطلاب حررش ازريلو كرش ىزلا يعي ىادد تم
 ٌقوؤى الرجا ذا سار ضخلا نالف لاكش يعوإزطملا ل وق نم ذو ارايجن وق لش حسا عطف دبع ان ناز
 لييدااعنارسأر كرف ئئيربخ اذار سأر خلا لاق مثيلاولا لاقو لئزك ل عي بهتتملا نا كيثال لفس و
 هلل "ااساب تركى ضخ اباسأر نم تلرتد ب ضم ل اذ اءولراّسلاس رعشءاشلا لوقريبع
 رين سم سوا وربخ ايي رقورتمات تاكو ىسم !نولي ناهس قتآوبم ام لكف بيرق نولي نا ىسكل كر وق

 نفاع اع نوبديج ا نوبي ل واولا نم لاع ريوق هيل ل نابيبا عماج#ورتورعب امو شمعبلا
 حرا” كريكو مللا كل عج نول وفي و مسفر نع يالا نوضطنت هت 1 ليبقى ئ روت لاك عر شل
 نبانكى ودازلو يبس ف ناكجرمإب وب ىذلا ثمحبلا خريج الاهتسارمال بلو ار اغلا نمديح لا ميلي ملاىل وماي روق
 ردن وبيك رين نع لاص سيل و رضرتعم ازرار بح ارلو ليو مع لعب و سور ضن نم بريا و سابغ



 أ سو راكع امهىنلانخ
 «٠ لعب امس ا ىاي

 مقلد َلقاَمْيُمُم ُنَساَلإ اهلهاديرا ِةيَقْن قام ىف كلذ ناك هريغو لتقلاب يَ اعبنَحُمْوأ تريلاب دياي
 هانلسرا يل "نول اهي َبَدكْن الإ ةكك لها أهحرتقا ىتلا يلين عم |مو ابدتكم ©رطُمم ظوفحملا مولاي
 ها 23 هوت اَئْيَباَو رجم مات لوهلاهماب انيكك لق و كالخالااوكصتس او اهب ادب نكلءالؤه ىلا اهاتلسر اولو مه نككهأذ

 ة ل0000 000 ل يس ل سسوس مسسسسسسوسو

 َنَكلالهْذل_ركذاداونمؤيل دابدلا ©اَقينتالإ تازجعملا يال مواوكيه|ذ "اهب ادرفك يكف ةسضاو نيب ةَرِصْبُم
 هدليلاناتغ كانك ايلا اَنََجاَبَو مهنم كاطممي عوف هدحا ىختالومجغّأبف هتضبق روف ردك و أملع با طك

 1 ا سل م اج ع سعي ل سس يا

 تينت قلاموقزلا ىهوْناَرَْلا فهيم َةَرَجش و اهبوهريخا امل مهضعب دتراوأهب اوبن كذا له سائلميْولإ ءارسالا
0 

 انايفظألا اسفيوختْوُف ليزي هموم ههتبنت تيكر جنلا قرحتراتلا اولاد مهل ةنتذ اند انلعحويحجل لس
 ضناخلاةةطبصت ميلي سد نسما سم الاورج ءانغالاب فيت دوتكس مما انساه آ'لدأِل ركذا واع

 1 يي اي ب مم

 مهل نيل ران نم قتقلخ هنمديخ ناو هلدوجسل ابرمالإ لع تلضف َتميكََْل نه ذربخا ىلا 5 نيط نم ى هلق ول بو
 ايميل نيتسشسسسسلالا

 273 أ 55

 ارظنم بهذا هليل اهن لاق هتموع نمم مهنم ريفا ءاوغالاب ةَعيرْحَرلص اتس ال جيتك هَل مديل نترك مس
 رب ل8 يه

 مرهون | مُلواَرِح_مهج جاو ْمهْنِم كدي سمك ىلو الا ةخفنلا تقوى

 لع جن ْبِلْجَأ و ةبيصعبلا ىلا عا لكدريم ازملاو ءانغلاب كئاعتتب َكتْوَصِب ْمُهْنِم تميس

 مق ا

 هلك

 لد اعل شم
 007 ٠_٠ ممل 57 ةك درس ىو هرئروأ

 نم فِختسا ززفّتساو الماك ارضا و © ًاروُهْوَ ءاَرَج
 باكرلاوهه و كِلجَنَو كبي مَ
 سس 1

 مه لعيب وجإلو ثعب الن أب ْمُهنِعَو انزلا نم داكْوكْلاَو يصقلاو ا الرلاك ةمرتككيلالاومكلا ىف وهل سوى دادملا ىف ةاشبلاو ط

 كا

 كنمرفل اظذا> ©اْيِكَو كيري كلو ةرق

 مكل اهريخست ىف © ايجي ركب لَك 2ئ]ةراهتلاب ل اعت ةِلْضَف ماوصل رسلا ف فسلا كدا ري ىرجي نى رْكَيَ

 | نا الج لع ةربتعما سا ئتلا نم قربي مسج تايرلت
 رو يي ني سس ب ا ب يبا
 لك نا حما مريعاحلا ى اب ول عمو ار وقو رعث طلا ىاإب كلمم نحالالوقو يع اه وا مث اطل ى ارق نم ناو
 نإ مسا مدس دا توبي نم رن فلك اننلا نلث و ناف اريلع نملك لل ادت لا مايد ا مديل لبق ىنغيلدعا
 مطع يا ليس ىلا اولا م امل بسهبس لا لسرغ نا زعم امورلوق لإ” ىوارع برع ومس ني تروم
 باكذ تملغخ نلف فوم اندابأانل ىت او اهئاكم عررزنم ءلم نع لاجل هز انريم اب ذ اصلا انل ىسلقا لسو
 ةرئازرابلا تايالاب لق حلل تلاه تلزسف كلذ ىف للا وتس لشي ى بلا عرف كب نه
 تايًلاب اسلّس دوك امان ل سرنا انعنم ارو ىا ف وزو ل وعغماو ريس المللوا اباهلسرا اللوق هيلا رس اك
 تايآلاب زوق ل ل لجتإ» اهناكماورزنيل لمن علاج الا ناو اهم ذ اهنصن ا بلقك ١ اجرا قنا فو أ
 دامزالا .ارجا ععارزبل لصنو ضوالا يسب لم لابج حفر هاب زافصلا بسلق و ل وملا ءايجا نم علم لب !ارجرتق قلل
 عب ركذ نم ول نمل ول وا نموب مث تالوريجرما ميتال لد يس حدد+ لاذ وك د قئ ارا !لصعتا
 قولاررق ةرمم غيار وق قفط ٠١ ”قانلاد و انئينأو لاّعف صرَتَص ١ تايألا بسيزكتب كلبملا مالا
 رتيشلا عرعسم نا ىلا يل وفطاو زيمر وق لل احلا ىلع عي وصنلىب و نول والا اممم بس زك قل ا تابيألا نم امنابرعشسم
 لييازب ناوب لاوس نكي اوجىلأ ةراشا يف اونمو شدا هعلل زي وت ل رلوق اكس ل٠" داعب ىذ نحب
 تايأل اب املا ا ىلكذ عااضياو رضع لع لوي تايلاب,لسرن نا ا نغم امو لست وو تابالاب لاسرالا لع
 عمو ىل ارر صم نولي ناو ال وطم نوي نازوكم ويب وك لارلوق ف ةجريصملا تابألا لبق ايفو تال الرلاورجتلا انب
 ريع ذلوق اح لم »يرتلا ىف داشا يلا هام اذ وك ى ا لوحضملا نموا ندثوتك ى ا لع ازا مايا للاحما
 نكوريطت ىف ىداؤيلا ىور اناييررق فك # نا: اريك حقو رق دال ىلا نم ريع ودب كل لنعمل
 ريب نيميحس م يش زيكالا وق دا مرو ب كرس ليم ملسو ريطع يدا لصوشلا لوس داسيردا ني ايور لازما لم اهتم
 ى لقي ١م ايو دانا لري ايورلا نا نوضح لاق امو عرب نب اور مركغ و ريا و ةراتكو قورسو نم او

 طي امول نول ايؤرلا ىساوملا قد بيطخ ايو عيد نيا تيار لاقي خللا ىف ايرلاو عي ؤرلا نيك قه الذل
 ةينلول يزل ىا ,نوجدم ا روق ايلا لع ءفوطحمى ذبل نلعج امو ىا ور وزو حي كس يذلا
 وبن لب ليو امل بنل رشا نالاب رمال نويدملاوارماوا نول نارانع ماىطل وقل برعلا نال زار ف أذي ا تعنذ
 ربح زرلاو ةنوولاملا زوق يل ل لكيلا لصا لف زرت هال ثسلارنمتد نم ابد اعبا ا زحل و ولا ىلع
 ولا راب مصرا نم ن اكمرعباا ريحا لصا يف بنت امتاف مرا نع اي دايباوأ ىذاجبلا ىو انس الا ىلع |ريغاط نعرف

 ناريوقيو ملا لع دداتوبهرلاىف رك قلغ نازج اْسلا اوييسفف ى ا قركر انلااولاوذا وق ىنلأ__ روس ١

 رانلالف ىريقلا سرحت اذاف ليدانم هربد نمت لنمط ناوارقركيالورانلاب ىحل ادي رلاورلا عتمة هايلا
 ارا نآرقنا ل سملب ا حم موأ صقر ركمدألا هرمجسا لثل هلا لق زازتصلس”ال اهلاوج قسوم لوزف
 ىلع يترباب ل صك يلب | عون موب قشلاو مدأحوتن وسر حلا نا ىلا قرانا اسيلع يو ائتذسلاو ىو ىسلاو اولا
 راخم لابي وم ل وق كل طسسس ىداما» ةواتْسلا لب اذ ممالا ب ازدلاو ةواعسلا لب ال يملا هجسلا نسل
 ورجل خمول قت موال وومبلا ناياضيا حفار وم نوثيرب ل ماورفل شريفا وبجسا نا لاقي ام فلزب عد

 (مّصئد قد اثنا بجيت الاد شلاوبب ءرألا نكي مايؤ طك شن رخلو بسلا نوك ل حم انمياو دانكن يصح اهبل /مدآ
 و نم نب لاهذنا برها جوامخ انيطر وق نيس ةرابعضفازلا عرب بن لوق ىداصا» ىذ

 ىياولكق

 : | اساس جن اكن اوال اع انط عرق هز اجو قل امي لم احلاذ انيط رمل ى ا لوصوم ا ]ذي ري اع نمو ارئبس ١ |سيف لعادل
 ميلا ىف ب حرصاكن يي نى ا ضف انف ]داريا لعب ويصنم نا ىل ثلا نيف نم لص ام لل اهنا ل اص الا ليتل لل
 ('اسبا مصب ذا فكنؤرظيإ ا و طع نبارعبتو عرايزلا اقر يجا للك يرصتسمي نا شمل اذذا نيف نمر ولخو ىرخالا
 يدصنلا لحن ىل ن ولي قوس اب سل اب طخ اف تالا يارا قل ال جر” أ نيس لو تاذ
 ىو طمانرو بارع لا نيل لح الف دانس الايكات بطال لع اه ريخسيسركلا ف رتوبب لب تييار لوعطم نا ىلع
 رابقالا ب بسو ب ىزلا ملشلا لعب ناي فرجا يحب نس تيياراو يلع مفصلا الر فوز ناو مس ل وصوم او لوا
 مالك نرطا ني رلوق يو ل1 حروررا» بدطماا عم اينرعالا نعاز اج م فسس الا لحج ناب در اهخالا نعازاجح

 ساتا نموت /مداقا نادر ال ايلا راو الاب ملص( ىا برز نكت باوجو ىسقنل :رئطوم مالا و أدت
 بط ناش شريح م ندوق او منشوس ل نسم ال نعمل يثو ينمو اراك اميلع ادد اذا نصرا د بج
 ى ١ لاسمالا سب هراظنالا نيداظلا رو ميلا عيني رق مجم اع راو ارك ف نسرلا لاا ةبارلا
 لظفو !زبو لد ازعب ىا مب تنارلوق جلل كا بئافلا ى ءمط اما ريف سيملط متو تن االسم
 ليسزازطمس الاول ا ضع ورم ارتمو نتساوق جل ٠ عوبتلا قف باعد بطانملا
 زمام اريك توصل ايداىرلا نبط "لا لنادي رلوق كلش ٠١ كرت لزسس او موصل ارك فد ندرك
 رررععلاىلا عار لكو روق شل ل بروس اهبع نبا لاق رم | زم اود انخلا ملوهصرم اهب لاقل يعم ال
 تل لا» لاثلا ليبم خو ريعودانذلارذو ماع داهرلا نارلوقل عماري اراشااك مئه با نبا رخل
 لولطت ليها لما قو سوما م ناسرغلاو سافانا معارج لل الليل وق و ترص ارما لا حيرت

 ل 1» ةُلياز ليد سب لطاهلاو حراس اما دش ان اًنلاابب دارلاو اب نيبكارلا لغو ضورعملا عروزلا ٠
 عمج مم لمزلاو لولا بس امصا ىانايلارير شنب لايخلاو ليا ناذ ءاشملاو بس الرا مجول حلا
 ل" نيا اني انرصو مارا نع وجي ريك ردم وغاز يطل لا» شر اقلارثم لجارلل
 باطخلا نعت ائسل الا ور اينعالا ماقم قرا.اظاريفوالطاب ىاار وزعالا ناطيبشلا يرمي ودق جل
 بضوزكررصل ترس زا ايرما صوار اروزعواروزعالا مي رقنامو ل اتي نارب اظنا ىصَسقم ناو ءرهؤلا ىلا
 ادموالاوا مخل ايلا ل عو اروزعاذارعو الا ىالدعري ز ىف ليث ايريذ ع اروع ادع والا لص الاوررصم_ نوب و
 ثا ثمل ان ارورغلا لب الا ٌيذ اكرا ىف اءالا نسمي رحب ام ىارججا نا لوعشم نا ناخذ امبير يار ورغم ا ضو أع
 ير ششسلا بطاخ لا لمجا نيب حو اف ضارتخا لمان ورغم الا مر عياامىا عاشت الا (ىلك ب لووعغم
 رارئابسوسولا لئرراق ن اكن او ناطجشملا نا ىااليكو كبرب ىو رو ل شل اا ناطرعشلا
 رواسولا حن د ىلع قرر يددل سيئو رثبلا_معم نم ميصعملاو رش و هريل منش عطري يف هداهحب مدارْسلاف للا
 لما سوسو ربع لنا ناطيشلا سوسو عفر لع نيعملاو نا ىو اننا نع ىف ايئاركؤ 8 اقازع
 لاعفلا قلن !سورملا لذملا ناكل ويغتو بلل اد ازور الا لرمص ىيرتاب ىلع نسا لري حزعت
 ى واصاززيزمجر بلا لخلل ذ امد دي دج قل تايد كتي اشي نا لف امترلوق رت مت ارم حبس
 واسيلع ةواّتشلاو ّةداعسارانب الادإم نرقلا فل سيب عم مدا عقرركالا لئالش ان قزاو زوق حسع

 مامر قو مر حرا ف ملل وكب اصر رص
 م 5

 ل ازرار سحيم وسم ل هب
 زيك يل |

 اينو م0 ل 7



0> 

 دقن ا

 ما 1

 , ليئارس ىنب 2 هييلا نرسع
 مروعا

 لادم .

 كتاف! (عت ا لإ هز وع لت النةبلذلا نم نوديعت َنوُعَرَت نم مانع باغ نص قرفلا قوخرحإلا فةدشلا رضا ْمُكَدَصاَدَِو
 لكس رش ان لل ل ذي انو دنس وماعلا

 ِهاَرْوْفَل شان َمَو ديحوتلا نع يضع ل وككصواو قرفلا نم بي ادد وه الا اهذشكيال ةدش ىفوكتالكدحو هنوعدت
 لارا ا رس >> ر وسكس ع را هلق وو < ِ 0 هكر س 15 ىث,د 31

 مري ىأ ايضاح كوع ليسري ون دراقكض دالاى ا ربل بنجوم فِسَت نا ئْدمْفأيعنللا دوحج
 مسي س-ي--ببلاا يس سس اانا

 لا ةبسسيوح

 ٌريت طول م وقكء ابصحلاب
00 

 اجيرىاويلا نبق اَفِصاَك ْمْكيلَع َلِمريُذ ىرخأ ةرم ري ر حبلا ىا هيف مْكَلْيِعُي نا نصا زم اظفاح تلي ركل وليد
 كة ا ا 00 ايلا ل عقل رار لاو

 ًاعبأتوا اريصن عيب هب ايل وكل اور الع مكرفكب مكمل امي ةكَقرْعب م ككاذرسكتف هيؤرصقلا ئشب ستال ةديدنن
 لزم سابع ني » نك ى الا

 هعيوملادجبمهترأوط هنو كلل ردغو قلخلا ل ادتعاو قطنلاو ولعلاب مدا ََى أنلضن النو مكي انلعف أم أنبلاطي
 عيب و لست د مدعم و2 يب »5 ساس واير | 12اإ كس .رقاةصرعرم ٠ 72 2-27 وة
 ةليضْنمن وحولا ورث امرل اك يك ْنَمِقِريِدَكَى ع ْمُهِنْاصعَو تبيلكلا يق مهر ون فسلا ىلع ركبلاَوباودلا ىلعّربْلا نك
 ءابن الاريغرشبلا نم لضفا وه ذاع دارفا ليضْتمزلي الو سنجلا ليضفت ِداَملاَو ةاالملا ل يشتو أهيأب ىلعوا ا ىضعبب يف
 ْيمُف ةمايتلاموبوهورشلا بحا ماشا امان اقيف ملا ءابأتكبو نالخ نما أيل ا قيفحهيبنب ”خهمامإي يان ع اوعُرَن مؤيرلاا
 22 نمر مرج ةلْيَبَف مهل ابعإ نم نوصقني َنْويلظْرالَو هبل ودعي ك كابن دلاىئرئاصبلااولوا ها دعسلاوهو هيمي ةبنكلم قد

 ها ىو هلك
 ا لس

 رم رع ىلا

 2 يدل ع حا ال ا 7 0
 كضاو باتكلا ةءارقو ةاجنلا قرط ع ىععل ٍةَرِجللا فوم قحلا نعىجعا اين دلاي | ؟نه إنك نمو ةاونل

 اق اوُدَك ةففخم ناو هيلع اوعلاورحهداوم رحت ارملسو هيلع هدا ىلص كولأس دقو تيقن فلدْو هنع [قبرط سعيا ©لّييَس
 قحلا ىلع َكشَبَبْنالْول, ليَ كود الل كاذ تعفو ادة يع تشتكي نيل نع كن وازتسد كسكس

 ١ قو ا” تن تلي تعلمه روت ا 4 76 هر 9و محك و مك م

 هيلع هللالص هنا قهر صوهورهحاحلاومهل ًايتحا ةدشل نايلون وكريم مهل لسبت ل تيرا ْنِك نقل ةعمملاب

 أينرلا ف كريغ بتسيام ىلمىا تاما نعّصْخْضَو ويلا بانع ٌتْعِض كف[ ت نكمل َد| برأ قالو نكوبرمل لسو
0 

 نيل الس لك قربتعم ار سا تلا نم قري رص تابلت
 وا نكت ادوجملا عيت من وعر نسون لمت الصم اديس الا وكي نا لمس هاير اناا تيل
 لو عسا لقبا نأ قيم لا لور ىلع نويكتو لط ابي دوب "لس بج ىطتنم نولي نإ (لتيو لط ابي
 «قلشس تاءارانكع نلو ملل قي ضيم افطفترءاطفيين لرتو ضعوا ليت ار يفك ن اسنالا تاكو

 ملاك ضارعالا لكس لذ ردم مم اف موكا هربت فوز فيل علل ءازلاوراكن ام. ةزمبلا متم اذا وق |
 .امنوكت م ارتسالا قزم تمدقو اطبق ايل ضطعلاءازلاو انملب تزعال ا ىلا معامب بسب ذو ىرنتلا
 مفك نار وقد ل٠ اذوطع/ل رقي ل ثمل راييغارعنو ن ايمولارلاقتفم انين او لكلا رل
 كنا ىلا يفلا نع امال | نونل ايوزشنيحت اؤتلاالو رايي ايؤرقت امو سم اوف لازم لج ميرو لا
 رب انف وعلب لوعغم ا اهررمظا نامصو ميفربلا بناهيلوق سكك حرا نائب ن ايرارفلاو
 يبس ايلا نولكن اد مب ابروعستى الام نولي نازوكن عبد نرظملا ىلع ويصنل زا لل نئاو لطرالا رادبو
 مك طم (طيفرسيف منثا ىزلاربلا بناه عملا نأب بسيج او اويلدعي نا مهبجض خانم مزليالو لبق
 باهرلذ فو هيلع ناو ريقي نإ مم اا ىعملاو نيل اهلا لو حرم قرم اذربدعاوتلا ىف نكي مرير الولد
 بشاب صل لا الملا بس ابسا نم بهار ا ارب بن اب لكى لو راوسرئردق ىف املك ستاوج ا نا لع بت

 ثلا نمر قرف ى ونسي نا لقا ىلا لع فض بلا بن اج شوكلا بئاج ىف قرعلا ناك ا لب ب اسخسكربلا
 ريت امتد ها ور اؤصلا ةرايجلا ءابصفأ اور. اهصخلاب مصنوع ىلا اهصام ميلك لسريوا لوق نه ٠
 بصاىلاؤا فكرك سي نا عم ءابصخ اب بصاىل ا يسن ىنعمل ءابقلا مك يىا ىداشلال وقد ريبصفل

 لمئرلاب بصاولا عرراشلا ولف يهرب ىذلا باسل اود ايصخ اب برت قئلا حررلا ناينحمل سوم اعلا ىف الك
 .ءاهصملاب رئدمو لسن يساب نم خل فو بمرطط باب نما صحي ردع حر ايبصملا لفو ىلوا نكد ورفع عنبص
 او دوانماباصسا ىا ب نضام اوق حس ىداضربا ا ب لى ار هنصت لا ماوق لشل#- جنها
 انيك قلو زوق كلش لا» ةيلاطم ى ا ورعملاب عرابتاذ طوق نم قرطنو ا ضنك ى ا ادنيمجانمرابتلل

 نيل منول نمو مب اف اباذ مسديراب نويكاي مهاامنم يظل يلصروم اب ىرانتولثملا عيت ولكم (نفرش ى نمد أ
 قمل ماركا لل لما مادهغا امنع |عينب رانا ىفام مل قلن يدا نا ادنسو يجب روصو نس شب للم يلا
 روروعسلاولا ىلوملا لاق مد ىنب انسرك ولد لوق تكلس ىدام» كلزرؤطو مل بلو لخ فحم نس ل عج

 ناإرذاك يدنا نانموم مدى يادار ومر فورس سرق سم ماياو مبرجاقو مبرمل طا امير يطا دك ب
 قينوئبالن ايلا ماطكتسنادب نانموم مرو تسسينى بيس جن ميركلالا مرت نمر يفرم ا نرجع نمو صخخإ
 تلا يضأر اوت بكن كو تندد تاما قف اشيان طابو تسادايب ثااربامب
 نئارطسو رو نايبلا رورا» تس نايازا مو ملرملا لسريف عنا سلارب نايسدأ

 لوصضلالسملاو فينا يشم لا داما رسفلر بف تيما ناسن لعق اذا انرنعد ىل | توملاروب منرامطرفلا
 ى ود نونا شريد س اهب تيفادساجن نادائم ادد فد وطور اتم ابرلا ىفاذك لطم .ه_زيرف اكرام
 داس لع غلو روي ترولامعب نا يروم اروب مئرارط لوب وزرلا لبث ناو تاناويف نم ورؤك نول ايس

 ندالا ملا ملك سم اوبج نان الاوارأا شع ىف اذ ناب تيجان اسالا مر ولا اذمبف تاناوجلانمورخ نود

 ىئ 'تايطلاساة يل» )ل عري و ريت زاكنانالارافا ضباب رشا مرح

 هاو تسيتابناما يدم الا عبمجج ن !ليقو بوب اور غلاك ةيئابنلاو نيب او نمسل او مل الين )وبلا ترا لناسملا
 ترا» ناسالاريغل از لصحي لو مار عتنلاو لعاير فما روب نييسقلا بيه ابالا ناسنالا ى د فّيالو مينا ديح
 ميركلا نيب قفل نري الخ (دضفو رخو امرك قل» يالا ل واف لارا نا معاك ضف دات صلال
 قطنلاو لمعلا ل ءيوبط مث اذ ولو ماب ناوي ار ماس عن اشالا مك سنا تالاّعي نا برغألاو لييضتسلاو
 لضافلا قالغالاو ريان اعلا بالا مفل او لقعلا بز ءطساول زر ارت نام ةروصلانستوايزلاو
 دقعلووزز عزم شوحولاو م اسبلا وكلا, نعم فرق هيل لس عر يطنتلاوب ىفاذداو مركش وب لالا
 سرب ني يطق لاوزق هلل لاو الفلا ل تشو بيلغتلا ليج عل وقحلا ىوزل ىااسيباب ىلعوا
 ليلا ناب باهإاف ةكئالملا يتم لضفار بلا عين لسنا ل امام ب او نيو دك ملا سنب نمل ضان اناا
 لكون حرار سنجلاز يطفل نينا لارجاع الزنا ليهم كالو نمل ريم اع نمل ضف ) هم لف سؤر ن٠ىف اني الف سنجاب
 . طي زلاوكدن مولر روق كال كس سو لادم ءكدزلا لكس لجبل ضع نا لع لديرهضومفج يك نفل نان للشملا
 ءا” نا ماي لاَميف ياورتقاى ارراوتنا نم ان مم اءاي لوقر يل وعطم ء العر كو اراينطاب ببوصنم ايلا

 ىنلا عزل واو لمعلا ذر ذاالوم ارب نئ كرا زم ا ىف ىذلا طيذم ارق ياوص ةاونلا خنق, رقت تطول
 للا وررغلو رطسو لييقف رش لروما ةاونلا خش | ىف ىلا قرنا ىف ىلا املا وم) رينا لولا بفرك

 بالا ةءاذوروق تلك سوما مر فصلاو لقعلاو باقل ارز ىعلا مازوت نيل“
 رضي ومؤرعبلا ل قريعبل اد ات ن اكن او انسب وزرلاو حا ابر نبل وا نم بالما ةرلرقذ مدعو لا ةراشا

 ذوكس ريكو فيمن ىف لزنووق حلل لال دارعبالا نيون اشم دلاو ريحان منال بانك
 الور شعنال برعلاى عامك ال اهخانيطحت بلا ل ل نال لسور يعينا لصين اول او هئالصاعو نناطلا
 مراة مو نونلام بال ملول داجلابرموف ل شف ل رلوقياو طعلا ىلع عن ل ملوقب ولا انئادصف ىبحيالو زم
 | سف تلعتإل برعلا تلاقن اف كيو ريغو لصن اوارلاوانيالص نر هسنالو علرنال ةروسكةرصوملا,ايلاري شنو
 سوا اوراكن اورْسلال زن اذ فيد مط نار توكس وا عرلو سرور يلع رنا لس ونلا تن نمار ثو نيل قف

وق و لب 7 ايجلعوب اف اطلا ناو ىزلا نيدو ف مهءداو اك نإرقهلك  ىواص
 ىاارفاو ز

 زن الالام لو ارم مل انروؤلا كام ا ياذمراوق حس. روعسلا لاو لمجلا»# س [تلالا ىف وهل ب
 فسم او وصولا نزع م افغ انهم نعم تنام ا نم انعض أي ازوو قولي نم (ىنوص ينزع مالكنا لضا ناك

 طا ن عب بذا نورت نمل ضر ة جمع .#امهقوصو مف اضياك ف عييط أم اتم فصلا
 نم لكل شوا و ايزالا_ غسان نوعرئالو ماوس هب ايبرطليال زئنيج مناف هرهد مايا الا ميكراوح ل نوكرت نن لك

 ىداضيبا» ىلاوترسلا الاعب اف ركحن ناكولو معآ ءا نم نو ربحت
 لسا وءايبالاك ملا صاوف نا ةرعاش الار لع ذا نّه !فالغومواةاطم ورب ار شبلاننل ضف و عع

 ماوع نم لضعف راولصصلا مب ور شيلا ماوعتو ليارزنعو ليئارساو ل ايو لربتهبو كثر ا صاوخن/لضف
 ملا سبانلانثناشالا حايصملا) سانا لك وق جيلسع ىواصا» رعبرالا اسؤرلا عام مبد لازما

 لعينك قزعلا نزع زوكبت نار اولا منبت ل ارذ لكس انإلاو عج او رواول او شنؤملاورزملا لع عقب نجت
 تلوللق كم لا” تضزمرق ةزمإلاىب ّيلادافلا نال لام ئززو س انرنر ىلعت سان قف س ايري
 ناف نرقملا تلبيس اربالا تانص نالو يرام اوم اذول باوج نال نولرلا سرير اقول لوقي نا ىيلسانملاجلا

 .ءاصال عم مرق ل م ميول شيب ن ولع اكن او ايوب اسيل ب ازعل جرم (لع نمير ايها
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 نبل رج لك قربتعم ار سائلا نم قري رص تايد
 َميًالاوزب نا ل ع قبب ازيا روميلا لاقل لق حل

 اول ٌسْفوولاو ارسم يدم ابره اقمد وسلا ورك يندملا مدق ال رسو ريل لا لسى بلا نا كل ذو نزلا لوين
 مايمبالاو مينارإ مب ناد سّهملا ضرالا ىبو ماسلا ءايربالا لصرا ناف ءايمب الا راب هزبام سسك يل مس اولا ابااي
 تنكنامورلا نإ هنميرئسلا ناد (ديلا فاز اميلا روزا هذياماد مالا تا مهنم يب تنل ن اذ /السلا معي
 جررطراعصاريلا عم صريح اى ىلا باور ف  فعدملا نم لاما ضلع لص لس هيلع يل لسلام وسر
 نا نور ملا مب نعم اوريكم بلاد مب ضرا ضرالا ينو يدم ا ضضراانرب شرا ميلا هزي لاو سلا لزناف
 ممن مقام نال لاب يل اذ ورسضنب جرزف قبل عزام تع لس ريع ثنا ى وق مح ان وركب
 مسلم رم ازور ارئجاب بررعلا ضعرا نم ووزن ناو اراد ربك ن وكر شما مك يوري ةروساو هع ىلا نع

 م داريل لوكيل ىا لو زفت وق حس عرا» هول امالي ريع رشا لسو سلا
 روك ئالفو لكيارغار وب ىال هل وق جلس ٠ ندين زب مهسراؤلا,ذازفتسالا كول مترو
 عرورلا ماسلا هلع رك ير ريب اوكا معضاخ سكن ارقد نولي موق إى لراس هانم كاش ورب ىلا
 رلؤماررصلا ىلع بستن نا ايدها رجول لايف د سو لحنا نو عور ةواعلا سلا رو نهض
 لل دويل ازر ل شوريا مدسكى ا غال ١اس لصد ضلا لاك للا هدس فك انس او نسا ذا نساك
 نايا زمر اشسا ميناينكى ارلوق قش # برين نا حوت ا لوما لك سمت نه ضسل ثلا ا هت لالوت
 لائسنالاو لولا لم لري ولا ورب لصا«لا سما لولرل لوق حب كح ١م ضف انا عرزرطب بوصتص نس
 ىف و ٍليامال ا دايما سو نم لايسنا لاوزلا نس ملا لولو نمو هويرعمسنال لالولا نق فلرلارثسو
 24 او مشل الدواس اكسل عرالاب لمن !تملدو لريب سلمك باي اكرر لا ,سرلطد حر ايصملا
 مخسب يودرم نيا ىود نيل ارا و عرا# ازعيا ببوزلا ف لحس راوتس فل نع س ملا زودت باين الولد
 رباجو س اي نبا نعروُف لاومبو عير ذسب نوقو م لأم ف ركلا ارلاوز سمسا لول داع وفر نب ان فينم
 و[ وروعسمن يا نعى ور اذلو امبزغارلو لد كر نتج نك لع نا ماعلا نبا كدرو ةاتئوراطعو نم !لوق ومو
 ليم رمل و ليلا كولا لص ا نال لد لا نمو ىوخبلا لاك ىدسلاو لما مو لي نعلاو تخت الق
 تريئاولل سوم اه ديالا سن الر لعمال اذا انال و رب نيالا زيك ىل وا لاوزلا لعل مك او سري عوا سلا زاذا
 الصلال طع ردا | رما صوار زر |نآرثو زوق حشا لارصعلا ويظل حرز انا ل مو عولصعلا
 ضفثألا هردق انكر فلا نررق ييعو ىادؤزعالا لبس وصنم إىل الاد حرجا ةولصيريرلاورففلا ن ارق تاو ىا
 ىا لعشر ايضاب بروصنمزرا شملنا رمح” لجل ل لا فال ا د اهسا نال انم ىل انت نترعبلا لومصاو ءاقبباوبارعمبو
 تيبس الاس كر اهنوكل ةرلرقلاوم دان رق يس عيشلاةرلصررق نإ عمور نآزرق مزلاولا
 رطل ةولصلالب_زدططومداننم انكر تسيل َجدارقلا نا مذ ضميت الاي زيدل ميكر مد ادوكب داما
 اهأئيرهلا لورفلا ةولصت خلاب يضول اهي دنس امن نجلا نو ن اذار ف لي دلو ق ماها لاق
 زجل او لكنا مقاطع ىعزاج اف ريما ئررعلا ناب فشل خاص هددو اسس ايي | خو اصن ايف بروجولا ل“
 فلاب الوق حب لصملاو خي الا يزدتلا فحمل ئلا ناىبب لق حم عيتسلا نم سيل صف عي لاهشس اور الإ

 ةففنم نإ ةءاربنالا ضر جنان م أشلاب حلا فايبن تنكنادوهولاهل لاق امل لّدتو هنم انام © لمَن اكو ةرخغلاد
 2س نوكلدن يش هاكْئيق اكل اهمذ َكَقلّي َنْوكبَْي و كوجرخاول اد وْ كوريل ةهتيدملا ضر ضل نم كورس داك
 كولد ٌةولَّصلا وق اليدبت ثلوج ايي رِجتالَو مهجرخا نع كالهانمممهفاتنتعسكى ا أديسون كفنان نم
 نإ حبصلا لما ناركو ءاشعلاو برغملاورصملاورهظلاك !هنملط لأبق ليلا قسَغ لإ اهلاوز تقو نم ىا يدق
 _ نود كا ةدئاز ةضئرف ثهلؤأت نارقلاب مي لصف نيتك ليل نينو رادبنلا ةكت المو ليللا ةكئالم دهشت © كوه َناَكرفل
 .تورخألاو نولوالا هيف ك سمحي © اوبك اّماَدم ةرخالا ف كير كمجقي كدي( ىع ةضورفملا تاولملا لع ةليضفوا كاتم |
 ىزاالأيضرم الاخداىاقرِصْلَخْرم ةنيدملا ُقِخَداِتَر لكَ ةرجهلاب رمأ ايل لزنو ءاضقلا لصف ىف دعاقشلا مات موهو
 كلئادعا ىلعأهب فرصنت وق بنس نول نون ل عجاج ىبلب تذل ل ًجارخ قنص جيش كم نم فجرا ورك ام
 ._ لص اهلخ »ل كدالئاز الحمضم © وشن ناك لطب نإ رفكلا لطب ”للييٌقَهَرَو مالسالا ققَح ءاب ةلك كلود دتعُلقَو
 هاور تطقس تح زا قحلا ءاجلوقدو 5لي ىف دوكب اهنعلمت لعجذ اص نوتسو ةئام ثالث تيبلا لوحوملسو هيلعدللا

 ومهرفك© رامبل نسرفاكلا َيْييلْل لير ا هه "بنون متي و ةلالضلا نم ٌءاَدِش َوهامنارعلا نابل َنِملرَنَو ناخيشللا
 9ع ؤي نا ةدضنلاورقفل ولا ُهكَماد] ةارتخمتم هفطخم ىنث "هنإكأَكَو ركشملا نع لوما رفاكلا شال لعام آد و دب
 ىا َكيلكيوهبيثيف اقيرط نيب ىْرْهآَوْهْنسِي لمْ كرف 4تقبرط هوا لع ُلَمْكَي وكنموأنم كلم هند ةمحر نها ظونق

 قر ةبسنلاب كيلا َنفْعتْيتوأ آبو هنوماعتال هملعىا
 كب ور سر بسسس

 قررا نمور رحهل لق ندبلا هب يحي ىزلا نمور نعدولإلا

 ,«ليثارساىب 0 مىنلانخ

 د م سس
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 نامجووزب ن' ىف لالا نيوز وق هيل د لاكن /رئاوم دانيا الفاو ق اضن الاب بجاولار بكت ضن ىلب
 ليلا نم موق موه ريروت نوزى ماع اسما ناناو ليا !ضعب نآرقل ايروجب ى ارب ولع ارا اهبرعا

 ىناكناد عرامجالايابما تسسيل عم واو نال ايريس ىنقستي ال ضعب نعم نم نولورئبسف ليدل نيرسساووار ين
 ندا لا فرك انيارامل مم ليدلاب /منلا نع ةراريعد جبل اننا يبرعلا مالك نورعّلاو عم وب د عّررصمسا

 عقلا ذنا ثني نم اريتل كلذ “لاق نا بج هرمي زا ةولصلا ىلا ماكو موف نمل سل ابريتنا نط لاقي
 لضو (ونلاوب دوبل لو م اند حرزكو حت بلسلل َّن ا لعطتو ميلا وب و روج ا لرتدمجتلا نييس | ىف هدو
 لغشما خص ناذ مونلا ىاروجبلا لزا ىاءبرمبب وق جلل اضولع لما نم ب لضم او ثاذلا نيب لش
 وفتلارجاملا دات ىلا نعريبجولا ىوروريكلا لو روعسااولا ارث اطيز متانلاو ضمنت او حجل اك لازال اي
 "اهلا نا برحلا مالك نورحملا لاو ]يزل ذر نت ىف اهو ندا رم ذا اءاو رض اعيان: لب لصملارجاملاو
 اياك ننال ار لمتنا يسجرفرويم نا ةولصلا ىلا /ونلا نم ماي نيل لاب عرف نا اند مم ناوب
 ملفان نا ىلا يرسل صفوق للا قو لضن وقبل ور ضضن ىف حراس راش زي ىلاو سا رضن نعد وج ادا
 نولي نا حن و ءاولاو سيف اعلاكر رسم لفانل او فان لفتتف عل اوئلطم | وعفم نوبي ند جحر ورجل ب لوعغم
 نا لكبر شعل ازر مان ود كل ةزياز نب فلوق ل الس ٠ فان ةولصلا نك او لصن يحمل اولا
 ناوىللل ١ تاولضلا ل عيار نال ةوايزل اوم د ىوهللا نحمل اب ءلفانوسورسما نودرقح ىف ايجاو ناكل يللا ماي
 مايك نا له قب ازبو سلا تاولصلا ىلع باز يدم ءلييطنىا يطفو او و يلع انف ازرع ن نال
 عرورفلا سك ناررعم نالوقلاو رسما ىف ليزك ب ام سو ريع زيد السر قت ىف ابوررنم ناكل يلا
 ىلا كئادعا ىلع اري هش وق وق حل لجبال ىف عرراشملا اهيل اراشاو نزانل ا ام حرص و
 ملا لع وريكس ل اكو سانلا نب يمت لاو ل لاو مورلاو سراف كلب هرعرف هدام د لا ب اعاد
 تقبزراتل ة فد حودمأ ل لبو بيذ ىا نرغاذار صور قبز نمل طايلا قيبزورررق حلك سربإل
 و ب برم ررل اب نعط سوم اهلا ىف ارنعفيير وق حلالا ”٠# |[ىنول لحجضلا ى للطي قبرذو سرج
 ديرب ايسر تن الانا ع ىاتنتس يحزن نلت "١ هوك اصح الوم و بشن اروعلاروعب روق

 س#و رأى فر عصفر مرا ىلع اي ىلا لاو رطسصا سان نم اكو لا قرف ع اخ نش ام قفل و صاسزلاو
 ا وومر ور رف حت و نايل عر هر دارو ى هزايدن اجيب د ئيسداهل ايه اهي انوزوق لحم

 موا امورلوق سوم اهد' هايزاجرسللاب ئش لك نطعر يبيك عب تطعن لا
 باطنلال وارث وا امو عذاشلا قدارقلا لب ديرما خلا |ربذو عطروتلا نييوادوملا لوب ر للمال لعلا نم
 . د ام لن لل اوك بخل :نيسشلاب ليلو اوطعا ا ملحلا نضاوطمعا نادرو يلخا ناو قلخلا عوبجب ماو

 ريفص ناكل امول نال ليكنس ل اع دا ىلع ضو وزو رتلعتز بالو متو اب يلح ملاح انزتميىه
 3 لك ال ييؤلا جب اولا امو شم الاورشلا دبعارذو امل مسيل الازج ينال

 .ىداصاا عر الا د, ائرو ثريا َءايحمب ىزلا حر ورلا يقتنع ى ا عرورلا نعلق تسع
 ” عرلا ل ارعّمس للا ىا خس
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 ان[ هي كا تاون تجاصملاهرودصلا نم كوت ناب نارقلا ىا كي امير َقِن نبه ندا انمِي مسمن[ ,لاعت هلع
 - ةؤغو دومحملاماقملا كاطعاو كيلع هلزن١ ثيح ايطع © اري كي َناكدَلضَف نكي[ نق ةمر»انيقبا نكلالإ اليك

 ن6 فيي نايل ةلبلاوةةحاصفلا ف أرقام لذوي اولي نال ناو نا تسمم نول لق لياضفلا نم كاذ
 ةافص كَم نم نارا نه ؤ اكإنتباَمثمَم قو نه لم انلقل ءاشنذولرعهلوقل ار لن انيعم 0! يول ضر ب
 للا ىلع لخالاوُو قحدلا ةوحج ترفل ةكك لها ىا أكلة اوظعتيل لثم لكسنج نمالثم ىا توندحمل
 اهاورهمكلركتق نع ةلْيِحَت نق نآتسب كج كا نكد ءاملاهنم عبني ئيع ادني ضل نمت د نون
 كل َنْيلَيرإ مهارنف ان ايعو ةلياقم ثري كيما َْواعطق اك َنْيلَع َتْرَعَنامَك ميلا طقم ارب اهطسو
 ا ب ع سم

 جا

 كاقيدصت هيف ايي اهم ّنيَع لزق اهاف تيقسول كلور نو نلو حاس زامل ف دعصت ّقرَتْؤ[ بهذ فردي نبل تيب
 نال متم امو هذدا نذابالا ةيأب اونوكيعلو لسرلاوث اسك خلوا الإ ُتْنَأ ام لَه بجيت ير ناس مهل لدور
 .كسو . صور ص كك 2س و 1 ار ل 5 مقر ص ماو لل »جرو سو هو وج

 ل دب ٍضْالا ىف ناكل مهل اكلم ثعبب علو © 20و هلا كسحب| نر كت مهل ق ىو نإ لإ كرولا ثراجذ] ويومين
 هبط اخي هنكميل حلب نجح نم الا لوسر مرق ىلا لّسيريال ذا ومر كَم كمل نقول نيزيمَطم نوعي هَديلَمرشبلا
 لدي نمو مهرهاوظومهنطاوببولا- ©! بأي دل بوب اكن ق دص لعلب فوبَيدكم هملاي قلد هنعرجفلاو
 مْ واَيمَح هوجو لع نيشام ميلا موي مهرس و نود نم هنوادهم ةكيلوأ خل نب نلف هذدا ليوم
 َقاذيْنَلع كدلك أبم لج عم ضْرلاَو توتا قَلَح زل هانا اوملعي اريل و3 َليِلَجَأ5َ 4 رم اقماع 5 مك ودي و7 رص وسو ربا رص بج رم نوب را ضس تي ا ادع ثعبلل نيركتماَوأَوو ايا اوفَءهابوهءاَرَج كِل لاعتشاو اره © اًرييس#: ذز اره نكس تاك

 ٌمتْاَّوَل هلادوحج َهاَرْوُمْلَلإ َنْوِمِلظلا قَد ديف بيرل ثعبلاو توبلل كج(: لَعَجَورفصلا ف ىسانالاى هب

 رفض ال وسر و سدكربخ ارم نوي ناز وكبءال وسر إ شمل لا رلوق و لاوس مهيلص يلا ور ا ونمو ميل لشد بلف ماد صنت 1 ب ةئطإ سا مإ| . هد مر(
 ربح مل ١اس و لولا نس اننا اررتملش_ هل او ل وسبل نولي نازوكمو ني لم نس رت اس - ان ةي صاح انتيراح

 بساوجلا عر امسرنع نحنا لادف يسمي عن املاركم زرال وأ إي طنخم را شعب اوم عل نا حب فكذ مارق فعن املا در تل ٍ 0-5 ش

 ىزلاالوسر نم لاما بروق ىرطا ممتلي نار نمي نكست ى ياو م ذاالوسرازم لا سنك رلوقب | |. حمل او وريف دوت ورهف طعيرطتلا نمل رحت نارقلاب سو عر ئلا لسماع لاعترشسلا نا ناعم اذ نش
 سانا ة' ايولوق كله حرا الاه بصي اسبذع مرئازا ةركتلا مف نا قرع ال اىلعري لوط” و ب ميكر هذاقبب نأ د امد مورردص نب ”ءابؤال ندددا انن ريف طيزسا نم اورزعاو للا ىلع اوظنف او
 ميل لقزوق حل 1 لمس عنم لع اذاولاك ننال وقد عنم وخط ل جاو ناهي لا نم عام قييم ىالونمولر نا .| | فعن رشا باوجو ملا باوج نيمو هدمشس سل ةلاوو طوس اى مس مال لق سس .كداص»
 لانا كم الملا لا ثعبمل ىلا نا ب اوبل لص اهو لئلا ثمعبا موقد البت نم رب لفى ازلا ناكل | | - انما# (مسلا بوحي د انؤساراتما باوبب فزع نوم اد ايلا عرايا ف دعا لبان ذا
 م عرا» كم للا نم وسر يلا شمع ور لا نم الور رثنلا شعبي ل نول وفلفل لا ميلا شدبمي ل .| | .دوطس اظوفشرتداعاد ودادرتس ايانيع لكوني باب لادعن للرب مى !فلرجبا مدون لس
 فا للصوا اود فو ىلع عرمرم مكياطلا ل وسر ىفا شيش لين و نم ارييش لو مسلازب ب سكش ادن الق ىا نئبةزنللوق لع لادتسس عطس اسما ىا نك لارا هئلسل»
 مهد لزق حلسلل فواضرب ريتا وا لالا بسن ايمو مرن اع من و لكيلا ب ىرملسرااب سنفلب سقت الاىا الدوق ىف نرد دنس مكر لا نال لمص, اتسم اا اهب. ما نال مز سبيس ل هث اّمباب كيلع انزتما
 رثملا لوسر ايل انف سو ريل ملا لص ىئنلا ىلا اهبل نلا نع رثسلا قمر سنا نع لسمو ىراؤتلا ىدر يصد املي واهي | | -- ٠ عنراطل نيت ار نع لبو نيزرعبلارنغ نر ريف عطا ا ىف لاو ست ورتسن اميلعهذ كن ان نام
 سلا سيلا سو يلع طرا لص ملا لوس لارج عرف اكدر شب مروجو ىلع نور طحن زا ىلاهتر ثمل لاق | | فطع ا نالوا روق هعلشلا# لمجبا/ دانا مشو( لدرس دنع ا فزد ق حك
 انير ةزعو ىلب_ذلب نب ةدانت ل اق عقلا مدي خزطلا لرد لجنس نا لع ارو اينرلا ل نيل اللكو اشم | | نإ هاو الو يلعن وطحلا للملا و طم ازرطل وطعم ف عرقو ل ناكولو لحق نع نكن نوال كادر
 للنماومدرلوقور نلا نوبرجلا ىارورلوق ايف وظفت ال اوعسس ىلا وتر لوق نينو يلا هزبب نيب عما موا ليت نا | | نادرلا مدخل اادر لل وق كككس حرا لوا مع نم قش نالنرم سل ارزع للا صر م نايتتالا
 زلياءن وعم الو مث قيل اهب نوططمن او مرسل ام نوريرال يلا ىتحم نسل عر سابع تبا لاق تلق روش نول ئمال قلن مالك سيال ءذع البلا تاوتبط ىلع ىف مالكوم ب ولا نئرايخالاو فيل ا او غملا نون نأرفلا
 اذان لئاقم لاو نوعمس لو نفل اب ن يضطنياوربعلاو تايئلاب نورعبتسم ل ينلا ف اوف رقاد متم اسم | | هبشسم ىذلا ربل بسير علا قع ا سم ابريردا لش لكن موق يدل نوم ط وقال اون ناكول و
 ايعروق للا حورس زوسن علا زوعف اهي لباهص هجمت اب نوريصيف نوما اذاوخا مدل ل. | رك نام دمتي درك لوبي يسال واما وفالا سناك ل انرلوق يك. رم .ةؤلا ىف لما
 فل دنع مث تبث او انبب فذ رشا مقسو فيك لكن ان وعمي الو نوقطمي الو نورصبت ال ىاامصواىييد | | الف زلال نا حي تايم الاف غرم ائكسم الا حمو فس اروغكالا سان زكا ا فداه يكل تن اذاداك ايس
 ن ور/رال اهبك نم ا ناي بيب الريف لفن ل اوعم روب اب اوعدرانلا نورا ىارورلوق ل ثاموالا ٍ للب»» ارو الا اونعرب لليد انا ادي ىلإ غل نا باوثاف اديزالا تبرنم لاي نازك
 ىداسم مل اوت م ساوبلا ورحم نوزيكت عملا وا مررسيلام ن وعم الايمو مج نوكيا هيو ميرسملاه | | تسحب متلو تانيب ورا تاز ميلا تمنح او نال ذاجما نيبال سن نمو نااولاقورلوف حيل
 لا ىلا نعت قلي نسون نلاول ات ثيحاض لفن وكري ىلا ملاح ىا مبلل نيل ايات قضوا رات مرق مشل عنا" لكي نمر نلاولاقف تايئالا ارش ابن ولع اوزهااوبلثو
 لواصا؟مك د ريلخت اومارل ريرا نما حاول ولمن ا مار ثملا نكن لقتل ىلع عر ولو قزرلا لف عستنو سنس نا مهلا مص ءايغلا نولسو ءانا فب ةروسكلا ميباديرطتورافلا وانا مينو رسم روم الا هزي نير اوم
 ليلا نلا» بسلا قافتابر يال للوالا ةدارقلاب وهف ىل ناش ايلو لوا فتف اذر ن تبيعه ن امد لرق طف
 ليجشوا عر يفملا نم فت ايا ويب ف نبت اينل اهم وكسو عمو يل عطقلماع نب او مص اعو عن انا نينسلا مب اًمسلروت

 ىنعم زعل اكل بالا نحميب ليو لب هلا قحمن رعم الار سلا باقموق ل أ لوب لوح ع
 ال وسير الا تننكل بلوق لا» عاش المل وز ”لئلملا نث لاهم ورمل نم لور ورش اعلا
 ولو ىلامت لا لاول امنا ميلا تايلارما سيث ت ايلا نا مبسرسلا وربي الا مسوق نول يال لسرلارث اسك
 ورشا قرط متل اساء سيل وطب لا (نا امد يرسملا رع فيلم ىلع تس ايئألا لزنيب ل نلثو لفل ىويبلط ا لري ناوارا
 قارتشناو نآرقلا لْشبركاذب نع بلا تاز او شايل نم لسوريلع يدا لص بنلا لس اك ىلا تسلا نا ملا
 ني مو نئينعَسم اوذاكم تم اه موقلاو ووجررقا ام نورب سسيلو تايألا نبا ايورعب امها نيب نر املا حب ورا

 مقا ثيدف ف الر ورصلاو ضعح اصلا نم عرب ف رنغت دع اسلا م اي برق ى ا ىادانيقلا لق حسلع
 نقلا حتر اذ ىإ لقي الف ىلا لو كي اءرلسلا لوط ل رعلا لوقت وول زن ثديبح نم نضلا حري صر ئعاسلا
 ررشلا ىف نونطيفلورورصلاو ضحاصم ا نم فري ل يؤ رزوف حج نبا عج لا قبس ورب نول اولا لم توك
 روك _ دوو مم دولى رآلا ناباكا ابد نكسر وق حسع ىداعا» ك/ذرناب مالا موقت و عبارلا حرز
 رسل وقاد اسا ميلاو ءانغ الاو ةواعالا ل ارلا ريال ن اي ريسلا مب ارربجء انف انارعي ةداعالاياولرك اد من ن5 ا

 ظج ىدانعيبا» مانع نم (رّمثامىلا قراشالا ن لولا مب طازج لذ
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 احتل الرايب مرايا وحس هررك هذ ما نسا“

 اهلا اوعليوهو نيهلا بيعن نا أن اهني هنا اولآقف نيحر ايها اي لوقب ملسو هيلع هدا ىلص تاكو هلل اًعضاوت قاكْوُشُخ تارقلا

 ىاىا ةساز أَم ةيطرش يأ نمحر أي هلل اياولوقتٌن أب كودانو|أمجيأب ةومس يا 'رمتلا اوُعداوأ ئااوُعْدا ملل لق لزنف هعمرخأ

 ال ىلا هللا كيما ىف ايك اهّناذ اهنم نانهو ْىنَسْحلاءاََللا ابهامشمل ىاهّلَذ انه ىلع لد نسحوفف اوُعَّنَت نينه نم يش
 ن نارتو نجلا ف رف مل ل ائيلب فدا معن الو نويرجلا ابر يلا و دام او ل اعتلوقبب نوب ا ا بسازعلا نيم نوماس نثنالاب نوزفاللا فنانا تالي دال لدتا لهب لان | | | سيف | لج لح جريتعمل ا مس ىتلا نم قري رص تارك
 اسيلالا ل زن امو مازن ال ىنمتشملا نحن اب|سيلشم الا نورقلا ان ما امو ىالزن قئايورو لم بروس | قولاملث موجد توواهانعمب قافنالا ناىلا ةراشا قافنالاب اساب ذى ا ابدافن توثلق كس
 ىلاو عرور وما لواظإر كات اننا ن ادري الفرخ لاري, اذ نعم نيضتيملا نم لكى قحاب دارا هيلع ل مشا ىلا حن اب | | اذان اظن يح !لاّقلراوسفالا ق عم قاونالا بضارلا لاو سزال نك ايوب: وارق اع دا هوان ىاررقم م لكلا
 لس اذن انفرعرّمل و لوق لع نوطخم مانلزا قد ايو رلوق لله ٠١ هيلع ل مشل لوفي عرراسلا دا اذ موق ضب اوبل الكلا ازب نمو يعمم ا اوي أرّقلو وقح سس لج »» ىرخالا يلا يف قال الاكرم
 اوال ل ئرلق حيل ىواصداسل نوح. مكث نس وورصبلاوف ال اح نسمي شيت برر حل! بولس ا ماو اهنم ىوقا لل |, ومثل لا ايشمل ال يد واسم تازجج”ى سوم انتي انا اتلاف زري ان قكلي نمو نا
 وا ريدك و هرحا ومالا لوارل ن لطبلا رارسعا غل ريدماب ريالا هرماو نحن يينضوم ىف حا نا ىنحي ار الو مع متانذف ايهم م اهناانا ىلع زي لرؤ شا قت لصف كلاب انلعقل ردصم 4: رز ىف يلحت نا الع لصعولذ

 باهشلا لو اعلا وبس اثلاو لازال يسم ركحلاوبم لودلا قبلا ليقو لاما عملا لا لوالا قحاب | | ٠ كب رصخو ىداضيببا | لذ مالم لاوق ل
 .ا» اهو د ماكدالا درب اعلا نر لع ليشمل, نان ابد سيلا كلا لوالاير مل نكت ل ظ ايلارزم مذ نمل او | .| ليزر قيود وطساى ا لبا نسور كا ق الغنا ورجل نمد ال راجضن و مدلاو عداؤنلاو ل او اوريو املا
 لكل ومر يدزتلاو ا تدع نا سلوا ىلا عرف ةدمدهي مل نا دان ير ل رغم اورطس لوقت حل كس | | للعلا لسا 'لأسارر وبي نا ناوفسن دو يالا شا لشلانيكم تالا صقنو نونملاو نازوطلا لبو
 تبثتو نام ىا ةرارتو لمي يللا لا ءذعبلا رب ابب ملص مي ةرم ف تاياورلا نلت | | اد نادل ورح لد قل ابالا هشلا مجالس فن ولعن ل واول ال وادق الو اً ابارك نت )نا لاخاينع لسد
 رال تستوي لان اذاداو هرثقيرمالا لراماو حراهصملا فو نكس او ن ناو فرلا لم لا سومانلا نو | |. هرعت ل نادوسدلا صاخ يشي فعلا نم اورطتا فو عدصخ اون اورطتنتس ن دس ىاطىلا قرم وسم ل وابا
 ى ارعولا نلغ نعزو هله /"' لع وحمل م للا مرصد لكن وطقس ىا نوزكر وق هاك ماا ىلا عيا شما لكى ف تيان ماسلا ماك الا تايالاب املا اب لح جرو هري ىروسيلا ل بت راى

 ملا اياول نت ناب رلوق حيل ”1٠ سو هيلع زل ا لري لاسراو ناررقلا لازن ابائبتكىف هانيار ىزلا ..لسملا» ةرابئمل اوما رلى ا سلع !وروقو م« و بج ف لزنىزلا سوسلاى ا لّيلاو روق يك
 7 قواصا» عرش دراور يم سابرهيبس نانا زوكيالف فورس رامسا نا ىلا كلير اشنا نكداي لاوس وقورموقو نورف نينو نيب ىرتب هذ سوم نعى ا لاس الانا لوعطملا معد نش
 داوم لعام نال زجل اود نييسالااكا فوك يا تانيا ب لوهطما لضرب بويضة ي شروق | | لو حس لمت” دبا نحن ل” كلدمب ملقى نشا رن اب لسياسات
 لمين يربلا ارت نب حج لايكات عل ةيطش مما لثلاو ميكا تل ةديزم انا اهيرعا نالوق اهو | .| ام ند لع مير لي ارماونب لانا لميت ترص ىلع نيرا لل لاوس اسا قبل يزعت لاوس
 راهمالا نمسا هنو سس ا نم امن ل دايسالا بلل نس املك اهسا نيس اؤ ١ ئاف قلد اهس الار لفرق رعت لل نولبد ىدد" باطلا ناواى ارم ايل ن وطخ لاما رافد ال تكس لا مارا
 يضخلالكب ل ىزلاو ب حلا نزافر لامكا» لالجلا تافص ع ريجلاو يتلو سيئريسلا ىلاوملص ليش ايلا | | لاسا ا ثدذم لوالا لوعنم“ ازب لخد لي ارما نب اسال انلقفانيتأى ا انمي ضوطح لاول
 رقولت انكي انرؤنا ١ك. لييكلا لمنال يراوثلا لن ىلا وهب روكشلا لب هويظحلا يول لاو يحسم لع مل م,داجؤا مل نلف ىا نايبلا در ةدايعو لم مالا ىلا مب سب سل زرع مهطا ىا ل رسأ ىن نوز
 ةوكذ بيكى زلا بيلا لك ييسم الو لربك نبل عي ىزلا نمل ميركل كر داش ام لالخ لاو لاوزلا نم زيا عال أس اذ لمت انبي ال نظم, داجزا راوق تحال ”٠ ليئارسا ىنب م لسرار لقد نوف وسوم اي

 روس وب ريما نئولخلا تافصم لارلل سل اريبجلا ل ملعلايو نم اب ةياصا ىو كوز ريح ال. ناموا ىئارلا مغلى |رلل فرظ وم نص ىلا طلب قرارطلا ىلع امادررلا انامل فرظومل ىن اننا لع ايلو لوا رييضتلا ل ا
 ىزلاملاعلا ىعح ايلا نوت انكر اد لحجب اجلا ومع اب اهلا ليكدلا لئن بسهم ا ىزلاومتريسبنما كل مركلا | .| . .يلاق تلال خا منش ترك با ىا فصال هان نا هبرمظا نام د هيفاروح لق اء
 ملزما نال اهب هس قالو حس كسور يرتب ( اولا غلب اهلا مولا كام طك و تامل حس "البل الزهر ءاس تن ى ا( ن وميك لعاذ نحب دا انو -ريبجلارسضن ىومت ال يو دامب فمي بكأذ
 ع نحنا راهسالا نما مناف نطترماوار ثيابك د وبجم اوس لاو ئلاوقدا نذل ىهسمل | | قايادوكسانا للزي راشا ب لقيم او دشموق هل سس نعكسا؟ كلر يطو ةيتداعع بالقف ريش...
 ل ائيالفاينرلاراو ىا رتكسمل ازالة وع من لاسم رق دانلا م دق ورزق هلل ا" لعل لك بملف تركى لا ىلا لصالا وانعم ىلع

 ول باوج مكس الو نوهكمتن نر زاو خلا ف فذ نال نادر يف لرعم لو اي نيرا فام مل ناول ىلا وقلق | | لزم ب سبت اء نات سمن ىلا هاب ناو الاورسلادمع لزم م ب تلم ام نا نع ىلا ى اان
 ى اند وز وتر ومو ارسم نولي ناو ملخب نحمر عل زال نولي ناو ركسم ل نوبسلا ىفو باجل لع ريش 6 ىو ا او اق شاور لام لاو حم ركل اع ثلا ىنحر لكن ضو انغ لك ان اورئسل اع نم

 ظ . نصا طاب يكسم ل | | امو سمعتم امى اذب نمل رام ل اقرا نع سوبا نول غلا لاهل اهنا ب ملزق علل
 نام لال اكداكل ا ةداتكه رباب ل اكو عر ئددر وش ١ ىلا نع نلف ترش لاقي ري زولا ل امو كير

 ,ييراطلاب نعم او عراعز الا زازفنس الا ميز طسس نار حلل ري" لئبازاروبهسوش لجراربث لاّيي
 نينلتتن مب وضل مب ام سوماقلا ف لائاغيفن لف لكك ”دا موقد شرم ئكرودودزين
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 راهولاراهقلارافغلاروصملا اثرآبلا ىلاخلارب كيلا راجل ازيزملا نمعملا نمل السلا س ودقلا كاما هيجرلا نيحرلاوهالاغلا
 ممماك لج لات ملى ديمي قتل لرد يجي ريصبا عبمسلا لد لازملا مفارق اخ طيب الا ضاقت ا اع قالا 700061 رمل الذ 0
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 يس اريكحلا عسأ اولا بيجلا بيقرتاب درللا الي كتيب تقلا طيفحلركلا لعل روك ]رق ميظعلا |.

4 

0 
1 

 اكن

 , تع مروونلا *  ا ررتقلاوا ترا والاه قلاخ

 ارا دجإل|دجاولا مولا ىلا تيبلا ىحلل سيول ونمل ىصحملا ليبح) ىلولا يتلا وقال يكول قحلا ديهشل اشعال
 راما 0

 ماركالاو لالجل وذ كاملا كلان تؤرلا لاقل لقتل باتل لاحتلال ىلاولا نطيل رهاارخ دا لووول فلا كم !مافلليصلا
 اقم نتتلإو باع كر او !يريلارصلا نمر

 اوت لا ي نيرتلا هاو سروبصلا ليش ولا ثساولاق ايلا مردبلا ىداهلا وتلا فانلاراضنامناملا فلا ىخلا عماجلا طسقملا
 0 و ةرعرب ىلا نع

 كفيل اهب رسمت كفانا وهلذنا مو ناوقل اواو كاوبسيف تركشلا كمميفأجف كتر كيال
 ىف فيرس نكيزل ٌداَناوْذِجع ملكي وير لقواطسماتيرط هاليسمتفخلاورهجلا كد تايدصقا تبا او كياصما

 ةمأت ةبظع همظع ناري 51 ريكو رص ىلا جاتحيف لنيل كولالدعا نفور صنيع إو ْنكيَلَو ةيهولالا كلا

 هتاذ لامك سأحملا |عيمجب قحتسملا هنا ىلع 3090 للل كلذ ىلع دمحلا ِسيثرتو ب قيليالاب لكذ لنلاو كيرشلاو لولا ذأختا نع

 ئِنلاِهْنِلِمَحْلَا ىزعلا يا لوقي ناكةنارحاسو هيلع هللا ىلصهنع ىنهجلا ذادم نع ودنسم ىف دمحا (0ال! ىور ةتأقص ف درفت
 ةامالعلا ماسالا هفلا ىنل امدظعلا نار قلاربضت هب تلبكأب رخآ !نه هفلؤم لاق ملعا هللاو ةروسلا_رحغال لا !دلو نذتيمحل

 بعت ماشا هألإ تن ؤ ىركتهيف تلادبد+ :ىلرج هيفتخرفا لدو هنعهللا ىضر ىفاشلا ىلحملا نللا ل الج قفتحلا
 ليكمل باتل 1 شكلا نم دأافنسشم ةقيقحلا فوكو هريعنلاتانجيزوفلا ةليسو هتلعحو :مدلكلا داعيمر لق ة دم قدتفلاو

 ع 4 لق قو بهبلعىدلطاقأطخ لعويف نقدد+هيلا ىانصن لنيك رطتأرم | هتدا وحرف, لوعبلاو داتتعالا ةهجأشتملا ىذلا

 بفرحبولو لوبقلا,ىنمو | هتعداناطالابى كف || ىفحضو ىزجع عمتيدبااءل|ى نا هذا كر هلا تدمح
 و أكجاعفن ىب عفني ناهثلا ىسعو كلاملا كنه ف ضوخلا نعزجملاب ىملعل كلر ضردتا نا ىلا ىف طقنكيملو نه
 ىلا ل دعو أهم اهلصاو ةلمكتلا نه نع برضا لاقو تالوطملاب داتعا نيب ىف اكو اممان اذا ايمعانيعاو ان امولق كب حتفي

 جرزوفالا ف باو ورز نودرم# حد ام لكس ىطحملاواوبلاومذ ءادهام لكيلا احلا واوس يعل زفر وتولا يسب اولا ني دم لك جرتعملا ل نيل ا رمق دم اًنرلح
 نال فنزر نكمل ذلو رموز هرلو نع ضن اهب هرييه لع تثني وز هملول ناكاذا كلا نايف ةمنلا ناب دي مست اشم

 لا ىازولا يك ذو نت 0 نونا
 ' ا ىننا ىلا يلع تركوا لبق ل وقيلو مديل لكن وسمو رعاو رم ينط امل اهنا ةرع يف هد ددروضرلا وزرعلا سعت اهب نمو بارق نم 0

 ثلا لسنا ل وسر ناكل اق ريح نب ورع نيرا يال تاك ىداصا» + اارلو زكي ىزلاريس رم ا تومي لاش نعال لذا لحتى زلا ليو وري نعيش ولعل صارو دربلا نو وف ام ئرايلا لوقو انزحلاو مرارا ىف غل يمل
 رطنمف ىلا من !لاقيزعلا يآ ايست ناو لال دملا لقول يرلطمابك ىير لاربع مالضلا حا ذا سوره | .| عادلا ةوكد بيكي ىزلاى ا بيب الق ل كنا ءانعم بيل اوف هرواقلا نحل خترفر هسا تيا لوقو
 برلخلا نم قروسلا هب مم اؤبب تستسضو مانالا ةروس مت اهي ارنا سما لاو سحك نر سلاردي نو ل قيام مث اذا لل اول ا لوق هيج هانعممهاملاملوق و ىلا هانحئر اولا هر وقورو لان لولاشعاب وبل رلا شاب ولزشسع يلا وقو هاعداذا
 زمر ارا وق سس ىواص + لعأتلا اهب لص غنلا ىف وفلفل! ىو لو يي #_ ادوعسلا لاو | | م يربك سحب: لطعلا ظن نع ب تكلا ىا نطايلا لو ل * ناصالا لعاذو اننرم وقدام نش
 لاا نعبد موب ن وجبل ذو (السل يلع سماك ير رز هيله لتا'اةقادالعاى اان | | جامل بقاوللارْسلا ين لكل م ةرفخم اب عراجرلا باوتل اولعلا ف غل ابلاوم لاوس ا رومالا لول ىذا ى اولا
 نايزلا اب نال مرعب ثردزما ل يمقن ما زير ايخالوؤلا تضزفورلوق قع انعيل ا ّنًايسارك ل اوسنرم مع ماى لا نانعش | |. لعقيل ىزلا عرربملا خيدبما وريد ارب ظلاوج دونما هلا ميل ىف س نلا حم اج عم اهب ١ تاشييسلاو زيا وزحلا
 دوه نيش يطب لقا ل زا رل ناك مرسلا نطص عم اموصخريئ ابد يانعيالا ليي (يلااؤ عسب ال ماو ماب مك اهم ىلا ىلخأ اء ضر ضرييشسر ا لاء الاريلا عمري وو ايعلاو انفرعب لق اهلا ثمرأولا نإ اس لايف ىلع
 رو لوقو لحل موطقوم و لما بانكلا نسوق د ويلان ب تدك سىاوب روق حلل لم« فر هرذاك | | فد ذعو ماري كين رقي وق حل لا ةاصعلا زا لخمس ىزلاوبروبملا لنمو عن يف
 يلا ورث نتسْلاو وزع زر ا ىلا ةراشاو جسما نم علضاوأ از ا,نتسان تلطس »ب لمأما ب تك ىا ناك نانملا ثزه للي لم ةرارقي ىا ليال ل وق لرارللا] لاموازاب لكنا مسالا يس ثوا فاشل

 كو ام" ايلا مي ىلا .ب لمع نمر ا هرج الف ليسا نجم سوست علل نسر رص يلا سرت ىلحلا رب الو قحم او رتوبم نم ضمن بماذا اوبسو اوغل ن ولما رعحس اذ ارتد رات وص خرم لس ريل لصريلالوسد
 للسما تايآ لع انعبلا عم و ديآ عمت مم اب ى لا ف لوقو لحاء وطقومو مك ب لل نءلق تلطس ىور لزناىزلا ى الزنا ن ند نآَرعلا اويسدو لوبسيف ن ولما لوى 6 98 نيل دلا عيت ع

 لولا نطعو زوم ًارّيس داّهع الاد ممم وزو لخلا 'ءمو لماما ب اللا لميى ا ريلعو لوو هلك رلزنا نمد ندور سم ارض نك رقاب ةوص حر اذاس و لع رسلا لمص ئبلا نايك صر س يع نبا نع(: فللاو يزيل او ىراثملا

 لور ل يعمم سس م رجل مهو لع سرك ا المع شلال تلو عرابسسملا خش كيلورلا ضع نمو ايعال 0 كرائيلاوا ورد اهيل ىف تلزم اسما امنغرسلا ردن اء نو لياوصا نخب سؤ كت الو يوصي الورْملا لززفدب راو نمو

 رانا ةراعتسا م لكلا لقوا فاصن الا سحاص نيتب ق ؛نانعمن زم ىلع اا فاضنالا نيني لوف حهلشف ىدريطلالى وسلا ٌحتر وشم (سايع نبا نكرررج نبا ري ودرب ال ورمزستلا ىف دازو لاول او يم نياور برزت ار جرخ ادق
 زرتص او لسخرئاينان نيزلاوبم ودق ماو نم جامد هي يشمل اركذ ىوطو نييك ىذ تااسن اب ف اضناالا يش فسيح نال ة رب // املا نريد در نم !ىدررق هربرت نب اإئشل لعل ري اك ولصلا لن اوراورلا ىف تملرن امن ب امم عك مثو لولا

 دريك ب يع لكن ع انما نورس ث رادلا لاق امالصا انس اى رتال مضاف ف استعالا نيب نم فاصنالا نيش | | كفي ىالئولسرمب الود نوي نادي الد لربما لاه ملا ثوت عر تربل زع لص اذا سو ريلط يلا لصون
 ثغور انفو ئلارارظابل لفل رن ىا والضرر ملقط ىواصا» ايواسلا فريتزوسلا نون كلو نال ىاري ألا ف سامع نبا نك تاع للا نيانيرنسم كا ةدددرق وجا جلا لاول امه تضاتال دار اهناسف

 لاس هزب نلوق لك »ب لكاتب ليبكش ىا لير لوقو ىبلك ىاىرظض ىل روق وصاىطنذلا نئاى١| | لازال جا مررت حلل لاو ةيفشو وزعت وب رخو ىب وراها ف يلا ليو رس املك و ---. .. جامل
  -هل» ةاطغمى اول لوقو اريك ا ميجلا عفن يروق ل » مولعلا بعصاومم ىزلإي تلا كلاس ىلا | زعلا يأ لوقيل ناكمسو ريثما لسا نما ةاعم نكرم !ى وريال عقار نلزرعانا ناني لري ايريس
 7 اًصارعا ضرعارقو حلاو ىلبق ى ا اصر وق و ضرع ا ىا بيزمارق و لوق :ج ولك لا ءؤاوا قرر يم سيب ىف ”ليلىف ترق ايراث لا عج ىف و هالو زنكي 0 ىزلار لد رجا
 ثلا لوقيل لى ٠ تبول لال وق حسك . لا »اري ائدو روم لا ننام ملاعلا حصع 1 قيل الاميرماظلا حسسأ | قل بزكس يل ءيمرعلا تاذصللا نضر برب و ىرايثخالا ليم الم نولي هحا ناوبسد لاوس حفرازر إلا وحلا بينت
 هارب فيقن تاروتولاز اد لل لل يرشلا ىنل ل حبو روعسلاول ملال درونج نولث الا ربا تابثاد رايه قمل ناك الفن مليئا طصاعو رخل نابل اذ لاهكاق ملا مانع زحام



 هعمل 4١ هع هل رد

 وحلا ليبس ىلاةياده 4ب هثدا اتق رنر ىدعا ةرخإلا فوهف ىلعا نش ىف ناكىكتو امهف ابهقث اقد ىلا هجون لو دآنعلا يرص
 هلع 1 .٠ 5 ١ هم يا © مما »

 نيحلاصلا غادجشلاو نيبقي ٌتَضلاو نييبنلانءمهِلع هلداوعن نينلا عم هب اتلمجو اقيقحتو هت بلك ئاقد لعاعالطا د اقيذوت
 محنو هللا انيس ءاريثك يمس ملس و هبحصو هلو دمحم ان دّيس ىلع هللا ىلصو 5دحو هلادمحلاواقيفر كلو .رسحبو

42 
 ام ةروسلانيرّضنو هرعت ا هريوست ورعب
١ 

 دايث و ناعيسو ىذح [ةنمرفص سداس ءأعبر الا مو 4ضييدتزم عرفو ةروكلملا ةنسلا نم ناضمر لجسم ءاعي الإ موب

 هبا ةرع سمحوا تاياوشعو ةئامةيبالا كسفنريصاوالا ةيكم فدكلا#روس تام
 يجر هه '

 - مت 107 كا 217 ارح

 الثحا امهوا هبداتشلاوا خب نآمي الل كلن ماعاد رمل لثقو وني تبان ليمجيلاب تصولاوه نا يِحَتلا نحل للاب
 َنيِنِمٌوملارْشيو هللا لبتنم هنن نِماَنْيِرْش أَنا نع ايار ند هرئاملا باتكلاب توخي هر ةدكؤم هينا لاا 55 ٍئ و و امد ) دي اعب لالا »ايش 2 "-_-_ ع 0 بالازم لاح ةليجاواضق اوان اليخ جوع هيف ىذه لعيون ارقلا َبتِكللا نحن هرب لَعلَر ىلا ثلاثا اه كين

 تيبس ا تاكل يي ا را ا
 نأ 7 ا ع 1 9 .5 كرر 3. سد : 7-9 ص ش ورم س3 ,

 امتارلو هللانخاولاك نيل 'سرفاكلا ةابجّوم رن ةديملاوه ثايب ريف نيام اًئسحارجا مه تي ديض ا َنْولَمْحَي سبل .

 امان

 ناو نركز ارولو ىلا 2000
 مه ا ط0 _ حمص و 9 د رم 5 هلك وسم ع نع 5 ١ / 25 سَ 1 ل

 ةرسفمزييبت ةملكْ ههاوْفأ نص عي دم تبظع تريك هل نيلئاقلا مدلبق نم +.موربْ] اوي ءْنِم لوقلا |نئبب هير
 كج ََزَملَك تايْنر ال وسقمألإ كلذ ىف روعي ام نإ :وكتبلامهتلاقم ىا تو نحمر نلاب صوصخملاو مهمل ريمضلل

 .اميالع كصرحل كنماّئزحو اظيغ 0 اًقسأ تب انهيار نإ تلنع ما دعباك امه دعب مهنا لع كسفن مولا جا فكلص 5 1 الك ضم 5 261 وذ ا أ ملول هك 00 114 71 كليه

 ريتخنل ْرُمعْلْبَِل هَ ٌءبَر كلذ ربغوراهن الاورحشلاو تاينلاد ناوحلا نم ضر لع امانا هل لوعشتلا لعدبصنوأ
 و 000 20000 ص011 اا

 تبيح تبنيالا باي اج َنِزَص عام ولعب وود بهذا ىا هيف ال بع يسنك##] كلذ ىلا سر ظان سانلا
 || ملسو هيلع هللا ىلص لس دقووه/ياضاو ره مامسا هيذ بوتكمل ايلا يقرا, ل محلا فراغلا نيكل بخ إتننظا ىاأ|

 نذل ادب لك قربتعم ايس ننلا نم قربي رص تابعت
 ناليولت هلل

 اقناع فق اوريخأذع ازيرعم اى اردص و كلا عز نع ناك لو ىا نكن حب ىلو ىلا عم دك ىاوينب ىف
 لس رهن م انامل مب اورثطاك ا تالوطملا نى حاومفى ا تالوطملا رخل |. دامو ةرخألا نبى ا ةزعألا نوم
 نول املاو رشا ليف قسغل رار شلاو يلد ساو قرصلا مبلل ريل ب اوما من ويلدصلا جلا نير لاو
 ناك او مث روضملاو مترايزو موري اميف عّتبجس نام ابوزطلاو بلا فد اّعفرى ا ايفر فشدول نورك نمر
 ملام انهفاقزررق مسالا نجلا لب للك لا لضم نو يطع نب | لامير يلا مجال ايلا تااهدد اذ متر قم
 ملال ضو رو لمو لامع الارق ىلع اريف يسارا ضلك لا نجلا يفسح ء امنا لوصف يتب نارنع سب ذو
 وا #]صاوب نيثس سس ى مك ا لالجلا تاذورعب كلذو ىادماب نينو رلوق جس نيل كا اذني نم لح
 اولا توّبللاي رارلاو | .تيلارجتو ب وزو ل لا ل رورج اور الا نال ةراشا هررق تماس ة حي”
 . قواصا#” راع ثداح ال اطورتسى ذات الادكلاب ميرّصلا ثدداىلاو مرن ارم نين قرفلا ل صملارياو لن ارارتسالاو
 يربط ممل املوقب ف نور لاممالازبو ب راهخالا ىارششرملا توبي كككزب مالعالاوارلال بدق تي
 مب امل وب لك نور بت لايم انااي و شارل ا تشب ءاهثلار| نسا ازسلره ا توبي ىارب ءايثتلا وارلوقو .. قا لفضل

 راما موق كن ورججلازب ور اسلاو مالعالا ىا اهبوا لق هوان الل شورعلا ىف ترام ارينا حمد لينغل يانا
 هزي ىا ثلاشلا اب ريفا تالاعارلق بس لمن جاو وحلا نين عجل نيرط لو اذ الاورج | ىف وعتتسم
 ابزلا ى ات علا (ديفارلوق لحس م سا ثلاث لائم يفع يل شمل ثلا بديلا لنا تلاها
 راشنلا ماحس مالع لاو ماع الا ملمس اناء ائسنا نا سلق ن ا تاذئابامذم لكر عقم نهرا ىلع لالرل راف
 نباك اعف ةيرجئ ملا سلع ذا نا لص ر وصمم اغلا لصاى او رصتتملا لصاملا نيب قرف نك مث نقر ثلا
 لكن ( امي دمتسا ناو روصقرئاطصام اسبب نايرالا ناكط صف مي اشننا لع ناوووصتسري الصاع م اشلا
 لل ضم انئاذىا تانللا فزع لع اذ الضال تخاضف انو وق تدك ىواصائ ازلاووصتل
 لاما حش ,, نحلا ىف فانت ظننا ىف لسا عرونب ىااهوك,لوق لروحسلا ىلا ةرابعو رين ادم
 باس لاو لقت يلاملا ليج ةركؤ موق و لف ارم ىف لل ينصلا نموا سؤ ارم ىلع ف ب اعللا نم ى اين اذ
 رنلملازت ىف لاو يف ل زنا وق ىلع نوطحم اول لعب لو وق نال بالا نم الامر عجز وجم ال ف انما
 بو ازب لطب املو لائزوكال ناو ءلصلا نعبب لالا ىؤو لولا نب لمن ايمو ب سن نم لامر عت

 يسن و بو لزناب يلح زن 3 حمل ش سس ٠١ اهق لجو اهرطل لعبت م ورينا ورم يسصتشي نا
 مب نر ملل ا" اساب رلوق ومب د اهمز اشكو نزف الا لول ردا ا هررشو املوا زم ى بيلو يغم

 عرس او عيل يعلم او لك ان ضل لوال اررنزي لبعض ولحم ززيو روق نا ىلا كلي دانا نكرفاكلا
 نالبب لايجب زكو لئرالا سس ”ورنم نرتب ت اومساواكث ىلاوت لاري حسو ورزول الاون شرهم مذ“

 ءاثلاو مزلاداشناا لمار لعب زك ركل ق حلطس ايل وزؤتي نان مر ل جس اءارلو نمر لل اوعد

 1س ل اس

 هذبو ملام وقير ملا هردق ضونك مزلاب سوفن 0 ارم لع
 : ا” فوزكرريصم تضف زا ىلار اش ابذك الو قمل وق يطلب "مس داطنال ف اسم ملم
 ١ || تشل يذارعإ ءيدافلابهانعم تعرب رجب ىارلق تلحس »+ عكف عت سوم اولا ىف حن ابرلو
 7 1 بلل الفورا و ريع تام ك الرل ياو ت زم اوس اونسول,ل نا روت حل سس قس ل موتنا داضييا
 ]| بشن لالبال ىو ان رجم ابيل /مع ولم نزحت ل نيم او لسور ثلا لبلاد موصقملاو سكن
 لئاهق جلع :نارفكرفطلابررصلا عرس انمرلا نال دعى شنال نايرالا لل طري ومف متلو نزولا لص اما
 ىلع يكسر ناو ل لوعفملا له يعتني نازوكم طيز لزق تل ووعسلاولإ + عال ى ار لوتفملا
 لص زرزب يلمماهل و ريت لحب دن النا اينانالوعفم نولي ازوكيدو امله نحب روج ع رلمج نا لاملا
 اناني كيل 4 حر ا٠ عزيز فص فو زب نوعي نازوكبدو لوخفملا ىف ةرث از ماللا نكي نازوكرو ءلعلا
 رجلا نلا ثسي نم وكر يفف !ءيعصل ىف اذوب رلوق د بسر ىزلا سيلا ل عررم اب لحتى زيلاوهب ىلا لاق
 عزا هدو اهلارّيق لع ناب باكف تاهنلا نم اميلع مل اصو لمت نم واع اين عطش ىلا ضرالا لس لا وانعم
 وا ملباوا فما بامصا ريما مدرلا سوم اهنا ىف لاثو يدر[ رولا لب مبلل مرا هطعس
 ٠ بساي لكل جو اول امو مدد م ذامساو مجرمي مدرو شن ركبوا شامر حول واوزرع# اوا ىداولاوا مهلك

 موتنلو ميشو ضلال اءاهسا ريف بسك ولم لا نزازلا نزلا ب ولنا ضاق تطل ا” نوللا
 '. أ كنلا اولا مسا ملا نا هنعيتا نصر س ايع نبا نمو راج نبل ياو ص ار نم عروللا ناكو فعلا باب لع
 ىف فمللا باىسا رهف ىزلا لبي مسا لييقو ارنماوجرخ لارا مس اور بص الا عك او فمدللا بس اودي
 تنال قلاعبم او مّنرلا نا ةداتق نعي اوكسمى زائرا يذ دنع موفر ب انكم قولا لاس ايه نبا نعد ىذرفلا
 ىلارعتم ا لارا جيش الا” راشنالا نمور يداي انا ىلع حيسكم م٠ مسمي نا لما نطو مدن
 : فوزم فصالا قل حسم ١١. لردائالارظاازبو ىوخبلا لاق مزن ل نيو عم

 !شنم هقلحتم

 مضل اها ن لوي نالوالا نا لبق ووفر اف امبف ضن رمش خال ارم ن اكول نال يا ولالا ىف سيئر لا ىفل نع انك

 ميرشملا انف ررطوق ل ار معلا يب انور تدك مر اءلوق ىلاد حف ارريثعلا لايف تف ارتور و حسمع لم:
 لسماع زوما كلا نم الو وج قرش عت ايفر لوا نسور وق ىلا ريف ىف ارقوروق نمور اب لض امو
 ملوث لعانلا اهب لصك ضنلا ىف وقراملا ىركت وقو يار ىنغ ةرفتسا ىاارينعو ميش ىرمج وق حس

 دارا الوث حلل لمت ا» مريم ديف تلو قأ ارو ىاس ان عمت ىاعم نحب وار يف نمىلدب ضئاؤن ىف

 ا اورعرّسلاءاش نا ىرحت اء اراى ا ابارال اين اثال وعم ءىئاولا ىرم مج يس لو نا باو او نوزوف لوعتملا

 . لت "ريف نيتثارلا عفتك ١ ىرهيرل د



 ١ فيكلا ظ مر هكون

 كيلا جعاواتايالا قاب نودايجع اوناك بكا لاح هلبق امي ناكرتخ © يعاتب ةليج نِم ملتصق ناَوُناَكم هتصق نع

 نصاَنيَكراولاَتَك رادللا هموت نم هن أمي ا ىلع يفت اخ لماكلا ب اشلاوهو ىتف عيج نيكل َّلإةيْئِفْلا ىَداْذَأ كذا كلكم الا
 ةدودثم نوع َنيِنِ تمْكْلاِف مهانْيتاى ا مهند لع اَئبمََف ةياده ©ٌنَسر اثرها نم ل حاص ا ْنَيْهَو رم كلبقنم كدر - هع 5 درو مث 0 1 و /1 روك 0 _ وص و 17 0 58 8 7

 أمل طبض ىنعمب لذ ىطخكم غيل خرم قنيفلتخملا نيقثرفلا نيرا كَ : هاشم ئلع َءْيَيِإ مهانطُقيا ىامدي 7 وا
 دصق ١ و. و هب # 9 /2. و1 ص الم 11770 0 دو . عةلط مس 1 ب ١

 5ىٌرفنذز هور اونمأةينو مها -_ت5دصلاب يتلا رمي أرق لفتت نع هياغ يما هدحبابب قلعت مهب ع
 توت ُتاراولََق مما صالل دوجسلإب هرم لقد وهكإب ىدي تيباُماَْد قحلا لق قع اهات مولد لكني 0 وامك و اسلم وق لس أ اوواش#ا 5 2 2 16 2

 ١ أسلم سو ىو ,

 اضرذ لاعتوناربغ اهلا انوعد نارفكلا ف طرفا ىا ططش اذالوق كا تال ادمْك نقل الإ ريغ ىا و5 نص أون ضمكْلاَو

 دا نبق رهاظ ةةجحب نيب نطلسي مهتدابع ىلع مهبل نوي له اكول هه وُ نم اورج نأيب تطع موق ديس زوم
 كل نودع موه يحرم ِؤإ و ٍضعبل ةيتفلا ضع لاك أت هيلا كيبرشلا ةبسنب 6 اينكرملا لع ىاَتفا كم اظادحاالىا

 قم هب نوقفرتأم نئكعلابو ءافلا عتفو مييلارسك, © دقي لنا نيف رك نفي: همت نزور ركاز يبا لاوأتعلا
 تادف تبرع دلو متيحأت يلا َتاَد مفك نحل يمت تييفختلاو ديددشقلاب روك لط اد سيل يربو ءاشعومادغ

 كلا كلذ أهميسضو ميرلا هرب رهلاني نهكلأ نم مستم هوقو موتا ههدصتالف هت عزواجنتورهكدتت لأهل
 اقاقيا هيأ مستو ف اًدضزم ايم لني نق ليفي نمو ؟رعؤبلا وف هاب نت جسر دق لال ولا كل ثم

 الثل لامقلا تاَدو يعل تاَذققن ةدقار عمجممآين وقر ْمُهَو تاقلارسلب ظفي عمج ةحضم م اتبعا نال ناهبتنم ىا
 ررارلا/ مل

- 
 . 5 5 تا 22 ل وكر 9 مةجوا ة رو 5

 ةظقيلامونلا فمهلموهو بلقنا اوبلقنا اذا اذ اكد تعهكلا ءانفُب نيو ايدي اني ءئَعاَرْو طاب كو رمهموحل ضرالا لكأت

 نيل | ج لم قرم ا يس( ننل ا نم ةريدم تاترلت
 كي تسرك م لاعرورك اورايلاو ىعسا] لوف ساريا رلوت تملا حادصم ثلا ف اموروعسلاول رك .

 راغماميلاراشا اك بج ابر زعاوبم ططبرلا نال بت رعت ةراوتسا ريف اخيدرور تهلك سر مثيل ىا
 رصم اب يصوابجب يارا وصولا ث زك ى'نا/ ضل تسل

 رقو انتي لب نم“ وكل اعابجي اوناكنرّستلاو اني نمل وقوم هربت مورو كلت لا بمب تاذوا

 ناو ابرماب نمطملا بللا_رشفرشلا ىنح؛ اديرلا نم ةراوتساو ب حنا لوق ل عانيت روت نرش ١

 هل قنل ناو امسغن ىف بريك ص لاو ىنلا لوم انب ملا تالا ىلاب نودرلوقد جلا يباوفاى الوب اند ما
 راب ارانب ىوارضيمبا ةرايعو كاط مالا لزم سل مطير وتم وجو لحل اطبد ىردت امناو لح ىف طولرم ا
 الق ىدلوق حللت ا ”مارابجلا وف اهو لعورلاو نحن ارارللا لع ةدرجلا لب لاو لاملاو نطول ريت ىلع

 نبل, ايري نود بجلب الاسس ا سيلا ىلا لذكر الا سيل ى ا لوشن تايألا بج اانوكو يرث ناوو ميدي
 مقرا تناك ارو مسحت نا نعملاو لمت ارم رج اوبم اي ىل اوت سلا هدر انآ تايألا اذ بيج تاايألا لم نم

 رت نم لاول بربع هي وبن ل او فو انعم ارض سد دز وصل تع زد لع ابطل بستم ا اا. لي طس اذ
 قعباو نم زال طبطشير يطت ارفا ىاراوق بلس عر ءلمجلا نحمد زل المل لعظم دا لو لق رعم

 مود نماوزفتا صر وق ورضو ريس الون ىدادتب روق قلل لس قفا نئرعبرطكا ىف طافالاو دعبلا .| | لكو عورتا, نشد كاب رزع م تمت يجي سم اي اهل ناف تايلارث اس للا يضلل اب ريتا تسيب نك ةراولل
 اهذ مالا ازب لذ نمروصقتلاو سيضمتل لول نال كيزيداشا البذر ق صل سووعسا ىلا ىلا ريسبلاب ب لب لازكرالا سيرا جكس تراكزإإل تببح ما لل اوت وق ىف مايفتسالا نا ىلا ةداشا مالك

 و مب ومع اؤاو ىا ضحبب مري « ضنب لائرلوق جلس ىواما/ر يعوسفلا مي وعن و ريجوتلا ركزت نم دتوكلل ا" اكن زلل ما ىف م اهطتس الا نا ىلا راما رم الك ىف وريح رزنل اك اوك ير لع كارلا تابكلا ىلا

 لون .كؤا باوتوب رارطلا لاك ف ملا لاااودافرشملا ةداهعاولرتخت ممن انرشلاالا موري ىزلا لا متلرتعا | | ضرير انك دوق نمرلوق سوم اولا نم لسوف زال زنمالا ىدا لاب وونلسو هول مى عريفلا ىواذا

 ءابظنمسدوق حيل سرك سس نم عر در شفي او ا. وولحمل ا ورياوبتذاو (وموا زك صف نازل ضف ذا مظنرب نماوترخىا نشا صح. .سرلؤامب مترما شيما كدب للذكور ةد اهحب مدرع
 ناسفلمهفو تونس ىا تتعفترا ماوق نب قثرلان دل ساوهف وحلا م اىط نيل حي ءاشمعو قوارزلا ماعط | | سوف اهقودحساوركذ ام ميرماةيدملا لع كلذ راع ةدابعب مسدرما نير اهلا موق نم من ام ىلع نا
 سل نلال اسسللا» ا برسل نموا م ' محي ليقو س ايقريو لك, رسم رم اعرف يثو ناجرؤرتلا ب درو اك | | قتييتراب نرافاوجرر يدار ةدايعل م”ورما الف سوط يسرع اع اسس او مورملا لبا امنع وسلا اهيهسا ميشيزمو

 نرمضوللا فيت ابور ورش دصا حان ريكي اور ىلال عازل ادي رشستب ىاريرشلابروازترلوق يلي | | سقم عدا مؤنلا مس رثيلا قل اذ نود حتي بولا دبلامول اوسلبف سلا ناوربدي اور امد لبت ف فمك فو وا
 بونجلا لابس اؤ رميإلاهنلا بطقلا لب اهتم ايبونجناكسفمالا باب نال مولع معيش عقليا رون ن عليا ةراسو لك عارسسان ممنون اماياج م ئازا ىلع انيزصتىا وزو وعفس مئازا ىلع مفر وق شل

 نول اهنلا تاذونيبتاتازبنا لا كلزيداشا جان زوق لشمس ك» يعن ب ةابسلا يجى ارتيط ان | | ناذالا لع صئوز ومالا قش نا رلوفدو ب لاوبب ىزنلا لوعفحلا تزعل ابك رعد ايوا
 ل عت تاب لقسم نا لئزو رلاهشو فيلل لغادلا نيييداملاو لامسلارمجو نيا دج فتم نكرم | | .قيرسطب ملا نب ةواراواربررط اموف ىلا مب انذار لوق لع ركل لو بسلا نم ملا صدت ا وصخ برز ب نا
 نالرمبم لكى تو فلا بايد سا رمعتلا لمن انب اال ارحمه الل ةيرافورسحلاف,سمخمنع | | ىو غراو ضف زم نتي ناذالا كح اجلا بزب يلا اناا بضم ن ابا ةراوشسال
 نئرالل نب عمت "ارو هرفلا وفم ويف لوق يملا "١ شحن تراني رتبجواطعا نم جفن لحمل فمما م: ايار هلشس +٠ نايس ننس عنوان لابد قدور عمق قدك # ” اننزطريزا

 نرراراو نوبلقي ليو راروثس اى مول أ قرم رجس لكى نوبلقي ب !ليثر يدش و زوق حط عرورا» | | اورتعا كول دالوا فمأنا باوما لا موك نيرطنم از لادبع ىوراير يلو ( انما قريه لا لاو متو نع
 م !لوثو ريل ني لسرا ل اون زيا اهب نبا نعيد اسس اب هبيبت نريع ىدر عزب نم عسل ل و يلام ت اماه طّصف حرورلا ثم لئ ات لاثو ناس لئاكل اقفرسب او عرورلا ثيل ْن اوه اذ فلا ل مو

 نوللارطصا ناو مهو رلوق تيل نيل اكا» ضرالا ميلك ن رملي ما الوفو منوال سمصلطولف منع | | ملام لاو عمنا ىلادتلاكف يكل اً اع باوج ةرباش عروق يل لوس فلا لاك باح:
 بايزلا ونكت يلا ب ايحا يسحا ارا لاو ملك رشا رين انووعنل معمم اوجزخا زن شرم او نوللار سال ثو هتللثدا مدان الزاانه عي نزعت ىرل ل صكؤرب نور غيل نعل او قرب امو عل وعي ب اان الزا نت لكب

 يف لجلال لا حر ناوي ان نا مولعمو محم تاو ا ل بلاط دعب اكلم ئيرلااولوارت نيزلا ل وللا ننزل ال يصكن يفلت | نيبزوف يل اوفدننا نيفدتلا تينا وق
 لاقى برغل لبانا نذانلا ةرايعو اوبل مما ىف اولا وشمال ناكل ب اوصا عيئغلا نم نارزدما ليقو فعلا ب ايضاو

 كر سابع نبا نعى ور نيفلتلن قير فلا لوق هيل خس اسئل عيدان ضلال مشل قرم اوه مرا
 اظاووربل عل وقلم عم ا ىف فرب وبل !لصعشلا ايا سرعمس لاق عسل نسر ىل خدع يطل نبا

 فئات كف ىف ىف اه شل ا «ركذف مبلل لضعف لب ١ بسحا بلك م لرب نازل لبا بحال نا
 لارا ىراوبرد نع يرصمملا نينمؤمهل نساو مرضا زر ىف لب نيراع اورايلو لل نيك | نيرموملا نوما وعسل لا نيك لير دب اضم مير م اول وار يذلا لونلاغألاو مماتفلا نزف ادا نعاوع يلا
 ررصصولا سوم اهلا ىف لاك يمول ارزهلع ارق نا” لأرض لس ءرطلرلا ىف“ بل نيب ْ ىمما نولي نا ىف لا رعولا ميم ال ثوم و لطف ف نا ايبرعا ناو ريف وتم ىعنتا نيسان طرط م ل ضر وق
 نيكلوباف تلق ن اذ ىشمزلا لاق ىركزلاو لولا ىفائا راتضاو ىزيربااو عاب وار انخاايض ام ل

 تلطس داضغالاب نه" سايقب سيل الشاري نمذانب نالريرسلا بول اب سيل ملك ضفَتلا لعن
 وف صول ايري اذ ارسم اب يحلو صر الن اركب تسر وكرم يلح ماهارييفل رو قر اف ىسا ربحلاو ءانغلا

 بى عشت لوتغم اواو نه ىلاع ىا هرب اه يلع وق 9 كم اراها ارم مام ين رعمامنذ ىلا كئيب انما مشل وق
 ىزلارمالا نىا مي_ىىلل لاس حر ورا "و درك عت لس زاوراو هاكنو واب

 1 امياما نم مني امو مش انكءاهع ظ لاسر افلا مقر اهم نيرريلع ح
 م1050 وي هرم تس يوم رول رح رح



 2 )ماعلا > مرر !هئذلا

 نم بعرلاب هلدامهعنم اهيضو نياعلا نوكسب يعل منو دياننتلاو يمرفضتلاب تلو راو مُهنِم تلوح ِهْنِلَع تهطل
5 

 :ْمِق و : او منيل سورهلاح نع*:4راول "يله انظقيا ٌمُهشعِب انركذامرمجب انلعفامك كيكو مهرِلع دحا لوخد

 مو بورغ هنا اوطفاهيورغ لنعاوثعيو سيشلا عولط دتع تيكا اولخ درمان ال وو ضْعب أَمْ ملال روت 31

 ةَيِرَملاَلإ ةزهركضف|ههرسكو ءارأ وكس مط قروي مكس وتعب رشي ايكو كلذ ف نيفقونم اًولَومث لوخدلا
 اكوْتديو هنو ٍقذربكوألو لمة نمل ةامعط اا واط قره زل ءارلا تقي سوس يذلا ةابسيلا اهنا لاقي

 نا ىا اذ اوت نوهت اذ لولبي لا ؟جلاب مكولتقي جولتي َرْكلَع اوعلطي اودي نإ ز1جإ© دعب نو
 فسصن

 ثعبلاب هللا َنْعَو نأ رمجموقىا اًوملْعيِل نينمؤملاو مهموق ْمِهّتئءانعلط ا ايمْعَأ مهاتشعب ابك َكِل كو © اَنَّبآرمهتلم فتدع
 دل ةعاكلاَتاو قوملا ءايحا ٍلعردأق ءادغهلبرحهلاح قعمهماقباو ةاليوطلا ٌّةدملارمهتم انا قعرداقتلا نا قرطب عقوَح
 رافكلا ىاا لَو مهلوحءانبلا ف ةيتقلارماْمَُرْمَأ يب رافكلاو تونموملاىا نومك انرفعاللوبعم 1 ؟ هيه كش
 ملغ نري: وؤملا مهو ةيتفلارما مهمآ ٌلعاوَع َنْئْوَلَلاَو ةهبملعأ بر مهرتسي اا نب وهل ح ىا ْمُهبَءاَوبا
 هللا_ىلص ىنلا نمز ق ةيتفلاددع ىف نوعزانتملا ىإّن وعم فليكلا بأب ىلع كلذ لعفو هيف ىلقي 0 مهيلوحا'

 | اك ناري ىزاصنا نالوقلا و لك ذيأَس ؟لع مهبضحب ى نوفي نك ةلَر لَك مه هضعب لوقي ىاولس و هلع
 تونمؤملا ىا َولْوُفِيَو كاذرمهنظل ىادل لوعفملا ىلع هيصنو أعم نيلوقلا ىلا عجا سوهودرهنع يعل فانظىا ْنيَعلَإ
 هد ثدوصوملاب ةافصلا قوصل ىلع ل الدوا ليك اتليقوواولا ّجداَيَرِب ةعبس ةفصربخوأ دتبم نم ةّلهجلا كنوع

 ىضر سابع نبالاق ٌةَلْيقاَلإ لكيائ_ههِتلوب كدر لَم حيحصو ىضرم هنا ىلع لدي ثلاثلا ندد مجرلاب نيلدالا||

 . | | تن الم لع ةرتع جس انتل نم ةريي دمج تاهت

 ادعب َءاَملا نأ, فورحلاد دعرابتعاي نارقلا
 ءآيل

 فصتلا نم ع

 ١ ل1 فصنلا نم ةينال] ملل او لوألا
 ردح
 لو

 حملطاول ف باذنلا ىبازثلا لام تحلف اول زوق حيل ْ
 انالنينن ا لسا لاكرقو نآلا املا هزي ىلع مب ررجو مست ريدص بلل ناين اورب ليف نيتشر يخل ناك ن
 رب ىوُش هدرلرب ثيآرب يسار اؤلاب تل وزو لس لال ا ياولاث نورخأو هركلا سابع نباف

 ضي زف مرلاوك يداوم عم ايوززع اكس مايع نبا نعريجب نيد يبس نعى ور اعززفاا اهعرزوق
 منوم نم كلذ نم عبرت ساي نبا لاتف معلا نظم لوبن نع نا فنسكو ل يواعم لايف فعلا برارصا ري
 ملا ثمل ملا واش فاو ظن اذاوي ذل افاساناةيواعم تع رذ نم تو مطل سعد اول كيم
 / لولا ليزك ءؤمل للك م6 انئاالوى ص اننب ىزلو وق ىداما» مير فاذاعدب م

 او انعجب منعتب ألى امنئاراءاسي لقحه ترارم ”٠ شعيل او عم انالا ىلع َةررّوللار الثا

 رب وأ ميلر مث ااياوركثيو ثعبلارا اورميتسلو زنلاةررق ل ارب انيقياوواوزيف مكْيلا يو ملام
 مصاول انرلوق جلع روعس اولا 1١ [ةيسكلس او مسير وجو متل ثات لائرززت يشك ىداضيب
 دايجاللزاوب ى' ليد فو نظلا بلا زمول ىني اوت موي لع ارلو كس لكو عردر »نيمو بو
 ضع نامبراكنا مشب ةرياكا مشب اه رلعا يراول روف «طمعط سس يارب » بلال نم اب لوقل او
 ناك ةدمغ فلا ارلضو منا ىورو رشلاالا العيال ابرار يقم ناد يو ةرملا نا مال ال ابوا ءل دال اياولسرك مناك
 مى لاء ل ذاولاكم:راعساو م”اؤظا لوط ىلا اورظن لف م دربإ ىف ما انظف لاوزئارعب مب نا
 بسك رومشموبب اكرازلا نوكسو قزيبلا بج سوسن م” تالف يب دب! داو مالسالا ل ىا سور نآلا.لوق
 فارضلاو َمئرملا ىلا اسيا لم يملا نا ىلا ةراسارمالى ل لصانيرملا يطا ى ارق قي راو

 ٌيكاوا بسيطاو لع٠ اهلبا ىا ىزتنك ا ناو يم اءاوط ل حجتول نمئذلا ىف قتلا متل لا لإ ينعل نوي ناز كمر دنس
 تريز اوطط عر و زياوف او نم موي دا مرج نم ىذ لعا رلوق | لال لب الا نال رم صخراو
 مر لب لب ماع نا جراب ذلا نم لهامدي رب, لحاروق سس لاو سابع نبا نئروصنم نير يسئ ودرازك
 اهيل ىااماوط ىذا امرا مليش ىلاؤنر يل ناكر باي ل او س ايع ني لاق كمن اهي نوفخر(رق مو اسوجب اوفا
 ويلا نم ا دكاسيلا موري ىا لس ىف كو ريمي ارلوأ لب ل بسيط مارح بسس لكو بسصخلا نيرا

 و رلزبو باو أ ااوهخ ناو وق جل[ ىوانيبا! ءأاونمآذ منند لع ل واوا يو ةروريا نحب |
 ملا ما نع عرب لع هركأ اي نغول ال رك اؤا اور يانا نمد [ئعتسمل ركل حم رانا مدبب رفع للا لكشنتسسما
 - عزاب لا شا نع حيررهجخو وسلا نرميلع انس ركا امو للرب مويرسلا هزي ع ف تناك َةزغاوملا ناي بيجباو
 نلف لمى انثا سم اهئازرو سايقلا رطل لزب مل“ ناىلا للزب ءان' قييم زق ملال
 نيران موا نزارملا نم مُندرع ف نيل ىل لول ور لجوزعرسدا ماظن عادا ءضعرتعم مك لع مهر روق
 رفيقك ااورسسر مكمن ةرمو ملاوحاد مب: انا نب م لكنا اولو ادناد متم وركز امردجنريل ا عيون او رمزا ىلا درطل
 سيف لم هس ألا باي لل ما يصتلا ىف و ماك ف لري رين و سيررت حلل ل كلذ

 نامي وغم اوف فأل باور ةيووخم عم زن ساي نبب ا نرميمت نربط نع عيد انس ايدرواد ىلع مت
 ازالمضا لاف رابع نبا علبف لاب نى مرسلا ثمعبف سانا شعب عمم ملل س ايفان نمش

 اطال للا اوريغاذ م” ريف منوبلطي مجول اباراوج شما مركزا وار الف ناو لان ور سير ابي الع ن
 ميله نما لسراز اوم انف منا للك ثمل بعلم فمما ءويغلا لضرف رشا ز ل ءولحتاو ص |رمر نمو هسا
 مسكر اداجو فلا كل بسم م نضر ريالا نوبي شا لول و مئكرح ل مسلم س.دلها لذ منسم سن !لوتو
 ينك ”مليرملا لسد نولك ايوب م ايرينم ارم اواولسراذ ضعللا باىصارلا شعب لرعو رطل اميعو ناثوالا
 للاب ثول ام فلنا ل ارعفري ناب مس وريرتعرئنس اذا خ ىلا جرو عرف ةرم ا لوطم مسركا اسانو تيرم ىازف
 ناكو يوللاب ى لاقل أش فلا ىلاووتئرفس نا عب انرذرعي لذ نالف لاك ل الا نمل اقف ناقد لاو

 سيكل نم زف ذي لمس قغلانئسو ضرما لاا وقدطن او سانا رف حروللا نم منطرخف صا ىكناب عسي
 الصعب يسمي اوني ناك منار نفاذ غلا بس نياردي مش ناك ارعم نمو ىف رثلا ىكر يلع لغو فذ
 لون هل ”ناىباد نمئادماننان يب عئيوم نارك وق حلك لاء مإ ن وكيد ما نوزفختسي

 ملل ةراعئس اوم و ىلا قحم ملاوي يل لطم ا ىننلارلاي ايم نوري ىكادررتم لعفيا يروبصنم يذلا ابر
 لطلاب مث ماو ننعم ىل روق ل 4 حراء اضزط بيعت ل ىلا ةراججلاب ىرلاب لاربدبستر لع لطي الام

 اديصم نوي ناو لى ا ىلع ايوصنمن وكن ازوببدو فذ ريذظن ازلوازلن ول وقى ا ل يعملان نطو

 درتي مدمن نادت وق ىبد مبا ىا عبس فصرفو ارتب نس دا ارقي ل» كورس وشل
 فازلو مشد ىا فدزم أشير شلل دلما لاقوواولا ةداي زي وبس ىلا رق وقل فص وق اوربخ
 ىف لاقو مكر نم 0 و سلسل ؤص موق اورو ار ينب نم لك إل دب ارو رودس و رف
 رع ىفمردلاكم الكل ١ ىف ا,جو نال نييفوحاو سف لا لإر لس ريكوتلا نعم لد ايو نم ىاواولا ةدايزب وق ىل“ لا

 ريت نط :لالر ولف و9 اك ومولاي مفصلا قول بكن ةماز ليتو قاري يول وقو ابني لما ةراذا
 ضضفالاى ار ىلع ونا عمر لند نري نم ىئاواولاةدايزع زقه ل »ايف نالذث م الأ ىذلاذ اديكأت لع
 مما اممرف اهنا نا خم الات لعرض ف طع الر لوقو نووصوماب مفصلا ق وصل يكل ميال ي وق نييفوكاو

 عم لعلا لاك لعل اواو اهمال يو كاين ل ابا نووصوم ا ناكر فم اًئياناسم فاصت! نام اذ اوّرعتس تبا
 نا بس ان افيطلارايتشاو ابي رطإما سمعت ض ورغل صح لاوس كس اى نب فطعلا واو نما ىف ىب ينال
 ركل هابل يسال ىروذعلار فعلم اندهقع  دبسلان ل وسن ينو ارنب سالي ايلاواوإ تريم انور ساب ىهش
 خرا” بفطعلل ص اوم و جو ن/لاسفناورججو نم اص اهبدإ ناكفمقع ميناَتلا ناذواوعالا ل وصا بسم

 و مترازقتا لوفاوظ ناد ىا جسعملل لام عفان يكن بال عقلابطل ماللاري رزست ىا حمم
 بلا زب مب راوسا



 هئىدذلا نك

 رسل #0 ع

 ك0

 1 يي ا يي ب ب يوب يعول

 لوفروو سول وانيلشمد نيلسكو ائيلم مو هسازعف عبس اريئريداىىتر لعنعو بسير و تسلا
 لام قري اف لوطا عع لا نش ازا لاو ماو ىئارلاوبو شر يدطشيفلو ا شحن حلالاو لول ذ انو
 وم بك ٌقلرملارايطاو بيرمل او يزطلل لحل ف مللا باواراوسا ناهنطرلا نشر ساهك نب! نكىروف اسيل

 نضع عفر تو س ايرلا ىلع سكك يرحل وربما فرس أر تحت عجول و بلك نطل اءاكب ل ورانا امس ون اهم
 عيبا نقلا لسد ئدتن يطا '. ١" لكل وقدلاو هاجلاو نفلاو عرارصلاو يشل | ىثاو نإ مللو عررزلا ليسو ىف بروصنم
 بغلا درب ل امر بويول ردو لعل | نم َعائلاورعإ ىف بوكر لاو ىلا ىلا ايي وقري ا نقل مست ةدالوإا رمح و
 7-5 وج قوت مادا سريعمب هرئسراريم تفشل شر قدس مامن ايزب فمك ب ايس ارا ئلارصر ىلا
 ادلى زاشنل ايلا ىو الا لب رتريعي ماكو وم# ابر يريتسلا (رع ىلوالاد وبلا ب اللا لب اناروق حشس-
 عرب سم يلو ازب ىفو لاوسلا نك ثامن ن رؤى راعن لاس مالسلاو ةولصلا ريع زنا ىور رصنو ىلا نمو

 دام نئرزشم ايا نيمخاؤلا لم لب راسو لو هلش رنا محلا لو ئشىل بالا لبا وتتم نين ييلسملا
 ملوفادذ ف هني لاقف ولئن رقلا ىذو فعلا باوضا نكد حرورلا نكوولاسا ليرقلو ومسلا تلات لاق
 لاو حل كا« ةيآلا هذيل زغاذ يرق تي زو هيلع قس اي وبر شط نع صولا رطعأ ب اذ شتي لو
 لعفيلا,ىدميال ناسنالا نذل امئرشما لارومالا ضموفتو يمدالارتمال امليعت عرملا سفك اصفنارعي ىاأإ

 راق قفط ىواص ورب ف لاباذف قل ليس ردو رلسو ريع زين! لصرشنلا لوسسمل بسال ذم ناك ذاب
 وانس الا لاصففن ازا ل ع س ايعنبارب لتس! لوقلا حم اب ركز ن اينلامدب ابركذ نويت تهين اذا
 راق اش كالي مس مولع ثلا لص يتلا ضان سلاف نان اريطما جرطا نمو وربع ملاح ا رنعرج ها
 هم سس نكاءاطالاك هيلا سلزن ى سو لع ر ثملا ل سدا يور ام 1 !نايشلاوىب ايركذ نوليد

 اماو ءايذتتسالاب لرلا كرار لعس ابع نيا نعى ور اراولمتورامفل اما يلعو سلجبا يف مارا.لوق
 لباسا ل وقلا نمل رار يف ءانذنتسم الا سئل اب يلا نع بسيتباو الصمم لا عش لف اهكوّيعملاو نسم
 عجشلاب بير رؤا نعم اوارئيناءاشن ارا نيت ركؤ ارئلارلذ تدين الكرب اود دسم عت نو: ل
 كرازردا ناين كارتع اذار اوااميركزاذاا سين لم ل صوت اىف ذل اهصدا نحس الا تدلك يسن اذار (خذسسم لاو
 نايبؤلارجن زوق تيس لاب ةيوتلا لك يدل ومالا ضخب تلكرئاذا كيد بات عركذاوا ىسل
 ىاسكئذرشلا لشرق و لول تيك ك» نير سب لص برق لوقف اللا و ل يضل نم وازر رول
 ٍترمألاو نيلوالا مولع هاطعاو رارس الا ليل قر باش امدب اش شميج برزعاومم املك لط او رجلا وينام هارب
 ىواصا' نيت ذعر شا مالكي رلا نا ىلا كردي سضملار اشر هاوسرما اريلع علطي مل مولجب بلم ناو
 ملول تلا قرعاولا يوم عما عنو ىلع انمالاب ىلع عرف زيكا ىا نيروتسل يروق حل
 مرسسجتورجلاب ماا رس نالار يمن نوكي ند جمب الو ناب تعز وق حيل كد لامعا كارألاب
 ئامتس ليش ارنع متن رم لما ناكر الاوان ايبا عرؤر ىف 9 لمت ارزم خنر ام كسول او مف امال ب
 اءاو نيون اب مام عرق لع ذر مسرثع ضال قا نال مابعسنأ و ريطنعو نامت اهرتع عم القا ن ل دسم
 لام ثاظث ىف ورمل نا تركز رج وررطملا لاف اهني ناماملا قت نالورطملا/ امعملا مي ان مف انمال 1 رارق لع
 15 رنيم لاخر فو عم ايرث داوالامعا نيخألا ىف وج ا طفل ىلإ يف انما نس عربا عملا ىف مسرو

 مه انوزومن نينثالايرعتم ناكو ىازلامعبالادءاتلا تلربال حش واوزاو رب لوهغاىشإ و ملط
 "لس نم ىورازمالا ميسم مام تسلل انرلوق حلل حا رعاو صنعت لائم ىئب لذ ىرب
 نم مير ما برق خس لنا لاس !لليقو نورثبماو با اريلعام نف اوال اورسالف رمت ئشنر و

 ١م
 لبلطت ف ِقْفََدتاَلَو كيلح لزن ااسب آوى حن ل اجت ٍرَيث الد ةعئش مهركذو ليلقلا نمات ا هنع هّندا
 رار ,لزنك هللا ءاش نا لقد مل وا نغ هبركربخ(ل اقف تهكلا لهارب نع ةلككل ها هلاتو © !ًمحآ دوهملا كلا لهاا كيم
 نإ لوقت نأب هلداًةةيشيب امبلتمالا ىا كْلاَءاَكي نأ الإ ن آمزلا نم لبقتسي هذ ىاُهاّنَع َكِلدُلِعاَت ٍفِإّىت لجال ىاءْواَكِ
 داعةريخو نسحلا لاق لوقلا عم هر كرك ارسنلا سب اهركذ وكي أك قيلعتلا تيد اهب العم هتيشم ىا كيو َوهلطاءاش
 |[ هللا لدف دقو ةياده © انكر يفوبن يلع ٍقلالدلا ف تجكاالهارخ نم اًرهْنِم بقال نيب نى لع لُثو,ساجيلا ف
 ةيسمش باتل له دنع ةائامث الثلا نونسلا هنهو ةئاهث الغل نأيب تع نيني كتونتلاب ماو تلك مهني مواوُعِلَم كلذ لادن
 هلق عيسيشلا ةثامث الثلاف نينس عست ى!©1كمياوواَدْراَو هلوق ف تركذ دقو نيانس عست برعلا دنع اهيلع ةيرمقلا ديزتو
 ا هيض هملع | ضو توكل ُبْيَح ل رك دقت اموهو هيف اوهلتخا ياليل اولا له ةيرهق شو ةئأد
 رمصب نع بيذيالىاعت هنا دارملاهزأجملا هج ىلع أههو هعمبإدو رص امىعمب كلل نكد د:يسآَو بج ةفيَص شهللأب
 ٌلئاَوكببرشلا نع ىنخ هال ©ارَحأَهْيَح كرب آلَو رصان لَو نم هند نق ضرالاو تولنتلا لهال لائق هعبسو
 72# نوغ نيِنْبْوَلَمَم اهسبحا كنت رثضاَو اجلم ©َنصقم هنود نري نوهت لربما أَي نكي ذأ

 طارغا نم اةيشدل لل أعت اهو مهد ابعب
 9 مر س2 و

 نعبد |نلوغا نمرعط وتاينرلاَ

 | تال الج لم ةربتعم ار سائنلا نم قربي مج تالت

 زروه باو كياحصاو نصحبنب ةنييعوهو نإرقلاىا١ ارك

 مص سس سس ل يب سس سل اساسا

 . وف
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 تي م ع م
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 0000 اا اتا 00 الا تاتا اتت تت

 امهربع مدع كني تهؤصنت لعتال و ءارقفلا وهو اش دلا
 ك9 ير موب وسم

 دايوز الارلوازل لوالا م امىلااورر مم ومب لب لبكو ننس عسي ان مجد اقل بجواب فنا مث واهتنالا
 كلؤرقيقكم عارم ناوزملا مترو رح ليتم نوف ف هوغإ ىذلا نم ابى اان ايرق ول ا لو
 ىف "فلفو سو رلع يدا لصور لع نمال ل امترسلاداهتخاب زنا ىلا ةداخنارثكرابذالام لوب و سيسكو
 شضسشن ىف م انيلابرمذدا سابع نبا نكي ورف .لظوطح دات ١و اين مجوااونخو اولاد (ب فمالا باج
 فيلا لاا ماظع  اولاقف اءالنعاور م وفرار ومس علا قتل لببو شمل عترم ىلع وز
 مس و ريلع رشا لسى نايم قرد يول ةدم ذنماورعواونث موق لفدوا ساي نبا مل لان
 (مويإ ىلا نول وكر الو اوفو مر مل ماني مك اذ ىلع اوك ملم اف ففمالا براوصا عمو مكرم نإ ىسينل نكي
 ابلبا لاح نم حو انع باخ ام عى ا لع ازرق تل امنا جراد عاسا لبق نونو بي لب م أيملا

 ممر د ل دجال ىل ادت ل دف فس اني جب تيسرافل اب برعبا زوق حلك كاءد قم فال اذ
 لمعغل العا زر ولكل حير لص شل ري ىفر ينحل وريضأ ىف خيشلا لاك بولس تمس اونو ىارب حملا
 صاب سيو رمالارئ فن لاريع كرا عم ورينا مهد لصا قرور وعدل ياعغلا ىف ةزملاو ريا زءايلاو يمجتلا
 يقض ل عت سسول بدلا ءوتبصو عوم لك عمس ارو روجوم لكب شدزرعبلاامهانعمو انمرم ل قم لذا
 جل نيلرمم ا لاروا,_لع ايع حررداط تم اءومسم او ىارصيل اي لع نا لع الر زل لبرُسلا لعرب اسال

 الثا لش ف وزاجملا ليل كورعبلا. نحب تت ويصر حلك" لل اهزن ود لوكدل يش
 ررصلا يكل ع ذلا نال شن او مظفلل امالصا لع ائل ىف ةريزم ءايلاوربلاهانعمورمالا اظلم ءاعي الا بسام
 لعزرت ىلا حراس يلصتىا بط ملا اهياداصي الاو عرابسالا حق وا ىلا يل اوما ريض زا نسل اثلاو
 سراورموم اب: طاع اذ خراف نإبرلايربالزيلا ف صو ورب ديس فما م لثعتسا بمجتلا نالاى اجلا مب
 ىالاصا" بسههتسلا عصا مخلل ووصقملا ناو ىروزعل اكراصو نابربل اب تسب ايزرما العو ارعيو امس
 ومب لل لدين عيل كيد نمش الف نقلا نم |ميخريغي نادعاد د قيلالى ارت سدسنةولكت_
 راو ق قلل ىوام# مالا موارملا زل نم الو هي دي نيب نم لم ايلارسهتاير ال لل نم ظنك
 منال يأن م خلا ىب و مج ولجلاو نييلسم ارق جاوارم سو يدع شناص ىلا يلا هذي اذ كفن
 مترك لهآ ضن سلب !لاوييل بلا ناكم نس سودجلا لفن سبا هزب و متدرط نع امين ىتن اما كلئاناال
 عر اطندا نحن اف مب اين نس ءايتغالا لام تنل او سبرللا متك ارو ءارتفلا ب ايث ثار نر
 بابتور امو بسييبص ل ثمن ينمؤملاءارقف ى ادا شفلا موزريلا ىدام» حار نئابلاءاش
 مب درطراؤلاراس طر بسلف نيالا هزذي ىملزنو وعسل ول ار يفصل | باوصا ليتو منع رملا تصر بوك و
 رعتال/ الكلام لاب ام باو ىلا ب داش لا كاني, فت رعنس ل وق جلل روس ماسلا يلع سن ألا نم
 بصنلا تن ىلا ل وذل كو الثلا نا عاضياو رهو ام عخرلاب قو لتلاو_.ئونبرعس نت نال بصنل اب ين
 امي اصلووتس تلا ىف ويب و نيينصلا ىلار سم ل عنلا و من لكي ب رعت معن كك يع تصل ل يحل نأ
 . دويل ناو سو يعزل لص ىموبس و لالا عضوم ىف عرراتممري رترلوق و لسور يلع ريدا لسى تلا وبنو
 وسفن لغو ناو رشلا نم هدااعا ن اكن اد بمن طب سكش ؛ننل ف اع وق نر يروم سمي و
 بيسيطخ#م كس فلو ومب رعي ناو ريع شلا لص ل !لوسر ىش ريماس نوت حلل سلاما
 يداك ا مرطع ال لابصتسال فرع لام ديرترساقتلةربزف ايندلا ةوليلا ضي زييرتاق حلل
 ءاينمالا شع لوم اوسل ين ل لاك ل. اينغالا ب نعى ضو اينرلا عر هر كومو اينرلا نيز ةدار ام وريلا
 ليل كلذ صملعذ نا كأن ينعي لاما عطتوم ىف بصف اينرلا ةايجلا منيب رتلوقو ريب ريضتلا ىلو ىتنا
 هَراْطر) لاذ تلعث نا ىلىرلسو ىريبس نك تعم لطم و اينرل اةايلا سن ىف يظر الا يلع كارت

 رووعساول ١١١ لاب نر رغما رسينتى ىاعطتلورلو ىلا ماينرلا ويلا ةنيز لابقتسالا ىف
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 راككدلو ه) لقوا فارس © ضر رهان كو كرشلا

 7 اماطمملا مم

 جاهل دي دهت ميك اقر نمو نمد رد نمش دلير نموا تاىقلا| له
 3 0 هكب : 5 سرس و اهيطاحا م *اميِوام مهب طاحا ” اوك نيرفاكلا ىا َنبيِلْغالنسيََي

 "توجو ى وثني تزلاركعل لمْ كءاَمي واع اوعي نو
 هلوقل لب اةموقو اهةفترم بكى لعافلا نم لوقنمزديبت © كيم رانلا ىإ نأَسو وه بارك َنْحب اهيلا بتقاذا ورح نم

 ريخةلدجلا لمع نسخن َمَرْجأ يضل اك تضيرضلا اول اوما َنْولا نإ انلا ف قأفترا ق افالاو اقفترم تنسحو ةنجلا ىف ّقألا ”م١
 كي نرخ ٍقامأقا يدع كنج هه كيلوأ هنت هر ميشي ناوهرجإ يخويلاد وضيلا ماقمرهاظلا ةماق ايفو نينلا نا ل ي579 5 ىدر د هر مل 57 قلص ولد” لق ر هكج 5 5 : تاك معا ١

 ابين َنومْليَو يهَدْنِم روس عج ةرمحاك 5 سوسا مج هو ضيعبتلل ليقو ةدئازنم لبق دونم ايف وج ثمل
 عرج أرانب قاس نوايا ن)حرلا يأ ىو هنم ظلغ ام قو جابيردلا نم قرام سندس قاف

 كا

 2 ل ل ا ا م املك 5 98
 3 ٌبِرْغاَو5 اًقَديرم تدسح و كنجلا ءازجلا ُْباَوتلاَمَْث سورعلاروتسلاوبايثلابن بزي تيب ىهو ةلّجع !فريرسلا هد ةكدرا
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 ميل ماتا عتفب مث نيتنجلا م ناكل امهنيب ىرجي 07ج 116521 صقنن يك كوأ درب 6 بخ
 قلبو لن دب ويشخو ةبشخوورجشو ةرجشك ةرث عيجوهو ىفاثلا نوكس و لو الامضيو امهمذو
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 ال يشع ريب ريعل

 لق م لو اكوام هيدي و هب ىوطب هبحاصب ْبَجلَخَوَوةريضع © قناه لركن نك ا كرخافي لوي ومو نمئملا ع
 نع بقي الا م ا ا

 رب س7 0 ىا م هع ا ل رس و أ ممم ًّ 6 وم ُء م يو 0

 مو ةعاَسل نك امو ن10ب؟نه دن نيب ناسك ام لا ر فكلاب يل دل ظوفوٍرجاولاب ىنكل يق ةريضورلل ةدادا هيتنج
 َكدلَح يي تدل :داجي رو وهو لص( اةادجرم © اَنْ َنَلدَيَل كمعز ىلع ةرخألا ف قر لإ ثذدن نبل

 .ىمدو)

 لا ةزبهلاة لوح تلقنان !نككهلصا أدي هَلُجَر كريصو كادع َكرسوُم_خم ةَيْل نموت هنم قلم »ان ال بارثّْنع
 نال الج لك قربتعما رس انتل نم قربي رص تارت
 ريما عقلا ناهندلاو سيسبلا نم وفدم ىذلا سوم الا ىفو مين اومب قداس قداس لق تل

 اك تنمو اهنعش ى ا انضم رلوق حل لمت »» رانالا لفسا ىف قاما ىدررلا نيتك اعناداراعل دوق
 لوف ىاارّيفتم © ىارلق حلك !رالا كلمت نزلا بن قانثدالا لص الاو ىداضيبلا
 ن/رضنلا ىف عق وار يضم اهبب ئشماراذ نال يكاد ضل ايما لب حصن بصنورنلا ىلاد انس لا
 ممدجلا ل لاس ام ءلكاشملاو لياقملا ليس م ورك ىاألا لب مود لو تيس حل الوارسضإ نا
 صدر تداسو ىواضربلا لاو مالاشملا لزب ى عب عقشماوبب ىزلا قصر لاب بازعلاورارعالا نبش
 رهو تدان انترا ىانالاو وق لك خرا»دقلا تمت لا بسن قافئرالا لص ا وأهم
 اعرق تك كابر او نزل نوي حارتس ال نوكر اوم (قضرلا لع اكتالا قاتدللا ناب
 موا سرعت لماذ كيلوا ل وفغت اًمفنرم سرئصو وق ىلا لئدوا رعت راوي ىلا رغس
 فطع ن وسبلبو وقى __ د نك نيس اول ايراوسو حجلا عمرو اس ىاىث قروسا عم بو لوق
 فالذي ميز يو لذ مم لعمر ناو مم وكب ازيا لوعفملايلهتلا يف لعغلا ىنبو نولك ع
 يل ورلوق لش عر» ضنا نائل سايدلا لمى لت! /مدق و ضب هاط اعني تااسنالا نق سدا
 - بلو ةرامظلا ىلا يشل اب ار غن ولي ٌةواعلا ف تناطبلا ناث لنر قربتسالا نو و شتا
 لف نوت لجل ىفرلوقو نيكس نوسلجمو ىف وذم اس الامام نع رق هلل
 لال زوق حلل حراء اي فف يرسل ةليرا امل لاقيالف اميف نبي ناذىا احلام بسغلا
 لقإلا ل بزعاو زوق حدا طتضفريرس ل مليراامل لامتي الف اريذ ناي ل ناذ نينتخ
 دوسالا واو [ئمؤم ناكورسالا ربع نيس اربع ءمسولا بمد (ورفك نب نم ملل لبا نم نيرون ا ىف تل

 نوما ليسا ىفب نم نير يبميبشتو ٍبامصاو ناس عم ب اىضاو نيب لس لي ويف اكن اكدمس الن
 اهدا ىرتش اف اراهصق اذرانيد فال منامئامل تناك ابنا ابتتعك سرس الو رف اكرخألاو نمت ايبرصا
 راشيد فلاب ملل ف اضراب تم ىريشا ف اوانعر كريس انالف نا مالارج ام لان رايد فل اب امرا
 تيم كريرش !ىلا مرللالاكو رائيو فل ايانب قرصتشرانيو فل اياراد د بحاص نا م امب قرف

 منه اءاسن نم قرا بطلا لا ممل اب لاق دانيد فلا الع قفل او أما مبحاص موزت منجل ف ادا
 ىف ائاتمو امرف ىئم ريشا ىلا مللازب لاف اعاّسو امر ىرتشا مبتاص مارب قرصقفد انيد فلاب
 فوعو ررلا رشم يلا ماتنفرخضورمرط ىف اص برم قع قرط م, دب دج اعتب اسا ملم اندلا قرصتو نب
 ترص ريع صل طش تمزاو ه|نمسنق ارقد فكلامب تددفاف لاق جاه ىننب اما لاق ف ئاطسام لاق د
 ب وطي لو مريب هزه ا هانا امل نا ى ور ايش يطعا الذ بس ذا نوت صتملا نم لئاو لامن
 لثبوا فانعملا ريب لش نعل رب روق هل امتع ل! نيلمد ام مل برزعاو امن لزنف دير

 كلل هوبي ارس تيسر افلاب» فقس الب فقس نم م !لوتراديام قولا مولحلا مف وعنا ئشلاي

 سولو حلق - لس نين ىروتي نازوكتلشملا عم بيزع نال اين اال وعطم نولي نا حبو نيلي
 ينج اب لري ل خلا عج ىاامب انمفعو لوقت لك لاو اره وتب نيم اب دعال انتو مب نعل
 يك ورازب لمال 1 ارم كررت حلك ال ميدرو او راد امر ن اعرو ىف عسداؤن اباربب نوفل

 داك ا؛ماملكا سماررق جلاش م يدالضانررج هرلوق ىف ميرونحملا ميزضتلا سسييعورو تسب !روق ل إف الا اذ
 رمت لوق ل 4 _ صا ضب ىف صنت نينسلا لعب ىف |ررث ميرابشالاكتسسيلف اهمدأيزواب ف نع
 منا خب لق هيطط- صاري زي ىار مت زار حكدد ىناوملاور يون كن يي نم ىب لا راو ري دما
 رمييسمبلا» قرش ا لم وب ابو اهب طوع ضفلاو ببزلا نم لاومالا عراوفا منخلاب زيا هلا لبا لاثؤلا
 لئلا انا ىف والام حينش امللكو ثالث يملا جتا هلزف اكن تالاهتم لص امر ساسن لاخر وت حلل
 نزونام ةرخاؤملا ئحهرخاضي وق طلال حماك ةعاسلا نظن امو شملاذنا زل رينج لوو ين ا
 هلال نااك# بداجدربطازيىا حتراؤاروكد م نم ماكنا ءىجإملا جرواىملا نعم لاو م ملا نيف
 علما هزي كلب نا ىاريبب نال ق و2 ص»» ابراز شل ١ نعم ىفو اصوات” ىا ابراطكلوق
 م اوما حما قطنتءاينغ الازيلا ىرتو ءلمملاب هرارتعاو ٍلضنع ىدامتو ا لوطل نم ووري, لش

 ضرفلا ليش ل كر ىلا در نارا ل رم ماس /١نرلاتددر وزو ينحف لرادما» للذي
 جرن اىازيجت ايلقنمو هدنعر سن اهو ديلا ىلكرتماركل ءاودا اينرلاف ينج نمريخ ةزعألا ف نرهلربتامم مير اك
 ١ باماق كلذ لول ضيلث تعب اركئي نا لاقت اءانمب عند كئز لعزو حلت كءارم» يت اعو
 باع الا نم ناكم مساوبم وزيت لش نا ىلا كذب داش عجل طعس ىوام "غزل ٌةاراج ناب
 تلال اء اكس رطلا نم كارد سس الا زف ١ اننا وق لسا ىواصا» لأملا ماع داما و خروترلا نحب
 اوتو اؤاررتلا حب لذلو مامالا فحملا امن ىف اك فعلا نونل اف مسوي ءىواضيب . ب ندم انا نيكد يلا رف اك
 لجا» |فزومميطخلو [ سيفي منعنا لضولارنعاوف ناو فلاب اوتو

 . كو« اكس وال زانرب قثر لش كا حسع 0

 نوسيليف وول و بس ز نم ىرخا ىف هر ضف نم ىرما يف اجو سيئ اب نمإلا ببذ تلو جلع
 هئايوؤرطللا ركزت د وليل نر خا ضف نمر ا بسبم ز نمد اوس ند اولادي ىف نوكيي مل لشن ادواسالا
 نولكر اعثر فلن اواو نئراوسو مضل نيراوسو بسب ذ نئرإوسر داسا منال لجلال نم وم اروسي و
 مالم هدي والا نجم لبا نمدعا سئل نورسعم ا لاربر ريف مس ايلو لول و بسب ذ ندواسا نم اف
 لك مى وصولا غلب ضي نم ل يول 1 | أو ول ول نيراوسو ضف نمر اوسو بسم ذ نارام قروسا

 ىلع قربا لبو نعم اسيل ليو موريس او سد نس حم امج .قرتس او سنس نءلرق حيسمع زمنا
 ما ل عراملا مرحب حيسسعم لج » نيزوخشلا نات فال وبسس ارلصا بررعشوا قبلا نم نحس ل صالا
 . لال لاننا نولسو لوالا مثيرَّت ىلا ممل لاب نيتشو تملا
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 لا 1 ور غل! لوقا ان ىنتّملاو كسب ةلدجلا ىرسفي نآشلا_ريّصف ٌوُهاهلنم ىف نونلا تيغداوت ةزمهلا تف نحو نونلا
 م لهازم اريخ ىطعأ نم ثيدحلا فرار ا ةوقالء مل ثار! نه اهب كبأجعا دنع نو كج َّنْأَكَم الاله 7و© اًدحاَفَرَي

 وليكن كَكايلوعفملا نيب لصفريمض اًناُقَرَتْنإ اهوركم ٍهيفرب مل هلا اب الا وقال هللا ءاشأم كلذ دنع لوقيف لامو ا
 0 سي وح 1 2 50 0 مط يبي ببب-ببياا-سببسس سيلا

 ٌلِِعص ميش املا نيف - قعاوصىا ةنأبسح عج نَْحأَهيَعَلِسْرُيَو طرشلا باوج ديب ناحيتي نأ راف نو

 بببتنلا أروع نالحبصت نود لسري ىلع نطعاوثاغ ينك روعاموَيمضيؤامم دقاهملع تشي ال مادشلم اضرا ناقد
 صو تكروذ كهلهلاب هتنج لم ةقباسلا طبضلاهعوأب هبي واهب هكرادت ةليح © طك[ هيويكت ند قعاوصلا نع
 08 5 ع رول لا ير حرر م ار كوة ١س 7 مم

 طقسرت تطقس نابمركلا اهمث اعد اقول ءطقاس يود ىو هتنج ةرابع ف اهو ققناا يق عارسجتو|م در ييكَب لق
 م خخ ش كل 5985 فر بس و مد وب م و 9. 0_0 وو و هتلووووس 010001

 ناكايَو اهكهله لع هللا كلود نر ان وراعي ةع ابج دو ءايلاو ءانلأب يل كوول 222 قرد | ريش ل هيبنتلل يب !وقُي ه مركلا
 هلل" ]ا “ 100 2 7 ١

 ىةيبالولا ةفص مدرب "قلو كاملا هوُسكب و ةرصنلاواولاحتفب هياكل ةميقلام ربي يلم هسفنب اهكاله سنع ثار
 م نع 9 و . مسخ سم 7“ 0 0 هه 5 5 2

 امم مبا تخلو رامسلا نم هن نان لوعفم ءامك لوا لؤعفم ينل ة ويلكم كموقل مل رثص ثْماَو زييمتلا ىلع ” كروب “”سصا اس واثر ٠و و <. 1/5 م نإ ام هللا لو حا اا ف تك -تآ ها ل ا انل اياول ريخوش ل يصرخ أبهمصنو نينمؤبلا ةبقاع اهنوكسو ىانلاعضي نايت ريح بيش ناكول ردع باوث نم ياو ابوه ةلالحلا ةفصرجلاب [؟
 ةؤازجا ةقرفتمآميبأب اميه تابنلار اصفيضأَ, نسحو ىرف تابنلاب ءاملايرقمآو ضل تماما لوزن بيس

 1/17 _ مي كل : 0 ةديحا اا نا 5 3220000 ٠
 أكو جيرلا ةءارُق قو حايرلا هتقرففرسكتد سيف نسح تابنب اين للا هبش يثعملا هب بش نتف طولا هقرفتو عريذت ةٌورَلَ

 أ قا

 هلو هند دمحلاو هللا است تطال تيفو اجذ امه لمجتي "ايبا قوي ٌةَئيز ناوْلاَو لالا رداق © ريش /ئت تك لعشما
 2ع فلا, حل ل ل ا اا

 «يربو نآسالا ةلمأي ام ىإ هزم ريح َدَباوتَكْيَرَرْمِع ريح هللابالا ةوق الو لوحالو مه ضعي دا ندربكاهلد او هلدا الاهل

 لايجلا بصنو ,ايلارسكو نونلاب قءارق ىفو أثبنم ءابهرياصتف ضرالا هحو نعأف ب هاذي ليي ريمي ركذا و ىلاحت هلدا
2022-5 

 وحل جهنم رن روايَمَلُك نيررذ اكلاو نينم ولأ زرت َو "ريغ ل و لبج نم ئثاه لع سيل ةرهاظ عيب صك كرت 1 9 كوكو . 1 9 7 .٠ 5 .ن ص عر هس شو /
 ناكايوت و لع زم وريروا انزع كلا ا در وا اع لل سفري ىا وير و نلف لا نيللى لك قربتعم ارم سا نتلا م قري مج تاي ب

 ارييوش ناشر تسل
 نا لرب لوق ١انا نحمل او روق حس لجتا» ان رجخ ادعو م د نيب امال طبل اتت الو هرج هرب ءدجملاو

 روكا ل هدارمادعا لرب شا الد لوق حقل لاا, لعارعا ب لرش لو وق ف طع ل يدب اذزنع م لكلا
 رلوق تلئرلوق ل لاو الرو كنب تلد ا لولو رلوق سكك ىوارع اررطك محمل داكن ا ننال
 لوئمردبإاو ؛ريبير بت ب وزو ثاعلاو :لوصوم ايرثيلا ءاشام لو درلع (رقم سلما نر ىلغ دؤزا
 نال بروعل الو مقل اف هورّيف ثلا هدام ىدلاورعالا اذن لو زا لب ئيلب ناى ا تلق لب ا لولا
 زريق قسا نبا هاور اك كريري اطنفل هايف تعا نم شيبدملا لوقا حرام كودص نم سن
 ام انبواولاق ىّتنا نيتلا اسبعي م ئلابالا ٌةرق الورسلاءاش املاتفبجت انش ىأر نسا( ل انما
 -  »ب راك لوقل اور نضوملا نم لوقل ١ ذب نر نا روق يي تس لام نيا ب اصا خخ بس
 ىف هدام نا لّمكو اينرلا ف هرامنا لكن وي نا وذو ناؤم ا نسء اير از لر ى حلق يحكي
 قعاوصلا ىلا: ابسع عم وق يتحلل ا» ةرسصتوا خي نس ارف اكل نوكي لوالا ىل اهحالا ىف نك ةزطألا
 ووطم لع اصلا نحن ايل | نا سوم الا ىف كو كلو قع اصل ىنحمم مل اهح حم انابح نا نط لا اًهازك
 ءاسطانمرا روق جس .نيل لا: ابرعو ماسلا و حرابجلا ور لبلاو برانعلا قم من ابص عمت ىب امن او
 لع ى ا رسأر ناز نم ص وقدم ى حفنلق ول زم نحب نلف اهذو تابئال انطرا ليو اسس الم امبلع قي
 نود للا فلع قل زاكي تنصوردصموا شرالا ل بساذ ىاًراَ نحنرةيول»_ لو

 فراك عمت لحب طك عب ءالبلاو بازول اب ن اهسم ا رسسفولو قعاوصلا نع يبقي الواىلار وطن ل عمت
 رخل يمرمصم ا ازر ٌقلط اذدالرللاالو ىدي لال انئال لالا بسب اذ ىاازان دق حلا ل١
 تاداؤىبد ل ائلانوكسو لوالا منعبو نيسمنعبو نيتحشلىا ءقباس ا طبضلا موال ة هلل
 طاعااذا زرائو ىلا ي طاحا نم زوم اموت تيللش لالمل اب_نمم عم وت حرا ءيعبس
 ىرعافاو بدقيب دعت ناز يب قفما ام لعل وقاص ىا عز اذرلوق ل لوري فاذا ويضيع
 - - - ترا# ارسم كا بسلقتي لع اذ نم لاه ندا لمع ضو ورز قدح نازك و مدي نحن صنف نإ ىلع
 تل ىدام"»دالارقو ل عج بشع ارب ربت تيب د شع عماش لقتل
 سنة دلك_ ىدامصا» يلع مراييل بني ىلا هوكنو بشنح ا ىب هزيم اء حمس ام اعو زرق

 اماللرب شا مزق لكل ىواص»» فل نكت م ورلوق ليلرب ونال لاب تلاع اري ورسم
 رعي ندث زاب لا بدمي ا تاك شم نبي ملول نمت ايذطو رطل بج نما محل يخالط ومر كرت
 رق هل كراسسا» ناييالا ىف الوثدو نم ناك لع ارنو للا نم يوت نوبي نازوببو نصلا
 تعامل نع لم انلا ن ولمنع شرين اتناول سل ازاوكم لعو ةزر ريما رايلاوزنكالل مري اول اراتلاب

 للا لا ابقعريو ابار ينورلوق فنصمل ا يرش ايميؤلي3 ري دشسلا لاا فلثو م عما كلت
 متم ٠ يفعرشسلا و رع انيرلاو مع انعرل اكن ناشف اهبررقلا لاو ني دسلاو كلا لو زد ابره
 - بار يح ا نب ىءا فو زييرخوا ب لول مغص اسال ورمت نبال خراب روق حل ل

 ركل :يالولارارلا كلنا ىا ةزخلا لا ةراشا كل انس 5 مايل ال ى ا ١ايا ور يخوم ملت
 يف اعو وري باول نري ماو نم او لع لا نعل وكوب ديلا ىلع يصف لق يل لارارم»
 [هيفص ىااينرلا وما لشسرلوقوررفو كذا ىاريصلوق لاش كاس ريغ ع اط بتاع نير شئ ا
 ناري نان ال وعسر رق حلطاكع سروكز لا ءاملا تيس اينملا تبر رشم اذ اك ميمو ادلاعو
 تايللاب ءاملا رس او زو للم لس ف اكنا نا لاقي ناالا نع ىلاي هيبسسلا نال
 ت ايلا لاري ب نيم ايبا نم عز الا نا (ردحم ا نمو الس ال نار يضم نا ىلا كئيب داشا
 رك ىلع | ب سرلغد دقو ىو لا يخلا يللا لك ضرر ايل اننا لاوعتس لاو رسخالا ترعى ن اك ناد
 باريس ضيا اورللاب ىورترلوق ك4 ىواص اب لالا ناك صراملا زيك ذل ايم ىداطما

 نونبلاو لام ارلوق يللا بيطخ» عجل اب نو ايلاد ميعوتل اب ىف اسلئاو ةزرم ارق ىا ٌعررلا زرق
 سلو رهو ها, تفزع س ايفا ةراشا ارو نينبلاو لام اب راش الاى مب# كورلا از نمر صا
 وباسم لاقي م ناكناب نونبلا و لالا جهل اء ومش بتي وم ام لكو وبلا منين نونبللا و لالا اذك

 لوحفم مسا نعم رضضموبب شيز رلوق يللا ناب اهبل ال نونمإ او لاملاق يزف لف 9
 ل أيس يلا نايك لق حل[ ىو" نيالا نئببرابخالا حم انو اسي اربي لمت لرق للرب
 قبلا تارإلا لامعا تاح اصلا تايّتابلاو ىداضيبلا ةرايعو تاءاطل اي إبر ضي نا ميرعقروس ل
 رُسلا نام ناضمر / اهبمو حرا ل ايعاو سلا تاودصلا نضري سرزتسف امرسيف ترددني درب ال ادبا اهترك ل
 لكس يل ل ينطفتلا ]ناي نرخ رت حبال ا خرا بهل ماكل اوربا ثل اورشنلالا ألا الورش محم او
 تاىئاضلا سر ايضابلا رين داليا نيل اييعلا لحب عسا نا (نييلع ري لوريم اسف سمي | ينل! شيز نالرباب
 ريم ميسر اذلاب طايل ةصوطسسل ص٠ لباجلا مرا ىيشنل اب باب عزنا يلا تيوب ذلاريخ نال
 ةراشا اينعام ىلا مب ازرشموزوق حلم اةزنمارابفعىااشينعد ابي لوؤر يضف طع وتريد راد
 فذ لبك مب ان صو ليي زناكماطندلا لاوتالا فلا ولن اعز ورمل و لاي ست ىلع مشعر شل انا ىلا
 قع يقو طاملا لم لكك ١ نوكي لربشلا تقوو فنزل نورظان ميو لييصح ل طرالا لير ازب لعد
 ءاقولا كرتررفلا رز مورلرت هرمغد هرداغ لاقي لرتنز وأ ياا ىواع# مينا كم لملا خا
 حايرلا لوب عررلا ةءرث حسمع لان ميو اىلا قت. جرو معا ول .لا» ليسا ل ث رريرؤلا و
 ' لرب لوطا نت سعع لا نبي يسمو دل

 ْ ةلاشالاو/لفيلرقو مايتلا(دي داق حلل حجرلا/ سقم وم الا هززب نمر واو ل )راى ار هكسنم

  نودرتهلظط امن لوم اهلا نم سب ايلا شلال مشا ١ اهينسب وق للعم حارا نرش



 ظ ١ الذل 7“ هيلا نحس

 ظ ةارع ة امشي ى دارذ ىا رمل اشكد تؤفطي نقل مهل لاقيو نعص دما لك تيفطضم ىلا نام َكِتر َلعاوْضِرعَو

 راتكو | بكل مِضو وت عبلل © دوف هك لعْجتي نأ هنا ىاةةليقثلا نم ةفقخم نأ مبكي ل ب ثعبلا ىركتمل لاقت الرغ
 دنع َنلَْعي دف امم رفئاخ نقسم نيرفاكلا رجلا ىتك نيرؤاكلا نم هر فو نينمؤبلا نم هني رم لك
 ٌةري ا ةةريو صر داهي ا بنكلا الهلا رهظفل نم هل لعف ال ردصموهد امك ه اَبلْيَو هيدستللاب تايتسلا نم هيف ايهنيأعم

 م

 ا | قاعي تارا كير ملي ال و مه حك اًبقم امض اول عاما ُنََو كلذ هنم اوبجحعت اهتبث اوأهَدُع "اهيطخأ ل ثبون ذ نم نم غ يضرم ل ل و ا ا( 2 .ءارس يأ مسامحنو وس ٠ ؟6 هع : 000
 رجل يبت ةاهرج عضوالءان ا دوغ مون دفق ركاب بوطنم وو نموم باوث م صقنن الدرمرجردنج

 ا 1 لق قا -. 5 هما ا(ىثةىيمننء األ 41 هل هه ىو ل كاسر عل 0

 تركذ ةيرذ هلو نيلإوبا نيلباو مطقتموه ليقو لصتم ءانشنسسةل اف ةكك[ملا موز ب ليف نحل نونو :ٌريْبَإ
 2 37 وس ري رس

 مثل ةيسذال ةكع البلاو دعب ةعم

 أ قهوه نوكبطت 55 نمل[ س يلب ال نيعضوملا ىف ءاهلاو هتيتتذ
 مهنَمْشَملاعت هللا ةعاطا لب هتعاطاهتيرذ
 1 سوب؟ رثيج 29و51 اا تأاث 5 0-2
 نيزضملا نعيم تدك مو ضعب قاخ ره ضجبرضحأ

 مم

 20101100 يجرم“

 نونلاو عابلاب لوقيركي

 ادُدَجي مك هذ نجاد اما اهوا ممله اونقيا ىا ونظم
 اوظحتيل لم لكس نج نم هلك ىإ ىو نحيل ةفص

 ظ نيل لج لع قروتعل ا ريس ىتلا نم قري رص تتبع

 لسا ونيرعو ىلرقلا ةرايعواونتبع عروفرم نم ىا لاعب حط
 فص ما لك ةولصلا ف نوفصلا/ض صرعب نم نونعدتي ل امم لاك الا لع بصل انيّصاتنص كير
 ب اكن ةردم نب نكر اربع م ساق لاولا اذاحلا عررخاو (. ايت ليآ د اويل يث و رهاو فم ملال

 حد توصب ىراأني ل انتو لراجت لا با لاق مس ربيطع يلا لص ىبنل نو لست نب ؤاعم نمر يصوتتلا

 ثول ىد ابعاي نيس اهلا عررصاو نيم اهلا ركساو نييك ارلا مسا انااا الر ثل انا ىدايعاي عيل رع
 ىداماوما قبلت الماي نويبس او نول سم منان مباوج ورسيو حسا ورضحا نورك منا الو موي رس
 افصناىلا ةراغانييفطمسعى ار وق حل اصفأ حرا ب اسم دارت مانا ف اطا ىلع ا وعص
 فص لير ل اونو عينا تاليواتنا نوال اذها ىد الضم ليزي اوت وقتك عجل علزنم لزنورفم
 انكلغ كى وار ف انوتمترقد مل لاقيرو سيضم انماو نورفاكداو نيسؤملاد ءايلدالاورايبالا نم اذص اص اىا
 نول يصل 0 دايو الان يفض رايب الا نثبفص نوفصر سف ًةرملوا

 ملوث ولبس رءابب حلت اع عمت ةافعروت هل نيف نلا نم فو نافارا نم انو
 نوري لة هك مب نينو شر يا لزعا حمال علوق و باوثلا نع ايلاوخئاراع عم ةارع
 لاش ورق وش ىواص#» افلا ايرغآ ل ارياتكاذرقا مذاب لوقيو رجو لعضو ؤرفي
 ىداضيبلاةرابعو_رنشلل وق حلل ىواص »إلا سلا لوقو رجور وسب ورمي نيت ىازلا
 رميفف للاوا ازرؤ لبا هكا لب اب لعق ناكر ابقا بلطي صن يشن ى “ اب ءارز و وأ ربتكلب نوداني
 مباياوري لش مك ا اويللو السلا يعرب بصاصال ا لا ةراّساو ما عرف فو يلو عيزط ةراعتسا
 ىدانم اسلي وو ران ضرحاايلا ليقو مشل ورسختلاووصقملاو للبى اسكس وت هك حيف
 0 اوتيل ىواصا» بك ئاوا ازرق متتا ال ارلوقي الذ ل قاعلا لشاب اس
 هلوق رب لما نم # ارو اخي ال دوك لاح ب ايئالزنإ تسيث ىشىا ىاوريغب اًكاازبل وأ تم ا

 ن ازبار كا مردرعلا نم ملي لذا يالا ر فلكل ع نومنمارئابكا وينك نارلوق ى انزل اب امهتبئاو ابدع
 سكيى اادما لير ملي لورلوق سس عرب وفعلا رم دق احين وفك لد هجلا ابرياشول يشل |
 فلذات ىارلذايبوسنزوت هلل لرد ميرا بز عي وار ياتى ريزبوا لعفل ماء رهلع ا
 نقلا تررقو محلا ف تما ذادإملاو ولا قمل نلوك ىو ىل/وتلرمت ايركؤا قتم اور وما كلل 1
 لايام باوج ء انو اوومجدوق ليل لس ىوارعا» نلثلا لف ترجل مريععم لاوا سيمبا .ةييصعم نالاراعأ أن

 نبل ناارطكر يدار يخل جس نوكل حن اول بتل المو رشيد ووجب نابي بر وبلا مدت فكر سلا فل وج نا
 مث لوقل ا ازر ىلعو ىائالملا نم عرونم ب ليتل رقمه ! "كس ىواسم ٠ لائم فر طملاذالاو برع لا
 ملول واي دقو لصتشسء اود الاذ لق هج ل ص نوصعيو نورلاو تي لب "للم اكن يدوصحم وسي
 تياذديرذ لفن جاولا سول باو عطل يقو لعق روك مدارلاوا ميرصحم ا جسمى ارارص نعم نجلا نم ناي
 و مإ َيدذالل للاو نجلا نم را ىلع يريزلار كذب لمتسلا ليحتل, (ئلاو تير ذو زروو زؤتشل راق ىف رعب
 قاوم اعطّمشس دولار يجو ابي نجم اولا سيئا و زرق هله ل٠» عابتالابيدئلا لوا فلاهملا
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 دوجسلا 04 هتعاط نعججرخى ا ةّيررما لعَّقسضف كرت .رعدبرخ ىا ةتررما

 مهنوعيطت تي قاخلا فاناوعر نضع نيطايشلا
 5ك مكمعزب كلا وعش عي نيب نانوالا راكم اوالينونلاو إيلا لوي راب
 اعيمجأهذ نوكلجي ممَهَح ةيدوا نم اثماو اقوم اجي لب أعو ناثوالاويب مما
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 مو سلب هرب نييظلل نفي لات ءادعاىا
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 2 ماثلِل نأ
 15 1 س١ وروى ص حر

 لطابلا ف ةموصخ هلَرَجوْئَتدأر قاكلا ىا نشل َنكَو
 قرم انور وتس الوقت جلا“ صارو نم ل للاوران نم نجا ىف ل الملا ير نأ عروا نب وريلمبو

 علصت ايم لصن اي ربا حمل او نول(. يفتسالاو توزح ا لذ لع فطار اولاو توزر ل مل مار

 ايد نيربابج لاك دورك يفر يلا لك ف طك شير ذووق هي ط4 ىواصا» هاذا نم قل
 ومور وتل و كرب و ةرميرذ نمو امي ناسوسول نازدلارونولاو ةرامطلا ايعام ابد ناب وو سنا
 ندز, بمئاصم لا بص ام وم ورتب و علسلا عررمو بؤ اكاو فله او وهلا نيب قاوس الا بصحاص
 جملا ةزيج و لصرا ل يلع ىف غسانزلا بصام وب وروعالاو يوي قشو دورز ارعلو مويبولا صدم
 ازاىزلاومو مكارو لما امل نورك الس ناواوثا اسلي ميؤاكلاراخالا بعام ومد سوورطمو

 رسسيفو قع اط لدي ىامنوعيطل وق لا ىولم عم لضو رفا ركزي مو مهم ورتب ف لما لضو
 نم ءالاؤب نا زاخب ةالاوم ا ىضاعملا نسب مورمار ايما سانلا عابتا انببب ةيالول ايداملاناىلا ةراثنا

 رمالامعب ايلوالا نال ءامعا لبرال وااو يرذد ناطسشسان ١ كلذ لاك فيكد رمان امزاول
 [| الري نيم اطل شوق حاله رس رع انوا ذاؤتالا وعم نءئالامزوق هل "لحج ا نع
 قمل مش نئئاظدلو تير ذو سنا كربلا شب هريروت ف وذ# ص وصألاو وزي ظرمنعم شب لعاذ
 رباظلا عنو ريو نيلطلا نيم ريك ورزق لل حراج مذلا لتي دعت ليك الرب نم ىلاع نو ذك
 نثوباكزلاوعشلا ضحلا لصاو نصرالاو تاونسلا قل ارنا منك عسا نم نيلضمل ايو اور عما عطوم
 ولع شر وكتمورصانلاو نيل اب داريو ىرضع ن الف لاقي ةراعّم# ا (اطكلا نعف فلا ىلا قرم
 نرلانوبس ىزلاوضعلا لصال ا وب اضعزو يللا ااا لئن وعدو لعن ىو ا كيذا
 تضل اع نووورطممب ليريخبصانمىل مل اقم نمد املا ورع نلاو نما لع يلطا موتك ىلا
 لا مسدد فلوق اكرم ميو ىا اقوم الوحش تشر نيزلا و حلل كواص» نوع اطي
 مرا اه رشم ىا سيف نوع ارو من مسلسل جرااارم اظومب اك احم لا لع أنوع

 | ىدرازلا و صيف ن 16 :دندوا نم ايواوزوق هل لب ىف ن وانسولو# نم ثا
 ءالل اءايع نيثدا ةرهس نم اب وناعىارانلا نويرجلا ىادوروق لسا لاء رباب لس ايع نبا نع
 هلل ل» ازرمماشعاو مو للرب نقيا نمازاهب ظنا لعجاوبقيا زرق لك لك
 روق عنيا“ نامزوا ناكلم مسا نولي ناز وكت نرعم اوبر يطيف نولكر انكم ىاالرعم زو
 | مضي بيع زحل نبت نسى ا لطم لك نبع نمرلو قو تسر رع ىف لشملا هسضسيل اوي يميرذع حم ىلا لم
 امماو كصف نا لراس ابر ىلا ءايظ لارزثلا اي الدب ئشتلارلوق هل عراب لثللا
 روق هل لراد»» ع لكل رم نسزلاناسنال الرب نا ئتل لمح يل اب ةارام و :موصخمإو رعي
 نياك سرع انما قلطم ل وج امال او ماهل اي بل الاو لاجشس لا ىف كالا نال ب هريكل طنا ىف مص
 و سلام هغنس لا نا لاري راخا زل او ل وق حسب. * لام لوقل اريرشنب نا ىلا ريتا جال
 لا (روروغب بقا عيال ل وق حسسمع لك »دوك ملاراصحالا ىف .ىا كلذ فلوق د بااتكلا نم ىا نمر وق
 71" لعلارع لأجيال نال رقع ف اللتي مرسل رعت ول واسفل تيلضول انلوقكي باع هل از ىحس امناو

 '”ايصعمس يل ورملا وبس عر ذل اب ناس ادع نبا نع لمن لوعلا اني ىلكو ل 1 لل لما نم عفر ق عمم
 الوب نب القلل سكب نييسلا لو ندور جم ا مل اب ص وصخ ناب يسب ف ارسيرذ د سيمبا رلرق جلول لج
 رت يل قنالو_:ير و سيمبا لمبلا سب نيت وزو(. ساب ومن او وزير طلو نعم شب لع



 م[40>

 نيرا َنْيِلَسرللالبْرْنَمَو اعاونا ثا ليبق عبج نياسطب ارق قهر دب هوب لتقلا وهو اًنايعو ةلباقم هبوب دعا

 ابك و عروس ىلا جرلرف ىلولوقو مب ايا انكالب ال ىا لوعتش فاسموج د مك الب ل حرداشلا لاك فن ذل |

 ةمألا ظ م86 | هئنلا نح

 قدا رهلعردقملا كالهالا ىقورهؤفانتنس ى لعان نيل هت طفي كرتلا كيال مَ ذل ناثلوعفم اونا ةكمرافك نة نما هو هيف ئذرت' نآسن الا ل دج ءناكو ىندبلا نكس, نم لوقنمزييستوه
 ادلطبيل مياؤشزو وكت ةالو ير ارش هللا ثعبارجلوقب لأول نول ةنيرذ كلل نيافوخم نيرو, نينممل
 ضرع هيَرِتيارَْذ َنَمِمملظَنَمَو ةيرخس هرم رانلا نم باور ايو نارقلا ياو تاو نارقلا قَحا رحهلا دجب
 وهي نأ ةيطغا هنو هبة لعل حبر اهتبقاع فركفرحلف ىداعملاورفكأ نم بعام :هذيْتَميَقاَمَىوأع
 اذ افذَحْميْنَلَف ىدهلا َلامَمعْدَتَناَو هنوعيس الذ القث * اًرقوهاَد|َكثوهنوموغي الذ ىا نارقلااوقفي نا نم
 مهب اهيفب ارحل امهل لجعل اوبس امباين لا مه لِخاَويَو ةمحيلاودروُمعلا كرو 9 دب روكذملالعجلاب ىا
 ممهكلفأ ايهريغو دوبشودادك اهلها ىاىرتلاَكْنَيَو ب| نعلا نمأجلم © ومنو نِماَوَدِ نأ ةهقلا م ويش دعو
 نارمع نيئاوه ىوملاَهذ ركذاو كاَدِعْوَم مهكالهل ىا ميلا حتفب ةءارق وهاهو مكمل الجو اورفك اومَظاَم
 رحب قلم نرحب مجم لب تح ريكتلا لازادل حبل لعلا هنم نخايو جم دخي وفيك نون نبت هَ
 اعَلباَمَلَف رجعي نإ هغولب يف ابوط ارهد ©ممحَىِضَماوأكل خل عماجلا ناكل قرشملا ىليأتم سرافرحب ومورلا
 !ىفكلّيبس توحلا َدْحَتاَق ءريكذت ىسوم ىو ليحرلا مَع هلبح عشري يسن [مهتوحاّيسن رعبا نيب [م هني َعمجم
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 ىعا

 |موارلا يضاصضان

 اج توحلا نع كسم !لاعت هند ّنأب كلذَو هبذافنال لدوطل ٌقِشلاوهوبيرسلا لم ىر برس هللا لعجب هلعج ىا
 موي قاث نم ءادغلا تقو ىلاريسلاب ناكملا كلذ ارواج [َيلَو هنم هتتق امدهورختلي مل وكلا قش ةذع يت نأف ءاملا
 2 2 م ىو يستلا كل با يدعت ا سمسم ١ )سجس 5 سو 0 , 2 ل 7

 دا ةينتىاتيءرا لاق ةزواجملا دعب هلوصحو ايعن ©اًبصن ل هاررفس نم اًميِقَلَذَقل راجنل الور لكؤي ام وهذا ءالغاشأهثَقِلْلاَو

 8 قم تت أ 2 رف ص نب مدا لق ل لس « عا لوالاو ىوخبلا لاو نارث نب ىسوم لستار ناكر قوم و ب وتد نبا

 مهو ناين يقي ناكو زوق هله # ميا رفا بكا جل ىو فول نب ميا ا ني وجو نوأ | تءاالم لع قربتعم ارمبس وبلا نم ةريي رض تارت

 لو هل ض» ةيرملا ةوبنلا ارش نالريعي ومد اربع ناكل يو ريخا نبا ن اكو لسوم ىلا ئدانما | | نابت |مولظطو مصر لينا لا ... ىا فاشملا فزع ىلع مالكلا ني دالا خس مب انا لالة حلت
 طصوضاركل يل الإ ن امسي ال اهنا ليكم ِلعلاو نورالارك اه ليك اهب اننا عضوم ى ١ سراؤرك. و مدارك فت.( | دمهم الالب الا ىد وق ل صان ليو نم نك اوبب ازب ناكنا مهلا مل وقل نييوالا سل شم

 «بتسمب اري لن وائفاح ا لاو خر اهنالرضنم او ىلوم اهب ليو اهب وتل ارنم برقي ناعم يرإرلا لحلف | | ندا املا ناف نامرلا نعمل اهن ايري ال كالسلا نا اني وريرام عد ىلا مفصلا واي روني منع
 يركب عرب ناب | عمت ىسيسلا لاو اك يصخما ن اكمل اياهخاتجا يس انطركذي نا سكي اهناوزخذللا رز الو | | قت داك امال انماكا دمتم زروكل كالملا ناب بس اهباف من ابر مدع نعرفاّس للملا نايئاو عرونم ا

 حماج ىزلا ناكم ن رعبا عمج ىلاوتروخبوارلانا للا ةراشنا كلذل حاجا نايل ىاروق يل لوب | | كلا هراظتنا و نيل والا حسم ]م امانا ملط اى الاعب ناعما تذوب رهتولردقو م امرا [معرلع
 لازال مالسلا يلع شوم لائرنارلصاع سم نوفي بقل 'ل يي اهقت نعم واراد حيل شل + نيرا | | ٠٠ ةرهوم ارايلا جنو ف اعناركب ن وق ابلاو ةرعوملا رايلاو فانا عرب نوذوك "رق لبترت صل
 رق حشو ىنزوق حلل # ركع لاهل ربا تالي ومار مد ينعش ول اما دارج يعض نارعبلا عبي ص نعم ١ | | لبق ى ل دا ليو بانر ليبلاو با نما وسي معا ليلا اهارف اولا ىارلوق ب1” ب
 ىلا وززمحلا الصوم حرسولو سوم نا نصا لد دجوملا نللو عش رجس نيل ومار وجوم ناين ىنكستما ذب | | رو نلا- ل٠ باسو اتايعىا بنعوررعك تخول اليكس وم اهلا ف اموري و ءزب يلا نحب
 ىتتل زيفر الا ف بنو ساق ريع املا عزت اذ نبل نمل أض وش عسا طيس مكمان قالا نيش ابدع | | مضي قحلاريضك والا ناكذ نيلسمملا ى١ فورثم لوقثملاوراذكما لواحد ىا لع اذ ني ذلاو فن اسم لد اهو

 نارقلا نمر الا لسرلا تان تايكلابداريب ثا لدالا ل اي اوما وروق قازاو عيب شمل عيل مضل لطابلا نا سلمنا جل ارهالا نم ورب اش اهب سورس نا حرس ىذ لول نا بسس انم او ىارامب لور ابغا كسا
 لمع تسبرت ىلا مركب سلخ ورش ارد نم ىأرام يظن شم دان اب بيتنا ايم مدع بيرج مانام | | مالا وزب نمر ف اكلك ىف نال نرقلا صوصخ ل لسرلا توجت اريك ساما ل ايار تسل |
 مرت ىلا صاب نول يشر عرزملا ىفو سوم ارسل ليرلا ليترلا نعلق حلاها ص »ب كيذ [ | ١م نول ع عبو لمج ثوزيترث ىلاواىزلا قحم امنا لاراشا باورذن دلت جك ىواص» ابرد
 لماقا نم عزف ةايجا تكرد اف لصالاورخ انو مرّصَت م رآلا ىف نوكيف ناينلا ليز انت لاير حبا ىف يجس ذك اذ | | كارلا ءاؤلاب و داير يرتب م ىااش اند هس سبيت ان حرصاكم«دازئاواى ا ير رسم

 لبوطما يضل ادب و رلق جبل ا ىو نييجولا قعيطنيبرسلال شنط وقدزطنيج ناشلا لوعشملاوب و | | «نمرالاو ونمو لف توما راوتر مم ى غارب ردا ورك هاذ اذكلا نم تاومالا ىف كتبي نال تلا لع حبلا لس اريثعلا نم لاموازؤمتا نم نان لوحضم يرسل وف حلل سم ديس زذجت نرحب ىف طقس ةلاملا مسن ةرهسلا ىلاول اقواوركذ ام بسيقع اوني اه ادرك مهن ذر ائما نمد ايجالا لف انج ام نال بميت لع
 ملؤافنال فش و سوم لازم بابذلاو انفلا ىنخمذ انو رارعلا نم ىزيمجب درت كلاب يشد اهنال | | ن١ لا كلزي ءاشادايقلا مي مد درق حيك نلت ورغلن ع لفانتلاو لضاضتلان اهشلا
 نضل عم اب قولا حابصملا  ةوكل اكل وق فشل اوداملا عطنا ىا بام اف دلوقورل حرز ا ىدر جملا للاذملاب | | ليل أو نم حئئرملا لثوملا لئرم لق هظ**-- ص٠٠ ناكملا ري داري نا حشو مبلر عملا نايزلارعوملابواملا

 , | ميلا نت الل باعلي اورهبس نل قعملاوريلا أيل ذا نالخ ىلا نالذ لاو لاقي اضيل اهلم# [لاترو عزرا رجس دافل اب تسيارارلوق حيل لل ا" دالا ىانم تك اهدلوقوو قصتى ملل لوقو تسيب
 اد رينتىارلو حلل« هانم لع تيد ماسالا ةزمب تيئأرا ل ةزمجا ىزارلا ( اها لاك كرادرمف | | 'لوعقملا مسا زن ىلع دك بال ددسن م مسرة حلل صا دنع , مشو معن ين

 قع يرو |.باي نم تجرم اداقلاب ةردصم ءلمب لب م ومس اال و بوصنم ار روب سن ادب تيارا ناك 1
 اك لييستلا عرش ىفاذكاهب ئورقسالا ىزامجت ال اسبن الذ باوتبال اسياوجتد اضل (رسنو ا انيوأذا الا ىلا اموات
 ىالائلاوارمالا لربما ىا ن اقوم ه لوعغل و ريما نمسا لصا ىلع تيارا نا ىزينك لا لاو اق اضذإ العن

 ل توم شميس فدل ب اصا ىزلا لرجاوا ىكي اصا

 وب اسيد يرسك عيد مالا عب عر ملا جد مالا م مينا رنم شال تقلا عمور | سكو مالا جف ناتدارذ
 فيولا اي ركذا نحماو فوزه فرظذ ا نال ةراش هردق اكن اد ل تحلل جور !١ رلع ان ثد [ئوم

 م طوق حسمألا_ ىواص#» مالسلا ييطعزمتلا حمرل ختوأمو ررصتملركذادارلاد واتنل ىنوم لاق تق
 ترقيالو نيمار املا هيلع تسع يذلا معيض اوم نو ب وقعي نبا ىدال ايس نمل سا ىئب لوسر نار ىب ١
 نال ف دَعَا الم داس اذ لل دوا ىبنر ضل ا نا نلت اوس ل اهلنا ليغ لاعضا نالزمثلا نيل حي وكف
 للاةراثا ن رع نيام رق حلل ا ى وام 'يرياضف الا ىنصتتقأ ال ىو رييزم بلل ال م لقت ١

 علا هذ فر وكر ملا ىسوم نا ىلع راولخلازدكا بطلا ىف لاك عملا دب امراتخاو بوما اذن يل ىشوم ىف تالتخألا

 فسول كب اسم نب ىدرمءارابجالا بعل نعو ةاروتلا بحمد ةربالنلا تاز | بحاس نارع نب سوم وب

 داس ف مالا عم و ملا منعم نبع لاا اناهعو ءلب ام نعطيك لا قدارف الا جف د تالا حس
 هو ررغسل اوبس د لاول لال لري !تدذذع يسجل كا ب كا لب ارم ذ اكن اءاب نببا اذ يسسسعب تك :ءرشك لا
 رسام يلع يشل عيراخلا



 هفكلا | 0/8 هيلا م

 ى الاتش لدب ةرذّنأ ءاهلا نم لدي نظيشلا ال هيزسْنآ امو تْوَحْلا تين قاف ناكملا كنب ةرَخَّصلا لانو
 ظ ىثيم لاق هناسفف متزقتامل كانو ىليوم هنم بجعتيى !ناثلؤقفم ها حلا ف دلي توحلا ٌنَحياوركذ قاسنا

 اهنانطقي |هِرَتلَعاعجر َةيراَوديلطن نم هوجو لعانل ةمالع هنآذ هبلطن هناك ىنلا امتيوحلااندقفىاَكِذ
 ولع لرثكاه لع مرخ اى ةيالوو لوق قة انحني زيطخلاوه نبينا َدَبََدَجوَو ةرخصل[يت اذ ناصف

 ىنب ىف ابيظخ م أك ىسوم نا ثيدح ىراخبلا ىو تابيغبلا نم امولعم ىا نات ل وعفم هامل ِعاَئلَبِين م اَنْرَل َنِمهْنَمْلَعَو
 ىه نيرحيلا عمجمبا دبع ىلن ا هيلا هللا ىوأق ميلاملعلا دريملذا هبلعمّنذا بتعف ان لاقفملعاسانلا ّىا لف لّسارس١

 دوح لخ اول وهف توحلا ت لقف ايثيحف لتكم ىف هلعجتف اتوح كام لح ان لاف: هب يل فيكَ برأي بم لآ كمل
 ىف توحلا برطضاو أم انف اهبس را عضوف ةرخصلا أرنا ىقح نون نب عشوي هاثن هعم ىلطناو قلطنا مثل تكم فهل عجذ
 قاطلالثم هيلع :راصف ءاملا ةييرج توحلا نع هّنداك سمو ايرسرحبلا فهل يبس نتا زرحبلا ف طقس هنم جرخف لتكمل

 : |واتفإ ىلسوم لاق | لفلانم ناك|ذإ ىتح ايهتليل وأنهموي ةيقب اقلطن اف توحلاب رهخي ناهّح أم ىدن كفي سالف
 نمت نأ لعَكمتال م ىسوُم ل لا امجمد اتفلو ىسوملو ايرس توحلل ناكو لاق أبجعر حبلا ف هليبس نتا هلوقىل ان ءا لدغ
 َكَنَإَلاَف ةبولطمملعلا ف ةدايزلا كال كلذ هلأ. و نيشلا نوكسو ءارلامضب ةءارق قو هي رش سااياوصى 1و1 تمنع اتم

 ملع ىلع أى سومأي ”ةيألا نه بقع قباسلا ثيدحلا © اربح هب ظِحبَمْلاَم لعريصتَفكَو © رص ىم عْبطتَست ْن
 تمل ىا طحتمل ىنعيرر د صماربخ هلوكو هَيَلعا ل هّندا كيلع هتناماع نم ىلع لع تناو هلعتال هينياع هلد ماع نم

 هتفبقج

 ذت نم ةقث ىلع نكيول هْنال ةيشملاب ديقو هب فرمان هاما كَ, ص اعريغو ىاٌىِدْعأ ل َءاَرَصمْلاَ منن دَحَسسلاَ

 ماللا تفي ةءارق قف ْنيلَحَْتاَلَو ْىَتْعبَتاِناَو َلاَت نيعةفرطمهضن لع اوقتبال ن| ءايلو الإو ءأيبنالا جداع«نهومزتلا ام
 5 ةطرش ىادوم لبق هتلهب كلل نركذا ىا ثا ْدُهْنِم كن ِرَحُأ ٌىَح ردصاو كيل ىثم كركتت ءئَتُنَع نونا دي دشن و
 لد | لع قريع رس قتلا نم قري رج تاير

 موق ياسا ىف ءارلا نس لدبي لو هل

 زباب بيج او ءارنالا ل عر طدستا ناطيجشملا نا سلق ان طيش الاورذ ناسا اماه ا لاش لرب هرأذا نا
 بيان يوك »م داب جب اليس, يقو لا نايل وفسر وق ل ل كا للنعت ينعج يلا ن ايلا فاذا
 ,راوجت ل ىلو/ لاقوارم |اكرزحآ ىف لاق ى إرم عفر ومو مب لييأو نظندلاوبج ىلاثلا لوخنملاو ابا ؤ ات وا
 ف مقلق تل حا بجبل ىف توما ليس لوما شل لعفلا ليو جس تسب
 رايلا سفزع يوكلصا خر كامل ل_ى0/ لكياا ال توم ا نحب ام ايلا نك ترلوقو إذ ايس
 فز اب س لاي سزملا نالول لصاوفلاب بشت شرع انناو تول ارت نم ناك ريلعد كال الر فضيت
 لمار رصم است ىلاع/رلوق ننال تراشا اممناصقبل لو كل سا |ب باو ]زم لوصوم امنا
 مياسمئ)ف هلل »اص ناصفسو ايا ابر ثا ن اعيد ااصصت ن اص هربرّتت نوذك
 مسلوق ارد صم نولي نا ىفانلاو امم ران أن ييصستماهبرازأ ىلع بدر ىا لادلا عنو ىف درسعمرا اهسرصا نامبتذ
 ناكم برس االفر لق ابامززة همم _ ربل” امد اال“ صراف ءانعم نال اهب راس لع ارياف

 رألاورماد تس رط ضيا ب وطب ىلضم ع زهجلا لمس واريمو ليت ورحاا ف قرير لع .. سل اجو صوف توما
 ىلو/ل ل اقفل ياسا ىنخ ىث ايمالسا يلعو لاو سلا, ى ونس او رسأر حنرزف بوب يعرض ل هر تمت
 لخك ياسا ىئب ىف لأ ناكرقل لاق مى عك لدو لب كاردا ىزلا ل اريذ لاا ىنب ىين ىلا لها نم
 مفاضالااندايعسر وق سس ىواعاب ليد مصئاو كوبتال لبي قسرا ىلبب نا ىنوم لاق
 عم الاسك م الش تذل ههضزعتل اوبس وزوق ا ص١٠ يوصل بن نسا ف انهما فويل
 سايحلاولإ ريكو لوح ايرزعخا لص ازذا ناكر ا ازممب بضل ابر سلو دازعلا ن وكس عمرا جف وو انهلا نوكس
 س:اينملااوكرثو اورمزت يذملا لولم ا ازيإ نم ناكل تو ليارما ىئب نب نا يت نززاؤلا ىف |يلب رمس او
 ثنا يعور نك ف الو و ىلرقلارلائاذلو ىين ءازتكالا ىوخبملاو طقم لاك لاق ن ةولق تلم
 صامل ال لبا نمو طس وب لعاب ستضع ندل نمر هيل كام ىلا مطوري
 فتك ناو بولعلا تقر نوبتلا سلاف اس ناري يعاد ا ائطغ ماكر لل
 لابضو [ منير طوف لا ىواضسدررعم ىلا ىلا عروترو ابقلا للرد عيا
 رع الر زط لمى اور ل يم اصلع كا ىلول زلال لب (ناطمالرتبمفم ل زاوف عد ءل صنم
 قوم عب اظزعألا رج الو اهينيرعاو لل حي ارى نيل ابر خألا نلولعا زر !انمر واو لكى ع قرص ازر لغو تس

 علب م هلا لأسفل نايف لق نمر ةدلو مب ملاع يحض يا لارسو ءلض اذهل هسفل سرق شن ازأ]
 قاطا لخزتو ليث زلاوبو لش قو م انلب ل ليجس ا نيت ايل نة ملل |

 را فروق ماي نيمدير مل ادراك نرسل لعل اروت كوم انرلوق لل 9# مرقم .انبلاومب

8 

 دقئاب قاطلاراتزملا ىو ةرطنفل اس وقل ارانيل اربع ٌّق سرتولت__ حرر »٠ لالا واو ايوب ىلا

 كلش ىوام»ىلاثا مويلانيرظلا المناوي ىاىدس لائق كسل < علا عينب لان
 ىدام ,» ميانتا ضاع الا نم أ يال ىايإ كيديعنالا لع اهنا ىف ىرصكس يلى !ن دعت نإ عروق

 يداوم اواو زج ل وسرو ىبو مزوعلا ىلوا نم ىلس وم نا لل اتباع ياوجب إلا كلذ ل أس ولو
 نال يولطم لا ىف ةوارزلا ناي ب اياذ ملحم هيلا رت يغفل نب ل ضف اوم و ارو ا هاد او الك
 م هتكيورفلا نبع |بزغاي نا سوم سلام اوزعنلا مب صخربزم ىب انا رعرش ىف ىو ميلا رانا ملح
 امال مع نم ئضىلا سدير شم حراج للم يف لعاكى نوم نال نسمع زنا نا نحس | و ايزل حيجنل لكس
 لم بلطي مل ناالا كلزير تميل ةدايؤملا ناللوق سطس ض٠”امبذإ ب ىدتتقي الارمبزيل اص يزم لع
 لعتلا بلط لاى ضرعال و لام او ماهل اغلا ايلا هدب ليم بسلا ال لاك الر يلا الاغل يلاا هلت
 لارا ناو العم اروتس اب قلزعتلل لاوارنسر تدلع ارم تطحن ا لل يبا لإ ىسومبل لاا نا ىدد
 ملوح للا حرا اربع عيت نإ ل رضع لال لاق زنط اذممم نر مارسلا نا ىسدمل لا ارتف الخش
 تورت سيل حم ن يشوش ن الار الخ كورس ذل ام نم ىرت ال ى ميم ىقس عطس نل سلا لاق
 لضمو لالرسسالا هدام ملخسو ريلا قا املك بقياو ليتل اذر و ىلا تسسم الا سراير لو مولحلا نم
 هرشمار لع ذيع املك مسد اميين قدا ذا ئالدي مش قاسم ييحئازب ورع ىلع لع داو زي ناري زي ريم ولحل
 نيم ءلطا ملا رب لصك زا سلسللا كومو لع ى لكي ارق لس ىداساا يف سف انف اور او نب
 ربههررص رثو ملف امئاد لاعالا نمبر طال وق الصب مي ىما | نم ورع ل ضن صلا نادرو رف لم 1
 ىارسفن نم لع نك دال رقي ليل عراد لرب اظل وبو فك ىلع ساو لوقو فس اكل ع
 مق لقي موزيلا 0 انزءاش ىف ىلازيلا واوا رس ناو نااريامن دمج لاك ء اك
 اكرم مرهم عطس ل ناي مزيل رن افلا يما يعي يريم نا يع لطارثلا نالزتلا داش نا
 1 ابوح ازال ىاي اننا درب انت ىا سني قل( تلا بلل
 ةرير ناو طف درر مام لك ناب نازي ار يفو ايس. رتب ا قص ىااركذ نم كل شدرعا يت ضرع الا
 نا ىا ةءارت ورق هل روعلارلا ١7 عروببملا عم حلرتلاو ملاحلا مرح بول نم زو مس ١
 فلعر بال بسم, ىا للعلن ارق نا للشل_ نيإ لك نول اري رطستو مالا جف قلائل خضر انوع اع
 ىواص !١ يبسد راك العب رقد ىك,اينملا ءالا ةراشا هررقرص او وق



 ,؟ ءرجلا

 :كلا رم هملالأق

 | اهو امهب ترم ىقلا ِةَئْيِفَمَسلا ىف ًياَذإ حر حبلا لحاس لا نايشمي ةاَئَلطْناَو ملاعلا عمملعتملا بدال ةياعر
 مفي وأرق فو "اهلهأ قُتل اهتقرحأ ىدوم هل َلاَو للا تغلب امل سايب رحبلا ةهج نم اهنم نيحولو!ادول ملتق) نإب

 رس ري ل | لسبو 1 -- 0 50 نيو مو 0 و مد 0 8

 عيطتست نَل كن لكامل لاَكاهلحديهماملا نر ىو ركنم ايظعى | ارم ميس َتنِحْدَقَل اهلها عقروءارلاوةينأتحتلا
 ٌيَرْمأ نم ضفلكت َىفِسَرُماَلَو كيلعراكنالا كرتو كارلا نع تلفغُقا ٌتْيِسْناَمِب َفزِآَوتال لاَ 0اَريَص ىعم

 اماش

 8 هر
 يطب حب

 اَِقلاَذِإ حصا يشمي ةنيقسلا نم امهجورخ دعب #ةائَ[[نَو رسيلاووقعلاب اهيف ىنّلِواعىإ كايا ىقبحص ف ةقشم هرْمُع
 هايس صم

 5ديبهسارعلتقاوااعجطضم نيكسلاب هحبذٌنايرضخلا هَلََقَف اهجومهتسح !نآيبصلاعم بيلي يحل غلبب ول اًمِلُع ار علتتاوااهجحطضم ثان ضخلا "و ةديضعا 3-00-0000
 اَّمْشَن َسَلَيَقآ ىسوم هل َلاَياذا ب اوجوءاقللابقعل تقلا ّنال ةنط اعل اءافلاب انه آو لاوقار|دجلاب هسأد برضوا

 | 7ج 2372[ ذو ىصشل طا هك” هدم كاف ا ا 02 ع
 : 2 ايي َتْيِجْدَتْلافن ]سبل ى نيْفَتْرْمَعَب ىلا البمايلا ديدشتب ةيكر قا ىو تيلكتلا دح غلبتول ةرهاط يإ ةيكاز

 - اا” نيللكل لا مسح

 وانهرذعلا (ةدعل هلبق ام ىلع جلل د ارنارْبَص يمي نأ كَل لكما طكتم ىا اهوضو فاكللا نورس تارك ا ل ا هلل 1 رت
 حبحب سس يس سس سس اسس

 فيقتل نيدختلاب قول نم تْدْلَبْرَق كعتا ىنكرتت ل "بِ "ل5 ةرملا» نه ادعب ىا اَنْ ءَْت نع ني[ نإ لاء نذبل
 كسك ا دن. ب 2 حب تحج ب را و رص حر رمل و صم ا ش 1 رت 5

 َنآاَوْبَد ةفايضماطلاوهتم ابلط اذ ابعطتا ةيكأطنا ىهرةيْرَكَلْمَأ يآ حالو ىل كتقرافم و ©ًرْزُ ىلبق نم
 لة 5ديبرضخلا هما, هناليبل طقس نا برقي اىا نفي نأ قرب عادذ دمار هعأفتا اًرارحب اه الجموم
 رضخلا هل ٌلاَةماعطلا ىلا انتج اح عم انرفيضيول تيحالعج ارجو كَ تنختال ةءارق ىفو سميك تمس ل ىدوم هل
 ك3 ارذ لبق كمي داولاب تطعلاب وريركتاهغوس >دعتمريغ ىلا ندب ةذاضاةيف "كيب ءىفْعَب قاف تقدق | قارا
 اهيبعا نات درو سكللابلط اهل ةرجاوم ةديفسلاب رص نومي ةرشع َنْيكِدَسِاَكهُهَتديتلاَهَ تربص ودلع ةِطَمْعتَءلَ ليو
 ديس يس
 د لولا نوير ا 0 رو رم قلك مب دو يمول 1 هللا اسس رب رص حير ري
 انو دخالا عونل نسيملارَدصَيلا ىلع هبصن ابشع ةحلاصةَسيفس كندي رذاو لري الاهم اماوا اوهكر اذا طر

 نيلالع لك قرهتعم ار ستان قري مج تالت
 ىااتلط ان روق عل

 لئلوق هلل اةرضنلاو ىو ذر وصقمل از: ىلا عب (مزيال يالا نركز مانو عشب امعجب ىو

 م[ ال صو ءالوبب ءزيفسلا لبا لاف اب ايكرف نيفس وف ان اهكري منيف ن بلطي سارا لعام
 رعايبالا هوماق ىرا يلو صوصلي رم ام ءنيؤسل ا صام لاف عوف اي مسؤرماو عر اًمالودازرخإ اولزنمب وأر

 ملص ءالعبزعنل افرع مراح نا با ولك ديفسم: تريطسو هيلع طل لوبا نك يمكن ب ىلا نو
 نم عيزنىاامقرنرلوك حل عال ءزييفسلا نم اهولامي رخو اسما فرضعنم از اوت |رلف ضن ىك ١ لو يع
 ىارلرت قف ٠١ عايصلا ف قرارا رطنعم حلبا حب اراوق حسب نبيل الكا يرانا عار ارلاطول نييفسلا

 لولا ب لو لّرلانايرنلاب داملا ل ينو سيدو مستو ماك يرام الا لرتو فير يغسل نعرض
 _رريععلا ل مئلطي شفا شما وق لل لأ انا ماسلا هيلع ىسوم نمل ولا نانا عتيل ل
 زلم )ىانائلان هزم ىلع /الكناو ىفيؤكتت اود مرععملا مزال انسي رزرلاوربلا مع ىا نيت | ةفل يع لو

 ورعالا ل انم لكورو ملل اوال نيكسلاب_ىءز ناب زوق عشا # لال فيكتلارع ىا سنام
 بيعمل غلا نال :ؤط املاء اؤل يامي لاو منع عطش م ىءزذو جنلا ملول او ابرس أل بررطتو أب نب عم
 ماف سيفسلا قرغضالخ ىلا لااا ارجو شت قل لبا ل الر لل ب سيقس اءاوب لاذ ىقللا
 قلصت ءاابرع ارجوا ثلث دن شرفات تك نيل ااا يرشلاو اج لمجن بولا بعت

 ربا ثمل الا ايولس ظنوا الان يلق ىا لومار لع اذلا نم لاع دا ىلع ضدنا يناثلا تلت
 باهي ناكم كرش لخو ان صعقس سفن لستم ىاروقو حرر سفن ب لسكى ا فوز رسل فص
 مم اكصالا ترامامنا مزعلا ىف قستلا لا ةربج(ل بتلك يذك انعرش ىف ناك اولا لب ىبعلا لك ص اصلا
 رؤصلال ل انه عش فن لقت م ىارلوق حلا لكاابدعا دقو مد قره ادب عرولب اي ولمس

 نام( انني ذا و سهير سواتر فصلا لحلف ضلت عمانملا ناريطو م الذلارمبك يالا نمر انلاذد اتي ا
 قت خجشلالاتو ةرسسمبا امد غروليل اب ملح تداصامنا ماك الا نا مفعم ا ب نك ىف قبلا
 هقكحل م١ نايبلا عهد نرمارعإ عولبلاب قلعتت ع راصام ا اسما ل جساس رإ

 لوا /رارمنكي اف ءزيؤسلا قربي الفم عفلاب لقلاريف نار علا نمرطنما وسار نين تعمق رو
 راق لش سا٠» هرعو مالشلا لتكن مر ظثم اومف قرقلا بدم مدر وتم فما لسفر لا ناإ) سكعلاب
 ىا فذ اوردر ة يلا ىو لول ارابيا نكيالو قزف اس نكي ا والا نم ى ارم
 (عطلا م تاابلطلو هل ٠٠ عفان ةرارق ىبو نونلا فيفي ورومجلا عارف ىبو نونلاري رش
 سوم ماش زان ىرند اسكن سابا اربو تيمنا هزاورد يرش بش نيد( او غش انا لأ

 هريسد وزع اهنسارترفل ار يد لباور وسل هارد ىكنءاد) يدب كرثتساوثورث ريسر يو ناربرطشو

 دانا قلل ايريس ءيكبج/م(رط ىراب دي دارن ُتساهري در دارأم نوي ميسي ري دسرأ ميا

 ناري رسرلوق ل 7- لمص» عار ايست صرالاريحو لوو ارتماو اي زرذ نوت فاعو عرار ذ تما
 رامهلا نال برعلا مالكا نمازي و مرعوا لعغل اب هومر عم شا سضنلا عروزن ةرارالا نعمت
 ةدادالاب ابا فصوزوك تف يكل يث ناؤريبكلا و ور طوقسلا نم انرو برق هانعماناورل قرارا ل
 اريل ار شلال ماظن و ةراوتسالا ليس كرو طئولل ازبانلكد ايحالا تاذص م ةوارالا نا خم
 لدانضيبلا ف. تردّ تشو لوق يللا تم اصنا“ لفك نب ءامو نع يغرم ءاري ل اررص
 اهزاك نما نضول ف ال لوضع اب ازمير هوا باي يشي عنتيل لحل ازوغا ىلع انهي هت لا تزيل تسششول لا
 راكتالا اذب ىاانب دوق هلل حراارفن فاني ل اهزحي الامل انت او عيال !ساسمو نايرح ا ىا
 ضاع لاوم ايمي اسي اراشم او كيب و قب قارن تو ىالرق حيل < بيل »رجالا لرت ىلع
 را نيع عفاطاريندرق هيلكس كوس قزفلا تذو ضارتع الا از, تقواك ١ تقول دمتي ثااثلا
 عاساض ام منبت ءذائارين لول باهباذدرعتئرطىلا نيب ةف انما غراس فيكوببو لاوس عثر ى ا ةراشا
 نيب لو تح ءالكن يم ىفيك للام بلوق لع تر تدق او كم ىرت لا واول اب بف طعلاب ىريرك اذ
 لا تايألا هرنريضتى ا .عطتساملاب ليداي رق حلك ١ بيننا هركؤ اكن الف نيد ىلا
 اي ىووأ ءرييفسلا قرخركتا ال ئادرو ام“ تشالشلا فلتب ىولزما ص يصر رعو زمنا عىل تمعن

 نمانن كراكشا نيل ليث مالنا مارا ىلف ملا ىف اوس تال الاف تنناو اذي لبد ن اكن با وم
 ربا نود بميعش قنبر بلا مفر نم اني نياىدو ارب م(ياركلا ارد عك قو ىلبشلا لرو
 غذل او قللا ليجحس لك ىسوموزع ادعو امر اؤو ف عرورش. ءزيفسلا اءارزوق غل صد
 نطسان مق ؤومثام نيتسصنمب نيس . .. . ىلسم نينفسل ا عما نمازسو نديفس لم عرج ان ديفسمل او .بيرترملا
 رقرافصاب يلام دمب فن مئارو ناكو طوق جلس ص»» نانس اجا صو ورشسسنى او ىلا نسم رباك
 ال ماريو لام نى نلا نولي اوتراذا مادو نا ذازما مرلصم ا نماوحرازا زوق سأل. لطجرم
 مرتو نايو مقلسواري ىرقرو ملامل ىل مين ارو ناكو رق ىو وعسل اى ىفو لت هرعي اه لوقلاانرريياذي
 ص صصتلا نان ل يال“ ف لتلا نود م اءانا نب بير اود ارضمالا نسرارو نايبلا حرور نو ءل امال ر هلع

 (اادقلا نعم :لرولانرعم ااا فلنا نعم :ارولاو ردع تر ىف مط نال ا .اوعقراذارزرت حلل
 مما فاك كل وق بلس نيل اكد" نم“ ادا ناو سايع نب ةراركي ل نناردياولو دامضالا نمو و
 ل واد ثلا هرقل للنار ؤ ظوا لوا يع ةرلبسلدئالا ةريزنج نالؤرل/ ب ىرنلم
 [مِهري صَل ل ثو ووعسلاولا س/ذلى رقرتو ا اسال تتشلا حردرا» لي ب ليا ثلا ل راض

 رزعارتلا نا ىدرو يخي لزب ييغتلا فنعو بيطثلا ىفو عر ور تزد ازاه,ل ليبتنمونط فصل كو
 ٌدتاقزلا مالنا ادد صلف عرار هرم نومي اروي لو يصاخلا ىلا ناط مارك و موفلا ىلا

 ظ ور امىلا يس عقر لابو حمع ورا” فيلر تسلا ىف الك وسما مس اوارينالر سا مساوروسيكو بو

 : ارينعتيوارملا نزوزألا ل اكو حار بك اعلاو لأم ا انبي دار 1



 ,(١اغمدلا ٍ م > هملأ
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 قاعتهنلاىدهفايبن تنلوأيبن تجوزت ةئراج ىلاعتهتدامجل دبات هيدلاوب ربلا ىشو ةةيجراهمضو ءاجلا نوكسي تاي اع مركب : 5 0 هلا لا[ هرش . 7

 "الأم اًرهزبا كوه ةضف د بهذ نم نوفاد لآم يل ديت َنعو ةتينملا ىف نيتي نر َناَكق راَنِلَمآَو ةماهب 70000 م م هس ره ر
 *َكنَد نق حي هر جرككسيو امهدشر سانيا ىا هكدا ضدي نا كير ها( واهل امو ابهسفن اف هحالصب اظفحف

 سس و

 لب ىرايتخاىا "رمان َعرادجلا ةماق ا وم الفلا لتقو ةنيفسلا قرخ نمركذ اهىاْنمَتَمَودادا هدأ هل لوعفم
 الب عج . هاتوا نه ىنف قأطا ىنعبب جاطتساو ءاطس لاقي اص ِهئكئ هططنتدلاَم ليو كلذ لاحت هللا نم م أجلاومأب

 4 ايمبن نكيملو ر قركسا كه نيدو ىذ نعدولاولا ١ َنويَر و كايردارأت اندراف تدران ىف ةراعلا تعرقو (ندانفللا

 ماببس ميلا جاتكتي ءئت لص نم هنيتأ و اجوريسلا ليهمستي ٍضركلا ىف الكم ددخ تاو هلأح نم ' وو كب[ صقا ساو
 352 0 كك و و سحر مص ا وسلا ص دس 1ك . . ا[ 2 آذآ ' -

 لاعاف يركن امَرَبَو اهبورغ عضوم مَا بْغَم مبا قحاب رغم اوجن اقيرط كلب جايب مبا ةهارم ىلا لصو يررط
 1 قفا لصوت اب مخل سيديسلا د

 ام كاذ تزاصا ذا ربا وهن الف نم _ نيعلا ىااَىّردعي َنَجَوقايندلا نممظعا ىهفالاو نيعلا أر ف نيدلا ف أهدر غو دوسالا نيطلا ىهو ةايج تاز دن

 غل بث مصمم اب ضو دضلايهلق ماك ئ ريسإلاب 9اَبسح موتفنيتت نام و لدنل دموقلا بيعت نا اع ماهل اب نيتها اَلْي امْلَو نيرفاك هام ل اع رتب ه2 2و , د قم 3اس ام ع4 ربو صا هللا هضم 2 ا
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 نيل السب لك قربتعم ار سا نشلا نم قري رج تاتريلعت
 انايفط امسي نا انين ةحلس

 مشب راو ور شط مر سوم اولا ىف وزعكو ىتلس ناشيارب بأ بل اذ لئا ذا ميسر تب سم يسر افل بفك
 لاهو شيعم لامو رئدالو لاصرفللا لع لوب ازفاكن لى !ازذاكع ين لون هلل” هاي هاا انايذط
 الخلال سكن يزن ار وف اء كجسما م ارروا ل م السلا قرط ع ولو وفم لك يسرع نم دعس لذ نوكيو رت

 ىيرطلا فو لاك االض ركل ىو اوم ارب نا فاالخو نط ابنا ككل قل نا ريل اسوا زم ال ب صوص اراك حط دوك أ
 لق ؤوص !لقوارفلا امهقرال ولا لرواول ناو سيييرملا ص ف لارفالعط او رم نم“ الس منا ن اكو

 نايب تجوزت يرام لقمه تا” ءاشيام لثروائلادي مدام لادن لل اعتشسلا ناثريفرشلا نذلاذا
 ترلو ل تو[ اذا نم مما يري ل حربلا ىو ايي ) تدلوف اير الا نم اب تجوٌررف ةيراهاملدبا ليت نزاذلا
 ايديا ل ايري | نري نير فعج نعد ايبب تدلوف ل وق هك تلا لس ملغ املرب اليو رب نيل يقوي شك نال
 روق ت4 + بيلثلا ءاوراكم سم مالخب الربا عرب نمب'لاقو اين نيثس تبدل يم اج لاعترثلا
 مئيرلا فراق تشل عرور»» انما هركذ اذ اينو امم مساو شاك اهنا ميرو معا اههسا سيت لن أ
 كسرت نمادل اهي ليم  ايانمباسعريعد الب ارتسنفل املك يرقي مَن امن ازئرههملا ميك طين الا ىس
 ناكو لو تك 1١ ايواسم اوف اك نوكس ا ىف الاورك لا يف قت امهيبا ىلع نييالغلا اذي ىلع ااا
 متقن ىف الع ناكس ايعنيا لاو اميبجالاعناكة داو عمرطع لامر نللا ف فلتخا املرينكر تك
 رمل اب ناول نسج ميرلا نصر ارزسلا ممر يب امرماَ بوت بسب ذ نم امول ناكل اذ انمي ا رثخو
 نمل ثمبجم حررطيل فكك ومل اي نيتول دز تجب بسحتتي فيك زرل اي نمور زل تسيب نزكم تنيك
 ملسملا الالم ايلا سطل املب اياسيلقنو اينرل ا ضرعي نل سربج لفي سبك ببال اب نإ
 ل. وطل لا رجلا سد ل كيرش ل ىرص هانز لئلا انا سوي ألا بناجلا ىف وذيل لودر
 ىرمانعزو كلل عرا» هيدي لعرب رج اور شمل يلف نم ليول او ريردي لست رجاور يزل لن نل
 م (املال ابريّتسلا مامل ارم ايل رلوق فانا "نرتب جدارالاو ىارلار ارلاورومم لارصاورمالا نا شت
 ءائرتم فرق عراطتس ازصاعراطس ل اقيرلر قت هلل ني الا” ايو ناكزبا نموعحلا نر ان ام ىلع
 رقةوصلغ لم ايار انام تذرف محم نزوب حوطم ءرلصاو وسر ع راضمو لامش الا
 رصاو عراطساو عراطتسا نعم تي نييخللا نيب حمترلوقو اربع قم عيطسم نل ىلاعترق ىارلبت امو
 هلأ ؟سروكولا رش ز اجاوب فيك انا نزف نايبلاحرور ىف و نّيشملا نيب عمت نان
 ورع لوق لحم اذه و ةراهحلا يرسل منئالشلا عطص ومما يفر يلا قريب ائَسلااذر نام لا ةرابعلا سمعوفو لوف
 [يدا تدراف لوبيرج انضم ار اضا ناكل لوالا نا ب وريجتلا نالتضا ىف ركل كربا منعت ل ننلل
 عروأ يف ناكال لالا و لير دارو وقر يفربع ريا نم تن ف انوكك اص الصا ناك ا يرن ناو رسل
 لرمي ال اذه نا !ةرايلا تعونو زوق حلا سب «”انودان] وبرر عرالصا عرول ود اسما
 كيترسنل انما انصح دانا ير اذن ناك ال لدالان ا ورجل نع لما ىف ”لكع ىربا معو جر اهلا ف
 دوق فر بعد انا عرولو حراطصا عروأ سيف ناكامل ل لاو سس لكما ناك ن او سلا حُب ابدا ثدراذ لاك
 ىلسوم قراني ناوارا الرخا نا ليت ل يروارا رلوقير سل فانا اضم امالما ناك اذ ثلاثلاو نوران

 باباد مب اياطخخ ني لخلا لع بعت الو مجاري ف شم لو اك ينم نكئالو اماسب نك اك ىصو سومر لاقأ]

 ف ببم رو: اذ دوما اب نور ثملا ى !ىرنسورةهللط صا” نار نبا ايل كر ل ع
 نير اوذ اما وررنكسارمسارلوق فلس!” دويل ملا لوق حشر قرش ايلا من عم ناو لاؤسما
 جم لا ىلع ىلانويلا ىاررشكس الارمس روق كلا ةرابعو نط ايلاورماطندا ملم ىلا ندا نيترقلا اذ عملي
 مما متلي سلا بكن اىزلا ىورناوم ليكوزصنل ١ هريسز و ناكو ماريا عم تيب اي تاط ىذلا بد
 دور ارم بص اصرعنملا ناكوركطو زك يلا ناف لحب ايد مام ىف ايا فضلت او وطسرا هرييزوو حسم

 رعب ناكد رسام لاكثاك |مرس اهاينرلا كل نانو بلا سوفلف نيررتكس ا ىارر تكس رمال وق
 ايرث ناك ام نا حمي اوك ني لاقو اولا ام لع سس مث ايس اا اليوت اعرنلل ماطسلا يلع ميم اخ لرد

 نافذ مورارهاياب خمأل, ىلا دف ارنا اونو املا نررل ااوؤ اياو ال داعابل اص اكد ناك امئاو اكدءالذ

 ةيزو ناكو عدم دراي لن نموت م لسماريلع حرجا لبق ذو ناك دسم ىلا نع رثكا للبدل, مب والا نار ام
 نرقلا ىزي دام اذ مسن ّنالث انس ٌشساعارفاكن اكواراو باع ىزلا وب و فوسل فلا سيئ اذ السما
 سمسا فقط ولم لمجال لل! انهم, بل زر بلا ىف 3 نايبإا عر ود نماسعنل نانا نود لوالاوبب نآررقلا ف
 تسلا ول! ليس ءولجملا هرم ايمو طع تايب نم ىئاريملا حرا ف هلق 'س اههرطلو [ىلطم ىا
 لو انّئيوم و ووصقملا ىلا ري لصوت ار لكل يتسم لبجلا نع ةرابع مؤنلا ف بسس اسف تلت
 كلا نينا نيد زملاو عّقاولا بسكال سابا بت ضلك ريك كالا ةردقلاو محلا

 ولو ولشط» رطل يلا مر ظنا هنأ اب وم اير لنل ناو شايف ربا انريع ريس و امري
 فيي ةرر نينوى ام لفرالا مرار رق بد ممل ارلا رارسلا ف سما نا لاي اين اوت نبينا ىف اهبيوزخ
 مارا يكاد قريه ّمتحال ىئرامرابعاب نارهولا اب ناب ب اهجافا سيف اميرطت ضصرالا ىف نش ارعس
 4ك ريك ابلار ناك قيقك يف فاز كل ناوى ا نيل !ىارىلوت هلق ,” مران حلاط
 نا بلا ثاليواتلا لوركا مرعب دارو بسن يملا ىف ىجداطشل ارب ماكل ف بست ان المسا
 يون ابد مو لاق ارب اهبب وزغ رقما ىذ نار نئربفا راو علمت نيل ىف اهب وتيم نرد ىلا هت ثلا
 ب )نايت نكت م اىطومرعلا ل غل نا ىلا بلر ىرتاو بر غلاك يسكر نفل اذ لا فلذو ملم نإ ل
 مامن ثم لالرتس الدر ماملاب لوق ا للع 1 |صنذطم :ثمت نينا برت اب رج داري درغ نع سمن ظفر
 رباظمم الكا يدب ناك زيا ص اىلا نب درت سطس ادم نعى كرو [م املا تمس إلا ن اب يطا ىل اعتاب اين ناك
 لاسال ما ايري ناكن رقم ١١وؤ ىدد لا لسور يطعم شلا لس تلا للا افرع ةرمررب ىلا نكمل اهلا عررفناو نآرلا

 (السالا ىلا ةوكيلامعل ميما فرس منااى ا سينما نم لتقل الب( ىف ءعواسو نضر ولا
 رجم ١ نود ميتخسلاو عيب ز وتلا واما نوكي نانوكم ورم الاب ئاص ابا واول نا لتقل اب كيدز اما
 . عرار » ب امن ىف او لاعلى لل والاف ناسحالا اماو بسير ابا محمل ان نكن ىا

 نمي ىو ملط نم اراريعوبلاىلا مل ياو نيئرقلا اذ نعي لاقل ق حاشا

00 



 ,١«فففكلا 8 هلا لاك

 : :ةبينلاراهجل ىا ريضتلا ىلع هئّصن ءارفلا لآق هنبونتو ءازج ٍتّصنب مارق ىفو نايبلل ةفاّسالاو ةنجلا ىا 0 04
 بو لط عضوم طاليس بوح قرشلاوحن تنسي هم لدبي ب ةرماناك ارت
 مح هيلو ءانب لمحت الو# اال تقسالو سايل قم رس يشنلا ىا هنو د نبق نمل لعَج 2 0 موق ٍلَع ُمْلْظَت

 0 م واب بسلا ىذدنع ىا يلح نوال ةامكرمألاى همر اهع ترا ُثَّنع نورهظيو سمثلا عواط دنع أها نوبيغي بورس

 [مه لش كام انجخو نيسلا يندب 00 دل نيرا 320172 بتات اين 0771 اههريغو دنجلاو تال النه نيبرقلا
 تاو نومي نويل أَو ًابهمام|ىاَمِهِنْوُد ْنِم َنَجَو فايس امك اههتيب امر دنكسالا نس كارتلا الب عطقنمب نالبج
 نامسااهكرتو ةزمجلاب 0 ينيتدقلا|َلِي ١ هلا تاقل ارسكوءأيلا ماضي مارق ارق قو ك'طب بعيالا هنومهفي الى

 لاملازم ذلعج جرح كَ لَعَجَت لَه انيلامهجيقرخ سنع ىغبلا» بهتلاب ٍضْيكْلا فن د ولا لاننا معا
 ذم اغدردغ نم نينونلاب كءا ارق ؟ و الفازحاج 61سم دس ماب أنني لع 5 لين عاج ارك م ةءارقفو

 "س لاو رم

 مها وق ا 0 ا يال اوارخ نم يَ  هربغو لاملا نمَّقَر

 يبلع اع ا ةراجحلاردّد لع ةعطق ير ردسي: | انيصح |: اد أح نايك . لب كييب لعجأ

 00/1 0 27 78 هلل .
 0 نيابجلا ىنتاجىا اثلا نوكسو لود نيرا من نابىَداَساَدَي ٌقحوحفلاو

 0-5 و ضل كرس هلو 98ج. وف / م

 لس 3ويلع عرفأ 1501 لاكرانلاكئئ0بذملا ىلع در 0-0-2 ل لوا حالو احلا
 ل : ىلحيبديدحلا ل باتل سال” 3 رفاق إلا لامعال لوالا نم تان ةلعفلا هيف زانت بانملا

 م24 عك وو مهلوس 011 7
 اقرخ 0ايقن لااا مو هتنس المو هع افترال وره اولعي ورمي نإ عل امووع 2 طرا كنج داش اضن

 00 لح قريتعما رس اقتل نم قربي صج تابت
 تاسلادات هل

 زمام ىل ل اسكلاوزتو صفت ربما ن اًارق سم ا امن لامتز وت ن نار يصمت ن |يبل

 نونو ل قزملا منن ىبو نو ايا ودار ابين اور يتم ىلكر عن لرطلا ىلا حا ا. زرج ىا نو نم عازل روب
 الع سحلا رف عملا نوبي ىلو اما ةرارقلا ىلع حرداشلا يلاراشاالك نايل رسل ١اذهبم سض انما ينسحلا ءازبجى ا

 سما ءلفلارازجرلف لالا ناتو حفرلا َةرارق لهيك سين نلا ةرارقلا ىلع اماو عيب بولا ازب كيل وقنا
 وصوم اف انماو نسحلا مي ملا ارازج فر يررَصَملا نولي نا ىف اشلاو حى اعلا لاو ناررالاىب قس ملوئلاو

 ًارتبمارينك نس لاوفا ليي ونسورازج بسني رق حلل و او بيلا ف اك رومشم ءضصلا ىلا
 م ءازجرب ىزهيىاالاررقم ا عطل ب ررصملا لدا اسبي ايزرج ىسحلام الفا ا وا نو والى
 متبل ىلارورجلاوراجلاج د مقرا مهين ى اينما هر يمتلاىار يرسل لس سن ل رق ب لن لك
 مَن ' ايس عما مرة تك لباس لع امواج بج نمل مناك سل اذررّصمناو ىنسملاو بسور غؤملا

 . ووعسااوإ او لسمك ٠ وورش ىل || صوم سمن أ بزعم نم اها (يرط لس ى ا حم حيتو حتا نا

 منا نلريف نولظتسيرانبدو سملاع نسي نووي سايل ل سل ىا ساي ئء زرت حيل
 نم مل ئشالننا لوالا نالوقر ين لا ماثرا نال لوح شل حدد مات داطد اخ ريب الإ كسا

 عرولط لع امف نو هيل برسم هاوار ادي لمت لمذا نال ميكس مننا ع عش عرق نم عب ليجب الو فقس

 لش "ارب 11/21 ل لم سايل ان نا زن اواو و نورتوا

 اب نوبيطلل بمورس مثد ىزارلا لاكو سمن ل نعطي كيس !نوو السي امع افتراض ة سك
 ملوق نايلس جشم الفان ىلع ضرالا ىف قسم و حم بوس اهم وزطيدنع نور ظيو سمشلا عر رلبطرزاع
 ىز رماىا التاكمالاىا لق تح ام ليللا ف كيذ و مت الا وزر سعى الو ابعاؤتدا دنع
 1 ايتغالاورخك "نم بيرغملا لبا ىف هرماك يف رمادا 9مل طسبو ناك مصفر هاينصو اكن يرعلا
 ءاتالا فدي راها ةريانو رشد مالكم فئات لاي رلاهانطعرتد زق يل ىواضيب
 ممكنا ني ساتوله ناسا ايرعمرسلا ناو نيزرقلاى ذ ناشب

 نقلا ىذ نا, ىا بس وما مدة لا» دءاعبرملعالا مب طيبك ال الم تغلب ئرعو هدام
 ىلا نادسلا نيب هريس ىف غل ازا قرن 0 او لاهشلا مهب نسخ ابدبس علا بررؤملاو ئرزملا خطب ل
 ليقو ناهيرزأ نيبو ينيرا نيب نالبم لي د لارشلا ميتا ىف نيرمسما حضن نام البا ىلو ينيب ا
 هرباشفريلاناسنا صو هتف م ابر ناب[ بحاصنا قربطلا رام ىو لولا را عقم ىف ناكر اذ
 رثلاب قّناولا نا ىلا م او كالا بك ف هيذاورخ نياركؤو قت رتخرارو عفر نايزب نا ضصوو

 مسيل ااولضو قس اولا باي نماوتزث هوني اعيلهيلا موتلا لعب رعبف مور زب عفن كم اتملا ل ىأد

 اولوامال ملا م لضم يايررلعو بازم اس ين اباد ورشي ع نم نبل نسر انين اووف هورباش ذ
 يلا ىلا حمرا ىف نصوم نان ىنتقم ناىسرمادبا لاقدنركس يحل عاهتبلا ل يملا مترف عروترل

 رو حررت اير نال ل اهلا م مرر صوت ايرط ى ايس د تحلل »مس لاىلا قرم ايل او و ٌجروممل ل نم

 رسفاسم مهلا لا همر دعس او منا نال لاما ل الا الا سو ىف اوف/ناو عنو
 رموعبس اهزم شبك قد دادي نكس نوعسأو درا لماع د يسمن ا اهتب لعرالا
 نال الا وق ف ىارسسد وق د بي الوب نىاساق هلل ىداص»» مريضا لم ذل
 مرغ ن وق ال ىا توائناسكو دايلا مشتل ةسلعا |! ارمنصو نييسلا جن وُ 0

 ردت ايي ليقو عز نبا تاير لو نم يبليمتل نايمين يسار رو ماع ةزمب اب زق صلف »
 تلا» تسي اعلا و فيلر بلا امذرص عنب و ن اهبل يفور ياحل و رولا اترصغر غيب 0

 اسبايالو هولا لارنعم ا انين ايف نادك يلف منصرلىلا هنا مايإ نور اوف ىلا ىلا مور خر لوق طا
 جرارتلاو نئاداب را ت”حلع مم#م كدر كرحإ ناورسف مسمن ءانعم لني مشا هولغواو هولمسشا لا

 حزارف اوس ار لكى ناكام حزرزلا ليقوم حرزلاو ععزلاو شضرالا ىلع خرازب اليد لاونلاو لول الراو
 ميدطا ال روق لاش ووعسا ل ٠١١ و واوا لم لام عزاز او ب تربت ام حرر لست روبل لع ناك
 ىازجام وق لكل غدر” ءانيلا ىف اشسدبال تالابو لم اوانبلا ن نسكن امو ةلعنب شم
 هزي لعجوز وق حأل» ”  تنملاجيسرافل ايان يصعرلوق كراج اب لاس هازعم لصا مورلاو يزف
 يلا ماو وق حلل كا» رفا ني سلا ناد امددبل لبيت يبان اندس حف او بطملا

 لأ فرصلا نيرا نيد ل3 هلل '» قاهارفلغ' | سوماّلا ىفو عرارملا فازت شل |
 افلم مسن لاقيو جنم عمج قانا _لوق و سمان هوه دائاو نم حضر تلك

 نقلا ىذل عماره رن ىلا غنت رق هلثط رب لوم و ىدتع سسوم ران رالا ل وب

 كلذ نن مرر رانا نإ بعصا م ساعت نورفيو نزل لن يذلا ل جلا نعرانإ ةراج را عج تر
 شال بازلا س ىداوب رت حاقتا ”رذ غروطنملا ىا يلع لوقو بما ىا غرف زق جلا”
 روق نال كلاريرللا ليقوؤصا ل وتو صامرلا ليو س ابعنبا نعمت اه ىلا نبا مادراذك قي
 فزف اطلع عز طك لوف اوربت غرطاو لو 1 !امبو ن المفلا اقل ل اعتر لوق ىف عرذانت ىاريف عانت
 تسال نالف ايتن سنع لاب انتم المساطر تلطك- "لعن نا لالرل لوالا
 رشرلا لوسر نع ةرررمب لبا نم نائييشملا ىورايقنر اع اهّسساادو دوق نر سورغالد (دقرسلا
 اد دورس ومجال ممثلا لاق قري ادداكا ذا سدي ل كرد ورفعت سلا ىف لاق السور سلال
 9 ورسول لى زلالام سنا للا 0 الو مم عئاذا يس ناك امر اكرثلا هريش لاث
 لك ا شسلا للحب م ن وترا رئزعذ ارث نب شيب رورو نوعتريف لاك فسم ١و ىلا وتر ل اءاشم ا طع
 نزاع همس وأ نس انلرضلو هايلا وتس



 (مافبملا موس ؛هملالأ5

 فر يعور اذداَو "ورح نم مفأم هنال ةبعن ْنرْنِقءَىْحَي هيلعرادقالاى)|دسلاىإ اًددنينرقلاو ذ لَو هكمٌسو هتبالصل

 لاحت لاق انشاك ةاًّقح مهريغو م هجورخب قر ُنْعَو لك ط وتيم اككدم* ل55 اهب ثعبلا نم بيرقلا وجو رخب
 ووو 8 0 ىو 1 فقر ل رب سانا زل يدير طب تنور ع ا . ف 1 وذ رث د ١ يو و و ص هسا رس بة ررم
 ك1 ا ا ا ا يي ع هس الخلا ىز مكنش ثعبلل نرقلا ىا رْوُضلا قوت و مهترتكب هب طاتخم ٍضْعَب قروي مهج ورخ موه نوي هس :تحرتو

 ءاطنع ف ذاكلا نم لّثب هيأ تان بزل نا ضرع تر فكل ليموب مكَمَج ابرق ادْضَرَعَو ثاعجب ةهقلا موي دحاو ناكم ىف
 :هذك مهل عاولتياب ىجنلا نم اوعبسي نا كور دقيالىا ممن اوثكَو هب نو دتهيد) ىمعهف نإرقلا ىا ىو نع
 هنئتنلز 2 لوعف م أب سا درامي ؛/ و د نمارس زو ىلسيعو تكئالم ى إى دأب عاو نينا اوم نيرا بيكا هب نونم كي الذ هل
 يركن نمي هلك كملع هاا الو ينبض في ال وكلا ذاذتالا نا اون ىنعبلا نوح بسح ىناغنلا لوققملاو
 سس شل ل ل ا مهندبوزيبسلا قب اطزب لت لاا نرمي مُلْطَعتْلَم ]و تهيضلل دعلل لتلك مجل ةدعم ىفىا هررتمهردغو مالو

 كلوا يلع نوزاجي البع ©مْرْم نوم هب نما نورظر َنوُبَسْيْعُه هرهابع لطب ايلا قويا ىف ْمُهْيْعَس لص َنْيّيلاهلوقت
 1 ا 0 ا ل سس يو ع بولا ك0

 2اابخا تطيق باقعلاو باوثلاو باسحلاو شعبلاب و ىا ِهْيَقِل ةةريغو تنارقلا نم اليحوت ل ئالدب ْمُهّبَر تياياؤرشل نبيل
 ءاككب او ةربغ وهلا بعا طوبح نم ترك ىذلارمألا ىا َكِلذار دقل لش هل ىر هاير ديف موي نبا هيو[, تلطب
 يي ب يبببببببببب بيسي يب بيبييبيييييتبيسسمبسسسس سس سسبيبينينيب-باللا ب سس يسبب ب بس -_(-|ا-حدسسالبابم

 © :ةع ناوي ! نإ مسؤل يد يل يلا وازلزر ودا 2974 ر 199/2 ا رهظ و2/2, 9922 200
 ُتْيَج هلدارلع ىف تناك يدليضل اوليعماوما َنْيْزلَن ابك اوزهم ىا اوه ْكسرَو قا اواو ذك اَسَب ٌنديْحْهوَرَج
 متت هي س سس مدل

 ع ىلا هالو هاكلَوجامثَع نوبلطي َىْوْعْبَي لاه ني الزنم ثارت نآيبلل هيلا ةفاضالاو اهالعاو ةنجلا طتتووه سْوورفْلا
 209 لا

 ًاهتباتك ف رك ٌنَِنل هب بتكتن أب هبئاجعو همكح قع ةلادلا قد ِقسلكْلهب بتكي موه اد اًرمهؤام ىا دبا ناكل
 2 ك0

 2 . هلي معا .٠ ى 0 5 ارو كم 5: 2 7592 و هل 9و

 :ا5 زييمتلا ىلع هبصنو ىف غرفت ملولقنل هيف دايز 05 َنَم رحبلا ىا ِهِلشإمِج ولو قر تلك غرفن»ايلاودأتلاب دتنَتْنأ ل

 هل الاون ادح ولا نوي علا و اهتردصم ىلع ةيقاب امب ةفرفكملا نا ٌَلِحاَو كلا هوك 1ك لإ لوي كلش ىحا ارق

 نذل الج لم قرهتعم ارسال نم قري رج تارت
 حمام عائدا ناكف رعى اردنى اكيد لة يل |

 ىصر ةربررب لبا نع ن [ئييجشملا ىورو خرط مام نينا نيب قل ميلا عبس هامارذ نيس رصد عارذ
 مكى زلال اقر ود ياذا ص مول لك وكر سلا ىف لاق ندا ملساد ره سلا لسمدنلا لود نك لرثلا
 ىذا لاس انلاللا محب نارئلاداراو متم اذا قثن كارم شاكدلاميعيف لام ادغ سوفت اوحجرا
 مق زعذووكر نعد شيب لعرب دروب نوحي لاق تتم او سرت ىل امتد شلاداشن طمفدب رت اوجبا من
 لامع اكول عجروق نم ميلا ىفام ن انيال ازرو منن انلازتو هاييلا ن وقسسيف س اننا قلتم نوت
 تلك 7 تالوطلا ىف ةروكر ءليوط متسعأو عرورر لم نم ىزلن لعامرل مكروب اوعي ناك نا
 ائرعق نووي ادلابرسطف عرف ءايسا ىلا امس نوير نورغنمف س اند ا ىلع نورك اكا متو لو
 طربا اهلك ضال ابايوتسم لوس زوق باس ٠ قست قوق ودار املا ف نضو لعدالا ف عل
 نيرا رحب راض انريصو اهدحبى ا معي نكرتورلو ل لا» لنا عافت د الاعب
 ثلا ادلسيب ممم ابار روما لبى ا نيمار رئي سف لالا تول بشك كيو مكتؤرظدنع م اهدزالا ةدشم
 دروإ مث“ نصك نر ىلا نولصي لو سرقم ا تي ال د ميرم ا الو ملبن ولضريالو ب نر متمثلا فار وو مذ“
 غلو روق هلك ”٠ لجو ىارزط اك حجما للا سوماقلا نكت دلو تكلس حرك وا
 ىذ لك ع ود حز بر زعن لوالا منفنلا ماو مب نعمل وق ف بسيتعتلا لضرب رين الا ءضحلا ىاروصلا
 نال نار ور وق كس ٠ اءاع نوعا ندا عير او نييخخم | نيت ىزلارردقلا ف فكن او رود
 . يرسل ي وام اف ضاضغنادعب داملا ن اكن ادر املثالاو برسل حم قريت: لمن معلاو ضمت ملا (اددإملا
 انو منك نكي مندا ىلا ةراشالالوالا لديك ةرمافد اسم منزعتو ايف لود نكي نكن وي مم مهجازتم ١
 نحف ابدل نضالرب ادور نوكازوك نيس ف و نيرئاكنا نع رب لو سكس .ىداص» بات
 لوتم وق قيل حراريا شيرت اعوفرم نوكي ناو مذا اضضاي ابر وصنم نولي ناد اّضنوا ان ايبا
 نارلو نيا ل متو اوكي نا لوالاوىا ل١ يسل لنا لوعفماو لوو ىدايعلدالاو ىا اوزئت ناث
 ىادابلا مل قييم وق تف ل حرار لات /الكناف ض دع الو بست ل وجنس سو سادت
 ميرفت ١ نكلا لدن عمل عرور الكب سف ىو عفر سرس لص !نا ليتو يلم م اعاالو نايضع نلحبكمال
 ال زي رع اذه لح كس تسيص مج ازهتسا وأ /افكنا ىف كا ف يعلم عملا لول اكروق هل #- لك
 فيلطصاع لاوس ياوتزيملا قلاهزت لق حلل ىواما» ًايبيالوا فييطلا ناكل ملا لزنلاو
 زملاءك شمل عج نا باول ل صاع عملو فالوب دررصملا عم فيكو دارف الا لص انا حيزا عم
 ما لحال ىا روق تسل س٠” اهعونتب نازي لل عم اوزيل م بسصن الع ارلوق وعسل ىلا يفد ل
 تملق ننقل ازئمول نزور اذكلا نال للذي عرداشلا لاا امناو مث لزتسنو معروزف لب ىااددق

 نوما اى اب اونالاب رمسغما او سخني ذلا بلو اذرشيزاوم تف نمد نويلغملا مب كتل وافر ناو
 أ وعساىلإ ىف انعياوربكالار ضف حرش ىف اكسل ادتضرابتكا الوارارقم ىاانذو رشا مول مبين لغو حتر وق عش
 - اسسلا» ةرم اب تطبتدقو ف اصلا لايعالا هرانعنالادابتعا وارد قم مل لعب الو ىا ةروكزملا يالا فحم ف
 البر جن كلذ نومي انااب رعا رجا ملدا ريف غب رج اي ذ طوق ننس اندؤلاملب ىددنق هلال
 0 تااسارب لب .-... ... بت اجل مالا ىا فادذم
 و نايءوا لري مث ارجو أرنب كلذ نا ثلا لاي ماجى ا وذ ياحلو ل والا ربت رت م و وريف نبت
 2 و هاريس وال ا داس 0

 سلعلابوإرج زم وأرشج مت داب نوكي ناي قراصوبو نت اسم بثر# زج علت نا ىلا بلزبراش أباد

 تلت ىدام# لوالإرف ورد وب د اتلاف مهد نام رشم مآ فازو لول ئين كلذ نوكي نا شد
 قارا مل سلع لراس »لس يملا تايب مج زدت او مترف نمت زبى لور الو
 و ىتبدالان اب ابق قصاملارر لكل يقسم اف منولغدي مانا للقيام ياوتوبجداوقلخي نا لب
 عئفالس ورم زو هلل ص ا” اانم مل تقدس ن يذلا نا للاعتد وقر يظن مذ مهل ل عقم ترمس :
 صرد ام لبلا تاهدد نادر ورقفروصقلاو تاوررلارا عاب ىا اباطعا لقد اهمازججا نيب طرسوتملا ناكملا ىا
 لم مل خخ او مركلا حمى ذلا نارك بلا لصاو منجا تاييرد ى كا سوورطلا ىدانهربلا و نس مام جرد لك
 ال اننا ىاالول وت جلل ٠١ لا نيروصتلاو تاهردلارابئعابىااب لعاو قت تلك
 الوز بها نالو لقزرق حلل صاع ني الاززتو سفلي اءاسؤ نال ا ريالا نع
 مرصقو للكل رعلا نم ّمتيواامو لو فييفركا“ اسيذو ا لا (ئييوارق اننارم اي تلائروميلا نا

 دافني م لدم يلا تلق نارفنمن الزرق كلش ص٠»مل لضغلا اباد رمعراكزالا كنزي

 هلل" ةيو انف نالؤلاابولو متروق فوزف باوجازي نناز3 هلل ضاررغ
 ىمسش نال امازذو تاركا داؤز للكل زب ميلا نارلصاو لاوسو باوج ىلا ةراشن اان ىب عرفت مورو
 م[ اي رصاكريغ نعمل ب اذغل ىف نا باوجل الصاع و وامملا عارف ب عررطأ امنا ىلر تاك, ننتن ا لبر وق
 ريَألا هزي سلزنو لج نود قشبوارزعق حم انس لبثت نا ناشلنا ف ركذو ادت اهلك, ضنت م ورك ارؤنلاى ا

 ليكالا حلا نمت امو ْن وم مال ضل هاف وكلا تاو, نضو ّ تكلف يطخا نب ىلا نص

 زمانا رجس اريل يفت ف نلا ئتل بساطنلا اذهبي اهبللا بطاذك, فيي يكرر ياروتل ا نا لإ يؤش رياك
 . 7 عرورلاو لرارملا نري ت الكوكب نم طف

 || نعمل ناب بيجاووارملا عرارفرعب عرفت ارهلا فر تارك نت نا لبق وق ضم نال اه ذو تارلكلا
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 ةروتس ناَرَحأ ناري تاب اجذ ىا هير ةدابجب ُكلرْمُي ] و اص لع لملك ءازجلاو ثعبلأب ُْيَ امل لماياٌجَي نك ني
 ىهو ناتين بف نيتيألا ضل خرمه لىب نم تلخفالاو|ةين سيفاهت دجكسالاوا ةايكك موف
 هلع كير تمسْؤا نه كاادب دارمي رمل هذدا 5 صعيبك جحر نمتلا مذا يسب ةيا(نوعسش و عستو |ناك
 ياجال عرس |هنالليللا وجاري جيف ءاعد ىلع المتشم 3[2ْيَبَر ىذأت "ةبحرب قلعت هل نايب يركز ةبحر لوعفم

 ًايككرعش فبيشلا رشتثأ ىإ لعافلا نعلوحمزبديت ايم ىنم ْنأَلكمْتاَوْقِم هعيبج مما تعض نمو قتل
 00 مرو وو سر ١ ار ومال نال ادا ش ش

 الف ىّضم اه ابث اخىا ©ايهم تركيا قاعدب ىإ َكِيلَعُدر نكمل كود[ تا برا فاو وبطحلا ىرانلا ءاعشرشتني
 رود :

 ارك ع وعيضي نا نلنلا ىلع قوم لب ىا ْىِءَرَو نمرحعلا بكب سنلاى قولي نينلا ى لاما ُتْفِحيْوإوَقأيامف بينت
 يدري انسب | ثايلَو كللع نم كول ْنِمَنبسهَت دلتا ارتاح قرا ياو ني هلا ليدبت نم ليئارس | ىنب ىف هت هاشم
 يضرم ىا ايزو ِتوَعاَوةوبنلاو ملعلا ىدجت بوق لا نم نيدوجرلإب تريءأيلو ةفص فرب رمالا باوح ملا
 لعن ل يع همنا تلاس امكن ئتي_ملعب كل ركع اي] يوي ةيسرإ لكضاحلا نبال هبلط ةباجا ن لامتلاك ك نع
 سيان نم تائيطربكلا نم كلب ازاء قاما تاكو ولد ندي بكن ترو ئيحيب ىمتنم ىر هايس ما نو
 واولا تبلقو أقيفختانلارسكو يي ع لكصآو ةنس نيعشو قات قرم !تفلب وهةنس نيرشعو ةئام ىلا ةياجن ىإأ|

 ناب ى نيه نعوم كبر لاقابكتم مالغ قلخ نم َكَِب رمإلا لاما اه ذع كتل ءاي ةين اشلاو ةرسكلا ةبس انم ءايشوالا
 كنه لات هئلاراهظ ذو كاقلخ لبق هايم كيوب نكن ؟قولعلا كانرمامحر فاو عامجلا ةرق كايلع درا

 ةمالع ىا هيَ لعاب هيرب دعرس ىلا هسضن ثقات ملو اهلع لدي امب باول لآوسلا هيه ”ةلمظعلاةددقلا م عراد وارض و 0 5 تاتى اناهرتلان م كنع حرا قتس ١
 مب تن نوير تتلق وريعو ىداسبا» مولد مل اولرري و رثعا ىف رف ال اولسكرا) نا ىم هم 7 5 9
 نانلا لب لوصوللا ىنعب 21111111111 مالنا نا ىلإ يشسم نذالم لع قربت 0 (نرلا نم هرب رص ثاّوريع

 لاررتم ل مرعب لو حلق ل» لعفلا نس دكر ارريطلي نرظلاو ياللا نعم نس ىلا ملا ف اري يدحسم | | الايد اكا سا ايد ٌةرابحب لشي الورق نم
 نريسلا سارق هيلكس ل٠» ماركو 9نلف هانم لصاو متويرعب دارا وان اهيرعب ىحم انيييارو نا | | ناي نابرلوق لل روعسلاولا ”٠ ايرلا لبا وفيا ايف الار شا الو مث اقل مد تايأياورفكى زلا لضخ
 تكد نق هلال لال نرلا رعي" ل ع تلفخى ان رلا نم لري هوحيفعل نا سرئوزب نلت اذان اىترثسل لتلا لما ىلا لس هيلع ملا لص يلا لوس لاقرييرف نم بس دنج ىف ميلا هذ تزن ليث لا
 روق نيل - ىراضيب » ةوالولل لصتا لأرماو ملاذ كيددق لاكد ليضف نءالا ىتريال شم نال ىا | | نام كبل لالا انعيا ىوروريذ ل روم ام لتي ار ثيل اناا [لّسلاو ٌءوذصلا يلع لاف رسوما رع علطا
 ريفورعملا قورطلاو يف ظو شمالاو ىرم زلاو ل اسألاو ورمل دق ىب» نرلشملاو انا مرحب ىا مزجلاب | | نمالاستر تداعى م اري اربصق دل ىلئذب تسيب زم ةروسر وق سطس ريك” عسي الحلا زب اور تمارا
 ناتيبجناموقداو ايلو ص حش رابو روق ميل لع. ٠ خضرلاو مزجلاب ىا نيولاب لوقر يبا نم عرفا | | محلا ةروسلا مسار دوصتتما ناكن او اريفررنصالو ما لسلا يلع ججسملا خب نو | نععب مس اب قروسلا ميس
 لائزوق طل حما» منجا ةدارق فالخب بولطملا لجن بفصولا نامل امثال حملا ةياشلاو | | نمل تيكبتلا لذ لعد اهنضوم نيا لث ابن تراذخ/زمألا نآرشلا ل احر اممساب ةؤرماركز م ورومشملا
 زدال مكن الملا مالك نم نإ نم نزرع لآ روس يف مدن اذ انيال ورمل ماك نساني ناىلا كنزي راشا لاعت | اعدم ذئام نالول مل لول سلا ناكف امبس ايرئج وز ركذ نفذ اي ويظل نال ريما موز اسئاداؤللا نم مي
 شرفني لالا زوق هلل ص٠ لئلا نسل ىلع زعم اوا نيبترم عد ياليل نولي نا نكي | | ٠١ ةررجسا يآ الا ووعسا اهلا ةرايعو اسي اهاامهّير جس الاوااوق حلك ىداسا» امس اب سره اع
 رلوق كلل لتر ورجيم اديب يؤسس ىلع ب ااا ب تحلو ب وصنصو مف ميسم هزي لع عرب لل | | الع نع مهام ني اماورال اذ ضد ممل ملا ماو: ىدسلا لاو هدإرب م اريل ةةههف_
 رلوفلارركز بدطن او بس قطن ثم الن لحفل اب عررانلا ف مال خلا وجو و ةراشبلا هرنب نيب م النبل لرش انا رز مكلوق نا ىلا ةراضازب لون كلل نبي لا ةروسلا مساوبب ليو لرفغا صعسسأ اي لوقي ناك
 بكا ذ ذا مم تساكو (ىسشت لمس نر اس ناكل يكب لملا ناو تل افك ف ىب د ميرعرغص ىف ناكري ةراشبلاو | | بيطخلا نمدم لرب اير متر لوعطلو ربع لوعتماىلا فانعمرك وشمل ازب ىاركذ ازب هرعت فوزف ارث
 هل خلال سس يرن مررم لمت ليت ىبيا صمت رانا أذ منسم رشم م اذن تسنب عمت الداتلا ابو هرهعرلوعفمو رع اؤل فاطم مر ىا هرج كيد مر لذ لسكس 7 عدللاو
 ياوجاداي ركذ ةايح ىنين لتقل عقل مو زم ثرئارلو لأس داب لكشتسارق تنس اك شروق | | كسلاح دمر مع نم يف قا ةرماو ةرعونل تسيل | ضو اربي نزيقم ى اال ينج نال دسم الخ نم
 مشف مزالال اع مايالاءاعد ياما ناب اضيا بي: او اي ركز ناي ىنو لو قوبنلاو هحلا شارو دارلا نا سسشاورتوشم ا" ماوان نا سكود هايا ادت يلا ضد ىاامل ناءز فرظومب ىارصتر يول ا وق
 نامل مورو بيلا صرب م ماالسلا يلع ما ارا ءاعد ف كرو لع للا وتر ثلا ارو ندم | | نانانمالا نع اهب قتيل صرير و تعلا ىف مالا تسيل ءئائصالا نع انسب, رجلا مالي قتلا قم سارا

 فورعلا نم رم م وري ب وهلا ءايدوا مقحم ا يوب بل ب سيما مئرانال فل ذيوايس انا ليك سسارلوق | | رشا ما الا بيب عشا ىا لعاذملا نمو ريل وق يل سس كو ايدل( ا تااكنلا
 فيلررت نو ل64 ىواما/ءلبتى مس ىو يي م ئاروق حلت صم رملاو طل | | ىلد ةيانللاب ةداعتسارانلا عاحنبب بيسات نش بسطح ا نرانلا عراد تشن اكو رعت بسلا
 مقحم اذا ةييلالا ةرمقلا بسك الة واحلا بسك بلو ادبتس الدلولا لوصترج نع اوس/م ملا | | 1: بو بيشللرانلا عام ةراوتسا نعي انك عت لذ عم ومب د عجبت ريجيم ةرادتسما ل صتش روق
 تلي ى ارب لوخخم | راقارجوا مدبراريف اينما قه طل ىواص»» بيلا مالا افي فر وسد بججت | | سصتشرل فك تما ىارزوق يسلط نيل اى» ء.يلبك انكلاب ةراعتسالا شرق نك. نا مزليال زار
 لايلا علوم عك اورررعم شمل اذن و (نصم يلربكلا عروب نال ل عفلا ىحم ا لؤص اررمعم نولي نا ىف اًلاربللا نم اربع شاور دن لل لاىتش انارهتساو بطخ ايراثنا لاوتش اب هت او بيل ار اتت اربش شريم ةراعتسا مالكلا ضف
 ن سنان سي خنرلز هلق جرا'يسي ا عي ارلاوتعاذ وا (ياع ى١ سرؤلب لع اذ نم ديما بيري ابئاذىارلوت حلل لب" ركزم عاف سأرلا ىا ورحت يل لوقو شن نحلل عش امنع

 لف زو اجبلاامس باي نم اع راما لو لمج مالا يلفت سلا امل وفْفرلجلاو بصعلاو ظملا | | ُقاعو بسن الو ىنديكر سلا اب تنلى ض املا نايزلا ف ىا ىضم اين وق ها

 مسيلا قا سوم سالف تق امش 'ىاضن تتانادو ركل م ساو نا بير | خو ناك ن ينرطمسو اميسال مالسلارميلعو ريق ىلا ف انعالا عم يب بر ,نصوإ ضرك اوررجطا نم ىلا قنئازق حلل ل»« نيل نايت مري عراف ظنا نتف رملاو نيشسمبيتط نوفل | | زمانا مير قح نمد | رماد ةباهرلاب دوغ لاهتذا ةداعم ب اهاذاد انعم نيكل ناو برلطلا
 فلذبراشاو موت و ملط سفن ىلق ام الو زرت جالا أ ٠ ق امس ااتوت لل اىتدثلا عريف هءاعدل بامتسسناربعلا دارا اذا لبق ك/زلو عرزعتلا ف عزل ايملاب مباهالا الس
 صال ثوذو لك بشر يل ل حا بسر لاقلت انا ىلا | | نعم للاوملا ]نفد سوم نا نركز ىلاوملازوقت جلا” رهن لا" مانو ايما ٠.»ب انيابب

 فا لاما ىنب ارش رم وثب اولاكو ىترقيل ىا ول لوق هوي مثلا نب ل يرق ىلوملااهنم ري

 كب



 مذالزقوو >(0(26-

 روان دنع نم ائرأ نإ سانلا ةيحراناكحٌو نينس|
 موي هيلع اذم علَسَو هيرلايصاع©يِصع كتم اربح نكمل امهيلا اشسحم ىاهّيَرِلوب رباح

 عبرا

 اةملا

 عثتماىا هلي م سك مظل هيلع كدلك قأرما لمح

 ىو تا

 ام

 نيحتلاي وع نإ تل
 "7 0 هلك . و و. 5 توم ب
 جوزي رسب سس لَو

 مهسستش س يسال و بسسس ب سي سس يوم

 سس سس ميس ب ب ب سا سسييااللسبيجا:.

 هوه 59 0100

 لع تالين
 م

 72777 ع سس سس ل ل عل سلم

 نيل لج لك قريتعم ار سانتا نم قري رص تاتريتت
 رريتاناءاس نارا رسل :

 تللس عور» سانا صييعت نم ويضم اوب اى جسملاورلززا ىلع ةررعلا حم سس انلا مالكب يملك نا ىلع
 ال لسع الب روت حر دانا ميل اراشما اك راوج ا ميسيلخلا ىو كوك اعرب قرط الفعل ان ل خش ى الو
 ليث م س اننا عرب م كل نم خشم نعل ير اركذ فالي معمل م حنت اوت سس
 ن ارم لأ ردقو ةزهتمد أ نولي ال ناذ/الكلا ىلع ةردقلا م تلي نحملا سدلو ىلا وئوركذب ماكل ىلع
 رطو نارك نيا نيزد انس ام نين عجلارجو للا كيوب داش اممايابلوق خس لل كل يروا
 ىلا رب نار لآد رم الع (مقم ل او يلع ةر وسلا عزي ورانبلا لمن باس لييللا اان ى ايلا رك
 قفلالورب مشموب ناكف جلا نورظتشباول اكو لرق ىدام هر خالل ا اوال ناسا
 اًصورزفمن ب ملورصحل اور اولص ارنا لماوا وق ياكل لمتا» زاب لا نواب لو عزلصلا تقوالا
 حسداشنا لراس اد قم لع بسر اذ بس ولا زخم ايرلوق ثا لا نيو لص نمي 00

 . لمبا» للان اس لك اثر اوت لاّقف ن انس ع قعسو يو ضوو رب ترف يالا هيد وو
 نبا لق هيل دوعلاولإ :» قولا كح لا اينما ىسر سايعنب الام وبلا كما زرت كح
 ىقبةوزلالما ل قؤونلاو ل قحلا لوصول نيكس دق اذ يلا كو ا و قع كسا لاو يلا ناز لك و نؤتس شم لل
 مقدما تق ناب انما مثلك اب داملا ليو ارب ىجملا ةرورمص خم الذ تاداعلا قرثلا
 ري اندرصتو مقرصوا بولا نل ةدامط ى ا ةوكرن لوفد وعسل لإ لاو س اننا يلع قرم ء انفو ىا بتلا
 ثمعبب (ولرو تو نيل رلوق تدلل ٠ عيل ابد صقي م ىاامع منو تسلح ريل ل“
 مس بر نولوقيلو بلرلا لع ن وثمك ماعلا مدي ءاينالا نادرو اماني يف اني لو ف قولا لوبن نى اايح
 مرادي ان ىف شارع د ٌقرصب راع عدرياغع نءالرل لجو ريب سن وفلأء مذ م” طلال الج نإ لس
 ايسر قتل وق جا ]طم ف انعم فزع ىلا ةراشا ارت ىارلوق كل ]سس س» هرعو فد الغ
 لاقيورسدن تسب يلف اسر لعشاق يل 2 نيل كال ب اينتلا نماب ومنو لقلي بس ءال | للا
 تنالام الاى ااهنع نمل ضر وق لش # ب لقلا نع كب سنأر للف سوم ارا فو للا نبأ تميل
 اال انرزوت لاس ىواص/ نينو دع ل بقت ضاهرثو ب رط اذار ادوتتو تناماذلا لا تيب لادكب نلت
 را ءه نع ميكو اداسمالا ة احمي حرورلان اال تايوالا و ب ولَعلا هي ايعارنلا نا كب ىح انعور
 اونا عمك يؤ في( لك ن اف كداصنالا اي رز م السالا جس لاك ىود ىرش ارب تن نارنالا لوفي اك
 اسلك/نم ود ليقو/اسلا ىو ليثو(أملا ققوزرا سوم ملل انيووا ورلوق ىل اول اًناذمل و قررا للزي مل لولا نا لثر |ىلحلا
 قئسلاو لبرج الساوإ ناكر اىوم م١ىلا نيمواو روف ىف لام لاس قرم لص ل زي ل صولا نا ماسلا
 !يايئاسسبلمب ل رق حرا" لولا مراسم وم | قولا ارز و ىولاٌق لطم لمذا سلا قو شم نا طع
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 نارمع لاق امك اًهماياب ىل لليل تت لاعتهثدارك؟ تالخيحهمالكنم أل
 هيفاواصيل هحتق فرظُتي او اكد لجسملا ى ايار نم هوَ لع مي ةلعدلب ىارملكت ل عاف نم لاح © روس مايا ةتالث
 هايديعو ةركب الص اوكيَس ْنَأ حنا راش سدو ةداعلا ىلع رماب
 : ال اوعب ل ىهء 2. كدصو ١) مار طم” ا ١ هلو ف

 ثالثىب | ةايدص ةوبنلا ككل هنئيتأ دج ووعي ةدذ وتلاىإ َببِكلنْخ حا هل قلعت لاك نيدنسج هنو عبو ىو

 ُْمْبْرَم نارقلا يلا فدا و اهمذ نم اوهفاهلبق عريلام اهم ىري ىتلا ة وخلا مايدلا نه ىف ى فايع
 ٠ //4ر 51 روب لبق قرشل هامنلافقتا هين الو 92 حر راس 07 و و

 بود نم تئئاو رادلا نم قرشل اوحت ناآكم ىف تلزتعا ىا تيقن نما هله نم ثنين
 قلخلامان اَيوُسرَمب اهياين اهسبل عب [هلَلَتَمَتَف لير يج اقل ينس اهضيح نم لكشتتو اهب ارث وا ابهسار ىلغنل

 ايلي لوس أك لَو ىذوعنب ىناع ىهرتتتف © يت مأكل
 نيم لع وه كبَر لاو ب اريغ نم كنمم الغ قاخ نمل نَكر مالا لاك ةيناز هجوم

 5 اكيردك ىلع سائله ةكلَعْيِل هيلع ئنطع ةلعلا ىنعم فركذام كوكو هب ىلمحتف كيف ليئريج ىرمأب خف اب
 اهنطي ىف لمحلاب تسحاذ اهعمد بيجتف ليثربج خقتذ ىملع ذهب ايمان هقلخ َناَكَّوذي نم|ىمل ةاَئقَهَمْحَي

 دانك عنج ىلإ ةدالولا جت ضال اجد ءاج همام اهله | نم اديعب ©يِضتناَم هب
 انين وامك م تنك هرمالا ادطلَبت تمني هيبندل اَيْنَلَف ةعاتت ىف ةدالولاهردوصتلاو لّجَحلاو تددلوف هبلعٌلتعتل
 مطقنازاكر ايزي هايم كد كبَر َلعجْرَم رع كا اهنم لفسا ناكو لدربج ىا اَدَكْنم هداك ركدي الو نرمُيالاكورتم

 - رس

 مجم لكن م هعنيي ,ملدذ ةداعلا ىلعةرخاو اوراينلالّثأو

 وف

 مام ملو طق ةئيطخ لمعمل هنا ىدر ُناوييَناَكَو هيلع ةقدم و
 رى وو مو ص و ووك مواارب ساو روم

 ثعبب مويو توم مويو دلو
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 ىبد /:/ لا فين دير فوك اضوكن ع اضف سأرلا مز وسم جاما ىلع لضم رال سلنلا نا لاقل امه باو
 لاما شب ايوسا شروق كسل ىواصا» اهب اين تسل نارعب امل ل شم امنا ذئاب سطم ا يءاهياذ لسنت
 نت ىوائيلا ل الام سمعتو ثلا تشصو لذ ارفصو ةرياج لادا عروقو عروصو لشن ل عاز نم
 تماما ذا الاف تيب ىلامهسملا نم ل وتل ناكد | تسب شب هت ضيم نس شغل شم ف ترد
 مللكب سن[ ىلا ىوسررما باب ةروصب لشمس لرب بانا امباسسخم ىف ىب اودمف ترها هيلا وعن و
 فوز ايلا ب اوجد مب ةذاعتسالاب ىايتورشلا قسى ايم تنل ناز هل انأ نا
 اهرانم الث وررقو رطل باوتوب كى تنسو لله #لا نصى بنس قب عرداشلاريلاداسا

 اكواما»ى بش تناف اى ادازل اب ارت ا عروسمق شيبس علب باوجبان وكيل ار شبل ار يمين لوف ءاضل ابان ورغم
 مدا لوقل ياك نولي نازوكسو عرملاف تنل ايدييبب ىف يبس نولا كك بس للة تلا
 ”#١ بولزلا نم ]رباط ىا الزوق هلط ىواضيب»» ءابلاب انو ورى ةداق هديؤإو داعب
 لاَسياماف انزلااماو لالح ا حاكز ىف قلطت انا تءاي لا هزي نا لا ةراطا وزان تلال
 با نم لوعذوبب ايفب روق ورب نسلق تحت يغب لا مورلوق لري النا للذكور دامب تشرف
 يدل راوا ءولايفل ال دان ار داي مو لع او قح ليحل ام ايم نيخل اكرمك تظاو ءايهواو تبلق

 امئاذ انزل اما ل الملا ولا نع عر نكس ملا نا ىلا ةراشنا حروز سبوت هم طر يسير تس ندور ايزو تب الك
 روقو نيف لعوب لوق ىاركذ ار نوكو روت حلل ٠١ نايبلا عرور ىف اك ف زواج دا اب فسبخ لامي
 جلال0 يلا لعجتاو انيس وكل جالو ىنحملا نوكيق لل رز اقلوق نمر بتال ىلا حم يف
 نئراوت نلمنو نا لور ري نم مد[ قل اون د اف نلخلا عراوفا لع ائئرق ل املس ىا انتر رق لعلوق
 بيج فروق حلال شرك يئن اوركذ نم ئيلخلا يل يلضوركذ الب لئلا نم ىلع قلخو ىم البرك
 هزلي ومو تازسع اذ ىااييصق اناكمرب تبن اذ زوق تحس ٠ لب ا نم اصيبت قوط ىل ىا اهعرد

 ىعقا سابع نبا لاك ايصق روق و ةيروتدل ال جاسم او سي المال ايلا نا قش لاول عنصوم ل ورجل اوراجلا و
 !ءابانررت لش لب ا» جوز عن اسدالو اب دريتب نااسرت نمارازذ م تيب ىداوو بد ىراولا
 كرعتي ناءاج ف لص لاو لكلا عزه ىلا ابأجلا ىاامي ءاجر لو ورماو قت ن اعؤل ءاجاو ءاج لاقي ضانملا
 لّمنلا,وب سس ىرل اجّتسا ناالا نميز ل سبر وت ىف س |يملا نال قزمالار ع سسلض د اؤافر ضر هاو ىلا
 (مئاس اياعزج ن اكو ةدالولارنع عجبا لاك ريو هلك لب # ازكى ا ىألا نخر اصف

 روشلاو لاو روق يله !”برعاو تقوى ايطررمتلاو صوف اوريرجا علط اورضخمن ار سر هتم
 شيل زرال ىلاوّترسلا كررت ىلع كالرلا أ ىوثا انذد ذا مين امن لبقو سم ليون عدس ليقول
 لييقو ينام ليقوررشا دبس اهلج رب تن اكل يقو عاس لوق حيلنلا ا لارج اين لل و نم
 لا حررطا ءايرعم روق هيل حللا__-٠» وريغو روعسلا ىإا نمت اعاس فصل يو دانا داع ىلا عيب
 ل بلا#» تريل ايام عطار ناي. نى ا عطا ق نإ م برم ثلا جرار من ىرسملا اعرفك نبا نع
 ىوام» ةروزريغم اهئدالول اموت ين نم ارازن تيب د: د ايصّت ان المد و حس



 (ةةمهييره : مة ب هلالاق

 اجرت ةءارق فو نيسلا فتسغداوانيس ةيناثلا تيم سيئات ول اظن ف ازمأبلاو ةسبأي تناك ذل ذي قُم
 هب كنيعرقتل ىالعافلا نم لوحمزييمتدلولاب يع ْىِرَو ىرسلا نم يما و بط رلازم لك هّيفرم وانجب زيسمت بكي
 تيقلاو هتيعو لعقلامالهنم تن لح َنِيّرَت ةديزملا امى ةيط هرشلا نا نون أغدا هيف امك ريغ ىلإ جوطتت الف نكست ىا

 اًموصنِمْحَتلِلتْرَدَد نوقف كالو نع قا اتليفا نحر مبا نم نيك اسلا ءاتنل الريعفلا ءأي تررسكو ءارلا ىلع اه يروح
 دارذ لاح اَهَمْوَ ير تلت كلل ندب ىا قييم مط نَلَدل يل دي ئسانالا عم هريغو هناش فم الكلا نع اى اسمأا
 ١ َنكأن_ةفعلا ف هتد,بش ايدكا اص لجو نوره يخي باريغ نم دوب تيتا ثيحامظع يفي تحدت رب امام م . امم 7 هقيي مووا موكر ب ب | 9 رص رس يل اال
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 نامل َتْيادلاَف كوبلكت ا دله ٌتراَمأَك دلولا نه كل نس نبف ةيناز ثاكِدبِْتأَاَمَو اان ىا ووسام كر
 سانللاعاقن ىا تكميل اكرمْىيلَدِجحَييَيْدَعَجَم ليجنالا ىا بل فيا توذل يعل َلَد©اَيَص نإ دجد ىا
 ارد ىلع ْملَو اردقم ىنلعجب بوصنم *قَناَوباَربَو ويح ُتْمدار امهب قرما َةوَرلاَو قوص ئِيصْوأَو هل ينك ايبرابخ ا
 اتي يسلق رم لفنام هيف لاقي© يح تصب هويوصؤما مدي وك نو موي لعمل نملَكلو هبرل ايصاع © دود ا ظاعتم
 هي نزلا قحلا لوقلا ىتكلاو ثق ريدقنب بصنل انونوُم نبقى ازدقم | دتبمربخ مفرلاب يل لق م يزم اى |
 نع هلاجيز نييافس اة نم نوعين هلي نما نكهتدا نس !ىاسع نا اولأق ىراصتلاوهو نوكذتل ىاةبربلا نم يرعب

 1 1 93 ىلسيع َقَلَخ كاذ نمد ناريدقتب بصنلاب هر هريدقنت مُدولاِب  ُنوُلَيف نك لوُيََو هن دخي نا دادا قارئ ىلحقأ:

 ارما ىحفاذإ كلذ
 دم( لو 1 هللا | 2 يم هلش هو 1و1 706 وقمر دام را كام .

 نكي ويم امال مه] ثلا لبإّكْب لقريدقتباهرسكب اوركذاريدقتب حن حتفب هلع كتر قرَمْلاَكإةباربغ نم
 وها ىلسيع ىف ىراصنلا ىا عب م بارك َكْلتْخَو هنجلا ىلا دم © يم قيرط ارو ةذكدملا له تير فهدا او تيا

 ك3 ل

 ©ويِظع موب لم نم هريغوركذ اسباوذلَنسْرْلِل ب انع ةدش ليو ةشلذ ثلاثو | هعم ةلاوإ هذا نسا ١ و هيإقلا موب يوضح ى ١ و” موري هلع . و مس و و صا. م ت/# ال 95 ٠ 7

 نال السب لم قرتعش ارسال نم قري رج تيري
 رميت اير نعتسا زنا ىلع لري وبما يرو عرس سوم قلنا هريكاتلا ٌةَريازءايلاو روق هلل

 ةروسك رايد (لعطلا ني ىب َزممب سيئا ب لص لعفلا مالم سذزصر وف جلس كفيل ابو
 ر *' (لعطلا ني رعى ابكر ع تيل اول وقد لمت خفرلا رمالع نوذلاوريعل ار ابر ةنكاس ىرخاو هال ب
 املا لصف ماك اسما (نيلا كلا نم املوق نا لاقت امع دارج ل رند ثنا نر جل
 لئاسل اهلوق نثنمدزذشلا ءاشما نوليد لا لوف لردا نبك ور طبل نم ارا ىسياداذادإملا ناب باهباق
 مازولا ناك» ترصصلا رهف دوم ناو ماكل نعام: ىأرل وأ هيك ىواص# هلاك
 حالى اى انالا ئرلرق حس لا اهوار سسصعلا مومص نعم لساو هي ثا لمي بنل سخر قو
 يب انالا يرق تقل ىداصا» ضالا مكتالو مالا متت نا انا ددد مل لياطلا الويل
 زلم نرايلا ف رايلا تداوم اي نونل ا ىسبل ف ندي انااذب لع رلصاو نارا عما ىلا عم زها عل
 ىاب تناف لو كك ىواصا» اموصنكرل ترزن فالق بباىا كلذ عبرت نكتل_
 سوم اهلا يف لاق ايرفرلوق بلا ىواصا» اهساطن نم سرر امل اروي, نيب راروبب ليو رعطو مدي
 . . . م جرت ئتمدارلاوداسفلا قلوط لع شلا نريد نم [نسبلب بسائلاو اه امو ايس اخر شمس رطي هذ
 ايراني اص لسد ابدع  لاوق ا رمجداازب نادناب لو بيطتلا ن لاق حراس سرور و نق
 امل ناكدما امبي انو اذلب تره ضي ن ور اهكرب زلال تنك لمادا او عراطصلاب ضركبنرم لك بلا بسسمب
 ا! صخب برقالاوبب ايو ىزارلال ارب تره ليسا ىئب داودص نم نوراب ىح اسببا نم خر
 - نازل .هلا» ىناملا ظل وري ذل درعمقتلا ىفرل بشك ارابخا ىسوموخ اهي وارلا سلو حلاص لمرور
 0 اق/السلا ميله ىلا كل ذو ريع ن ا ىسىلا ىاريلا ترانانروت تسل
 اق حلل كرام » خاولاقو اوبج و اوك لا ترا الو ىلأب لرجتاب رمال يو لع اوم اب

 0 ىبعدل عمي عئطولاررملا سوم هلا لو نرسل هراومكدمم حرارلا قف هراوملرو ةنيسراؤل برسم ف

 قص تلاسلا نلاسلا اهلريلا طنا قانا ارناسر شل مماب تكس ١ الور شل امبع فاروق
 ىلا يد تو لاقو مياس ابراشا ءااىور دي نياوا ليل نيعبرا نباومب د ري ووبعل اي نرخ ا

 ره تدس ماظل آ اذب اهح شعبا مهيرلرق تلط#- كرادما» ىئاصنلال وقل ور _يفورشنن اربع
 با نما ها (معنارريف لاقي لق حلك ص» لاؤهالا ايف لكني لارا غلب قعاكتب ف كلذ

 دباا مذانمالضت زر لا قحماو لوف مجبل كتل_اد» ريع نم عود اوك انا عطول ا وزب صم
 ىلا لل ٠ لج ا نم بسضناو عفر نم لكن عجار ورب و مفصلا ىلا ضوضوملا انوا نم

 بذا مر/ن باول لذ ىلا نو نورتم رف ىزلا سس اوبب ى !فوزمء رتبر# نوشلبيف

 ىراصنلا تلا اك الوراملا فسري نب زيادوميلا لوقت لكال هورّقسسا فلزيث ميرم نيا سنن هانركذ ىذلا
 قف اوراعلا راك مس اكل لوق ىو نحل وق ميرم نبا ىسد كلذ ىا لح عن قل !لوق كلا تبا والا نا
 يملا رلولارسخأ نعى ءدص نمو ناكوسا عير عموم ىف نا ؤتي نا روق لل كح عما" لوز سلا وب
 ضال حصيال ىا نامنل نوكر نارشسل ناكل امانا وتل او نم نتي نرسل ناك م ل بف لام اول ولا ثوب نا
 يابس: ى سلا هرلولاز امانا لاث داك بقاد ليبرلاك !زماصقازا رق نوح عر ليل
 عائباطف نوكيف نكن شلل ل مِب ىزلا نفل ارواقلا اماو يل كر ريال ىزلا حتما يبطل زجاملا نا
 مازلاو يلهو شر ولك ربو لل انب ا ىسرل نك ل وفي رووا شميحو سن الا لابحاىلاملولاذ ازال
 روك ل نا عطب زوق هل9 _ سن ركن لاعتدوت عرى رابرق تلشس ١ ةرب الا يب ايم
 لست يي عبق ايدل رسل د ب ررئبلا نال هديع اف ىادرحب اهب ق لحسم م الار رّصئب و اركذ ارمي ثك اذ
 وزو نلمس مل ىرلك ام ليدي لوق كل كارل زوره ا نادي قرعاامالا مل تلقا, ليدب
 ديزلالق هل مس مبا نب ئدارقلا ىلا عروب د زلال لام ليلدب يصمم م لكن مايد هرعت
 ىلا ىوؤملازبال قر طماب |, اممم لرارع ل وقل ااذي ىكسو مري اصناورلولا لأ ريجوتل اب لوقلا ىنعي نأ
 كلاثوإلوقو مين اكرملا لق ازب عمال لوؤو ةيروطسألا ل وق ازبرثيلا ني اومن ارق حلل عرس زا
 ديلان ياوبب كير وطسشلا تملا قف نايبلا عرور ةرابعو لحجر ماو ى# و رثسلا ءْلُشلاو عيب وحلا لوق اذم مطل
 ت اليو اننا ىف لاقوريمور سلام يعولا مي انما ىرل اد ءاهسا لارعص م ضرإلا ىف طدبب ملاوبا رييوقحملاو
 لوضولاو تاءاقملا ثوب اب ول او ميلر شلا ىرق كساب رثسلا ثوريمعي مقرف قرف ضال اوفر كى اري ١
 املامعاور سمير شسلا ةروص سلا نور يحي ءقرذو :صاندملا لبا م نوقيارصلا  ءايلوالا مج تابرشلا ىلا
 اهكرسلا نو ربع ملا نوكذ يو ميبطلا نو لى وما |ن وربع قرفو ءزجلا لبا مد نوملسما نونمؤملا مم
 للبا ميو قا لبا ىلع نورا رالف يفلت ثلا اان وبر يالا مبريعنال نولوقيو م انمعالا نادريعير اذنكلا نا
 اوؤكل مءايلاو ل وسرورساربعى كن :نيلذ ابق حلل "انا لبا مذ اتا كربلا
 مرنم وروطفتلاوبوروومشا نم اراد قدامنا نم ارا لعشر هش ينس وبر هس نمت نط ل
 ىو ن'وريرتتش نامزلارب وأم لاف ةداسشلا نم نا اؤاثررصلاوا ناكش اوان ايزلا بدا نازوكءانب
 ةداش نم هربرقشررصم ارب ريرا ناو مول ةداسش ناكم نم ورش ناكملا ري يدا ناد ميداس
 روضلل اوم ور وسلا نم ناك اذا ةرايينالاو ل لاو ماكرو مبريإو منسم امن شت ناو (وبلا ف لذ
 وومشسلا سنقو نمو ضّئول اوم فري فو وسلا ناكم نموا وقل ا (ولمازجلا و ناسف اووش نمو ربك

 رس لج ا نم صنف



 بطال

 م ملالاق

 وب مرمصن |أبورماعيس | و ىنعيب بجعت اتخيصرع مركبا مهلا هلاوها

 اةرهيرم

 رهاظنا ةماقا نم كيلا نمل ةرحذلا ىف مم
 ايرسونم ٍبَّجعا ىا هراصب ا نعاومعو قحلا عايس نعاوصم هب نيب ى © للص قآين ىلا ىف ىو مولا رضملا ماقم
 ةهقلا فوه ةَمحامْدِب ةكيرافكرم ايو خ مُهِْنْنأَو ابيع اص يندلا ف اذ اكن دعب ةرخألا قم هراصبا و مهعبس قّلبط آخم

 ا. ل اسس ال و ب رس ا وس طا يجر سس هس ع

 ممهوبانعلابهيذمهل دل َىِضَق ذإ ايندلا ف ناسحإلا كرت لع يَا هيف رستم
0 

 هر رع

 كراو اه ءاتفلاو بلعب ير

0 

 9 ور م و 4 5 2 هه .٠ * وو

 :19َنؤِمْوي ال ْوُهُو دع ةْلْدَع قايندلا ق مش
 . يبس سس يل ل عل م د سم دع بوم

 يتلا فهل ءازجل هيف ف نومي امي همهكأا هاب هريغو ءالقتلا م هيَعْنمَو ضر سس نكات نم نإ هب |
 ك0 0

 1 را مق 8 4. ه4( وس م” 2 ىو 1و

 ةفاضالاوأي نع ضوعمأيلا تاي ىزا يلو ذا ةريخ نم لدبييو ايي قادصلا ىف اهلا َقْيِِصَن ؛د] عريخ ىاةميِهرْبا

 ماج ْدَق قا تاب رضوا عفن نم © كيش تايفكي ال َكدَع ننال رحببلَو مي الَملْمتَمِم مانصالا دبحي نك أ هيب عمي الو
 سس 1 0 ا نها 1 #5 رع لإ وسد يخص ما فر را ا و يح

 نِإم اتصالا ةدابعىف هاا كتعاطب َنطِيَتلا بعل ٍيِبأَي اهقتسم هاوس نيدرط اًمارو كما َقخُبدَكِنايَملاَب لعلام
 ىاحا قا تباين ايصعلاريثكاّيوَع نْمْحَتلإ نك نلظيلا

 ورع سدس و

 1 ا ا 7 ات بسس ب وم جس ريب بسسس يسم

 © يا ةنطِبَِل نعم بتول نا نطيل نق بارتي
 اا بت

 . [جبقلامالكلابواةراجحلاب كرجل هل ضرعتلا نع ميول نيل هدم ميهرباَي وهلا نع بِغارألاكرأنلا ف انمر قدا ان
 ببي ك0 ا

 كرم © يي ادم اكن روف كوركمب كبيص ال ىا ىنم دءايَعولس َلاَق البوط ارهد هايم رهو ر نحاذ
 اسر لاو اا |. تيلصبي

 18 . 95 هكا ٠ مس ومد 7 ىأإ 5 . يم م هه 0 رح ُه

 قركذ امكهلب دع هنا هل نيبتينا لبق نهد در رفعاَوءارعشلا قروكنيلا هلوقب 5 لعوب قدادق و قاعد بيجفارأب ىإ
 2 08 0 55 3 كر 5 م او م دعو , وو و مس ١ ورب 5 م واو هس

 ابجي متيقش اب يهم دتدابعب قر أَنِ نوال[ ىلع قرر نيعا وعدا و وللا ٍنْوُد نم نودبعت نور موكل بغا وعدا
 د س ووو

 ها امك سناب نيانب اًهلَئْبَعَو ةس دقملا ضرالا ىلابهذتواب للا نود نم نون ةرجهلرتعا يلق م انصالا ىلا ووودم
 ءاتسلاوفيو اعيفر يلع قص نايم انلهَجَو سلولاو لالا مرعي نيئفض الثلاثه بع 10 ينام هبا دهنم كو |

 كم صلو ناك 2 *"ىلؤم يتلا قلد ,نايدالا لها عيبج ىف نسحلا |
 2س دلانم هللا

 نال الج لك تع رس سلا نم ةري دج تاتييعت
 سف بهداعالا ماو بسجل او نعمورم ا ظفلانم مارعب او مبم عم اوت هيل

 رريهشسالا ن ريكي لرم اللا ل عت لع نال ان فطاو لصامم ال اهبتو ايزو ةمئاز ءابلاو ايل اي رورجب اوم لع او نا
 صن لح هرييبر وركب ١١ للزب فلما كما ناك كمل ري راماورطمل عاؤلا ننا نان لوقو ارتسم
 ماوبلب لو انصيا لح بوصنمرورجل اور مصمللمينت لع ازيلا ناوبمو تلا لوقو عراجزملل نب زل و
 بازنحلا نممبم حبت !ذلم عل رجب ممم مرعبل او سس نلا عمم احم او لست ريع رئملا لصذملا لوتس بتوع ماو
 رظنلاو عارتسالااولطن» شريحرسشن الظن بار اوما مامر مان مانا نموت للسان"
 (ريرمبلاو بت حك لوقت يضأ علا روق ىلا نم ست ىا بج يار حيل لاا مجقني نيو
 ملاكسارومظل بط لا ىلا بججسلا ترص امناو ل (ويلا نويل اظدا نوصل رضغأ ملا اولاكنامعب لوقو ان اي
 [مارأ انام اهنم بسجن ايري سمور ماراصباو معامما ناوزملاو سفن كتم نم يتلا لكلا
 لكرا اورزضيواو رعيلر ف اننأ اب ىزملا ديلا ل اع ثرعىا مرعب اد ءالؤب عما ىنعملا ناولاي لا ىف ايم
 ركذاوزوو عحس عراب ناصالا ىف ةدايزلا لزت ل من سك اريدرسقدى ارينا اة تك
 نا ماو فاشكا» ميك ىف طسلاربم ملركازل اذال او م: ايإ|هخلبو رمت س انه لكل ما ىا داو كامل
 لس ليد تبا اي وقف ضل او فضل راو يرقد نسحلا ياخ لع ماظكما ذي بتم السما ريلع مي ربا
 داس هع نم عما ل مل دياي لمن الواءال باوسسلا ىلا هداه » باعلان عرذرم ب طرلاو با ةدشأا

 ميعولاب (الكنا م مم لوقعلا ل هر اه ناطيبسلا ع طنا لرجل ن ايدلا ىف ئايتافابرماث ( انصالا
 رلاوقا ف ٌقرصلا خبل ىا قرصلا ف (ئلابمرلوق جب حرا» نازانو1 بميال ام لك ماريو الا نعرجازلا
 ىنلكن الص ان نسوا لق هك حر سوربكو رئاياوربلا بوبتقلرصت قو رلابخاد
 رقي هلا ن) سكع لو ىلو ٌقلرص كف ارميا نلطا ص وعضو مو قير عل او لولا نيبو سك لو نر مص
 ىواضيبهآا تبا اب, لاّويو ىب ١ لائيرالف ابني عم لورق كم ضال ووين ا هترم سم بتر
 نب سف عما ئاوراتلا نم لدهلا نم لرب فال اذا نعوعم او ضوعلا ين يف عججلا مرول ف لا اجلا
 زرا#/علسنعلا نكن الرب اهو رمل او ص انت ةررج ايحام عما ل يضرو رو لو نيو

 عومي اهطاكن ميل زنالفدخ ابربع |رناو حطرتل نا لبقمسملا ل ىا باز لتي نان افا لا لو
 باطلا اه طاضرس او 0 لل والا برقالاو رع اول اب واما ليتوزي اهب ايجزنم ناكل بل ١

 للووأرلاو برغلاوبب و لولا نم ايلو نا ىلا ثراشارانلاىف اير صان لق تل صر يطل
 ثس لولا ن ابر_رثد لاراشا سلع ايرمالاو بازونا سم لمع لولا بسهترث يالا نم موضلتا ناك
 ناب مانع الاول ف طللاو ىاركا ىف انلايمىااينح حلل كءرناىل راقملاوةرمنلاب
 ىد تنم وق نب ل ىواصو» انزع ختم اليل اوترلوقر نمو للاوسلا ف ىصتس ىلع ينحل ياو

1 نوت داره اري وعل بسر أو قل 1
 

 1 سي يو عج ع مس

 يمي ىلئاكنلا ىا لال يجر سا رولا نُج نمسا ىَسوَم آي لوقب ةنيداث ايي لوبن
 معسل ايري شو راتؤملا فورم ارم ىف غل ايو ب قم ١ ىااذلب 6و اذح مى اد عدد تاطدالا و ربلا ف اهي
 نمو لاوسلا ىف ىعصتسم! نيا وحن او ورم اب عي انعلاورذ ئيداوو ماركا ىل خم ايوا قطضومأ, ىلا فلل وازع
 ل عرس ل اهدلع ىنح ل اك #عت لو ىف املا! نمو بيحب ناك س١ رعت لوف لولا

 دار فز خس اا باباف رافال راؤخنس الازوجتعيكل اقلاع باو ذب بلا لقا زب و ملوق سس
 نلافرمالس او سيادي هير رصف اف اكل ةرفغملاب طهر زوبع ذي همر يتلو لع لفرد ودع
 ىواصا» لؤي ضرقو داليو ضان كرا كلسيالرتلاو لد ىداص ١ ز وجمإلف هوكي عبق

 ناحل حلل ىواصا» سس ملا لالا ىلا قزرعلا لباب ننس: بس: نايل هللا
 ىف حور هدفنا لع لضفبل ليغ ام اركذي نادارا نالوا ءايبمالا ةرجش اهبل ارذلاب صبت » سوقتو
 نم "لي اقمب ايا ل اعترشما اب اطعا قل لا متع اكنلايبيل ان لازسغ ا ىلع يندب بديترتل عا وروحسلا ل
 || نيلالا لوقويد هكرلولا» لاملاو لق تلكسس "اه ديبالا ةرجج هاف ابرقالاو بالا نفر
 || ءشلاوب لرق تلق ماعم » ةروبتلاو باتكلا ليقو قزرلا حسن ايترما ل مول طسبام د نهال اق
 (ماشعتو يعل افاهنع اني ةداراو لالا مسا قالطا ل سرهزايمت ناسللا قش ةشمحلا ةرييلا ىا .د[نسحلا
 || مايق ىلا لا لع ماريا ىلع ولشيلو ةتيطرما لامفحم ا ن/مبل مب ةمايقلا ميل ىلا اهلك الا يدك ذي اقداصا دان
 ةيليعلو/ هديب ىلتشم ايدي ابر يع اكن الاي دبحدل امعدائش ابر يع حناء لاو د لو حل كس ع ءاسا
 رئادلة ملقا ''اهنع ًاشنيام ةداراو ملل مسا قالطا ن/ليمابت نادلا قل جلا درب
 هب يف كذ امرنا نا مالا دصق طر نعق تىطم م يرد بالما ىف كذا و ملوق ع تدوطعل ىو بالا ىل
 و نورإبو ىو ليك امساو بوق كو مابا و ىبيو كداب ايليا نثر ايما قروسلا
 ماورتقيل ديره ال اييعش و مب ان رفع ىلع امين اربب ناميالا بج بقت انهد افاصو: لكنك. ذو لدا
 بانك لائزلا لوسلا الوسررلوق حل صا: نرقلا ىف ةروكذملا رايب الا صصق عب ف لاقي زكو
 رلوق يطأ ل كرادما» عيشويكب تروم نيل ناو لوز طرشلا نم مي ىذلا تلا ود ايبئالا نم
 بلا مر وطلال بنس اجمل ا ةفصو بلر نيديجال ليجلا نال ىط قسوم نبيك ىلإ

 لومار طلعي الو انس سطل عب مم (ىئالا روس ىف شوجسلا لع يشم اوس و قيم ليك لذق حسلع

 قرماطلا ب الصاللا نمل سما تلزار سو يع لاو صرلوق يف اني الو ترانس ىلا نرطكدسلا ن اذ ايمبالا
 مرضا قم طنا نا لاقيواار نكارلاكناو ةيطاجلا عافس نم ةرب اطلا قعل ا نال ةرغ اذا م اىرالااىلا
 | شا مساورعوب ليقو عرفا ءلاع لوبد ورلو للا ىرم ادونلا ملمس قف زشذيشو ماريا رمح عب لا
 ىداص# نضمن الو ابد رسما ثمرها رالف رلعو ايارع | سل نصري الأ ا قاد اع قلم اي سو كرات
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 تو

 ه2



 ةدججتلا

 اة مجرم م0 ملالأق
 مسمسملم- ااا

 نورشو ١ لدب يوكو اندمعن منك نمار ئه وهَمالك ل اعت فعبس | ن ب أي ج انمتايب 45 نيدم نم لبق نيح سوم
 عي ل ا ١ حل ا لو ار سا نكس ع دابليو ةعغبب سر ع 5 - 5 9 . اي م

 هك لمع بتكلا دذذاَو نم نسا (لاكو هعم أخا لسري نا ٍهلاؤس ةباجا ةبجلأب ةدوصقبلا يه لاح تيب نأيب نطع

 كا

 0 مدرس يخل

 يحرج ىلا لو ناكر هن اكم ىف هيلا عجر ىتح ةلوحو ا رمأي | ةةثلت يلوعو مرت او هب والا (ديبش لعمل نعل قوص ناك 2 ار : .س ا _ هك هل 2 مه ثا ع 2 | ىرأإ كم م راس
 ا سس يب ل ب ل سلا ل ا سايب بريل سس يس ل ل سيحل

 و ةرسكة يضلاو نيثأي ناواولا تبل ةووضرم هلصا ©يدْرَم هير َلْنعَناَكَو ٌقووككلاو ةولَّصلاِب هموق ىا كرم يس
 ةعباسلاوا ةّسواسلاو | ةعبارلا ءامسلا ف نحوه يعمم سفر ناي قزم َناَكَد] جون ىلا دجوه سينِرِْإ يكل فا 93 5 ٠ هْغ 2200 7 ضمد و ١ ص . كو
 هل نأسب َنّمْسيلا نم هل ةفص ْمِهْنلَء كلل معنا يول !دتبم كيلوا اهنم جرخي ملو ىأو توبلا قيزان ا سباجلخد( ةنحاىقوا

 ظ 55 * ل ود رس 0 و قصر |هسرص ريك 5 يش 55 70 1 - : . و و

 ةنيفسلا ىف ونعم نيح نمو نساردا ىا مدا َةيَزَد نمنهلوعف ندببنلل ةفص طرشلا ةلبج ىلإ دعب امو ةغصلا نعم قوهو

 هى بوقعيوهو ”لُْيِوآَمْبِإ ةيرذ نمو بوقعدو قاحساو ليعامساىا ٌمُيِصرْب يرد نمو ماس هنبا نسا ميقتاربا ىا
 تت اتا71ة1712121212121212:ث2ث0 ااا ا

 ندور نصمحملا تيا مولع لسسادإ كلبلو | راخ وحول هتج نم ىد| انييتجا و ئيَرَم نك و ىسيعد وجور كو نوراهو ىابوم صل ول ملط ارتسا شااه_ وكس اة خيم ( هللا ام و ياو مس 5
 0 ات التسص ر

 لجأس حبج يو رو

 مس َليعوّنماَوَب م

 اوُعاَم تلح ةهركب نق سلق ةرسك ةهفلاوءارواولا تلق ىوكب ىكب لص وهلم وتوك ىإك 16
 ىصاعبلا نم تيتان َو ىراصتلاو دوهملاك اهكرتي ٌةولَّصلا

 د ل ا ا ل ا ا يس و يل
 ْنم نكل لإ هيف نوعقيى١ مهجن ٍداووه ُناٌيكَن ويلي ىْوَمَف

 ”دجلا نم لوي ةماقا ٍنْرَع تْدَجمهداوث نم نائم نوصقني َنْوُملظاَلَو بَل َنْوَلْخُنَي
1 

 انه ىدوعوم وا ىوتأم هلصاو ايت[ عبب تار ىدوطوم ىاذّلْعَو ناَكدإ اهنع كك أاغىا لاح بيَعلاي كدي نمحلا نعول

 كلَ, ضعب ىلع مهضعب نموا مهلع ةكتألبلا نم كرس نوعيس نكل الإ ممالكلا نمره َنْوُعبْي ل هلأ هيت اي ةنجلا
 ةايجضانرتو لوو تلسس نيلالص لك ةريعلا مساهم نأ ةريرع تاقيلعل
 عاد طلوث ىف باعالا لمحت نإ ليلدب بنايه فس رب لا ووجب نوي لص و وانيق وهف ماع
 باكرا اننراند ىواضيبلا ف ف يمس ”لريلاو نمبلا نضر اتت اذا روطدل فض ليبقو نيالا روطلا بن اي
 نمبر نم نومي ا ميت اجت نيدو ١ مسا يلع سومه ني لت لا ىبوو نا نينه مجان نم نيالا روطلا
 تردلءاث اهتبو ىلا ةداس ب راهب اب ن' ناكو مابا نبا ىلا ليي الووطسل ن»

 رنا ل سداربكارفف هوجو زرف نما نن بسرع مرج نبي ليوا ىلز تف تسيدبلا ءانب لق اج ىلا اهلقف ل يمس ل
 .ناكامو اك اذهب هافكد سو ميلعرشلا ل سرشلا لوسر مهل نير لا بيرل نم تدلس اننا لاق المنا
 نا انضضولا زب صتيوولا قداصر لو لس ىواصا »دال اوركذلاب هدرفا يب اربادال وا نم ةيزع خا
 مايا شلش هرعو نمرظنساو روق حلك ىواصا» لات يروم الو ايلا نهري ف دوت نلاك
 لمئّتف سلما ناادا يحاصرل لاقف برق اينا لاح اصو لي اهسا نا نخب ىلاقى رولا نع متاع ىلإ نإ ىور
 ليف لغتسا سلبا اناو تنا لظرا لب لي اهمال لاقت ف لذ يفكات ل ضرا نلاايإو ان ازام اعل ى رشف

 لاقطاسل رح اب تنارل اقف لعمار ميا فكذ نمو رذ كم ليس ماقف عرس ف
 راو حلل لد رعولا قداص ناكر نا ليغ ايما بالا ردو لاق كت ىح عرربان كي تلث
 ةنمواظس اف ناكم يف هرظسي نامل اي ددهو مالسلا لعل اما نا انعرثسا ندر سايع نبا نع + ظننا و
 ىداوب لماع مارب لعل زن نبا برعم ليبقوب مرج الق حرفا# »رو بيزا اهركذاك
 هانعثرو لق حث - لت م | لسراو مس هرجدرزو كام اونلف اهئباو ىب مئاراايفظ علم

 مما كذاك وزن[ اقو ناحب هدنع ةلزنملا بيرق ةوبنلا تثير وذي داما نيرسفم ا ضعي لاق
 تونا ١ نادعب املفدا حزجا وا تع اس اوا تسد اسلاواةعبلارلا راما نى وبرز وق تكس كلك
 نإالرابحالا بعكل اذن ايتن ا ىور يدنا ل وقلااذب بايعالا ةضور بعام لاق اهم حرب مد ىو

 يالا ماهسلا عب ار اهسلا ىلا ب بس فو عنج طر وقر رع كل ارش لأ الملا نم نادم يلدا لاك اب أ

 تيرما بي تاب نا تدم يله لاق سيدا كب! لاق يبداركنموقب لالخ تلا كلم ميقل
 مد نلذاننسم اكلم نإ سابع نبا نأ | نا جرمتاو ايلع اناكم و نعفرو ىعم زو بعكل ارت ور بحب

 هللا فلا لاقف يش توملا فل نيبو فليب لب ساروا ل ل قي هيلع هانا سيدا ىلا طيلا
 ترلانثكب نفر ف هل _لكأس ناو للف مدت وا ايسر نأ كاد لاذ يلع عفش عيطتست ل ب لاق

 مل لاقفحانج نيب ليرواو توم ا كلي تلف ايلعلا د ارسلا ل !ميروصو سلدد) سيرف قاب يب يسكر لاق
 ناي فرت تعهنالا لب سقس مو رسا د قد سيدا ىف ب نكن كتب اع تاع لا :زعباع كيلا ل كلاهما
 ضرالال ا نم لاوترشا ى ادام بدن قرع ' هاوررتس ل ردشلا ىو كيما ق انجن سب سرا تارأ

 ل رن ناش / لو يلع اناكمو انعذرو لوقل ثييتربش داس ءايسا ىل ا عفر منامها ل يادو او ميرو نا

 مشن لا جاع فيلا ىلا سيدا لل اقف ليلو زو او سيلددا بج اعف ناكبورماي ضرالاب توما فل
 دنا كر نمل عفن نب يري نا ارا هنم لأس مظل د هلرجور يلا عيجر مث ناوعجسسمنوناب تول ارقاذاف
 ىلا نوزلا فلملا رشم ب لطم لو الضو او تول الا ءايسا مل ١ مي يب ذو حاج لع تروا كنف

 رّشلاو ةنلا نم ى 1 ناكر خانم مام لاق تق ىلاو تدوم انقاذ سفرك ات ىلاهترْشا نا لاقو
 مس لبو ع روتر نلف نسل تبني 7 نبا لاو ايلعان اكرم هانعفارو لول قش الدف جرت ال

 يبا ماخاب ماعلا نابب ن/لوصرمللىارل نايبرلوقو مهيطنلا ماعنااب نوفر صوم لا كيل دا ىا وكل فسر وق

 مالم برق سارا ى الرق ل جرال انوننسم /نايربل ل نونا م نيذلام جهنم كيلوا

 لكن ال ماما روق عر اذلتت نم ميرفي دارلا نا قع ميمالا ىر رلوق لش بيطخا» وف لباد
 طرب جتولو تفصل وصولا لعتنااذب بئر بخو ملف حلل لا» رون عم :ندينسلا ىف ناك ماسلا
 ماس الا نا يدا رو هللس فضول تاس شالا

 لب اهون امونعت اود ادرج ملم دنا بندا ين ابيه ارشلا تاياوهم اذا
 اراد نكرقلاا ولأ ثيرحا لد ةزوالشل ا دنع افرق ارززعو اوورضو اون ى 1 مهلش لع ىلب ايا ع زركللوق
 ن9 بتل نلاذ اوك: قتتروجب اباودجت الف ناىجسس ةجج مارق اذا سابع نب ١ نئد فكم اوكأبتف ولت نا
 كاز ىل ,١ سترانلا ل ملا سلا مرحالا ءابب ىلا تيرطزعام لاق و طرنلا لص ا ىورو لق ف يبيلف كدعا
 1 نولسابو كول وق ينل دعب نيدو #سا مدبب نات لق لوقا هلغ ن١ بيطتوأ ثيراعالا نم
 كلك ل تنقع ىا ىلغرلو : ىداص ام قرص تاتو روس تعلغت ل اي ل فل ابورثلا يف

 و تيسر افلا يلا حمو اص لفل اقيفرئ ا ىلا ييتب و روس ىلع لاق جرا ىف ناك مالا نولعب

 و وفنلاذ ال ى ١ تاوبشسااوبتاورلوق حلل ١ تدخن مق مسا مهل يبن ار يبرر شن ينو
 مثل دادوب لو تل فعس - لرارم٠»روبشملا سبل ورولنملا كرد ديرشلا نب نم ثعرشلا طر لع نع
 رايد اشلو سيطر عملا لا زللد هنأ هن ست 7 دوا او مثيب داو ىغلا نكس ا هر سايغ نيا لاق مآ

 انارخايفل يملا ل اكوادلو اهجوز لت لغد ا ةامالدروالادب اندو قرقتعلا ى الو اودرلا لك لد اهيل نسدملا
 اصل لرارم »م يورلا عم ب لملاو عاج الا هانم لب امقف ولا هدام دل وقلي لوقو ايامي ليقو الب ليو
 تبى اقببال مابا لع لكلا ىلارتشما يلع نبال انتشال ضحبلا لرب. ىاةنجب سرر لو هلل
 فذ انهياو ضجل لرب, و لحنا لهب ل بلف نال :كرعملا نبل ميتال ةزثلاو ةررنا ىلا دف اضال ةرلل ندع
 لوبولاو الم نرعلا ضامن لعتر قو قشلا ٌعب_ اله نامل نايل الاو لع دي زداي تلو قكل ديلا د في ملاذ
 نابجوري هي فلا لإ فض | الرب لومترما لعب علا د مل لاو" نيمو فص وروي

 ةئاغن بو مر هو .ىا لوصوم ا ياهوبسو ةنجب اريتص اهجرعا نال اتت لاول ا بح اصيل ةييل احر ايلا نآلا مجد
 ا اهنوري لابنك ن وبان م/د ىا هدايعوبت نون الاذلاو اهنورب ايبا نك
 ىادوق هلل ناكا» ناهيالا بسبو بلا لرصن بسيب ى١ يبس ءايلا نا ىلاثلا ريتولاو
 رلوق ىداصا» ةنجب ادب اشبال امد نمد ايندلا ف لصاعر هولا نالابل نيرباشم ربط ى ١ اهنى يبماغ
 لمايقاب هيلع ابتا نولي رن ييقتل ةراشنا ١ هدوقومو ا لوقو ابر بعد ةنجل ! نسيب ىلا (ىا هدوتوم ىلا
 وأو هروتول نير ذب لوقا هذ ىف ك١ ان لوقف ةنجبا وصخ وكول ب دإملا نوبعو لوهتفم محا توك
 اكل ءافلا تعب ل وعملا ا ناحل انا رلوق لمبا» لاح لوتس مسا ايننام ىلا دب نيم مينا
 لكيلالع ا ليطف ىويرك قام رلصاو ىررصم ا هانعم ىلع دعولا لرتي ناري قت ع ازب وارونسم باهت ىلاوتلوق

 11 بلا: نعم ىلع ل ا وئوملا ىنتببدعولا ناك اذ انا يدي مراوتولا_اىارل املأ :
 ُْى مرعب مدين ناك ا هانعم ناب رصا جوا للف رشم را ىرب (١ لس الار لو قد /(ةلكلا لوو, و وقل

 ا[ ب ص نر يف بيم هس لقد كرف باف نوصي رن ينوي ع
 مهلا عنا ثلاثلا تصيقنلاو بيلا ندين ولي اوثالا اريد أ !ىلاثلا 4 ضاذلا يزن
 نيام الر كيرلا لونعف باب نم هربباطن ن اكف اين ةهالسلايمادلا نك اهم ماا سسلارادد ّضالسلإب : اهدا
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 ُكيرونْنيل هَثَْلَكْلَي ادي |رونو ٍءوض لب ليلالوراهن ةنجلا ىف قشيلو ايندلا ف امهر دق ىلع ىا ايدو هوو

 كتيب لبي لس هلعهللا لص ىجنلا لاقو اًمأيا ىولارخأت امل لْرَنَو هتتعاطب © َناَْنَم اياب ْنِم لزغزو ىطعت
 أمو ان دلاروم !نماكوْلَخ انو :ضالاروم نم انماماىا اًمْيِليا نْيَبأَم ذل كِتَرِرْمأيِاَلإ ادنتنامو انروزت ايمرثكا انروزت كا

 _تلاكداتى اايسان عب ايي كبَر َناَكْأَمَوهعيمج كلذ ملع هل ىا ةعاسلامأيق ىلا تقولا نه نم نوكيا ىا كلذ نسب
 : 6 رو م يوكو 5 طا مار و ورضو دوو ةريورر ه.د4و ر 2 وه 4
 هى ايش ملُعَت لهاه ل ءربص اىا دوار ِطضاَو هلع [مهياو ٍضْركلاَو ييومتتلا كار ٌبر وه كنع ىولاريخأتب

 معاد لش وامين ىا صا» توابع ع مد ىا ربع ” تورو او وى ده رد

 . [ة1غلةزمهلا قيقا ةيألا هيف لزانلا ةريغملا نب نيلولاوا تاخ نب تدبلاركملا نَا وعي ال تلانب ىهتشم
 ىنعب م اهغتسالات له لوقيامكريقلا نم هاّيح جعل ول كوم ىرخأل| ندبوأاهيهجوبامهنيب ىلا لاذ اد اهليهستو
 تلا تلدباركدتي هلصا ُنائْناْلا لنيل ىلاعتهل ىقب هبلع3 يورمراللا| نكو دركأتلا 5 ئاز امو تروملا سعب ينج لىا ىقنلا

 3 ىلع دتبالا,ل لسيف هادي كيلو لبق نم ُكدَح انآ تاكل تضو لا نل!نوكس و اهكرتي قءارق فو لا نلا ف تبغداو الاذ

 نم مم مكه ةلسلسق نايس دوه مالك دجن ى يتلو تبلل يركلملا ىا رهف كرو ةداعالا
 ها قرف ةايط ل نويت وت ناتفل ف جيداوفجي ىثجت نو ىوفجواووفج هلو ىباج مج بكرلا ىلع اج اهجراخ
 هوم يلو مهن يخف نال مهجب قحا اهيل وأوقف نيا هلغ/نحا 2: ةءرج ناري نبيل لع فا زنإ ار عنم
 ىلع نم منهج لّجاد ىر ةَهدِراَو د ُنَحنرحْنِفام كا نو اهحتف وم اللارسكبىلص نم ىولص هلصاو هت بنك اقارتحاو
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 كارشلاب نيللي قاجنمرفكلاو كرشل اوت نيل اًقفخموا د شم تهت هكرتي ال هب ىضقد همت> نايكي انكي
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 اة ََْدَل لَك لاح تايضاو ينيب كارقلا نم أنّي نيرقكلاو نينمؤملاىاهبَع لحنا َو بكرلا ىلع © يبدي رفكلاو

 تلا الج لك ةرهتحا مجم انتل نم قربي رج تاي
 والا قيظو بمجا ءاهنراي ليدلا لوفي انما هارامس نجلا ل سلو لوق حل

 دارما ليقو كذب دب ناجى وصوف بيلا عر ميلا لضف  ىشحلاو رباب قلو بمجمع و ويتفلراهنلاو
 1 اهبل هل م تاراطما ماعدلايرت اينو ةرب نثرت انزلقت ىقيزلا ماود

 حيرداجنن رول ةراش ا ديحبلا ةراشلا ساب لاو ايي وهيالو نجلا نولشري بلو اف لوف ىف ةنجلا شرما ةرالا
 لاقث شرؤلا ىذو تبا باجساو درا نيدوهيلالأس ندى قرارات ال لزند لوق هيلكس ناقتزنم
 سنو مول نيعي ا عي لذي مسوي شدا لسنا ىلع نش تيل بج انقر شدا داش نا! لق لدار رجلا
 يقولو قولا تنك الر يجترل لاف كيل تتش او ل داس نتف تأبلا مسد يلا لصرلا لوسر ل
 لدا اس اع اب اهيل تهش ىواصا»و تلسب | تس ا ؤاو تمل 2 حشو ذا روم ام

 اورلوق ككل ىداص »ورجل ل ةرايذلا كيفراجرلا ناك دايدرنا ىف فيلا وشما لاق ناك ير جبرا
 لاوس اياد موهير ل ثلا لوسيل رانا بل يلا وقرا هدا يجب ناسل ىلع اذ تيدر هابل لون
 م نفلمامد نم ادق الى *+ااننري ا نيب اللوك شل# ىواص» اني اي لوزنلاو لرزتلاوروكزمل
 هوتيل كي ملال طظفاحماوبو ريديشمو ملام !بالا ناكم ىلا ناكم تمل فتن نإ! فلا من لف اينو نحو نادال
 كلاس !يف نل اذ الا زنك ىف بلش ن ١ انل لاف ناينلاو ةلفغلا هوت ال لاوتالا نص ثردكيادو نوكس
 3. و هثم تال باد نضالدب لعل نلمو ثور ا ادريكشا قتابسلةوعكم

 لبايصلوقر يفت ىلكلا لاف بستم ا ىف لاق لم طرالاو تاومسلا بسيد ) لالا فبل ىلا تكذب ىكسأك
 ابنا لاقو نع ىلاوتر شن :|١ خلا وقلط) ارق نثولا ىلع اللا طيزفل لوقلطيارفاكن لاو جب اف ري لدا ست ادا رعت

 رمل ل راش ِ
 ناكو لوالا ا ١ىزنالا نيبو لوقو تب اثلا ى ١ |ههنيب تلا لاهداو لزق حبل *_- ىداص»» ثءعبف
 رلوق لل - لج ننس اهلكو ةجلدالا تاداقلا لع مم ترارع نونا ليك هكرتو ربي كا لهالا
 فلاب لايقتسالا تدركب اه ازذقا راس لاح اذلو يمن ةدرج د يكونلل ةرياز ماا ازكو ةرما املا تسمم
 قطاطيشو لوق حل طسس.» ةزم رلى اوورك نبال نيت تملا تاكلاو للاذلا ديدشج كيبل هلل
 متيم ثلا واولا تبان نيو وي ونجل ماو هلو تل لس رود, دس ىف ناطميش حر شعب ف الك ثا للم
 لحل »لبا نمدايلا ف تظفا د »ابواولا تسلق ى توا رلوق »ايلا لد ايلا تمزقداو تزل لدالا مث
 ايوب لاصا تورط ىلا ماقاوا تيكر لع سل هيب امو وثب” ىكدو دك اج لوعاقنل | يل هبه وجعل وق
 رش اوك, ماىاابتلصردص تهزم لورد ى + نا لعرشا مننا لوق تأت لترا و رنلاب لج حلاو
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 رفاضالا موزلل بصتلاب تسيل: ! بطال تهزم مدعدنع برعم تم اكن او ملا ىلا تمي سكرذلو
 ل مل تناقل لمن د كنا وتنص ىب يلا ورفمما ىلإ
 ارم الاف اكوا ناك لسم ىا درعا ع ايل هلك نيب لاقل الل شنوا بيتزا لسرانلا
 تملأ مال , ناكول لوعادرانلا ميدرو اق وعتلوقل ةنملا لب ارو يطع مهتشا نثر ل ابع نإ ١و لع لوثر لادورولا
 الارج اف الدرب قال لوتدلاوورولا السلا يلع لولو لوترما عل نوي امنا 3 اهيل اولا !نكذلا ج مل وقل [ووروام

 لبث بل افطا روف ناف نم يجن اندا لوقت مي يا لع تناك ركام السد ادري نينمؤملا لعن وكت اهل
 رشادبع نعو تاقتلالا لع ةروبشم ا ةدارقلال كو مبن' ناي سابع نإ و -ارقلرافلل اب ضني لولا عب دزولا

 نواب, اذه عداملا نإب هن ب يتب او نورعبم اهنكل يلوا لوقو نكرم د امدد وامل و ىلاعتلوقلر وضح ادورولادوتسني
 روقكللشس لاورانلا لبا قذافتيد ةنجلا لبا سف ابيطعد ورم ادارعلا نالاوإمعلا لغورملا دورولا ةداننا نم

 املظالارت افالوري قال اهرفرمرباج كرم الو س اهلنا نع قا وروتس نب نع ما ا هاو اذك بيل شاد
 ىوؤ اكو مدور مافامارعلا لير وبج ارموورولا نا شئ ث لس ان كو اءالسدادرب ناوملا ل نولي
 ازمل رافي ى دل اورانلا لوتس يق مدوو دوس | يرث ماع ىلا نإ الوريبس ىو رباهو ةربرب لإو نسل ١ ن ىورو

 بكا» روبل, بصوت الوتد هذط نم بنار يقلع وقفل ١مم طار علا لد ورم نا ىتغل النا اذب ادجلا
 هيض عسيلا] نددعبم انك لذوا لوقي لاوتر ماو ابنولغدي عييكت هلق ناذ نيل ضد ىارل قل
 طف عج ل اترشلا نالاهسيمح وحس الو اولي لازوجيم قم ا :لشسالا ىف اق اهباذه نكداعبا لا م دارما تلق
 زوما لااكدان ىبد نوف الاد ملسؤدرم ىب دون نوره نونو اق ماسلا يلع ين ل لع عج اك ماطسد در
 دلوقت ى١ ايضقم يطوق لش ردد” ا ذع دام نوب ليس الاد ام درييف يتلا برسل كاكاو
 لووفضو انضر لوق تطل ”٠ نيملاظنا لت ا نيملاظنار فن رف كلش - ىواصا» دل بايك اال
 الاد ايثار تيران ضال نحزن تدب نا لاصام ا وريعنو لسحب نين ىرعتي رن نانا كاب
 ابيل مدق ةركنل ةعصلضالا لال اينبب نثلاصرنا لاتهوروح قلتي نانوكمد اردصم اكن اميل فيو زوكم الو الات

 ! النو نقلا تسايأ مد ميلعطا لصونلا لل تدان نيج يام لما ذاورلوق هلل نا” اهئ بصح
 ثبت ينل ظرف م لاب نديم ولا وارق لرش ىف داما ايام اهضرامم نع ورب ير فاكلاد نينا لل
 ىف كوسديتو سيم اردص ىف صج سلام يرحب وزنف نسل اهم ىلاو رك زانه نب نيت يوزن اناذانم ىلااورظنا الا
 , ارقف نق لذي م صقو نمر 0 ينرلا ان لذ ناك ذات اذ
 حالو نيقتلاكررزع ةرخ لاو ايندلا ةنوبجلا راشم ال تل ذل كن او ىلاعترشلا ل اق ايندلا يب نيينمؤما
 ا نرش مع نكذلا نيمو »لقفل ىاارنمأ نيزط روق رثو بايثلا نولمتامياينفا ىاورفلن يذلا لاقرلوق
 رذطانهاب ىلااوناو ازانم نم ورح ايون ان زانم ىلاورظفا مب ارلاق !لزنم قيناو باية ئاشد لشي

 ريت طادنك مبدل ماو يامل هذيب انك ذوق هذى ءأو ساب ادور صوف سم اندززف معلبلو ثيدذلا
 لتب» اهبانمرلااكرومالا هذي /راريخال ارضنا ل



 0 ملا
 ك0 ما ا ا

 _ ىدانلا نومي ©يٍوْنَسْحَلَو ماقا نمر ضلاب وم اق نم حتفل اب انكم هالزنماٌمَكَمرْبَح تن اوان حن يقيل حك دلما سيول
 ممالا نم ةما ىا رق ْنقْمهَلتق مْنَدهأ اريثكىا كو ىلادتل اقوكتماريخ نوكتت نحن نونعي هيفانول تا موقلا عمقجموطو
 امر ها َضلىف نكمل مالوف كلر هركيرهانكام يي ةيؤرلا نمارظنم تاو اءانمدالأس 2 نسا ةيضالا

 715 رسالا» لتقلاك َبايملاَفإ تودع لع هيسنس اين دل ف فريقا آ سييىاربخلا فكتب نويت هباججأ|
 رحمه دنجو نونمؤملا ماوه اذ اوعا © ٌننج تعض َواَنَكَمْرَت وه نم َنْويلْجِسِم اهنولخ ديف متهج لع ةلمتشملا كعامل
 ئِيِلضلاُتيَقَلا ايلا نممهيلع لزنيامب كرم ناميالأب اورتا نْيَْلا كل ُلييرَيَو ةكم الملا مولع نينمؤملانثِحو نيطايشلا

 _زانهةيزتخلاو رافكلا لامعا فالخ عدربو هيلادري أم ىاو1ٌةَرَه ٌرْيَخ دبات كلر َلْدِع ربح أجيحاصل قبت تاعاطلا يف
 001111 ل 07#

 35 عمإإ 2 4غ * | علطت عر يللا رو 4 رو رول و ل هصاإ يم
  فثسعببت هل لئاقلاة رالا نب باَتَكلّلٌوَولئاو نب ضاعلا انتي رْفْلَىِنَلا تيررفا اًماقم هردخ نيقدرفلا ىامهلوت ةلياقم

 0 تلا-5©

 قوي او هملعا ىا بَل هلك كاحت لأت كايضق أف ثمل[ ثعبلاري لقت ىلع يكول لامبدل بلاطبلاو توملا سعب
 كلذ قويا ىا ”لك هلاق ام ذي ناب ناٌوْهَع لاند جرا بأ تنزف لصلا زعم اهطتسالا ةزمهيىضغتساو هلا [.م
 نا ولاو لابلا نم َندقيَةترنَو وْضكب نع قوف اناالع كلانب كديبزن نوم اوم َنِعن 10مل بتكيرم ان بي

 ءاعفش مريوم رَير مهنو دبعي هه تاتودر ناهد نعلم رافكىا يقول هالو هل لآما155 ةيقلاموب ايو
 2 حرم 7 يا | 5 و عب يل مام سوو ع مل 5 5 ُط 5 ًّ

 اوناكاَم ىرخ] ةيا امك اهنوطني ىرمهتدابعي ةجلذلاى نوف ََس مهب |نع نم عن امل ىا لَك اول نعي ال ناب هنا دنع
2011 

 دعاعملا ىلا ههجيهت و هروَت َنيرفكلا لع مه انط]س يطيل ائَأسْركريملاءادعاو ازاوع 0 ًَنِضُحهبع َنوُمدلَبَو تنين هم 04 2 3س ناد و وألوان 7 ع د لو دات و
 1 الا

 َنْيَقتللا شف مي ركورحجب ندع تقو ىلع سافنالاواىلايللاومم أيالا ممل كَهَتإ بانعلا يلطب وإعلام ناد
200 

 نانفطع شان شب دراوعيج 6 هْرومَتَمي ىلإ مهرفك نيرا قْيَنَو بكار ىتكمب دذآو عمج ناد نمترلا لا مهنأميأب
 د يس 9ك[ نسل ةزدب دوال لا قا ذاب خلط ارث نعد" بيلا فالق نمل لج لم قريتعلا سانا نم ةرري رج تارت

 مولا ادم » فذ ريتوي نا اقثوماهبع لا رزع زنا مارتميم ىارفانوفححا عروللاىلرظننىذ | ٠
 0 ل 1 0 ماصار بع” ىرشلا وري ل ون تل ْ

 ناثرا لتي رم علو يعمل او ىلع ىلا قرا اذا ليج ١ عطا علو ص ودطا) لصاو مف | نورك كم ا تي

 ميل كادي لالا هدام نونا جال ل ||”
 ليتر ورا مراكز رق ةومر ةردر ك5 ءأطاسعب ”مددو ءى 0 ب لزرحا لاو ثدرام ىف خادم دج ايوب لبي واع اضدال امل را" لنا نأ ارنب ايد

 لع مضر ل١ ىلا ةراشا قمه تس ةروسلا هزي ف .امرا ايفل ررك ضرار هل ىلا 0 000 .يد |[ ننهي ته 7 :
 12111110111918 7 ١ ا ا -

 كي 0 1 ش 2 | انازيإمالا ظفل لع رخا اماورك | ىحب هلل او حيولزمل يعم حن اه حر م ابو ديسبو
 وكيف مث ىحب رص تراهن اال او عردر تقرت اهنا نييرعببا روم بس يود برع سبراي تس 7 0 : ا 7 1

 واميلبت اهددر اب اعل الاد احين اهناهلاكلا ببي وبو ثلاثاوا رزقت الط ص مهري ناوي ف اباد ا ا 1 : :ه
 5 9 5 00 شط 2 ٌ 5 0 17 8 58 وي م 2-2 8 2 7 - - ها 7 :

 اندورتومب ىا ةزورةهلك ان عرا» ىا ىنحب مالنا ل :لصابنا سم اهلا عردرلا ئعماوف بيف نسا و ايام يالا: تعم او ناك رش مبناو هوردق ام سكت ىلع رمالا ا نومي رين .ىاراصنإ

 رزه لس ريع مبدع ينؤملارنجو رلوق حكمت كرام »متنفس هال نييمؤملا ناوايدن]'
 نينمؤملاو ناوعاو سيما ميرنج اكراغللا ناقردي ل حيا اى بدلع مل رقد اعم ىا و اوه عيعش ني اد ظ

 هزيئانورتم مين قا ثزورلوق لع ١ سوزادعل مئاتسسزاب ينحر يدع يا ثراوو زسراشعلاب
 دلول اد لاملا نع عاطقنالا يورفل درا ها درثرلوق تيل ل لما» فكذ نمايلاخنايندلا نم جك اب

 رلولاو لاما نكن يورفشم ابوك ثمعبلا دع ءاوسرفاكداو نيؤملافالاورف اكدلالا لصحيال وعلا هيو نيك ريما تاليوَنلا فر يأت اناصلا تايقايلاورلوق حاس ى٠؟مبحم تدلني يلا كلاما منج ناكأأ
 بر شادن ع و2 فلا مبلل ىلا تاوراولا حران نم ىب لا تااح اصلا ل اعالا ىب تءاح اصلا تايقابلا
 تامل اصلا تاينابلا ن نوبيال ل قفو عبط ران نير لا لدنك مررره لكل كين بويثلال با بولق

 هاهتشامو هد الواد بابح ١ لاين ولا فيزدعإ نوأو ايي م ملدا ند 21 دار (:ورتطر فلو ات راو

 اعلم يرعت ى مزود نهلل ينس 2 ادي |تمورفس و ينخشي اي ليو سي لاك ف اكلاد

 بنس لوتيلاهتيكتو سفنلا عرالصا نيتك لضأعلا عش ىنننا لاَ ادنعاودفني مدع ا ملوقريلعل دي
 ىادأ تاعاطلا ب لو هثل٠ 17 كلو الب لشل الل صحيو :لضافلا لاوت لاو متبقايلا لهل

 ميرييصتو يلا فيدات ةزهلا ليا نا هيلعرشنا لس لورا بيتو ارلاو تاوثلا بيلَجو تاطروشلاب
 بل م ئاو عم لوق حبال. ىدانعينا) ةمدقتلا تاباكارب تدقطلا» لعّوملا حوض رع لا

 كررت يب وغلا اللى د تمل ١ نم مياعنم نأ ليش يأ فيو ردا لي درتل دا ل نيبو ل تول ةروس لاير كركر لارسال لا لور شن اورشلا ناحجسدا سنلا ةردصلاو املك ةرئالابر اما

 0 هلل ب بانر .| ١١ لك لاقل نا لصتت جلا كددري ميكا دررش افاق ىد افلا لام ات القي رلوق لس ؟
 تولين لمد يل راظوبد ردا كب يد لها ندب ليدي ين اهزاو بم ايلات | | ١ ميسم لااا مل قرافكا ةنجلا فبين وتتفاعل لادا بل قمت ومؤلف اهيا
 لاعترشاىنل لع لاقد لبا لع ةيرمدبا لاقدان الرادفد سانا ىلاق ىدراو بي ير يات ويل لح ١ 1 ةرتلاو زوق حلا ىداصو, ل قي نييعلا ىاا راني لئاعل ذرانلا اهب كيلز عم
 "را ثييصلا رباوق يل هسا اءاظم ريب فلا ا ى١ نإاسلا ميس لكب :لك شما لعل يطفتلا لضخ
 لمافلا عب تعيلكا لص ا اهنور يقال افمكا ل اغا نا لاقبب الف هورب ىف هشه هرج ىف نم عما ىا ءانتشملا نه

 كلا لد دبريذابنم ذاو تسوقي اهجور باب بسب زلاابه امر قوف قرف ن لو مكر لكن ور ارسل اون
 ارد يب قوت, اوليقمس اس روبق ماجر اذان يقتل نا هرييب ىزلاو /وريطعر ثلا لسا لوس لاقل اق شعرّلا ىتن لع

 ايوئكرلا ضني املا نكرر "قال أر عم ب ىزلاو م انرّيسوبلا وب لئاو نس اعنار لوف حف را"
 نلا فلو ةباعلاد اتق نئىررب وب تالا نإ ب ايؤم موق ةروهشملا لوايعلا_الار شا دبع لاووبد

 قد ريق ماءاو تشنها د نشاب ناراو هليل اهردادفو يشن اكل لاقل هرب التر بسلا لاصدار حا
 ترن تعاط بكا مد,ن:؟تايند كبك ورود هدنش ب تادايهو تاعاط بم ايئررب نعل كه دوبرفر ثلا

 .لولاقنا ورنا ت قد بر قبال اشيا دنابدط ىادغ تمب بارما اودنرب نانجضويازاظيادشا يب | | .رزكأرا بار اقفر يجر فكت قلع يضق لل لاق ترج بيلا يلع احل عاصف اولا ناك باب
 ىدانيبا فداسنمىزيتر ندا /رسكاب ةداقد عال ودَرؤومدق ةدافاد ةدافدوادفددفيريطو يلا | | يرام لوو لا لا تراذا كيطعا نووثت توما روبن نر وعبل لا لاق ث حبت لاتروق ,

 ديس تدالا نإ ١ ةرموم ا ريرثنتو ىلا مائل ' جعل باز ار فاك اكو ضاعلا .ىد لاقورلوق

 ا تروم ارو ثمحبتل ئاد نبال ئاقل٠ ١ ك ١ باخ تف صر لئاقنلا ايبا ياخ اكو رى ةيقوفلا
 ناشطي اقبل هلل ل ىلا مرتان اوربا يبزخسنم لولا لغد انوار غي اك ىلاعتريلع نيرف اوارفو

 هلك زج كيو كيلا ىدقا ىا ىضت اثم ضاعلا زئادهتسما ىذلا لاب بلآ طم او يجي

 8 اا هآ ا 7 ا عبلوق «داملا كورت وق لوم اعنا ىف رولا شطعلا الا هدريإ ءائادرب نان ناف

 :!اراناا ىلا كوقسيب ليفو ثطعلا رعب الارصاد ري الو املا ودرب عار ادرولاو شطعلا نتا نعا تعلق ق اً اطع
 : جراط» املا لا قاتش شلع منجل اع اينتسا



 نايدرل اي نيزئافلا كن نجلا

 و دظ ملع| 2 دملال اق

 ىل ولاهم بالا ةوقالو لوحالو هلداذلا هلا لنا ةدأجت فا ناَنهَع محتل َمَسعَنَدتا نما عاملا سانلاىا نوري
 الابره ركب فالس

 20110 لاششششششل7٠لل مهب لب ميس سس سس ب للا

 الكي ايظعاركم ىا نا كيَجْرَمل مهل ىلاعتل اق ن1: نتا هللا تآنب ةككالملا ناومعز نمو ىراصنلاودوهملا
 لابي, ضل ئقنَت ولوقلا نهرظع نم نق أقغنالاب ءاطلا دي سغتو ءانلاب يعارق فو نونلاب ري وكلا ءايلاوماتلاب م

 كي

 امكان كلذ هب قيليأم ىو نتي نإ محتل نعيد للاعت لاق 01و محتل وعنا لح سم مهلع قيطنن ىا ناره

 ' | غيالن 0ٌنَوْوهدع ووهصخانكإى سعورب زعومجتمةهيقلا موي اعضاخ ليلذ اربع متل نأ لإ ٍضْرلاَو توكل ىف نملك
 تالضلااوأوعو اثم َنينْلاَمإ ه«منديريصنالو لامالب 9 ةَمْيِلمدَيو يو فمك معضم دحاد الو ممجيبج خلبم هيلع
 قمل يبرعلا كمي نارقلاىا نرتب[ لادتهْثدامهدحيو نوبأحتيو نوداوتن م هنيب (يفهاةُوندخَل طل كجم
 انكفا اريثكىا كَ ةكمرانكوهو لطابلاب لوك اىالا عج ©9) اوف في توخي رند ناس الابراثلا َنْجِقمَملا ذب
 انوص فازه مت ل يح ْنِقْمُهْنِم دجت ست ْلَه لسرلامهرب نكتب ةيضاملاومالا نم ةما ىا "نر ْنَقمكَ
 -اتنثو نوعبداواةيانوثلثو سمخو ةئام كم ادد قم والوخ قاعن كتكو كله ايككالارفخ
 هذن دعب تلعض آمي بتل ثقل معاي نمل َكِكعاَرْاَم كاذب 5دارمرمدع هلد| 6 عيل نمل لحس

 تت ا ا تتتتسسلا

 _نم لاب ديب هْللا فاخر 0 ىلتت نِلَدِب َةَرك ؛تانلؤن | ركل الإ ك سفن نع تفخ ىا ليلا وصي كمايق لوط نم
 سس اسي بيس سس م سس دعب ل ص سلا

 كاايلاوبرس للا قوهد شرعا لع نمر وهرب كو ىزبكل ا يلع عمج قُلْ ٍتومَتلاَو ضل ٌقَلَح نمي هل بصاخلا هلدفب ظفلاا
 م سس سس سس يسال

 ْ ا 1 ا ا 2 رار
 دارملاو ئىْذَتلا بارتلاوه ©ىاثلا تحت ايو تااقولخملا نم امن اَم 5ضراألا ىف هِتوَطَلا ف اموَز هب قيلاب ءاوتشس ©ىوتسا

 ا ا. رع ع ١ ياو ( يعرب ارم اقيريلع اظفنلا ل ناو توج بزوج انا نجم و ءاايذإ وروح واسر اى مح . .

 أم ىاونم 0ىغخأ هيلا لعين ةيرهجلا نع ىغ ةثئاقءاعدداركذ قلّوقلاب رمت ناو هتحت اهنا عبسلانوضدالا
 نوعستلاو ةعمتلا 2من دله هلل هن رهجلاب كفن والف هب تلح ما ورطخ امو سفنلا كب كن َنِح د يرو هر و لدن كب مانو لوبن نسيابفخددوضلا درسا رس ليقد طيس ل 0 كيسي

 نادل الج لك ريتعم اس | قتلا نم ردي مسج تاي
 يعل فت شمابالا ةرقالور شالا الا النا ةداهش ىررل قتل '

 روماملالا عفشال ىا ورها ىااذيلل نلف ىلإ يافا رجب نم نون! لتي رشل الا الذال نادم نهال  اععلل حسم ل يملا و
 ريا لع ةزجلب عيليجتناو مذلا فنارلل تاقتنالا لع د5 ميس مير قنرلوق هب لس لك« تان
 اكو عئانءايناور ف ص ىداضيب لعند ين را قواد ةرثشلا ةدالاو م ار دلاركاو فلاب او

 لقد ناتو نونلاب لوقو عشب ى فتي لوق هل كس كا«نابرلا جبت قت زل عا فلا تين اال
 لاح بولو مصم داررعا جوا دئاارقب قوارب لج ارك لوق يل :٠ ناد نونا لكل عبار قافتنالاب
 اذبو مدبلاوووقتسارو زم ننال لعشل نولي عدم ناجل لقوم و ىلاخلاو هدب ىر طاح ار يدب نم ةدورم ىا

 لبا نيرلوق حل سريري عاودت ال ىارلباا نم لوغو نلا تملاثلاو دبل ىادبايدب ل نلوبمن ا ىلع
 ةرديع لبنا روم العساولو نامي ى أري ماعلاورللوعفملا لع يمص وقد نإ لكن ىلا بد اشن اوك نا
 لايهاوشنو لالا ناطقا تاولسلاد اكل“ ى١ اي رافطابرورجتو داكن ::قاتملا ملا تهز لحب ويصنم ايبا رول
 مقل امام افلأو مهم ائشاررع ىاارع م دمد لق تكس ١" ارو ناوججسسراوغد الرع

 مدور اهاط, نيلظع اياك يلنع ا دو ىدريلنحتلل ؤشلاو ةرخآلاو اندلا فى ١ اق نكتار ل عجل وق
 يل ئندل نال ل نامي لالا كيدح لا ىقاملساسا و نايل سار تجمل نلاف نعش سيئر نمر اريك باهحالو مير
 تقلقاف غانا تب افىدقلا ثيدحلا فهل قلخلاد ابي لك تن ا نال ةرئلاو نري ثوطح ارق م ابح ةورشي نجلا
 ةرارمكواهخشو دج دادزا رفعه ترتع ملكت ابو نيفادا ش انت ناك انلوريظع را دوما لج نوف عوخ نا
 امي عيضلو نينمؤملا بوف ب فلل ناي لور دنا روف نير خم مسالا ءريم ملي اوف اكن يضؤملا نول لابقتسالا
 ا! يلظوإل برو |يتفب قرود دبللو اولا عدو لو يطرشما لس ةيلسنمالسالا هديه ف تاز هزي تجمل
 انكر رلوق جلا ار درت زي لف ل وق, يمقن م عج ذب و موصل ار يرشن اللوق يش ىواص
 فيل ل ايريدت نعاوشاعا ناى اداب المت لوق هيل لس :٠ سودان ا ىف اذكق نم ا توصلك :/رلأ
 ةماعلا لصونلا نع كعك نبى ند لل ةزوسرلوق لس كارما كالا اف
 ال ىرباذلا ضن ل اذك ل باطن | نير مالسا بسس ةروسلا هب وراصتالاو رج اهلا باول مول ىيعار
 باطما نيرمتمالسا لبق تزن ةاروسلا هرب ةيآكا كولوقبلام لعر يصف الا لفو املك ى دزييكل وق تلا
 راما طقم تورت ه ذب نا ىا هادا اشار يلا "بف سبستن اكو عرطا نر
 يدع لئالااط ى١اباط رص رما لمثل تو وارنلا تهرتربف تزيل يا !لصر مررط' القوا رلعب رضا
 ادب ىلكل! لاو ماّيفلا لوطو بحل رش نه ىرثالا حميد يجيد ىرحا ىلع هريبتت موف ناكأمل رب تيلي اوم
 تزن انابرن لكل يملا لص عج توابع تيرم او ةدايعلا ىف دمج | "لمع حولا مو ميلطرّسلا لصصبنلا لف لن

 انوا" تلش ابي نشل ق هل ان نا مانو لصيف فلن عع نارشلا مما بألا هذ
 ناك يلعرشن) لسى لا ناك اع ب وك يعش ىف قم اوررززملا نا رامبل مولا يس دو بمعتلا
 رافكلاسعس ان طرفل يعتنل عم ١ ليثوريت نربي هاور الب تلف ىرثالا ”هيلعر ىرصا عضو قل طبر
 هنا لوح ةركون لاو عطف( الا نا ىلا رانا ىنركا لاق ه[هانل ما نك ل لوق هلل كا: نير
 الضال للاب يقشقلى ىرعو انلزن ا,رلوقل لع ةررنَو قشنلن مدع او لكو روكذملا ارد قتلا وو انلزما لعاعلاوو لبس
 ل اهترساوبر كرم ا نال ةك زن قرت او لع اقل ادن ملل يللا لموبنلل شمل يضر انلزأ يمال ل ماعلا

 ل يلا درا سيلك وث ىا وعقب طفلا ن/ل دب لوق تيل ع لجلاش» مال يب ب ضن لئلا و
 "لف ناي تو تزن اطيزت انا رن هِريرقتردقملا ىد عقب قطنلاو طعؤلثت ا نى )يذلا نملوفد قالطسالا
 + قيلراوتسا لق تلق ٠١ حرلارسقل وطقم تعئازب نا ىلا عرداشلار ان نتناول تلا
 والو فمما رس للا نا عا لاف لخلف او ىلاعتدطد ىلا اشم لل نفل تددسلا رطل اذ
 لابي زامايراو منالا/ذف كما حر اونا كم ا نع باك باع» ليم الا حشو البس الانس وار لاورارقنن الا
 - /١ نايبلا حردر ىلاذكالصاوورحإربرسلا لير وتل ل ناو تم زدابر شر ايش الاد صقل ملا رس ع ناالف ىوقنسا
 نب ومالا نال ارتحت اال عيبسا نوالا ىرتلا تحت اهباىادارماو لولي ىاىرنلا باتل لق حل
 (7نلركبادو اجاموبو ىرنلا بارزا يذلا قيقا ىيروباسمئلا لاقت ةعلاسلا لضرالا تمت نصرا لبو ىرتلإ تمت

 رلوق حسا كا» نينا عبس تمتاد نلابيسحكن بدهن زكا ىلا لالا مري ف قلاب تح ىذلاف لالا
 ل قلاب بطال ناكاذا حب مف دما ىقحتاورسلا لعب زخم لوقةيئر قي ظل مدع م اب, صيت او ءامدداركذ ل
 انرئاعدورشارزبر بكن او ا | لرمج كاو ىا ىداضيبلا لو-اكركذلاو ماعدا وك امنا بانو لعن تلاد
 مالطا سدا يباودافدماورذلا عر نا لعين يفو سفن ينو ورنم فش ورسل هي لات ناف كرت نا
 تبعا ار اواو عرزمتنا.امهطبو وري ل انهن ل نشأت اميفرضؤسر ورتب ضنل اوصل ش ١

 يئزماا فون ني نشاو وري ىلا للا رسال نحل لاق بيلو نلت ذب ب ثددت مطاع د نسا
 ١« دعبل ن'اردق ل ى انوا ميل امرسسلا نموت او فسم رس ايرسلا لاب نإ | نا ورسم
 و 1٠ حيررلا كرر شخ راف اوكب كرا ل ا حس

 دست ١ رهام
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 لجش هديك دعولامافوب م يزجلام نحل لحل لايتو ليللا ةملظلاهأطخا ناكو قيرطلا ىلع لدي اًيداغ ى2ىّرم
 3ك 1و كبر ملكتملا ءايل ديك انا «ابلاري دقن اهنيك ليقب دون ليواتب ةزيجلارسسكب اذان ىا بي قون جشع ٠ ل ل ل ب ووا ممثل 2 هع هم
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 وتس عمو رزمتس مب مس 1
 -_تورصمربعو ناكملارابتعأب (هتؤرصق ةلدو نب ويدل أينايب تطعوال ني ىيط كراببل اوارهطملا سّيَيبلا اولي

 ا تفتش ةاتانادزا ا دا 1

 وق ننبعأَق انا الإ هل كل كلا نين ىدم كايلا ىو يي يقسو كادوق نم َقئرتْخا ناو ةيملعلا»م ةعقيلارابنعأب كيناتلل
 و

 هةدس سلا

 هب ©ىعئَتاَ, ضن ف ادمذ ىرجتلاهت امالعب اهدرق مهل رهظيو س انلا عامي( هيا ةعاتملا نإ اهف 0ك ءولَضا
 ري و رشوربخ نم

 رب نق ريب 9
 مسيل

 تااشكللدتن واق اهراكنا ىف !وَهَمَبَتا واه نِمْؤياَل نماهب نابيالا نعى |ًهّنَع كتفرصيّ
 1 وم نايس | اوك ئىاصع لامامهذ ةزجعبلا هلع بئرتلريرفتلل صج مس 7 بما 8-25 بحب ديت يشل ل يبعت 702
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 ُ ' ب ْتْلْقِم ةيرام عمج ُثِراَماَمِيِو ل هلك اتف يَءاغلَع طقسيل ا هيرحشلا ق رو طبخا شه هىدتملاو بوثولا شع اهئعديتعا
 024 د (قررولا ببر رجم او طبع

 ظ 9 اداه :0ىسْوُمِل اقل َلاَد هب هتاجاح نأ باوحلا ف داز ماوهلا د بط و ءاقسلاودازلا لمكك ©ىلْخَأ عتاوحى اءارلا]

 ارح َلئوَخا ةي اى اع هيربعملا ّناَجلاَب ىئسيلاريغصلا نابعلا ةعرسك اويرس اهنطب قاع ىشبت شت مظع نابع يَ

 » ب (ج0-

 1 تب ل ل جل هسا سس ابل صو اع سس

 تا نييتواصع تداض أهبف قدي َلَّخدأف وأ أهتلاح ىلا ىاضفاخلا عزنب بوصنم اهتم لْيِعْبس انمي
 1 يبرم توب تت مو

 ٌكَرْيمْمْضاَو نوعرف ىادل ةيح تبلقنااذا عزجي ذلثل ىلوم ديسلا كلذ ىو اهيتبعش نيب اجكسم عدتومم لاخلا عضوم
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 لمدد نم هيلع تناك ام الخ دك اهجرخاو طبالا ىلا دضعلا تحترسيالاكبنج ىا َكِياَبْلِإ تكا ىفعمب ىنمبلا
 تس يب يس يس ا يم يل

م نالاحماضس ىو ىاْخأ بأ رصيلا ىثضت سمألا ءاعشكىضت صرباى وسريع نق اجيب
 .[اذأ أهي كيت حرختر لوذ(ى

 1 سل ا ست برر سس

 | يدل اني نم اهر اهلن الكلذ تلمذ
 ُّ ايروكا ١ دلوع اا نو

 ذااهحرخاوم
 و

 نال اج لك قرتعم ارسال نم ري رج تاتئرلقت
 ضالقصلسل 000

 اذ بع راشلاواموروتسلاوإإ تنم ادرك م ا نم عجلاو ثمن ادصاولا بت عصول ليفت ىفىا نصالا كنوع

 ف يرقتناو نلوطلل مابفسالا ىولاتردص كانا لب روق لل لبت» نرحل لقي م ياه اولا
 تيارطالاو يجو نلاب كايلسراانارل ل وقير منا أك و ميلعتلا لس اديس باطت فن اتم :لجلاو حمانا نس

 ف ديعاف انااا ال الرس ن١ قنارل لبق شمه ومب بطوترقارباكن عاري اكد ابمنالا ني هيتس نافل
 ركام قلتي عمان نون مايفنسالا مدون ل١ لا ال ىزلارثنا بانا لاق شسمج م ام ىف يو
 ىانذلوق لس قداس ملا لاقاكرق فب ناوا ىلاعتد يللي ناف بلقروفو تاونلاو علب
 متيؤر تقورلذاىا مقمرفلل وفم ل بقو تريكو تعين اكاران ى ان ندعو ءارغل ترفل قو ثيرفف تف 7
 زف نخيل رطلا ريع مخ و لع اب جرت هيض ورم ىلا عوز لا ىف ملسلا يل !هيعش ناذاتسا مال سل بطعن ورا
 نس طلال ضدفو تعجب :ليل تاو :نياشم رديت انني ناظم ليل لل و رلرل و ىو ىداو ىلاد لف ماشا لول نه
 وقل بايب نم لطلار اسيل لع ىارؤا فل ف اهني دان عرب مدخن دقو هدنعد ام الو يام تقفل
 57 ا» رييفشلو ا بالا فلرب اتباما عمرا داري لشد مداخل اورلو او ةارل بالخل اولوتمم) رلبال لاف اران

 لبالاظفإ الع عرخ دعو ةزرط كوين زي مداقلاو رود هزم ال ب اطخناداوثم الارق
 اير وفص ل ضواروفص رم ةزرما ساو بطل ىف اك يف عب اضم ماولا بط اجيد انياو عجبا لع عقب لبالا اف
 هلك كالرانلا حمم ان نم لعتنهقلا سوماقنا ىلع ل وق حل لجن ةروفص لبو

 ىواضيب »مهن مام لفك ىل بيلا لثأء رام اراك ا نلاث نيرلا باوبا قيد يبو [١0 ير طنا لع قري ايدإب ىارلوق
 "أبان كوي تاذ رج ابيدارلا سماق لاك ولا نيل فن عوق عرف ةرجش مل تنك
 طا ملا سوسو شا | انإ ملا لاقرطكتلا ل ان ىورلاه نإ ل ىو انعرلا ل مأرب زر لو ينش

 !”داضخالا عيباو تامجلا عب ندعم ل ابر لا ماك دإ تنذر عان لاف ناطدين مالك ع مست لعل
 مهي دنس ايل ل يثو نبك اع نيلسلا نه ال فيزلو بدداو عططاوت نفح ا نلا فلي هرما ه[ يعن عطا فروق
 ما ىوللوق هيظشسس ىدانعيب» لام اد لبالا نك يلق رف نعم لو غروب دريد املج نهانا ا هتساف
 دالا نصتو ع وسلا لصرا ةرفح نإ يعل حلخم او مالا داو

 5 ننرلوق تقال جرشر ا! بع

 [ملع عج ثبت تلارابنعا رتل الو ناهمهلاهما دعت ايذع اب تعري ءندكال اد هسا ىف ل صالاوب بمد هنا ايتغ اب

 للمس اهباذ جالصلا ىف ل كتل ىا لوفملا لا تامر دهس هايف ىركذل روق حل كو حقن

 2 ٠ .٠ ١ 6ع 1 9

 !وألااهتلاح ىلااهدوعدابا اذاد كتلأسر للع ىبظعلا يا 6 ىلا هي
 ري 7

 0قْدَص ثا تلك ةيهلالاو عدا ىلا ةرغكف دحلاو اج © فطيم نمو بَْعبف لإ الوسر ب
 | لك اهتثاناو ال توا ةولعلا تصتو كايا ىركذل ىا لعافلل تاضم ل شو ىالك
 اهيفخاد اما لوف حر ح٠ هذي ادلاو بلقلا لف وبلاك نع تطبم اد تناواوعلاث اس
 علم و ئيدلا نم اهب اين رايخنال »ىف الردو نأ اهنا لوقا الف ايفا نا بيرق او اهتقو ءافخا ديد ا ىد دك
 بك سيالت] ف تلك ىواضيب وافخم بلم اذا هافخا نم ار هقاداكاو اي تيرجخ ال داذغالا
 ف اذكت صايقب تس هريدي تمايقإ ناهيازاارتدنادرك ور راهنذإب سس ةسرافلإ ب نب ال نم انع
 وايتااوزبم ملكت اطسب "لاسم لاو ةوبفلا:دضبلع علت ادعل ىا ىدم اب بيسي فالتاءورل !مىدبازلا
 لاع تع دزح قلن دمي لوقو ريغ ةراشنا مسا فلنا ادن ماهؤتتسا مسااء و ةزببابلا تس جملاب ه ريل اضن
 بيزي سل تاز اريل نعتو لا ىنعمب وصوم اهم سل عج نم وس !ازبو قرانا قعم مف ل عاملا
 لاملاوزخو تم عياولاةراشنلا سل نم احلا برم فرن تح ذا لاري ننال لوق كلل ىداصا" نرعبلا
 اكمايقلا شربنا لف ىفو كراوملا ىفاذك ةرفظنادنعى ا بؤولادننرل وق لكس نيل ةراشلا نحسن يف
 ناك اخي لا ساي با نو ررخأ حف انهامل نا ىلا تع اكدايد انا هأداذلا نمر رهلشس هرب
 ءاملا عز و ورصول لك اي اممل حرز لالا امب بريل ناكو ئرت و ميغا تلعب هاقنسد هدازاربلكل مب

 الدار اقسم ادارااؤاو تيرثاو تتقروا ةرهخ تراصف اب :لر ةرغ ىبشسا اذا ناكورالا سب ذايهنراذاف
 انتو برات تن امورع ل ملئاذاو عررسلاكل يهلاب ناري نعت ب انج تن ايو نيولر كاب انج ورثبلا لوط ل تما اطف
 اك انيربلاو وى نست صئباذاف لقص طش حامد دركدددد ندنارد ل مابا طلق لش ند
 || ةرمانارعتدأدبملا لاا ظن ةدات نايت اياه فلز لف تلو تروق ماعلا نب ءاؤص بج تبقا ماقال لأ

 ناماشب اكلاق فلذلد نايم ةدالبسو ناحل م ازين تن كليو نين احلا بيزا الاب ارا يجو ىتارابفاب
 ا ىتلوقاى اى رشا ذي اهنع ديرما لوقو شبل سا اها ناحل بج هريطسب السلا نبي حبلا هرهشنادامناف
 امم لوق هلع اكتال) ىاايلكسم عنطوم اهيفو مو لامدالا عموم لوف تطل +٠ ناجائ اكرم رالف
 يييعشم ) عب ايوب هدي لك ىارابلاكب هريواصع تبلقلا داي ل هردي ضو امل ىارل تعور ذم اصول كسل ترق

 ماودوارسو دول أه داصعن أل وت ىف" اللا ىف لج دنهل اقنع هيب ارسل كومو تك امراصو نيش الاص ناننجتل 0
 نلوم نكمل , ملل ام دوإ هريس بيحس زم موا ا محب ب دوي ق يلف لم انورئاثل اس يزردو

 »| قببناو بلا بواريدقصايبلا الدار ارثك بدق عف شب ريب ناوب داس ارت نايعبلا لبا دنع كس. اذيد نزح
 رب نود ىربكا نث لام » لف تهرب اي[ لتي نازوكب نيس ىو ؟ىريكا يلا رلوق هيأ ىواص
 - لمب» اننايأ ن  اهنوكل اع ىركلا سيكل ىلا بيز ايناثلوعفم



 ظ مسا مسا نملالاق
 * ني اواهغلب ال © ئرْمآ4 لهم ٌريوةلاسرلا ليحتل هعسو ما تا

 .هظ
 ركتاكمإرص) جالا“ ل ىلع

 خصه و أهعضو ةرمحب هقارتح !نم تت نحن لن ةقع ---

 نايس فطع ةوأ نان لوتفم نوره لق نتاجلعانيعم ريو نب لعبا هلاسرلا غيلبت دنع 5نإذق| ومهفي عي هيذب
 +] هز ماك دس

 4 تيتلطلل بارجوشو موزجملا عراضلاوا_رّتمالا ىقغيصب ن العفلاو ةلاسرلا ى 0 قرم لما و ىرهبط قمح وكس ن ا . ٠ "للا ه٠ اسررغا د ينام 2 07 ءال هلوك رو ش5
 تنك 210 ككاركذ وأننا ا هبسن ديت 0

 االالاكتككتت 2514679727

 ههايلعات ©ىلؤُمي كوس تيتو نق لَك ةلأسرلاب تيعن أف املاع هاريِضبأَِ
 رام دوال زيازعم طالاوزجل ايكو طساكا 0 مي ا حا 0 ل

 ام للون نم ةلمج ف نوعرف كالتفي ناتف اخو كتدلواملاماهلاد امام كل يحد ليلعتلل إف ىَرْأ ٌءوَم كيان
 : ص رار موت ل كارم الر

 لدبيو كرما فن ىلوي
 و

 ١ 202 2 يح

 خا نادعب كيلا هنوعرفوهد لو ُنَعَو ورع هجر خلا فعرمألاو
 بيب 777 تت ا لا

 : اوضح رق تاريخ ئرعتل مدرم كح خا ىدمت ليلعتلاْذإ كل ظفحو قيأعر لع ىلا ت 6 يع لكلوك ]ر نم لكو ٌنوعرف

 ا

 ل رب ع هئطاش ىا لاَ رِلدَْف لينا وبلا توب اتلاب وهيِؤَنهأد تْوْبأَتلا ف هيلا ِهْيِفنَواَنا ةنم ها ما امام 211 كاك ع زل يا فك تراسل ردو هشام ىلا

 با7,يلع عدمت و لوق يطع سل ئذالا ليوم

 كالمحاف سانلا نم ابحتل
 الوصال لزب اولا عب

 101 ظ
 56 4 عد

 ا ش ١
 681” سيينعءادلأ لاح اثني ل>و رانولا قي

 كي لإ كنفَجمامر دش ليقف هم أب تءاجف تيبجاف يمي نم قع كل دا له لون اهنم ةدحاو ىدت لبقت ال تن او عضارم
 ةمتاسسسل جل يي لسا

 روةطرس ر ري ص صا مصل. 5 5 0 ومص 23930 10 1

 كيك وريهام كني وعرف ةهج نم هلتقل تمتع انرصمب ىطبقلا وهام تدق وال نيح 5 وصال :كئاقلب هيدقتاَو |
 رصم نمأهلاكنيجم سب نير لها ق ارضع َنْيِي تتلو هنم كانصاخد كلذ ريغ ف عاقيالاب كانربتخب م صم سو يو تل ات هذ ا شع مه ْإ , ىو انعيج ” اه (رنش امي اهل زو لع سر نزوح الا فاي ١

 ومتد] ربع نم كتس نوعدرأوشو ةلاسرلاب ىلع قر رق ْلَع تمت هتنباب كجوزتو يجنلا ب رعش انئع
 000 ا

 هد هي تيا سانلاىلإ َكوْخأَو تنأْبهْذِإ ةلاسرلاب © ْىِرْشَتِل كادَرتخا

 ب لن ئيالعل كلاذ نع هعوجر ف انيق ؛[ ]وفك ةمورلاءاعدأب 5 ىطَطاك| نوع
 | انلََم ]اكلي ربكتي ىا انيلع 6لكتْنأ و ةبوقعلاب لجعي ىا نإ ايذكي نأ ناين حرب ال هن اب لات هُم
 اوقف هيأ ,لعفي ام ©ىرآ :لوقي أمعَمأ فوعب
 نادل الج لع ةرهتعمل ارسال نم قربي صج تاريح

 رينا كمقرقت طاورز قتل ْ
 قارنا تدع م لوق حس رى واص ؟ نحال وكٍ اذبو ريالا دنت اصفلد اهناهدح بيج اد قو ميف لصاع
 لاو بولاملا ىورعازب نا لافو بضع باو اب حس تال ايفتنو تميت افامللك ورق لا تو
 توتي تسسلة ريال جاب كسل ىري نب رطحاف تاو يلاو جا لب قرفيلال ىصصذا فلل اهيا دتتوز يبست لاقف
 ل .دالعلا تلتخناو عرور ناك اتم الف دال قرصا فريف ل دمع ف قرب لل هدي لرجل اءافر يبا اذن ل رصف اف
 و تتذلاو يلو نمل اذغال ناكمريي عب” ااضيبا ل قلو ردت م لقت قاس ليث هدي تهت ليف دي قرت
 لسا بيلا قعلارثكل حنا نا قادري ب تلاز نحل اق اهمضبل قل ليقف اهلا ةرقعلا للوز ىلا غلخا
 واربزوكء فص ويب ناز ومما ند لوالا ل وعفح اول, اريزوو ايدقم اناث عفش ل نوبي نازوحيس وا ينو ىل لججاورلوق
 ريل لالا دقو لوالاوب نور مد ايام وغم ريزو لوي لزوجي اير ذد ندب نورا و لعاب اقل نكي نازك

 0 1 | 20ىس ١ ووو لي 017 يب داريف ىو الانسب

 اوسوص +. لمد طيغد عيبستب ةئرخكؤئفيلربفت هئالوعمصلا 0 : سن اج ورث .وؤاإ همام 8

 0 ا لل

 نممهنع لخ ىا مهبول و ماشلا ىلا لير

 انطق تولاَدلا ل تدمج اهنا ليث عفو تملارابنط ابىلاثلاو عقاولارايتط اب لوالا نالوا :قلا بهل هرعررر و قليل باو

 ناتسبلا ىف لرب ىلا هادا يلاءاملا رعقدفر إب رف اتسم لا نم عري ناك مي لنقل و رق يف نعضود
 اهرشايتدج اف اجو كانلا عما ىسوب اذاف تفك عرخأفيرهاق مزه تتسنب نيس أما عم اهسأر ل الاي ناو ناكد

 نيو سبسلا قالا نم السدازابك امرا قحاب نيل انى لظفتو يامر لع ىل روق حلل ىوانيب
 ىس مم ثىو د قيقش تناكو كا مرمستخ زو حلل لك: ةيامراوظفحن بو بدبسلا لع اي رظن
 لب تاق تسبب لا لع ترف نورفري ل تمعتو كلا اتيت ىا لرغ رشب لف هلك واس
 ١ رم تمعضو كم ]| تكاد ل ف موقد ىو نع دلك رؤملا بقت الات اورلوق حلال ئواصا» 1 ١ ردا

 ليقول ةئالتعضرادقرما تاكو طاضررل لبي ىا غبي اوبل وقح لاق سس ب كك طا ونخنن ل
 "1 او ضل اوبرلوق” سر كاز ١ هركن اكو افل تدور لو تلمع لك م ق اقنإ لبق لد

 ىلا _ لج, طخ مل ضيا وفالك ن اكدنال تق يجن مال ق١ نورد نجم وق نوت فلا منابط ناكو باق
 ا نوبل ةفصصالا فود ايرزو ل اعذا ل تهوزحبدا لحجب اضن قلي ناو لوقف ذب لعد ةرازولإ ماد انا
 © ترب يلقسلاوب ورزولا نقرب زولاو ل ايلاوب لبا ادالقا التم اري زو نوحي ازوكسد ديجتو نر قتام للا
 ين نيريقو زوال الكل اعتر لوقر نمو أيل اوبمورزولا نم ليف هرب ماقو فلم اما لم رعوبف نطو تمل ادايعا لمسنا
 .لل 1قاناهضرلوق لالملاتب نم تهزع ذا لا ةراثناهردقس نا لارلوق خلل ىداص اورج يا ةذفف هزي | حي ناقدانلا" لوح ملوث تمل ننه» نيب ه1 فلذل ةدامأ نة ايرينا ى ايلا ناد نعمل ىبد ةرذاا 206 0 5 0 2 1 جو جعل را ها 1 زك داما كل 5 ملا ناكو :نواوملا ىبو ةرزاوم ا
 ىف اريل لتهذص ثيت لكبتما ماك ثم انا الل ابل لأي مف تدع ذا ديم نور | ٠ع دحاوا لهللعخنلا لعب ةركو ةلتاذا ةدهاقانالاذب سك دل يزد لهالا ال دخن
 »ل سوو ىتس ير اهلاب انعم روتفلا ى ولاوزف اذا ايند قي ىو لاقي ايننلو و 1 ال4 يم انبئاو لهب انك يي إب فوم نورا و رك ارزوورؤا لص نال ثلا لوفم ا ةرنل او امن الص نال

 هرب نع |نطرشدا نفر صايع بالأسر سبج نم يعس كى ور ىرخا رجل تنم لانصلخ ى ا انونت ل ازق رلوق
 مورا ما قلاو ريتني نش زيف كارلو لا ميف ليل ناك ماع ىف دلو تخرجت تن كانها اقفل
 ةدسحاو لكنك ل وقي اكو تاظم :ليل ىف زي تدضو ٍقلطلال مو نيس ذعفظر جاو يطبق ل فو زنق نو

 00 كال د (ئوللا ريو ومد اثلا ميلع دق جا لول وعظم ور ب نإ هرثقو كرام او دوعسلا ىل ١و ىداضِيلاو ناربلا يدر

 نيالادالم بقايا دشلا ناك يفطر شيالو ندداجل ى ا نايب ن طع ل ححتشل# يزول بلط ب الز هروصقم
 ناب تهطعنا ليقو علا نم تهرعإ مظل ىلا تاضملا نلا ليفو ريش اوتو لوطملا ىل ققتح اك عروب ان لماع
 وقلاو طاعال رالا سرماقنا ىف لاقى رزاق تبت #- كا الدب قعاقنا_دعجتو نمر وهب و ايزل.

 لبب ةاجانملا لح ىف ارا بكم نوراب نا عم دعا وربيع يف يعم نلاكا تلفن ا نوهرف ىلا اسما
 ريا اانا عمك ققتنلوراب عين تنقال فلو ىل ب اهلا تعشكرشلا ناب بيت ارعبب تلقوا كلذ أك

 «”يللازو صار اقل 0
 اغرق الكت نالرذص ةرروشمو ضرع ةروصيأ ةوعد اف نحت يد ل !تيبدب اد لزتانلا لا فكل بلش
 لبقو ةرمولاو يلولاوباو سايعل اولا نك ماطسال ناكو هاينكل يق يلع ةيبزتلا تنم ملامح العوسي
 لاثو ىف الا هذب ذاعمنب ىكدنكل رار ف ىداضيب» 1توم ا الا لوزيالاكلو هرعل رز اش واو

 راي ىلاوتر حالو لسل# ملام ورلألا تن اوربعلا ا: لوي نبك رب تميل لانا لوقان/ك رباب ىلا
 ثيارراهلاو ةرزوملا علو زجل مالا اوال ابر علا ملغ داهتجالا ل [يبلط ف لابلاو اهبلاسرا ترمافو عتريال
 لت تسل لوقي نونا امبرما بيرل وسان الوقت ل و صل ىدانيب ” تابآلا ناس يعاضت ُّق
 فرو دياب كانئعر قة عبارلامبزهتالووشلا ثلا لّإرما قت انعم لسرافرلوق ناش بيسالوسانرلوق امله
 ىواص ١١ ىلولو ببزكن ثللع ىتهازعلاناانبلا ىوارقاناذتداسلا ىربلا حم !نمىلع مالسلا سب ازا

 م و4 رج املأ ىا بلطلل باد وزجلا عيراضلا اوو وق تحسس ٠١ ثم وز ريل او

 ةزبنم زلم لف ااهلاو ا انانمرلوق حك حردد »زويا ىنجزنجلاكل وفم ىدبب لفن لوس ى ا فل روف
 ديلا ماك إب ميلا دا نم ىنلا نام ايتو فلذ م زلتسيئلو فلن ناسل لع نوبي نإ لغم ليف اك سدم ما
 1١ بيلا ىف اذكى وي نا نمش اروا ون بالا يال هانعم ريا ملوق لش ك٠ اغيب إد

 تسلا» دليلا شا لامب سو رد اءالا ناي ال قرا ل وقمر ر يغيب هر لق حلا
 رو» نلايدبلا حور اذن رسمملا عيب لوقى رمل نمدارلاو لءاقلا فارع لاو ل ةعدتهلا
 عروقولابجاؤتامالعاسلاب مايدرحبا »افنان امال و لج ضنيف ىربلا نسبة يلخىامالاو لق حل
 ىلا نر اههموردا روت الا خرز بوجبا نيرخاو تكذب مها حطم زري ذ اك حلال مجرب تينا لا ةوارالا قلع

 لوصف ب عياداردا لعاسلاب هايارجب اداقلا ناكامل ندرس ل ورعلا كو ىلا نحب الاورلوق |وبروعسلا
 ه1 لورع هزغإرلق حرل  لل» ةفااؤم عطل مير ثلا هرعذ عيطم هن لزم بلا لازم ب ةوارالا قل

 جيم

 انجيلا ةيسنلاب ىوتلاو عجريف هللا كىطخيو



 م

 مهل رع و _همهلالا5

 لاَ ةلآبتلاب انق دص ىلع َكيرْنِق ةجحب م كفْْدَم ليقثلا ليحو مانبلاورفحلاكةقاشلا كلاغش[ىنوهأيا كالاعتسا
 عار ا نحمي عايل اكمال : ل مالكا ى ,©ىلولءَبَتانَمْلَع

 ع ورا ارو ليي مر 5 ًَ

 اومن لاوركذ ام َعيمج هل الا قوات
 هنع ضرع ©َلَوتو هب انئاج مب بَركْنَم لع باعلا كآن ىدنِقانِإَا دهلانم

 ءْئد لك صعا ىِزل ابر لاةهيبرتلاب هيلع هل الدول و لصالا هن الوايلعرصنقا اى قد طخ 77 لصإل ناله يلءرصتقا ىلإ
 05_كل ؛ريغو هحكنمو هبرشمو هيدطم ىلا هنم ناويحلا 2ىرهوش ريغ نع هبزيمقم ةيلعوه ىلا ٌةَقْلَح قلخلا نم
 مهلاح ماع ىا اًهُمْلَع امم لاؤَناتوالامهتدابع ق ل صو طول و دوهو جون موقك ©لْوأْلا ممل ِنٌورَقْلا لاح لايام نوعرف

 ر نيستا جسم 0/0 مرج روك تحف ©
 هيلع مهيزايعظوفحملا جوللاوه "ينك فام َْدَع ظوفحم 7

 0 هرم خر جا يف . و هجم فد 5

 قوثهاثيش ىر 6 ىشيالَو قت نع نر بيغي لضيال كفل موب
 أ ابل عمت ىلاعت لاارطم رم راما نصلك قرط لبس اهؤررك ل هس ك[س واش ارف اندم ضال قلخلا ةلمج ىف كل َلَعَجْْلا
 لو يو عطلاو ناولالا ةفلتخم ىااجاوزا ةقص ©ْقَّس تبن واما جاو ٍةيَنَجيْدَلَو اكل هالاب اطخو ىلبوم هب هفصو
 رقبلاو لبالا وعن عمجأ جيف يكن اَو اهم اولُم قرفترمالا تش نم ىضرمو ضيرريكت يتش عيج ىشوأبهريم

 و
 مخل ا يلب 0 ..

 يرو لكلا وكن دحيبم ى !اتحرخاريعض نم لا>ةلمجلاو ةيعنلا ربك نتو ةح ًاياللرمالاو أثيعروم

 ثني هناللقعلا هب كس نرغو ةقرُككة يك عمج لوقعلا باحصول © ولا لول ربعل عيل انمروكتملا كلذ إم اعنالا
 ةعرو رس اكد هش افلا 1. سو و سد. ١ 5 3م 9 01 9

 3 + اهو توما لعب نيروبقم ْمْكنْيِعْباَميِذ و اهنممداوكيب | .* 102/16 صضرالا ىا اهْنِهغاَبَقلا باكرا نع يحاص

 اهب بوك ةسشلا اهي انتي نوعرف انرصبا ىاٌُهْنيدأ نك ةركئلخء|دتب |دنعمكانحرخا ابك © ىرْخُأ ةرم ٌةراَد ثعبلا دنع
 كين 12 ىسوُمي كرت اهرف كالبلا كلا نوكدورصم امض نص نجت انتسب ل3َ ىلاعتهذرا دخت نا ©ْقََو رحس اهنازرعزو مم يرمر ١ ووا سا وفلل . .وك 5 ىىام جل ل ب .٠ نقع 4 0 | 1 1
 رع يو : .عاعنا ع اك ل هل . أم هتك م ودك نق | ةكواطو ص ص جو صرع اسوس دا سو اس ٠ فر

 وهلوارسكب © ىوس ف ضفاخلا عزنب بوثصنم انام تنال و نحن قل ا كال نلا ليوم َكنيَبَو ذيب لعجلت هضرأع يملي رحب

 سول ا

 وود اسهل م ع١
 ةجيو هيف نونيزتيرمهل ديعم وير موي نعوم ىسوم لاَ ندفرطلا نم قاجلا ةفأسم هيلا ىوتسي اطسوىا هع

 لااب باديس ان ىب ليغ

 ©ْقأ ٌوُئّزحسلا نم هديل ىوذ ىاهَنيَل مج رب دا ُنْوعِرِف لونك عقي [يفرظنلل هتقو ©ٌيهض رصم لها عمجي ُساَكلَرَمبَو 5
0 

 ليولا ىلاعت هلدمكمٌّرلا ىاكلْيَو اصعو ليح دحاو لكع ماقلا نوعبسو ناتْتامهو ىو دعو ملاهي

 نال الج لم قريع ا رس انتل ا نم ربي رص تاتي
 ريغتشلاو نايبا ىرج ير الوسرانا د لهالا لج م تراهم لإ هب قتلا لاق[ ك رتل خل

 ولالا تييّيتدإملا نال نانا عضو ل مع أب رصوامناو الا موب قل ااهننيبالا تيّنيال لاسر ىوئد نال
 و ها السلا ىارلوق هلل لت»» لاسرلا نم انيعولام لغرب ةروبم كانبدف ل يقئاكف اذ نرجس

 نضل ىبر نوف هحطس :٠ مبان ادلا ف .تءالسلاو نردتبملا ىلع دنجلا ةنزرخو ةكنلا ملسو ىدانيببا
 لموارد دو يل السين اضن بررلا ته اضضا اذار موف لع ا فوتو اناينعطو ار كر سفنل برا
 شبن/ن وكف نال هاري زود درو عمت لورايو :كاسرلا ىف لصالاوبب ىيوم نزل اوهاربل تلاايدعل هرعو فدان وأ
 ليلا وعر ناقل ىارزدال لوقو كور اب عاصف علو ىدد/ نلاسل فلا ”رترلا جن لاكمال يجن )نعد رقاطنتس اداب

 و ةروصوا رقاب امن حران ادي دانييف تير ماورخشلا ىف ىلا لوق ىلا تير تب رك ناب لدم ىلع
 كافلا: لال عوم ىذلا لو يكل حدر ا» قولخلا نخل داملاف دف انهو صاوخع تشم نال اك
 ىزلاطكشو ةروص بل تعا ى اهيناثوارب نوقف و ميلا وج اتي نشرك يلخو تعا ىا ىتخا ىلوعف ل وارق
 وو ىقعلا ىف ةداعسلاو اينرز ايف -شيعملل ىلا اب فن تيكر فرع مى ا ىرب لوقو مب :طونملا ىفنملا ناهي
 تاذلإرداقثا يعلا نا لع تلالدو امهينارم ىلع رسب تتارروتوملا عيب نيرا هر اضن هاهنا يلا باع ف ب اوم
 ىذلا تبب كلزلو لاض اد زتافصو ةاذدص م يلع عنيا ادع ام عببب ناد يا عترملاوب قالطالا لعونملا
 اللا نوكرف ل اقرلوق كس دانتي, 1١» نورقا لابن اق منع مالكا ترعالار يظل ئدلا نحر اوزفك

 ىداص ارب بر نع اهلك اق تييدحلا تلا ىلا السلا ريلعى م تت مثال زيا ساب لع افوثتايايل ١
 د روحساوبلا!» م مدعي ىلا ىشيالو رع يئس يال ىدءادالخبد ىا لري رز:

 راثا لا ىلاعت اقر لوف سل سس لمبا»ياوتو اثنان رف ل اوس ضال لب ادا الخ فذ نك
 تنوين نادل لل !اطحبرب برب نع ةياكملا نفل ىلاوترصالكن مهاحاوزذ اهب انجرناف لوف ىلا ل 1ك
 بلا » حا جو ايضعب نارتقاو اهجاودزال لذي تدهس ائانعإر لوف حل ىداص»» ىرثا ةرانلو لا

 كال عجل اورصاولا ريف ىو ل صالا قرم ا لتس نيل فص وين إ ليد اجاوز فصل فيلل

 نلاسرابامل لعن قلارومالا نينعيالا لا السليطي فري ادار يلعوب ا ناالطبو ىر/ لاق تقيل

 ربا موق طبترفوبف ل والا رلاوس نوف باب ىنم ماكل جنم: إ لال كبر جدلا وبل ق9

 تازلانانصا انبرثا كمال نيام طابا انجز يم لام مب اوراكل وف تكلل
 ةفلاقعلارغعلاب تمن حل سس ندلاركوم اور او ولكن يطاق ى ا لوقلا دقن ا ماينالا رو لكلا ركن يحب

 سي يب لبسبي ببببييسيتنسسسم

 املا َلعاورتْفتال
 ىا رائف ىلشك لمت »ب امساانوكرابتم ايريكدتلاو ىنلاب ىا ب ىو تل: فز بت يزؤكى

 يفلان رفطتلا) نالوا عم :غطنلاو بازتلا نثبت شفدم ان مل فلن كو بتسليم يطب
 يزل ذهبو نوكرفلا م ئاعد ةدع ىف كرم عئدامرايخا املك اننا نمر, لونهلك كرادعا» ضرالا نم مد

 نيب :نطردم لولا هزي وكنت لع وريلاواصعلا الار مرمالادادنبا ف نوكرف لا لايام عفر او عيل فملا لوق ع
 مدلاو دافضلاو لقلاو داو طمتلاو نافوطلاو هدي عررنو اصلا ىبو يتلا وق ص لا ىداص»» نقلا
 ناله لعدم تام قت ذوكم عنا لعل يوري لعن ازب وى رم ب كلوهبرلوق حلل لاومالا سل
 رثؤتل وا لوو نايز تظن نسال ووو بلسم ىدانيبب »ظهرا نمش كام جري نادي الازت اس
 هنا مول ايف عيت كيب و انني ندع حمل اف ىو ضفائما عررزنبرميوقو مدقم نال وفم انذيب لوقو لعج الق
 انام للاتزخ لا نفي ال ناكل او نزلا ضرك اكمل دان اكمل وق يطل ىداسعا »طل سوتم ىا .ىوس
 اطسو ليو اني الدهاناكمرع ىانلاتخبرص امو سيطخالرع ىا ىوسرل اوت فصو لال املا كلذراو

 ررايلا ببال اونسإ امو ارخألا ناداني ادع ريف نوي ال يلد ايل فارما ثانى
 لاكن ا لعاعلا نام يف و [ضف انا عزب ب وصنم وفى لسلس# 1+, نايببلا حور يلا ذك ض اذن الوافد
 ررصم اولا نولي نا اء اولي الف اله ناكن اورجلا تربت هزم تلكتلر جو لف ب وعنا زملهفي عتق لججا
 ع هرعرلاو ةرظانم اوب امناريف لب ىوتسملا ناكملا ف سلو لا نيج درو لالا اكن اف ناكم او ا نابزلاوا
 رثم الدب عجيب نا ساوصلا لاكش سل ثلا اكن زو بالذ لش ط درو لاشلا ناكناو بطاؤتلا ناكم ف
 ناخلاعرزنب حرداشلار كسلا انوي ىف قحل لموكب ريف وفم نا له لح اب بوصنم د ظغالاف ينيج
 هتيدلا( دل هلل اضخم عير انسي ل وعسل صلال ىذا لعاعلا ىلالا لاقتنال انا عم
 لكن يب بلد عيب وداهشالا سد لع ناد ورطن وهيل منال ايم معو درب رق ريررل نييتنلاب مار له صخ
 ناهز! مب اباف نكمل نياولأس يلا (هرلوق ىواضا/ مذا لابلع ول از ثا وليش وزفاع
 ةدامشودب اي اقف ةينزلا ميل ىل تعداد در ميلا لان ىف هيف سانلا حرام ا تشم ام ىل ري ةيسزلا مل ناف

 نا نسم كى ندعو يف نو زم اديو رف ناك يو مارون اد ملوي: نيد يوسوس ايع نب لاو زورا
 ديزل دعوم ا يئزلا لع تسنح ابرصا نابجسو لح ىف "سانا شين ادله مبيت
 نا مةررتصاى ا سانا ثمينا مدعم داذك ميل مدعوم ىلا مد لع اقتسن عفرلالاثلاد لما نلارث لو

 داغلان وأ اهئابمدكن يجن كو سابع نبا نع مناع ىلإ نب امل افلا نوعمبسو نان امبورلو
 ردقلل مقل يوصنم مكي نا دافارطا مدل ىررلو ملك ناك يسم
 ىرك*

 ا 0

3 



 ءطظ م.م هملالاق

 ىف نسخ َباَحْنَق وي سنع نم ًياَّذَعِي مككلهُيى ا ادهحتفيو م احلارسكو ءايلا ضب ٌعُلَمحْْيُف هعم دحا كارشاب اًبْزَك
 ال نو ناب فن الَوأَو امجش رحت مالكلا ى1©ىرتلا د رسل ؟دساو هيخا و ىدوم ىف ديو شَرْمودكهْللا لعب نك

 مرطب ادم نركب نان نوري نر تالثلا هلاوحا ف ىلالاب ىشبلاق قاب نم ةغلل قفاوموهو نا نه ةريغلو وربع
 حمس سس بي يبس يي يس سس سلا

 م 3

 نو

 0 لببب7مييِيل

 ةزيهررحلا نم كري وعم اههتبلذل امهيلاوهل يمي مكفًر شاب ىا تيرش !ىدعيب لقم | كتم ©قذملا يطأ
 زان مداني و نيهطصم ىلا #ةٌصاَوُتباوث محا عبجا نم مبلارسكو عطق ةزمجيوٌرل ى |عيج يم ميلا حتقو لصو

 ع م م يع مج تع م ل ب سس حس سي بإب! سس سبل كيوتل

 اولا وقلالَب لاو داصع © ْنَملَو َنْوُكَمْنا اهو الكا ىاكاصع َىتلتَنأاَمإ رذخ ىلؤمي اًاو بلع © خت ممول
 ١ و لب وو ١> ىو 0 ر.ع هلا

 9 قعبرع ا:ل ع ورم |سبتلي نا هتزجعم سنج نمرهرحس نا ةاهج نم تاخْما /وُنَو
 1٠ م

 نم ةفيخ ميقن قف شسحا سجق اجنوطي

 رعت هت اؤكتصاجلتبت فت ءاصع ىهو كيب فام قْلاوةبلغلاب هيلع ©لذكلا كك ثق الَو هباونمؤي الف
 هند ني لح اس اورخا رئيس ةَرَحسلاَىِتل اة 5وعنص أم لكت نقأتن ءأصع ىسوم قل اذ هرحس © ّق[ْثْيَح ملام لقنالو هسنجىا ' مروا دبر ل 5 0 ا

 ١ع . 7 ورتص س وهوا ١ لسكر 5 هن و م راو

 يفعل ريامما نوعرف لو 9 ىسْومَو َنْوُره ترب أَكَما ولات لاحت

 و نوم

 هير انا كان البق لاغلا ةياقلإولإدب اد ىيتزمهلا
 لج ذلاو ىنميلا ىديالاىا ةفلتخم ىنعيبل اح ِفالِخْن فكي هوكي ْيَنَعِْفالكضياولََءْئَرَل ركل مولر
 هقفلاخم لع مودا 0ِباَو بارع ىاموم برو هسفن ىنعي اد َيمْلَعتل ملعى ا لثَكلا عوُنُجْق ُلَكلَصْوال ؟ىرسيلا

 ْنَمدَن إلا لاك ىصعا اذا اباذع

 نيل لب لك قريتعم ار سا ىنلا نم قري رج تارت
 موق الس كاد ميريل اتا زكا بال تاجسالا ناحل ودايما مت لوف تل

 كاماس ني نا ماقوبب ليغ هورم موف تل اوإرسميناو سورا ىلاورداشنواورظانمت ىلا جنن مترمالوزناننق
 -ىدامم »يلع ن خا ىلع نيله انيف ناو هانت نبلغ نافرحاس اب ضعبلر شنب لوقو, ليو
 اررعل وبكى وجبل اورمارلغ ءاهسلا نتلاكن او رياخنسف ا زحاس اكن ئااولاورسلا ىف اورو (خن' لس ىوجلاورماورلوق
 اورو اشترت كى وجا اوس ناحتاسل نيب نالوا كراع: ل !١لاق ين مك اوقفن مسا و
 شاول ةييشننلا تاااولعت نا بسك ب ثراولائيبةخل ل عشلا م ناذبو سانلا يعبي ايلغيب نازعرقييلم
 لدتا مزلا ناار هيفؤربتو ارت ا دعبلامو تل حر نإ ليقو ايري احا كاذب و تددزل ناين اس لئواررقت
 نإرب اوروبا لرقو تهزج اب قيال مالنا لولا ناري ريبتلا تعزو كارت أس اهبل نازل نار لص! لشوأ د تنيماربت
 قداقينبا»الا ب مالا يفانلاوا ةقراقلا ىب مللاد فضلا ىب اين لع كاذب نإ ص حو ركن اور الو
 لمت » لام, لاقي ناك نمار ابنطايترراو قير طلإر يتلا رات اي ثم اانا لش كلنا
 ووتسلا ىلا نلمبريغل ةورقم نال مئارثضاو سانلا هوجو لع للطن هنا للفت ابى امل تنك
 ىلع عج باور اول باشماو وقنا تيل دال ةقيرطلاو ومالا يد مدايجو ميل مقلاة طوراتخلا لو
 ربو دريك هد جيا ماريو مالا فل لى عب كورك ىبالميلا يد لم ةزمرلون تدك 1! نار

 مقر عمتى حش شالا ب روق هلل لكان اومزعاىا مك كعب ا منيان ميكو علف
 رصانسروق حل ٠١ نيبتاكلا دقن يرينا حقو لعل ىا عيب نعل ضع لو لم اهرفن نم نين لتي ||

 نلا امارلوقت ىلا ةراشارتخا لوف حل # لمتا» نييفطصى دروب نهشملاب ليوان ىلا حمد الار اننا دقو ردم
 بوسئضرص/ دان ىف رعبا عم نادك قل نااار روق حقل :جرخا وردت عفر اياب بوصنم قتلت
 هد خفر (ماب بوصنم !١ رصابتوارينثن ا ارارلوقنيهسلا ةرايعو تست هدرا لوب حرراشلا ةرررؤر تم عفإ
 ار نولي نامل نا انءاقناوا لوا كرالاايإمالا ريت وذغ ادني لع عروقم ن1 ملاثلاو نكرهالا ريت

 هت بانرلوق حل لس اهل عر نقلا نموا نوبي اها د يلظل ديد لدا كداقتلا هدفت تدور ربو
 .اباهجتلواصنلا تيرسكو ءايلا عم نكأس اه اهنال ىلدلا مالو انهن ان اواولا تمدلفى ١ لاما جلد ىلا ةرانا رهف
 راو سا ى اسفل ىف نواف ىلاعتر لزق ومان فل اف مسح روق حل لس :٠ داصللا اهابن ا نيعلا تدلك
 لاقي ام بارجد أت انوا[ ه9 »٠ لبق اب رك ءإيواولا تعبلق فوت صا فيت ل وق تللس 7 ىلا
 منج اعلا لع يلا د ارمحل اك ةزرس ايلا تارجملا جاع انملا تاو بلع ل امتر سلا عرقو تدوخ ار ثتنس ا نييك
 لعد ع قر لع نم اىد: ك2 اس يكملون لل صن جرا» بقى ندور ا حقو تقييلك لع تن اكل كايد احا
 روع اب نو ناز وكب درت ام ميك وعنستي ذلا نار او توزر ئاعلاو [هيدص ا يحسمو لوول ارو نر ا

 صا رف عب توي نإ

 نوعرفكارف اك ايرج بردي

 نر ٍضْقأَو ام لع تطعوز مست ةقلخ أنكم ٌىْزَلاَو سوم قدص لع ةلا دل يبل نص اميَبَْر لع كراتخن هبوب لاول
 ةرخالا قف هيلع ىزحي واف ىا < انتالا ىلع بتنا 6 اينلاَةويَحلا نط ْىِْكَتاَِإهتلق ام عنصا ىاٍضأَ

 1 م

 007 ا همس لس ننن٠*سلل

 ا ل ببسنل | ريك ع نر يزد ريو دب اياد اسيبك بهسمنا ىا راح بارع الا ور يأولا ىلا جاع

 عب زغب ةروسا مقل لو لقي ل لاقبلا» كدب ند شى روق يل كس عا» يبت ةديزم امو لوم
 رولا ص» مرر نطدا دال ناكر اوسسرج اس لك ملال ىلاق ناك موتلل توم منكرا نا ىلا قران ميو
 عينه يعمل ملك اذب لم صقلا نال ثم الا لاق حبا نعيمي روس |مغلالو ليل ل ثدو إلا ب نيس ىا
 هلم رصاو سرمد افرح ندع او عرول عج ! ناندرك | اور لاو د وصقملا وز لب عجيولف د معلا ىلا ال

 .ورفلملم دو ربل بحاوقلا تيحرطلاةددقت بن ازغورماذبو نوئفيارغلورّساب امابيا ىدارجس ةزعس قلانر لق
 دانلاو نم اور عبس ؤر وخلي م لين اهنا مقاما ثدوجب ولعل طاسرعب جسور اوقلا مو يبا
 نو تاذللت ابهطتالىارفلس ل دل اعرلوق لكلا ىداصا» نب ١يف مب ذانم اذار باقتعلاو باوثلاو
 تلك ر قسم ترف عقل يم متم الا نيل نلا ىلع ليلو يفد ىف افزعططعلازذفلانع نمور عقلا نلاكر يدمج
 هللا رنيفغلاب قلطملا,العتسالا بش ثبت نعمت ةراوتنم ١ مزكلا ل كا ىلا سدد انا امه ى الوحل

 لي «* ,دم ص ا ءا/كو»ه 3 ك0 ل

 . || نمو هعفنت ةأيح "ىيجبالو عررتسيف يف تؤم 'ماهجل تا

 || رررعتسالل :زيوطوملا ىلع نعمل نص احلا دق ال طولا ل ةللاغل ترين اف تاي لل تايلر بستلا رس
 نيلوفلام ةداس لحل هب وربخو ا تسب و1 قفلاو اياذعرشا اب ارلوق بلل صاب لكى نامل عم اب سائلا
 تلدبو ىزدلا ىنعمب ”لوصوم انب | نوب نا يث انرع اهدهج ع زيكو زبن اع تمت اك ادع ورسم و امباب لكرعلا تن اجلا

 لاو ىاد قال لصري ابو ًارشبملا كلذ نن ل مج او تددزوف ادسرخش و اهتلصررص فزمو تاييارك ان ا)

 لا هديطوب نركب تل الاقى الا كل لالا لوق حلل # نيدو بلوت بنل خيل ايزي
 رك تعاونكم ال ميريؤلد مول تس اج تس انيببا تماكن او مبا حبا بسن اهل 0 اماما للوسط

 ماولاانهلاور دق متر ثظو ريو وجمل ب رلحلا نا نيله لع وأ 0 ماعا نااومطك قد متر يف نم

 لول لى انراها ل طحلاو تفل اهواولا ايما نامجو ريف و/ نعم ىزلاورلوق تطل ىلا » اهب نوعا
 لوصول شو او امه ىف انلاو ىلعالا ىلا ىلدالا نم ىف )رتل ىلاوتىرابلا ركز اور مناد انرطكى ذلا ىلع الو انرايتىرلا لع

 كر زن وكم ور لل كارظوأى ا باوجبلا ناو نا رجب او نحال كر دل ل انزع ىذا ؤتو ىا تدور سقلا بارو رض
 لوبملا هب بصن هس! بسئاارلوق لل لمت ا» ملكت مذ دخن ىل الا نمل ب ميال ملا ننال باجل

 نبل لش " اميل وقتراخ ارك اذن ا عرش بنل ريل وق قم اذبو عراسنالا ىلع ايلا ةايحلارنم
 هر لطب مانا فارتان احباب اماولانث ءاصع سرت هورجوت لعشنامعأ” ىسدم نر نوكر فلول مب" د ابنى ا

 عرشلالبب تعيبكز هسا ريلي عفلو برمج وكفر دوج! نايتالا لع نوفر بترك ئضفلا تورز ومار
 لل لوزن ندوب ليام قب نم دولو روم نمكلا بخ ناك كلوي ف نال ىا الد عت وق نلسح .. كرانع

 انياب اك ورحسلا يلعن ع سانلا اركاب .تضرا عب يم نا بست ان نين جملا نين اهب ل طوف كيلا ام ولحف
 ل لت“ ةرريوبملا نادم ا نامي نايننالا لع
 «روعسلاوبا»" عض م أعان اهنا نول ل دوغ لنا اب قريع لغ ٠ كبك : لوف حس

 كا

 م لنم بو عبط اذا اباوث كان يح مملاَو ىشوم ةضراعملالبعواماعت رضي نرد يلع تفرك امو ؤريغو كارش الا نم ميم



 ".هظ ماب "ملالأق

 هلناَيب ماتا ىإ ٍنْرَع تنج لع ا ثنؤم ايلع عمج 0 للعلا تحيل مهل كيوت لف اونلاو ضئارفلا يوصل لعق تومي
 0 لقد و” 5 15وو !اكضو 7 3 هلا و - 0 ود سد 2 وص 5 ىو ْ هك

 ةرشب قدي ل نأ ةىدوم ل بحْما نقل و بوذنلا نمرؤطت 6 ٌقرَتْنَم اورج َكِلذَو اهيف نْييِلَح دلتا ابنت نم قرت 5
 ا إل سهل ىلع دهن صا٠ أبدو صق تلمح ن اا

 1 وهل 7 كا 8 ' 2 .

 هبرضل 5 مهل لعجا ترصد رصم ضرا نم هليل مهدرس ى ١ نادل ىرس نم نونلارسكو لصو ةزيهو| يرس ١نم ءطق

 اة

 ا كوس يسرا ىف ل بزعم دوق نا هر رز 2 ١ 202 ْن ل 5 1

 _توعرف ككردي كا ىا اكفني هيف اوزمف ضرالا هللا سبأ ةيرماام ليتم اييئاياىا "سيرا ىف ًقيرط كاصعب
 70 وص ا سا رتب ل را نامااكا و را ىو سهلا مرر لس ملا نبيل و رص سم 8 وو. هلو مرو كيم خيم . م ىلا

 هَمْوَق نوعرِو َاَضأ و مهقرغام ْدُهَبْشَع ام رحبلا ىا ل َنِقةهكَمَف مجعم عفو مووت وعرف وهعَبَو اقرخ © ىو 1
 ااا

 هموم ومر ماو ترو وا يسب 1و يا ف 2ك : 51 1 مس _

 كاما لق ليءاردإ سدس لْيِسَسلإ مكي هيو هلوق تالخ كالجلا فرحهعقدا لب ©ىَنَهاآَم و هتدابع ىلاوحت اعدب
 0 ا : د ا ا ا 0
 ايه 9 ىولَلاَو َنمكيلَع او أججب لمعلا ةبرروتلا ىنسوم قون ميزاب ركن عود هقارغأب نوعرف دلوع نق
 ورلسو هيلع هللا ىلص دمحم ىنثلا نمز دوليا نم لجو نم ىدانملاورصقلاوريبلا تييفختب قاجسلاريطلاو نايجنرتلا
 مكرلع هبوكنملا ىا زكر اَهِيِط ْنِماوُك مهل للعت هلوقل ةليطوت ىاموم ىدتلا نمز وهدا ادجا ىلع هنرمعنأ ا مياوبطوخ
 ا اسس سس دج يوجب وسو يب سس هس سس سس 1 د يس سل يسب ب ب ع

 ْىِيَضْخ هيلع لت نمو  لزنياهمضمو بجي ىا ءاحلارثسكب "نصح ةْككلِع بش هب مونملااورفكت ناب يأمل
 م َّس هل ١ 5 را و و ا ا ليسوع لما .

 قدصيَّيِلَملِيَعَو هئدا ديو َنَمإ و كرشلا نم بآن ْنمِلَكَمل قا و رانلا ىف طقم © ىوَهْنِيَو اهمضوماللارسكب
 حس سس يس يي اا ب ا يي سس ا ا ا

 2 ©ىسْؤُمُي ةبزوتلا خا دايم ئعمل َكِيدَق نعلم َمٌَو هتوم لاركد أر ىلع كرارمكساب ©ىنيَداَوَت لفنلاو ضرفلاب

 للتعالاب ىلا باوجلا لبتو كاضر لاع ةدانزاكا ىنع هى ضل تركي اجو ىلع نونآي ىو برقلاب ىاوكأو مهل

 أودي عف ©ٌئرأَت ملص ورجل كقارف دعب ىا هب نم كموقع َنداَإَ ل اعن َلاَوامكتونظملا اختو هنط بئلتحي
 هتيااقدص ىا اريح ٌيعومكير نويل دَقِلل ِة نزحلاَن يدش هَ مهةهج نم َنبْضْح هك لإ ىلزم عج لجعلا

 :ةدلذةلجعلاوكيدابحب كي نِومَع آن بجي نينار تارا كأي ا ىققراغم ةدم ميل ل46 لكأ ةداروتلا ركيطعي
 دوت لال“ ا ىلإ < ش داققخم ماحلا حتفب اني كلو انرمابو انتر دقباىا ميم الماكس كريم ذك اووى دعب جملا متكوتو © ىو

 ليئارس اونبرههنم اهراعتسا وعرف موق ىلح ىا ِرَوَمْلاَةَنِيِز نق ال[ضنااررْاد نسم عجملارسكو أهمضب
 نيب اوجا نك ىلاو ليرابتمالااذمب ميل ةرعاوملا تناك ةاروتل ا زهنالروطلا ىلا سوم عم نوح بتل أي كارما ع 1

 لزنياكيشل لش ضياع يشوم ناو يتلا ىف .ىل ١ نما نزلو لس ٠١ نيا ىداطبيبلا دانا نبل الم لع قريع ارم سنتلا رم قري رص تايريرخ
 مرسوما مين لصلا حيف لامس للا بونجلا حجل ثدعيبد عرامم نانا لكل مثلا عرلط ىلا جنلا يهنلا:نونلابواارلخت مى ى١ بوذلا سر طنل رق حل 5 ١

 بواذا نرلال منبت يد كل يا الا كر لوق لس لئلا نع نرزت قنا نوبعلا ةاارتالادو دز فد شلا تايب يوب مشب اهدا نينسمدب ىا »ا انييدار قلو لوق حيل ىوداص:» اهم

 لاطوي كإ كاتم لا لذا ل هدر لف فال الك لزئاذا للعلن ١ ا مذ ولد فو رهو لور فري |ىتنلا م يلام ياكل تملا نوار لوروسا ىلإ ةراعو ارم روك لع
 لالا ةرومىف لصف امسي منبر طوخ ف قزعسلا بلغ ام دعب سولي لع ةرجاظلا تالصفملا تايآلا نرسل رج ارك

 نإ فلاداو امم او رلوق مولى لضادزنا عر اف ادادينال ارك ةرماغ ام لاتنام ب اوجوم د ”دل اصلا لااا و ناهي لاهل

 ىواص سو زلوم قلل ا ىلا اميلي تس مد اصلا لامعالاو نايبالاو بولا رم ط7 رمل كاش | ةرقغلاوتاننإ نايا تومان لا درت تسوي اكدر امون عت نائم لإ داادل سس ابك نب لاقت ىدابعرسا نال حس جرا"

 : : اق : ٍ : 0 و و 2 7 0 . 1 7 همر م . .٠

 نديوصخ موث عم تاتي اروطك, ىو ىلاوترش امها و سيت ! ىو: فرق نتاج درا نهلشكا نارك تلقت تثنناب ئولطا ىرم اهل للاقد ا هذغاذ زوج امد ميد حاب اههاركيطرعم خم انعاديرخي نا

 راس لئالما ينيكو دال” يللا لرفع يري لبنا ناصح ىلا ناكل لو لف نوير ق حم ارجل جلا ف تعم
 م داض ةارونلا اوزيغاي نا ليال وطملا ىلا عماوبب ذبل لج ماب لهي نم لاعترعلامجراتخنا نيذلا نوحبسلا مد

 - جرا لا تلج ا امورل لات اقف لبحبا ىلا هوتي ىلا مترماو مدارو رهفطكو بر ىلا انوش صرح سم || 7 / ا و 0
 3 وكبو ن ا 09 0 0 م 0 0 و ل ا ْ

 ا ل 1 "ارتقى ا سزم | | انني نلادشلا ردا لكد اياولاقو مث ١ اور ظني كيس ماونم حير فاوقر خف يسطع حبا قتلا اوت خي لا مهاد اكو را

 ثا للا لفن ىف بسك: لل مقلوب ا | | و ىلع يوصل بو س ا اوبر ضف يلقن
 مال قرماد عب نان لق حس رس! نى ب زو نونلاكبر كن بأ عفا قوما سن نول
 و يراشلا ميلاداشااىكدي ل وفم اهم قير طر جابر زطاف لوق حس كاطءابلا ىل يدها ىف انبي سك

 عينص سس ماظنا فمرق انتقرق ان افرلوق يل لججلا نم نزولا تدلل دو ا يرد صم امو نزونظنما
 لفالإ رع تناكت سريعا اذا قرم ا نا ل صا نمد اتسم هكر بق اهب كك زلات للا كي هر نمد نلاسغمل

 انوفا ) نال عبا برات زباب بسس رطل ناوبوزاجلا ليم لومار يبس ىف
 رش نط تنمتاك رطلا نلاغرسنب نر طلايورملاو «كرعرشاو اهتارط بلل عجا نعم يطا ليقو نطلا لل بطلان يسن

 ورملاو ءايقنلا مب لوالإب عملا نا وردت تسب ذا نكوروطلا ىلا ملا نتف سو رواكو فلك ماد

 ىقيشرا ىربازلاى اكمال ماقمماقرررصم سلينا ىل ١ د انااا لوق مكس جراد ليما قبطوابسا دعب

 ىا بيقعتلل»اذلاو لاق داهاازلف ىرتا نعقو ملكت انتم بوق انك قانافرلوقو نوهت: لاثلإ
 نيعبسلإ اينلا ىا فيون دعبلا با ى ١ ليطت اهنا ليش كيققا تفرق انا انرلذام بقع ككل زق

 0 انتا هللسا 0 دينا يذل لا كأذ أ | نجوا ديمدهقن تناك ةئك شرج فش يبا ل وحدو شام لسا دبا وف تان
 را 0 0 0 00 لاحم عموم يفوب لب ميل لعميد ايلا نا ىلارمثيمتم درلوق حكلا# صا: فاو بقلاو ندب نع

 ا تلا نو ب دع نيل ندرس تن السل اعل اصا نكي ذل ناك يل يجبر يقتل 3 رفح ىف ما نعضو لا ا ا وو م
 ! ” 1: هوا . | | هدويتمو سفن وعرفت حلاو ىواضصيببلا فو كم هوونجتعمسفل ن ويرد هجمت ىا يعم او تهوزو عيت ال ىلاثلا لوفم ا
 5 00 0 0 نارعب 9 ٍْ 1 زرق ملثم "”لسىرتالا 0 آ فو زوالا ليلا غلا تا
 ىداسسم ١ نفعل توما رعم اونا نيل نيد لاف لم /لوتنومصتريازاكو يب او نايصلا عبس مال ىذلا لئبلا عملا ىد ويش ا« مب لعو مرتم ريش لوت حل شا بيل علنا داكن تزعو مترو
 ا اولاد دل ووزع بينا وررشاالامهنك
 عب لئلا مللا عاتي ل يم راو يجلس «٠ مما يل هيف لاعتلاقسئهف بوت نا

 . ةروسلك ةرروما تلا تن اكورولو ىدب امد ل وتلا مويطي نارا مده” اانص ده درلوا
 نانا يملا لا متدرا مالو حلل كرار + في نم رست ادع والو الت ناوعدبس ا دانس ١ لهب أ ىلا

 باجر تزوتلا ىرم ل ونعم لوق تمل سسس كارم »+ لجوزعشداالا منك راس مجسم كا ةريلا لاول اي اهتلق
 ةرهاوم تل امل ثلا بيساو او مجم | تعيب تعيب ملال /لسلاو ةولصلايلع تول تن اك امنا ةرعاوملا نلاول و لاوس نك

 قيل لف ميطرشلا بضع فذ لع كل احنا ناكنلاد لطب ملا بعلا لوط فلاي او ليحل ةرايعلع كب عاجل

 رشا ناف اضيإاو لح نايم نب سبل الملا هذه مها تعيضا مب ندد مد حر لصتريضو | مدبب ناك لازنل

 ميل ولك سم0 0/717 اونا - وسو مصار ريكو بيد
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 ناييكرنو اه 0

 تنس ايتيبلل هنا ىلع ه وجبت نا ممدعد دال لا رتفلخ اف وقح! لس ىداص /رشلا بضنل تلا لتاولا نا ©
 ةدارقق ثللت انكل ميم نارا دنع وق حلل ىواصإ» لجن" ةدابدباودخمشاواوغن زف
 هز فلوسك اماكن با درعا كا وركوب ماعد خان ميا ل اكاد ةزأق



 مءذطظ 1-2 «هملالأت

 امج نم هعمام5ٌئِرِماَل لا انيقلا امك َكِلْنَكَف ىرم اسلام ابرانلا ىف اهانحرطأ يونيو مه لنع تيقبف سرع لك
 1. جب ووو ع عطا عع حد سم

 دا مايا عملت لاك أّمحل اس ىلحلا نموجإل هخ اصبعه رخو قالا هجولا ىلع ليتر بج سرِرف ارث ا نم «نخا ىذنلا بارتلا نمو

 ,ة ىف هعوص لعب هعضوو هيف عضو أ مق ةولحلا «رثاىنلابارتلاي بسب كلنكب لقناىا عبسي توصاىا ٌراوخ هل امدو
 لبا

 نم ةققحمَن وربك ىاحت لأق هبلطي بهؤوانه هّبر ىسوم نىك هىدومُهلإ وكله هعابشأو ىرمآسلا ىا الكم
 نمكنالو هعفد ىااًرَصِدْمل كمال ءاباوجرحإل دري ال ىاةلوَق لإ ل جعلا ٌمحْيبَز دنا ىا فو نحم اهيساوةلبقتلا

 7-2 و ١ م م 5 رو ورا و ا 5 1 0 كي 7 .٠

 1| ومي ىموم حجري كا لبق ى الكت ْنِمْنوُرْه ممم لقفل واهلا ختي تيت ىا
 مما ص ا ا ايلا

 هيب نوتلا نادك

 عا هملج ىا

 و نمل مكر كو يسمي ذاع قنوعَتت
 اّمُنْوُرَهب هعوجر دعب ىلسوم ل53 ىدْوُمأَنّنْإْمِحْري ىَح نياويقم يت دابع ىلع نيكي ركع لازن حبت نلوم © راوي

 . يتلطس عصا هع
 تت تليبع

 رويال مومو ١ اك ركل لع - 2 هر 37 ملص ست يعمله ب 00
 ةربصا موني نوره لة هتداراغ دبجت نيب كتماقأب © ٌىئرْما تيصعفا ةبازول نعينت لإ در دابعب ناو ْلضْممساَرْدِإ كىنم

 نإ ابضغ هنيجب عش نخا ناك يوري هولا ثباهنخا اكد قت نوال هيلقل تطعا اكركذو ىأر وجيت ويلا
 بوردو _ اع بضغنو ليوم ىب نوب ف لوقت نإ ل جعلا ديعيمل نبم عمج ىتعبتي كا دبذلو كتعبت دعيتاو تيِشَْح 2 نم راو ور كوس روم هدي مالمو و م ا ءاار و سب

 سيلا

 ءاتلاو ءايلأب ياريت مِوحردبلَد 9ٌئرم اس تعنص ام ىلا عادلا كنأش َنْطَحاََم ِلِإَق كلذ ىف هكياراميف ©ْنإوَقر ظننت
 ك1 ا علا ا ل

 نيكه ءاصملا لجعلا ةروثص ىف اهتيقلا اهئَْبتَق ليث ر بج مّرلا سرفرفادحت رنا بارت نق بو تضعف وملعيولام كبلع ىا
 اوبلط كيوق ٌتِيأِو مور هلريصي هل حورالام ىلع اهيقلك ركام بارت نم ةضبقنخأ نااجذ قل إو 0ْئِيْفَن نإ تنيز لَم

 ل . وم” اع كاب ل ل 5 .٠ ك0 ١
 ىا وويل ف َكإَنواننيب نم بَعْدَ, ىاسوم هل لاق مثلا لجعلا كلذ نوكي نا ىرضن ىتنادحف اهلارحجل لعجت نا كانم

 اهي ا" باص ل نارك انوي ةهتت مم مسسلللا
 يس سا هلك 7207 5 ٠ اىرم تح ٠ هم ١ شور سان ه أ 00 ب

 َكّإتإَة اعيبج اح دحاهسم وا ادحا سماذاو ةيربلا ف مفي نأكك ىيبرقتالى ا نال ةتبأر نمل دي ْنَ كتأيح قدم
 تللظ هلصا َتْاَظْىْنَلا كههلا قا ظْناَو هيلاشعبت لب ىاأوعتفيو بيذتنل ىا ماللا سكي و ل كبح م

 ربي

 ريس هل

 ©َيْنَمِرومْلاَف هَئَفِضْلمَت_رانلاب هوو كلبعتايقم ىا:َِكأَع ودرع تم 5 ىا افيفخن تف نحو ةروسكم ادهلوا نيمالب

 نبل الج لم قرت ار سانتلا نم قري رص تاير
 ليثو هلع دجال هل

 هوز انتا عادعي لعاسلا لعرحيلا هاقلا ام ىب ليتو ٍياوملمي نا ها جروزادنع ا ودرب ملم /ناكريحلاوراوننما

 يفرح لازمتاب نا نلانملل سين نين تماوف كم, الو دعب لمت نك ل مع انشلا ناف ما. نال ار ارزو اوم ماو
 كرارم حلا اهب فنك از هاو ةرذح اىلابر قو ىلا ىرهاسلا ران لى اب انفدقفرل رق لس ىدانيب ١
 و رص اهلاوفت نا ىار افراز الا نضر عم ل سم اتع امامنا مبلل اقف ىا ىرغاسناردإب ل وقس

 ل اهتر مالك مال يكب نمت انرلق لكك ىداصو لت هنو ماوصلت امين موف قن و ادانايفا ورق
 نا للا نلاعوا رص يك ىداص» رمال رراضاو لوق ىف فوط عمو ىرهاسلا نق ن ع ياك
 رسجب لاقيلال عررابلا ىف لاقدد اسجارعبكدسجبا حرايصملا فدا سج ةرئاص ىاادسج ابهنوك اصل جت ةروصمبا رت اف
 ىلاعترلوقو سلا انها مدلل نافع دلل الاس ريؤل لاقي الو ناو رللازملاو ناشالاو بو لق اعلا نوبل
 داب ىلاوضذلا ىد رعاجتاورلوق حكامنا جرا: لقاعلاب ميبتتلا لع ةثجاذ ىلا ادسج البكم ب عررخ ف
 بو انب بر ىو ىذف ىر ينك وق حياك لما ليما قب ننتعقوت نم لعن ودع ايا هراصف ىأرلا
 كراس ئلواجاطننا ناهيالا نسبلع ناكلام كنتو بد ىرهاسا ىسن ى ا ىلاهترش | نم مالك ارتي اوواروطلارنع بلطي

 ةرارق ف عل اي عجبت ىا ا تغفل وق يد لرادم 4*١ لف الوقت لمادب اهل | نوبي ل "نا لب لالرشس الا

 بسنلاب عجررب ُيَرقو قتاقنا لاق ريمي ال نادر مارل ارق ىف ةدرشملا بد ايلصا عوقد لذ لعل ديو تاون

 تى ال جا ةرمب اثنا لعو :يرظل والا لف ةيورلاو نقيب لافهارعب حفتال تبع انلا نا نإ تمعضريثو

 ل اهترسما لبق الام ئنلبنا لع اين تلا مسا عطوملا اذب صحيا عك ناوي تيما ىد هب تنته لوق
 مالانذامنا"+ا كرا رزق حيل ثرلا» نوكرف تاذا نوصل نا رتصد ناو تر اوبب ال ميت |١

 نقول صولا ىف» ايلإب ىنعمتنالارلوق جلاب ىواص»» ترلاوبب نال متوتر سلا لبق ولام مهنا لع ابيت
 سلا لف رتهراسعلا ب نحس ادوتول نحب نبا كاع دام ىئا ديال مكبر يلو لسمو ف حف انورعولامقفاو قل

 اهوا فري و ىل قو فلوق ودبل بصق حبس نإ فعنم يسى) ىندملاو ةيزمال ليقدركرىلا ى عادلا يي
 تناولنا ورش ابا تنك الث ايت تلاد نم( فكن ئاتعلناالب ورشا بضغلا يف بن نإ سنم
 يسال نا تحتم ام لوقا ةزيزال ينقل نفعا ا حبنا ىو حلل كاس »ربا ||
 ةنيوو نيب مسار وشب ذا ممر اهم مايقلإ نري كرما ىزلا قا ردا تييعفار و للسل
 نيت دررقلا سكلى ىلادابالوق لكس كرام دسك رشلا ىف ريفا نال لع ارا او يضر ا
 دوغان اذنك دايلا نع قنملا لالا تفرع ديناننإلثو ةردككب اهنعداذتكا ايلا تهذع لدالا لع |

 لقاك طوققرما نم هانا وكل بال سيلك :قرلاو تفطحلا ىف ل برا ىو تنطخ ايكو رلوق ل لب:
 مالا نمد اهنا ناكهنال ليو انيق تو اف اطعننما مالا صحو ىو اضييبلا ف ىكذلو حرا فيي راكان ما لاف

 كاسر عاين لع رتل بيترتل نايب تقف ل وقل نار ف كلش 1» ماد با نم اناك امنا غر وممجلاو
 تنانو ووزعت ماد تللل ىا ب انذلا لعد انلبىلاسككا و ةزم رقد هرياورمس ماه تار ةدلك
 لرجناوب و هورنملا تبأروا هايحاالا امي هرثا سكر ضم لاهور كلواج زلال وسلا ن اوكي ورلاوضفتتم 7

 اكافيب”لققس قتهورفي لربجن اكو نوكرف نم انوخ تدل ندحردتقلا ها ناالرفر عامنا لبق: ٠ سرف لع كداب
 هيدي ىرفلا عي اء لكن اكد سر بكار ماجن لربجت نا ىاد ناكر قد هوملعي ملا تدلع ىارل وق ل
 ريما ند رود نفح طول نار خاف اناس نا رغف لاى اف تاينلا تت نف جربي سب ايل نار طنا لع يبدوا

 نم لالا تضبقلا شقوق تيلل# «ءرحبلا لو: لع اكان نورت يمقن نيصرجب نلف ميار
 رايي لالا نب اسبر ظرعو ىا لوسرلارثا رلوق طل لبتو يدان ريمالا بفك يوبفملا لعق لط اف نعيقلا
 كاره اسلا تدرعف رايس لع ابر فام تموضض و اياك رف ىلع ايكار لاك تايوتا مال تايم ا ىلا سومه بلطي لري

 راسا تفرع تميت ملقن اف ١# لوس الرق لل ىدام + اناش هلع ام فلا عينى زل بارا
 رعب اصاب ناكو هدهعتبنلاكى اريفصوب و ىرهاسلا يل لبر يج ىا نال فوه يديم تدلق رب جبر ىذلا لولا
 تاقيملا ىل ١ ىو بلطيللبريج »اج اكل علا ىرخا ناو نمسا ىرخا ضو نيبلا ابن ةرعاو نم ل جرن رمل
 اان باسم فر عرماسلإ هأراياقر عن ئشولع ار فاص تمعضو اراك رف لع يكاد ناك ةارونلادنخايلروطلإل تر وضح اى
 نوهرف لقي ناك قا تسلا ف تدلو رم نال نيت بسس اناش سلع رفا رفلا حطت رلا سارت نلا تدرع و

 ليلا ةروص وفر لوق يبطل لب هرعت لربح يلارشلا ثدعبف لا ديم نوت تعبك تعض نارلولا
 سقنلا يف ى ؛اميف ققلاو ملوقراتخما ىف اكل اق بإب ندالو ئيفلا عب لاك روصملا ياو عراصملالوقدو رن ىلىا |

 ناربا نرخ ئتلال هياوغاوروسلاب كرايإلإ سلا ىوب عرابت) ضحي مررصامنا لعق ا نا رار صاعو سفن تدطخوب و
 اء نمرازعاو ًاطخلاب تارتطاوو ل تدل ١ ىضن ىل تنيز لوق ب ل روحسل ولا ىلا (ملزلاو فعلا
 رولزملا كون اف ىذ رثو امهمسا لوقل ن ذو دقه ابر ضر ورجل اورام ا هك ةأيا ف فل نافلوق نلاك
 عل ايمو تم اوثو نمل اكل مجدل لدم مرتو اسم لا نوم اب عرب نكت تع 9في ال تمايح زم ىف كل تبا
 لامر صموبب ناضل لوقو ووعسلاولا و[ موبلا ىف !ةلاحلا تلم يق رضوا لاهتلو بي اه ناب حد انطبل امم ابريق
 7 ير ىف يجاطناكف بلسم الو نسما ١ ىبلا م وزرماو ينج اال حم قسوم ”لراشملا يضضتقبو مف لعق ل لاتقل

 هه ل9 نا فرك ءةاوطل خيال ناد مبا ريكرد ضاوملاو عربلا لب فنى لا تلا هزي و ٌشقزلاو عايسلا
 للا هول يال و هولك ريال نا مكرم قسوم نا املا ليقو نيج اراض ىلا م ارب شنو اح امن اعييبارمرلوق

 ىا بقال |تغلو لام الر يت يسم ددعولا نع ل١ نع يفتن ىدركن با درع لال للاي لق ملكا
 مهددايزإب يافا لا نغننل موق تلك نيلاكا» ةلاحتال يلا ثعحبتل ب ى١ لاعترشسا انفدفب نل
 طا ةرذوةرذاوا ور سلا عسا تدذ سوم اهنإ ل لاكمي زن لوقو ىدب ازلا ىف اك وكر كارب قش اي ردبارلاسوك
 فذ ن بدوصم او روعسلاوا ورث الو ني رم ققتيا) تسمم ىادأ مبا ف فشلا وق يللكس 7 تبا
 رلص | نع تلا علف و ترزتلاو ةقرفتتلا تعسنلاو ىو نهيب و ًارقن ىلدارل نيل ب نيتغملا ةدابعرامظاو توقع ةدابز

 حرابسلا حم ىا ربل ىف مب ناك لوق حم , +٠ نبيسد أ عرداضلا امض نيس دككير سن لاقي
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 يمس مسلسل هسيتن ني  سمسسسل

 ابارك ةارْلَو انددع نم اَنْرَإ نم كانيطعا كنيتانَقو رممالا
 م لعرب هللا

 31و فيلا مدي ليَ هنو هب نم ذيل ُهنَع ضغأ نم
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 نم تارشعإلا ايندلا ىيْشِبْلامْن| ندّراستي حُب نوعي مههوجو داوس عموف وع نير نرمي نيرفكلا َنيمرْجمْلا 0 ين جامل د 2و2 داي سو ه5 مل نيا 5
 اولاق ايكسيل ىا كلذ هيف نووي أميرا اهمأي اب ىل[يللا

 كاش ١ فالناس

 ٠ كر سو ىف و
 تمويل َهتْكَبِل نإ 4يمف َهَييرط جل نع تن لوقي ذإ -. اني

 محلا ْلْكَم ةهقلا موي نوكت تيك اجلا نع كليو هلاوحا نم قرخؤلا ىف هنوني اعياملا دج اين دلا فمه نولقتسي
 رام ١ اًيواميذ ىَريلدتِسِم ُهاَعصْفْصاطسبنم اهَقأَعرديف ابدل ب اهريطيون لئاسا لمربط اهيتفي ناب فات قر هن

 لابجلاتفشا|ذاموب ىا ٍلِيمُدَب اعاذترا ايما "لًءاضافخنا
 مصمم سس ل لللس

 لاا" سرما تيب ةزعوع

 جوي ] نيحرلا ضرخل ىلإ ياه لقي ليفارس اوفو هتوصب
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 عا اناا رع 1 :

 هجَحَتْسو اوعبتيالن ا كور دقيالىارمجع ايش أل ىا
 أهتيشم ىف ليال تافخا توطكوشحيلا ىلا اهلقن فره لقالا ىطو توص © هال ممكنا نحت تاويل تنكس

 1 ا سس سجس سس عل لمبه هوحس جت صط يب بجسم يع خس دس عع تح م مسج سسوس بتال عصام سس.

 و 5 فص مدص هم ١ 2 00 955 الرمل كاس يا يلي ارو سرر | وص رص يب . يي

 >2 نيب اي مكاديهثلالا هلال لوقي نأب حروف اهل ىدر وهل عفشي نا ندحلا هَل نو نما لخا عايل ْمَمْنَس لنمو
 و

 دمهم د د للسسسلل لسلا

 11 حد. ل 7 ا ' رع :

لضخ هوجو يدعو كلذ نوملعيال © مي نوم واين دلاروما نم لَ امو ةرخالا روم نم
 هللا ى رؤيا ىلإ تكك

 حسيني ب ب يميل

0 57 

 اح ب دو

 لع ى

 موه م ب رم سا 1 م م 5 57 ١ 20 مدد لَو هي ايس ةدايزباكلف تل نبؤوَم تاءاطلا الطن لَكَ نمارس تاع لَبحيَم

 :ةرصوَيب رعانارثاتارقلا ىا هنا ر كذا لازنا لثم ىاصقن كان كىلع وطعم َقِْدَيَو ةنانسح نم قب جاًممِه
 رع يقوود- < هزه هن وو

 ٍديووْلاَنِمِويِف

 نادل الج لك ةربتعم ا ريس نتنلا نم ةريي ص تانيا
 لاقي شسرتولاو |

 ملال اسي املو لس ادد رلوق ل واع» عناق ,لرطنا لاقشلعقب مب سوم نإ

 ةدانو دارج ثنو ريل لب دست تي ةفن اتم لعب فيلو صقل اكل وق حل ىداس» |
 ٠ "لاو الاربع املط ثيم نانو ثر اوواوزيب مو ضخب# رشاد ادع او مهيب رشلا بايحااؤر يل رنم مل 3

 قرداسلا عدو ليزا ب عمو ورد ح رن كم تصف عصف شد قنا نال سب" لا تعقل لوف
 رايخال ا رعيبع اقل لعل تشو و ريلع لبق نا ةايغلا ريفي ارقو رسل وف ىرانإرقرلوق هلطموام»
 عجبي نا نكد تاضملار يدق ىلإ ير زول باز ى الق حاول كرا :دابتع الاوراق اي زق
 تببب لاكن ايبلل لوقا شل لا مارئتسالا ين طب ززوقعلا نبل ملا بدبس مالا نافرنولا ىلا
 تزريبرلوقث ىا 0 يئانلا :نفنلا ل وق كس لام وقت ل ملل اهب لاقت ىاردقملا لوقلاب نعاس
 كد :٠ اباوفا نوتات روصلا ف يتمم الوقوف مرشح بسب اكدوعلا ىف يتنلافلا ري ارتحت
 ىريي اوال ورلا نال بيلا ىلا اهيضغباو نيبنلا ناولادوس ١ :قرلا نال يي اوفو مامر انرزرلو
 قس ىرانييب» نييلا قررا لابسا ب بضاريكلا دوساورولارفصملار اق لذلد قدن ميد مياده
 اين لمتاد مايل نوكتف ىل يللا مر عروهسما نال ىل اهلا ىلا | طرف انلإب ركل قتل نا ىلا دانا ليلا نرسل
 لش لوقيل يي ربازلا لو لقي شذا ناشي برقم سراب يشم لق حل تشك ل لاقاك
 د ٠١ ادب بل ىاارشع زبلاه يغلف ةرح اهطغح او معلا يئرب حاد زطو ميسفلا نع الاي ريدضتلا ىا دقي ين يرجلا
 برقا زنوكل ال ل لاه منمه عر اهتم ار يلسم | ىلا لولا اذهب تسمو اهنملا ل لموا !ارمس مسا ل ةدلل
 ىف تلزر:ل اهلا لاى ارجلا نكت يشيل لوقا ل روعس وبا ١١ وبلا رش ليد وكل ب نقدا ىلا
 نلت لاس دف دوعسلا ىلا لوري زعتسالا لعب ع بلا ومس ناو تم ايلا مل لايجب لوك تهين! ارم لك رشم
 اذا لا حيرلا تفس بارا لاق للا ماعب ارسائااهفس للام »نلا هذي تلزنفت يتقن

 دعت قتيقحلا هازعم ور يفتت عسعملا هركذ اه الا رابع نيرون ا ىبد فاشل رج يي ءانعم ل صاو رشف انه
 اهبرصا نالوق رذيفر يمي و بييطتلا ىلو يعش اودذيف ى١ ابر ذيفرلوق لس لاو هانم ف لاو لعرلا#
 تالا ودز لع فلو لايجار يمنع ىلاثلاو باد نم ابر مثيل لرتام ترلوقك اهدي ةلالردللا تيرم ضال يمص نا
 فد تاين الو اببفر انيال يلا مرلا ليقوم و ىوننملا ناكم اوب عراقلاو فكرتي يدر زي ايداقتضو اب زكا ضر ذي ى ا
 لوم اقنا قد ض انتا الو ابد عراف ال قلا :يونسم ا ضرالا ىبد ناي اقم اهب لك ع هصفصلاو عانت! ينح'و يدبازلا
 لاننا مدي والا لوقي ل ثا سابو روق ي لكللا# "مالو للايجل اهنع تجفف دق: :نئهطم لس ا عاف
 ريق رقما مهمل او قاتلا لاو الاو ةيلابلا ماظلا اهيا لوفلا» سقم ا تبيب قرص لع اق ذل ا..نفتل ادع

 ىداصارشلاوريؤلا لع اهيبزايبن تبا مضلل كل مالا .

كَو مهل نارقلا ٌتؤَحيَوأ كإرشلا َنوُضَتَي
بت ؤرممالا نمرمهم دقتنم كلك ِاَرْ

 7 ١ و ع ر

 كقلقس'نايبلا حور ىلاذك مج ىلا نابل كن ى ١ نوت ىلا بدا لكن / نولي نترلا ضع ىلا ارم
 متبل ايلا مانعا اهتبا لوقيلو لرقم ا تيب ترحم لع تنقل ريذ لعروصلا عفت ا فلو 01 ليف ام اوكبورلوق
 نر" ليش امس انلاو لبر” اولا نا حد ارلاو كاهن وأ مترلا لضركىل اوملب "كرفت مول او: متم ارجل او
 لو نومك لا بدا لكن / ولي م املا ليا ريل نوط دق ثبت ىلا ىا نتا ضرع ىل الون ل
 للا ىف ىد انج عل مديلال هوكرم ل جوجلال ىا بيطخلا ىلاكى ادلل ىال جررخال لقت حل <
 لان نود لا“ ىل 1 ليكالفر عض عبس لب د اعرل جررخال ىا ىئادلا ىل اروي نا ار بلق ريو ريف ل لري

 مل عوئال هريرقايلق'ملطنإ نا ثلاذلا عرابنالا فل حروكال اىا تور اردصملا فذ ىلا زماعوب ليو
 وااوتونن ا كورد تلال بنا قعملاو نوعين ىف رصمفلال ىف علا نا حل ابنا ىارلوق فيلا :ندنع
 ناو مادقالا تاوصا الا عمال نا حلى الا ته ات توصل وو هلا بلا زب ىئادلا عراجتا نع اولي

 بوصنمنمآنلكو لب افمم ا ملا نر (ئدتسمالا كارت قشل ادور رلوق هل نس كاس ةتكاس طنا تارا
 | لرلوق هلل كمر عقلنا كفا نئالادصاعاذلا عفنتال ينعم او عوفشملا يوارلاو وغم ا ل
 الاول وفشملا لع .دعق او زئنيخ مو عنا بص ائلاو ب لووطملا لب ونمو ابيع ريدا ريف هل نلذا نم
 لل بروصنم نا تمل الاول ذا ف طاش الا هرقل تام تدع نادي الو عازل نضرب عفر ل ىلا
 ماا اهطقنم انتم! نون ازور اذب لعل شتم فتم اوببو تدوزحمل ات امل اريدتب ةعافشما ضو اندننسمل١
 ضولو هلال 2 ا 01م خل ىو اهو كردو اري اعل ىو وصلو نازوج شيحو اشر رق

 اناو ناس ىو صال لون شدا داس ف خف اما لوقءل جال ىترو ىا مرئي روعسلا ىلا و نايببلا يور يف لاقالوقرل
 لذا ىاوربخو انعاو عنو لذاذادانعوتج كل اقي نييسلا فوت معبطخ وق لأى قنت لف هادو نم
 ىامويقلا لور ث ؟الواما لوا ال دبا اهوزلاو فلق هللا لبا” يم الاوبب و ناع عمر ةانعلا تم و

 اذيو باراو دمت ىاالظز مل ق
 مدي, تاراظزظلا يرو ا نث فلل نوططرعم ى ١ نورمان نوه ان فظل لبا نا ىلع ى لدن اير اطر ابتعاب دابتعالا
 ل تأ ناورانلا ف ردنكو بف يقل تاءاذاف لاعترشن ب ذايعلاورفكلا ىلا ملط ادا اهرر لاظنا ناف ايلا
 ىان رو قلل صر تان مو غفلاو نايس ف ةدايزلا بدي نر طملا بتنام نع صقت ف ماسالا
 [| اهلوبث طرش ناهيالا ناو حاصلا لامعالا نودي ناييالا مسا قتس نا ليو ريف ملتلا_دلع ريح ءاجاب قدصم
 مشرف اعطلارمغم نهوامب رد انضى ا نيش عمن هو صقنلا ملا نان رمت ة:نزك - كرا

 مطران سوك عادلا جملا رظنلا نمريفام لع اوفةلو هوم سيرعلا:ةخلب ىلا هاابرعلوىلش_ كا ةريملا ل

 الاتات نقلا مهددببىا ترعيو اهلك رم روعسلاولدقناو ىوقلا لغد نهال ذر شبا لوط
2 
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 17 ا ا ا
 و هغالبا نم ليربج غرفي ىا:يَحَو َكِيلِ] ىضقُي نأ لبن ِم هتءارقب ىاٌنارُمْلاب جك, نوكوشملا لوقيامع *ّقَحْلاَكِْمْلا
 مم ب بيس سس سي

 :حشلا نم لك ايالنا هانيصوُمدأَّل | نْزِهَعْدَقْلَو هملع هب دازدنم ىش هيلع لزتآ ايلكم نارقلاب ّك©1ملِعّقين بر
 درت 0 سس س22 مص . 0 مج 2 2 وجم

 هدا اورج ةكيلمِْل نلف ْذدكْدا وهتعمانيف ايعاربصو امج نامَرَعَُلَنِجَمِلو اندهع كرت َمَهَف اهتم هلكا لبق ىُلبَتَنِم
 كب ب يي سس يس ييميحتس

 را

 ماس سسوس رس .علاسختا ل وك م 2 لا س2 1 سي كو هس سد جاكلابو ورع عىا ثيح

 مدان َلَقَف ةتمريخأن!لاةمدالدوحسلا نع © مهعم هلل[ ة يعبد ةكك البلا بكي ناك نجلا ولاوهو ”َىَيِلإاَوُدَحَيَم
 ا ب آظؤظؤآ _-_- بل ا

 مو ب لص

 وزيخلاو نحطلاهدصحل! و عرزلاو ثرحبلاب بعتن قتلا َنمامْكَتجعمَلَت دلل ب ءاوح َكحوَرلو َكآوُدعاَذه نإ
 لاا لا

 ىلع افطعاهرسكو ةزمهلا حتفب راو ىلا عجمان نإ هج ل جس لجرلا نال كانتش ىلعرصتقاو كااؤردغ
 ا ا ٠ 007 ظ

 ٌنظبَشلاو لإ َس وسوتدزنحلا3 سبشل ءأغتنال ىعضلا سيش درح كل لصحي 32 © جالو شطعت اهقاومظتالاوءابجرر نا مسا
 ه-_خط عم

 اهي ءاوحو مدا الكا دولخلامز الوهو ىفي ال ©َل بيا ِقّزَمَو اهنم لك أي نم دلخي ىتلاىاو أك ةرَجس لكك لَقمدِْيَّلاَو
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 وشو رك رخآلا ل بقو هل ارنم لكل ر هل ى اامُهتاَوَس مهل تدق
 دمع 121222

 ل
 كا

 معو هب ارتتسيِةّبجلٍورَوَنِماَمِهَلَع ناقزلي| نخاَنْصَْ
2 

1 
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 | ا يل
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 باتف هير تردي ةرجشلا نم لكالاب 8قوَعف هيرَم
 5 سأمادص ُي 1 1 7 ا ىداضس.ا» يتلا 0 هر مآ ضع 2000

 ًايكييرذ نم هِلَعاَملمتشا اهب ءاوحومداىا اطيفَلاَق ةيبوتلا ىلع ةموادلا لإ هب ده ىا2ىرهو هتبوت لبق هيلع

 اًقِفَطَو هبحاص ءوسي هفاشكلا نول ةأوس ًابجنم لك
 هه و 22

 ىا قلو َنَعصَرْعأ نمو ةرخالا ف ©ققناَلَو اين دلا قل ِضْيالك نقلا |َىاَدُهَحبَلا نمَف ىَدَك نقية سئازلا هراس 72 ب < 27 هدد .يلا ل 1 تس هاو راس نى ىا قلق رادو رت مدل ار را د سد امىف ةيطرشلان!نونماغداهيف اَكاَفاَضِعمهضجءاظ نم ٌدَءضْعبل ةيرنلا ض عب ٌكْضَعِباعَيَ ةنجلا نماهّنِم
 05 ااا

 هدويوخ اة عام 0 : جسيم .رح هلل د1[ شت 5 يب ةفلنس 1 معو اع لا
 و لبق قرف كلا بانعب اشي لح ىف ترسذو ةةقيض ىعمبر لضم سونتل اباكبَصٌةَمِيمِوَل َناَؤَدِب نم ٌقيولذ نارقلا

 سس نيج سس ب سس ب يس سس ل سلا

 ووو 9ًريِصَب تكل َوَو محا ٌقيرَسَحمِل تَرَ بلقلادارصبلا ىبعإ ىإ ©ىشعةمِلَقْلا موي نارقلا نع ضوعملا ىا ْةرشحَ

 مونتيلا كن ايسن لغم َقِذكو اب صئوتملو هتكون 'َهبييفاميأَكَتَتا كد مالاَلاَو ثعبلا دنع ايلاف
 ةرجالا بالو يرعب نِصْؤيلَو كرش | تمن نمر نارقلا نع ضرع نم انئازج لموَك ذكور انلا ىف كرتت م4

 نسل لع قريت ارم سانتلا نم قري رض تاترلتت

 و ةولصلابلم ناك ايع نبا لبات نارا قلة يفيكد يم ىلا وترا طع لنقل ليقتالو يطس-
 نكرشلا «اهنف نإينلا فاطم ارقلا لعن قتفشو ىتدلا لعاصرتو تا ني يلربج خرفيل نإ ليثررقخ يجدي مالتلا
 ميديا لكل ال لاقرب 270 !ىورو ى ايا ل لب أك اميل ال لوقلاذبو نر ا لجتالو لزئاو فيز

 ليوان نابب فيتا نا ليقرسانلا ىلا رتل حملا ليثو ريترو فيتاي ىا ىعتل رو لير ادن ل أستر ىد لجتتالو ليو
 فان عم الد املا اوفا نمقلاب نورمان ف مال: ننساك السان يبت نرش لوس قلل كلا و
 لوزير رلوق لع نايببل رود ىف لاف كرقلابرلوف فيش جرو لارا يقلل لبر وعسل ن/نارقلاو معلا

 فرب خس! لاق ن رف العربضم ل اقو هقلخي قلتو هراو رون ةيبب انتر يطا هاذ فاقت كاردال اه ى دال
 ومد ايشالا اقتلاع سفنب مات عنرمو داب نك دارا ألقي لات شادو دو عال هرم

 ةرازلاب لطب وسرشاماام لضو ريئاىهو ىا نارقناب ىارلو ا! اصح منا لب السري سمار نك ريعبلل

 الكت ىزلا ناينلاب نورنا /قسلا مج ايالاو ىنلاواريعلا ىإ ىفقر وق فيس لعل الاي

 لتكيوازعرلابد نيلوغب صني علا ينعب نادعولا نما لتحيا زعيم ورلوق ل ككل كدا :«اوظغل
 لق + اعلق تنتج ٠ ىدانيبب هاري لحتموا نمل اع و ايزعوبو لوف ب صني مدولازهووتولا نما
 نارتو عب نمقلا هذ تبرك للا نلقذاو لوف دك ىواعيب مدت وطال نذل ىلع ايزع
 تققلا زب إل بسبملا لب ديلا نيطع نم( لبق اد له تصققلا هب نيطعو ىلا بانا ورمالا لاننا داي حلل ايلعت
 مدا ليي انتا ل اصقا يو هير نكد / بعدين اكم لوف كلا لا# ص#» مد سما ةدادع ىف بنج
 د طابترا عون نم يفرب ل عقلا نال عراطتالاهجرت وكي نا له الاو اتسم عراط نالت تداع لكلب لري
 تاكتسالاوبوروجبلا نم نضام ناي نات لم ىو جراد لعاترتم ينشتمل ١و ىئشتمل ؛ نب لامصتا
 ملوق هلل ش سس ىوانعيب » فدو اطملا نع دابا قنلا ناو يسسف وقل لف لول ريل روجر ثخ لع رت از لد
 تلا” اهبازخا :ىل ١ ناطديتلا بدسم ثدجم تريك ن ا نم اسيد رماد رب ازفال ايييسم ند عالق ىلا 0_0

 زال ريك مدل بتالىإطتالو لتنال بو ىرعتالو ةنجلا لى اه" بيف عررجا» تنال تهل

 نارنالاةيافكاميلغروري قلارومالا ىب ةزللاو ةوسالاو ىرلاو علا نإ يح اودورمم لاول او سمش نبا ىف سم
 اندلأ] الا عرايا بسكب سكى ا لو تاكد تافك ىلا اتخيل ىفح ءاو نجما ىف ءايسسمالا هب لوص شا ركرف

 درج رعلاو نجلا ةروتوم بلكت اسوبلملا لوب ايلا نهى ىرعت الورق حل سس جر»» نان آحاد و
 خروجا ناك اوونلاوأرخلاو ىرعلاو عربا نب ىلاعتو داعش باف ذه ١١ ع رظنالرل وق يب سس "هرب اهدنا

 نكاس نك نك نارتو فقلاو نط ايلات فاو بانل ف ىرعل او نمل ايلا لذ عروجلا نانلوضلا لب تا ىرعلاو شسطعلا لل

 , تبيع مو رطغ اهون كا نا رجل لولا جرجس لوف تلف لس ىداسص ١ نه اياد اظنارتو ناطابلا د سانا لاذ نجل
 اتاسنبدبب ىا جاما تربك وق حيله ىداطيب »سرع زب بس دلو روفخلاوبودلألا ىلا ابذاذافالصا
 تفل اوم نايصعل فري نعل اخو ا هآربد مدا سو رلوق تلك ىواص# رجا الكا امل اهنخ نجلا لل
 نادقش نالوا سيبال فلم امل غير قى بلا نادقتعا الوا اذ اكرشلاب تلحيلادما ناقش ا منال ليو انت تلا
 تع باامنى ادولم اود بولطم ركل ضو ا ىوظرلوقورنع بذل, دي جلا اا يقل نم ايري حلاو نيم زينك بلا
 ما اقنامما شال /ملسلا بلع مدا لع درو ىعاحلا الط ازوكرل نا للا انحني واقل زبيب مقل ىل قحاوب ازب يرفظبب مو

 نلمع_ملاعما هد انيلو لزدو اهل قت ط اينوب لاقيلالو بوث اان لاقل وف ط مخل جزاك, تيععملا لد انغا نل
 مشمرا نغوإ يروماملا نكوا ةرجشلا كاب رلئتلا بلط ثلج بانو بولطملا نعل ضف ىد ىوخشر وق
 عم ةياوخل او نايصحل إل قنا الد نيللا كا اذا ليصقلا ىو نم ىو رق دورعلا لوقلر غا ثبت
 نى اهترش لان ىا اطيب لاقرلوق تلرطشس ىواضيس.» اهبنع هدالوإإ خطب يرو كرد ريت تل زرص
 نالك اب ابنا ىل اوت لع ف قئسدقو ةرهشسا نم ابلكا مدع لع ادعم ناك ام اريشلل نال ::نجب ١ نم اطيب اموت مد
 نمابرغ امبئالامب دق ةغفرو اه رش يزل ب اهلل بضغلل سد اهي وخاف مريم يملا ىلع قعملاو (بيماوبت ان

 تدق نا لات شالا تدوقصلا الن ةرمب طيحيال اهب د الد ا نم اهص نر شكو :ثامب امبلا نادوجلو نيورفنم نجا

 ن٠ ميركا ةداع نمو مك اهتدشلا نب بينج! بدبس الب نا مد ةرجشلا نا لكلا ىلع جروزلا قلعت كحل
 ملوق لش ىواما» زا هايم ني ملرشلا نب فذ ملا عتردلا لاق جمالا ريع نما نط نظن باسيل
 تن" امتريكذتو مباربو مدريد عم باطخلا نال يعشملا يفر وصقر يف نآرقلا ىارخالا لوقا ذك نارقن اى
 راورورشلا بانك لطبمو ريف نور لارسف ازا و لكل سرا ىلع ةلذئانلا بتلك نس ريل ا نرقلا كوبين
 ىفل اقاكٍة آلاهزبر يفك فر سايعن يال اعبن نآرقلابانبلب ىدبلارف حرداشلا ناب بايب نا نمد لوقا
 ررصم ايفو اكن شيمر وق يل س١٠ ىلا نارقلا ىريلا اهنعرشلا قر سايع نإ لاقى ريالا ييغت
 ىلا نومك ترن حب اطمدو محب حم ابن لال اذ ىف سا نضو ٌيرقو تؤم اوكري ايو ىوتشي ف لمل و ب تنصو
 يال اسف ىواضيب سس ةرخ لل بناطلا نضؤملا تاالخب امهصاقتنا ىلع اقئانابد ايوزا لع اكل اهتم اينرلا طارعا
 شولاىالوق فلسا: قيفلا كلا سوم قنا ىف لعضلات ناب تنل ما زولف ىد ةنص نحرص لوق
 ةرايعو#+١ثمعبلاثعوايئرلا فروق حل -ىداصا» ىدبلا ن عض رعم ا لوقت بيس انما نارا نخ
 ادب موب ااذب/ل وا ىقوا اترلا لكى ا بيطخل ا

 ع
3 
16 



 م( 0<

 | < /م0>

 االيرخ

 «!٠ سائلا برتقا
 مس ب لسسسلا

 ك0“

 ( مود| ©ىقباوريقلا بانعوأين دلا با نع نم مد و

 نومي لسرلا بينكتب ةيضاملادمالا ى نورا نمي

 رو
 ي«اأ؟

 مس
 : وا هااريشكي لفل وعفم ةايربخُرك ةطمرافلا 0 تيبتي دك

 الأديياء١؟

 بكد ”هيارملا يلع لو الإ
 اهربو ماثلا ىلا هرفس ىف ”ةهنكلم ذهل ررعف نم لاح -

 تيا كمن نإ هنم من ميال ىضعملا ةاياعرل ىددصم فرح نعللاخلا هلاعف نم ك الها نخإ نمركك اًمداورب تعيق
 دن ىلا قروي انر) كاالهدلا ناكل ةرخلا ىلاوهنع بانعلاريخأ تبكيك نم تقيس طال لوقعلا ىونل 6 يلق ٍحَ 1

 50-5 يجب“

 هما

 مدادلا قمل امزال 6 2 ١
 نورك َيْلَع زيضأَت ديكاتلا مات ماهريخب لصفلا ماقو ناك رتتسلاربعضلا ىلع وطعم هل ب ورضم

 ور و لا

 |ةولصاهيورْعلْبقَو حبصلا ةولص سْمشلاعْولَط لبق هب اسبلدم ىالاح َكِيَرِرجب لص عْسَو لاتقلا ةياب وسنم
 نال هللا لص ى!بوصنملا ءانإ نم لحم ىلع تطعم ٌكرطاو ءاشدلاو برغل لمص وكف هتاعاس ليلى نو

 وذا :4انفكمأر ىلإ كينيع

 نم ىلتت امب © ىضْرت هكاعل ىلاثلا تفصنلا نرطو لو الأ َفشصنلا ترطو دف( 556 |١ليوزب لخ دي اهتقو دع م . " تيمصن نابتعإ مي زاهد 3 8 5

 دز ينل قوي هر هنوف اذص أ

 ٌنّلمتالَو اونلا نم هر م ب 7
 ريح هنجلا ىف كير قرر اوخطي ناب يف مهتفنإ اهاجمكو ودم هو .ءاا ةمامالا سر عب ملل ل طبول . هقدر ب

 يس م و ص طلب صحم ص هس ص صم

 جرت رك كردذل الو كسضنل قذر كافلك نمد اَينإَءريصاْئيطضاَوةولَضلاب َكَرْماَرمْأَو "مود قب أين للا ف وتوم
 وو بث ع

 ك0

 ءايلاوءاتلاب مهن يلوا هنوحرتقيابم هير نقولا دمحم نَلَي الهال نوكرشلا ىااٌولةداجلهدل 2ىَوتَشِ ةنجلا هاما
 ماكنا ا ,لسرلا بي نكّيرهككلهاو ةيضايلارحمالا ءابنا نم نارقل اوابيلع لمتشملا©ْنْوأْلا حصا فام ناب هدب
 لعن نوي لسرملا كوي ميقلودبإ تاس الح لول ار ةمهقلا موب اولاد, لوسرلا قم لبق بق ن ِاَدَع
 نوبل مكرم رم الاهيلا لؤي ادرظتنم ضير وكتموانم كم ب لك 63 © ززع ةغقلا ف

 ص500

 .[طاَرِقلا مكرم ةمقلان
 وةفامىضوةيمءايبنالا روس _رتنامانحناةلالضلا نم فىَريماَمَوميقتسملا قولا قيرطلا
 نياكإإ برق برق ني: يبا نيخئلا اون ةّيا قرشع اتنثاواىدحا
 نيلالع لك قريتعم ارسال نم قري رج تارت

 توطحموب تدوزكى ع :لئار ةزعرا ماري املونملس ْ
 زون اذ اورصلا ل عاخو لاقاك نبني هانعمو مزالوبثاىدتنبا ىنحبيى رب نثىدبيرو جلوي م غول ) ىرد افلام يع
 ندوقو انرقاا توزح بز قو ب لوغللو كيس ادا ندير تهز ا نحر ازتغالا حربا شلل لا جسم ندب نل
 بيز ل اوعجريف كال ااا نب اوربتعمأ ةريثكأ عا انكالب مول يبشر ادلع ا ىا تدوزوم ادب تمعن ناورقلا
 ام لدالا نورت انكالبا ةرثكم برما لام مبني فاول 20| حشو نايبلا عر در ىثو لكل وسلا
 ررصم از يخاو ىاربخرنم عل اءالرلوقوروكدم اال لع حمل اراه لوول نابع 1 نطرل ف وأ تنم ارك امو موق
 ىالعناءنملوق رام نعمل اهارمرمأيب تبسم ىف لنوع رص تهرت نوريبر وكمل الفلا ل
 ىد لا تيكا ولو وق هب: ىنعملا ةاعارم اع ى رسم تفر ور ايلا لفل نمر صم انا
 مقل ىف قراغيال مزال ىلا امازل بازولا ناكر لكك لدن تدقدبمو للا لم زجل لحج مل اهلا نا لول
 تقفل :ىربازلا اكل البلاو بازولا يداه ساو بير نثتقنج :نكالولو ك١ ريان
 اهازا كال يزال لقلوب ازال ىا مهل ازال نيل | ليالاو لالالا ناكل ىنملاو خل يطل لت ولعمل وف
 تطعل | نتن نلاكذنإ ىلا امور سا !لصفلا ماناورلوثو لاغلا مسا ىنحب انبب ناك او لصالا ىردشم
 اق ماق بر صفللا كوس ل جاو اما لوبي ناكم لل اهب ناك لصفنمل | رضلاب ناك فرن يعلارلؤل كا
 لاو نوكين اورو حنص اك ىل دال اوا ذباب لضافور بلا نب الو ل يمبغ نم وليك ل صغتمل) رعل ب ريالا
 ميابزا بازئلا ناكل كلبك الولو ىا نك ع :نفطع اهبروأخا ن اجو روفر ىف لوق ن ييسلا ةرايغو ناكل ع اف طحم

 قايم! ميلعل وادملا لجالازخالا لا ماع تتسم رضا لع افطع اعدم نون لاوببو ىرشخمزلا هزدج لاو
 «ليئقاكووموداعل نزال اناك كمي نينا ىلع او لاعلازهغالا كاك بكد ناتسقسب لك لولوي تلاو

 هلك لا» نينزال و كلباو لياعلا لنعلا ناكن ىا ناك تملا يتلا تودع وحل
 رص افاليعام مبسزحنإ اذا ىارصنا اوما ىلو لحن اهنا لاو نيلوقتارع ذب ه؟لاحقلا ةيأب روش لق
 ةهكمو فوصل نول ينىلاتعلا كرمال ةذالا نكبة دص ال يزطضالا مدور يعاب وملاو يبس افلا
 قل او صقل لك مدا ميزت 8 الصلا نيدوصقنملا الد يبلع اربلازتشسال 6 لسرجتلاو عدبتلا ساخن : لصرف |١

 ةولهلاب مالا لي يجحلاو مديصلاب مالا لمت يو ترلارمالا ىف ل ضال نال ربو سن | تءاولسلا لم وزو اهرلإب لفشل

 ىذا نزلا حرراشما هررقام لئاتلطالاب دما ناطر اولا وقا عبي دار اهتلا تاالاو رزق حاا# قدام
لوالارخى ا نافرطارتف ىلاتلا تصتلا لاو لوالا تعسنل ارغب

 ميفضمنافطى اراهندل نافل اننا لوو 

غالااشعلا ب ليدلادان؟ن ئورععلا ىبو اهبوزعل بث ريطلا لاو لم تصنل تر ابهنمدعاو لك
 تالا ةر

 ىف بلاوي نب اهناكن ىلاثلا تدرطلا لوا ىنورابنلا نئل والا تلارخ أ هللا ال برغم او نار املا

 لوزن ىربال نعت ل لينين رمتالورلوق سطس ندد اذإلا تنالف لاا تطأ
 يارزالد راسا تنلروبج كرس ادم اوروب#ي اسمر اوبرا ى اسيد وإ هد انف ! ىكاعار طع تناىو

"اعرب تسيزيج ار مطشر اربو تار وبتريمنوركهرز نإ دوو قطع نيدلا ينفخ نان
 الأ أنا تشك 

 الايك اوه

 _ىركتم ةكلكأ
 ال الاو حئادوبو بل وقملا ليبي موصخنلا هبدعا نابوور يصنف وار اياوزارلاق لش سا ندم
 ايندلا ةويجل ا ةرمن بل لس جا» عقب ككل ىو ب انعهو ةرها ظفن قلد مي قد اهلا نيالا ل بوصش
 لاّثنا ىلاثلاوم ةريرد لوا لوعفم ايم اوزان انيطعا قم نعتمرمفصنل نامل وعم نا | رار جوا تست يصل ل دك
 اب وصنمروكمعزا شمل اننا[ تفل ملا ىلع اءاو ةرسز ىدذ (ك ١ تاطهتيزز لع فلو اهيا وذا نضالدب ولينا
 نلا سس [سلا لولا عفطومنيمالدب نابي لاسم الا مذملا ليميصن عل ارا ةربناذلعج ريد نعت بلع لور لعب
 يوب و بيل ءاهلا نث اعنا ن ماشا ةلوصصوملا ام نم احل لئيم نا عل اسا ب لون ربلا لم سس
 اينما قمبر اوخطل نإبهلوق حبل لس لكي زف ماقد ىف ءابذل ٠ ىا الزيف نا حمانا لوصول
 لا هذب التو ةرلصلاب مب ممزعر اما ذا ملصمنإ قمم ىدر جالصلاب فلي ارهاورلوق تللس لا مزايقل

 هله لاء ادانعداننت دارتعالا مدصلوا تابإلا ضءاجام اراكن) ىااولاقورلو هلام

 نور قيام دب لق حلل لا: نيئابدل ةيتحتا مايلاو صو خم ندور ىلا ل انعم: انامل
 لاوغربفحي ل ى» هامات مطهارلرق لكس كفانا لاب تت دينا عال ويزن
 قاضي رقم لع :فطاعارلاذ انشر اوبل ينم ةزهجمنوكى . ىل و الا تملا ىلا, نايم لعن رق
 1 ثيم ونالا نم زاباناذياد ماينالار على والا تدمصلا ىلا ب تان مام مل تاب ارئاس منان ملا ليفاك
 زعم نوط ققر زعل ا!ذباولطعتيواو تكتل مناك ل اير اواقنرلوق لال عنا: دوعسل وبا هكالصا راهن ارعم لاَ
 ةنييبلاوا ندرقلا ىلا لبق نمر يذلا عرابرا بلس انملا ناكو لج ايما 7 4 مد لوبرلا  ءايك قت مب انما إب

 ملينا ا ا ل 9
 معلا ارتد دادتي الاب عفر لا املحح تيد ايؤنسس ا يجشولا يف نم هكا يالا بام نيرلوق نشل ميشا
 نوعتسى!: !طمقلا بن اىصا نب داوتت ورفعت ى ١ تاما تدر لع ملك او لعل || فرم ةداس جاو
 نيس قوروتس اولإ وي احلا مرىل لدالا تالخي :لوضوم ين الا نوكز وكب ن اونمؤملا مم باربي و لاوس اب ب اوت,

 رئاعازب لشئ فهيم بيرن قتل ازبو باىما مب ىررمظمو ربت باو و ىذا نم ةلوصوم نون زوم
 عر ”٠ اه يدق دب الف هاب ل نوك ناو لوم مب ىف ين ارت نون از وك ميو دلصل طن او
 . وسلا طاصنلا باص نييسقتلا نيب ةرماملار بجو ىلقملا اش لازضلا نهى رشا ناد لوف يش
 رجول ةئليف كدت | نم فلق دعبل مسا لال قس نوب ىدتم نم ايدبع لسا نيو ىنذم اك لمعا لضم نم
 ريما فال ىف مدفن ام ىلع حفر لحي اهيا ىلاثلاوزماعلا تهزم ىلالا|لَتت قلك ويطو يهاب ذنسسمما نوكن اابرص١
 بلا لاق وسارع نول ن بلا نيب لعد ىرتسانئ ب امصاو ىا طال لعاقسضربخل حن اننا ثلاثلاو
 ركزل كلب تيسر ايبنالا ةروسرلوق“ لبجتو ص١٠ ماييغتس الا ىلع بلا تدلع يف لالا يتولا يف

 مقبل هضمجل لل سب ام قالطا باب نشا ىلا يداخا لكل بارلوق يزل »اثر ايبتالا صصق
 نا ورم مك اوريسا نوف تف !ملوف ىلا هوعمتمالا وق ن/اتاغصلا ند دولت ام ليمدب نوكرشملا س انلاموإملا نلا لع
 . اراب لاعالا لم ازرجباو ثععبلاب وريم هجن ولاقت مبناف ير قرا لذ ىف مادام او ماع سانلا نإ لصالاو

 ظ نيا"! س انلل بسر لاعنرشن) لزفاف ديعب



 اءايينالا مم |!« سانلل برتق
 اج ا ع ا

 1 همس بسمسسسسيسسساللل

 اثيض َِرْدُكْمِهَيَر نمو ْنِق ممل ن أمي الابدل ٌبهاتلا نعت َنْوْضرْعُم نع 31د ىف شو ةهقلام وبكر ثعبلا . ١ سولو نر 5 ني الم 5 ك5 3 نارا ار 7 هلع ع سول 5و يكد وع وم ثا 0 - 0
 كلا ىاةئَوملاوٌرَساَو ك انعم نع خيول لذ يهل نوره © َنوْبعْيْمهَوهوعَمتْشاَلِ نارق ظفل ىاًثيشف : ا 11 هلام أ 2 5 ه مث ”و 5 9 0 هم 0 .
 ةذآَو هت وعبتت رضيلا نياتكم هب قأياض كلذ هدب دج يإ [ندّرِم ىوجلااهرساو واو نقتل دبة لطول
 ٌلبوب تْوْيِلَحْلا هورس ايل ٌءْيِمَسلاَوْهَو ضرك و ءاكسلا فانت اك َلوَعْلا ملكي قر رحهل لذ رحس هنا نويلعت © نوي
 قيمونلا ف اهار طالخ ا ممالشنأ ُتاَعْضَأ وه نارقلا نم هب قا (يذاَولَو ةثالغلا عاوملا فرخا ىلا ضرغ نم لاقتندل
 تنم[ ىلادت لاق ديلاءاصعلاو ةقانلاك نول لأمك أيل رعش هب لي ةرعاَسوه لب ههاتخا هتف
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 1 م ا
 ص و يجب هس يس حل سطس 7 ص سس ص جيا هع حمم يس وبا

 اجر َكَِقَل سد اَسَو ال 0َنوُِمْؤي ْمْمَمَأ تايالا نم هانم اهمي نكتب اهئ تكرم اهلها ىاَو دقني
 2َوُملْكتال زثذأ نإ ليجنالاو ةايزوتلاب ءاملعلا كَل َلهََولَف ةكئالمال مهمل ءاحلاوسكو نونلاب ةمارق ىو نجوم
 ا منعت ورمل سو هيلع هللا ىلص ددحمب نينميلا قي ٌدصت نم برق ماءلدصت لاو كتأو ةنومليد نأ ذ كلذ
 .تلاجناب يلام َرَصوئابندلا ف © ني اوك امو هناك ايلب ماعطلا نيل داسجاينكبَن سَ لسلا
 5070 يك لا ا لا

 : | ةرفاك ملط تاكاجله ١ ىا َةَيْرَقْن انكله | اًئَيصَقْرل :4ب نونموتف ن َنْوْلَقْدت الكام كتفلب هند“ ريكأذ يضمن
 نيعرسم نوبره 0 َنوُضْكرياَهْنِق جه اّذإ كالهالاب ةبرقلاٌلهآركش ىا انسب اومَحأ يلد 9 َنْبِرحأ اه اهرب كأم و 9 فاو ٠ - ف سم لدا عب 7_1 00 و مس أ و مو رو و
 مكاينو مانيش نزلت كال زيك دوف تمعن ريفر ىلإ ؟ذجنا هارت ءازهت | ةكئالمل هل تلأتف ْ . ا رس و آل مع م 0 7 - 5 ٠ وا - 5 0 تت يىدطا ى ُظ م.

 يس ب ا

 ّثح ةوددرب و أهي نوع دي مهو [تاملكلا كلي تناثر فك ١ ©َنييِلظ اك انإ امكاله ميو هيبنتللاَئاٌرلَمٌءداعلا ىلع

 اقَلَحاَمَو تيفطاذارانلا ةووخكن يتيم ©َنَبِرِمَح ئييسلاباواتكن أب لج تبلاب دوصحملا جس زلاكى ا ًدْيِصَحممْك
 لع اهراؤز عقم تانتمررصملا يحب ردسضوملا ادن نر وق تل« اكتالاو الا ل بالنا لبال مكر اثلو ىم هع 2 5 .

 الزباله اا اونمآ نيالا كارمن نول يلد صتإ 0 ني لم ل ةربتح اج اننا نب" ةري دمج تامل
 نرلاز بانا لب لراتلر اشم, نينمؤلل يلد صن ثا يررق ا ب انكا لبا نلرصت رتل بالا لبالرخاو معلا زك ورك مخ اس بس بسب نا شلة لس

 ااا الفل سرا نع مب أيل نإ ميرمأب ناازبكي تميل ىذاسنم اودوهيلإب نري ماذا ليث اف ليتريذ نينا يا بنو يقود نفل موررلا نا عش ثوره | رذلا تمصو نيكلاقيلا »ذب عفد نق قفل لد حلل #
 ملوق يللشسس ريب, نينمؤلايخيل تيار لشرتاوقاذادافاكارخي ل دق ا اذا ةروزنلارم لبد مير | | ٠5 ات تازب مالا تهمصولاوبب و لولد مارب ابدا واني :لز نم ارا ونا رايقعاب ثرورح اي تمصو ناب باهاذ
 ىلا هرؤ سو اىدست ىرذ ىإ تاضم ترم لود ا علا بدا درفمرلج دا ىلاريثيداسبإ عب ضن ىف ثيداووب ااهنمويررعلاو ىلا يل ولركم دق وكب اءاهنل :ظداح ا ائاهلالا هلو تام انو مرق و

 ربد) عا بدارب رزفم امج ارجل اوف بصل ل حم ىل اهنا هجره نابجو-:ل ما هزب ىف هم اعطلا نولك يال لق قالطارعا او اي تلسلا نافل .زنناشررح بف لاقودلو نيرا زنا» لولركل يتسرب ءاهنمو نصر يلااغاو

 ىرهتيؤر عب اء) لع ماعطلا لكإب لوما اه ام مجول و راب د م عطلان دلك قاد رجى وذ ىا تام تنزع ىلع بصضنلا م عررفش انما «ةووعممتسم لا رلوق عل ىداصح)» بدلا دبس نيف الزئفللا لل ثيدحلا

 ءازغلا نيددب الرسجما نال نك وتم ىد نقش ليوانب الاعامسج,ن وكي ءاشناو نرخ نحب اءاو ادسمج ايتام هن لو روحس اولا ”٠ نلوبحلم واو ن/ى اعرق يبدل رلوقو هوت" لع اف ملام ن وصب بل ققو ةردقم دقو جناب لوطمو/اعشا لع

 هيف نارين لاش من بانك يقر تعم كيا نزف ادق ثداد ى ارق ملا هنن اقل ملف تلحس س ملا عجبا مالم واولاد مل لعاذو) بويه لاقى رجل ا ورع اوو او نم لدب ملوق حب نس د: نيت ننال
 نالضالاماكم ذل 1 0 ودول ل هبا كلب ان ا ليو رثيعد 7 ام د ندب نا لعوا عاجلا لاق ملا لث ب وصنمو) تهويد لالالا ورخام .لحباد دو شمالا

 دا روتسلاولا هأةقتح لاو ةقياسلا عرراوقلا اهلج نر قارب اوزلاواظعاوملا نونثفي انف ىف هذ لاننا بانل لل اذ لا راق / ىفارلاقا اف لتي امن لا ناسا وبر 1 راف رتل لاو تمد نيس غال انتا مر قبب بسال توي لش ١ ير لإقليم بنا ىلا ىلا يت يلوم

 8 ل 0 يسر سس || للا نوما لولا تالف كلفنا لق نشل دوور
 تلات ليلا لاهم شنو لد فجرلاو ءوبعلاكت يسلب اف ٍ وطول وأ ىر تال هرقل يرانا وبن ناك ل710 نب تاق الانا لافبال تا 0 ال نان بززلا تريل نخل

 هر 1 ا اا ا'!ترغضلاو اوال ب .ةسيدصلا لك أ او .. . .٠ حرراش ار ىاثتقدز هتلر جم العا ثاذضا ارامل اكس يب :ةرق ىو رولان تاز رتومرإوأ هلل نين يرق درا 0 ا ل

 ل ررتساياث مب ايسر رول يمرض نسخ مي شل طل هول هول كرا ل مدري يبن بار ثلا ثسعبن نوكدراحلا ضيم او لوما اك طولا ما لصلال يؤر ملا تاذشاو سبل ب بطر طلع يح بت
 لسور قمل ل ند كل قافلة دقق مل راب نإ مل ىا نالطبل 10 بعمر فلق احح ىل | نناسلا مب ةياحتنمنلاقنناد اعتب نأ با نظال لب ئااذعا باجاذ مرن نكن وب مببرومل عب بلل نووي تعي بر زالا نم نوئوصصم زك ملا نا لاقي ام ار : 000 ا ناجم ومالا لاقري فلاي اللا لك" اثم لا م الوق نش ماهم تلااوجتراواوضكر نال دازوت اموالك لما تنل قفار اواو مهاوظدن 0 هم 4 4 5-5 لا ريلإ دي ترا 1 ار نر ملام خل

 ٠ ميكو طير اذبو قفا نوطعت شور سلب مناف ى اينو نم انف مل بسط الت هطعرل ب ارا عال تاك ارق ركنا نقلا يدري راد قل وشباب لب لليل قيل وقبل لا ىلع دره
 هلو ا١ حرورلا نم لزاونلاو ت ايلا فر يسر تلاورد اغلا ىاةداعلا لعروت باس واس ةقيخال امم اسالي الى ا ةشل 0 ا

 هيا فاذك تا ندم د رض در وق حاد نزاع ميل عفو يارب فو ليال || 20د سام ياما لاس بها في ل لال لأب
 دمي 0 ا ااا تو اراد بوت | |. تول وو انك كا وع هر نفل لكل يسال عل لكلا يلو ريو بامان زرع راسو تيا ادد زرت لانا أ تعرق حاس |... ترانا نايا دك دوسان لانا لر لانا
 00000 ا اكرارلا صرت » زل نييتلا ةداعك شنو لات تفيكد نورد مكاو قي || س2 !ءالعاق حل سس عر دوارة ياا لامد» لاثنين يب انا بيش رسم
 - تارابملا نار منحت ١١ نارا نإ لوما مب ملاوي مالت نير شم رماد ريطعرطلا لس و اورللا ناو شب اوف اكل سلا نا نور بي ل زنا ى [٠٠ الاد

 مصل ماورلوق ل طم لاهم ملتي شا لضم نم[ نيد صنى ام هنا بيرق لاب نلف نضر صن ل
 لم درد اند ممل ةاداع نيرا نو ابار و م اهيبال لعن | بجو فعل ايمن اللا بيرق

 ف
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 . «( ساأتلل برتتا

 سس سس سس سس سسسيي- إي إب بسس | سس سللالا

 ١ ْ مس ش٠

 دور نم هب ضلي اماوَهل نكت نأ انوراولاندايعنيعت انو انتر لت ىلع نيلا د لب نيش اح © نوع اهي اَمو صولا وَما
 ا" ءايبن

 لعل لع كنق لب درت ملف هلحقنمل انك كلذ ©َيَيِلِعف اك ْنِإ ةكئ الملاو نيعلاروحلا نم أن دنع نم ك0 نم نيتك دلووا

 ضم 2
 برضلاب هغامد باكا لصالا ق هفمدو بهاز هّقِهاَروُهَدَوهبهَي دمر فكلا لطب َلَعنأميالا قلاب ىدرن
 ووُفِصْتَئِم ديدشلا باذعلا ليلا ةكمرافك اي يكل و لتقموهو

 ممم سم سس سا

 آو م

 سس ياا سس سس ال

 ويوماتلا نم ىلاعت ل ودلولاوا ةحوزلا نم هيدتلا

 ٌراَهَتلََلِيلا نوبي نوكيا © نورتي هيدي نع َنوُريْكَتميال ؟ربخأ دتبم ةكئالملا ىا ُةَلْمِع نَمواَكلم ضر
0 
 رك لْغأَس ُكْنَعانلغشي الانم سّفنل امون موقف هنع ةنع © نوريفيال

 كة

 َنوُرْيْنَي ةجلالاىا ده ةضفو بهذورجحك ٍضْرالا نق
 3: اكول اومَحتاراكئالا ةزمهو لاقتن اللب ىنعمب
 ل قوملا ىحينمالا أهلا نوكي الوأل قوملا نوي

 مهنيب منامتلا دول دّهاشبا اهماطن نع اتجبرخ *اَيْرَدَول كلغ ىا كَل ةَمِل] ضرالاو تاولسلا ىاً[َسهو له
 255111111 ا

 ىدركلا زعل قلاخْثَر هللا هيزنت نحيف هيلع قافتالا منع ئذثنلا فذ أنتلا نممكأحلا د دعت دنع داعلا جو لع
 ربا م لعب 6«

 يس ل يل ب مب ب بلل 4ل كيرشلا نم4ب هتلارافكلاى | (/فِضيأَع

 0 ها ل عقب ادع لكم لكزنع
 هس و9 5 دوور سدس كل 0 :١

 هيد نِماَو َنَدَقام مهلاعن|نع
 نولئسممهو ك0

 ونهو ىتما ىا عنق ْنَم ولو اْده هيلا ليبسالو كل ذ ىلع تيك ؤب اهنا ف زيجوت م اهفتسا هيف* يلا كاوس ىا للان
 ا رو0اابلال'”'””, 7

 ماهل هلرارعم ناأهنم دحاو ق سلوكنا يتكنم ابقرتغ و ليجنالاو ةيزوتلاوهورممالا نم *نق نم كْلَد نارقلا
 موب دوي ووش سرب هي” ” وفك وج حك وفك فر ص واس 1 5
 .روضرعم حهَف هللا ديحوت ىإ ّقحلا 'َنْوبل يال وهرب( لب كلذ نعللادتاولأ5

 كباس ذا

 مو هيلا ل صوملارظنلا نع 2
 ”< وورق 9 رس مس دمي سس مس اس ٠ / يتلا ع «” |ووم د <29 يك

 اكو قددحو ىا8 1غ لإ هلا 5/45 ديل ءاحلارسككن ونلأب ةءارق ىفو نحوي لإ وسو نم كبف نمد
 | هكا"د 0 فص سلا و مح ص عاش الا رسول رت واس لع يورو تك صم ر وا و م مس

 كون ايال ِلٌوقْلايِهَيْوقِمَي ال ةدالولا قانت هاي كوسلاو دنع َنوُمرْكَت ةاَبِع ره لب ”هيِزنس ةكتالملا نم هلو نْمْحَبل ريم
 مو مهنركإ نيب ًايولعي دعب ىإ ©َىوْلَمْحَيٍةِرْمْأي ْنهَو هلوق دعبالا مهلوقب

 تل نإ للأعت ىَْترا ملال نوفي
 قرهتعم ار سا نتلا م قري رص تايد

 نسال تل
 . داملاازبو عرفا تقسااذب اهروس امو ىتعم او قلل عاف نمل اع نيج لول تايئالو لوا توري لغف بمعللا

 لئسملاو نسحلاىزاهجبلو ايربدم ةرردق لعامب لرتسيلاب اييوس امناو بعلو ورد لخلا تاانصان اهني امو عرونطولا
 ىلانناضييقل ع شتي انر نو ان خت الرلوقو بل باعت هاذ خت نا اندراول روق بلس كرام: (نتكك يزقفت ا

 رصغل اكل لوقب حراشلاراشاو هانرا يدفن تهدر هبا يس ميف نا ندين نكن ارلوقو ممل ضيقف
 لاقاوبالوف لأ حا» نيس مآ هدرنم ل لوقبوعي هركذ اهكمدقملا يقف جنبي ىلاتلا ضيقت انقسم ىلا

 نبا نئرولام ةجوزرلإب ودل ييطتدلووا يد نم لوف ا" مالو ميلعمل اع ناسنالا لفشل ارومللا بغار
 ماظل ل بتل لولا لح ةررم او زنخدلا ىلاوبل ىصوتولا نال ملغ لدالاو ئوغبلا لاذ ىلكلا ني لول إو سح لاو سابع
 ني اان ارت ان نوح زوجي ةيطر تنل نال اهيدانا هزت و حلك كو تفل رف الكميت
 ”جسوزرلاورلولا ذات لاهتساك وترد الع ىبتلا لاوس او ةردقلا تدخن لضرب ال ليجتسل نا ىلا ةرراش ا رهالك و
 مرتلا يبل | ىرلاوب و تلا ب يزل راعتس ١ اهئاو رتب سا هارغ ريفر رثهقكس را قزفالب

 ةغلاموسرلاطيالاريوصقرورلا وبن ىلا ىدؤملا هات ث ديجي غر ادلا سكوب ىذلا ٌعملاو رم بالصن
 هدعب عم بتدو .احيرتساخزابجلاب قملاد ب ميل ل زن كراس حس "ل وقك ب صنل إب مدي يوري
 غب دلا ىواضييبلا فو بيرظلاب فاد باص رلوق سل كب ىداضعيب »لا لل نيطعلاو ىزعدلا لعل حا
 رارؤتسال | قلعت وفصت مصر تخش حرورلا توب ز ىلا ىدوم ا هدام تل تدريب عرابدلاسكو ب ىلا

 ناندجيام ىفايو يببعت نثري قيما ارم برشلا نوفصت ار لصا ني لولا مكر نتتسا ىلا قلعت ذلا
 لو "حرا" طورشل ال اهمتس ل دئاولا تهد فو صوم ةركأا ىذلا ىنحبى وم او ير صم نولي
 ىلا مشفر حبل سس للا ايعاو بحت ذره اورستى اق بسوخملاو د » يع الا نم نوت
 نات يشمل ورشلا نعل ملم كيلو السر :لرملا لعادل ف نا ليش اه باو اذ ينعي
 سلا ناش ناار انل سف اكرم عملا نلا باوجلاو سبشل نعاني اي نعل لات ااو:لاسيلا
 اهك املا ررئاس نيمرمعتيمال عيبسلا ل تش ا فك لق نلاعن ناكر / ايقلاوروعقلاو ماكل  انعنيلال
 لاو السر كرما لع ايت لاق اىكرشنا مشعل لن ونعلبو لاسر نودؤل م | سلا بعلل ثراح ا رن امبك ل اق

 ا ا ١ لجاو مرورا ل بكمال (نل سف اكمل عدس لاقت كلما ورشلا نعلربالبلا

 نبال راكنلل مايهم او لاغتنا اسف ةزملاو لبر دقم عطقنمما نإ ىل ريالا ةزمجو لايتشالل ملوث
 نان ازوتسسد ,ادنج الا نعمل لعفلاب ودعت ل عجوزا غش اها لرش ننالا نم ةناكر لوف

 ةيمانت ناوي نا عير طويل اس لع اميارع مخ ف صرف عب مسالا "شمال ف يل كا اون لوف لا
 لالا د دعت لب تلذك يلوا رافت ملت طا ششي )نبل يف إونالصئهيذ ا دساف اشد انتم ا موغم لا
 لاي افعم اوبك ناب ةنركشلا نك” يرقادا ندوصوم اريك امن طو رشم اهب تعمطوللو خرم يلو (نيشسو يلهو اسفل مر

 _دولماعمهاموأولبع أم ىا ْمَُهْعْلَح
 تديمسشسسا- إي سسمسصسصتلا

 9 رم سور

 كال ول ل ب عا تل در خل ا ل
 ُدلإ نا مهْنم لدي نم ون وفل مى (0َرَقِفْشُم للأاعن 534 نيقوُهَو

 تفعصولا عت رقوريئر مط ارقوصومتنزئبالن ااهنمو حجب وق ىلا. وا ديبالا يصاحب” نومي نا اهنمو دتينجلا | الالم لك
 د اسفل بكا ن/ ميلا لع :لالجما عقر ناجل فصلا انتم لالا ىف صال و ريب مانمنتمالا حقد اا
 رعاولإ في اروع ارب ديو اهب الويس ناكل ى ارب حم انمعبم الاوجتلا لعا للان هر ارلوف لا راو يعمل
 سمبل نأ اعنف ناكولينعملا ناكر »ان تسمالا لع اندترل نال انشا نحب وبن انجلو ننسفلامب طقوم ىذلا

 مش ناكول نال طاي تزود اغلا لصتجي ل لا مب” رسول املاك نا ملا رطب بتي زب دان يسفلا شلاش ظ
 نم اين نولي امل انلطبل ىا ادسفلرلوث حراس هرب ىف كم نالوا فلا كاكا مبششلا نب له اوسف ولا

 ىواضيب ٠١ دعت قو اوم ين تفل كن اوردقلا لي تراطتوإملا قتقف اون ااناف عل اهتلاو تالتخإل
 لو راطشلاو عل لا نابريب فل لكل ملا ىكساو ديلالا نيب تلائتلا ىا عن (ئنلا دوتو لوندلكث
 ايانصارغارت لاو ل داي ا اسرع اوار او ةيببولالا تافصب نافصتم املا ضرفول لاقل نلا هريرقنو امنا ضو

 زجدار ركل نار جم موز نبال طاب ول داعم اهبدارم مالو رضلا عرامجا موزللل طاب وب د اهم اهب دارمي نا

 قافنالا معو لو هلك _ ىرام» يئادصاولا تتوررهتلا تللب يجنب للى اوتو يلا هدارم مي نأ

 ةفلرا لاو ريك الاب ىزؤرلا هركذ تيقن ليمدلاليصفنو حرر ردع اوم نذل رجب ننسالا نير ما لك البلع
 لاضا»ى دب و لالذاو زازعا نم هوايعى كي اهعل اسال لعفلاع لأي لرزوق ضلك /وريطت ل وظني
 برقوارفكام إرث لاعط لع ضار تطال اف تلا تمد اذا ايي ال عب تالاملا لان بسلا نال اوس اوداعس او
 و مبالوبرمال اسم رمل حبس دب مج لازكم لعن لفل لاعب ىذ نو ميدو حلل ودام
 0 ١ 000 انسب نم الزب يبت

 واضا» م تبيبولا لع لور يك سل الا فتم ذاخلا نالطبر ارنا لاورعتلا نالطب نو اننا بالعا ملا

 ةراشاك فب د هونلا لع مح برب محااوم اف يعول لصرماسمت رهتظع ىدد” م نمرنازب لق صل
 ناوادع امي داري ىلاسل ارب ظقنلاب و نّررقلا بداري لوالار وفل ظنل يف نار خي ترج ا دقو تواهسلا ينل داش تب
 ةرتتلا تانب :لك الملا افاق شبت نما رف تمل زم نترات اولاد ريلوف يي لسا جرا» ةيواهسلا بتكلا
 ىيلادانملا بسكب ةدللا فان يدوبعلاو ملوث هل طسطلس كرار »داع مين مكرم تلف نط ناذ
 كامل ١ تياذإ نانإلا نا نم عر شل ا دهر بسس اد هرلو نولي ل ناسنالادبق نكن مب علا نع لقت
 رلو 20 يرام اوف ن وفرعي ال مد بعل لامبج عم ملك اذ هنا تااف انمار يف ىف لوالا بلع
 در” نيةدوم ا يرجلاك ريتك لو مبديا لاهل ب ميم ايو ىل ادن ل وقل قت اني ناولوب ال ىا ما ميوقب نوب ل

 ترث افسالاو ءاهعلاارب صلو ريظخت عم تعرخ يشن لصاو نوقفشم نبين رسر لو 2
 تكلس ىءانتيب !؟ ملا ءانتطالا قعمو سلع بف لجن دع ناورول | يف توزلا نعم نبى دع نلاق ءانتعا عر
 ”سلعلارث لعل ىرع نورد ريف دوو | يدم مب ىدع اف ءانتعالا عم تهون افشالا ضان لاف” ن وفم ملوق
 ليم اذ و ناومرط دار ب لوي الو ا مهن يرحم ا كرما نم مهني لقي ضو رلوق نكس نياك
 . || وفم لات الكل ومب ويشن نم حف هرقل وقلا نا لمتد را ل رول او ضل
 لاراثا لسع : ىواضا» م يعا ناك ل نت ةدايعلا ىف مب اهترطو ممن ناك ارت | لماما نم نو



 «٠ ساتلل برتقا

 هس سس سا للص٠سشس*للا

 50014(: يبيثثكةهةه151كة؟ة؟تثتتل 5

 ملام

 هيزجب َكِإْنَقاهّتع اطيرم او هن ةدايع لا اعد سيلب اوشو ريغ ىاهّنلا ىاهْوُدْنِبق
 م

 رد نيرا ملعب رياهكرتوواوب مل و( نيكرشملا ىف َيْييلبْلا]| امل

 موايبنالا 0

 ىزحت هيزجن ابكى إل مسج
 «دوادسم ىعبب |لّشاىا وتر اي

 و 1“

 ضرالا ءتْوبَملاَّمْلا
 ك0 - ريالاتن اكن ضرالا قتفو ترطمأف :رطيتال تناك تاءآبسلا قف ا ضرالاو عبس ءابسلا [:لعج ىدأ ١ - ١ يك 0 .أ ه٠ 1 ان لوو ضلك واول 2 0

 م أ ' ٠ -. هك . 0 9 - ع ١ 1 ا

 هتولحل ببسءاملان ةريغو تاب نب هنت لك ضوالا نم انلاو ءامسلا نم لزانلا ملا نص عج و تتبنان
 أورلا ىا أهي أَلَعَجو خب عارعتت َنّيِوِتال ل تياوث الابح ٌىِداَوُر ٍضْرالا ىف أَملَعَجَو ىاديحوتب ©َيْؤْنِم قيام

 كا يح ا ا سس ب مس سس ا ا

 1 ا

 اًقْقَسَءاَمَسلاَْلَعَجَو رافسالا ره رصاقم للا0َنْوُرَْمَي هَل ةعساو 5 لذاث اقيط ىال كب لبس كلام ايف
 ك0 ““ك“““كنل010ة““

 نوركقتيال© ٌنُْضِرْعُم موجنلاوربقلاوسشلا نم اَمهِتْبأْن عه ءوقولا نع عوف تيبلا تقسل اك ضيالل
 نم هيلا فاضلا نع ضوع كنيونت لك َكمهلاةََملاهَراَمَتلاَو لِيَ َحْىَِلَوْهَو هلك رشا اهقلاخ نا نوُملعيف اهبذ
 ووابلافحياسلاك ةعرس نوريس © نودي ءاّمْسلا ف ةنوحاطلاكرب شلل ى |ك]كافموغااوهو هعياتورمقلاو سيشلا

 فءاقيلا ى!"نلذلا كم قْن قِبل َمْإَعجَمَو تويس | له نارافكلا لآق امل لزن و لقعي نم جيرييطب نا كي هديل فاس نيا وو اولا ىر ى
 اخ عاى عر وية جاب دل 7 95 0 و يا رول يس نس

 و ايناللا ىف ةيوملا ةّقياد سين كك ىراكئالا م اهغتسالا لحم ةريخالا ةلّمج ان الاف ©َنولر نأ جسه ثان نيأَي/أينددلا
 7 7 : يف عج ب رس 52000 . ط7 ام كارب كشلاوربصلا نمش صوي ا بسعر يي وسور ْ ك0

 نيل 5 دلو ا تن وركشتو نوربصتارظننل ياو) لوعفم هَ ةحصوحقسو ىاعورقفك ريشا رسل وكوبتخن كول
 ”وأ يدم 3 | سل 3 270 ١ همجح ص وروي

 َكُنْوُرِكنام نإ اًورَقَل َنْيْذَّلَءاَراَذَو مكمز اهيف©َن ْوْعَحِيُ

 ص وج سس و وت و سس بسس هع عيبب سيسمح امه مهل ْمَْيلا ركزي مهو

 با كير واس هنم قاح هناكدلاوحا ف هلجع تكل هناا

 تك اس سك
 ميو اكتمل دكني ئرلا امان ولقي هياوزهجم ى اداوم اد

 ع ْنِم نشل َقيْخَ نعْلا مهلا جعيس | ىف لذنو كرعن اماولاقاذا هاي 6و رفد مس و وعش 34 سا وز بلوغ سيق لانا ابي. ولعب م مس ووؤ.ا
 حبب لتقلإ هارأذ هيفهي وأ جَتْعَت الكاب نعل أب ىانيعاوم

 ْنَع نوعفدب َيْرْْكَي ال َنْيِح اورَفلَنْيِيَلا لكيؤل باعت لأق هيف 2َنيقيضص ْرْئْدَل نإ ةمايقلاب ْندَمْلااَنط ىتَص َنروُقيَو
 ةملقلا ميت لب كلذ اولا امول باوجو ةهاقلا قأهنم نوعنمي ©َوُرَصْنيْم هلو مروه ظ نع الورد طهووْجُو
 نبل الب لع قريتعملا سا ىتلا نم قري رص تاروت
 د صايتوا كلذ فد عجب مقتل دين فل لطرالاو تاولسلا لطو وير مضلا هاا قراني تل
 ءاقبلاو لاك اثلاو نيرا ايب» تاوطسلا ع امجد لا ننال نك ود ان اكل اق مناد لاقتف ىرشؤكزلا هركذ ا
 عبر يلا حتا ند يفصل در زال عبب تاوطس واقر اتناك اق امنا ىل الات ثمل غلا نيسُنلا لصدور غلا
 فاد قت اهب انقرذف ىاامب انهتفقل وق عرارص تسل فر اقر ملوث جر, قلاب نا لاق تمت ان
 قدما نب رايخالاو نشلا نتفلاورسلارمخللا ىف للا ةدورسم قد ادس ىدريلوث حط سسسسس ٠١ جرارعلا ىناذك
 اتنالي حمل او نر ىرز ىا فاضمر,ر قب وا :فل اي ارصقلو ا م ار يار اش كمْ ل هاب لم او ررصمن ال
 ضب اهضعبل تاومسلا نإ تماثل صفلاور لإ !وراوبل اب امنب (ندصفو يس تاهنبط اب (نلعجم اةزتلطارياو امي

 ءامسلا انلمج ا لقبر فحل ارنا لذ ىلاو ىورب اه نييظرالا نيب ازكاعرفرم نزلا اور اه ماه نسخ
 تراصوتت طل اهتايزوتب تاوطسلا نتف مايتلالاد رخل عن ىلةءفس لفلاو ع اذ نمو أوهسس الاد امج
 ابغيب!لاقر واما, لدالاو مياقا» تاقبطتراص ينس اهلاتاو اهتايفيك تالتخالاب لالا قر ضو اغا
 امضجاطرالاو تاولس ارنا نلعب علاه ءاومولايامب لصف ىا اهب انتتفف امرتل ادم د ايس اتناك ةد انو ءاطعو
 مافاورو رتيطعو مك نسر م اذب ول داس نارا كح كااهبارهتف ايطس# اهرر نخب لع

 مرايندلا داو تاومساب داما قازب لئدارلافتايثلاب لالا تّقتشو ثيل مالا نقتل قنا ايلا سابع نب نع
 اتناك ل مادى دابا ةرايعو لت ترطم اذرعمال اهنوكى ا زها فل تمكن لوح كله ندلاكا قن ءار ابا
 الدخن اخوي دك ن العجز وجمل الا ننانلمجو رلوق شل تالا ورمل اهب نتنفف تبل وطعم نر
 لاو ضدفسل فصلا لع لوح لكن اعنا لت هوزقلقتي نا زوك رزيق اب قل ايلا نمو ع لكومورصاول

 رم لج ويك نازي دام عملا .نفطنلا نع قولخم الا ءاو دوري شمع ف ءارلل نوح كع رايت ةرشن ماو. مرق

 مق يدش ١ مذا بان رمأق رب عروب عرارملا لو نييلا نم جررخ املا عن سماق عل ناد رلوق
 لدي لبن درت لاقا طعق ناوبيما ل كرلوف نم داما روضعب ل اقف ناورمفملا تملا هرزو تاهن قلك
 دالووصقملا عم ب لبا لوقلااب ورثلاورونلاو راو توطرلا ف رارمو ايم انرامصداملا نم زن رزرجج او تانلاربت
 و ةفطنلب داما وضعيرسو بكا يعوريفو تاينلا ن/فدلا ىف يثلكدنم انلعجوطملا لازال راهسلا تفك ا ان

 فبصاص لاقو نلاوبي | -قبقحو تابنلا ىف ايم ى مك وقد هريكد ّنفارلاوبب »املا ورضتو بيطغل ل لاق
 بارز نم مواد ءالا ضم ايات عرعر نم ل ملا نلت ىلاعتر شن نا نغتناياورلا ضعب يفد ايار اننا ايلا رود
 نل اربي! ةإببحم سلك ةايحلاق ىا هريطو تءازن لوف ١# اصخح نم اهب ان نييرجلاو نمل
 نيرثألالاقويبفنلارلوق هلل سس ىداصا» هرامثاو ةرفتو الا نهد زورب تايذلا تءايتو عر ولا ماي
 معلا فزع زاهاناو ىلدالا مالادال تذف مريم ثلواال تزف مييريمن اريللا ف لاق يبت ا سباك

 | هتيكس اضن جرام ل نمدب الد اهلا نا ديبالا ننكر نحيدوجلا ورايا هتان فضل ىرهتيف

 هت رب و رس هع
 هت ت5

 : 0 او سمت اروالا نيب ملا ميلطد ريب ن كانو مي اميلا تف اضملا نع لولو تل ١س اينلالإ
 تاهغلا نو ىلا ةراشنا + اردتم د ملوث يل لس لم | نيروقب يزوج ىلاراش اهييلا ع, | ينضوعي
 لاقفيفر لقعلا تدتحاو لكالف ا رعت رثاو شر كب علا مالك ىف فلفل يبا ىف لاق ضعبلا لوقو وم اهدار
 اسيل موا رورت ماسججا ىب ىل ندزثكالا لافو كامضننا لوف كبد (ربلا هزي راهم انو ميس يك لف |ررظعب
 لاقوريف مج اورقداو سمسار ثدوفم حرر لفنل ايضا ديني اوفدلتخ | منكر فلارم الث ىلا بيرق ابد
 مر ريب ىزلالرغلا لل اقيزناف لسنال اندقراملا ىلالا ننوكت لح ايسلا ناب ع7 او بلوك ضلي آن وج ءاي ىلكل '
 ريف ري ىذلا نإ نبل زم لا فلق يوك ة ريدم نو ال فلفل !لبقو نازائملا ةدايعو لما ىلد حراس رجلا يف
 تفيفلاروهجا ىلاقداهسلار ينبت فلا نا ىلا ريشي ءاهسا فر لو بل الس ١ رلا ةدادتس اكيد تم منا
 تناولك ىف طئاالا ”منكأس تراولعسلا يل علا نب ىلاق من اورققلا و سما ريف ىرجي ءايسلا تمم تدوفن روم
 فيسك للا دهن لالف الا ددحف جست يكاوللاو ءاهسل | ن حيردربو كنت ىذلاو بف لفلا ف لذد كلت
 مار ناو راهسلا فلفل سايب نعد لالف الار عررشملا لبادنه عيبسلا تءاوطسلا ل القسلا ير! لاق
 د القحلا لع ىب اع ايلا ريس فرس بشن ليز ىايبتنلو لرق حلل كا

 لام ل نى ىلا م ايسلا ا ا
 مالنا ل صاوريخان نم صدق ةزمبلاف يد ةريفالا لج اذرلوك يل سس ىداصا» ربع اعتب ءالقعلا

 ولان قفاز ترا فلا سفل ل كلوش يل ل » ةرارسلا تسرق اًماوال تمنان ورلاخ ام: ١
 " قوّرلاو رورة قراهم ا ةرام :قلاذ ىا اب رج اهتقراغم نع ةرابعابتومو ناسلالا لىلاسالا عردرلا ىب ىلا
 يجرب صاخن كاردا قوزلا لب قازي نت موعطملا سنن ءسدل توم ا نال هرب الكل ع هاربا كمي ال ان
 دوتتولا فس لوثد لبق توما نال ةريظعلا لالا نم تام قم ان نموارطاف تبومل راو كاردالا لصا ناز ايم
 موا: بعنف ها تنفر لوق هبل للاا#» اني لرد ال تيد اننيب نت ديب هدوتو لاصو كرد عنتم
 نال ظفل ثا لءارلا نهررصع زا ثمل انل م نيمافو ل | عطور رهصم زب تلاع نث لوس اع دعا
 ركذبو رج ورف اكو أدت مب جا لتراب مد مل ا" نيكس وبنت نفل ل يث ناك رزقك الب الا
 لوهمل اب ركؤلاوروكؤم ا نينو رك ملاب لوهملاو لعاولا نيب لصفر تفز ينيتو ىل الل قفل يكن ةيناشلا موي ندعم
 مدا ةزكلا ىار لو لس ًارقنخ واصير فمل الدان اكد طاف دصح اف اذه نئن كري لذة فاضاو
 ىف مم بستن يطلا كبد ةرامإب ”لبجلاكملداصو يلع شك ١ عبط ىذلا للا يشم ةيانملاب راش ريفا ىلا
 يحملاو ريشملاريتو ىلا راسا لا ةرثككدتا ىا حرراشلا لوقو قلغرلوق ومو ب مبسشسملا مززاول نم لمي ازمرو ىضنلا
 ملوث تلك ١) لما نم هرضت تمن اكن لاو د ايبشسمالا نارك يعتسا#ل يعل عروطموبب تدب نإ ناسف الا ن١
 تسع + ىداصا» باذكلا هيمو و ةهاسبلا نامجر لا تدرعن ل نودوقتيلاوفاكم ا تلذو نعرلا (ى١ قرنا
 اينو قنا لع لال لل ريكأتل ام ايف نحمس لكا» سيتم الا نم نمالا نلا ىف لايقل وب ام ل ملا تذوف
 ظ حرور )'بءاهسلا كوروبو نولي بلان تفوفلك ى ا لع ٠١ ةلب اسهل

> 



 نك ١

 دوءايبنالا_ م !سانلابرتقا
 < ه5 ساورب < . 5و 2092 قا را يس وأ _ 1 م ىو فسد

 كِل نقل سري ٌىَرْمْتْساِنَكَلَو_ةراعمواةبوتل نولهمي ©َنوُرَظْنُي مها اعد َنوعْيِطَْسي اكد مهريحم زمنعبتت
  قيجيانكت بانعلاوهو 0نوئزهَتْسي ِهراوناَك ممن اوُرِخَس َنْيْنَلَ لزن قا مأسو هلع هلدا لص ىبنلل ةيإست هيفأأ كا

 حبلا
 فصل 2 9 هع

 كلذ ل_عفيدحاال ىزوكب لزن نا هباذع نم 'نمْحَتل َنِمِراَهَنلاَو لكلاب رمكظ رولي ْرَم مهل لذ كب ازهتس | نمب ا 3 طم ص ا - ملل هوسورر رس واش ىأ ٠١ مح
 ىنعم أدق زيا هيف نوركفتيال © َنْوُضرْعُشنارقلا ىا ْمِصتَرِركْو ْنَع مم لب هل وهراكمالهللا باّنع نوفاخيال نويطاخملاو

 ظل كا“

 ةهلألا ىإ َنْوْعْيطَتْيالال انريغ هنم_مهعنمي نموجلا ىا انوار وهءوسابم مكْكَسمتَهّيلا خي ىاىراكنالا ةزمهلا
 | تلظذح ىاهثدا كيحص لاقي نوزاجي ©َنْوْبَحُي انباع نماَسِق رافكلا ىا هالو مهنورصنيالف مهين ٌرْمَك

 ذادصقن ضنا قَد َنْوَريالَكَأ كلا دب اورتغأ ددعْلطويَعلطقَح مه لعانيعنا ارب مهري ولم نكت لب كراجأو
 رمال هند انم ىو ْمكَرْنْدَتإ مهل لف هبأحصاو ىلا لبال © نوبل ىبنلا ىلع لاب :اهفاَرظا نبهت
 ليعلامهكرتلمهىا©َنْور نديم عايل نبو اهنيب ةيناثلا ليهستو ناتزمجلا قيقحتب 221|5 مقل الو ىسفن لبق

 0 ا ا

 واس | ار ور - يل يوري تا ىص  كص 5 تصبء .يصا ت 5س 05 ه”سا 8

 امكاَتأ اننكاله اََلْيَو هيبزتللا نلوم كتر بالعنف ةفيفخ ةعقو د َىَفَنتْ متيم ْنْلَو مصلاكر اذنالا نم يوعمسأبب

 | صتن نم ايم نعت ْمَلظْناََك هيق قا ِةَمِيِقْلا مديل ل دعلات اود طْمِقلا َنئزاَوَمْلا ءَضْنو لحم بينككو كارشالاب ©َنيِيِلَظ
 مب ج5 )خم )هصر طاص ةضوم# |/ وس و ل يم ا ”السا مرر وكلب صرع م

 نيصحم © َنٌيييَحأَتِ فكة اهنوزومب ىف“ ابدل دْرَخ نق بح ةنز لاق لمعلا نك َنْإ و ةئيس ةداييو| ةنسح

 اهب ةَيِفَومارحلاو لالحلاو لطايلاو قحلا نيب ةقرافلا ةدليوتلا ىا َناَورْفْلاَنْوْرهَو ىلؤم اًمْبَتاَرَدَل ويت لكف
 اهلاوها ىاوعاَتلا َنِق مهو مهنعءالخلا ف ىإ سانلا نع يعلي مكبر َنْوَسْب َنْيْرَل 0َىيَقَكمْلِل اك ةظع ىا امو َو

 ديا نفل ويوتلل هيف م اهفتسالا 6 نويت ام مسام "هكدا كرم كو كاوقلا ىا دلو نوف اخ ى1© َنوْعِؤشُم
 ليمثل ةَنه امهم وال لاق ذا در لله ا هنأب ىا 6 َنّيولِع 4ب امد هغولب لبق ا ده ىا لبق نِم نشد ميهوب!
 ول لاو مهب انيدتقاف ©َنْيِرِبِع هَل نبأ َنْنَجم اول قت وهقم اهتدابع لع ى )© نومك أهل رنا نبذاممانصالا
 0 ا ى . يي[ زصصو ه5 ا تو ا لل يا يب ب مب ع
 هين ©َنْيِمِعللا نم تنام ده كلوق قّقحأ راسم اًولاةنيب هنْبش للص ىاجتدابعل ْوْكْوَو تانك ْنَدَل

 كلذ ىلع انو قبس لاريغ لع نهقلخ ةيّشرْطَم ىلا ٍضْيلا و ٍتوْمَسلا كلام تر قدابعلل قمتسبلا كيد لب لَو
 احنا تهلسلا مالا لوقوكم د لانا لالا ميم طسقلا نزول ب نم او كى نعلاو دان نعش ىدريبو لمعلا نيل الب لع جربتعملارس نت |نم و 7 درص تاترلت

 عزوف لبق اقريبك(ةلسارلع يجد يبو بد ناس ناتنغكمل نم نسحل نعذ لاح الاابب نذؤتف يتلا لزاما عطب .: .
 وفك  ت انسحلا قش اىص حزصونف للاعالا تاهل زرق ن ااهبدصا ننقل ف ناب ميجا ضاع امينا حم لاوعالا .| | >اينالاب نيمزهتسملاب قاع كم يب قتبصتيرنوطعفبلا ناي لرمي از ن يذلاب قاف لو هل

 اف لظمروسر باد” تاأيسلا غل و ةقرشم لعب رباب تان فك عوق ئاثلاد فكل تابيلا نام | | هدالكع لق باب ضم يخبز ورب هير شلا هالك ابعملا يفد الحبر اوف حظ سسس ىدانطيبا» هدازب نجياولخا
 بيطتن معن الو يسرك انارنمدزملا ناب يبا انرؤ عقلا موي ليقف ىلاعترلق اهنعت اني يل هزب اك ايلاب لص عثكوولب لكم الاف رهنكأ ير قل غل بحت ب اب نم كار يبكل ايف تيتا زورا ورسكلاب
 دامي اليشم نيزاوملا عنو لبق لاما تفئاوساجب نزول ى العلا تاوذ رلوق بل 4 _ ريب ىف تيار ازب لش | | كدانتيب»«لاعت لبم اهيرسافدم ا لاو ةماعلا تمير اكل نا لعين لئرائفن لد لنا سلوق تلج
 ريدا ؤا قنلا نم مكرر نمط بزها للسكر دتس الا نا ىلا مران ه1 نوف خيال نوبه زم اورو ف يل
 تك ج٠: قركدارولاكن ولأي عن وفاغب تميم ىا يشغل مر اظوب اكن تاريخ ع املد لمي

 اصب ١ ولايه تفضوررسهزنإل طسقل ار و اولريل اب لامعا بلص ادرج او ىوسل !باسا

 ىلاراشا«[ منا ناكناورلوق حرفك لام ربقلا مل هازجب نم اور نوط نبل تلج كوك يف ىو اقل أبل اكن ولأ 0
 دافني شو لمان اهعرقت ماللما ىف ) سابعن با لاق ذلد ينم نود ن/ تلال ىد تبلل ةفصانن د ضروف

 را نزعل حطي الورسفل لق عر متي الام نلاف دورت [١ لاطباب تاانيبتسا ١ نوعيطت نيب الرلوف شلك يللا ع

 عيتملاو جاررتسالاوب درفت الاول نايباوجرتاظ بط: ب انعتننرلوق يس كريد ةتراه) عراصلا فو ممانلا راجلاو يف شيلاو سوما ذاع ىا كراج لوك ع ىدانفيب مهر يزدني تبكى اعت نما زكلاماك كوشن ىف لع فنا نملام بيطلب نايل ريثي»/س نات بيلا لق لاخلا لاح ظ 1 ناك اقشو ناد ىا ثان مهثرو اريك اقضو اويذ زد تنم اوبساو رتصتان ناك لعل اقم بستن رووجا ةدارق نا
 مث اصنا لع ص يصتمللو تاق خا اهلك اعاد الإ لذ نب وقسم رع اسلا نم بولو. سم تلا نين

 تلات مما“ او امئرلا ةوي بخس ىلاعق ناو تلد مب ام ناب ءالطب ىلع اللا نأ دأب اعالا نمي ردق اهب
 - رام ووعسلاى لإن نور هاودو قدس الا ت ابن لع لالدلل ةييسالا :لحب اراب او نور يعتسمل اري تست امرنعب

 دانهيب » بزذاكل ا انو لع لدي يمين فلز دريل مبا بسيبن ناو فلز كاد ازال ناو بحت مداعا
 ءابنالاصصقف عنو اوم او ةروبنلاوريجرتلا لئالد ىلاعتو تاحيملكتامل جا ىو انني مقل لووللا
 اهنمرذو راو لكل مر يصلاو :لاسرلا ءادا لع هيل وقنا مو لاب. اميذ كميلعرشلا لإ اوس نيت مسا ب

 رشا نئلغ نع نا اهم نونصماروصنائناوموو لافت لينا ليالي طسلا بيطخ ردع .| | ىاد؟ونلاع جلاب لوق هيل سس «اد برم ادد نم زمني تفرد كنت ةيسافلاب مال لاننملوأ
 سموا مافر نم ةونصملا ةروصلاوب و لاشمتع مب ليا قهارلوق يله دد»» هريؤكل ائد لطروهعبلا لشملاو | | ملوث داذابفإرطا نال اش ان لمي تبعي |نييلسملا ىرب لع ملاعنرّلا خي اه رموصنو سواري يسلط
 اهضعباريرع نم اهضملو رطل امضعلو بسب نم | ضعي نص ردعدسو نينثا مانطالا ب لت تضاكو بشعور | | لا همس دلل ديالا يتلا: لصف املونو ويجب نايت نومي ناف اهييرختو اصف يي ليرومتل مرا لانا
 اراها معلا الدلو تيل اس جراب اشد ن برب لادا نيو ترد مالنا يت ضن
 ءالوىلا ةراس معلا ىفماللا تق نورزنب اذا لاق تقر ززملا دامو نوعمسمال ايرسملا واهو عيسالر غلا تلق اف

 دات يني ل ماوجلاب ذلكم ببذ نه ابربكناك بشحن م اهضعلورج نم رضع ساهم اهضعلو اسر نم

 يقلل ريك لا نطور بالا عوف نور ذنب ماذا ايلا معلا نوومسلالولالاو ضلال نكن يذلا
 اقانيب "مدرس اينو بت اص ذل ره راذنالا ىف ملكا نال سيريفتن اوراهدل ابدا عمدث بوم نور زيا زال وق

 ليئلاف اموباشبرام ةرثك عم دعو اهلعال ىا نرفكاعابل تلق حلل ىداص» ليلل ا نأيدضنناندقم
 هايولتزرعتلا صقر و رييرتلل ال صايع اللماللا ناي بينبا مجل مانع ىلع نوعي ىلاعندلوقكن رفكاو هيلع لاقل

 رمللو ليرخل لا لعراتسالا نع ةرايطربب ىلا تولع بريك وفك عرملول يب لل + بيع ىب قل نلععإ 11
 ملاقام نااونط ب[ يضل اوبتسال مناك و1 يانج ان افندل وفة جلل ب ىواص: مب تت ةوايعلاب مالا عيبيدما و نيم نا عمدا نلاقرشا دج اراهتضإ وا يلتزم ي عجبا وأن يزاول عيضنو روق صل
 ميلا يفكر انلاو دنجلا نب زن اكمو ب رخملاو قر ثملا نب امردق فكل كوومكد نانفكم ل يصخمم دو لانا عيب

 نيبزاوملا عرب امنا نيب زاوم ا عضنو ل وق ال لت: هرايل نكت ايل ىرسبلا تفل شعل نرمي نكران

 نيزناوملابدإملاو لم زبري اهبلاق:ىزالا ىلاق يطال نم تانزولا ىلا عيت نازوبكيت مب اها نزوننم ةزثلل

 ناري هاب روف ن كبس ذطاكر ىل لو حط قاد نيب + بعدن: ما لوقت ديب اولا هتف تبع ملا يو عراق
 ىداضمب 2 اهرااب قرصا لع



 |(« سأنلل برثق
 سس مح يبي ااا سس آخ

 ةلالوللا وهب ©َنْيِرِهْشلا نِفهتلق ىذلا
 هيييسسيسلا

 ش م0

 ديعموب قروعمت# ملامجب هذ سي مه اولَوُتْنا لحب ْمُكَماَيَصاَك
 ا سل ص ويب سس سس يسم بيوس م

 © ندر ِيُزُم
 هت -سب]-سحخحسااسسللا

 ءايبتالا ١"

 | توريف 9نؤفجتي ريبكا ىلا فكك ه قع ىف ساقلا قلع لمْ الإ س فب انام اهرسكوميجلاّتضب دارك مهل
 .٠ ل هر 9 هه و مس 7 سا سا مصل ب ع 2 550 -ٍِ 1

 ضعي ماضعب ى ااًولاَك هيف ©نييللكلا َنِمْلاهتر سِتِهِلإي اذه لحم نم لصف امرحه نة رووجعوجد دعب اًوأَككريغن لعفأم
 1 ل

 5 سوو سدس 1 2 ه7 وماكو يط ود لو اس و متو يكب م للتو ووو س2 ع اب تك

 هنا هيلع هَىِوُدَهْمَي مهلك ارهاظ ى) ياكل يع ةلَع هياكل هطْبَهرب الإ نلاقي ليي كا تشن ىف انكي
 دمي مل

 و و يو -. 953 ساد مور ع

 تو ىرخالاو ةلهسلا نبب ىلالاخداو اهليهستو افلا ةيناثلا لا دبا نيتزمجلا ققحتب َتْيإَع هنانتا سعب هل آول ؛لعافلا
 هلل مامر ءيجسورلا دس لكلا و 8 وو ولع يب ير هلل ووو هس _,سمصو ص | . 7 222 0 ”ميللا هس 9 سس

 ص مثادقت هيف 9َنوقطنياؤاك نإ هلعأف نع ْمْهْولَتهاَلوْوُهَريل يلق لب هلعف نع اكس 0352ه ب ادتهلأي اه تحف
 حاب ًُيًًيشييشبي بسبب جس بتي مييسسسيسسس

 رمسيس

 اًولاَعَم ركقتلاب حويل اًوعَجركاجلا نوكيال لعقلا نع «زجعمولعملا متصلا ناب ر مهل ضدرعت هلبق [مذو طرشلا باوج
 ببي للا 200 ا م سي يب سس اال

 2 : 4 | سايلا هرباع نغ دي “ت71 11و ل ل ا ا ني شسافلا سالب س 2ك الزم ةبناو ل علل 2 هلا واولومهرفكللا اود يه ور لع هنا نم ونت يق قطني ال نمركت د ابعب ي 9 نوبل ن2 مثفتال

1 

 ددغو قرن م اربد قي "لام هل دب ىا ىذا نود نم نوُنرعتفا لا ةرحهلاوساأن
 دل دل د رد 11 0 ١

 | كردغ ىاوشأ نود نم نؤُنيعت أمل ل 5 ل[ قوأبت َى اردصم يئعمباهحتقوءاقلارسكب فاو ديعتمل نااكيش 2 م
000000 

 كت اًورطنا و( ”-ارب ا ىا ُهَوقَرحاولاَك ىلاءتهزد اهتتسيامن اواجل حاصتالو ةدابعلا قحتست الماتصالا نه ىر موقت
 7222ج يم####خ#غ#ا100 ل

 3 يواعحو ميهارب | اوقثواو هعيمج ىرانلا اومرضاور يثكلا بطحلا هلاوعمجف أهترصن ©َنْيِلِعف مْ قلهقر درحتت ىإ
 5 : 0 0 : .٠ م 1 . 7 هب آس ا لا ١ امو 6 0 :

 اهتراح تيهذو ةقاثوريغ نم قرت ملف 0ميهرت] ْلَع ْ و ادرب نددت امل للاعتلاقراتلا ف كوماسو قيام
 فاو درب اي تك لسلام لس لقي

 ةلاوهو انيك هياؤذأرآ وأهدردب توبلانموِّلَس املس هلوقيو اهتءاضا تيقيو
1 

 ع سد حا
 6-27 مهدارم ق3نيرسع

 لزنم اشلا ىهور اشالاوراهنالا ةرثكي نيل ينل يلا ٍضْرَلا ل قارعلا نم اراه هيخا نبا مول مليم
 ٌَبْوُقْحي هسا تاذاصلاقركذايكأ دلو لاس ناكورحديهارب الم اَئبمٌوَو موي ابهتيبو ةكقتوملاب طولو نيطسةيميهارب

 _ .ريتزمجلا قيقحت هَ لجو مايبنا 9نزوطص ملم دا دلوووها الك دلولا هل دوهور لوئسبلا ىلع ةدايز ىو
 صوؤدس

 وكلا 21 هقولَلا ماك وتدل لمهن اكسو انني د ىلا ائرفأي سانلا ورمي ر دخلا فه ىدتقيءاي ةناقلا لا دباو

 نال الب لك قربتعمل ا رس نتللا نم قربي رج تاريخ
 يفت ةلالد ىلا ةيلوث ل الو نلاهتننا مكانصا كديكالر شه نورلوك لس 722722323277
 يلوام» اهي نر يكاد ارسل فديت ال ئعماوم اوم للا ليادلا لا لمع ىلوقلا ليلا مفي ملغ
 ل ايضالاوم ميلاد انما ندي لاق مف لبق افارامش اتت مياندرجو كى ردت ني ارب كانه  نديكارلوق
 | نالايطر لا عاقيلا ف لاتحيام ىب تسيلانهياو هرخنورسك امر رعت ال تءادابت مانصالاو بري ارز ل يفلا لع
 (انهالا نلا نوم ر يارا مقلا نا مالا ىف رتل ل بفن ف فلذ ناب بيع اررعش مل نه قع نوب فا لايتضالا
 لزئاف ل عقلا تكذب طال مانعا ىف كدي داما ليقو مهن لهدانب فذ لاقتفر زفتلا نيم زوجيرو روش نبل
 سايل باور اسطوري نب ماع رق يلو دل لوف تسل /نايدبا سدر اك غنام
 مسا ممطملا ىلإ باطنلاو ثؤبلالو عهببالو الف دصمامل اهتاذل ف ب بيرطق ل اتيت كامساياو بينو و
 زيفبعئتدوسأملاو دجال ىف جراجزوخ ةذاذج عبي ئمطملا ىريزنيلا لاقد تانفلاو تءاقرلاو ماطع اهروسملا كد
 زا عبجرومملاو راب ةذازس عب مهمل ليقو نير وزيمىا لوما قعر دصم عروتفملا يه لاقو ميك لوف
 مقلاب تانفو ندرك م زبر هزيد تنانآتئلوث جراطردصم حروفملاورسلا همس لا
 نكن وسيف نوتجسرب بلا لا ىا٠ ومجرب ريبار لوي تل "ريت دب, ساي لوقو عدلا نسيج هذيد

 نم رلوث يظل كراع ا" مهتجلا رج اوان [هلرشلا لاو رهط تطل مي ارب) ىلاوا هرب نييقيررس
 باونالا نثل لحال يق ل رزقم ته انبيتس نيالا نم نا لوقو درج ذب لغن كج و أرنب نم ىا هاا ذب لحث
 انبب عبسو ا نعمس ملوث لا ع حرا ندوحسلاول اهيل فد عضم ىف نال فاو ادن .لوصومل نم ولك ازكي د
 تعم دلقن اك ع دام ىلع تمدغرولا, تال« مس زي لمت ىلاثلاو قتل دالاف عيسسال ام لع اميوتتل نيل يدهس

 عرؤرزبا رص ارصوا ميلي ف دولد ميجابا ىبيىا هل لاقل لوف تيك عاج دعاوى دشنت اهنافريز مالك | >
 ل اقياعار ضم تبريج اثنا ىمسما ل مالا داملااقناويا لاق لذ لو ظفار ل لاقي ىارلعاف ملا ىلع
 هازلا ترتد دانم ناعي اا فذ لاق يم بال لاب ىزهلا تو اد را ثلاثلا ماماوبو اي اوباازب

 روج »نيس لاي يل لملاك للجن فم نشا جوال لعد يباب اياك ا تدذ
 يل ش لبا" س نللافو شو مال نوكل اعرب اوما ىعاد ايل ب رورجل ينتشل نم لاحلا له بنل ىف سانا نما ىلع
 بل اذب مبريبكم لال فلا بسن هاب مبريبكل وق حلا بيهخررسكر نك نسر ىزللا ىلا ةراش ذبل
 عيان اوف اذا مهنا مب لهو مبني نعبر عنا بولس لع اهب تاتو سفن هر فنه رصقو مر بكملا لفلا
 فيامداز تبتكسن اقنيا َسطايانكت ستكر تو كبعاص ككل اقرلا ادب دابا يس الناو مريب اول
 لاك لاقي ىلا كم د ينال د انا فعرف ل يد ازعسسالا عم باله قن كرست اكتم نبك ل تاق ل

 لاقت ثا لك هيلا لعل ادثس اف ل يميل وإبن نيثى ارامل د برمي انين اكو ةيطصم اي رعلا نصح مانع الا فل
 دوؤمل يضف نوكيف مانع ما نطو و وكيل طرشب نلوم و١ نرسل اهنمر كا و عصر ائصلا هز رسجنانلا بضم
 اعتب ل دلع «رونعحلا ليك ززشال ميلا رسفنانه انه اهناو سفن بكل اب رع يو ضار تعا ميو دس افراق
 ثاصو يل و لقتحلاو عيسلا نم وري ناكن اور لرذلاب نطل اصح نطنب نذ ندي رم وذاك لا ىا ناوقطني ارلاكنلارلو
 ولسا نوقطني اركان ا يحملاو ىاررن ٠ بات م رت لوق ىداصا» يت لمطالب لزكءالقعل
 هول ورسكن رنا لع لور سف نع ةرذملاعف د لعررتتيالام ناد لذ ماتت امج ار ىرتس روق حل[ 70
 ْ لهل روشاوبا »م اروجم نوب نا نبا تعيياف ل عه بجو هر ن ع ةرظم عفو لعردّقلنلا ل جت هوتولا نا
 مفك ااددر ىارلوث يللا دز»» هاله لال فسا ةروربيعي ل طايلا ىلا مبدوطديشس ب ؤرارسلم ممرلوق

 ملدالا لوقلا للمتام لع نحل ارشلا ىرب اولاد العا رلغسا تدمج رتب لكلا إب هلا لع اورق نرحب
 تمداع قر ذل او نيم اف ىالوقلادارا ىلع ن وطني الو اتلشلةولك_ نب الكا ةواقشلا مجرد
 ةرضخت ا وتيومنع تمارا هل كش »ارق دوبي ماشا انا ريلاورعسل وبا قطنما مهنا نسا
 ل لج جز ب ددقدا ىارانلإ وعز لوقو ىداانيبلا» حورلا نع انو قش تيس | انتنداجو اندم
 هيلا ضعف تلا ناين معا مثلو ل١21 حراملا ىلا ذك نلف ةيسرافلابو لمان ةراج اهب ىذا لاب قب
 لاكن ذورف ب بمراهنس نب ناخنكن يورملا سؤ لئأقلا هدضدو ملوق حطم كا, تف اتناازب نبل لد كلا
 لش نار ا مايتم ىل نكن او لال ارسل تعض بوبس لسراو دارك نم لير ليش د ملل ايلي حرف نإ ماع نإ

 ا عينسلاو .ييطفلاب اداب ميار, نبا لمشلا عراونا نم وري |
 رشلا لسان لاهنف لف فيا ما لاف نجا سلب لب "رمت لاق ليلا نورسلا ىحل توب وورق لو ل
 زل جا ا برشيلام وركووارلا بر قامو م قرت لف لو حلل لك( لاب لاوس ضب اف تكبد
 رقاثو لوقف يحلل لا" لين كارد انلا بلقنااهناالابتمان) تيقن هنراو بتي ذوا ميار ياورش
 ير - نبت لو للا سرع تسس نياوبب درانلا ينل مي يا كا ىورو لرماق مرشيإم لاثإلا
 مهول ت مك افرض ذورف ىلع وبلا لاسر نيل اهيا بمن هضتالاوا مبداردب'ل صحي ةقفنلا]ق سل اور منال أ
 كلام راجل اكو رغصالا ىلا نلاراب جنا كارلو حرا» تاب اف ةضوعبئامو ىف تلد مايو ترو
 لقان لجبا نع لولا لانني مبا جررخنا ىا تهوزوبن لتتم قزرعلا نم لو فاو د ناد الو ملا ور انرممسا
 للا ب الو تك ب وتعل نم لاحول و لاس كي د مب !راركاس ىلا لوشسملا ىلع ةرئارن هلا 0 ١ لع مسن الا نع
 صل نراك زول الدو لفشل بح ام دمغتامو :نيعل او يلة انلا ومالا ل لولادلو با :يرقل
 لاينتسا نال تالا لهغنت خلا بميكرتلا لسا ناىلا ةراشا -.. مانو لعغنن اى تالا لمخيم اد رلوق
 : | لؤكك كرك ح سس ندلاكا« بلع لت ظاهلا للع اذ نكرداصوم ىلا ل خلا سفن نال وم اف لمتلاو نإ نولي انوا

 ماو



 ه/جج0 ى

 ٠ سا اخلي برثقا

 شارب (ليقىا لبق نم غارات ال بر هلوقب هموق ىلع [ءد ىا ىدات أل هنم ل دبل مب امو اكون ركذاو نيالا نصي م ايو موكو ل 1 م
 بح 0 نا ل م نزل دال 1 و ا ل

 يم «اتعنمك رت وهل هموق بي نكيو قرنلاى قوْيظيعْلا ِنرْكلا نم هتنيفس ىف يذلا هلْ يال نيبِيْساَك طولو

 و انا رس ل 000

 ونخس لابجا د15 عميرَكسَو نب نلاروماب" ْلِعَو قويت

 تست نسا سس صلو جر 22 تسل يسيح جيس سس

 1 و كسل

 ىتضتقم لع لاحت هلَععُف ةيرل عوضخلا ىلإ وعدي نايلس
 الالم لع قربتعم اس ىلا نم قري رج تاتيرلقت

 ماو كسل 0 1 0
 يلانيبعوا لاوعشسا نازل ناكل ىلوتو ةزلصلا مانو تريلا ل متن نإ بيكرشلا ص١ نإ ىلا راسا !مايتنو لصف حلا ىكا
 تسمم ةرركز ملا للا هرب اره ابتا نمو رهط وو ردع الا فيصير مر ىرم ذره لا غيط نإب نط الا عترم
 هيلا انملا مايقن نيفلالا ربما نم :ضوعملا هال اب تهزعو رلوقو (رابتالا نأ مير يخلو مها لب مرق
 ادام يلا ىاضملا مايقنافيفيطالا ىدعا نعد نيم ماما د تهذمو رو لس ىدانيب «ابحاقم
 كرقئالعب ب اظناو سفير رقم رعغب بعلم اون طرا ملوق يلحس. نيالا از يفل بد ة للا »اني او لاق
 5 كتوم ىرقلا خا ب مدرس اهمس زرقا نمرود ا سلب ا» لات الا باب ضو مانيب البول انبي و

 هم سلايل الكت لخ ريو وقد ىداطلا هلق ايا ق نسا راما قرا قدنب اب يراد تح
 لدا انتم لبا ل ىذ ىوانميببل ل ريؤى اق زل ورزرلتلا 5 .هرييفسلااذب هارهف ن' هاني نايل تحف
 هكر وادا اب بوصصنم اء١ اهون هاهو لوق لسكس جم٠» باوثنلا ليت ةوبنلا :ةكرلاي دارا ليفنزاخلا يلد انقنح
 ىو لكان ٠١ صان ًاصولوريرقملاو انتا ىذلاعاع ىف ما شن لولي البر ل اهطعو ) عرراشل اريل ارا

 م خيا# ماشي فصأو لاورريفصن ام نيفسلا نلاك نك يلف اشول امر ةتسس متلو هاته كرلا 1

 رواد لثاد نايلسو دادو روق هبل لك » منع يعلو ميل اولي لش ى ا هيلا اددعيال نارل و كش
 ثيبو نيمو أوستن املس هلو لاو نوعلسو علو ليقو دنس ن ونمو ةوسناو لامع رم ليو منيب و سس ل | |

 يضيف فن رملوق بملأ ١٠. ىو ليس يخجل نط ةنس ترث يعيسوو تنس تلات مم يلعرشلا لص ذلادلو نيبو
 اعل ارجو كيلا تاضمل يغمى عجب ريم امس يفرق يح كيس ٠١ عراد يب ب لاو غلا نتا
 ينتوإلا لا لع لبو اننا عجب لقاو عجج دينشتلا نالوازايم مييتلا عقوم عج ا عقاد اذاو شما بواب يطا
 ةءامج ليف يلع مرح او ناملسو دوا اينو نيكل ن اضمررسم ا نانا ريشا ةةخربتب اراك نابع نإ راق

 زاجل اوةقييقحلا ني عجب اريقو طف امبرعال تهاهفيلامئاركب» ةرعاو ففرروعفشو لع افلردصم ا ”فاظارثم مزليازبو
 ناببلا حور ىف لقا, باوجلاو نييسلا نعالق ان لجلا ىلاؤكملوعفمل دف انهار يل اورلع اهلردصملا”ةفامضا ةقيقت لا ناذ
 وليد اكذاجملا مع ؤلط ىلع لوتتعشو الع افريبلا ته اذنملا وكن ع عقلا نوك عب ساعت لاورجل :ةف انالا هرب نا

 الع الفد نيل نارا بتل اعوظركو ع نفرح ا غلا باقررلوق حب سس" ميغ هلال
 تعئوفازيل_ تف تلفن دقازب نا ثرح ا بع اص ل انف نلابع اصرخ لاو ثري بح اص اهبرعا ماسلا يلوا
 روع رع اني اورد ناردب عارف ايزف ثررح اي رغلاب ادد ادد |طعاف انْ نم قبترلف ترمفاف لول
 نقرفلاء ند ابر يقم لاق" ىورو زبر فب تيل الرعا تبيلدوف ناهس ل اقف هاربا ابعت تيل اقف
 بحاسل غلا عقو) لاف نقبل ول اب ققراومب ىدل اب ترج امالا ةوب الاو ةءوبنلا قكبرل ل اقتف هاءرف د اد فلدرج اف
 عفو لك موب شبك رح اراص اذ انقر ل م ثمل بعاصل معلا حاس عررزيبو أهلسو ادوصو اهنيلب عت ثر ولا

 ١ را#

 كح هلا مول و 6َنْبٍِِخاَدل واكو افيفخت دمآقا ءاه نحو هع ابنا نمورههنم قوتو م اقتو لهفت اى
 يمعللاو ةقدنبلاب ىولاو ةهلاوللا نم تبدل لابعالا اهلها ىا ملَمْخَت تما وَلا َيرفْلا نم هي د َْلَع ومموصخلا ناي
 َنْيِق يف رس ضيقن ءأس ردصم همام كلل ذ ريغ و سويطلاب

 ه دود ركذ او © نيِعَمجا حي ة رع ةءوس موكا وزمن ءوسب هيلا اولَصُي ال نا هتلاسر ىلع ةلادلا "يي وبَوَكَسْبْنْلا موق
 ناب عارالباليل هتعرىا وقلاوَكَم ِيِكَحَتَن ذر مركوا عز وه شرما نر نيك آب ْذإ ايهنم كانييداينتمتىإ َنْئِكلُم

 رايت ٌترحلا بجاصل مالسلا هبلعدفادلانينئالعمج ريمه لامعتسا هيف 8 نْيِدِهْش مهبلي اكُك وتين
 هيلاهد بخ : أهيحاص مالصأب نأ ايكثيرحلاد وعي تأ لقااهفوصو اهلسنو أهالي عفيتيم السلا هملع ناكلس لأكو متقلا

 مْكَحاَديَتأ اهنم لكم لوالل خسان ىاشلاو ىدب لّيقو نآزيلس ىلا دذاد عجسو داهتجاب اهمْكَحو "نجلس ةموككلا ىا اهئ
 خرتف لجواذاهب هرمالدعم حيبستلاترخس كال نكّريلكلا

 ةمنص هلع هالصلل ءدؤاد دّتسلا هتب وأجم ىامكينعؤيجع ناك اد هعم ايو سيسر يخست © يلف اكو ه) طشنيل
 | هند ىودلا ,كقك) س انلا ةلمجلا فكي 2ص اهلبق تن اكو أهم ننلدارهو سبل اهنال عراتل شد يلا
 _قيدصتي قمن قَنوركش ةلل لها ايزتنا لَم مكء دع |عموكيرح كأي نق سببا ةنبأةوقلابودؤا دل ةينأتقتابو

 5 , مة ا 0 يب مرر د هليل ١ 3 - ا )

 بسحب هتفيفحو بوبهلا ةديادش ىاءاشر ىرخا ةي١ ىو ةَقِصاَع ير َنمِْلَدِل انرخسو كلن نوركش|ىالسرلا

 بلع كلل ز نم نيو خو كت لك دكَومأشلا ىهون | نجلا ضرك لإ ةرمأي ئرْخت هتدادا
 هاو نولخدي امل َنْؤُصْوْحَي نم يُيِطْيَشلا َنِموانرخسو هملع

٠ 1 

 هموق نم انين ناب نيم و١ مصر

١01+ 

 يبي وم يف

 لادم دلي اير مالا سس“

 اًضوك ىا 3 | باقر لن هلالس ىواص١١ تيقق اءءانهقلا د ؤاد لاقت, فى غلا بع اص فاوريص امص ىل

 الواو هبل ىاايلسنو !ررب لوف يل[ ٠ حرورلا نم ةودافن خلا ةنهتو تيرا بيب كذا شرت نتمنا
 شنت اكو مالسلا يلع اليس لقى ا السل | بلع د او عجراملالاو ىرا نبال ىدابتج يضر تدل

 وتاقعلا فر ذاكقوبالدابتماب اريك لوف لاك :٠ نورسفملا رف اك ةنس رش ىدعا نبا للسلع البس
 ةاوب لا لذ جاني لواط عر ان اثلاد ىوإ ليد نيرا دواز جس مل قولد ادركت ن اكواد ناهس اوكا عجل
 .يضلاو املك اد ملطف ادو لص نلاهلسسر ف ام ناكرب اجب لاقدرألا ىتدل نرعاعملا نيل دحإ ىو سنو زهري ناريس
 زول لوالا دانعقلارعل» نضل ا و علب ناث ماسمال ءاتفا ل مالا نكن بالا ف /ذ ل ايئال نا نخيل ريب

 ناميسمكتو قودي مدؤاد م اهلا ىريابب نايل ندي ان هتاف انك ىا ىب ليقر رزق حل لا ندلاكا»
 لاب ري ام دمج ون جلو حل ع ٠ لواط رن للاثلاو حرراشلا لوقنعماذبو لت دؤادرككب سل ل
 تنال يذو عمبتلاب بو يتفاكبسلابجب ابريينلاكل يف نحب” ل اقف كوز تيك اق الئاف ناك ت انهت لبتو عبس
 رنا لسشلا لوس نك اصح ا عيبا مالكلااهيفرشلا قلض طنب انه عربشلا) عروقورمس ظنا ودار تدع حربي
 عافت سنن نازوجرطلاو لوقو ردا ننوه رص عبس ى لاو واد نلألو فلذ ئنلا خمر مسوي
 رمادى تمور خم اومن ا امج دصا ناهجتو ريقو اهئدريطلاو يرق رحم ل وعغملا ىله يسن ناو لاي ا
 مل اعل عراد ديفرللا ببدل لكل عم وراك لو نجى رطل لع تس ىلالاو انييا ترسم

 ةرشلرقو رن خد ؤاد ريو از عيش ابىارب اهوادؤ ارم ال ىا توزم ل وطم اول عاقل تاضمررصم ا ب وردال

 وضلو ل نورك امداش طاشن عرارملا ىف عررفيل ىااطشنيل لوقو عملا انك تحسم ييسر فلإ
 لاملا تيب نالكاب تالا لصرلا ذر خلل اهدعا لاقف نيلجن ةروصوع ناك رمت فلو بيسو ىا نوبل
 جرا: هدب ىف ن بط نكران يقل عردرملا نم ليتل اكفري دج الرشلا نالاغ يسكن مد قرني نارشلا لأن
 لل كونلاب ل نم ليبو ريت يعن متر لوق فلس طسس در » مداه انا طري دص عطنا عرافسرلوق
 .٠ .[| عردلل والف سوبمل رضلاو صفشو رم هن نبال ديم قولا ا ودل يرصلاو زثكالل ةئاتخح ام ورش يضل وركب
 وعلا رنص زينث نحل! ناعما ب تلفش ال نمل لانو[ حرا نايس روق شل كا, فصلوا
 ليبيا دودي ناكفدانث يكوراب ىرجي رإرلا عررماو اهم اياكمرشلالدباف ليف رحفرشل بضغ
 عمد ورمل ”لثتم اهلجتو عسرلا لطرشما نا ىلا ةرانثا مالل!ربعو لب بع اهجاور نوليف اهنم ع روري, مماهلص اب

 مكئافك رنا: ولو ل ل رو ص, هاكتشاو عديل ل وابحاصوقرطلاو لاب |نالوؤاد نتف
 فصا ملا طظفل لوادعوب ال بوبملاريرش ىا روق عم يجو ىلا انا رس اظنا ىفن مي انه اناكامل و منيل تين ىددإلا
 ل لكا» كازا بت فذ راش ناو زكا بيس قرثلاراراازاف دارا يسكب ءاترلا ىحأول كفيف

 لعافنسن بصناما اردد يدنا الكل سد ةفوصوموا لوصول م اوك ن زوج هن وصرف نم لوح لاا
 نالايشسلارلوق ىف عربا مق لد سمو ند ىعم لع لمتريظلا عمجو ربقرا لا لرب اودادتبالا ىلع يروا برم
 لمان يبس و1 يدر ينعملا ناي حم رتاظ



 «(٠ سانلا ب رتقا
 رس و سس

 نو ناعلسل سشاوجلا همم نورخيف

 بءايبتالا مم“
 ماو يو ورا يااا

 نا نم 5نيطظفحمكمل مكه كراغو ءانبلا نم صوخلا ىوس ىا"َكإذ نودع

 ذِإ هنم لدبيو َبّرُيَأركذاو ةريفي اولغتشي ل نا كودسنا ليللا لبق ل بع نم اوغرفاذا اون اكمهنٌّل الب عئاولسفي
 ترطعا١ نرش هر هر

 وااعيسوا ثالث ناس هتجوزالا هل س انلا عمجرجو كلسح قئزمتو 5للوو هلأم عيمج دّقفب ىلتب اال يرى 51 0 اي” كبف ء ٠ سضيدو ا م. صل ا ١م
 ايجات

 ىءارن طل يتسا 5نيوجرلا محنا تاو ةدشلا هاذ ينئمءابلاريدقتت ؟ةزمهلا تفي نأ هشيع ىقيضو ةرشع ىفايث ١ 0 ل .٠ ل هم با هع هو و5” ع صو 03 .٠
 ٌمَعَم لذ تمم الث نيفنصلا نم لكو هلاويح قاب ثان ةلاو روكذلا ةدالدا ايَلْمَأ هِنْيَما د رم نم هيام اع 77 مه 5 57 ملول! قزم : مس يس ظاوسا 5 سي رم ادم 5ز

 بلا# يت اولا ى دعا تيص ىلا ) اماني أي قع 3 - 0 7 3
 ردت لع امهانح | تعرف |نيتباصس هللا تعشريعشللر داو حمّملا ردنا هل عئاكو اهيايش ف دينو كتحجوز نم

 لاو أ صور نماث قد اسلا

 هرخولاو بهايلا ممقلا
 00, لع رع و 5 ليو ركذاواوباقيف

 ااذو سرد

 اويصيل 2نيريعلإ ىرلَوَو ةفصًنِلْدِع نق هل لوعقم هيي ضان تح ٌقرولاديعشلاددن ىلع

 نم .ًير هذ حضن ماو هيص اعم نعو هللا ةعاط لع قَيْنريْضلا نق ع

 انلا نتي صفي ناو هليل مديج مايقبو «راهن عيجج م أيصب لفك هنال لفكلاذ ىسر اول ©نيوِصل نقم وبلا

 اًءضاَدُم بهو دامني خم نب ذودوهو توحلا بحاص ٍنْوّنل 5 ركذ وابن نكي مل ليقو كلب وف بضنيالو
 هسيحتم انيضفأم هيلع قضقن ىو كررت ل نأ ناعَف كلذ فدل ندور مل مهتم ىن اها مهلع نا تْط غ ىا هموقل

 ل ناب ىأ نأ توحلا نطب ةملظورعجلا ةملظو ليلا ةابلط يدلل قٌىطاَمَق كل نب هيلع قيضنوا توحلانطب ف
 َكدَكَو ترلكلا كالت نم نحيي نذا الب ىوق نيب نم ىلا هذ قنفات
 كل

 1 ل و ا ب سس و سمسم يبس

 َفدَدَتالَِر هلوقب ُهّبر ىالت ذ|دنم ل بسوَيركَذ ركذاو نيعادانب اًناغتتسا اذا مهيركنم ©َنْنوُوُمْل صنت انجن ابك
 1 اي يس صو

 انلائلضأ و |دلو ليي انْبهو واكءا دن ل ائَمجَساَك كقلخ ءانق دعب قابلا نيرا دْيَح أ ىفثري دلو الم ىو
 ىذ ملح و
 ةجوز

 100 ا تا ل ا ل ب

0 

 ىف يعز اكيْوُعْلَيَو تاعاطلا تريلا ف نوردابي نوي اوك ءايبنالا نمركو نم ىإ خت اهبقع دعي كلولأي تت
 فب < اس اسس 2 0 ّ 0 9 يا ل ل 327 سود

 نا نم هتلكفح اَهَجِرَك تْدَصْحَأ نيل ريبرمركؤ او مهتدابع ف نيعضاوتم©َيْيِحِشخَْدلاوكوانب نع نماء نتمحر
 ا مممممرب“2#ااا17١ 177” طك

 .٠ 5 كو لة حو لس | ش هلل خء٠مع . .. ماس“ و و. خر و يوك

 وىسنالا ©َنيِمِلِدْلِل مي هبا أمل جو ىاسمب تلبحة اهعر »بيجي خفن ثيح ليريج ىائِجْوُر نماَينو اف لاني
 ينم ل 5

 تل الع لع قربتعم اس اىتتل ا نم قري رج تس ايري
 نم هاناظفح جرايزلا لاق اول اءاورسفيل نإ ل ف تيل

 متصلا فو هول رثو هورسفلا ليلا ليقانم اوفر قو راهب اهاولك اذا نيطايشسلا داع نم ناك اول مورس نا
 ارسل لان ل ثبرفشاف ل يللا لبق ع نم رف اذا ل ىلاق المل لعمل كاسل عم اناط مين مع اذ ١ ناك اهلسانلا
 طفافللاقاوروقرع سا نب بللام نع ماعلا نيا هاد ةرشك لات ا ملوث حال » بدل ناك ير لش

 تاو ملوأ« نيام سنا نكن ابحي بدك هريرج با يصرخ | خسرت ثلث ثعبان مجالا
 و لاوسسلا ىلا فلطن بولطملا مرا نب لذي يقتلاو اميتبولاببهضذ رك امدعب ةصجرلا اذ ير نعد ه نيالا مدا
 باإذو جاتني مده هدالدا كارلا الت اف للام لع ارثك و رثداوارنتنم نما نب صيكرل و نه ايهور اك
 رئابيإل تمل اف نعس ب نب مي ]رفا تمنب تروا تعسول نب اذثني ترسب يام ةنارما كلا ىورو دب ىف رم اورلاوم
 همم ملال ةردم كلب مو موطد| نارشلا نم جيس !لاققف دنس نب ام ثمل اهقف ءاحنلا ةرم سناك ملاقترشا تولد

 ضكرف شالا كبي ضارامل لارا نادر مريام اننشل ل تل ىداسضيسا» لافر
 رطب بزعل نا هرم اذ يطب ومجد ىش مورو اظب ناكداد لكبب زول فت اهنم ل شفي ناورمافدام نإ تحف

 ام الر اصف طايب ناكراد لك بسب زف بث ته يررشل نا هرمافرايدام دعيت دنكل عفى ره لئاالا
 رلاوجتا نبل حيل صار باث ورب لتغمازب كتب ضن ةروم يلعن سكب هكا
 مل تبرلوثاهبابشستأرما ىلاور ياعَرسلا نا ورد تاز ىف نيو اتلادع طبي و ملاك ءايتنا لب ارنا مجال ىا
 م17 بس ازط الئافزت ! انا تقللف تايادرو هيك لاوقا ميفو دل سابع نب رع ىورهوبب اىءادلو نير اكو هتيم

 رييلا ورا كررت ال ناكو ميو تسككتسسس لمت «رثع ردوا ةنس هلم عنب دا الل
 لئاوول وليف ص 1 ردي او مائل | ميث ل ادي ىزلا حولا بسك زول يدب اور اتحد وانالا ع وم شلال "ول

 هتف ”٠ ىرتو لاس العاق قسرلوق» تدبعو ترطما ىا تذرف ارلوقو راع مدن يسافلاب مث يقلل وق
 #للا مأهلاو نابت نب اشف سلا نع متاع نب وريرت نب! ىودازكانكرثلو لاسد ىرب ا نفاذ قتصرل وف

 لثاهو نس قئ اهب, توه عإ ثمعبلو دنس اب نوم لبق مذ ةايح دلد حروفرج وب ه؟سيلداو رلوث"
 تل جا, ةنس تملا حروف نيبو منيب ناك :نخسن ييضو الرا ورع لج نول دنس نسق: ةزيتدعب
 دريك مانا نين عقم ناورلوق جلس قداس » بد نب وب هرشبدمهاو قلاب لفك و رلوأ
 يل أطير سرور الط و نس ارلاقىث نا عجشلاو ب يطل ىلا كرم الا ىلا لأم ابن ني ليفو رق
 ىرلوللاق اصل بل فم اصيل بيعت نمي ل ليثو ىلا قاب هداه اص ادد نال ب ىد وابن نيك ليقورلوق
 نمالضغلا و شرفلاو سلرداو ليسا هركذ نق ىلاعت الروب ار يلعو نسم الاقى نا محلا رب هنو ىرشلا

 ىلا مرام ميل ايضا روق حي طيس عنها" ءايدزالا ةروسم نقلل قروسلا ناو رتوب ىل سان لدي هدابل
 بضاف اا :حاراشنملا نه اهب اب لع نوكيا متكو ترف سو تببق اوك: لراشم لف امباب لل تسمي غافلا نا
 كنب ذول لو لوثو نريتك غير ةاساقنلا ريش ماقام ملوث ح] ل لج ا»رالا لوا ىلا ونمل نييد وبنو رهو
 لعن م ئعملا لي يفلان مال قيطلاو ا دانعقنلا نعبر دقلا نول '4 اريل وعقل ىارلوف فيل # ١ بايزلاب ىلا
 ىلا تقنبسةيناطديش ةرطخو ل نر الراظتن ريك نمره يغار ىل هيلع قف نل إن نئ لاس ملاول ليوم وا انتددق مي
 عبو ايرل نوجلرا تبوح نوط ىف ثم دم و ه1[ تيوب نطل سبع درو حي لل كم تؤ يهل نزل يشب د
 وار لكاتال تروح ا لذ للا ىلاوترسلا داو تاءاس علرا ثم ا ىدافسلا لو نزاخلا لاك رمال ا مايا

 نكن اا ناكف ى ل عير افلا ىدانف لوف تلك عروب انجب ل تلاع اذناو كلان زذد سيئ د اف اظعرل مها
 نيس سطس الفرا كرف ةشيفسلاو يب اوفر مورلاوبل ل اهظعاؤم حرر نبع نا ىدر ىدانف توما مال او ةئرقلا
 ند نباوا صاع اميفو الاب لعقلا] نفس نال نبا دبع ا ضاع لجرانبب نوتالملا لاق لارج م و تفقورعبا ل
 اهفةطرقلا تعقوف تام شال ارث زب لايقل رقاب تدعقو نأ عت ناد لباب انيلتبا ذا انداع
 نا توحلا ىلا ىاعتر شدا قدام خلاف توحد ايفر حبلا ىف سفن لاق نإ لاديعلاو ىعاعلا ليلا اند لاق مرسل لع الك
 نامت نإ ف زويد لال نارلوق جل ل1 حور« ااعطلمجا لورل نهب تزطب تدع لاذ رعت م ىذا نا
 لّرفلا حبوب مدعيا شال ريت اهنا لاشاورثلا رعب رنيننملا لمجا ٠ تهورزل ارمساو للا نم فضلها مبدا
 بورك لام لو يطال لصونلا نعد بنل ابراز هرخأو عديم طسواو ليات اعدل ذب لوا نيس ارفورتال
 نطلاؤغبنزلاب تارتسسالا نم ىل كاعد ىارلانبجتساترلو صل جروب ل بيتس الا د اهرملا هب اوكي
 رسال ةةنص دابر رك غلب ناكودرقا توا ناو نب عراشبا موز لوف صام يرفلا» هدكاد بو
 اع ارسكتني ناو لج نبل وفملا لعايصتفي نازك ابسروايغير ملوث حبلا عرورلا ب ويوسنو اوستن
 تلم نال انؤللا نود ىلا فاعل قال اررصملا لعابصتن ناو نايم ارو يبت اط ) لاح لا عقم ناوقاو نلردمعم
 روق مبلل ىراضي  مارتوا لااحد ميلا لياىا لاني نإ نمو بلل نيس هارنم عر
 ىنحمو لج عم ١ واوسال تناك اني نلانل اميدمب تمعنم اذا امن الامد اهب دررملا نا لادا ادامعرد بيج
 | مهن اقيلام عيدنا اشعر تو حرور تهدزوملا لوفملا نمل اعامنف لوقف امرت انماكع سن انيبيح ا ىاااريف (ىزنت
 روصقملاو ير دايحا لع لت لا فدصدد نيف سننغنو منيوماثاف لصور ناشلا لاقرب ا نع ةدابع يضف عمور
 انتر مببج نم ”يفشل اي ءاوبلاد ارا هيث هانيركيا ىلا هذ جى امي صور سب ىف غنم ىنعملاو لمت ةرايعو "قس ايا
 اهيففنفلوق سو اود تتر انهود نحل ارتي يسن سيف لق لاس » 2 لاقي ع دناف لم
 نيم اىدل يل وقرعو يذل د اولاصو ا اهنصنى ا يآ اهنياوإب (نلعجو رقةيزف تلا مزاللا تلزم يرن
 تزيدا لوقثوا ةرعاد ار اصخر خابر ماهل يا ارشباو مكرم نيالكن ال لوالا نبطي امناو نييسلا و ىو انعيب
 < ووضر نا تالورورشلاو لقى نزل !يظفومو سل ذلرماو نام يرم نب !(نلعتو ىا سجل د1 ىلاثلا المل لوالا نه
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 ؟ءارق فو ىلع ضعي اللاو هب بوتكملا ىتعب ناتكلأو ةقيحصلا لكشلاو ا قال ئاز
 نع قحاب اهب بيد قو

 رعاك

 جيب نص سب“ مسج معو () وم وسعب درس

 اطدقمت عوب بوصنم"سيكإمعَوَه رادشم أمو لوا ىلا ددأع عربهضو ديعنب ةقلعتم ىاكلأف كمادعا سعب يعي لع

 ليا وييتتال فره 9 مدا دل نري تالق (المال ملل نإ يعم او ٌئرابالا ملت اربنا دلاطت تنل ] ١

 ملوف لبس قدام: للا نمد مذاق تلاجتئاقنع ثم لوريل !لصشلا لوس نا ويا عدال ٠

 رفرمادتبمداصباو مدقميخنصخاش و تصقنإر يفك ب نادوجالا ومد اهب عا نابجو ميو [متصخاش ىلاذافل وق ||

 نذل الج لم قريتعم ارسال نم قري رص تاييلتت
 متع اوبال صالا لما مالسالا لع لطدودي ةراشالا مسا نايل 0

 صقبقع لا هزيل ةلكو لل لامانع عردفوبف ملا ىف لرب وربك عروزفلا ريالا ايناو بدلا لوصم يف

 رماوث ف سلطسسس عردر » لوصالا ىف ل وقفت افدايعبالا نيب اهي فلتر يغار كشما ني لاعمال لا
 اعطقنو رلوث حل لس كا» :لقش الاول تمل ىبددايبالا نب يف فلتر ياهلا ةرع د اهنوكئ حنا زال
 تطيب ديك قبل دعاد نير لم وثوم عيبا نارثلامدايخ افيو مند ىف رفد او مما ىناوقرفنائا ميما
 مياظرافللل انبب باطن نال ليقو فل مق كنب ءافلا د اني وارل اكو ندنمؤل ايف ىوقتلاو اع ةدايعلارك يفكك او
 ناكرفتلا اف انم داو ب بيترتلا يقلل انمواولإب لد و ىوقمل ارك رب انف سرلل كانبب باطخ !وريجرتلاكذ
 ور عتنوا وق حك ىداصا» افلا دبات سرا لاسرارعب لصتززتنا كاف ١ تالخب لبث لماع
 نرجتريال م اورتن م ارنا لئاذبب حراشلاراشاو لوصحو رد نمالكن ا عم اجدوجولا عننا محلا نا عي
 روث تنال نا اصخط ارخومادسب نوصل مينا وامدقملريخ برجي نا ىلو الار بلا نا بروف
 ثارلاعم لهل د تهورؤح ةفاختم اهنا ىلاثلاو محب ةقلغس اهنا دعا تو نع لحسم صخلت يا اقع
 وتاب الاثنا ودادتبا ترتابث اهبرصا نابجو يت صفو نوحجررب قلتم اننا عب ارلاوعطقنت ةقلعتم اهنا
 هردقو نريد ابارااق نحاوإا هر قف تدم نا اسر عا نابجو (تقث اذا ىف ىلا ىا زار اجد ىلا نعبر
 م ةمايعلا موقلى تل وزبال مبكر عر انم 1لتر اسال اعلن هنئتو »م نوجعر عصي 7

 يطق جوج امو جرب ايامنم وستر ردك سانلا لاقي ارميلا تا مدس اف اهبدس ىارل حك
 نولي مالا ىلا م|سلايلع ىدي انرييسل هزندعب ىز ه1 ايقلا برق يوو راوي: هر
 السب مساءاَخ تعصب 7 تما ل انعا اريطرريطلرشلا لسريف لظدالا رهفيضو مي بزر بيل امري

 /مهاودبيف نينئؤللاوا ىسجنل اهل مقسو قررلارثلبف كر نتا ضال علا لوقي مث مرام ني نالا لسغيث طم
 داس قن يع لعرالا ىف تراه سانلارارتم قبو سلو نيو لك حرور ضني ايد رزيطثلا ثدي كلل

 ميلا ررقب وج او "و متر قب رولا ناكر وكده تخل نا ةياسس وشو :نأر نقلل و ىسم توم ننبو

 . لد اتعملا نييئسلا نم خس قرع قر دف والا ..ئئشل او "سلع ندب نوكيف لاسر وقل

 ادن صاغ كو ناىفاذلاو نيرعبلا يبت طاذب د اهرب رس لكل سقت الانال ىاريث لهب او

 علا لم ب اعل ورغم ابر سفي مرح صقل يتثن ال نيينوكلا بسم ىلع ىشمج امنا ارب ول د صد سر ضر اهبلاو

 تلعب م الوب ص تعلن افلا دنلم ىا مخ لو فيل ناس: هك لجل قوق يأ ناف

 بزقاودسا ع ليق لاف تس هدن ذاب يسم فلابد مينبع تفر صخاشوزذ ورعب صخب اب تع شل وق
 انركناورب ال ءازج /طيرشلا و مايقلا مدل لصحي اهنا راصي الإ صوخو ءارجل اد ًايندلا مايارخآى لسجيق يفادعول

 اسيد( نورتي وهلا عود » مدعلاى رجب رك, ل يلقلا تو ازا لا بس اوجب اق نيج اقم
 ريتا لثة ييسرافن إب | درقد لو لاو, لوصوملا نمل اوك ا حققرم حقق او امين لوقلار يدفن ين
 سو انوضرصقلاو ءارلا يش و ءلوبملا نبل نوكسور ايلا تو را ءازلا بى رنا لا نبال فلس حور '

 ىف ةنجبا نال ك ورع وفصل أل_لكا» تمقلاهذب ديب لسا قو يغقئاشادبع د لاو بقلوب هيلا نلخا
 لاعتملوت حب فز نيك مل نا منبج نا ندد عبس لو »بن يلق الا لفسا ىر ناو يلع عا
 لل اوما |نينؤملا لاف امملاو اميازو نكن ورعيضوارلا إب بسب !اهنم بيرقنا قل ورولاو اب درادالا مس ناو

 1 ارتي ناوبدرلوق حلل ل ىواصا» دورولا ل انيالاذبو ىهل افلا دق كرف اف نعوم ينزج وقته ترانا

 أ: هي لام ليوريلا عرزفلا ل صم اهنم عرولا نن ن وشي الب !لعرانلا لفت يكول فلا لجتو أ
 ترم اذب ناق بلع ماروك ح1 لمج» مرققامم ملاذ و قل مول لاو اوبر ليقورانلاو ةنجلا نبي تروم

 قي تولد من فيو ىلع رسكا» اهنا ىنر سابع نب الاديب تضنراذا لاحنالا بكى ول

 راو ملل لا اسف ىرعتي ىلا نال للا زنقة ماو ىلبل غش د فيج بالا نموإملا نا

 باكا انلا دعب برت نادي ا, م لجسا كو ماو ىلع خب ملا» ب ونا شباب ناو ةفيبشلا ليسا
 كيل حم او بانا ين ب انا ةلعلا نمل ىنافناو ىرثذمذلا لجتتو بنما لعل مك انا كردصلالصا
 روق هل ار ىرخا ةرهديوسى ا اتي قت !ب طم وسر عضو :ةيب وست املبق بالا لال  اموطملا

 و ص رف ب يطخل ا ىف لاق س نبا باذكلا ىف مللاو تلالاهدارفالا قدارق ل شاباو ىا اعني بنل دارت لو
 سو «ارف الا لع تملا د انلاو تهاكنا نيد داملا حبا و تهاكئإرسجي نوف ابلاو عبجب لع اذناو تاكل هل اسكلاو قرم

 لخلاودهبقلا مب مد يعن هل كلغ ةارع ةافح مب ئابحا نوط ىف مانأدب كى نضل داانارب ال يل
 راسم اين امد دين ل والا قولكم اندباككق حم او تهومصرلل وصلا ”فاضح) نعمل لدا ف اضاو قولا ينم
 وانابيب لوف لكل واو تهاكراب ريل حمل انيلصو ةبررصملا ايف اهتلصاناربو ىا تررصم او لولا ل

 . لج ر/درترلا ىلا محلا نا هريون دوتولا ىلا مدعلا نمدانرزريااك ى١ لاند لش ةراعا قليل واريون عملا

 عندى اانيلا ناجم ال ى١٠ نوهت الذناش يل اونرلوق قعشو ةرئززي سمال نورا لاق ةدئازال ملوث لكس
 دامب ص قو نينا ىزريفز لوف سمح ا» نوجحري ال مينا لولب مارت هازجمل ايلا يكدر مدع تل
 ىف ياذا لاه ىف ووسإ لاق اي هدس ميلف عررتا ىا بري ب زط باب نعرف زير فو سرماقنا ىو
 تيباو تبراونلا كل" ىرخإ تيب ارك ىف تيب ازنلا ال" تدع مراد نم تبيبازفى الحج اديف لي انما
 - صو نزامتا) دري ب زجل ارانلا ىف نا مدا ىري الو نوعمل الفران نضريماسماميلم را
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 اهشلا لاق ةينادصاولابالا]! صاصتخ الا ىلا ىرلام لاقي هركزرلذ ا

 مع نإ ا نع ىورو فلز يذل بجرم لذا ةنكاس ءايلا لاسرا

 لوب ظوفم ١
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 ©َنْوُمِلَسُم ريتا لهم ةتينا مولا هلالدا ف ىلا ويم ىا"ٌنِحاَو مل كلامك

 مكر نموركتم لعفلاو لملم رْهَيملْحَي لات ؛ء هّثد| هملعي اهناد هيلع ةلمقشللاةييقل ادا بان علا نم © ودعوت
 ركل رابتخا هش هنو معيد ةيوكتبلعامىاانَحل يرد امن رسلا نممكديغووتن انبي ملكي
 هادم ىفاثلا سيلو لعلب ىرتلا لوالل لباقم | كمووكلاجا ءاضقنا ىا ©ٍنْيِحل] عيتمت امو كعنص تيكىريل
 حور نيب اون قرفه عرصنلاو مهل بانعلاب ”ٌقَحْلا ربان نيبو ىني كا ٍترلأق ٌةمأرق فو لد ىيرتلا
 نإ اوت وللا لع مكب نكنم ن َنٌوْفصَتَم لع نكت رجلا نسحب ور حهلعرصنو قلكتخلاو نينحو بازحإلاو
 دبيعي نم سانلا نم وإلا ةيككج حلا ةروس رع كوت ف نارقلا لع درحاس و كلوق ف كعوا دلو
 تسوا سيخوا عبرا شوت أين لمن تاياتتلا ناوصخ نانهالاوا نيتيآلاهّللا

 وقىذنلااهبرغم نم سيشلا عولط اهدعب نوكي يتلا ضرالا ًةديدشلا ةكرحلا ىاجحاَىتلا ةََرلر نإ ؟وعيطت تاب
 ذَ اهتورت موي باقعلا نم عووه سانلا اعز ا ف نريِظَعءْئَف ةعاسلا ترق

 نال الج لمة ريتعملا رس ئتلا نم ري رج تاريخ
 بم نسافدل كوب ماندو اد بالا سب ايدل نا نت بالا عمر لو حل
 ١١ ىواضيبلاوروعسلا ىلا ىف صن ارك اروتلاركذلا نمداملا نورغألا لاقاد هرب حررص الك ظوقحلا حروللا ث هدام ا

 | ىزلارّسرمك ااولاقو داش تل وق تع يراك د نحل ١ طرا دارملا سابع نب لاقت اك نجل !شئرار يلو
 ضرا ىبد اينرلا را ضرالا نمواملا نورخ آلا لاق و ءاشن ثمدج دنا نم ومَن مالا انتروا و هدضد قرص
 رتوطم ريو ريبكاورووس اى! فاك با زازعاو نيرلاداولناب اش مت مدعم اذبو نوملسمل ايت هلا
 هارت لوف ع عهل# جرا رفاسملا عر ليك نجا دان نرقلاو افك ى خلد عال اذب ىف لاقي كا نافل
 ىلا انعم تعزز ىلع اياوئرلاسفئرجص لا ىل غلام احلا لل بسصتن ناو تلال بتال ىا ل وعظم نوب ناز وكم

 ال ةصراز ىا تفاضم لا تدي لك اياو :يرلا سل مج ن ىف غلام الابن وبي ازوجيمو ل لوعة ىل اعتق

 وبث لن اد ىرماو اينو رل روب حك ف ىلغحلا ةاعسلا ىلا نخل اشرب اهب اهنا تسيجن م انمي ند و
 فل اهنا سوت املا ىلا ثلرعقل سف اكذب مل دآتيئ دوال لو حلا كلا#_ ىواص "طف ايندلا ىف ل تكد

 ال ىعملاو ةيئادصولا لف ىلا ميئرصم لوالاو :ين ارصولا لعرّسنار يفر عق ىلاثلاف سل اب ىلاثلاو تدوصوما ل
 'طر ةركروما ميلا ىو ارقد بن ارصولا لع ولا نت تعبك ناري درواو ةيئارعولاب لالا صاصتخالا ىلا قدم
 1 لم ف اسدارعقوب ميني ف يلا روطنم هادو او ليبصالا لصإإا نا اميل وردك ينعم ناب برج او
 قطز ميو شف ةزايال ا علارص ذر علا عب زائل افا نايا بر رتل وق
 مواملا سيلو بازعلاو يوقعلا برج ابوإملا لجل ىف لاق بيري الو ىل#_ كا لايف الا نم خبضو
 نلا ىسمتيل اس ىلا ىف نلت مايقلاو! بازولا نسدوقب رانا حرصت باذعلا بيرل !دإملا كا ىلع لويد يراحلا
 مكاو وما لا ايوا ىفو اصخحسصنو تقيقت رح ايدام
 بولو ىا طع نرتسىا لو يل طء اهم شعب لال مكتب نابل او غر اللا ىف قرف ملغ اوبس
 نر ل وبك مع نمو نو انس اراكرسرب امنوا ريس ا "ل ارك وو سد يلم ال رلندلا '” نما !ىرلا
 ىلع ةماعلا وأرد ناورلوثى_!] شعب بسرحلا/لع ب صصخ م ينعملاو تاؤللا بوش يفازو

 انإ/نازوبكي نورعوت او ىرداب بصل م ىف مؤنس لا :دججلاو ف انهالا»ابب بعل ل تمبحر شو نب ايلات
 نم وكل زوما قجلريلا برقا نال يعلو ا بي هرقل الع اى عفت م نا زبك هلع تفوطعشو عر خر بق امو تب
 تقلل نا نيو عملا ثمدي نف نورصرتاب ىلع طل تل نيفولا نه لكن اف عر ذانتتلا بس
 كانو ثراهتملا برقا اني داملا نال ةروسلا ”خعاف لذ تالا ال باذحلا لع ىا ريل لتشمل قل اوارلوق

 نيل ىو قل اسلا نما ىلا نبمل وا ل اتا ىلا متينلاب ىلا
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 ِروْبَدلا ىف اميري وان دعوأم ©َنيِلِعْفاَككاَتإ
 مجبل

 سكى ب اتكاى كنب "لزنبلا هللا

 مميشسيسيلش٠سيييديستا 000|0 حصه س7 سم ب م ممل مااا سس لس سيال سي سنا

 يسم رمح 9 ها ملل 2 معو مر تب ساو م سل طا سو ١ و ١ 8 ع يوك حرس ورا مر صاواأا

 ©َنْيِمْلْعلِل ةكلا ىاةَمحُر كا ديحم اي كنس أم وهب نيلم اع5َّنْيِرخِمْوَقِل نجا لوخد ف ةيافك ادلب نارقلا له
 هش
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 | لع يتخلابوكتملكا مُكَتْنَد| لَم كلذ نعاولوَتْنأَد رمالا عبي م أهفتسالا هثينادح ونمّيأ قوي ابل توداقنم
 9 || نوب كنك ىلا" نإ و وبها كد د كي دبتشم ادلة هلع ق نيوتشمىا لوعقملاو لع افلا نم لاح دوآَوس 1م 9 و م و7 لو 2س دس هم هلظو رب ؟لاتفلادتشو ص كورن ٠ سيول سلك ع وف ف وكام كسر ع درر

 د3 ير سمسم

 رع

 اقع ىادُيراوهتامهريغوةككلهاىا ُساَئلاََب فجل تارا منج ةيأ

 لا اَيَع لكفلابٍةَعِضرملكاجببِس

 ىلا عاتنو ملوقوبو لاثلا سماع لوثو مك ةئشكل عل هلوقو/,لوالاو لواط لب اقم نيكملا عرانضو لوقا
 ورلوقم قنسي ل : لنمو لعرب ووطعم عر انهو لوف نلا عرراشلا ةرايعوئنفنشسو قمت ننال اى كيرا الك نب
 طق يطال نوكيف يلع ط دسم نوكنخ ارب الوتس اكو | يخلع قو طعم لاك ميت طال ىلا الحم ىلاثلا سب
 عتنوا اتناك اذيري انو ىا نيعيلا ئانماب و هريبقن تهزم ا تيرخ عاتضو لق نلاقي نا مالا ىف لدالاف
 ريترو ربما اه اتم توك اثلا نا ىر تشل لحب ملوث بيل < لك » لع انني ةفلاتم م هب نول يلد أ
 .ىواصا» تنل اهتم نر اين اشلاو ما لالا انعلا عدس ىو ىا لاق داق رو هلطسلا

 نيل وكلا فو مادص اورد ارزق لوك ح لع_ااىداص ا صال بازعلاو يلم ثلا لجو نإ مئارلوف
 نا نكمورص او امناف باح )ا عم قرتخ الذل جوال ا مت لدالا نير
 اسر ولاه مر فس ى م يسجتاو ريبجس عم ياسلام الا نق اه تس اكو م دوصقيل صم ملال إب لوالا نك سابك
 كادت فهلا توبه هاف راما هارسا
 ىلارمالا ضيوف ثلا لوسرمادقف سيااقنلإب يبو ركب تو ىلع ىا وفصت ام لوقو ةناهالا نم بطن ى ذلا
 لاما نايعخ ناب ناتي ت سلا لوى أ لسسس »ميلا اتلالا نحر مال يعن قاما لعرب اولا
 اينازاقاهررفم نم مشا عرولط ع انا ىو نقع وقوو ةعاسلا بيرقوب لوف ضم ا[ دوتسلاوبا ديلا
 ةلزلز مابك نبا نعد ةربقل مب نوكت اهنا سكر بيلنلا ىف لبطوروعسلاولا وطارشسا ماهو ينيج ةاسلا ىلا
 ”طاسا ىلا نفاق ةلاسلا رقلوث مضر امس نبا لاق امر يظنالا نايبلا حرور قد ارد ايق عاملا
 ئئالو لءارحلا اس ا و عطارلا لوب ذر ل والا ىطرقلاراستاو لل ليلا( ىف نوت انبا ليثو طارش ا نم اهبل

 ملاعق لوقك ةيقحن ال عررفلاو لوبلا ةرشلل ثمل اوز ايم ا حر جرن لذ نإ. ىلاثلا بايد ةرخالا فل نط
 ناكر و ىزيزتلاود مما برخا اتي زإل ساد لوإلا ةرشل ذ اهموكرانا ورهف بدين الو ايمي ارلولا لعبا ل_
 و ىا ىرتا لاقرب رش رطلا تان نكلورلوق ىلا بد اوف سانا اسيا اب تمل زنق ولسمو فل | عم لاف مس يإ

 ثدبل ثدل اى مث معلا مدل م رذدا لوي اهو مدينس ىل ١ نمنازعيسا عررت اورانلا ثمعب تسبارلا لوي موي بذ
 . ورؤلا ديل سئ رصف نووسلاو عبو ا عسن ثلا لكن ملوث الا ثدعل امو مدل وقير ندانلا

 ؟ندنأب سلبا جرامرزا رارشلا ىل ع ايذارلو يبل كم ير لس سانلا رت اهلل ثترإذ لك نت
 وصنمانا تسل اثلا ينتاب وصندنإ ىلاثلا ليني بصي نا برع ١ .يتدا يق 0 ورمل روث «

 راو لاقت لرب ل ذل, نع دب زنا سما نبع لحفل ىلا تف نضال الي امنا ”عاسلا يلد ما علب ارلاركؤ راين ب
 هير فل عرانمرالا لا قلى سغنإب لوف يل عم نرش لغاغ لوب ذل ذل قبلك

 عملا و عاضالا اصف تلا ىب نعمل يرش هزل لاقل وبلا شم نط اراب سيدو قتلا ىلع مالكا ناوي يب ىلا
 ْ ل نيلارا» ىبتسا عير ناابتسانن نم ىلا

 نا ناةرث راو دش سا

 لاصيتسالا باذعو غسل او ننم | بيب

 فصلا عقل والا نارصم الا هزب فب

 ل هريظدديحتلا نمي بج اولا ام

 رمل ىروا ناد بييرقا ىردا ناودرق نإ

 ىردا ا ىارلعل ىروز نارلوق؛

 ْ ازرلوق يللا روعساوإا ل ن ودعت وركرفنيل لاقت اوا مك ابوك اردتم ملا زري نع

 دسم 0-1
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 ١ رمل «”ساتلل برتتا
 بيب يس سس سيسي سي ص يح سا.

2" 

 رشلا نىك ْمُهاَمَو نوخلا ةدش نم ىٍزكس سانا ىوتواهلْمَح ىلبح ى إل محرك ٌعَضتَو انتى اْسَحَصن
 :كلملااولأق ليي هللا فبينما نمو ةع امجد ثراجلا سس ارضنلا ف لزنو نوفاخوهف 2 ُكْيِدَعوْدلا َباَذَعَّنِكلَو
 بيك رتمىا هيرميس كك هلادج ىف ميا ارتراص نمءايحا د ثعبلاوَركتاو نيل والربط اس نارقلاو هللا تاتي
 فا ناكل هكيرانلاى ا هلا ِناَرَء لل ةيعادا يداي كَ هعبتا ىا 5م نما اطيشلا لع ىضقوكَع
 ْنِم وت م ٍةّدلقُت نعم تيرذ انقلخت ارثْنِممداواصا ىا رُكعتلَ او تعز نق كش تبر ؤ زك نإ ةكك لها
 ةماتريغىا َةَكْلَدِرْيعَو قلخلا ةماتةروثشم ِةَكَلَدف غضمي امردق ةَدل شوةَّميُس نمش دم اجلامددلا ىووَيََع
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 كس لجل كلام أَلا زمن يسمن هت اع ىلع قلخلا»|دتبا فاهباولدتستل انتردق لاب هيرَنئَبُدَل قلخلا
 همس يح سساااييبسسسبسس سس الا

 د1

 ْ "ند وسو رسول ءسا 9" ِ 22 1و ]ا

 .دياب اموهداتوقلاولا.كلاى اكرمك العلا عسب هذي مكتهم(ن وطب نم يت هجورخ تقو
 . » اي .يووأ دس 8و هب لس ع ل سو وما 5 هواش مد :

 ترخل او مرهلا ثم هشخارُمعلا ل ذل ] در نم ْدكَنِمَو دشالاغولب لبق تودي ٌقَوَيإْنَمِوْكَيَوَو كنس نيعارالا ىلا نياثالغلا

 اهتلء ادرك داتسبأي اضل ىرتوةلاحلا نر صدمل نارقلا رق نم ةمرك لائم بن ميلي
 1 مسا رت 0 ست عأ١٠ و و مي 7-5 هلل 9 73

 قاخأ بمر وكذملا كِل: نسح كيه تعنص 000 لان نِم تينا هتدا نو تعفترا ترو تلرحت ْثكركْهاَوأملا
 يب اال نو ” وب نار اا ( سمر طمويدا دل يك ع ش و لذا ص سا لاس

 3 0كُيرَم ءكث نك ىلع دو قوملا انتو وعادلا تب اغلا ٌقَحلاَوُم هللا بئتاب نأ, ض إلا ءايحارخ/ ىلا ناسذالا
 هلعرْيَحي هللا ىف كِواجبْن م سياكل نمو لهج ىلا ىف لؤتو كروبقلا ىف نم تعبي هللا تو 'اَمْيِو كاش َبنَراَل ةيرأ عاتي بأ

 ل 100 . الد و مدر
 داك بيب نع بنأجلا نطعلاو ن أميال نعاريلكت هقنع ىودل يب لاح ذطعا قاتهعم نو لكريم ٍنيِكاَلَو دعم ىَّرُدلَو

 لم سرا“ د( )١و .ل» سم 3-4 .٠ 5.5 0 1 9 5 ىو ل م

 باْلع َةَمِيِقلامْويذْفقُيِرْن وادب موي ليقف باع ُىَرِخايثْللا ىف طل هني ديلا لْيبَس نَعاههضو ءايلا حتفب ميمي لات
 علوا 0 5 5 2 -- ”ا هل د م مصر د 0 ىلا ”ك

 اميلوارَث ل اهذالارثككن ال ايهريغ نود ايك هنعداك هكمدت ىا كلي ُتَمّدَقاَمِب كلذ لاقبزانلاب قاوحالا ىر©قّيرَحأ
 ندب 5 نأ ثمار ةءاقم ارا وفوق سل اس ا مسوس ل ان 000 سس صو رو | ريع

 هبش ءابع ف كينن ىا يرحل عملاادْعَي نم ساما نيو بن ذريغيمهب نعيف ُةييمعْلْز ملظ ىنب ىا مكب ىلا كد

 مولا لورارتعرشا مر بلاط! نب لع لاق هارملا لذرا لا رقما نيلاك" ميز مدفع | | جريرعمط اسس تل | ره ب تتاكرلعت
 2 رس هلك« .دننينة تل واللا هدوم || |تاءالص لع قس الس اتتلا نم ةري دمج تاتراع

 فلك« رماقنا نم لقد اضو حرام لاس ناك لقمينتسكاب بيتل اب تدرتن تهزم لوقو للاس نا... | .ةزيئى لد صول نطل ناك امداعما تف بلص تاز لكل تش

 رفا ع اه ىنيتر بلا لق لقتل ”فاهس نم ةيوفطلا ناوا والا نمير ودي ك١ رع اليك لو لاحت الفةءافصو ترق ىارشلا ل لوب مرلوث هل يراص:رظنا لكل كي ام وبقدال لليل او
 لذرالاىلا ودرب لع مب [اقراعلاو نكرر ف نرغب صوص ىلع لاق وق ىلا يداضيب ٠١ | | ولاقى ١ث عب اطوركئاو روث حل لبا » ب ب ذلو كلذ ينازل نعرف مرو هيلا ميل لاو

 تسيياذارانلا تدمر ىدتسبلا رم ! لو تلق ىداس»دب اشموب الترع لاطارلك ملط ا دز لبي.( | نايا وكري بتل وفى لا -لملا» ثعبلا لع اهله بنل ايحاو لوقو كلذ ردقيالرنا
 اى ناهد انسالا تشب اورلوثو تابنلا لدين يعلا ىار ف ى )تكرر لو بلمس نالاكا ءاهلانلعافلا ماسر مايقل عفر لح ىلإ ز يجف اموذنا نا اسرعا نابجو فل ىو نيعشولا نال وفلان بت

 لسماع عير يلا عيلصشلا فلذا ونا بمس ملوث يح لل لب » لادن اوبن ل ىف تسلا نال ةرئازءافلاو ةلوصرمن وكأن ادامي اجدافلاو يف وكن ازوكيمة يناثلا مو رضدقتملا نوع ناادوجي نا ىفو يلع
 0 ائل ار املا هزم ,ايبشسل الا نث' هاوسام ريبوملاو تحن ااههاو تافصو ناز هرصو قم اوب ىلا ١ ببسإ || وارزسي در لاعو ناشف هريدقل ت يوزحت تير زيت اهداهبال ب الانا تمتشو اورام ار يشر بت ف

 (| لزاورلوق تيل حرر لوما ءايحا امن اقلعتضو اهعورف بج لو اًيتاييهو رنه لا ةهاعلا ةنررقلا عرورف ! الاء بكل عاف بم ان لوالا نالغ تف نن رت زلا لاق ىلاتلا لشي الك ا توام ١و ادني اخر قيل
 مقطع 9 م بلا» ثيراح ا نير طنلا ىف تزن اهئارباه نكي نإ! هاور ىذلاو + لمص لا ىف تن امل جراد لوقلاراهضاو) بلل |ةباكس ىلع ليشمل ىلا !ئيرقو زوج الاذب نايحولا اق لع تطع

 لل, لاب فلل مدع دبش عنب ىول نوع شرعا ني نلان نادل نمل نعل عال نهد او بغيت ىدال ىلا : ةردق ف لداج نسر كذام ما (يلبقامل بآل هذهإ تبسم انه ثعبلا سبيس زن ناس نلاايا لوف
 نمير ةماعلا :دلصالا:يعرعتلا ةزاعتسملا نر لعلك ى طارعالا مبعد تمل يلا مارينتماو بئاجلا | |. امو ضرالاىفىلاشلاو رقاب ادني او ناسالا سفن لوالا كلذ لعلي ثعبلا لبد ناكر ريب شا
 بابل لولافلا فطحل وون بنايه رنريت نسم اذلاب فلعل لوك ل سس" بابلو د | | نم تيسر فروق حالا ص لاما خقاو ناو ثمعبلا هدنع تبث اهيفنانالالماناذاف اهنم جرف
 عداقلارييطت ىلد عرابصملا نع القان لبا نم ضمنا نم مجان الانيا بنج يتبل وكو بمانلا بم اجلا | |. كرافت بسس سيلو »اابارتوادتالا لاق قطب اورتن ير يزف ثمعبلا ل يزل اول تعب
 وركن باهوركىلل بلا جل لضيلر وف لس بكت ئادشإب بانك ياو تس درت ءاد هيج || تنس ثا نم وطتى ا أ ىيرلون تكس لراطم٠”داوبارت لكلا ةروريو/دازبالا ثمحبلا

 ةيرلا هذ كال كدا ةررسما هر د لاري لق يطل نينار" لب ىالضن سيئا اومن | |. نب راق ازطاقتسو مناك قلما ريئلد يحاك قلنا سايعنإ )نعل ىدد للا ها: ةروصر لوف
 اعني لوازتل ودلك لارلا"” مبلل دقن عاج ىف تلزن إرث لو مدعو لبجى لايف تلزم | | بيلا رامغقنلا ندا قاسم قلل ةقل د لوف تكلس ل نوم ةاومو] دانت سابع
 ناكىداوبلا باوعاو نيقنانملا ف تلف تدرت عر لاديب ن/سانلا ضو ل وث بلع ٠ اهب لمتد | | تدافتلا ل عيت فلو سكوب اءابنمو بويصلانمةناذل !لعاكوب اء اهنه ةنوافنم خللا قليل يو زعل نأ
 تبالقو نمت داب لاهل ارثكو الغ تاما ترلددإربرفامب تنور مج اريؤ عع ةسرملا مرق اذا ممرصا ءاثواانتردق لكروت تلثح كرا "مآ اصقنو مب”اتومةرصقاوموطو مرر وو قل سانلا توا

 ىف تدعو زنم تلص ا ام لاق ان ل فو سئ للملو يراج تأرما تدلوو ضم ياصا آول نارطا وار جرف | ١ اولدستل لوقو نق علل مذ اللا نا ىلع م انقلب قلعت / نيب لوقو اننردق لاك هرقل وزو دبل وغم ل

 هدنع نكن /ل لش راسم قال لزتاىاديجي لاف نئ اع تهرجى لوقو نيد نك بلقنيفار شالا نيزلاذب .| | .ءايشالاغ الها يان نر شيلا قل دق نكن ا انت دقباوهر ست انتردق:ل اك ا نيب ىا مك يمل لرقل ل يدعت
اعدالا ل رقفو لو فيلا حراء داعم ا سايقلا ىف نوب اذ / هاربا ام ةداعا لكردق ةروكُملا

 . رقساالف ىلا م

 بويل قرات ايلا كا ىلار اننا و؟ل بمآ تهرت ع رل لاب بسلوك للاهل ىواصصا + تنل كش !' :
 نابي هرقل لوئابث مدعو ملؤلزتتف تتعطل كل احلال رند صق حدو اقشش ار ينم مسالا ىف لو ن/للزك نم لاعزف لوف لش ىداصاج ثلا ةرانر وما تسل رخل اننرجارنال نييمىا حك لبا ىلا لو مرا

 نجما بدلم الاء ملارلاقريكذتلاووارفالا مزليكل حلاو ىضراكرد صم صالا يف الدو ناو كيبل وغم
 .٠ 2. 0 "3 نا ىزاجلا نعل ومع ©

 نوكملالمينتو ف بطضاو قلق مك شاب يلق طسو ىللن يملا نب تروى: ترج لعل وف هع | |. لافطاء الفل لاقبث ب نيا يدق مين دماو لكى ١ تعيقر عش ملا عاد لك عك حلا نال او
 ٠ ىلا لما نير قم ا» م نلاوبف جل ب لفطلا او عرولبلا ىلا لاصفلالا نيك سدلولا لع َقلط/ ل فطلاو

 رب كراطا» ا هى ز لاصو و ريثوت طو

 5200 وطعم نيت دقت رون وف ل لا» عجب ريف رمال اعرنوكع عل تترسب سدررما ناري الاقل لو



 معلا ١ | !<«ساأنلل برتقا
 هل

 ةةنحمأيْشو ماض نو هي آَيظاهل ايو هسفن ىف ةمالسو ةاخص ”ئيَحاهباَص ند +: ابغرم ندع ىف ليج قرح لع لاحلاب
 1 سم

 هش سس لاس

 ُناَرْسْحاءهَكِلَذ رفكلاب َرِجْا واهم هلّمآام تاوفباييٌرلاَرميَخرفكلا ىلا عجرىاةههّجو لَعَبَاَقْنا هلآ مو هسفن ل قو
 9م ك0

 للَضلاَمُه ءاعرلا َكِلذك دبع نا اةعئيال مو 5ديعيمل نا ةٌرُضيِال ام منجل نم ِهْللاَنْوُدْنِمسياْوْعْرَي سبل نيل
 همس يسال

 5 ميو وبحم اى ب 4

 َنُحِيِلَو رمانلا ىاوه لوَمْلا شيله ليب عفن نا هيت نص رفا هت دابحل رص ةلئازرمللا ْنَمْلاْع يق حلا نع لنك
 تلطلالوح اوم َنيِنْللِخ ليلك قبيوتلاب نينمؤملاركادب نارسغلاب كاشلاركذ ٌبقعووتق بحاصلاى ا ©ُريِشَمْل
 ثم هيصعي نم ةن هاد هعيطي مم ارك م نيب مَعَ ملاك نلت نت رجب ِتَج لذ اونلاو ضرفلا نم

 لع ساق 3 31 هس 5و و هت مم ري ميتال

 اواَينَّذلا ف ةيبنا سم ىاُهنداهرَصْمَي ْنن نأ ٌنظَي ناك
 7. - ملل ا يمحل م ُ

 0 نمِدشتءطقي ناب هب تخلى عطني ثنو نو هين

 ب

 دشي هتيب نقُس ىاوامتلا لإ لبعب بسد ُدَميلَف خال

 رصن ( نع نودي ندي لَعَرظِبْلِءاحصلا ناهض دالا
 ةقياسلا تي ألا انلازنالثم ىا كد كواهنم دب الفاننم طبخ قنتخيلف ىثعملا اهم © كيوي اَمملسو هلع هلل !ىلص ىبنلا

 لام تونك م بوف للر ب يو ري ده ورع ل إل أ سم 1

 1-20 اوما َنْيْْلا ك]ةانلزن | ءاه ىلع ثوطتنم كله © ُديريَنمىِدهيمزلاَّنآَو لاح تارهاطينيبِييأ قابلا نارقلاىَُلرَْ
 مس ووصاصو درا ا ص  دساسألص رك سو وؤم ل ب هلع مو ل ميس 9

 موي مهنيب لصفي هللا نإ كاًوكرشا نيرا و سوجملاو ىرصتلاو_ مهتم ةفّئاط َنَيِيِيّصلاَو دوهلامهوا أَم َنْيْزَلاَو
 ٌرمْدْلا ةدهاشمولع هبملاعهّلْيِهَّس ملمع نم ٍءىَت كك لع هللا نإ رانلا مهداغوةنجلا نينموبلا ل اخد ابكَمَِهْلا

 :مداي اجب هلعضخي ىاُاَوَّيلاَو رجشلاو لاجل و مْوَجلا ومعلم ضر ف نمو توَبَملا ف نم بز يمسي ىلا ل ميعت ما ري وا
 مهنال نورف اكلارمهو بالعلم َقَحْبِدكَو ةولضلادوجس قعوضخلا ىلع ةةدابزب نونم ٌيلاْعشو "سال نقد م و2 . كيل م

 5 ةريرلا 7 صرع ١و ا دلو و م حصرب ملا ١ د وس ! م نم

 ا ص ص ماركألاو ةناهالا نم قواك عفي هللا نإ دعسم م كم نم م يق ديت شي للا نيت نمو نامي الا ىلع تققوتملا دوحسلاأ|ولا

 ١ نيو * ةلوأو سس و ف 50 95 5 5 5 ااوص هللا 1 -

 هتيدىف ىا مهري اوَمَصَمْما ةعامجلاو لحاولا ىلع قاطي هوم صخ يسخر الا و روخ نوتمؤملاىنممَخ نه

 نذل الج لك قرت ارسل نم قري رج تابلت
 فتضرط ل نوكيس ىذلاكم يفرل تايثالنيولا نما تعرط لمى ا تحط لو تل

 تعرت ل عرشلا ديب نم لالا ناو فرط عش لكن ئاسعرلا وها قتلا ىف و ىو ايس رفارف ذب حا نا يلا

 نرلاىف لدي ال ىبدرما لاني الط رسم لع وا تمانخ ىلع ا مازظلا ال ارسلا لف هريرعل ناوبب هرصاو صو اىا
 لبحبا ناو ورش رفا ليلك تدل سوم افنا ىف كان هرارقى أرنب مع ىف لوف لس# اهم نان
 م لئوا كش لغو » «ارطلا لو ارسملا لل هديمجل ناو هريعاوريتو ىا تهرت ع يد يدل نيم ذل ووو ا هالغ

 نئاوريبإ جل اوريمها كي ءرحئلاب لما ملعأ ا ملوث لس لا» انكم ندا ىف لدي ال ىما وره ىلع ةلين أهل

 ببنات مث قبلا نا لصأو او قرم لشن ل ميقمال نعل نمل وق حبل نر

 ..طيب' نا تدك /ق رح ايت امام قولت اف ل ىلع اديتعم قالا كرو قزم يتلا نا نا
 ملا نلا كلذ بيري قلازنل , يتلا يقتل دكر و بولطمر ف حاصلا وم ايلوالاو تدلل كل صاوت املا
 م :لزانلا مر صوتللالا لاذ اواي وخر دفا ليل مايك » تبيدلاب داوطلاو ريواسملا ىف سولج ابائرمإ ىلاعت
 مالا راو بهن ىواصا» ا هشْال تايعرلا طبر يقتو ساخشالا نب قر لق نامزالاو نك الا كل
 اباغلو اني عفت اوزعلا تنئازنا تلق, ان م لص, مب او ورث بيرق نم وزع ا وهرب لوف لد ىا ةرثاز
 لطابلا,و/ز راهتعاب تابثالا وردالا سفن ىف رايتها فشلا نإب بيج) لصق نتلاو ضراخنلا لصرف مدقتامف

 لئالوم يمس هرعباءىف لاقي كد لوم يضنرماتلا لوقا مذاب وصخ ريملو ف مي كل. دام
 ةتبس/لل هابلاد كشلا ني اجل اوداهلا نارنم اب كتل ب قعد روق ص دكسس لهي: تلا ليبس
 رلقددعولا قسم لاثلا يف وريفرلا حن دالا ىف لذ سمسا هدعب م لاقي ذك نور ابابلتم ظوكة لاص رنج اعملو

 أ هزب ف ئاكارذلا ىل لاثاراذلل تمن رشا نا ل ءآوأو سينعملا نس لكى بقع نختم ينو
 فهمت ورف لالعاب لكن ال تعقس ى ارو ب لمن شوش شنو فل للا .عيطع نم مارك دود
 ىارقنع ورفيق » قئتغا ردن لد رق فقسلا كلذ قف لب ادي ىار يفر ثيل وو عدد

 ملا لوف نمو لب ا ناله علق وم اننا ىفو حراوصلا ناك لا نضر يررايجبر دبي اها فل سفن عقيل ناب هب قنا

 مس زا يلا قانتغ الوب ىذلا مزمار يراو عطقم دود مالك رئايانككا باب ن' مالا ىتبنا عطتني
 لوزع متلوق مو ندم ليم ا نالف عطش سوهاقنا لاقي قنتخجى ارو حلل 1# رون ىو درا
 مس عينا ناطسضل ليل ريد ل تهزم عتيل وغنى ف عطب ناب وأو ىتنا نعي ى علي
 ماداعلا فب الاول داس لبكي عر عتب عل عر اصلا كملوف ضخ [#س لك يدا سب“
 نانتفلاوبىزلارلف هديل هريكرلوق فل ظس وداع :ىرسوإو امن ليش ررمشلا لإ مانزل خللا أ بانك

 عنز ةرايعلاىب لاا نايم رن لوف هل لس لب دف قو رو شا لسنا ةرعن د يري
 بالذل يدقسلاو نشف /لوقلل طم قتلا امد لق لوقو اهلج نا اهم ايلول هيلو لسوف
 ىف سور ير شن لصور ارا اعنا نحل اوروعسلا ىلإ ىف واني نيني عما وق حل كا لك

 ال نإ ناد هدايصو يواع١ نال ظيغي نلاكى ف يشب تهل اهالو يولي تدراصر مم احمل جراد ايدل
 لكرح ١ ذو ابهلور وجا يزن ىف غلاه املا نضر قرط ايو ومالا ضعبب فف ادم بريس للون عفي
 يوامض كاءرقم خراش ا معد مه اسم لااض ند رب مم (تنخ قدي نا هرها رت ابو هنا ىر اصققف د ووعدم

 نا لا انستخالا رعب جلا عقيل ليقو نقف ىا عقب كاتب تعقنس ىلا اليحدسبلف ى |, ايما ىلا بيبو ري
 يكن يمي لرظنلافنىروصيلف ىا هريوصتو هتلر ملاترلوف ظن ايوا الع هرمز نو عقلا شرف وإما
 »املا ىلا ليجد رسب ىنعملاليفو لكرهنلا ميلا ةاداضملاو ةدامطملا باب ف رتردقربلا تدنن ار ىصق وب ىلا

 ندا | ميلعر شلال سور عن مع ىل دهب اهناذع غلب تصرف ليل ل بثو ىلا عن يلع عصيمد للا
 هابريرب لا ناقل ىلا ىدبيرشلا ناانلزئاو نقلا انلْنا ىاد انلرئا» ب لع ترحم زوق يرش

 ملوث فلل نييلاكلا» هانلزن هيكل تيطخ مج اد لن وادب ديربي نب بيش نالو يعمل لو
 ال رانل اىف اهباحصاو ناطيبشلل ,تصنو :نحب ١ىلرياحشاو نط دصاو :دتسسسس إب دال اف ا: !طونه أ نذل نلا
 !”ىراسنلا نم ف امنا ةرقنبلا روس وسلا مشل الان دوبل مى م ةفئاطرل رتلعك ىواص'
 وللا ورؤنلا ن الص ! ل ملاعلا لولوقيل و سمسا لمقر انلا او يعي 2 م, ليف وب اوروملخ 3
 اناث رلوك لك يداه » اهي نونلا تلديا سوب لصالاو تااساينلا نوهت موق, لبن
 ىف دوعسلاوبا صلو روعسلا ىلإ نم ف اطدوجس سانا نيربكم ل يجسلو ىارو املا مي ل دير عم لعفب عقيترم زناف
 ووجسا كا سيدو ةرصاو لك ل ز ايل او نقتل رع عجل او ا نيجم لرتشملا ل يشسا عيب ندلع ابو يلوا

 الا نعمل ىف ميلا رشسملا لعشلا! تعرق ام لحي اند نر مكث هط يا دلتا دسم اووجب يظن القتعل ريغلا شمل
 طع زوج ونيل نم راو نموت ةيفيبلا اه زبي » لقعلا روج هرمال ناهز الاو ةيعوطملاوبب , لقتعلار ثكدوجلا كا ىرت

 بباب نوب و يكوطلاو عروس اود مو ءرمكو ءالقتسلا لكلا نب لرشلارزقل اروبا مدارات لدإبورليقار لع

 |” لجبا مضخم يزفم ليزشملا ل عمنس زورو ايظفلاكازا لرتشم نا لاثلا ليو اننا ىونعملا لارتشالا
 فللا» ةرلصتلا وجبل نوي ردطصن ات اولسا ىف نئلل تهطعرنا ديري و ؟نونمؤملا بد رو ف

 مهاخت اهو رن بدبسورسغملا لاق اكرافللاو نسنمؤملا لوو ةراشدلا ل ناصح ازب لوف
 رورخ الا نيد بسيد نقيل غلا نمل ناك طنب يلولاو حبر قنا ديدي و ددتط عم ثسزح ا نب ةديبو ضو هزت
 لاقو رين لبق اني واب نرسم مق اورّسل اب لدا نع بانا لب !ىلاق ثدي يس نكلا لب او نييلسملا ىف تزن
 نيتك نفعت ماو ب نكن عرسل لاما امبو كيو سو يلع ثا لصون اننا مس ثنا نتا عنخ نمل
 ةرئالاؤوارنوعم نقحر ايقع اب غل ١اوفك يزلاف وقل بقتل اوايندملا ىف ماعذلااذب لب تعدم اوارص فلو ازيد
 ام ل اهنرسا ىري نيب موصقلل نق | /ياونكن ' لوا از ا جورشلا مكبلاطىلا نب لعل اق اذل و بيرقعتلا ليلري

 ملف رسل نوكرشلاو سرجلاد نباصناو ىراعنلاد دورا مبتسما افاد لوف كس كدا
 ةورملا نإيدالا لب ملا عم راهبنكرشلا ىتتن سابك ! ل اق ناورف اكناو نوضصملاداملاو خلل نايا ينعمون
 كرش! ةلبو لل تلطع المل اورو دب لسع ليا »رخل ارو محن ونؤلا
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 ك ىلا لس

 نال الب لع قربت ار يس نتلا نم ري رج تارت
 تردقانبدارلاو ندرك هرإي هريي عيطفتلا إى عطق وق تسل !

 ملكنا ىف نا ىلا براتشاو بطيب تدلعج ىارانلا م7 تلطيجا ئعنرل وفد هلطسس» راق

 ؟ن از اابرزكت يساقلاب ريرع نم حم امر لوقا بال بيوثلا طيكياكمب”رانلا ةطاصا نع ةراونسا

 مسيفدولجلاو لوقا اذ الار مصلاو ريا نم ميلاع لج رويل وقوة تم نوبي نا لقت دحلا هزب هب هنوف
 حر مدوبجلا قرت ىاددفص ل فب عر ل اثلاو ربط ايو مر اف ب آي ىد ةلوصوملاب لعرفطع نر وظ نابت
 شت اللا ىفواورفك لا لظووتي ما امر ع ن اهجورييضلاازب ىف زوج ًاريرعنم عماقسربادرلوث كيل
 مرد لدو ةيئ امزلا ىلا دوق ريما نال ان اربجرلا وتل سمأو لع بم اهنا ىلانل او قرت تسلل ابا اهبرصسا نالرق

 ديبالا نوال ةداعالا نال ندد اعيف نوجترفي منعم اعملي اهيل اووررلوث كول را" دببديذد ملا قايم

 بلكا» اهعماقن يزف اهب غلب نك قوم رطسراو مري نا نسحلا نعد عل نعت ماما رلقنو زم لا
 نار ةراشا وفك ذلافراو مافطع اون( روق لقي ل اونم أ نيذلا لضري رشا ناري فك

 قبة روصو اهم تيرمرواسالا نا ط ب ذ ل انطعروبجلا ةدارتال اكو ري ب لوث كك سس ل نينا
 ىاؤلا عسي نإبرلوث كيل ن٠: ةرؤللا نم ةروسالا دعت لذ: لبق ١ عفر بعزل ب لولا عصب كإ
 ملوث 4 - لمج »وخلا بن ابحىلام ل ىلإ للا نقلا ب اعد ىف لعبنا خللا ل عصرا نال لكي
 كوز وعغمل فصل بص عضو ىف لح اق (ىا رواسإ ن ن ايلص ولكي ردت ءالر داس لحل ع يطع بصل م و

 نا لع لال لل يف /الكلا بولس ري رو ارث الو رلوق تيل وفو بيطار و نط تيب ةرئاذ نكد

 :لورشا ىاؤلا بيلا ىلااورب ولو حلل ىداذعيب »ب لصاوفا بيب لع :غذ ىملاوا ةداتعملا يشر يرحل
 انقدمص زلال دم اووي نا مما د قرارا قرشلا مبادب دا مزلس الا ىار يلا طع لاو ديتول كلا ايندلا ل
 عمئارشساالاالاالوو لوف كيل كرادما» كاسل لكب دوبل ىارشنا دير او نجلا قرط ىلا مباني د هدهد
 ايفا الا الال ل نع نوييبلاو انا لقاء ل ضنا ثيدح ا ىلار لوقلإ ضف ا ىلا وسر يكوب و اهتطدع
 امنت ابشلا ىلاعترشلا لاس ةدايسلاو ةراوسال تلصح اهل تام امبالا لامعالا نمر ليلا مكان لاما |
 ىثدربقا لع وطعم ذا ب صاروا لال يف ه؟نورصيو لوك بل" ىداصا»مركو هلم ةرزخ لاو ايندلا ل
 لاسارامتسالا داري اماو لايف اور لاح لخالرلا مصادق ئيراطم ا نبدا تاليد ان ثالق طاملا طع

 دمافوبواوزفلل عاف نبرلاعا ىلاثلارصولا ل بقتتملاب لوؤم ربك املا ناو باب لعتا ثدلاخنلاىنناملاب لوزا

 ةديزم لورصلو ف اولا كا ثلاثلا تهوزومر ف اف نيلوقلا نيب لطوو اولا ل مرا] تربشملا عرراشملا ناار بال

 اسنغرلو هلك شع ّئا» نيبو كى كسب طداولا ةدابزو نورصياوزفكن يلا نا د يرقتن ارب
 داع سشلاويعتملاو ”لييذملا ريف حر فن ىذلا عطومو, تنم ا هته وزن ىلاثلا ل وفملا نا ىلا هن دققت اا
 فتعس ل لا ودمت او قفاشلا نع نم نر يملا ماولا يسلب دارا دابلاو هين رقم ارو بلف ١ سر اذن ع
 لزانلا لب تيدا س فل نوال ماقال نلافر يفض كاعلا مر قبر ل ىروثلاو فين ى او فلاب رعاكم راو

 هيبكب ىإ مّلظِ لع ازءايلا ومي هيو دري نمو ىراطلا لاو يؤ كتقملا ُصِكأَْلا دوس سياّدلل قب عتم و اكمشتم كج
 مث نمو هضعي ىاولوم ويلان َنَءْنِص هونك مداخلات ولو أيهنم بكرا نأ

 نم يب ْرِقطو بم نب ةرتش] نأ ةابرصأت ناقوطلات مز عفر دق اكد هينبيل تيل كمه أديب
 ١ اتفكلاي ياكل ىف د انْنوأَو نيلصلا ىادجاسو عكار عبج ":ِدوجشلَلَرلاَو اب نكيقملا َنْيِمِ

 اًبرشو الا شوأثيمي ههجحوب تفتلاوكيراوبيجات هيلا جحلا مكياع بجو او أتيب ىبمكبر ناس انلااهيائسب'ليعلعا
 كوي رمالا باوجو كيبلوهللا كيبل تاهمالا م اجراو لأجرلا بالصا نم جحي نادل بتك نم لكهباجافائرغ_د
 المحرم اوضلا ىا نيتي ىتنالاوركلا ىلع قاطيوهو لوزهمريعب ىا ماض كلو نبك ورايقو ئاقكاجار عج اشم لاَ
 7 لاوقا امجفوا ةرِخألا وا ةراجتلاب ايندلا ىف 6 ٌمِفاَكَماورضحيىااٌوٌنَهيِل ديعب قاررط )قس عبق تكن م ىعبلا ىلع
 2م بق يقرر اي ن2 لاوقا قدرشتتلا ماي ارخا قار خل امجد وا ةفرع ميو ةجحل ا ىذرشع ىا تل عِود مذ وطال |وثأكلي

 ادري لوعفم واول ١5 ىا
 باذع نموجهقي دن ىا ناردخ نخويا

 نعراخألا ىل يح ىدداصتراجاو لم لدا عيب مري اره اف" ل لعد ارهس اهلك م رجلا نوري وذاك سابع نب! لوقو
 لا لسوزنان بو ئاق اهنمتلكادابع ابيض عري مرق ل موترتلا نلااعوظر مرن ب ئلارببى اء شم فيكى
 ويلا وزب ود اري ا قيال لوط مالكلاو ىواننفلا ىف ىوتطنلاهيلعو ةفيبطى إنك ةتاورومب و اهتر اهاو امي زو لدالا.
 ادلة تاطعؤلصو اون ايئاواطقو اهذذصوا اهب اش ذعوا اهقدو الصو» ايلا تايمر دابا ملوث علل كا
 جوابلا ننلاكىداطل هي وارلا لب يدايلا نكاسيدارلا نا ىدابلارلوقن لبو ترامب عقد ىراطلا لوقو تايعدبس
 ةنيبيبملا ايلا نادي رب هيبسن ىدرلوث صل ع ىواصا» ةيدابلا نضالا اهبلا ىف بال نال ايدابو ىداطنا م انا الد)
 لرثلاوم ةداسشاو دب ايهم نو داخل رشا و ايه بلدا كاب لوالا نك ل ريدا قد إرم ىلاص ل ثلا لغو لعفلل لمص
 ايتام اذار ؟رلب لي لعر لقب مب ليد ناولدوعسنإ ا نع منا ىل نب ىدرد مكر د (رحلا لوتدوب هاطع ند

 هلقرو اقرت لوق نى ادب نضملوف يطل كا » ىراغبلا ذل ىلع كود انس اوما باغ نك
 ى رتب لغثتحمبرمظس نا لع لعفدلا يروم نوت ارك مي البال ف /ذلا نا ىلاروكذملا هرعت راش ايهيرلوث
 هانبرا ىاانيب وق ل لق نينرعملا عى قبو ةرئااهنا لاق نلزناينادلرمف نمد هركذام اهب
 ثعبل تيرلاازب ةراهيرملا هدف مزمزب اهيا ماو را فل ىف زب بر ماو ليما هريلو نكملا نياكي نبيل ل صا
 ارانب اهارؤ نولاللل ب الك لير الا ىف ساس نال لع هرعا وف ب ترف موك اسا نئتمفشلف ذاب احدا

 رولي هيث رود لع نبا مابا كت سار يفد تيب اب تم اقف تملا .ةباعسرشلا ثعب ليي
 تيييبلل ىرهبإ ريف قلبا لب ل طع اياب لجتوافهقسل لعمل و تييببلا يفرج لواورعدددب عرر ا نود ءايما ىف
 مريب زا نبا مليرق مىعق ميري عقل هلا هاني ميل بادعب ملل لكل ينو ملك كل لبو ثدي ليت اند
 ىواص ١٠١ مالسملا اييطع يري نبا ىشب وريف نتيقيوسل ا وز ناهزلارخ6 ل اههدبدي ماني لعن ألا ةيقاب ىبد عاجلا
 امال نيف ميالب ال ل اهترشلا هاوي ئ سدوم و داك نوح دجال تض اكو 0[ ردق اكو لوف طش
 تلطغا عمل تن ارباظا ب نيم لوف صيلسلا | ج, ماما مال بتو مد[ ثييش لبفو تشب هانبو مد
 "ناي هدابب .تبيسرافلاب ةاشع روث حط لك ورهف اكن ن د مايل نا ةوهصلا ناكل

 «ةركهراف هانعمد بتم ايدول ندد فص دا عم كباب عمب ناديي هانحمع الكرد اولا ىلا نر ابو
 لاق ناسا اتلاف سنا نير نلن تااوطلا ىف ل ىلاق نيس اب نيد يل افذيعب نزيف هلل
 رمزا تشي نبإ نئتنخ ١ تلقف تيبل نار ناف لاق لالا بر هش ةزيبم تدق تيبلا ندي
 نرش ل ةقواصلا نب او :دليملا :طاطلا هرب مشا تدلقت درتكاف باش اناه تدجرتاو تم نسلم

 رك يرنزدلا لاقل الاوكب » كتاب قلق ير ىلاذلاو ندذاب لشي ا هبا نابيتد ملا هذب ىلز وك هكادرمشنل لو
 0 6ر7٠ تادايعلا نءاب رغيف رجالا وب دوا يو ةدايعلا هم: عف انمدارإ عال خانم

 هروص ايف سيق ىلا ليجمع لوق حساكك» اهنم لرب ع سر تو ليهحتلل نظر زلا بسس ىا حس

 لمت" خيش لكم اجا ير اي انلا ق ىدانف ىرقلا ل تدر د امهسأر ايبا سمضفر ارثلل
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 مرسم ١ !« سأتلل

 اوُِعْطا و ةيرتيسم تناكاذا [هئِماْوْمف اياحضلاو أيادهلا نم 5 دعي امو ديعلا موب قرضتىتلاونغلاورقبلاو لبالا ومَكْلا
 0 ااايااااب0ااااةاة0ة0 “01 <00 0 ا ا اتت

 ةرفظلاٌلوطكو# كيش و رهخاسوااولدزي ىاكهّتكَب اُصُقَيل عش رقفلا دي دشلاىإ تَرْيَتفل سباب
 هلا قاوطاوُفوُطِيِل ةأياحضلاوأيا دجلا نم جهود نسا فاو و7 ره ل تختتم

 1م يب يس سيب سس لم 0 ل رس سل هس ب تحب هيو وج سس يصمم

 95 للا" اياكا تن وملك يب يللا نعي 01و

 ا ُ

 تن لاش
 8 وق ل رب 2 9

 أل تبيريخ "كلذ عضو تيب لوا هنالعيكقلا ىإِقنيمإ عيبا ةضأن
 قرخألا ىف *ةترَلْدِع انيَحاوهظعتىا عه هكدننالحرالاب هولا ٍتْرحْمْظَعُي نمو دوكرملاكلذناشلاوارّصالاىاردقمأ

 . ينل وه هم مرآ ل احس سرع خ 1 د ا ى عراد 5و عر ٠ م5 >2

 نوكين زوي و عطقنم ءانثتسالا ةيالا هَحيْلاياَحَحَمْرخ ف هديرحت يع لعام جلا دعب الكاري يك تلو
. ' 110 ' 0 

 لٌوَقاَوبِدجاَو ناتوالاوه ىنلا ىانايبلل نم ناَكْواْلاَنِم سِجتلا|وْنَتِجاَق وو توملا نم ضرع ايل ريدر حتلاوالصتم
 و4

 'ش . مورس 9و مورس أذ هيلل 3 ”(6سه 6 نإ 0 ٠

 هو هلق ايل ليكاتي َنْيكِرْشُم ريع ني دىوس لكنعديلداعنيملسم ولي رََبِح روزلا ةداهشوارمهةيبات ف كرشلا ىاتروُرلا
 د ا ىلا روب بببا 35 ت ووجب هدع "برا 2 ١ . در قمم |[ وا و ق0

 ف هطقست ىا يلا ٌىِوُمنو ةعرس» نخاتى اٌرْيَظلا ْطمَف وسلا نم طقس دخ فوايدإ رشي نيمو واولا نم نالأح
 ل

 . [ىهو اهريظعت نان ىاأُهناو هاَرِبإََس م ِظَعُي ْنَمو |دتبيرمالا لبق ركلقي "كِل ذ دصالخ قيال وهف ىأ ليعب ©ٍقدِحَس ِناَكَم
 ظ اهنا كي ئرعيأ بي اهراعش الرئاعش تيمسوعلنم ©يوَقْلا

 ملام 5

 0 ىوقت ني ىمستسنو نّسحاست نابممرحلل ىدهىتلان البلا
 قلو هر تقو ىَكَسُم لجأ ل اهرضيالام اهيلع لدحلاو اهثوكرك فام يومك اهمانسبإ ةديدج نعطكىده
 ميناج كلبق تفلس ٍهنِمْوُم ةعابجٍر يأكلو هعيبجم رحل داما و «دنع ىا 6ِقْيتععْلا تملا لإ اهرحن لح ناكم ىا

 000005595550 ماا تاتا مكه”

 اهجيذ دنع هواش 24ه نق مك هقرر أم لكلا مس اوني هناكموا نايف[ يو ىا ناكموسا ارتكب دصم بعل حتفب 5 هريوصو ضو راو ننوه ر انج ١١ ري وح اسري ح0( وس دكت كلا الام لك ةدركىر اعشلاللا ا ه٠.
 00 تت لا ا

 اخ تلج لاذ َنيْل نيعضوتملا نيعيطملا نبوي ادداقنا اويل نحاول وكلأَو
 ملف يمر س هريلاام مص 5 سور 3و و

 ليال وَةَنَنَب عرج َنْدَبلاو نوقادصتي © َنْوُفِقيي فر
 00 ااا اة ١ 6 6068686868646 ا اا اا1ا1ا1ا1ا1ا1ا1ا6ا6ا 2-0 10رب برر 010171210101017“

 مهأهتاتواىف وَلا قلو أيالبلا نم مكإَصأَمْلَع

 تق
 َننِريضلاَو محبو

 ايلا

 دع اَهْيلَعولن امس اورْلَذاَو ىجقعلا فر جاوم ٌدصتامك ايندلا ىف عفنٌة ريح اهيفمْكَلهني دمالعا ِوُدْئربِإَ م نوح اهلاعج
 #ذ 000ج ااةاةاة0ة00000و00 303033

 م م

 نم لكالا تقووهورحنلا دعب ٍضرالا ىلا تطقسا عيونج َتبَجَواَداَو ىرسيلا ديلا ةلوقكم تالن ع ةيئاكٌَفاوص اهرخن

 نيل الج لع قرهتعمار سا نتلا نم ةري رص تاردقت

 ساوث دارقفلا فاهم ىل بوي جرا نري يلا لال ىل د اذاو ”دتابا فيري ماابي نم ىا هاند

 نينو عنا مد نم كاب .ةفيطعولا ىلاقو فاشل دنظا بحجب ولا ملا نكير كالا زوكر لذ ىداطيس بسج اولا ندد عروطتلا ل اربد
 هزيارد تيسر اهل ابو رش دب ءباصا ىذملا ٌللايلاو شايل و حللسسسسس نيلاككد» ايبا وس سبستج اولا لكي الف
 ,جرإوحلا نلضيمو هرياو رو لدنلاب نيب شر شعت لس يدر ” هريثك كرو

 باذاووظنا لوك وك ب عا !؛طبالا تعتنإو بسر اوشلا صفو سأل ننحاى ا ثمل ىلاهءزوظنا لوط وق
 لوقو رعت: اوتيل ىا يرتد لا بر انش كت هاما رئت مدب لفى والا نكن اف لاذ لب لبنت يرو ثلا
 هل اول ديب ىا طوق ار طا ذي د تمام ءاضن هرمي ”لارئالا نلاك لاذ بوزوملا نام قم ال ناو نرماوضقبي
 تيبلوا نال أمرا ملوقت فال # لاا ئحلا صايل نإيب لب ةلاذالا قد اضقفلا ترجل ذ اذ اونعيييفت
 يدلنا جارخادصق انناف حر جحا ماو ىلاعترشملا معن هديل يل اراسرابجت مرق" ةريارج لا السنن م نتحمل اوا ساند عطو
 اذبو ثتدوزومر تكلل لوق'ن ا ىلا تيزي رانا كيد نانناوارهالا ملوث يل # ئدانغيب !”طتنلا ود تنم

 نب لصغلل ريو ازور اك قاب نوادر خأ مالك صوم ااودادا م لكل نم :لمب ورك انا ر اولا ةاع ىلع
 لن 0 هرب يلع ل الا لو تسكت "٠ صاد مالك تن ندا ناب الك
 وسلا قيقا لد راسن اولي خل لج ىل و زيتتسسمل او تما تع انعملا تنزف ير ورجل يلا لاو يلائم او
 صام بيب مانا سنجر م سيلا ةرمأما نى اكذ نال عطف ةذتنس انزل تلفا#- جا: مير
 ولا راوي انرلوق حسبك ١١# لججا نم ماخالا ف سيل نا عر اطفال يجو ليو هزيد تنحل
 .ئاوورص لع دلظفاح ا لش رع الهلا لنجل ضو لع جمل اهلاد ىونحمر زق ناثوالا ةذابعو اسوا اورقل الالى
 لادم ادرار ينال يشيدردزلا ةدابشوا تيب لو كله جا"اذب ع عفن لا كرت
 ةدابشسو ملف فلس كلا« طارش ءافنع يلا هذب رقم كل دوزلا ةذابش تدع لاق ليش
 كتل اعترشلا رز شاب "ارشد لن مد زوق تل ىداص»» ةيقيفح مب اف اهب ايلا ىاروزلا
 نأ !ةلاوئال فلاب ذل ل قت ليحل فلي لاكن ا ل ءاهسلا نئادابلا احيا لاعريبشس ا: حلاو
 مطعإع ه[قبك ىلارتخا نهض لو يبل ل ىراص» سال يري ل ةديصل ا ىف كادت ال حرا رلا هقول ربل

 تيم ذكر اهلا نإ ط تس ننام ويك اببالاو نجع نعرشلاب برخلا نيدبل نا نا نحو رسل لرب لش برا
 , سفن تالييال نال ءاهسلا نثىداببلا لاح كرسملا لاعر يشل قو لاحد ميلا لص لف جرررل ا ب تسوم و ريطلا

 لا نبع | ناكملا وقتلوا جريطلا بالتسم ابادإ ”لاوخ ال فلج وزن حيرلا طقس ثم عقل حالي

 نيران لاف يول ل قويا لوا نايل راش يفد رم الك عيل نت صاغ عر لخلف هيلكس
 نيك لؤرمالا ىاخل امال بتر قير لق رطل لا: يد ول نايالابضاطخ نكي نيدو لص ل نخاع

 . اهنا ارئاهتسلاف الاون ايسسلا ةاهام يلع لج اكو روصفربف لح ا ىف ىلاق نك يلا ىبر لق لل #س :٠ دوتسلا ىلإ
 :قلاط/ندبلا ىو وقبل اهداف لب لجو بص اصر اهكروصت عرراشدا مالك سيل لوقا مصنو عرايشلا ل اك
 هاف ياعهها ىارشل ار همت وق نا ىلع درو نابل عرودد كنادملاوروحسلا ىلإ ىف لاق ايس لكم د ا هدعب ام
 تلثطلا قت هدعب اد نثوالاوب شارب افتم نثر اب اند نديلاو هذع ين ىملاعتهرئافشسد جرا ماعم نع
 مل اد او جي !/اطه ان اثنا عرابصملا يف امنع ارث فالاو لامسسملا ة اعمل دن كور وصنف نبل بد ملأ
 ةولصلا عنا ىور وأن مح ناب رلوف حل لح لما» فس انملا عطاومرع حملا ورسكلاب راما ريش ةدعاولا
 ااثوالا تالي نعل يك دبا ناو بس ذ نا ةرب غلا فل جى ال لبا لدينا اىدبا /لسلاو

 نالا ةراشا دق مس لوف ىباؤنلاب انتج اورمادالا لانا نما بيولقلا ى 200
 نإ رك مشل اب ماتساسص تب لوح مه حرار ريب نور نط ررعظكل وق واصا# تفوزمز بالا

 جادبلا ىف لاقدإطنالادع لازب نيش ويل نر ةفييطملا عاام قفاشلا عازب :مداهبو كرر لوح للا عام
 لو امنا عيت مرا وزماو لوك يأن” » اهرب لو نع قذنتسسما ناو اهيكرابب دكر ىلا طا دي لئاس نم
 9 هل الا حم ذي ال ىرملا نا ميو كلا تاو مك ىلا لا نم بيسر فلا هر سف تملا ىلا يبطل اهننال فلز
 قاف تضانالا هاو ىلا لحرف أو ماعم نإ دريت ودق وجبن ب ماشس نحر وت ريض زب مي ىلا بست طوب اه
 امل وجسم لاف لمت تعيدبل اب تع املا ذا ل ايل نببا نر كر ئبلا ىلو ثع وطن ارب يكمل لحجر احلا نا تال
 ”نإرقلا «ذي نا احسب ىذلارمسهل لوطم ان رقانإرقاهجذ ىارل وكول لاوس قيقعلا تيل لا
 لاب ضخما ناكلاوبب و تسلا لوزن تايعئالا ناد اندم ل صاب سعضاوننلا ريالا
 مال كلذب تسي كي تت ةرفإوا”قان ةءدبما حرابصملا يلو تيس لاه اديا حلا ندب لبالا تيبس «؟ل ل: مورو
 تما ثان ارك ديلا ىلالطقلا ىف ل اقاك ”وفاشا لوقو لانى مطش للاقدزا» اهنونمتلاناك
 لواقلا ل لاقف فش إ قف اومامنأ عب ررثلاو فلا نفاوم د هيلع ىلا ملك د رقنلاو لبالا نعم فيت ىلا دنع د لول

 ياو هريقو برزت ىف ئمورننكن إف يرك ارق اكو رت ندب حرزصلا فو ىّيزفبلاو لالا نان ةلرحم ةلادبلا

 عر يدم و هيلعرشلا لصرلا لوس حي انجرخ لاق ا عدلا ىضرب ابن مل اشلاوداد ىلإ نخسسس يفق عرش
 را ادكرباجب ثيدص نس يرىل دة ىلانم عبس ك ةرقنلاو لب لا ىف رشف نا مط هيلع شا لسا لوس انما
 رش ا اي ىلا ير شلا مالطا نيم ىلا اح رولا  كدبلا نهال ىب لب لاهتف ةرقبلاو ليقث دس
 ف انمابذ/لوق ىف ىامدقت اكملوف هلك كره »» ادعج ل وعغم اثر شا اش ناد ادت مسا ىل افاد
 ندي اوب هردقرلوقمو تاع ب نوم روق شلش ٠١ !رذيلالاءاسيلعز أ او بول ادب و ىمسلج ىلا
 تعاوضوعلا ع دايز لا ثمل” لع لوف ايف تدان ابك ب ا نع منح ىلا نيا واو راك لاف ى عب نوبت نوطساو
 لاقي تطقسر وق ب لطلتا» اعلا ةدورشم وا :نوقتعم لوث هه للأكل كلذ ل درو ثيديل
 طاف اب بو ناطر الا لع اهيعوقو بونجل !بيدتو نا لطول لو حيدر طقس اذا بجو بهيريث اه بجو
 ل بكا» لوصول رات اي رئاعلا يرق اري حل ١ طقس ازا بجو
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 0 1 ارشنو اولاو) ول اوتر سنام

 يه ولاق ا ميلر ينعترا حجرا لاق هناك وجر
 رملوت

 لاقل

 يعم تاون

 اهنقتمعنق لاوس يبن ئىطخم اهي هرنع اهب قارا حل اقنا ليقو لأريلالو صرتي سفن تيري ىزلإتعملاو

 ىلا ناكملا ىن لك عرش ىف مديل يعملو ربنم بولا ترادابع حتوم حطصوما ا ذييدارلاو ةدابعلا عضاوماولطعد نايدالا |

 م4 ْ هلا را ركع , سانلل برتقا

 ىا كلك ضرِتملاوا لئئاسلاتكحمْلاو ضرعتي هلو لاس الو ىلطعيأمب عنقي ىذا َعْيَْلااوُمِعْطاَو مكْس نا همام

 آهموحُل هللا لاَيَنَل مكيلع ىاعنا 0َنوركَسْي محل عل قطتوللاو بكرت رحت نابل اهلوحَْس ريخستلا كلذ لثم
 كِل ذك ناميالا عمال صلاخلا اصلا ليعلامكنم هيلا فرد ى اكن ىَرشَتلاهلانيَنِكلَو هيلا ناعفريال ىو دالو
 ملدا نإ[ تادحوملاىا © َنٌدِنبححمْلارِبَو هجح كس انمد4ني دملادملمكدشر يك ذَهاَم لعلنا اوبك ئلرفكل هريس

 هنا عملا نوكرشلاويشو ةتبعنل ةِرْوْفك تن اما ىفٍناَوَع لك ثحبالهللا نإ نيلوشملا لئاوُعماوممأ نيل نع مفي
 1 9 كا قرجإ لور ىف ا رحال لوين كيوت امرول ىإ ع 7 :نع ارا 8 حو ا رع و

 :اولظ مهنا بيس ىاْمكناي داهجلا قتلزن هيا لو هله داواناقياتا نينم ملل يا نولَدقب نير نو حج قاعي
 اوعَي نأ لإ امجرخا م جارخإلا ىف قَحِرْيَعِب رمهرايد نم اجر ينل زير رص ىلع هللا ناو مهأيا نسرف اكلاماظب

 هرم ضعب لدب ٌمُهْضَعِب ساّدلا وذا عُقد اَلُوُل وقجريغب جارخا هب جارخإؤلاو قح لوقلا | دش دك د حولا امير مهلوقي ىا : هللو يدوس ل ل : . 2 ه0( طرأ 4 5
 وهيل ساتك كوكس و ىداصنلاسلاتك يبو نابهرلل ْمصاَوَص ىيفختلابوريثككلاديدْتّشلاب ْمَنرٍض ْعَبِب سانلا 2 ملغ م 7, .٠ : مى .ى وس

 همم يسم

 ىان

 نما ٌنَرُضْنِيلَو اهيارخب تادايعلا عطقنتو اربد هللا حسا ةروكدملا عضاوملاى ا ايد كني ن يمل سيلا نيمو ةينابدعلاب |
 ١ 0 0 1 59 0 5 00 و 7 - ج هلك .٠ 4 »ا ه ) يس أ ُ .٠ .٠ طع 0

 _لعوهرصنب ٍضْكْلا ىف مهككك نإ َنْيْرْلا هر دقوهناآطلس ىف عينم جْرُيِز عه قلخ ىلع مَوَملَمْللا نإ هني درصني ىا* فله
 م : - : 1 2 هس وكس 5 ووو ا رو اي وا سا 70

 هليقر ل قُيو لوصوملا ةلصهباوجووهد زيرنتلا ٌبناوج كَما نع اومن نوما ارم كلا اوتأ ٌءوولَّصلااوماَق رههالع
 نم أوم أنا ا! لبسط غل تلا كاسل هئ5777710613 ةاشم

 جونو ملم تبر نيو ميك هللا لصورنلا ةيلسن كونك نإ ةةرِخالا ف اهعجرم هيلا ىا كوم هبا وَ ادتبمرحه
 هلل ى وص 5 هادم و 9 برص الا ىلإ وكم سو لدا و ىكعس هماالو وق 3 0 َّ 5

 د يسيعش موق نيرم بع[ 0طْوْل مْوَقَو ميه ريم وهو حلاص موق 0دْوُمنَو دوشموق جو قعلارأبتع أب وق ثينأت

 مهل باقعلاريخ اب مهتلهما َنْيفكنلُتيْمَْو حم ةوسا كلخ لس هالْوْغ بنكى !ليئاوساونب هموقالا طبقلا هيك ى لوم
 ب يبس يب اساسا

 هعقومعقادوه ىاديقتلاماهفتسالاو مهكالهاب_مهمي نكي هيلع ىداكنإ يا 6ريكي لَك َصِيِكَق با نحلأب لنمو
 هب سي هس سعيا ب إب بلبل لبللسل

 ىلا# ثيل[ دروع اوم لكورع# ل ل اهقوقس قو لع ةظّفاس ديو َىَهَف مهرفكب اهلها ىا هيد ضيا هانكلها ةءارق فد هدم َءَيرَق نبف مكى ا نيك

 ناد الم لك ةربتعا | اتعلم ةرري دج تاّئيعت
 اهون تلاسو ل تدعشخ اذا ميلا تعنق نسر ثاسلا عن انناو زعم او خان لو تل

 (رنونسب لا ىا ىراصنلل ش كلو باكل عددا» ةدايحلا عال يف ندورفنيو نايسرلا يف عتب عضرف ىبو

 سال در ىرائصلاو لابجلاكيلاؤلا ع, اوما ىف اهون مالا نعي مل عر اوهشلاو ةررعللعال ايف رعت البلا
 فب شانالا تمسي ةرلص عب ل ١ تااولصو لوف للجلب ل ءاببذ لشلاربإ) تاولص سنك ت دببس من
 عواص» لضملا تخلى ونعمورعقلاو رمل ذل ا داصلا ب ائولص ين علا اهلصا ديرعم كى ب ل ريف لص طال

 طلس نابوده» اعرض ازجبادقو بلغ ىدببزع نم ذوخ[ زي عنو بلاغ لوالا هش اطلس عمرك صلع
 مل م 16 سقت ا» مد إيد و مجسشلا مهددا د ميرص ايقا محب "ا قس اأو بيرعلا دب دانص كر ارعنالاو نير ايما

 رايخاوبب لا ةزلصل وهات ل وفك حل لل »٠ مل حبت لسن انهو نرش يزعم ة عام عرارصلا ىف لاق اهلا بل اذناى ا عب
 ٌ ناكل كبي م يفو نيرلاماب ومو قل تيك ايترلا ل اطسمد رالف نكس نا كرب اول ةرميلم نوت اماما نم

 كاد »٠ ميلر ثلا لص امج نحو ةلداعلا ةريسا عمرا ذاغند نكمل مب طع لوزا نال رشا
 الاقاوبو بابو رشا (ى اركب و لوقو ارشلا بوتر لفت ل امو ةنرلصلاوهاهت يا رشلا بات لو ل

 جريل زبو هك امن مب ليقر دقو زو حلل س#» هرج طوع ب لعل وأرد نب مرق يل توطع امو قولا
 لاا نادابختاوب اور + نيزهل ثصو ل 1م انلم نا نزلا لانا ذوق بيل !لد نوري اهلا ميد لاتقل لم نوذاهل

 نادي الب لبد نثر واب .دعرشا نب نائثف نعد ةكرشلا قطرداهنالاو بري هل رسب نولمتسم ا بين غل
 |١" لرقم فلا ئو ظنا يفرك ير بذكو ملوث حمل س ن٠" اودع خلا نم ادي نا لتر ل ا اهتز
 لاف ف لكذلو رموقال طبقنا بزكم وق حلل »رسم يد ىزرسكلاب طبقنا هول كاد هديل ل ليو رع ال
 وراكالا قر دمك نا ىلا راش أبل يراك | ىا ملوث طال نيب اىري لحفل اركب دم مرفو لق مو
 باز مترامد متو مها ب متجرنا رضنإبر دن يتلا هذال دارا ف راكب قلعت ابا زوفم ينك
 اقاو اكمال ل لالا ناب نومل ازا رقيف نعمل او اير وسلا لو الل حرا: ىبقلاو لاه راكالا قبل
 ءليقام هاةطقاررلو بلسلا_ قدام » مبيد ناكايدش .(١ جعل اءبجت مم 2 نقتل 1 لو هوقو

 هان عمزيلاغوا توقسلا ف تطقنف هناطبج تمدد يفقس تف اهناينب تدطغن نإ هفوقس ل هباطمت
 تلبي لطم ابدع لع ىرد ةتداهىب ىربتدعبإ جوي نانو ةواؤم قلعت وكيف اهنالسو ايضورع
 اهياوترلاع سل كلب لاو ىلاع نانا بد لعال انا ىلع "وطعم لبا اسلي فرم لاس نطل تقلد
 ىواضيبا" عفر ازه ءادّتسالاب .تعف د ند اهل اول دقمإ نإكت معن ن ارب لخلف

 ابولروا نرحل مسن ل ناو م نط لاو لو حل سس لاا »لل اسلل رتل رتل او أنفو
 بيصارلوا ىوقنلا لمي نكو ءامدلاو مولا ثنا لبني نا ىا هآاهسوكرشلا لاني نلر لو ضنلسس# قدام
 نولر قمل او نوههطملا ىبب نل يعحلاو ءامدملاو مولا باص الاوت اب زق إلا هارد الد ابيب قرصتتملا موف ثنا قعر
 تسلا لرت ءامرل اوصل ب الااورحافاقيمب اهلا لبا. ناكل بق ىوقتسلا امور اهرو سا الاو تلا ةاعارمالا ميد
 تبسم اه 1 ف ادب رش نورا حك كاسم تاز فذ لث اووارإ نيس عن الق مرلإب مزيد
 ريبرملا ماع سوريين لصرلا لوس ادد صدق نمل ا ناك ير لل عفن ام ةلبركو ار ىلاوق نا امل الن: اك
 مذ اوم رصل ىلا ةرشو رز لاعت مقرب نموملل ةرثس تءإبألا هزئب رنا لوا نينسؤملا م هلي ناك هاوذكو

 جراةرحسسستب ٠ نط و رشا ىلا تعج ارروضالا نق اهب ناو دلع دم يد ىلا يدرب لكدالا ل ميكو لاتعلا ىف
 اء ىبد ةلئاغ عجت لئارقلاوريلع ماقللاةلالدل تددز لوغملا ىلا ةراشا هردق نيكرشل لن وهف

 1 رم ولع رسل اولا لايعني | لاف هن ورسم م: رو ا ىواضا» هورملا نم نأاسْنإلا بنصتلا

 هنا لا» لم ادابقطإب و ال ويطل ن يلقن مب امس زل! نينو ىارلوق هك للا, وئاوزفكو
 نربي ازوجم هاجرت كذلا ملوث < كاسب نول اق الل مين نادذاملا تدزفف اولناقنب نار لو
 رامظا ىلع عقر لح ىف ناوي نلاو حرمملا لب سصنل م ىف نومي نلاد ثم الدي وا رلان يبو لودلا لوصرفاتعذرت ل حن ىف
 بالا ئكارجرماام اوبترا امرلوق"عررخالا نم اك ق تعا حران الا ىف ترفل لو ينل لمس نجس هادم
 جرامتالاف نقل وكلاب و جر ارخالاال نيِكمتلاوررقالا بيجر موب ىزلاد هج نلاالا مب ارخال بجوه عله صورشلا ابد

 لولف نإ, + مباوس اذكر بيحالو حس # مذلا بشسمل اهب عرمملا ديبكا ساب نفك لذف ترف حران ب
 بمن ئابيولا عرابتا)بصنلا لحي علبقنمو اثم ذب واوقي نانا رف هلل لا+ بس انا عرارق نع
 عراشلالردقاذلو حب مسا اسد اوت نال ميرايد نم وجر نزلا تلق ف فلا يلع ماعلا طييلست عش لذ ااذب لخ
 عداضلا حربها نشناانر مهوب الار ايبشمالا ف اجرا امىعا الصنم ريو انف, اعرتم ال لجو اف زو ااع

 لبوضانا دا دلال تضم تف نواس مرق نك سس«
 لبا لع لشم) ليا لوتس ال مب داب ىف مج ناذالإب نسما فكرشملا للبارثلا عقد ولو لاق ناكر افكلا ةدب اين ىف شيد

 ةنوفوص عمت باولو ١" حفانوريكل بل تييفختل ا وركن ري دشنت بلوق حبر لس لج سيف لي
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 زحف كاذ نم هناسل ىلع ناطيشلااقلاامب
 مس سس بني سيسس_بنعس

 هت معيب ص صخلاات مس ميسس سلا

 ا

 ظ نذل الج لك قريت ار سأىتلا نم قري رج تائريلتت
 لطول بيل

 حاسبه نعرف تعال جلا ىلا لو دارو ام ال لاقي ةريب ىف تبومرطحب تم اكريبلا هذب نا ىدر ها[ يرق

 د ارمداوف اذ ءادونع اماونف توم عبوش مر اص ترام هور الف حراسع متن توه اأو بساذضلا نمو
 تاطعورشا لب اف نوفي :لظقتترل لاي اننب مطر ثلا لسداف اورغلو (انصالاا وربع نا وزنك ق ماوس |

 للا وريبشملاب هاط د يغبلط لاح ادامن لوماقنا يفر يثمر وك ضل سس زنا ماعم و مس روصعلا تبر مر
 دينو در ناينبلا عررقر/ لوطن اري شمل يقو لوطملاري كو ريا ىار لوقا ريثما وخد صن ضان اهب
 امان نيلاهخئ ا اهنضد ةهريوتسم اءادتيب نحف اههشورعء ان عم للا توب, لامن لوف يبطل عرررم نتشرف

 ورامصلالا نكت ضلالات ناكر زج ا فن ريكا انللرورصلار كن نا نحن ربك لو كن ق##_ نال اهاعب
 تئايكن وبلطي ى او" ازعلاب ب /ريجتتيمو زو حا ل كا ارهت ابا تر هن ل باو بسلا تبث
 تباجروركاورزابخلا هرج انرلوف اظل حرا: بط روجتس ار ان | ىلو الج اوم مانا ىا باذعلاب
 ا" ًسصخم ربا ورسولاوزبجبا ليتنا لزج وراح ا رب ذل او | انعقزدج اهرب و ىطععن ا ورب لدم اهل لو حرام

 /مدلو باذعب نوايتنتسم تعيب قرن انيتمؤملا نعم نثو لوسرل بس طخ او" ١ادول نادر لو تكس
 ريارسلا مإيإ نا ثيجن لا قيمي مبا لوط تسب نا ينس نخل لول قد ياهط مايا ندع او
 دانتلا نايب ةلمجبا نا ىلا يري ئردنعب نلت ل ١ رخل ماي نعرف يحل ٠١ عرورلا نعل نسم
 ةانلوب وراجع اليددعلا ىجم تال تعلالا لم هنأ خس نعل لوف كو قير وطب بالا
 . للرتكىلا» لعد ةررح ميتا ءايفاورثكألل يقفل نإ ملزق حلل لاا ديب ننام دعو بازعلا لوطن
 لوف اولبج ا ةميسم نم واول ايان ىلا يرق ثنباكو لق حلك: نددعتب نلت ايندلا ف هيي تتس نفو
 امب لكى ىلا فريك اكت ميلك. لوق ىف اهلبقتام تيان الاي لاذ لوالا تالخي# اميل ناو هرعورشلا تلقين لو
 مك عم راذنالا لطرامقشالاو < مدفنا ارك عيدا كا هاراذمالا نب نيس رزنلو بلاط ىدام 00

 200  ىواصا' مم ل ةداينمارلو نينمؤملاركذااو نير شماس ملك اردسص نال نبقي ول الذو باطما
٠. 

 ىف لاقمتر قوتي مطبشورلو تيلاسس -- 2 ----.- “5
 اطراف روما ةرعوللاريرختو دشاشملا جف ورايلا رعب ملت و نس »قوز نصبت سواق
 والاب اوي نا مضلل اك يلا اتاي يدا لب خيا ردو مرزوق م نس لمبنى
 بسلا قال ىب لوسد لكو لوسد ىب لف نايداتم اهنا يضع اقف ىنلاو لوس نيب قولا ف تلا ذا معد
 لوما ناروظب لاق نا تالخب ةورجت/ يرث ا بل ب عامي ل وسلا نال ىنلا نضج ىاقو ميم

 نك ىراقنا عاطل كاف عرش ل عا اكل ورا نما تلا نا عر مجلاو فب ىفلاو باني زف نع
 فز نو لومرلابذ حلا د هرماوامىاط هم ا ه ماب نأ نا ىزارلاراتخ اف تبرم عش ىف انهاء الحلا تعلم
 ن'لوسرلاووعسلاىإا ىو لداقاو ادب الوسر نوكيا ىذا ىذا ب لوما نئدعس: ربت او السر وكمون ىف ىاد لع

 حر در فد ىواضيببا ازلبو ”قلاس ير يرفتل حل نثو رتل ىدلاو اهبل س انلاوكدي ةريربم وير شب قرط ار ثول
 طزسيدقو نيرادلا مراسم ص موك دم ترعق ١ نو نتلاسر عيلبتل نيل ىلارلا_لسرا نانا لورا نايبلا

 لاتمثل اقو باتطاط اقوتو نكت بادتو ضار ريكو فشلا او رز ىل ل شو مل ااه ىذلا تع لب ب اللا بف

 ها اس ل راس جحا حا »حا رع سنح ل

 نوع ٍضراْلا ف ةلءرافكى ايري ملدا هله! توبب لاخ عيفاس ©نيِدمرْصَق قاهلهاتومب ةلورتم ٍةكطَحفرَْب نموكو

 ىا انك اهرب تعيف رايدلا بارخو كالاهالإبمهرابخا أهي َنَوْعَميناَددأمهلبق نيب نكلاب لذن ام اه َنّولِقْكَي بووم

 هل لانا: فالناس از: طالو كلذ ىنت زك اال شرة
 نع ص او مهمل صا اص رول ار ور رةكر تويم نوتس باقل

 ابندلا ىءايلاو ماتلاب نوني وتس لَ باذعلاب ةرخالا مايا نم كير َنْدِع امو كرو كدب موي هزحن أف
 نساني لق عجرملا هني صملا نا واجلها داريلا| مهيد عش ظمِلاظ هداه ُتيِلَمأَويرَ

 كل يذلضلااوأ يع اوئمأ نْنْوَلاَم نينم ملا ريشب نادرا خنالا نيب
 |ناييالا نعرمجهن و ظبثي و زجدلا ىلا مهتوبسنيى ا ىنلا عت م َنْيِرِجم اجلا طب أب نارقلا امي اق اَوعَس َنْيِرَلاَو ةدجاوه
 كطغاك وأ .باقعلاو ثعبلاوهراكن |ب انوتوفي نا ٌنونظيأنُل نيب اسمن دجاعم عمارق ف وهنعانزجع نير لقم
 ثلا ارق قدتاَدإ | غيلبتلابرموب ل ىاييتالو غيلبتل ارم !ىنوه لوسي ْنِم كب ْنمنْلسْأآمَو رانلا ويحل
 هجنلا روس ئملسو هيلع هللا ىلص ىبنل رق د قومها لسرملا هاضريأم نارقلا نم سيلاب هتارق هيما مق نطق
 نمملسو هيلع هللا لص4ناسل لع نظيشلا ءاقلاب كى فُملاَدَت وارض سس اك را هومط ىبَحْلاَوتيهللآمحيَوَكأ نحب شرق نم سلجبب

 لِيربَج ويحك كاذب اعيرقق م ىئرتل نهةعافش ناو + للعلا قيناوُملا كلت هبرعش لس .هرلع هللا ىلص هيلعريغأ
 اا يب م نطيل قائم لطي ملا ني نقبطيل ةيالاؤ نهب ىلَسم نم

 نيل ةانحم ٌدرْثو نِبتل قبال ماشيياد لعفي هنم هنيكعت كت ْيَِح ركذأم ناطيشل ءاقلاب يع ةذاوأهتبشي نفي
 نفل نسر فاكلا َنْيِطْفلاَنإَوق حلا لوبق نع نيكوشملا ى امي ةيياَلاَ قأفن و كلن ضر ول

 دمت ا مس مج
 كا ا ا لا

 1 سي ب و وج سس يس سم يجي و ل سس هج سس سل

 يقلل 59 تأ كير

 نم نيكو

 عازل نأ اَمإ ةكلهاىا
 ِهخْيِرك قرر و بوثذلا نم ٌةَرِفَْ

 همه لا يي ِمِإبب_- ب بسسس تدشلسللا

 ريل ريب يول تاز ا

 كة م بسس |0506 ال

 تفالخ ِييِعب ٍقاَقِش
 فلاتر فو تلو تملا ٠ نانالاب شم نان ىثلا تدالخ اناسناوا ناكاكلم ماكحالا خيبت ثععب نيل وسلا
 . [| لب لوزن بسب نا ىلا تكي داثن مريد ا لسوف ورقرقو ملوث حرف 0# كرف باننا قم يراقلا
 أ بصر ىف شبح ا ىلا ةرهجلا تناك ”شعبلا نرسم حسن اضم ل ناك لو جب ةروم ىلا هال
 لا ناطيشلا ءاهنإ لوف فلكس ىوامسا» شما فلتر ملاوي ناك كيلا ننام دقو ةنملا تكلل نا
 شنسلاو نقلا بلعاوهتحاو موو :لطاب .ئاورلا هزي وفارق يقم اما نب ايلا نر سفملا ماع اراب زارا اق
 عنب ن/ل طابا رب ايالو ىنع الف سيئر تنس لاق ىدي ىدالاوكب نا ىدبملا نع نط ورنا مل اعتّسلاىلاف لوقعملاو
 متزفامللا بج نم نب ارب ةنمقل طهي ىتممإلا للاقو نوف الل ناوركذل اان نيج اذا افا طلعت الو ميدي

 متسقو نزلا حمو ارب اقف تعقلا هرب نك خس نإ ةميدرف نب ناعما نير كى ود اذهلاو نونولط عقلا هذ اود نا
 لم نوكرشملاو نوملسم أ بيفدهحسد مب ةروس أرق مل سلا هيل نلا ناريس ىراوتبلا ىدردقف انهو انكم يف تنص
 ىربايدش يدا بسب اوم ىفو قيئارخلا ثيدع تسل ابيف سنو ركن زير تدم ذب ىورو قبل ذلا ثيدع
 كرارملا لاذ نضالاو ةينرهلا بسس اوم ويلا ييطنلا حتر يمقن س د شسنلاو اصف نسم قو إف تيد اما مف
 ىرتالا ملال! تانمو لوقرذع تس ملسلاو ة الصلال زياو م هرص او يو لإ نم م هوتولا هدب تدب ارث
 اي نول ابي تىزلاوب مالسلا لغز نا موضح ع ل رقرشلا لونا اقل لصتض ت الكا هذيإب ناطر ركن
 مجسم زوو ييترتروظي ىذلاوب و هرجولا نحت ذب و لاي مانا لاق ملو يعلم لسوبتلا ةرارق هانا
 لصصال ى نيئارلا نئارغلا فلن لوث لال ,١ عن ىلا ىززرلا شرك ى رايلا مث ليد اذ يللا ل
 1| قوؤؤلاو ص ابلب حن يلسمك نئزعوا قبلك قل عوا نوفطعك ور غدا سوورفكق فرغ ادع اد ايل طا ن كروكر لا
 رو ءاملا لعن ئياروديل اب تمي مافن شفا نم معبر قن مانعالا كا نوم يف اك ع ذل لع للا ب اشلا ايل
 مم او اوس | امر اس ددرفور وبي د/ق رفرطلا سوم اننا ىل لنا ضاع رولا |؟ وشو بسب اوم اعز
 لعيب الا بالا طب لصد ىاطرقو لددرفو لبر ئقو روب كو معلب قف خلا بشري لوا را اهب طلاب نيا زغلاك
 حقت مراهم ا ىف ولعت ى ارويطل ا تمشفومل عفوا ىلا مبمرفنمانهالا ىلإ نوم بن اوف اكد تما قب ار ع بج او لييبا
 نايم كلر وقاولاناؤارلسر ىف ادب نسل ب اذ ورش تس ١١ نحن رئطيل بلا هذيب رلوق مل 4# ك١
 رذنلانباو ريرج نب اد متاع ىلا نب اصرف ازكانابيا نونمؤمل اداكش نوقف ناو وزيد النبات قىف قادم رق ف ثم
 متفيشاءاارلكو ةريثكق زب نمد صقلا تمدرورقف لاق القسلا مير الفلاطسرر نإ يس جت نك قط نأ
 ,موز//ول نعل ىور نمو ل ايظنل نعام نسم ىور دقو الص اهب نا لع دت قرطلا كويت نإ قرطالا نسوا
 لس اماكاوقطن للا نيرا نبا طف ىلا يلم ي اك هقريسلا لل شعمولاو ىزاغملا ل ةبقكبرب ىوضو لقاح !نإاورازاو

 هناي ركن با لاقد ةلوم طاب اه ىرنالا مادا لاقف امل هير ادقو عيبا نط ةرشم بي مضاد
 اهتاورو» فزت زا مئالقف اني اهنا ىقمدبلا لاو اطقثاطو القش حب ال :لط اهنا لايم لاقو قالا ناد نأ
 موتو لف هولاو نزف اضم او'نعامن راف نورسفملارعبتف عقلا ع ذب هر ىل ير نلإا ىو لحج و ناو تلم
 .رفلايكب تايكنا كنت طلو رن نسم لهن ىف نطل هدصنراف نارقنا للري نلاكم د هير لا لسان ارينا
 ىف لاق رك نيدو لي نصل وقل يم ابع نب د ندد ام هرب لإو امج اخناقرلوق نم اهنظو ميلا لد نلل اينما ثدي لسى
 ملاؤتسا بجولاب_ميوشست ىف ىا يم ا ىف نطيل ثلا برمول ملاءرسفناب ثيدصو هاينشاو ايش ب عااذاالا يلا قثم
 وارلاف لسوق يطا كا» موق قرم مسلط نطيل قل الا و نث نول نا نم ذالا كي نك امد ايندلإ
 رسرافلال بدلا خلف قويا ةنيساقن روك طل # حوا ماك الا ىف ل عتتسملا عرش غلا لإ ىلا خل اب

 م مرتع احب او رترنسلا لب بيشو انب ©



 محملا رم رسب ««سانلل برتقا

 | ديحوتلا ميلا اوُثوُأ َنْيِنَلا َمَْكَيِلَو لطب ارت وهيضرُي امي مهتجلاركذ هناسل لع ىرجْث يح نينمؤملاو ىبنلا عم ليوط

 _ ©ويقَحَس نط ايام ل ]اوما نيرا داَهل هللا ّنإَونهبولُو هةلوةبطت تيت هياوْنِم وك كتر نِم وعنا نارقلا ىا هيَ تارقلاو

 و هيلع هللا ىلص ىبنلا نآسل لعن آطيشلا»أقلاامب نارقلا ىا ُهْدِِف كش قزم اورد بْنَ لَريالَو مالسالا ندد ىا
 هيفريخالد دب مويه ويقع مْؤَي لع 6 نايوا ةأجن ةعيقلاوامهتوم ةعاس ىاٌهَتْبدَأَدل م غَح لطبامث لس
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 _:رمهنمضت امو 5دحو يدي ةئقلا موي ى انيَمْوَب كرما هل لينال ةهيقلامم ودوهواربخب قاتال ىتلاميقعلا كيل اكرانكلا
 ها تجف يطيل اول يع واسم نبل قب ندب امب نيرفاكلاو نبتمملا ندب يكب ترظلا بصانر ارقتسالا

 ىا نْيِرْلاو مهرهكب بسب دي دش نيه بارع ملَكلو هللا ليس قاوُرَجاَه ع نيم ُباَرَع مكوة اوبن ومَن َنْبْرلاَوهنلا نم الّضخ| 5 7 7 ١١ 5 .٠ ىلكي 9 95 7 4 .

 .داطعل ملضف| © َنْيِقزَرلارْيَحوُمل هنو ةنجلا قز موه دسار هات يكب ونموت ةني لملا ىلا ةكلكنم كتعاط

 -هباقع نع ُةُيِلَح مه اينبكْيَِعل هللا كا و ةنجلاوهو*ئوصكَاعضوموا الاخدا ىااهدتفورميملا ضب َرَس زد نكن

 ايكمهلتاكىا نيوشملا نم ايلظ هي بِقْوْعاَمْلِوِب نيانمؤملا نم ىن اج َّبقاٌءْنَمَوكيلع نصصقىذلا"كْيذرمالا
 سس سب | ب ب سس سي يا يسيل

 روف .. -ريضؤملا نع وف هذ نإ ناد دن هلزنم نم هجارخابرملظ ى نم ويحب ع مرحل رجلا ف ةولتاق
 دايرخالا ىف امهةمالكل خدي ىا ليلا ىفراَهَلا و ِراَمكلا ف ليل عليل آر رصنلا َكل و مارحلارهشلا ىف مهلاتق نعرمهل

 5 م سرا سدر

 باجأف نام الاؤهبف لعج يح مهب هرْيِصِب نينمؤيلاءاعد يسم ناو رصنلااهب ىقلا هتردقرثا نمٌكل ذو هب ديزب
 م .٠ ور و ص 07 را 9 ١ م 5 و

 لطب اوه مانصالاوهو منْوَدْنِم نودبعيءاتلاوءايلاب نرخ نيام ناو تياشلا قاوم مرا اياضيارصنلاَكِلذ مهذاح»
 بيب يبس ساني ب -_ بس سس مسبب سس

 001 . كنق 3 1 1000 هاع : مس ما كاع ١ع
 نملْزنا هناا مملضت رثؤلا اوس ّىذ لكرغضصي ىنلا جريل هتردقب ّىْش لكى لعىلاعلا ىا نِيعْلاٌوْهَمنا ناو لئازلا

 11 4 سس يييييبييييبحجج سس ب يي ا

 ةريبَح ءاملاب تابنلا جارخا ىف كدايعبٌتْنِطَهْلا َنإ هبردقرث | نم|ذهد تاينل ابد يضيق ضرلا حضتم ارطم م وأمَسلا
 هثايلدال ليما تدابع نع حلاها ,ثيلملا ةهج ىلع ضر ىاروسومَتا ف ارَل رطملاريخات دنع مجدولق مب ع وو 5 رف لس رسل را سا 5 ةإالط .ف717 ع امر ا 10000 3 :
 * 1 ثم ءاسإاد] 2 هنذاردم 0 ل وا ا ىو ا 0 ا

 نأ تمرات كيسي وهنذأب مرمي لمحلاو بوكولا ركب قئرْثيَت نفسلا َنإيلَو عن أهبلا نم ٍضرلافاوْ قمنا رتل
 ريش ءاشنالاب رك ينكَيِيلوهَو كاسمالاهريخستلا ف ©ظْيحي ور سياكل رهن نر وكمت هزات ضال َلعَمقَت الئثدا
 ألجأ ديحدت هكوتب هللا معنا وركز كوشللا ى نشا نإ ثعبلا دنع كيري ري مكلاجا ءادتنا سنع وكريم

 عج ردو قيتلابمبملا نتاع نا للا نك راب لاترد عال نال الس لك قرتعل ار سانتا نم قري رص تايد
 نم لك راللا تردقراث نا ددداق نا بهيبر عنلاف لذ ى امانه إب رثاو ةرردقلا ليو مات لاوتااالا تانلم ا

 الم ياو ا كاوكاو لان وغانا ندا روق حلل لج« رث ل دابناو لي تلاكِتآلا دب تل الث زاجل ةرايع* ! ناس لعى رج ثيحر لوف" اطل ناشي لو تس تس <
 ا وا ا ا ملا ا 1 لا ٍ ناس لك نامل ىقلا ناذهلا نافرحلا اكد فيد خف شارع تمبلا ”ل زن درك اء لصرف م دن شيف ةرمادوريق تحت قتل فاس ءاوسس ام لكى ال ار فسيللوق كلا» نيف بل يتلا ءايل ايو نييرشملا زنيطاخم شلال صرسلا لوس ناسل لع البلا ىقلا ناذهلا ناف ها ل د

 زعل دال لازما لولا انف ماد عرتتالا يف قرا لدالا ىو ريق ىلا ليل جم ليو لك يقتل اب ليدي هتابثافقعلاومومراول نم ب ملزعدو ببر ميشسم اذ ىوطو مق ميه يفر يخال ىلا يلامس ةرالولا مدع
 لا يكافلا تلغي" مالا فاتنات نال لاو تارلس الرق لالا للا | هو بو هبا دعسو قروش قطو فورت سر رو سقست# داع مك وادع
 لزما لمطعم لم فرب سقت وتلا واصا» اهنانءايحالام”ةتامالا مكر ايحالا ىداسلاءامسلا [| ذر ليال هرم وزاتظ تدر و از| تح رولان نيل الوالي يف 0

 « هب بمصني تاب اوج مابغنتسالل سيو علا ررقن ىلا انتي الف زتفطام ال تيبس ءافلا نوي نانكسد ب مشى مل لن وحلاوا ترا هاس اسوا لو قط ذر ليوا رل لالافليلاواشدمرلك كا

 يل ايار اليل للملا بصأللانيادو تيارت كا ساق | ١ ىيزفخإو صا# ٠ مالو رد ليون يال ف كتلك( لتر ضلا طول انا نط
 هيفو كلفلا بصلة ماملا »كلفنا ورلوق يل سس نيا ىموب ناز دعانا ز طم راد ع ةلالدلل | 07 يفر ل ا درا 7 0

 روب الا ىلا لوف ىلا تخت تمجد! ناورلألاب ب درفاد بغل مكس ىو لالا ىف لع تطعن اجدصا ناو مثلي ينمؤملا لبى يلو ارفاكن اركاب مومو رشما مزيل هرج ا تنم اورج ني ذلاو لول

 نما: فلفل نارنملا موقت ”لاليلا ل تطعع امن لاشلأو لاصافب ىلع يرجو ابر يسن جنو نائتنالا 100 ا 7
 00 م ميق اي نا لكيم مك يارا لك ليي اعواد ىارلو عفان ايو رك يلا ميلر ث تلك - داس:

 مسكون رفاكت ا ميعوو نينمولاعو نموا لا ىزلا بلور لوني للا) ناك مسا نوي ن اوال ررسهم وكي
 ترتد زم ل كرتوا بصنل كم لاما عقل نوف نال بصفن عن للا عقن نا نمرلص) ىاذيلا ن: سلو للا

 ىلا 7 "لش 52 ةعرؤز . 0 2 ( : ٍٍ را 04 0 . 0 ا

 لول لاب صن لمى ليقو اهطوقو سيو ىاءايسا نمل اّتُسا لدب طقف بصل مم ل عقل لا نا هريدقلركب | مالك ئلاقتنلابب لوب اك فلبتالد يفر ينال ىو كلذ اع انمصقىزلامالا هرررقتت وزي خةراشالا

 افاق يجو وريم لا خجيوب د بقاينلا نذر ا باقل! بقاع نمو رلوف كس ىداع»:زغألا
 "لبن اصنع ثلاثلاو لوالا لايتحالل حرراشناراثنادقو عفن شن نوبنومل و عننا نم اركن ورد نول عب اذ جال

 مايك سمو لون اال بنجرملا /للكل يف عقل الويس لاوتالا ملا نيم :ءمد انس اهثارس الغلا مذا | لوا اة ل يك ع 8

 0 0 0 00 7 0 0 ' 0 4.0 4 ا مق و | | كانط دلظا لاف ىابا كالا: بقوا يلفت لع كدام» يخيب

 م ةلفغلا تاقواب ريب ف فرحبيحاورعسدقر نجلا لاقل ريحا ىذلاوبو روق لس« لموت رش تتلق وزنا دروم لسماع مشا لولا افك ل و بجسس الا عاووزاللب انف باقل ها
 1 ١ ال ا ١ ةزفادعإ بزجلإ يك ةزفلا »نيلسون نمسا مب د شان مل وش نايف يديم يكرم نم اعرق سلا
 5220 نان ادق سنك زنط لاك يس انكر "لافت نلف تكلس
 . يا وأ كد ورلو بلا" ىراذلا بقتل لب (لح اوما ىف ملاذ بتات عخ الاب ميزانم نكمهياا



 اما“

  4عار ١ يي ساءلإ ب رثفا

 اماولاقذا ةش.نلارما رمكْل ف مهعز انتال هّبذاري كييك هب نولد اعينهم ةقَرَش اهرسكو نياسلا متفب اير
 غ0 0 #““000 

 نيدلارم| ىف كولر نإ :2ويقتسُم ند ىّرُش لكل كك هنيد ىلا ىا”َكبتَر لإ ٌءداَومتلتق امم ةولكات نا قحا هلدا لق
 9107و برر س و سيمسس ار سا هوس ل اج تس جيجا سس سس سس تيس م

 ةميقل مؤيد ورفاكلاد نونموملا هي كَيبنَدي هذ لاتقل ابرمالا لبق | هيلعكيذأجيف كنيس ميركل لق
 سس ل اا

 اَمملْعي هللا ٌياريرقتلا هين م اهفنساللا دكت ملا ر خالال وق فالخ نيش رفلانم لكل وقي نأب© م 2و را 9 رك و

 رك ايملغئ اك َنِإ ظوفحملاولااوم *بتكع دكذامىاكل 5 نإ ءضدكلاَو ريل

 ديل 0

 0 رن نه سا

 امو ةميلا اهنا دُمْذِع ميوله َنْسَلآَمَو ةجح ناطْلرم اضصالاوه هي ُلْيُي لَم هللا ن ودم توكرشلاىا نوبي
 76 اوحفم وجب 3 ل وصوم .

 هوجو ُفِرْكَت لاحتارهاظ تريب نارقلان م أَبِي ْمِهيِإَح لد دِ و هلل ب لعد ع عنمي هِريِصَت نم كارشالاب َييِِللْظلل
 كة ااا

 و

 مهيف نوعقي ايي ْمِهَِعَنولْسَيَنيرْلَب نوطسي نورتي سويعلاو ةهاركا نم ىثاىا اهلراكتالا ىا رَنمْلامكَنْبْوْلا
 : نقرب كنب 6 )3, ضسطبلاب 1 نى سي رو

 ا

 ادرصم ناناز هك َنْيْزَلا هلا نعود وهمكيلعولتملا نارقلا سممكيلا ركاب ىا ذكي
 هللاه ذك نم كودبحت نورتي نإ وهد :كَلاووتْساَو لكم برد ةلدلها ىا ننال ياي ىف ةريحملا كيرالا
 ن5 هقلخل ىاَ اوعمساولَو تن وملاو ركارملا ىلع عقي ةب ابك كحاو سنجر ايُدوقْْديْنَل م انصالاوهد ةداغى ا

 0 اا

 د ليحي فيكي حض زجحل نو كودرتسي نقرب يال هب نوخطلملا نارقعزلاو بيطلا نم مهيلع اهماّكيَش ُباَرَُدلا ميلي 2 م منع 8 طوو 5 هورس و رس ملك , 0 ل 21 وص
 و

 ] ىويظع هنن اورق ةدوبعملا الشمل دي اعلا بلال تعم لثم برضب هنعدتع برغتسمّرما انه لأ هند ءاكرش
 ك0

 ْظ 53 هير

 ارو قح
 كا ا

59 0 

 ويس يس يس سوس سوسو مل ل وصوم سس م ل يبل َنِم نوصي ابلاغ كريزع وو هذا نا هنم تصتني الو بابل نم عنتيبولام هباوكوش ذا تيظع

 5نخني نمب ةريضِب موتلأ قل جيس هللا نإ اننيب نمركدلا هماع ل مث نوكوشملا لاق امل لَرَت السر نياَلاَنِصَدَلَسُو
 وأ اوقلخآهواوم لقأب ىا مفْلَحَمَو مهبل نيبَم جلدي ميك دنيا رص هريغو لور هارب او لش اكيمو لدي جكذ لسر

 ناد الج لع قريع ا سا نتنل ا نم قريب رص تارت
 ماغي ىا ةدايعناوب و ف يشلا نم ذوتمردسم هضم رلوق حل |

 لاب ةنييسلا هت ش رون ما ىحت از ثيم الا نم نييم مالك نير ماك ىر نيب ذ زق تللسس»
 لس شمعبلملا ىلا ثمعبم ردو ةاروتلا بكس د دعب ىلا دل ثدعبم تن يقل هال ان ىرخ يب
 يمس مايل مل لا مدعي ناو لسد يطا لاونلا ثري زع نوووتوملا الاولي بكس موري
 ا مالا تعاني لفدلوقف ةلميحوريال نقلا
 تافئلالا هو متم زانم نع لسيمنورملا نا نعم جنانتالري داير لو كس ىداصلا ندعم: ين
 ني الامال انما نال جتك انم مدع ملتي ملى ا تالا فكرتي تكا مده افي انهكأ رطل من ىلا
 رشبو ٠ اقرذ نب لبي لف تلزن بطلا ىف لاق ل ا:ةيب لامار امص اهم لغاهبرص لاذ اف

 لاَ مم نولك مالو ناو من نولك نلمس هيلع لصيف باوصال واو سيبو نايفس
 الا حو تم اشلاو نارلامماىل للملا بار ارلاس ف نع انيالذ ىاعتدلوقؤ ما ىواضيدبا لل اقو ةنيلا نونجي

 انضم لولد اينو لوف حبال »٠ نيدراكردوت اب نايدا بس !رارئاسر فم ران يتيسر اهلاب
 مهداع ماداجتالغ ىلا معارشما لق لول ادي عانت نو يب نبيل كا كداب اع ايفا رمق
 كرارم ا٠ راذناومبكو اذبو ب ركز اهنور الا نم ابيل وقمنا مل اعاب مكارسسا نإ ىنححلاو لوقلا نيب

 ميشو ل نآلا ىلا ليث نيلرقلارع ازبو للانقلاب روش ونا ىا لاتعلم الا لاني ورز تكل
 قش مايفنس الالف دع ىواصا» م ع ارشلا تيوقير شدا ىلا مالا شرت مراده كرا قعلا نولي

 رش١ ناىارذ ارلوقى رلا# نيلادكا» قنم ايرقت نم مزللو ىننلاراكنال لالا ىل ىبو نيبو قل ارزقنا
 حم حن نو سيف ايثلا نضاتفح ال ذب ىكه ا ظوفح ا حروطلاو مرو ا؟ شرا او مارسلا ىلا رب
 عر 1+ علال راهسلا ققوف لح و ءانهيب ةرو نضوسو يرغملا و يقرا نب ام لتتتو لرالاو داهسلا نب ملول رنه
 + . نيل امكا» ملا ىلا لحرق حروللا ف تاي لا ىلا ةراشالا لعبيد قو## لذ اع لرقل“

 لامة لمبا زب نع روطسل وو يرانيللط يار ام ندرك ل ور شرت ل اوبك وبلاو رمل

 قدمي وطس و ارباىصا نم امير معلا هنا ىرتولا نه اما هو تب تهاضملا نال يلا اف انعم ناك او لوصوملا نيف اي

 وتقلى وقتل يينتل عرراشلار اا دقو ديلخلاو بقنا لصضأو بلع ليس لاقل بد هنو لاو مييدعن هتف نوشطسم
 ظ جرار قطمباب مب

 باعوا داخل لسيد قرنا انا كال يبي كرا وكيلا ورب رمل
 لما رتل نرشلا قنديل ديب مول صحب شبل ل نيل نلا نين ماب ماى لذا ىلاو متل نيش ةو لت لذ كلا

 بد دانلاوب ىادانلا ليتر فالاامو لاقل اساطلاس ناكت هدم اتيربتو رندا رو ل ف نبل ب
 بس

 4! [رقلرانلا نييسل يل ءاورغك ع تعقل ف اب لطورّملا ردع وريؤلاو ارظزم ناوين ا جيد دانلا لسا مك لع قول

 ريتا ةييبج | نصقل او بيب غلام الا م دارا لإ لب اا نينو نبل روبي عمل امواوقل دروب رم يخ 7 ُل 1

 . قلل" تان اشيا دنناوخو للا ير نشك تسرافلا ل نفسي لو لس

- «٠ 

 ./مافناو فل رقل ل عفل يروصنم نا لط ةلبع ىلا نلاو لعن ديز ةدارقو بو بمصتلاورؤل وا ادتبالا ىلع عفر تالثلا
 رلوث لل نار / ديلا ىلع عفن مناد نخما نإ ةدارقوبموزجاو قع ارافعابوا اصلا عدا
 نلاو باطذ, افاناطلسب لزم ماءرّندا دوو نكن وريعجلو وهب طبتم لا وزب لاوعمتس اهل شاب سر نفس نل اهيا
 يقع ةقيظتحراص مكر يطنلاو ريشلاو للا تردد لل ثملاو مانصال اربد ناكر مك سدر ملا نا الارلكك م ال نك

 نإ ذد نركب نإ ذ لع عبو ناب ذورماو لوك لح صا» برغي ازب لوقا الازث رس لا
 تيار: لكباد يرانا عب دب ىايسذي ال بسذلا ن' ذوتاء ب بزلاو بذا لو نايطفكم لا ا

 نبا نناوغع فاو رلو نياك اً مع اهنيا يضورفم ىر لاولا عطومىئ ل صتنااوعمتج اولورلوق
 الايفورملا ناسبس ! ذلا ل رف باولالا ابل ن وقلقيلو لسعلاب ايبسورو نار ذلإب مانمالا ن ولطياوفاكمبنا سابع
 امن طقس ابرك بسيطلا ناولاباهنوبيطباو م اوجبا عراونأو ىلآقلاو تدب اويل اب مانيصالا ولحس ان كرير نبا نو

 هلع 2 "م نورلا لرب نوطلملارلوفو بييطع م هواورتسسا لم لالا دظنالف باب وار اط هزخايف

 تدل أو  ططس# لارين ركل كرس مانصال يعدل تعيك سا وبجانب ندديدي تعيب رلوث
 تصقلاو فشلا نا ب اوجلا لصاعو الس هارس تعيباكل سم سيل نيإو برق لا نإ لاقيلاب باج انب لبيب

 اى ١ دوبجلا باطلا روق سلسل مدنعز يرن تس يتوكل اثدالا لعب امل اهي لشد ستيلا
 رقو بلسلا رثم بلطي مال ا بوطملاو معلا نكسب بلطي ناف بسابذلاب بلاطيارسفل قد م ١

 كه هردق نرش ودق لوفي[ لسسسس نياك ميسا زنة بابل بلطي اك نعلن سكي
 وب ايمسا هلوت د اسلابت ن لاك مير شدا لتلا لومرنلا لاا لوزن بسسبس نوكيف يلهو ايت اهدي
 رت ان لو هيلطرل ا لسرتلا لوسردل لاقف دوبي احا نم تعببعلا ىلإ نب تما موقلا ىف
 وعل ١ وتلا نير تس او و يلعن ا لكنا لوسر ل لاققف تنل اقذ نيس را ضغ سي شدا نا اروتلا١

 كلل نيدلوق فلانا 0
 | ضيوبملا ناب بيبا لس لكلا نا ينصف اخ باو بكل جالملا عجل سلا نوبي نبا نفل اذب نلا تلق ناالسر
 نم نارا ىاركذلام يلع زنا روك حط ىواصا» انعبل يضعبلةينلاب لسد عجب او مد[ لل سدال تلا
 »قام ايي مرات يبارايتخالا نا ىلا عنز جتاف يلع زي لى انضر الو انربكاب سيل انني
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 03كم فد دصوتلازم ون هيلا اعدى لا َنَتمعاَم ارجْجال كنب ”هَكيتَم لرجل ريغ يقي النا كناعولَوهعابتا
 مون لك هتوم نمزىلا ”ايج ف ح هورظنت | 4يناٌوصبرَة نونج ةلاح همجي لجبال حونام َوُهْنإةةيضابلا ممالا ىل

 نذل الب لع قريت ار سا ىلا نم يي رص تنقلت
 رولا لامع اراشا مي, لسن ناضل لوف سس ظ
 نانا غاببو ىرخالا يالا فى اعترلوق هيلو مادنتسا ماكل فش سنيتو لالا عمايل كل نال قعدوعي
 رارقلاب اهنعري ماو ورقم ارقى اينمر لو حس صا» نود اب نم الس نمرسن لج يطرد
 رو 7 حرورلا نيئراونس ا ىب اك ارقرد نسر اهل ابو نييصتى ل نيل لوقو فل امر دضموب ىلا

 كلبا تكل ةفصرعج قطط فص صول ىف نيك ا نا د لدار شكري لاو
 حروف ليث ايندلا ىلا صورت م زخلا قفا ليقو لائفلاو ىحشل او ساكت اذ سيف حرورلاةهتش رلوق ||

 ريو تال رقعم ا ليصتو للرد الاو نطملا نه ورك ارب ىف مانا منال و ريايثي لاك يق ورعشسو .ن انما
 نكي ) ناو نيجتلاصلاريكرب ابن كو نلوم او دعت مريب شل لذي هرشش يرد تملا ىز لو ب #_- ىداص»
 يطا تلق ن ا يب اذا .نئتنل ادت ى ا :يقلا ميرو م تكلا ندم كا نجي اكو دن لال عججامن ا جست
 نيليدار ىلا اهلو١و رم ا الظن ن اف امل ن وجلر رول ك دم نادرو مال »افلا مب تامل اهتلا تالت
 نالوحادعبلاو ىلا :ةلزهراوطالا نب تمون ل زباب بيرت ءافل اب تطج نا ىضنفا ب زخات ناو م

 كل ىزلا مادالا غرابصلاو عيار مرسي ريتال خيب مادا ىارخنالا ل ىلا ىفصور و ١ تعطع ن يدلا لس تفطع

 مدار هله ل» ناك ئ نى ازنبخلا عم لكوبإ بتلك مادو تييزلاو لخلاك غييصياو ريف, غذا
 تيزراون ءادادانو نكن يب م ايلا لاى تين زوبر لو حيل لس » يزعل فانك شردت نانرسكلاب مادا
 رأي رجلا نال تابنما نو ةراب انالا بناج قر يكرس اغلا فوكو راو تيل نياك
 لارا باج'ووارفالإب نولي اراك حنا ىلد عج اظغلب انممرلد هكاينوطبل لام ملوث ضل ىو
 ررعلاب لاف ثرامالاوبب لصحبلا سائد ماهنالا لعل ىف كب اور يذلا و تبان بدارمر حنا ىفام ني لذ نع
 اذب ناف عفانم اذ رقو لوك تدطعلاليلدب كانا اوروكذلل لعاشلا لكلا منمدال اف نوما فاد واركذم ا درفم
 تصخناو عجرلا محض يلا نول وكب لماما روف سكس جا: لخلاف كذي  توطعلا اب و ثم انإلا صفي
 ناو روق بلل ب نيلاكا ريل نيافس هاف قلل بس انماو مبدع ميل ل وحلا ب نال لال
 ريصقشلاشلادوب ريع بالا حرف نعمت ىل هاا اس نولط م1 لعق عصت رو ف وورش موق لااعرف
 لاوتإإل ةيرهجنا الا عر الم ارم مووصصفملاو رماو ىف نعق سم زيا ناورإبو قسوم نصق كيلارلا نبل ورقلا
 ا ديف رو ولا اص ادرع ايت و نيطرما ل اصنا 0 ينقي

 هرييسمت الا :ةلسس تمل رضوا عريب ثمل نير الا عار ىلع ل سرا زراو ميو تنس تعلارتلا ص شاور لش [ | جالو 0 0 / 0

 وشو فلا مررت ىلا ماو لو هلا 1111110111 2 0 0 1 ا
 انماكوريخالا ١ لصالاو إد د(, بق او لوفد ناتيدبس نان داق غفمللا ىلع اعاني او لح ا لع امانا عرلا 0 1 000 0 1 1 را 5 5 2 . :

 روهسماواورزلا ناكلاذا بيترتلا ساكطفادنغ اهله ات ٌءائدل تدي هض تو لع رب حرراشلا نمازي ول [ | 0 7 لد كبه دبل د عروى او للا نرابتارلت تكس
 ايا مبوق مالو تضخ بشسلا نثدوركذ ام لصاعو هوت ت ارنا .ى١ ملا لا قفل وق جطما__ ح٠« ابلاعبا 4 00 00 00 0 597 07 8 1 0
 كد كلل ادن زفتي دول معا | | تلف هيلع دة امو دموي تقود هرب اصر را ١ يس رز حل ارلإ ,رغلو ا ةازس لالا «ليثل | رثرز كام اسولو .هماخنا اذن 21 4 7 0 4 ءابب د رريف ب رلا و اندر داع اس و ل اياو هش
 ديلا ناروقل هررقف قايسملا نم هزين ا تللو باوتب نما زرت امر دقي نا تاو تدم :نيشسملا لوغل لا 2 4 0 0 7 0 0 0
 ىراشسر و السم َ "" السر ةلئاط لزنالالوسد ل سيب نار :ءاش ولد لوب ىداضييلا هردق هي نسر 0 ا / 20011 ور 1 و 5 0 0 روز

 اياصا»ال وسر لدا( ناانل ب لذ لع مات ف ير تل لمعلا نخل اداب مينا ولعو مهتوطس ةريثل ءلئالملا نال ماكل اهتم بكا ا اهيلا تعي وقبل از لبملا اروطلا ع ا 7 لا لاق

 رافد نوني نم قيد دل نيو حورس او مودمتك نوعي ف ىدانعيلا ةرايع خلا يارجل رف وأحيا“ 1 0 0 ىلا 1 0 3
 تح بمن ناكن ا اف اوربمم! ضم بع ل وقيل نادم و تففاننسمم الكاذب توم ناز ىلا هور قسما ياوعبر تف ا ا رولا اا

 لبق دم عيرتض غي ها لطس د دزؤبشااف !ذاكنلاكن اد ذي رعت رم) رقي وري شذ | + لهضو نايك ويف اخ فلا داق: تهالنب ثيئ انا تالا ءزهف ل زرزنلاورر عقول ددلاب أ
 اتوا تمس هريدقلا سفن دييدعتل ل والا ىلع ةرمانابلارلوق ك1 ل كا, ىداضيببلا رذاذ كراس

 ماو قرأ كا نحب ناتخلامب ليفو لا صنم نبسداب تست عمو لاخلا لع ةيدوضو نير, اسبلتت



070: 

 !١ "توثم : ها مك ىجلنادق

 كلا مَتضإ نر ْيلَسْيَحْوَأَف كءاعدايجم للاعتل اقم جكلجت نآبى اياعهميزكت ببس ىا ©نوُبكك ابي مهيلع نسا تي

 ةمدلع كاذ تاكو ءاملابزابخلل دل 15ةرهكالهاأب يرق اج ذانرم ١ ج5 ءانظفحو انم_ ارب امك ةديفسلا
 نمو لوعفمثوهو ىثنا واركذ نيل يجعاون!لكنم ىاىئن اوركذ ينجي لكْنْمف ةنيفسلا فلها ىا أنيق كسك حل
 ىلكئنملا5دي عقيف عون لكىف هيديب برضي لعجنابهثلغو ,ريطلاو ءابسلا حونلرشح هللا نا ةصقلا قو كلسأب قاعتم

 توا كد 54 ديكأت نينثاو لوعفم ناجوزف نيوتلاب لك مارك وةنيفسلا قا مهليصف ىنالا ىلع ىرسيلاوركالا
 ّمهت أاجو,منومههلابحنف فق انورق انف رماس تالخب ناعتكك لوو ةنيوزيوهو كالهأب متم )وَلا كَع قسما دالواو

 ةيزامث ةنيفسلا ق ناكنم عيبج ليقوم هؤأسنو لاجاةئساو اليق ليك الة عم كَما َىَصانَمَو دوه سوس قو ةلش

 تيوس ذات نوكرفُم منا مهكألها كرتباورقك'وبكط َنْيْلا ف نطل وءاسن مهفصنو لاجرهفصن نوعبسو

 كلود ناقد رهكالها» نيراكلا" يعل نائل ذلكم نوت تادنع
 0 “ا

 فلل كريم لوزنلا ناكم ىازلارسكد ملا فيو ناكمرمساوار دصم ىزلا فو مطب ننس كللفلا
 ةردق ىلعا تالالد ٍتيألر افك كالهاو ةنيفساو حون 'رما نمروكذملا كلذ نإ ركذ ام ©نْه رث اًرْيَخ نأ ؤ ناكل اوا لازنالا

 َنصائاتلاَمُن_ هظعوو هلا هلاسراب حونموق نيربتخم 3ىيَيبْملا كيلا ريمض اهمساو ةليقنلا نم ةفمخم كو ىلاحتدألا
 هبأهع 6َنْوُفَمبالفأ "ريح نوَمكلاَمَهنلا اودبعا ناب ىانأ| دومه ْمُهنِقوسو مف نسمات دعوه نيرا اموت نيرقمِهددَب
 كارد ماين هانسمنا ْمُمْفرتآَو هلا ريصملاب ىاةرخلا باوك هون لَو نونم تف
 0 ذاثلا بار نع نغموم ءايبلوال باولو طرش وشق كيف كلكم تمط نيل هطداو0 نر

 ك0 0020 ثللك““ثل“““““0

 200 الا

 هكناو ىلوالامكتارثخوه 5 َنوجَوسممكأ ماظعَو ووو ركن ذ لوبا نون وبغم ىا(ت نورحَل ومتعطا نا ى اذا
 1 ا صب و طل: دا هج ص هل يصمم يمس جمس

 00 ااا

 ججارخالا نم قَنوُلَعَوتاَمِلدَعب نعي ىاردصم ىجعبب ٍضام لعفمس َتاَيِمَت ايه لصفلا لاط ابل اجل ديكأت ةيناثلا
 ظ نال الج لم قربتعم ا رس نتتل ا نم قري رج تس رعت

 ملف نيو يلا ىلا ظن ملا نال السرما زاهي ىلف لاى لا لدي رانا انظنغحو انمىاري ملوث حل

 اينسيلمكل رج ريالا دا يدع ىا د ايرها انبصدو سلو لس ىداس ١ (هءلئاربداو مالا قدط ني

 راد (أرولاد عرايس فسلا ينايط تالا يدهجو نيام افنراو نيمت اههضرعو عراد مالم الو لعجو

 يطعمل ليث ئدررمالا لب نيب تعطعر وتلا انورل وحب ل لمت »,سال العلاو ماينالاو باور
 سونى اراصفو اوت يف كر نم (السلايلع مكر ونت اكو تعم نيدو تمنا يكراف رونا نم ام اراه اذا ملسلا

 ةدذكب ب باهل يع فاك سب ناكل يقف كنف تلو 2م ريق املا ذم ف
 ل لينا كور عروس الع فذ ناو لو لسكس ىداصما» مانثلا نم درو نبى ناك بث ميلا
 بلو لامدالا نم ةئييقسلا لل غدا ىا راو باك كا » كيم نو تلا بلر ارونقلا ضر ادا

 وركذلا تمااهيو نيوز قم: لكن لى نيوز لكن ممل وف تل كرر قس يف عتكس ينم اضل ابدعت »
 اجت فدانا لايام شد يبنى نيوز لوف يكس لادم ٠١ ككررلاو نصحاو قلو ىلا حجل الان

 (الل نوت يقب يدق لعاذب لو يا لوقا ىء) لوعفشوب و وق ل ىواض:» نين و دبس لا ن

 بيبان ل وغم نيبو زف نيوز عروب لكن ثىكا لكن ملا لوني صد رقر يمنى ماو نها ةدرفوبو لكن
 ددورلاكت انو فعلا نمرلوبب اب تراب سوالب ا لكن عى اضل هقش| ا» املا حرداشلا رعب

 ما ذهاف ةنمؤ اهب ادصا نانيوز ل ناك التنمؤملاى تجوز ىررلو ف يل ىداس «ايذرهيلف قب
 :زلعاو اربع او جو زوم وويل ىداص» ناعنكه دلو ما ىو اهكرت ةرف الى رخالاو نيفسلا ىف

 لمت » ناعنل هرلد ما بو ابكت ةرف اك رخالاو وماسبكر اذ تمول برع نتتتوز ل ناكف حدد

 رش رمال قف لوق صيللسس» كرتلاوإاوب ثضإيو ناووسل وباب مامو بيعلاوإاوبب ماس تاخر لو
 اءاملنار لاراعملاب مالا اهوورف !اماو تعفو عن !ىااول قفل اهب نارس اننا ناك دييطر شل اذإ باج أ

 ضرالا فلفل نكد سوق لج ام مايو نع ةطورشم شاعد ىف نابارايشاو لصق

 ملوث قسما نيل اك ايلا ةنيهنسلا ىئو للا ةرثك الا ىف ربلاو :نيفسلا فر وعصلا لكل يقو
 نولي نا نحسن اذلا لعضناو ىل الا دارنا لعاب امنا نموا نلا مسيل حيبصو نانيوعبس نان: رق رمل عب

 ىلاللا» لاا لوق يل عل... لمجال نيرا لب فلاو مل نمركل يرتكز كيد نال
 ريزلو لازال تلزرلوق هيلكس كءادم»» تذل عل نو للا ةرثكارنم جوال اميل ال نينسا

 ا ناكل اواردصل ار امو نيب ندا لوط و|لوقو لاو معلا نمر ناهجار كابول رايد يف يتسلل

 ذنئانلا ني: ةقرافلا ىب/للاو :ليتلا م فلل مرا حران كربلا ناكل اوا لرابط اونا لزم
 رصق جي فلل مشي رثكالاو سابع نيا يطعود انو تالقسس كراع م نمقلاوا ناثلا ناو قمملاو اهئ

 برجا ةنعبشلاب نولليملا يدومو ئعيشلا مننا لوقلدومليقوء لرش ووو و تعال ىف دف نعل ىلع دوب
 البا حلا عم ةرع او :جب بج بي عراص مب ب بايحص قل صانملا بازعلاو للاهل وقعنا نعش | دارا نإ
 مار فام نم تساي لنا لع ل ديب لاسرالا عم نقلل جانو نرذنلا لى ا ميلف تل كيف
 نب وثني ام نيدولخلا نب رايد نإ ريئادبع نيدوكب نال مليم يسن م ىا منوف تطل قدا
 واول اشم لال المل ل انتو لوقت يأ ىواصا دوب ف تلد مط داول ندوه ميد حروأ نب ماس نب مدا
 لاوعهاوج ىف دف تالا ةروس ىلاهاو نير ابخ الا ناين ىلا ةراشاواول ا لاف لادم الك ىلع لطابلا مالكا ةراشا
 ماكل ةيئاثل او نورس امر وفل بت ىلا زم هب مسرب الار الو كل طلت دارا تكرظردقم
 امم بشور بل يداص» اهوا داسفل نع باوجلا لب اد نيون تسمو شعبا
 هدهد عرف ماقمرمايق نمو قياقسلاو تعرح اد اهنا! ىبد طور لاركت الر ئاعلا تدرك نم ى 1٠ لوبرشن
 عقوماهفاورمصملا نوعو رماع ىلا متكمارمصم ماندعج ناف ىذلا يعج ا ى ١ م انه اواي اري
 دافلاووعإ لق رشم ل رسلا ىلا الو ال بارج اهل فلوو تالت "مورس | لوغل |

 "٠ ناصقن نم وبخعلوق يبس ادم الر اذلاب ناقل تلذكن ايا طورشلاولب ول اند ايارج ناجحا الو اموال باج ةلوف يد لسلك« هرج يو ندب لصف لام ال ىلاثلا ب ادج نكن خشوبو ير شلال قلل: لوم ملا
 ممكنا طر ارجو ريف منا ذر تريد نيب ور يوادعا بيار لا ازب 11 2
 لال ٠ نالريرمن وجم ماو ما وقر لاورم امد يلا تنانملا ماو ثدذع ب اني يضل تاضم لالا نا
 تروا ىف لعامل وكب د نوت وب لدالا نرخ ثلا مكون اذا ميارغا نإ يحملاو فوزها ىلع ”لزرلاوريكاتلل
 للاعلابب مدونحب كا ريمه ةيئاثلاربخ الل تددنمم لدالإرجتنلا ثلاثلاو لصف ىلاطامل اديك يال
 لم ذل ابرقم تظل هربخو أر م نوجا نا عب لاو ىلوالا نبل دب ايرنيبتى امد مان ناو تقلا ل

 زال متن اهيف لتالو مله امل لمت ال نازيبت ىلا نال وف لكى عتاد :ذ ىف لع اوما نوي ناو الد لا نر[
 نوت ىلاونل وق, ىذلا هرج ني: و تيب لصفلا لوطن ى ١ لصفلا لاط لو بلش 2: ياتاغ
 رسل اطل و ضال لعقلل غن بح إ لعشلا طخلب رَعِل نااماو آم جل ردن .ى ملون زل ,رعسالا
 خرا» دمصوفل اريسخ لت” |



 ' مم نولمؤملا مساس كفا ند

 أم ىاَوق نع تو وبمب رح امو انبا وي او تومئاينّدلا احل ةواحلاامىا َىقّنإ نايبلا سئ از مماللاوروبقلا نم
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 قحْلاب كنف م21 ةلولاو

 ©ِنْوبَدكاَميَقرصناَبَرَلاَف توملا لعب ثعبلا ف نيكدصم ىا©َنيِْوَمِبْلنحاَمَف ايْنَكِوْنلاَلَعىَرَمْفا لحال لوسرلا

 ياذعلا ةحص ُةَحْيَضامثْرَملَو مابيدكومهرفكى لع نمل نوريصي نحصل: لئ ازامو نامزلانمليلكاَيحَلاَ
 -_- وى دونم رف وم ه 10 5. همك 1 5 ل هها 7 ع سب م

 © َنيمِلظلا م وَمْلإ جلا نماَّنِعبَف سبيلا ف ملشممهانريُصى سي تبنوهو" لع مهَجَب ارتأت
 هنع 6ٌنْورِخمَكأَمَم هلبق ترمت نأب ايري ةَدأ نم قيمت م 0نبرَخأ ام اغا ى ايوه ضب نما[ وت ندب نكملا
 ليوط نآمز نينثالكن يب نيعباتتم ى هه دعو نيرنتلاب ارث لس لسا ع ىدملا ةياعر هنيناتدُجئر ييضلا كد

 ويصن تحثوال

 ةهَْعَجَو كالهلا ىف اصب عطني اهو دأولا نيب اهنجب هين اغلا ليهستو نيتزمهلا قيقحتب هيأ جامع
 - 4 لب سو 2 تي ل سدووا و ص جا

 لس اي ”نوره ٌةأحأو ىسوم [لَسرامت 5نويؤيال وعل اَنعِف ثيد

 سر

 ًامهرياغوأصعلاو ديلاىشد ةنيب ةجح نقيم
 ا

 ْنِصّؤنا اومن يلطلاب ليئارساىنب نيرهأق 6َننِلعاَمْوَق اوُاَكَو هلل ابو أجب نابي الان عاود هيا[مو َنْوَعرَف لإ تايذلا نم
 ةباوتلا ينال سويلم ناك اشويَكَ نوعض اخ كوعيطم ©َنؤ رح اَدلاَمهمْوق أترك

 بيبي لا

 سس جس سس يس ع ص. سس جس سس حسم ص بصي يبيح

 1 سس م م سس يمن نلعجَوةادحاو ةلمج هموقو نعرف كالق دعبأهياو ةلالضلا نم هب © ودعي ليئارس يب همرق ىاّرَم

 تيبئوهو عفترم ناكم ةهْبَر لإ ميونيو و لحفريغ نم هتوألو 5 صحار[ مهذ هيلا نال نيتي !لقرمل يأ ع و ىلع
 نإ

 ك١
 د ا يي مب بسس سوم سه

 02010 اااا

 وى ا 3777“ م آه م4 5 5 5

 ع نويحلا ةارره أظر اء امى ِقْيِعَمَو [هوتكاس اهل عرقتسيل ةبوتسم ىا ٍراَرق ٍتاَذ لاوقانيطسافو !قشمدواسدقملا
 ص

 | نإ وبلاد هيلع مايزاج اف ةةْيلَءَنولَمْناَمي اذ لفنو ضرف نماء اولمماَو تالالحلا تيل َنِماو كسلا
 ف ةارق فو ةمزالل أح ٌةَرِجاَوهَدَأ اهملع اونوكت نا بجي ىنوبطاخملا اهي امكتيد مق مالسالاةلمىا
 زير مهني محبتي د عطرا عابت لا ىا وعظم كدرادحأق © نوت كيرا ناو ةظنيتسادادشم اهرسكى دع !اقوىنونلا رو و 90 3 و سوك نأ م 00 هايس لسمك ل اج د هليك

 نايل الج لم قريتعم ار سانتا نم قي رص تاريح
 وري اشار ماس ىلا نا طم ا عجيل اوبم اذ و لص اذلاوا لحب ملا ورا:

 نايبلل ةرئازوق بجو بطال و ثعلالا |ءانقس اي لص ائلاوا لرب فل اهلاووارلا بانللا نم شل ارذكا ىف عقر
 هزوئرقو لع افلا ىف ةدماز مالل او لع اف نو رهو امو لعقلا عم ىلع ناب تامويسب ازب لهو رويتنم ا نابل ى ١

 امل رلوقو ميف نسم يغب نحب تايم لعام نوك ايل ملا نوكر يمقن ىلعر ب اظناو ينم ا لاكن ىلا لحب
 ليلا ةئان نحكم ال مالا ناب لغو نوره فال نأ كر وكمل ام وبلا ىاردقبم لحس رل نيب نور
 اراهشاو راراشسا نم اررزع اهل ةيث نا :لالدل ىلو لا ماتم ريغطلا ميلاف ان ايحالا ةوبحا ناصر هكانت يح لا ى نا
 ةارو تلم .ني ١ تءانمام لوقن بيلا ىبد ترد اب لفت فنا ب ىف ىب اك رتل نع اهبل نع

 ىجى١ يد موق دارها لاب باجاف نورك ماو ثعبل اب اذ زعا قد ماوق ىف نا لاقي ا بادب نم انب
 هلو بيطأأ | ن/ توم اروب ثمعبلا نوري | اكمال توداي ىارناند مقل ىف لبثدان انب ١ اندعب

 ىل اهترلوق ىف تبريز اك للا قحم كن رول را ب ةريرزمامو للفن ارز نع ىد لقا وق صل
 لالا هرعبمببل وقل نلحتم لاب دعا يول اهل ااذب ىو يفق عوق اك روت وبا !!رشلا نة اي
 بسر رلوقدم و يطرب املا تدر هرصنن ليث وريقات د بق لح نإ ل اشلا نيم داني نحس نا

 تال باازولا ةحيشلاب دإرلا ى ا .ةينأيب ةفاطالاو لالبلاو باذعلا بلوق هيك »لعل
 قاتلا ضل نالفل اقبرَسا ل دعلاب ىد قلاب زوق ته سس لكاس داع موق نك انسان لرمت
 ليطم"" ناميلاو قرولانيدوساد ل اليسا يوم دداشلاب مرامد لش تنم نلعب لق لمعلا

 ماؤه ل لا» تاينلا ند اشفلا ديا ودي ندب ا مب انهم عب ل مب زيبا ارلوف هلسكج
 اودعيل لضالاو مسلط ءاهسلا ينشب زدال دازنطالا بنج او ميم نف لعغب اظفالا نم لرب كرذيررصم ارم و اروبث

 نرتب روف هولا # حدر :٠ وكل ١ ارهلاوريب سل اوارىش لول حرل#- ئاطءادعب
 ماظل ن لاف لالا لوطا ورنا لاق د اهلا تملوئتلاو عيل زسلا ن لا د زي ضمد وصقم اور در ان ىلا

 ىلا عسانا بلبس ا لوقى ف ى> شين اناروب لوف فل سس وداع ا» نعت انيالو بلع مان ال ديف طخ انقد
 رمل تار تل ن١ عشا ءاور ]ودا

 ةلأدابال ورب تناك اف لوط نام نينا لكن بن حرداشلا لاق تلف لبد عم دعب نلت اوان
 - 17 ورفلاوب هرثولا ندع او ره ارم او اون ى ١ زن رعسلا ىلإ قو لجلا نيلي وفاقلا ل اك ل صا ومو

 هلل در »اهم ت اياك الارماالو نين نبيل ىد مدعي نع ى١ ثيداعر لف لل
 "ءرذم اى ى اقل ورثنم ىلا ل١ كلان ناقتي الو ايلسناد ارح ث دفا. :ركوناو يوجب اك ظاددع ا حبب ثيداع روق

 ل امت ىلا لاو رك ماو عر جاو يسم او دصاولا ىلع عتب رثشملا نيرشبل وق سلس ىواص
 بسئاس لم وشاف نوعيطم لوف حي ا( - لص نالاهذب تمد نلاطي دفا انلثمر شب لإ منن ٠١
 اهلك ينص الغل لزم ةهايع تبي ملال و ةنيمولالا يبي اكن وعرف نلف امتنع ةداصلا تفاّشكلا

 لوريل يقلل اي الوفى ديدي ردوا قسوم كذ نم موبفملاليثإا ىنب موق ى روق م لف كك هبل
 ميبةاروتلا ى١٠١ ابيتودورلوق بلل كا" ملال دعب ةارزتلا لاا مغ الموقد ناوكرف ىل )ريل زوم
 مسمولاو نوئرف لالمل عج اد نوبي او اهي واو لوقت اعجار نول لا لمكم ةرعاو كتل لوقو ناكر لال
 تراي وابل بسمو لربنا ندالو ملوث ب لح لسا« سرقل الاد ل انلا صينص نارب الا
 اناني ماو زج تن زها نم تيروطلد هيلا ىف كت نإ بايع نإ !(نلعجوا لمي كن طوب لوو لري نم

 .الالدب بسس ل ذاع ايوكو روف ص لططسس عرورا» ىرلي طين اغلا ةلالرل ىلوالا تدزوف صييصرزف نم دلو
 ب تيرق ىداسنالاقد 5 الا يدع ىلا ماي ترف ملا ريلع ئسي لتقل مرع نادؤزلا تاكل كا
 لرقلاتيبوب مل )للا تاز فب كنس رشم نأ اهب تشكو ةرولرلا متى ارم
 ىواص»» مامسا ىلا عراقبلا برقاوب ليم ثك ان امن عراقتترالا ىف وربي لع يزبب ال لطرإلا نثن اك ىلع اوي
 ىرجتاذاداملا نعم رمل يجف زوو ءابوبو تدوزول نص دعم ل وف ا ىلا ةداشثا ميفراج» الون يول

 ملوث آل حور, نويل اب اكرم زنوكو روبل ايهم ىرابل اء املا ميد ةريازم ياو نيملا نيليقو

 اهدصا الو يفو نيمو ارو ىا تعول نفص ندعو ندكسلا ىلو ثييعل هرهيلاو لرد ااذاناع لاقي وأ ويجلا وارث
 اذلووريكت ررز» ى١ تديكم بلوق ل بوب هرب ايد عيبب ل العا لعاف نيعلإرر عيه ىا .نويحملصاو ةريار مج نا
 وكب لبث نون اها دنمو لل ئثلاوب ليو نعملا ني يف نو ميلا ميلا نا لاثلاو نىك عر داب ىف لماما رضد
 :الهيفردابن يفلان ماو نايدمءاملا ىرجبو مد ىرج ١ ءاملا نغم موب بمال لاقوثك د نادم لا نحنا
 لسرايا ملوث هته كلل اصف عرا» ةيرسلاو ىلا ينعم ىلا عب دلك اذ و علررم نحب نب امن نفد
 بطوت ملا لب ةدصاو قف ذب اوبتما دإرلا سدي ل امبالا يو لعل سرلا # بالطب تايدلبلا ضاولك

 ىلا باطخر اكول قلاب لا احلاص لاو تاييطلا نملك وسر لكن شم ليك اب فلز ءامد ىف لوسد لك

 رش ادرؤوّسدا ىلا برقم تازتسلا١ كرنان ا نومي كبت ىداصنلا ين ايسر لع عملا لاجل لمس ئ ام
 متن وتشم لا نإ ىلا هسراشنا و ءاوملع او رلوث جلل ئداع ١7 تناعاطلا لعشو للملا لكا ىلعر ديلا نإب مي

 لاعةماد عر بخر كش او نلا مسا داني و ةنيعدبم زالملاو نريجمالا نينو رقلا لكم يمنملارل لحسم دوز لوم

 ةلرمل ابلاحجىب د ناشلا ريب اهم اف تعفن ةرارق ل اودي سلا ىل اقل كلش بالا ذبوو تفس ةرعاوو مال
 و ريك نإ اوورح ىلال نا ركب جف هزي كارلو م اصلن لمت ل اك, بالا يع ا دَسِص وْ و توزول

 نياك مكي داما و دسم او نعمل نال نوفا ى١ نوقلاق ب لحم او هزبب نإ ىا ردقم ملا لبقو عفان

 نونلا تعضخت مرق 57 خلرارشنالوص اودياهتلا ىف ةريت ى١ ةرو تدل ب4

 نإ ىا ىرتا لو روث هيل ##- لا, قتلا ن طفح نا لع فل ١ عم نرنلا نعضخت «ماخ نال ى ١

 ىلا» تع اسم ثعذ (ملا ىلع تووطعملاو زف خنسسملا :لجلا ىلغ جلا نيطع نا انيس ةدشم نا ةزمر
 تلا دقق نب مقالا عطق حبر عتم دا لع ارعطغت ل وفم و فل انا داهولعجو مينو لق حلل
 بتللا» زوو ا!وطقلل اذ نمر اع ةريدحلا ناطقا نعبر وبرلا عم اشف" ىذ ارز لوف صخب#



 مم نوممؤملا مسؤطس حلفإلق ١
 2َنؤحبئانلرلا نممهدنع ىا مهبل ْزِح حك اههريغو ىذاصنلاو دوهيلاكنيفلاختمابازحا ىا هطقت لع انه لاح

 د ب ير م 1 ل سا عسي سس عم سس سس

 ْنِم محهيطعن مي: يئن وبس مهتوم نيح ى!©نبح قَح ل لالْضرجهترْمَخ ف ةكمرافك رت امرك د سورسم
 20000000 سس“

 هللذ اإل ١ ف عد اسم ل ةَيفَحْنِقْمُمَنْْرل نإ مهلجادوتس كلذ نا 2َنٌةرعْياكْلَب دل تريلا ف مهل لجعن عش اينادلاف © َنئيبِلاَ ال يح يس
 كا ا

 كمةَريْمُه َنْيْوْلَو نوق دصي © يوني نارقلا هوت تيار: َنْرلاَو هبانع نم نوفث أخ ©نوُفِفْسُم هنممهذوخمهتر ” وردد” و د "7 3< رووو م و سم ذآ وك سد كر 9 .2 1 . < ووش - ها. اى”
 ليقتالزاةفئاخة روم لكَو ةحلاصلا لام الاو نق دصلا نم اولطع | اَوَمأ م نوطعي نووي يول وكدياغ هعمس 0 يولي 0 يي دف مد. يا 12 0 ا وا وقف مدرج رول 4 2 8 رراسوو 00 ا

 ىلإ ر جلامالهلبقردقي وسما مانم
 و ل 1

 اي كلو 0 نوح مهر
 هو ري دلاو رلى ن3 906 ١ .لب 1

 مه وِتربَسْلا ىف كوع انتزع ل هلدولع ف نؤقبس
 صار حرا ا

 ٌقِطْنَي كني ندح ائي رو لك ايلف م وصي نا عطتسل نموأ اج لصيلف اهنا صي نا عطتسرل نيف أههءقاط ىا ايمو
 _رمصقني الف اهنم كيش ©َوُملظْاَة لد اعلا سوفنلا ىا مهم لامعالا هيفرتست ظوفحملا موللاوهو هتليعابب قا

 ده سم ل سس سصسسلم

 َكذبْود نق ماما مُملَو  تارقلا ده نقلا هج ريع يف رافكلا ىأ 4و لب تأئيسل ىف دازيالوريخلا لامعا باوث
 م لما" روب ياش ةيسلاو بارع مث اسؤ سومه اينغا كفن يُريد ةيثادتبا قحاهءلع نوب نعيف © إم ينم عملإ وكلا

 نارقلا نم يت تناكنف نيوعنمتال © نوصل كتم ويل و رمل هل لاقي نوّجصي © نوري هاَدإ د ادب موي ١ قل هيا 1 .ا نح 0 ا لاق( مهلإ 1 0
 ىهلهام#: ابر رحلاوا تيبلأب ىا مي ناييالا نعيم ىرمجت نودحرت © نوصل لع ين كي لت
 نوكرتت اللا نم ©َيْورُجْهن تيبلا لوح ليللاب نوث لعتب ةاعاج يا لازح اًريشرمهةطاوم قس انلارثاس تالخي نما

 ا يي رس سس يسم

 لادلاقءاتلا ترغ دافاورب دتيدلص ابريل( ىلاعت لاك تارقل ىلا قحلاريغ نولوقتى ا ىابرلا نمو نارقلا : اصسرم سانا نوصلتت 12 1 5 ا
 ملسو سلع هنيالص ىنلا قدص لع لادلاَنارقلا ىلا

 و رس هو لرب ادي دوق ىر

 ربرشلا ةيفماهفتسالا *ةَكح هب اوقي م0 نوركجنم
 مومو ةاوسراوفرك ملم © نيكل ث/ ديلا رؤه كج
 هه 8 5 كاع فلا ولع 9 , اقل ! كرك لإ ١

 و ةيضايلاممالل لسرلا جيو ىنلا قلك و مىحلا
 ماسبب تحي سالي سنس

 متاوقليحوتلا ىلع لقشملا ناوقلا ىا قومه ب لاقتنالل لّبدب نونجالد او ةنامالا»ق صصلاب مهلوس ةذرعم

 لامت هلد دلولاو قيرثتلا نم هن امب ءاخن أب ْمُهْوَْمَ/نارقلا ىا ْقَحَمبَتا ولو َنْوهرك حيل هاو م السالا

 | تانل الب لح ربتعم ا رسائل ا نم ةريي رص تاّيريت
 نومئالول اي نوررممئال مافن فيل ىذلا »املا ايهم تنامج ىف ىرمايتنلض مترغ ل لأ حل

 ميايندلا وسو نإ نومها ىآ لاقسا بازعا نول لبر لوف لس يداي: مز قداس
 نيزلا لوك كلل سماه داوزنيل بل ضا ىلاعن لاق جراددتسا لب مهل اضرلا نع يان تسيب

 نوب ى و تكلا لع املاورارتسلا ىلع ةلالدلل عرداضمملا :خييصو نسما نب ديد نو متسابق ١ نو

 ١ نواب ةواركلع قص: اصلا لاعالاو حرراشلا لوقو وعسلا مل | نم تاعاطلا نمو لع ام ففي ى نأ ام

 ىرلاوب,ةلعو م«ولظو اولاد نوب لال وسر إب تلق ادا نر :شناع نطرح جرن هيمان اعلا هملول
 ةلهو مولقو ملوث فلل كارلا ت اجيد لقد صنتو معلومه ى زيا ناتو ل لاقرشلا تايد و لزبو لس

 ةراد نيب ورشلا لالبعرمةولعب اقام حاصلا ماارعا لوب مدع نفل نولف نا لاح ادى نوقدل لاذ نمي وسو
 نم ءاكب ركن اكو اهجراضاكر لاو نخب لد ىئدقى دعا تناك اوشا رم آل لاق قلد صل ركل اندر والو شاؤنساو

 يبشر مي نيذلا الوقت وزب تالا ف كوكر اللولو تل ىواص» غرف ولالا تير قم تين
 ه1 وقل اساببل م: درل اول 4<. ىواصر»#لا كلوا لك الرتو سترازوصوم خيبانلامك افرسلع ئيطع و 2

 اول اور نوقيلاس نار اطغلاو ةةداعسلا لع ليو :ةنجلا لعوودي ليثو تارا لعد وعينا ابرد بجو نال ينفلا ف
 نابل رلع اذ اهيلجال ميو هيت لارشا ثااد ايلاو تءاعاطلا ىف نوب ئعل وص اقتخ يو لصافدل مدق ري قلعت

 مشل ضفت ى اههسوالااسفن تكتل لوك كس لج ا نمإ» ل دالاوبب لوالاو سانلا وقياس البال
 ىف فاصدالا فلن ن ا للا ةراتش ا نينضوملا تاصوا بهقنع آلا ذم لاو لعفيل ينل شيل لفالاو لاعتو اكس
 بجاد ثور شادقفو نم ابو اكرتوااطعف هدابععرشلا اهضرنف | تلا ياكل عرب ازكو نال قا
 تيلكتلل الالف بابك ا حث ر ازا نقراعلاض عب لاق اهبل اعنا نشب لب تيلاكتلا ىربف بوك اءاد
 مل فلم ىداص» سايقتخاد ةناكمو تبتر رك اان لفل ىداص »رق لولا

 ىا لامعا مياد لوقن ينؤملا نم نوقوضوم ا الويب هيلع امح امي قردان لف ىف ةزفللا بولكل ب ى لا مجرلف ل

 فلا ندد نيرو لآ لااد»» نؤسؤملا ب توا ىا تلزم زو اينم يجر اها مب
 تريمالو قرضا ةداتف لاق رثكالا لوقا و هأن وقس ةنيينسص نب نيل نا لو ىف نيسنروكدملا
 نيب هك »رم ةلارب لدالا ىوخيلا ىلاق نوط اعاول مب تاتا نم اولها ىوسي ل اغا مب ىا نيا ىلا

 نازوكرطرشلا بادج تايم ا ليو نوترعل ىإ ةورشملا ريجاو سمجلاداضن اب نويضيلون لل
 نءلاىكاو اوراجت ال مل اقتي لوقي علام يلاراشا اكل وقل إبر دقم ذاق اور أسال باو او طرشفلا ريف” وكي

 اورام اللوق بلاس عرزم»» ندرك اي هدايرف ع نونييفتسنو نو عسصل ىو نوير لو لس
 لم وبجرتل وفك ل0 . ١ زوما منيو إبر ف نيس الاب حرور - مبا لاقبف ىلا لوقناراهطا ىلع ميلا
 بانل نيزك مك امى اب نر رس ملوث كلل رمان: تدغىلا روجر ارق فلآ[ لا نجلا ىلا
 ءابلاف مرح او! تييدبلا للا اجار ورررمظلا حررانلا لتو حردد بيز اتلاىنحمرابكشس الإ يطلع ىل ناب ثطربكئذلا
 ةيهيصوايلاو ناربكتسروقب قلتم ورجل اورايل ١ ورب نرسم لوقى لش: ىف يحبوا بيل رتل اذب لع
 ماسلاو ريذ ننس نكت نمل رهام ! مير اوت او مبراركتسا ةريشو محلا تيدبلرثقلاو ىف ينسب ايلا )مايو
 ولدت نورس ءامجىارلوف تلا جراب ماظملا ليدلارم الا بغار ل اقو ليلا ميسو ورمسا نموا
 تلك لاو عجب لع قرط ازاو اذ لو لعافلا ظفل لعررصم لالا ىفو ب و نرتلا ىف نعطناب تيدلال وت
 رجا كوبي سلو ءانلا مطب عفان قا نإ ذهل دا كرا ىنديرجب نارا متلو انا جف عب از مرق ى ا ينلشلا نسوق
 رررملا ديل :ةفط اعدافلاو توزن ع لعدة ل ارق ١ادرب بلف لوح تطال رسس مالكا ىف لا ينحر
 نا عرصا حيل ارومارعال كي نادب ال تءال اللا هز لعمبارق | نا نايب ىف ورش اذ اوربوب مقاوم ا

 لوبا هلل ناو زفت نا اهي انين تلو ولع أ 7 | نارقلاوبو نوب ليو ىل اول ايي ل
 النا انو ىف لست تاكل سارا كو لو هوب اسما مالا نورث عبمست مل بيسر

 ادصلاو دئامالا بانت دوك فعل تقدس لب كيكو وبل ا ءاررو | لبق فاد و لن اءب نيم اهارتوكي
 مياس م لوقف سما ل ببسمو لانها لن ١ ذدا نوع ارذاكم هال تانك يدنا نونا ريف اون نا اهلا
 اهب ارقالا لع بط ئ | موب و ىر بفم |مامؤمسالا قزم ةبلاعتال | لب ةررقم ئلرالإ عض املا لمآ ارت

 را باذين نمالاوا ب انتكا» لوسرلا نم ى١ دن يلدالا مناي[ تاب لا رلو فلل ىداصم»» فرعي
 2 ىواصس » ووك اطاولسرو مينو راونمأق ب اقنعاو لحس اكن ومقالا مب إ[ن انام فاح مل

 اهب مجانا ىذنلا ىا# ا ماوسرارؤتي م الوقف بطبخ كو لمس دعب نيزلا .ىا نينالامءاارلوف
 لبو ىلا شزغن لاقل ليلو حلسلا#: د ا اورق صو يسن نفعل مجورلشم لاقل ىلا لوقا
 لمي نلا نكي »املي ال لاطبالا ١ اللام لف السا ميا رفا عاقل اند ةبيا وف
 ىف لزلد لوالا نحل نم طاري ريعو نكرم ١ نيل يرثكا لوف ف للسكر بلي ات نفل
 -ىداضا؟ نمأو هرغل لع عنجد ىلب نحل شم الع مدي مل لفألا نا ىلا ,رثكاو رقي راشناوراهنلا مان

 بلا فذ نع اونا ىلاعترلولاو برشلا نم نومي ى١ دوب امب نقلا زن ى١ دا نيرو



 ١ نونمؤملا لهل هاو ش٠ هملنا

 درت لنعةداغ غلاف منامتلا جول سهاشلا اهماظن نع ىّرخ ىا "رهف نموا تولت ترسل كاذ نع

 الن ولعارجا انكي هلكت زلة كوع درو نعت جذر ش وشوك هيف ىدلانارقلاب ىا مركزيا ب مكاحلا
 شواهد اجارخ ىرخإ قءارق ىف نيلعضوملا ف اجرح ة أرق ىف ول هّقز و هبارثو رجا كيرف ن أميال نم هبه ئج

 نيبال نيل َنِإَو م السالا نيد ى ةٍيقَمْسُم قيرط طار لح ُمْوعْرَبَكَرَو رج او ىمعآ نم لضفا ©ويقز لاري
 دسم حمس صسسسسلل

 عوج ىا ريض ند 4مم 6 ةيول نول اع© نبك قيرطلا ىا ٍطاَرصلا ٍنَع ب اقتعلاو باوثلاو ثعبلاب رخل
 اهي عؤنجلااّدعلاب مهلك نودددتي©َيْوُهَمْحَي م هملالض خهن[يفظ ؤاودامت اوي[ ن ينس عبس ةكيبمهباصا
 ٍنيِرَم ِباَنَءبح صاد جِهُيلَع (مْكقاَدإ ةيئادتب ٌّقَحءاعرلا ىف هللا ىلا نوبخري © نب أيَو جهت اوعضاوت يا
 ةراَصبالاَو عامسالا ىنعبب ٌمْكل كر قاخ ادى وهو ريخ لكن م نوس ! وبئر مهاذ| لتقل ابد دب رج وه
 ىثُي ْىِرَل وه بوف نورتو ضل ف كقلخ عكار ئِرل ه2 نودي ةلقلل كيكاناّرْتيَو بولقلا هيلا
 هكئينص يوقف[ اصقنلاو ةدايزلاوضايبلاوداوسلاب ّتلاَو ليل ٌكاَرِتخاْدَلَو يبو ةغضملا ىف جورلا خفنب
 نيتزمهلا ىفوالكَيونوعبملَك ءاَماظِعَواَبأَرَت اكو اندم د متولدالا اولكر َلاَئاَملْم|لَو لبعد وردتعتف ىلل عت

 5 : ارو 9اس و و وس ١ 207 ةتاوللا

 تروملادعب ٌتعبلا ىااّن طه ائواَياَو نحت نع نو[ يهجولا ىلع أامهنيب فلا لاّمدأو ةين اثلا ليسو ىيقحتلا نيعضوملا ىف
 ا ط0

 ف ةيناثلا ءاتلاماغداب وول الأ مهل لك ع َنْولوْفْيَسا هكا مو اهقلآاخ ©َىوبكبْومْتْْنإ قاخلا نم آي ّْنَم
 9ريظعلا ليزعلا بر و عْبَسسلا تملا بر ْنَم لد توملا سعب ءايحالا ىلع داق ءادتب:قاخلا ىلعرداقلا نا نوملعتف لانلا
 يجيه ةفلابملا ءاتلاو كنك كاتم هلي نم لد دِاخ ةدابع ندرس © يوفي نرد اذ نول قير ركل
 ىعملا نإ ىلا ارظن نيكضوملا ف رجلا مالب هلل ارق فو يووم © نوبت نإ هيلع ىطح الد ىبحي ريع

 نيل الج لك ريتعمار سانتا نم قري رج تايرلت
 فلس لاء اثر شناالا نبل (يذ نكد ىلاعتلوق ىف هر قلم اهلا محن نع تمجرخ الوفهلس
 رمل كش ىواص» ةداع ل لتطلاهلاد اسطبل يتنقل بي شد دوجو نا لقتل وقيل نا بسلا ةداعرل وف

 مب, نئاطاف 7 ل م" نقلا نا عب لا نوب رب ثعيكي حم او لاننا بارا مبركد مباني لب
 لاو ارا ةاكتنلل مالا ىلايجر جت موكب از لا تير حاف لوف كسك س٠ ريو لدايقلا
 حا ةدانلانفللا رز ف ةفوكلا عيزخد ةيرقلا حارخل وفن جرازكلا نمر مر جزل او عبو نري نم ماع لك
 كرا يخل انما نير اذ للا طع نم ليلقي اب لع يان ما قع ىلوالا ةرازؤلا تن اذلو
 زر لاش ارجل ىلع قلطا للا ىلع ةبيرضعلا ف بلاغ عرازملا»ييرعالا مي اديب .ايثدلا ف رظزرد راندا
 ايرث ةراردرلوف تستلا# !٠ ةدنسسملك ىف مزلي» بلاغا ىف ركن زبي شالا ىلع بريل. اف هوز و
 بج ىدلامرتلملل اق ل انلاو هراللايسبيمالو ةرم عذب ل لاقي لوالا نال مئه مبا جررزحلاوانضوكسد المج ا
 ّ ل ني اراارس إب ءاهعلا نإيلا ةراشنا تلا هب قو دنيا تالمو اننا ىفو لجلا نم ضر عراك هدا
 ةوكر رسا نول اعل ارث تورت الاو تويشملانح اضلاو ةرس اهل | عراط ال سدي ةرصانل !مجرولق هرجو نون ل
 يدي ىارلو تدك ناني شوف رب و عمك 9 نلارريفند ربكم كانه شرار لاقل

 ميت العبار رز ومولل ام أل دورش ا رولا وقل ريد لو هيلدا لسمونلا ةكو بسيبب فأذد لب م ياسا

 رز نكثسسم ايل سدمب ارثم و نوسلسم مب ذاق يل ريل ىف و سيلا تسداس لير ا سلبا و قطو نان, شر يمنا
 نكن لا عم يبن يذاو تاكا نا بصف اجر اوسختلى ا آر اصيالاو عبس ل اشنا لوقت تلا نارا
 تود الد ممر اصبلالد بحس سبنم تع )اذ ىلاعتدلوقناهناع لزم بخل تقناغ اننءاضعالا هزب لملم

 لطم ل ونغم بر )لع بروش لييقو ريت ام داذمل ا ةلقشن د ييكان”اماظفل ىر لشن ريك تلق لش عا:

 تسول ارب مجداعا لعردات قلثلا(ئن | لطرواقلا نا نلقنت الغ تلفحن ا ىا ميلة فل اهداهلاو تعور لد

 ثعبان اداملكت مانملامناننردق نادانم لكلا نا لءاتلاورخشاب ىا عين روف فلكس ىداصا»
 رةهلقس ياما رو عراضودوب 9 حر رف مف نها نولدالإ روق يلا ىراطسا» ايلي
 نب لافثوالا ترتب لوالا ىف ثم لل الا ىف تايعدم علررا تول قلاف لاضدالا كرت ىا يون فلا لاثداو
 ل وفاق لبق ام اذبر يجنب انيس اول اكول بث توه ادعي ثعبل ىاازب روق ضبط ىداصا» نيف ١

 نو عورلا لل بيوصنملا من اوجب نيب م سعو بروصنم ا ىلع عر لا مدفن نم ان سانا ىلع برب سلفنا
 هلال نا اولاف مساك ثيحبلا ىركسم نمي اهني ايمي كأن ادور لول نتفماإب لالا لعب رج ارب ريا انمي ١
 انرلا لن ول ةدداهالا نلااونطقر علا لوط عم روي م هايم الارئاس نا اهيدق عقورقف ل سريلعر شا لصانم عو لإ

 ب ىلا مترف اسالا نال ةروطسا عرج لوف قط سلس نه' نيالا يطاس نوبل تلا نك مام اولاق م
 عت نويرب ىلس اك ونس راكلاذا ليعاذ لا نا ىبو تما رتننسسم ا ةريع زنا نا نحن يح اضالاو ببيجاعالاك

 معوفال لبق ت اجلا لري عقب ايرلندا اهيل نوقتيسل وق حلل س#_يطاوتو ىوانعيدبلا نم وعفا
 نجلا لاب ملابرأت تيب اهباويسبج اهل الق .ك ١ نوزيالفالثروثد

 لئييبن ينهار ةدايكن ورز وفصل لج روبشم لب اكلاتي كرحلا نا بتم ورضا ذيل
 لدليل تنل غل | مَع انش ةواعالازاوجب تارك لاو ناثدالا ةذايع لري لا لص لرّشلا بااذع هانا نا

 نابيرتلا ى١ نيهضلا لرب امالي ورز ريغل ةدارقف وروح لكلا حر« رشد ريع عدلان

 ملا كرشلا لاقليم شلا لصد لوس لا نايفسولا يل نمل ولك ينط م كور تعسر نسكن نس
 واسس ٠ | تلزنل وبا نب الاو تعميس بلا تمس ن ديال اد تشل كلا مزن نسسلا مرلاد

 ميثردصام اد ب لذا اياب” اكن ئلوقل تيعضتر فو نامل يف لا رادقدو بات ريل:
 افيو نامالى اوت الملل اق زج / اور مدين ماقول تلقر اللا لوتو زوكمال ن1 مال ثلا تر

 بايللاو وتوم

 بازولاب مب انمار قلو لو تكل حا كلذ ف تابنالاو ىلا نيب قرف هنلاو عني / زا هزيل ظ

 للا نايفسوبا اياهم ملء اضاف تسري ينس بدي بكن لير امد يلع ثنا لبو نلا نإ تلذدا
 رك لاقث لل اقف نيمادلل كر تشب فيا رااتتسملا مراورشلا ليشمل اق مل ميلطر ثنا لوبا

 ملاعترشلال زفاف رهنكت مشكلا دذاطمقلااذب نع تعش ن ارا عر داف عوج اب ءانبالاو كعديس ا نإ تلق

 لاوغتسارناكتس لوك ل كارد ميل لفن ليو نتن ا عوج ارو بلت ملاوما» نال هز

 نييشرلا فروق نطل كار بانا بسيل اود ّباطماوبب اني خألا ندد لدالا عضم ف ل دبل | ذيل ناب دب ملرلوق يل سس كا وكس نينو وكلا نوكأ عفا نال ناو نم
 ظ ىداص»"د صا اهندربأرقللو حبب قنات, مطهايوهذ لوالا لاوسلا بارت ماو ريالا ىد | | تقليد قربا ليف ناك عروج انعقاد ناف لوانا باوشلاو عروجلا لنور يعد سابع نب نضر خبلا رق
 او زلاف ةفزلبلا نط ريفا, ىقيالو حس | | سن عب او برعم ىساف وبر و عرملا السم سنس ليلا حراما ل 0[ نوسسلبم روث فلس كلا:

 ظ

 الصر تلالعج:ىزلاوبب ور ىلا ة ءارق اءاذ تمول نم ةوف ىف نكت وله هديب نم انكدازب نم نحمل اذب بر

 |[ ونضال نِمِل مهل لو مضلاب ةسوطسأ بج تيِخ اعالا هر ئايجاضلاك © نول بيذاكا طا 5 دهام نإ لبق نص

 .[ لوقي ارئكالو يلق وشم نوبجلا لم يلق ا[. ينتحل ىف قلطملا لولا ربب ثوزج دق لم

 ش ركب نردقعتالفا لو ح ١ : : حرفرا»رافللا لاول فاول و مندملا ىف مس اهبر للا نالاذب ورقفلا

 ١ ننث بيف اف ركذ اهرل نم ن ينشر ىف ينحل نا ىلا اظل /ةللاركؤ عا وهتفتا دقق ل دال ام اوزيشنتلا عططاوملا

 مج



 ه(/ي26 ه

 م نونموملا ماس حلخاىق ١

 مكنت لب لط أب هناوككل يخي تيك! دحو هلدا ةدأًبع قحلا نع نوفرصتو نوع ذخن © ورحم ناو نر ركذام هل نم

 وير كل حملا وق دصلاب ّقَحلا
 لاول ب نر ومع م نر ا | هلو : م
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 لك بعدل هلا هعم تكول اد ِهِإ نم هحَم كَكَم يلو نم هلام ربه هيضن ىف© يوب
 نس ايندلاكولم لعفكةبلاغم”ضْخَب ْلَع مُهْضعِب الب هيلع ءاليتسالا نمّرخألا عنمو هبدرفناىا ٌقُلَحاَجِي لإ

 سيب _ سيبيي رسل

 م لاو مل ولا نم ىا داهقلاَو بيعها ركذأدم هب وفضي ايعهلاهيزةتولل

3 
- 

 لَم ددقموهربخ عقرلاوةفصرُجَلأب دهوشامو باغامو

 . قد أصوه بانعلا نم َوُمَحْويَريَيرت دئازلاام ىف ةيطرشلا نإ نون م اغدا هيف ايار دعم © نلعب يِعرظعت
2 

 مهيكذلجب كاق ات 72: يطال ىف عجيل تر ر بيب لتقلاب
 كد“

 ةَءَْسلا مهنع ضارعالاو حفصلا نم ةلدلا ىا
 رم عت دال وشك

 نَسْحأ يلا مف دإ 2 تور وقل هه نين أمَكيرتْن قعد
 سس اا بس يب ا يي: ب جي سل ص ب سم سا

 تو انكي ى نوصي ولم( لانقلاب رمالا لبق شك كايارجش اذ
 0 يملا . ةلعا ساما اى ه5 مى را دا 1و9 كدا .أ و :

 "0 ورصحت ناار كيذوعا 9 ثوسوسوياب مهن اعزن 60نيطيشلاةرزمه ع كيمصتع | ذوعا تر لدوءاياعمجيزاجنف نولوقيو
 : تا ل 1-6-0 6

 امهنال مكروماىف
 و لا وو ع ص

 رجهرحا احد ةيئادتإا كح ءوسل كورصحي
 02م

 كي ا ا ا م بم

 ٌةنحلا نم «لعقمورأنلا نم :دعقم ىإس وُ
 كة

 رمع نم ثتعيض رت اميِف نوكيهللا الاهلاال نا ثاهش | نأب [عباَص لما لعل ميظعتلا جلا © نوجا تر لاو نمو ىئ : ولا ما ١ لكك تعا ص رس وو حرس و وال ري .٠ ىبب هلك ل ا :

 س وفم وو هى ١ ال, مور

 1 يي ا ا رو سس يسم ول

 رى 0 -

 ك0 ا

 رحهمأما كه نِمواجفهلةلئاف "لو ليإَوٌوْه لكن وعحرابتثى ااه عوجر الى دلك للاعت لات هتلباقم ىف ىا
 ور

 ل5 ةينانلادا وإلا ةجخفنلا نقلا رْوْضلا ف َعفناذودجب عوجر الو ©َنوُفعْبُي وب لإ وجرلا نع رده دصي زج أح "ىلا سابع نبا تخ يورك
 ف كلذ نعرمالا مع نم مهليغشي امل اين دل قمهلأح ىالخ اع نول سيال واهب ورح اغني نِيمْوَي حمنِبِب باشا

 9 ارم و رس 9ص و سم ل لا 3 سا 1 ورق ل عم م .عم0 م5 م. . ا . .
 تانتسحلاب انزأرَم ْسَي ْنَضَتل استي ب لَعْكْصْحَي لمكاَو ىرخأثيا ف د نوقيفي أه ضحب قوةفقلا عضاوم ضعب
 وو مص يس وا 0 424 ٠ هو < ل ا أع 1 رقت تير ف م ع أل 1 04
 ةئنؤراخ مهجن رهف هش |١ ريح نيرا كيلوت اقيسلاب الئيزاوم ثّدت مو نوزئافلا0ىزتف ِْمُه كِل

 ىروعع .»
 تم هد لمأس»ي ول ل سوا و وس 932 وه

 تيرمش © َنوحلك أَهْيْؤ ْمُه واجقرحت زائل خُهَهْوجْو فَ

 مل سس
 لسيف تعبيكى ١مل نكل ديرجملاب شما ةوايعؤلا نك ل وفرصناد عدد ا ىف ذاجم انيلبر سا كالا ةراشا نوغت
 الا حمي اكدلى الو حل ل سس ك١ داكن الل هي ماييفتنسسأ لاو تعيب ندب ىلا نا ىلا يب لطاإب اك
 مودا بعزل ل هنو عفو تعيبلف طوثمو ءازججوبم مالك حالا لتنال ذا نااوبب هرقل اوس بم اوج ىلإ مب
 نع اكامو ىلاغندلوق ل الرل تهز انئاو تبل عم ناكولد درر هنت ن هوز طرشملا نإب بسآجت اذ اور هدفت
 ترجم اذ ةداصلاوم ام لطرف ؟ضنبل لع مل لل لحل. | هرم لحلو لوف م لحس بيسييطتا يلع الا
 طاكرتبن ادصولا لرش الداب ةداهّسلاو بيلا اهون الا » تزداد مزن ملم او رنج ان | يم ازا

 ىما خل فصول ملوك ل ىواس ٠ الإبل هيف هلع لهريكو ةداهشلاو ب يذل ماهرشلا لاق
 فنا لع فقم اب نوق املادو“ هريرَقَل و تد ذو دتنمربت ندا ىلع ميم ع ل اسللاو ةزمو صفت عف

 يرعب ىارو ب لوتفم بوريك ا نونب لاصتل فلا له ئبس عر رام زف 1 قع رم اءار لوف بك رس
 لاَئاكو ىل اننا لوشملا لوصول اد لدا لوط ر تنل »ايذ ىك ايرلا ىرا نك سال ةزملا ساو لووفم تميت
 طلي اوزيرشلا بارت اذب نيب الغلا موقلا ىل دعمت لف روق اح ن٠” ميدفلاب بيت لا لعرلوق ل

 مل اظنا موش نال ىد ريكا لم, 9ك انريلوفأ حلها لمص » عم ىنحبم ىل و عرذتسلاو للاهتالا ىل طلابه بيرل |
 ادب خو بازعلا ملزما اذا نيب اظنلا موقنلا ل لعب الرّسلا نل لج لس هيلع شلا لسكن اكو هربي لا ىرسرك

 رشا لجين ازوك نعل كت يلق ا ىرتخمالا لات لاهل اركاف تاقاو الا حبت ىل نوكيلو هرتب داء ايرل ب ورم

 لاب زيجتني ناولعفيانا/ امير ريعلا اسيل ناوي تلق بتل عبجال لا بدطي يحيي افلا عم موصعملا
 ومر ماظن مدس نال ى ارك لهب تب فروق يطل :٠ نرخ او برلاوضاوقو زروال راه لعفي ل
 فري ماننإب بيرج ااه لا ايرشلا هرمإ تيب نب اظن موقنلا عمم هدعج نم مصحصر شن لويرر نا تدل
 ريل كل ش٠ لاهنتوا تناقل عب ل نوليند هرج الامين ب راوظطاولو .تدوبعلل ارا
 موق لك ضاغالاو ترعلا نيرو اينو :دلسنك ١ ىو دخلا ىا وقل يدان! تنوي تمعن لا نحت اىب قلاب
 كاب ماذا لون تيل يور اوس حف وا ل ضو, و هورملاو ىزالا نأ ميل فيتا نبلا ىك زنق |

 ربثىا لاتقنإرمالا لاب و لوف يل كاع لش رشي او ريبحوتلا زاك لئلا ليث رميها رون

 هنا مترردق اذؤورل لوقتلر لا ناكل الا لاح ىو ست ىب ّىنلاب عف را ينعم ا نإ لماكو حر ونه

 رك واص ٠١ لك جر منعم كاب تم لمصر و ناك ل نوت سنن و دب فيول ايلات اك ادب ب اهنالو رهنخ

 هللا جزلالانكناسالا بلقب مط خبّنلا اننا طحى نيفايشما تازمس لول
 رح اولا بش اك بيرل نال 2001 حراما" ندين لرب غرز م يت اهل وق
 عمور 1٠ نيرا ملى درو ارمي ىف يع جالو نمل عود هيف ف احلا طفل ناشنا ليج
 ربل عم لاحت شد اوبع درع او بضم انا قبرا بر لق م ليا بوجع يزتشلل ارتد

 ٠ »لو

 م
 أنتي نولا ممللاقتو مهن اثسا نع لقسلاو العلا موه اقش

 سس سس سس سس سس ل

 ل

 مح و

 دلوارسلاب ثاانتس اطئاكر حور نوبل زيا لم لملارابتطاب عك وا د لع ءلالر زل لعفلا قن لا ّنلا
 رذنلا نبا هاوداذك ١نارشا ناب روت صل سو ك٠ كاملا نم ايندلا ىلا عروترلا بل ىلا عجر م

 يال وم كر تىزلا لع انمي حاصلا لمعلا نوب ىا تكررت ايذرلوف تبل كا زمر نئديبت نييك و
 ملوق يرل لش :٠ ا دعبلاب عم نووترإ بر ةزرفكى ا نوقترا برد ىارلوف كلل كس كلر اكرام
 عجب او برص الريش "1 ميئارو نو رلوف هل نيل ارك اهيذ ل قرش درج لوق اهنا ديري اهبقرل ةرلاف الو

 لدإلا قنلا ملوك يبل شسس روعسلولا ٠١ ذل رات لوالارثانلا يلدا غالا نا كم ككل نما راين
 ملوث تطل لا م ابع نإ١ نر طخ وو وتس نبا نك ور اىكيناشلاوا سابك ن با نكسب ني يبس ىوداذك

 روعسالإ لد فوزا انفو امنا حلا نا ىلاراشا اهل عمل هني رتب "ب اسنالا تمس اك ال *؟ن وت هن

 رماد يجلا نك هرار غي شمس ظل بسم و قري طرف نيل تهطعتلاو مرنلا لاول يعش هني بارا لف
 قاعنرسلا لاق ف لبث كاف كولد استيل و لوق حل نا” اهب نوزئتف باش االوا ميغب و تجاتو مبا

 را الاوت ايدل كا لانى ابعنب نب بيب ١ نول ابي طعم لير وطعب ليث ورخ نوم ىل» نال ان لدن
 ءاد» اسنييف "رق اذ ١ نوهت لعومىلو نول أس انف لواستلا نيالا ثم ملغشمف تدري |مبدلع شري عطوو فش

 لع ينعم ابد اهلقن لا يب لاو يلا ذب نبع عم ا ىلا_لبق م عيش قرانا ا|رمظعبل يفد حداشلا لوفد سيخ
 وبا ”ةلاسملا فلن لا لص وزب ن/رلا عججادتو كاك دالا اميوارملا نا ىلع انتج نا نم اذا فشل رمان

 باسلالا نع ىااينعرلو فال ل لب » دن شل اول امنا امتتاينثا و زدنيج مول ىلوالا قتلا دنع

 ثناورلوق يصل” كا» تما ”ليبتى ا نمد تن ! نأ رعبا وضع لأب كرب اهنرلا ىف ملام الغ
 لقد ىو انصمردقو شارع زو امل نال د امصلامعاو را نعرل تنم النمو ىما رلايعاو هرباقتط تانوزومف

 (م'الكلا ىلإب و بيطخ ةرررقلا لغ لدا ككذو عري عيشي ال الإ تقر عبل انزيم لكك كل نإ مج العلو ىئاقنلا

 لمان لدب ليد تدزهر ا لاريثي زج نق تل نك ال مدفن
 ادة اسصالا ندر تمل ارث مل او نارتو ا نعل ات و ارانلا موتو 2 ا ىسبالآثا !'

 ىد ءافنإ مبيافش تنل كال نا باب اذه نفل رون لو ملا وذل وق ىلاكا فاطم ةباصال

 نار وثل نو اك امين اهدفرمىرب ل اديعس ىل, نما نر تلاودمت ا ىدر ميانسسمم نيل خسلاو !يلعلا مياه تيرم
 ىفشؤفساو روق طال لك رم بي تحوفسل فش ينو هر طسو خلق يدا دنفش سات
 لوقلار امض ا ادب رب انما مراقب لو حب ٍ _ لا » لففسلا!ترتخر ساو هرقل تنورم لو مقل ولي نا

 كلا» متت ىف ندا ند اك يغص نك امو :لصلا ىلث نواطع
 طش اد امد كورد ا ناس وربك اورايم او اهم !انو بمدتنو ريك عر ا"جلا بيرن نا لع انو لوك سس
 ىلا بارول ' بإب يلا نش نورد اقل ناو ىحأ وربك تسقطعز مارال (اللاو ناربت كدرد اكو يازولا لع

 ثم ءرصفل ب امن عيبعم مالكم اذ نا ىلا راش ١ لبا[ رعب مَ ىا يمان ارو حسك ىداص” ب مسرمن

 كلا مي” نر ثيمرهل | ىف لك ذر وشلل نيب لاسم . ىداص ٠١ تورو ل رثاكلا لاع



 محارب

 ليقورانلا ل كبل ىلا ينل اء انها خيلف ناك قالا بسكبايندلا ل مكبرات ولى هر دقو 1

 ] ظ ] مى 7لذات
 ممم سس ل سال

 «مروتلا 2 مساس

 امهو فلاو هلوا حتقب أنتوأتيش ةءارق ىفد اَنيويَنْيَع ْتيِلأئيراوَو 2 وبنك اهب كت اهب نوفوتخت يَ قْمت نارقلا نم
 لثب كلاي نآسلب هل لاو نْؤطَنَفةفلاخلا ىلا رع نون أةينرير دبا دهلا نع © نكون عسب ناردصم
 داب نق قبر ناك هي فاجر عطقتية رمكيع بانعلا عفر ©يومَْعتاَلَو ءالذ ارانلاىف اهلدق ًولوسحا نيترم ايندلاردق

2 
 رقي هورجاهيلامه

 عبير دصماهرسو نيسلا مضي ايري ْحُهَوُمُت ْنَدَتاَ 5 نيوجيلا رْيَح تاو اعود أعمر ١ هل ل تآ
 ءامنالاببس .ههفومب ءازهتسالاب مكلاغتشال ومقكزتف ْىرْلَو مبدأ قح كابل رابعو بيدهكو لالي هم ءزجلا
 رشكب امه اياوكنذاو وه كئازهتسا ىلع اوضاع رحيقملاوييعتلا موي ممر جل إ9نوؤَحْرت حَمنِف زيكو مهلا كنف

 53220000000 تت“

 مس يس سلسل

 99 محم | 10 ا ا امد , 2017
 8 مر لق يءارك ىوكلأبناسلبرول لاعت لة مهي جي نآث لوعفمأوعتفيو ند انيتس امهيولطيب ©وُزباَل مهةزمجلا

 نه تت

 اكل . 0-2 دا 8 ا را ا تى. هل ماحس و 2 2 ٠ ه4 1 10

 هيف وه أ ءمظعل هورصقمس او كلذ يفاركش مدي ضعبو موبايل اوَو زئيمت ©َنيِنِسدَرَعمكىوبق فوايندلا ف ضكلاف
 3ةضاض هم ذ تا ١ ها ىاءأ# 5 رواج و ةيعلر مس :

 : لق قءارق ىفو كلا ناسلب ىل امتلك قاخلا لامع نيصحبلا ةكتالملا ىا ينام لعق بانعلا نم
 اي بسك انلا مكتب ىلا قبشلاب ةليلق ن إكلوطلا نممكتبل رقم ©َيوئَلكَترمْدَل ريو لْبَ

 7# داعب 7

 الإ جتشيلاهكاو

 هلال كيس
 تقلخاتكلذلىلع زاجل وعجرتو ىهنلاورمالا:مكيبدشنل ليو لوعفمللو لعرافلا تبا ينوعَجردَمِْيِل و . 1. . نقر اوت رصاوج حم صا تلا ااا 0 يو يا
 ن7 ل 8 -

 5 قع كِلملا هب قيلي الامم عرباغو ثعبل ا نعدإر لمت, و دبعيلالاسنالاو نجلا
 اه لن ل” مخول و ضرب )ارنا ١ | سس ور و سارع

 عم علي صو مص مبدل ناهزيال رخآ اهلإ هللا عم عْلَي مون سحلاربرسلا
 ك0

 رسجييأ
 ١

 ا 2 07 روزا ومو

 ناورفغاتر لَقو نو ادعس ال2 نوري الفي

 و ايو
 ه ىسركاا وكلا شرع ردها هلإ

0 0 2 
 ل | "هير َنْنِع «ٌازج ةّباَح أَناَك اهل موهقمال قش اك

 كا

 اهنا روم لش وجيل نمل ذا سي ةايإ نوتسو عبرا دا نأتنث ىو ةين دهر ون ةزؤنس محن
 6.0 هب ا رو ا َّث ْ ٠ يع ١ 8 سر

 اددشمداقفخم :ضرقو
 هلا نع 3 رك لال ب رس مالح لإ مس او 2

 1 ٠ يا نااكا

 د0 بع سو

 2 نامل رو ايف ضورفملا ةرثكأ
 1 يي بج وج سجس هس ب يري جيس سس مس

 ارت ١ موكا

 ءاتلاماغدأب هيرب نكت ةلالدلا تاحفاو نش

 طرشلاب هقبشلوأدتببوهو يل وصومركذ انف لاو ةييلااهوجرل نينصحملاريغىا ْقاَلاوُينَرل قطعت لانلا ف ةيتاثلا
 مل 4

 للجد
 و َنْلَجدَنأم امها وهو ريخ قءافلا تلخد 0 مامر د ر ١ 5 ام يب ع 5
 نال الج لم قربتعم ]رس وتلا نم ربي دج تارت

 مددقد نور انرلاردق جن لوق كيس 1
 لم فلاةئاممأ ل ليقو حروربلاددعب نس تلا اننا ليو ةررايسلا بكا وللاو رول خس د الا ودبس لبق

 ون او تيوكسرانلا ىلاوتلسا ىا اي اوهص ارملوك أ لج» ىيطرقلا ةزكذم نم ةنسلا مايادردبل ننس نوقسو
 مارت اذب و ىا مي اير عطس لوك حب سس ٠ اهب اواو يحمل اهيئاوئست ا له اهزريبكا ىف دوحسلابا لذ
 ى الا يلا رب رس 4 . سا" بالا ابنك ابنلاد قيمت اوريف لالا تلمع مل عم لفرانلا ىف

 ةيصوصل البكا ل وقلا ل قو قدا ىلع اهتلالرل ةفد الل يذلا هاب اهبذ تدير دزملا عبر صم نيب لل ارسل عفا
 ١٠١ نرتب اهلا نمل السن ا) بايحتو لرب لوقت بس انملا نايلسد روق هبل نبل اكد صرصعنل ١ ل
 لب اال بابي لادبا لاما ناك مواعضوب اكن ير املا نلبس يل نال كاسم يف ناهلسد ملوي © __ ىداع

 بنظر وثب كحل عرورا» افلا بمبس تسيب مضلا نا مب رازوتسمألا ىا مون عرلوق تل تس
 لري ميا بسفر لوق كس: كلذ مءازوتسملا ىلا مانا تلاقي نا بييكرلا دقيقت» ام
 (ديل زر ارو سس كال تيس زل دان ادام اد ىدابك نثر فل وسما ىلزتشسم ا ينعلا نا
 هردسق لاثلاوءاملا لوالانينوتفم بم صني سصفلاازب مب !ا مجاب اوعظم | ماو مباع مس نايس نع انيئس وأ
 زاك ارق يصلل# لم » ناروكنم نا وملف ت1 ةدارق لعاماد مهنا فر سمل قوالب و رهن روق
 رقمه ليحثرجسالو مب زوق ىاردصملا سم ىل تاق مبني زجي ىلا لوعغم نإ لع دق بلل (يتفلاو تانيا ل زر

 هيفهازييملوف هبل لا« نايب تااندتتسمالا نارا نال ئلا ثمين م فلا ورسكا دار نفانيف مال
 يا يحسم نمار متبل قا وريلا تءاضم بئس تف انفه روو /زيدرعوب د تاضملا لا ىا لامبا

 متم اب لوط قم نوهلعت,يذكو اقتلوا لاق اذ تالا امن اك لوم /دلرانلا ل !ناملا تيثول عملا
 الاملاو نييءاهىا لاح احق وه ع اوررسم ما ابدع! ناتو معنى :اثيرلوث يل سس لا» ةرط هزي

 هنبارلوف حيل ال جرا» عي طز يف سهل لكو ية الدو بعللا ثمدنلاو ثلا لإ ىارلج نمر وفم
 تيا مز فضول ناب لرلوق يب!( كا» ىرقتلا خبر ايريفللوهطملو لو قروب حرت نم عا فد
 8 ديفم تمصت ل فش اهرذال ىرقا ىا ةفصروق ميه ط١ روعسلا ىلإ ندير ذنب يدمج جيري متلو قك
 هيأ نالاكام فش ندصلا نك مدع تلال ا مومن نم نا اهب موهم ال بيرل ناب ب ال لطايلا نا
 هه لك ىداصال بل كابرب ال نون ادرب الرش ؟اللارشلا عم دا نر نال ع اولن ناب ىا فش اكل و

 ربو م

 هس سطباو رس رجس رع ذا زطمواسسن ,رلع لاهيا ف ةانسلاب كلذ ىلع دائم يلج كرض هدلج لاقي برضى ١ اهيل | 050 1

 تاعيدلا عر نقرلا لو تاببسلاوجنارفخلا ىفخ نبلخت ةرفخملا دج جرا رذظى ا ةرفملا لع ةنب ذر ضصرلا فر لو
 !رورتسلاو تافعلا ماك اركذ ةروسلاه زب ىلد ريدر ونلاركذل ف لذي تبمرونلا ةروسر لو تلال صاب

 راو شاع تلف رونما ةرزومك انامل فوملا ىلا هنا تست /ذلو :لصفنملا يلا ماكحالا نا
 ةروسهزيدة هلل ىداصا»رؤملا ةروس نمد ةيانللا نيملعت الو ثورغلا ىفو سلا اولزشمل اهلغ

 نير اان لو بيل + بيلا نم ةروسدزب هريرقن تدوزو ارم هربت ةروس نا ىل رانا
 تالا اهيدارلا و[ تانّيب تيك وف طل ارارشنت ورطولا و رثيكن باو واملا تفحتو رولان

 4 شلال ىزإما مامالا لاق باين ىف و ةلالدلا اح اورلوقل بس انملاولب اذ و هنو رطم ا ماك الا ىلع :نلادملا
 تاي!اميفانلما لوقو ماكحالا ىلا ةرامناانضرف ل وقثريجونلا الد اب رخكى د دورح و ماكتالا نض اهون ا ةروسلا لوا

 ا ركدترمون قت مولعمر كل ل ماكدالا ناو نوركذ تفعل لوث هيو رولا لمالد نم ايف نيب ا ىلا ةراشا تاني
 نوازل بنذىلاخاف ل اكبيعلا مابا نمءاضلا للام لازلا اسيد نو الو ينازل لو سيلا لم
 رقفاخمإا ل“ حمر عقن مل نها. الرلرثكا وبادر فول اهي ادلا نوككل فلا ىف لصصالا
 !؟رليلاوب سمح مظدعو ميراوب صحم رف ةروهشملا خلاب باننا يناس اب نولي ريد ازع 0

 لويشولا نحبها ا ور شما ينعم تبملا نمل ءاؤلاو دوس ىلإ مل ءاقلا تلو ايرث اشو لت ألا” ندد
 1 هرب برضا ا هرج لاق ب يطفلا ةرايعو هرلج بردرلوك ص طل "لن ىذلاو تنز قالا
 و لاء طر ! ركبلا سويط لصر رف ىرد رت او يثثاشلاو فلامدنع ماع بيب غلا دسم اب فذ لعدازبد موق
 طاب سس, عش نا ىلع بيتل لبا راولإ د يخمزوبكيإ ل بالا ل ةدويزلا نإ متم فيفصولا روفملاتو ماع بيوت

 يا مان رجزاذا بلكلا تايضنن حسلع همم عل تمسح ل ل بك»اطفال

 ثمبإلا نوري ارذاكم بال عيرتلاو تيدينلا لاوسلازب نم يؤلا + للاى تب مدلوق لم كارلا
 ف اولصت اهث ةداعا الد + انفلا دب توم ارحب نلا ن وظيو اشرملاراو ىفالا كثسللا كدرعل الو الصا ةرخَألا ل

 ىلا زف اضل يسمو دالي وط مناد دونللام لعمل هن نضل ىف رم يمل اس اهيق ميدولخد اههاوواونقيلاورانلا
 لما لاوسلا نيل ومب امي قو اونقني تيد نم !ندلا ىف مومن اذلاكاب ىلع قرسحلا مبا لمحت شنب هوركلا

 || .0.ناحاو كلذ طينق ارز ب اعلا نم نيام اناط د مهلك سينما ل, نيراولا لاس انرلوق حلل
 األ امربتشا لأ حصروتساوإ)
 30 ١ م روك ل اربسا|

 ا فل لاشنلا للى فلو لظرلوثا دبس لع تدوطععم اح رنورل وق

 ك0 يي ا ا ا
 4 لمخقفا 0 نييجتلا ريح تأ و ةرفغملا ىلع دايز ةمحرلا ف نينمئملا ْوَحْن
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 لا ] | مارس ب 4 ظ ,7لفا ف 11

 _ را ايهنج نم انضاوكتت ن أب همكح ىا ولا نيد ذمار اَمهب دكني ال ةركذأبم تصنلا ىلع قيقرلاو ماع بيبرغت
 رو مهرس

 ساي نم الارجح ا

 ٌرهديلَو هباوج لع لادوا هباوجوشو طرشلا لبق الع ضير حت ده ف ثعبلاموياىا تاكا َو ملي وبول د2
 د داو لريزا داق“ 7 سس ع :ةررطموا يزال ذايب كسيال قر انذلا هش ددعةدعبرا ليو ةثالن ل بق © يؤ نق مط لجلا ىاًي ان
 5 م3 5 هر 8 -. مسا أ و م : عز 0 ل 0 م و و

 اةثرايخالا2َسيرووَلا قع فاوزلا حاكن ىا َكِدمْرُحَوركوأنم ابهتم لكل بساتملاى كل رسموا ناز الإ هجيني ةَيياَرلاٌَو

 خسف ليقورجب صاخريرمتلا ليقف مه لع نقفنيل تارسوم نهو نيكرشملاايذب اجوزتي نا نيرجاهملاءارقف هابل كلذ
 سس جيس | | ب بسس سي ببي سيالليب ل لبلبلالب

 هجتيؤرب نهانز لعيد ةكيذأي اوتيل من اثؤلاب تافيفعلا يرضع رومي َيْزلَو مكنم ىف ايذلااوحكتاد لأعت هلوقب

 511يياا“#لللل““0

 اك تك ير نك نوي ل سدت اقرور ا 1/1920 7 ها
 الإ ةريبكوهن نال 0و مه كبلوأو نبأ ئشوف داهم كل ادَبتالوةَنأبَنْنْمَت مهنم دحاد لكما مُه بَ
 ىرسعرتلابخام دلع . 3 0 5 90 ا
 دممهقسض ىقشنيازيذ ةبوتلاوهماهلاب مه ويحك هذ نقرهل دوْدَع لإ كك مهلبع ازكيش/و كإذ شب ثص ابكي

 بسر م ورلد و و ان زلار أ ووو ساو ين ره 7 تا ا 0 8 ى [> عيب ( هلل
 دل مر هش جهل ناي خل وانزل رار نومري نييلاوةريخالا ةلبجلا ىلاءأن الاب ل هل ليقورحهتد أه ليفت

 0 اا ١ 00 | |ر4 ىةروعق 100 27 ل ل 14 كرس

 لاب ةداضرخو لع ريو مانو طك لد ملال <, ع تل © نبق رضا نمل هم طار نصلاراع بص تره مير | دتبم هكدا ةباصملا نم ةعادجل كاذ مقدما
 _كقنقلا دح كنع مفدي نسيلاربخو كلذف ©َنيينكلا نم نكن هييلعونلا ترحل سمكا وانزلا م تحوز هب صر [مف

0 

 نم هب أهامرأمن ثنييزكلا َنلهَنإ شاي له ينهش نأ هتاداهشب تينئنلااتزلادح ىا ٌبَّرَملامهعاؤَرْرَيَ
 /كأذ ا( ري دج رس سرس 3١ 5 4# ير هلك ٠ لا يو ص ا محض 95 رس 0 ١

 هللا هكلذ قرتسلاب هُيَمْحرو مل كاَع هلل ْضَقاَْولَو كاذف ©َنْيقدضلا نم ناك نإ اًيئيَء وللا بضع ناسا او اتزلا
 ام ل ايراعفاكا

 0 ليوسشور باتل ىك يبول 0 7
 ينم وملا نم ةع انجري ةَبْضْع اهف نقب اهتع لل اعتهتنا ىضر نينمؤملام| ةشناع لغاب نكلايسا ِكْذالاَي وج َنْنْيلاَنإ

 الج لك قربتعل ا ريس نتن ا نم قري رض تالت
 نال

 مقانلدودطرشلا لبقام ل ثح ىر قير لا نونو ةنكنا روق ىااذب فم وق لس.

 اطرقلا باج قام ىاومد لوك حب لس لب »دلو رشد بطفل لاهنتم او جيبتلا باب نم ذاق تف اداب
 رتيسئرافلاب ابا زهرمثيلو لو مب الس__٠» نيئيرشبلا ىأروتب اكد يارجل عادوا لوقو نييفوللا ىئادوكب اك

 لساع نارا يبننت ان”نلانموهذا ىبورن اثيلارب تهاؤنا نايززرو ىنعل ندد لأ اذه تقورور نو ماهوب و

 ل او فلاي لاثادع اصخزيلاا ضرك” يور م لمن لاسإ ثدو اعهزاوورأ ع جرففل أو

 سمسم: تسال ىلازلإ لو ضوه كا« نالير لقا داطع ندمت لاق يددع او لقادب بنو قتل
 نربابلاةفعش ضع بغير دقو نإ نزلا نعم جر يزدعب لاو زل حراك نكي لارج لب عير داما بعل اهلا ىلع
 ناب دع اورقلف فذ ىف يطع ثلا لسشلا لوسراوف ذ انتم اف نيكرشما اياق نم ةنيدملاب تمن اكت دارس حران ىف

 اهرماالا ابحت ىف بكري ل بن زاد ايبرصا عراكن ىلالا بري ل ىلازلال قد اكن يكرشملا صن اصخو ةانزلا لاخا نما

 ولا عراكنل ! وإلا لاري ري دلو هلأ ساروعسلا ل |ن' اسك املس ل اويظتشتإإ ىرلوج ومو لف

 أنت اهلل هرقف ب ل كلذ لل ارث حلك ؟رج طواف تكرمون زب ال نزلا نحل زل ىهستلا ىلا ليف

 م, اكو لي ىراسالا لين اكىونخ ادم ىلإ ند ثمنا هرج نيب نك بع نير يي نيدو الكدر
 لازلاتلز نفى كتل لاقاقانع حكارثسا لوس إب تدقق دصونلا تسجل اق نقلدص تناكو ق نع ابإ لاقي ىف
 نا ملسمالا لبا ن'ل ايددادا مالسالاءاالث ملس ل! لبث: لب ااغي نك اقرسمتن يد يعم رع تبيع ىلإ نب يدرك يل

 داطهورب الو ابو بيس اف ميرنا لبق نا ماطلع هركذ لوريل رشلا لسدلا لوسد بلو مك نب وتدزب
 فينا ببدل عما اذب ليث تمام املا يب ناذ كش ىلا اواو لوب رن ماع ليو ةدانفو ىجشلاو ىرهيزلاو
 ابل سلول كرد ميا عبق ابالاسلوث يبذل نبل اكلم ين الذ صائما لع لوم رثاتملا ماعلا ىث اشلا بسس لعئالاو
 تكس انعم ابوإلاو تانصح ا نوفر ملوي لما حرا »جوز ل سل ل اينو تن يذل دز

 قاص) طور نا لع اوومجت او ل اسس تن بع إلا حراك تحت تال ادلا ءاسلا ىا عر اوزالا شد نال تايبنجالا

 كترلضو بايتبكر فولي لو ل قرم ىلا ناك لا ىتان زل نا ةيفعلاو (السالاو لفعلاو خرولبلاو يرحل ا تمزق

 لينميررماو فاشادنع ان مداه لق اوقو زيرتلابف ا ل ايثرلوقك بيل يلمدعال صخشذذزقف لام
 لقوى ملا »قير فنيل اك بات نادايع مداد تزن لدودح لا دار بقتال فكه نر ثعااو
 م, فلها ةريغالالملالا د اننتسالاب هده فيعلم طاف ,ليققال ليفو شا اا وروما نات ارش
 مالا ب ب طاغي ةيرب لص ال اورشلا ىف ةلراشلا مده ليل مايقل» از زيت لحئاد ريفا ناب تل لكل دشساو وقس اغلا

 (اذكوا وبر, نيزلاو روق نكاد نيبسرل» 00 ! لن طعوإلادبا ةدابئباولبقتالو كترئ/سلوا قد اكلارإرقالسادب

 ىبوريخالا:لجبا لد انمس الإ اهرجر ملوك إل, ل« لوضالا ف هدفي مما ارب ىف مادا مامن تل انه

 "كولا انس اذ عسل لف رت الس ذقن ئ كلذ دعب ب انلالا انس اذ ى كيت ددعتا ل دورحملا قي وقسافلا م, كلو

 نانا مامتدجل لاق قرشلا نا انتم ااالو عرنل امي اهحراصابب  لامتلوقبار//م نامل ةدارشلا لوبق مده ناري

 أره نم ةيوقعلاب لجاعو كلذ ىف قحلا تبل ةرياغو كل ذ ف هبملحام ىف نْيِكَح ةريغو كل ىف ةيوتلا هلوبقب تا

 ”رم ل يفت 5 اكديادهلا بعامل ايلاو ةدابشلا لوبقيال نق قسافلامسا عت !ميلموبو لروفلايا يت ر وفشل

 دصاصوا ةمالماهعقر ل ومعرصا ةداهشف وقى بأ طل «انزلابةيوزلا تقى اب سكلذ عقد رو
 رهف ارتب وكن لاشلا بج ادد تناك بدع ةداهشف ىارضؤواةدارش بلا مرق ارهقم ورد أدت كوكا
 عب را ةماعلا ار قو لعاؤلل تدانم انسردصلاو دب ىارر وم عقل لع أنث نلول نا كرم انلا مبدع! قاب بجاولا ل ىا

 ىلا اررفوماتلوان ف نافروق اكل شير صر بس نلاذ ةر اهريق لدعلاوررصملا للاب صنلاب تاادابش
 الباهت كن اكن اف ال دا ةدامشدل لع اتمكن ولي نا اهاولخي لف انزلا هنجوز لبرلا تذق اذا ناب لا مدع ةداهتش وق

 ثزقلادمز شن ل ل لا بذلوا نعلم ترسمن اعلا ىلا لاف نطالب نا لعرلا لئ بيب ةرلا تمملاطف ةدارشدل
 نا لعرشلا نعل نسم هت ورم لوقيو انارلا نمدب امني اوبف نيا ارصلا نمل ارّسلاب ترم عب د١ لقي نعال نا داش ناو
 تيا اق نحال ا 3 املا لع ببي ل رلا ناول عبق تهزقلادع ل ميرا نع طوق ب و ليجرلا نااهلاذب و ني ذ اكل نر تنك

 نلاو ناهللا نير وكت ادرج لادا رسل بيث ناد نع و انرثعازب انزل ارصرتف اهيور قرصتاوا نحلل نخدم

 نانا لئرّشلا بضخ دماغ ٍةرم لوقو انزلا نمي ملا راهن ببذل نط نارشلاب تسام علررا لوقوع لكلا تا
 وقس بوتس شن باز ابن ربو لاهل دلوق تم زو انزرلادع هع طقس قل اذهب قل ناعئازب و نهد اهلا
 ياوفلالغبستنا ام لكوبب و ىوخلاىا يالطصالا ىاردسملا ل ءبسن لول وريال ريتا يا ذكحلا
 هم لال يل أ >٠ هدعو ثرعلا لكل ادم انذدلا فشار دهم يف لاكن اواردصم قائلا دلعونا ةقاطملا
 ىا كلذ فرلوف تلح كنالا» تمائلا ةزايشلاوررقتلاورومتملا لانس نسما عفر نتهالغال ل
 نا ابيب ان اهينعرج ا يد اهتناعل لعد شمدلولا بسن عطقو طع لا عيد شاول لع بيتي ف شاف هب اب مدام

 مكنج اولوا ضل ا تدور الو باوب خي ارشدا لضف راو رلوق صر[ /) ا يداص بح اكن عفو ناعشلال
 ىبو فلاب ةقلخملا تاياكالذ ىف عرورش لا فقالا ب ذاب نزلا نارل وف لش - كراطا» وعلا
 اهنرّشلا نا ابتاهل تبل هرب, تجسس انهن مرق زرو ةرفشمم نونا ناؤربم ف لوا لوقلى نتطلع اين ان
 دس تدنن عالضف هال داحأب قبلي ل طاركدو بوريؤلى د مولع بنتي ابو عقلاو ةعانشملا نهال ىف ابرك

 موسا فكأالا نزاخلا ل هب زللا وسال وق »ا ىداضا» كلوي نلعب الذ ويلعب سلا ْ

 نبط تن اكأمي عررملاو ءانلا قتسن تن اكامبتع للا ونررشلا ىر لاس نا تكد نما نع افرورم وك بيزا
 زرار لو فلس ج٠: لطلاب ف بلقر ظفر سايد اب ا ناب دلاو لقتلاو تلو ناجل
 ناموا دهر الا ىلا ةرشعلا نم دنيصعتاو نينمملا صل رين يكمل ىلا نارا اور باطن ا ىف ىا نين ول رم
 نيب ىكاطءددع ىف صرت م اجلا لع قالا فو ةرشمعلاو شفا
 نينقلا ف ليث سك لا» نصح اري تزور ختلا بجرب وريفل تزقلاو نوير نيختمانزملاب روق لمح
 تريلا لس ىلا اهيل قف قو بلل قلعت ناو لع _لوث للم - كال اف الا و ةزرسكم جنان ال نصامخو
 ىواص! ةلسرثع اف كنب ىبدابنع ىو عبت تنب ىبور رم اب اويل رو حسو ا بيس نس ترث ىو

 و دم



 ؟«رونلا ] رار ملكا ىق

 وه ليكم ةبصعلاويغ نونمؤملا اتا هع 5 شج تنب ةنبكو مطيتمو ف( سوزب وبعد تباثنب إنيحٌتلأَك
 و هيلع هلالص ىبنلاعم تنكت لهنا ناوف وجو هنمابعم اج نكتو ةشئاع ةءاببرهظيو هي هللا وكرج ن2

 رفق باجحلالزنا ًامدعب ةورخ مس
 لس باج 1 ى ا جرلزناءؤئسل

 د-يثيفتلبأ]صرلاب تذاو ةنيدملا نم اندو عجسوأهتم
 لو ىتاهاكا

 ىلإ تلبقاو فا سيف
 :ىريعب ىلع هيف بكري ارض ىجدوهاوابحر كبيتلا تعجرف كدالقلا ”ةليهللركيوه عطقنا ىدَتِعاذان لجرلا

 :ع تادحوو ليلقلاى ارماعطلا نمماللا نوكو ةهملا مضيوه ةلقلتلا ٍنلكيأين ايامنا اقخءاستلا يا ةيف :

 ادع ىتبلغف كلا نوعحرين ىن هدقفيسم وقلاس ا تننظو هيف تنكئىَنلالَلاَف كئاجفاوانأ انجب تلج

 ةاحاوتسالا لييدلارخ | نم لزن ىالادلاو ءارلا دي شنب ييَحلَوات شيجلاء يو نم ُنبَرعدق ناقص ناو تخف

 هعادرتسأب حظ قرتس اذ باجحلا لبق ف اري ناكو فا ءنيح ىقتفرعف هصخش ى اهْئأن ناسنا داوس ىأرق ىلزنم ق يحسب 3

 و ةلبلكب ىنبلك ام هّلااو ةءالملاب هتيطغى ا ىلا يلج ىهجو تريخف نوعجار هيلا اناو هد ان اهلوق ىاىقدع ردح
 شيجلااذيتا ىفحةلجارلا لو وقي ىلطن ااجتيكوف اهدي ىلع ىطوو هتلحار زان يح هى ادرةساريغ ةمبلكانم تعمم هل

 ىذلات اكد "3 كلهن م كلوذرحلا ةدش رغد نأكم قف نيفقاو ىارغوا!نمىا ةربجظلارحن ىف نر رغوماولزنأم
 ا أت هبلعىا ْمُمْتِق مهن رم لكل لل ادتىلاةناخيشلا اوراهلوق ىاتنا لولس نبا آحب هكا دبعرمهنم تربك
 >هظع كباَنَع © هظع كرار كلى نب هللا دبعوشو هعانشا و هيف ضوغل بأ أليف ةبظعم لمحت ىا ٌمُهْنِم م رو ناو كازو وال شا
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 5 00 .اريخ ض عيب ضعب نظىإ رجوي م أب ُكريوم او يونيو َنظ ةةفخهس نيح د الهو رخل
 هلع ةيسدام ةليدمالا ا لد ةصما يوت باطل انآ هي ىبساك :نبأذل 09: 2 كيم
 2 اقولها ايدل اقدو هاش رت

 و 00 مص ووص ٌةيَسَحت ولع ا ىدر سس ١ سد رو, 2 د
 هللا لنعوفو هيف مثا ال

 ناد الج لم قربت ا ريس نئتلا نم قربي رض تارت
 رهين شلاوىا تلات فل

 نب اوبد ميم ور لس لف شااريبب نإ هوهط ينور ىب شحم تسنب :ةنضو لوقا كالا لبا
 روتاري لبر قة ذكاس مبان نونلاو يملا, ىل فب نصرت ن يقلل او قره مل ثا
 ة دابر يد ى اامهشر ا نيو لس نياك هع شداوتل بنين يعول مات يداحا ل

 شيبلا ىلا لا ىا أوطاهه ضو ريل 7ك يان يا زم شام عم ىاابحندايىذلا لعرا

 112 عرضوب كي جشب سل ةيريلا ىلإ ملا عرااف لك لي فل او ةرارب نلعتس نه ]قو هربا اهيروقي
 رمل ةدزرع ب وزر روق كلكطسسس :٠ لطحلا نب لسى اوغلو نس نبال اللا

 روق هلل لاس ةبتط نب ىردلا قاب لعو قبلا نمت خس ع انفي ناطصمل ب ةورط لاقي
 ملوقورشتفا ىارسمنلا لوقو (مقلايف ىلا لزشملا ىا لعرلا تليقاو لوقو لولاك باع ا ناش تيضنو

 موتا ليم از ارسل او خر الدالاو عرد فلوق ةجازتسال ليدلارغ قادر اهيلرعت مقل لع وماقنا ل رعدق

 يبا در ف اذك نقلا لاقياورازملا نيرصقا بوو بو ل ادبرلقو بترو عل لادلاو » ارئادبرشش اهب
 حررصلا ىف رازل ادم وا تنوفا وف ناهي ارث ءر خت ادا رقزلما نود زا جب اد برو صيقلا بايليلا ماقنا فد

 نلف ى١ا ريب لع و رلوقو اهدا ىارتلع ب حرام لو ورجل لطفل بوني, 5 الملا رلوقوددايرسكلاب بايب
 نا اهي ملا مولع وب و ارهعسو ف نيو ىا ربطت ان ىف رغم قو اهل بر ل سبي لارا كر لعلب

 ةزجاملا ةرطورملا ةادش ةرغولا سرها ىفو ”لوليبقلا تق ىف شمجلا انا اهلوا مرو لج ا ةرابعو عردد افتر

 ىاأعطقنا ىرقعاذاف لق فكس !” ندرك تح عد راما يفرط ناكم رلوق دابا وز اورهوك
 ناو زمشلا ىلامتملابيز رت ىارافلنا عزب نلاكد 2 رصد امف ىردص ىلع ىربإ نوضو ل عقلا قنو تكرد)انااذاذ

 ريف تنل ىذلا لزنملا ف تدين لوف بل نا" مطر !لسولااهجوزن ن يمال نطع ااا صا !

 ىف سلبا زي نوغنفلم ب رطو نقر نعل شا !ناشالا ىلا باداكا نس نان امير ةدوتد اهلقل رض ازبو ىا
 مونلا ةرزلن و ى !تنف روث لال س٠ هدد 7و وضرب مزز مرش لو يث دورت ىزلا ناكملا

 121011 تقاس بحاص ناك ى ا ل ناوفصتنااكو ملوث حلل *.# ىداسم ” هن اي
 نير ءارو ننريعرتزوهلط وا هبا ب إب قلقا ناطق رعي
 رشنو تل د؟لادلاو: الار رثتبامبرلوق هل لل نبل اك٠» داما ةواداوولدلاو حرر تنال اتم نم خا طقس

 امه همكح ىف ىاوللا ٌنْدِع كبدها اون
 251! ةرخألاف 000 ردضخىامبصعلااهنإ هيف دمع راد از رطل 52

 تاس يفر ظنا ى جي

 هيكل سلاف زك ياوفأي نرلوُعَت ةمتضفأب وا وكسمب بَوُضْهْداو نيئآتلاى دحالعفلا نم نقأ دح ضع نع ةولصمب
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 هيكل سي
 1 نولي امتلك محم نيحأ) اله كولو تالا ىف كةيظعلا

 ها لاب تزف دودلطا_ جرا» لب ار ميمو جرالدالاو نجا رتسالل ليدل رخال وز اوبب سير غنلاف بترد

 دوو ةزمبلاو اوما فلة نيخاىا ندعو ريف سكب لاهل بت ةسكأسلا الاد نينا ةرشنلا ميلا
 لمت منازل "لص رلادب ناوقسمو ىدإب ري لغد اهسلجا ىارتلكار رانا نيعرلو نبا” ب المي
 رولا نييغاد ىا دار إب رعب بم نيغلالو يلا نعي رغم وق هيل هلل لك« دماسلا ناين الب اهب بولا
 رسل لو, ورنا تلصو ابن اك اهنرالا ناب ايتن سمنلا سمخلب نت :نكأسلا حلها اح اب يظن ا

 نافرشار ل زفص عفر رلاي لوس نبا نيونقلاب ىلا نير شدا ريع ل فحم شم اب ىا وكل رتئذلاتاكرماق حل ١
 تالاف نيالا لام ىلا ا موتعم ذل رلوق دليلا" تلالإب بذكر ادع ملم لونس
 ذاد ورشا لال هام الري هز وست مي يو 2 رت يت لان 17 مزن فما لو
 تاوطن وبن اونم نذل وأ يطمن الولد ه1 وبكم يذلا ناد ه رن الطي ها ووقت ذالودأرق
 نا رعاعود 0 را 21 منلالب ىا نطل ترؤاو ب ول داود مي عىل اطيل

 لو نرا» عرامس ادلع اورصن نا نم الضو عام ل | اود امتنا نص الضفن نسوا ما ىف نظل اونسحت
 يمت ترد كاب السم رانزو نانا لس نادرضدن ورك انا ازا يدين وتر شناوب سافل اب نزلا و رتعم الو

 يغير صلب ا! ةقيقرروضلا و لاو 21 لزم الزان وسي هاري اول :ارماوار لمي
 رصف اعمالصو اوعى تمار حب لرام ؟ ةدعاو سفنكن ومما يلب

 اليقلاب ايلا عروق نم كيدع را نإ نفت نما بزلب علب اقان ١ ملسلاو ةولصلا لعرسنا لوس ل اق ترش
 ليون وك ننبه ب هج تمير هلا نا دقلا تأ نئرشلا يشع ايفان ”مباشف تار اهلا لع عقب شال

 ليج اكو تنتظر الضا عتق ناك يلا ىلا ى) باطلا نع تالا يفرلوق يبل شم ١ ةنذص افلا هب
 0 اانا لل ىداصا» ربي ىف | نفابلاو رت
 يئلاو ردم وكنا عجل وريف رتفا ىلا بيب ل عناد اأو ترها ىف اذ! لاقي
 معسل هذا ا لوطا قاب سرج لإ هور راق ل لس ن٠ ينو افا بسلم

 روقك يرق بل نري بل نال بولقلا نم د داس اتت اها وقت ىاد مب اوفام نولوترلوق
 راضي تجمل لبس انقيبرلوق صل ىدانبم "”مميولف ى ل سبلاب ميم اوفاب نولوقل ىلاعت

 لا» ضيفا لو ناب م تسع جرار كالا ل اروي نيصت ىف شاع ىا ةسعغ



 دع 20 هم .س*"ألا

 للاي نود مدلعر بولا وءازج ميناجي قح مكتب هللا مرو ٍن يم ةخقلا مودوهو لعفو | ٠

 ؟مروخلا مرسم ش ,ى لفات

 منن ادبيات نأ حكاتهن ملا ةكطوي تطيع بدك دْفلاَرهانه بجعتلا ره كرنك
0444#“ 

 ١ ويم نْيَلا نإ هيف هدْيكَح هنع ىابو هيرمايامب يلع لاو ىقغلاورمالا ىف "يبي هكا نيبو كل نباوظعتن © َييِنِعوُم

 ب
  1اااا0ا0امااااا0ا0ا0600ا0ا0ا0اااومم كل” ”1””““” ل  0تا تل ا ا 0

 رانلاب رولا: ف نقلل سحلاب ايلا ىف كيلا كاَنَءك) ةبصملا عشورحهبلا اهتبسنباعيمأ َنْيَلا ف ناسلل ب دّسِحأَملا ميت نا
 بسلا

 كغ ]1| |1312

 ةبصعلااهيا كيلوا لْضَم ولو مه اهدوجو ©َنوَْتِاَل ةيصفلايَمْأ و مهنعاهءاغتنا ككل َو هثدا قع
 هشييزتاىا نطيل قط ٍتوطُحاوعِئتاَل اوُسما َنْيِنَلاهنَي ةبدوقعلاب مكاجاعلوكب نّْيِحَل عون هللا و عمت
 اناث هكدا هللا لْضْفالْولو اجعابتاب اعرش لاو حيبقلا ىا وايد دما عبتملا ىااكنإو نطيل تح ْميتيْنَمَو
 طي قري هللا ّنكلٌةهنم ةيبوتلاب بن نلا| نهنمرهطو حاص ام ىا بأ سس/ نبق كفالا نم تلق اهب ةيصعلا اهيا لمس

 مسلسل

 يامث5اىإ لضفلاولوأ لحي لتأيْاَلَو رحتدصق امي 0ةّيِلَع تلق امل يكس هاو هنم كتبوت لوبقب بنادلا نمي ْنَم
 121000 هلل مع #؛ 5 و سو» سو اثكاررسو 00 ! © ومسووو ةمادرس دل 57

 رعطسم ىلع ققنيال نا تملحركب لأ ف تلزن لا ليس نْيرجملاةَنيكلسلاَو ل دقفلاىلوأ اوت النا هع هكَتِم ىنفلا
 اص ال نااومستا ةبائصلا نم ع اَبُو هلع قفني ناك(ننادعب ِكفالاف ضاخابلاكر ببر جاهم نيكسم هتلاخ نباوو

 لاق نينصؤملل يحد وْفَع دز دكا كلا َرِفْغَي نا نوبي ال( كلذ ف حهنع هاوْقضَيلَواوُقْعيْلَو كاخالا نم وشن حلك نم لع
 تاق تئافعلا ِتدَصخصلا انزلاب نصري َنْنْرَل نإ هيلع كقفني ناك ام حطسم ىلا جيرو ىل هثارفغي نا بحا ان قبر كبوبا
 هبصان مي :هيظَع كا نعمل قردان قب نيل هلوس سووا اهلعف نكولق ىف عقيال نأب ضِجاوفلا نع
 لوق نم “رولي اوكا خه مناَو حريه ككل مَع هيئات حقلاو ةين ادوغلاب ير حل هب قادت ينواارارقتسالا

 رح © قو 7 ظ
 |[ ف ركن ململسو هيلع هللا لصىبنلا جاوزاانه تلصحللاو ىلا نب هّلداديعرمجنم هيف نوكشي اوناكىنلا ةمازج
 ارو وه سلا ا ١و مدر ا مب هلا م سا ع. ما جدلا م -. هام ص
 هم كم _مانلا نم َنيِديِبَحْلِل تنلكلا نمو ءاسنلا نم تملا نهربغ ةيوتلا ةروس لوا نهف نق قرلذ نمو ة بوت هف نق

 م ل ل ل

 ديل !ويدللا ىاركذ اهم :بيِلعلل م هنم َويِلكاَو سانلا نم نطل ركذأ م ُتبيعلاَو ركذ أمم يئن ٍسانلا نم َنوُعيِلاَ
 ثلج للة ربتعل ا رس انتل نم ةري رج تاتتيرعت

 هل : ١
 اق رثك اطلاع ن/ بيج يور هثطرشلا عيت نلا لالا نا عييسللا للك بمجلس ني: بتش وق
 مررة أرماك ةرفاكى فلا جارمإ نول ازاج امنا اقرت اهم يببن نهج وكنا نصرشلا هبل رشم بوتر لمت
 وهني كلاو نكبر فن مدعم ناكل نلا بسه مبرد دير هكا ىلا ثدوحبمئذلا نال ةر اف نوكن اجي واطول و
 تنزع ماب دعي لحما نا ىلا يدل اهني رلوق حلل لاادم» تاما رظعا نشك اا

 اىاليال لوعقم او دوعث نا نا ثمل انلاواوووهتن ا ىف ىلا ىف تحرص عا ىلانلاو الا ىف تو الادع ازب وووعلا ننس ى١
 عيت نا نومك يذلا نارلوف صر لسن 000 ارش وسلا ل داودوعن ناتالي
 ايتن كلا كدا تنمو ون شاف لما نيادئ ادي تسود م: [َنينَك طييسئافلاب لح هلا

 يزلاى نبعحلا مو لوك حا ل_رؤداص»» نفسو شل صوصخ اونم نب ذل ايدارلا نا ىلا بكري داش ملا
 علا رداشلا لعبت عيتملا ىاراو هل ل# لك كس ةنبعرلوق ىف نوروكذ ملال: يش اهلا رودي مروه
 ./اهريغعلا ىدزما ليقوووعسلا ىلإ ىثو م هملاذب ىف داو, ذا ناطيخلا ىا لاقل ن اطيشلا ىلع هداعارلو نأ ل ادنأو
 لادطصلا تر نم ىفرتي حاف رحبت نمل الضطاولب ناطيشلا ناش ناف امهيانلارهإب ناطديشلا عيتما نافىا نئىل
 تزل داوربطو اوان من ادي ذب: نم زار وف كح جر: داالاو لالض ليتر ىلا داسفلاو
 ىرش لا نيس رافلاب#ل نا ملوك كس ىراص» فاك # لب ينص قافنلا لعمتسما اف ىلإ نرش دبعالا
 رع يضاند داتا متي لاير فعبولا رق مسقللا ىب د يللا نمر عتفلو و ملل الف تكلس + سيب خذا
 ىف لضفلاب لضفلا ضوه عسل و يشلا باشا ى روق <ليسلا# ود: منقلا بوزيان / لفت د
 رظيال نعسلا ور وقرار يلع م زل زنا عم ىوخلل انت ئذل إب عملا يسغنو نعل ىلإ "لبي ىلع أوب نادل د ننسي ئتنيدلا
 اى ارنا ترريدقم اد سول ريا وتفل ىف اكمل ! اهنا للملا تذت اونو النارل يلهسلا و

 ىف ورعقيالو١ناسح لا نيت ىلا ةونسحال نا لع وفدا ىلا رقما ىلدارلوف"تيلل لكم رتؤبال نال
 6 لعن غشال نا تاعرل وق لل كلم« فرق ةيانبب انت د مزةحن اكاد ينافس
 تام دفاعوب ال اقف لوقا الورنم جاد ناستر دكر ثلا نزل افجي اق رذتت اوكي للا لا ءابو بان لوم
 متقفنلا نلبي ناكام هرلاو علت جوفس تم حئررتا رقم ا نبال خو ب ”وط دبي ل لو لاري تكراشو

 نك اردق طيب سناب قالارعا كاف ل دق ىف ورم باقك ل مج ؛ لرب ةداع نعلن !و هي الدلو لا بتلف
 م رتئنيم عم طشملا جهيم ق + هرلاو يلا تبسذلك رقت ىف نارصلا بتوكد +: ىرترق ىزلا نم ىرترقو ! هكا

 نيرصلا ترك ١ ب رين نس سست مول د مقرن ىلا ال اصيل! بجو: بوق لع رفيل نإ :> قرط يفر يس اي ص ارث

 مهلا تاركا عقارب قرر رتب اهل نيلسم نير صلا لامن نب ىلا نلاين نياوبو روق الس ض١ زرق ل

 نومرل تاهئص نب رب امم او نيكأسلاو ىلر قنا مل. وا ىلامتت لوف نلا ىلإ قرانا بيفو عت !رلا_ررغعلل ضعف شن ىلع
 _ نبل انك سن از ارب اهنا زم تافصلارب هك بَل ئيطعلاو اهب نووهكومو ب و تبسم ىف تلا اهئ الت او

 . ل زب اىسشلا نم س نورك ىلإ ىف تلزم ى طر ىلا هلق ىلع تعط عرج اب لسان يا وشلا نم انو ملون تلك
 توفلا تزف (نناريلوق يل أس ىلا ء ادي دنقل عوني ل نا نيلطد ىلا عجر ولت ناش
 عد بجمل نم ال كلالد ابد نيف مل لاللا بولقلا تانقنل ارورصلا تايلسلا تالفافلا ىرتخ لا لاق د"
 لاةرثآلاو اينرلا لاونحل لوف يبل < نا” تاذارعلا تاير ال ضفملال نطقلالذ لاوت الا نول مورومالا

 دخن ب ايندلا لاول نع ىداونعل نانا ىف ركام لنا ةرخالا و نييؤملا ةنسلا ل ست ا داشلا نع اهيفاورعب
 0“ مرق لعفلا كاجو لعد ةر ةانلاوثكال ةين اقرفلاب لوف سلاث- لبر اننا ةرغآلاد
 عم ذم لالش بر نجروف لكل ل لوصول ناإبب لو لق نو قير انه لع افلا نوكد
 فلس ىواص» ازا ىف ندددزنيبال نوم ةدضصد حسو ناس او رهط م # نيف نوه رف اكرلوق

 نعل سس ديلا عراوفاراس نم ظلخا فقالا لمجد اف سابع نبا بسلم مر قفا زوبوزملا جوز يفق ري لملول
 انما نعرشلا قر نم اذب و اهينع لا قس دلل اهرعا ىف صان نها تبق تدلبق بان اهنذ بمتذا نم اف يلا هذ
 باب نم ديو هرب ن ري ادت ركرب نو روحي للسأ# روعسل ويلا ٠١ يفرم ا ىلع بتل او تل لاما لولو
 شلام ف زقراهرقك تابّلا لوز دعلاءاو ب وتداب يضل ىع اعمل ارفاس نط وريخكو الا الار ال ميتا و لبو هنا
 ملوث بلل ىداصا» ناييالا حصل طر ابترارب داقلع اف ريتعلا نكرقلا ةمداصملاز فكن اوفس اهنكرشلا قس
 ميلا لصوت ادذاربؤيى ا لوضرملا يلبث حف رلإب نير وق درك وقل عاق ملا لوعفم نمو لع خفر اب يونا
 ايفون ربوع بتنا ضر شمن اهل دريل اميركا ذذ قس تن انتم مكن سلات (شريزل الو بلس نلاا»
 و باق قثبوب و كيزلب يطلاو سيطر كت ملإبد اكرر ) ثدرد اذ (امضن الى اود نمد نسل يملا نا ىنعملاو
 نين ل افنارعت تايكنا نمت اننا قعلاف وت ااياكنا نمو لو ىلع[ لسا' عش يف ىلا ال
 تاركا نكست امرلا نم نوفي اد ميري نت لاق نا ىف ل مب تصنت كب ا مب قيلت لاعلان
 ةثءارسل م لوا امنع ىلامترشلا ضر ىكب د هب ىل وا م :ةقد صل ىلا مرهبسن ايلى لحب 2١ تايبطلاو لوقازلو
 حرورلا نما يما قرا ل نول ف انملا ىلا نب كس انلا نمو سيلا نيل اها ليج انتل اذ

 + كلا» بج اولا تنم ذا نحب نك و ءازجلا ندب ن يدل يسلم

 اج



 ريكا دلإ مملرس ى7لفال
 غطي ذا

 :-اثيبجلان وتدبخلا ىا نوبي َنْوُءريُم ناوفصو ةنئاعم»ةمو واسنلا نم تييطلاو نوبيطلا كيلو هلثم بيطلب وهلثمأ
 ك0

 اهنا اهتم ءايشأب ةشئاع ترختف انك ةنجلا ننركق زوو رفع اسنلا نم تابيطلاو نيببيطلا ير عهف ءاسنلا نم
 لع اَوبْلسَو اونذاتست ا ايه تحلو ربح يوب واخ تال اوس| براميل امرك اكز سو ةرفغم ت دعٌوو ةبيط تقلخ ا ء.عر ههه لوقا جب طم لس ووو 0 لا الل 24-6 -

 يس سا سس سس سس اللا

 - © ولم رك ناذيتساردغب لوخدلا نم ركل حيمكِل ذ ضيدح قدروايكلخداا مكرلعم السلا دحاولال

 ركل لبق نإ وكل ندوب قح اهواخال5َ مكن ذأي ان اهيفاَوُلَجيَمَل نو هب نوملعتن هتيربخ لانلاف ةاقلاءاتلإ ماعدأب
 .تذأب لوخدلا نم ٌنوَُمَْتَمِيملاَو بابلا ىلع دوعقلا نم دُكَدريدخ ىا ذأ عوجرلا ىاوُهاْوُمِجَْداَوُِحْانانيتسالادعب

 زد نأ انج كِل مل هيلع كوز اجيف هيلع نذاريغم
 ٌحْحاَص دصقّنم اتوب ربغ لوخد ىف نوفخت © َنوييكأ و نور وظن ندم لَ هلل 5ةلبسملا تاناخلاو طبرلا طّويبك

 الك ساجر ريد طيور ام

 هريعو نانكسبأب كل ةعفنم ىا عادم اهي نكي اؤيبا
 : ىل.» درملا ورفا نئداتسس 5 0

 ارئاز نمو هرظنمول لحيال بع ِهِراضب نم اوْضْعي يروم لَو حهوفن ىلع نومل سمه توب اولخداذاع# قيس و ةراغو |
 ميلع مهد زاجيف جورفلاوراصيالابانْوعْتْصي محسن ريخ اك أمك هلعف مهل لحي الامعاةهج وو اوظسحيو
 نطقت ةرظن نهل لعيال انع نه فب ند ىضشي إلك

 مساس يس يسسي سل

 |أمآلإ نمبر نرهظُي نبيا اهب ةلعف لحيالامع َنْهَجْدرُ
 م وناطري ص - امتي ضنا ةنظم نال مرحي ىف (ذلإو عباهجولا دحا ىف ةنتق تخيم ن'ىبنجإال ةّرظنز وجيف ناّمْكلاو جواه امير هلع م مام« أملا . عب ا . .٠ .”1 ٠ 5 2 رع سايع ثلا ءسق ميس حرب و مم

 هو ةيفخ ا نتي نيب الوعد اقيلاي رو دصلاو قانعالاو سورلا نرتس ىا ترهل ْوبَج لعنه د مش نس رضي وبابلل مو. س دلو برع ٠ ه 7+3 7 1 سس هلق ووو |م سا ور سو دسار 'ىرسن ترايا
 رس 1 ا 20 ممل ار

 او كحول ا دعأو
 مس

 َنيناَوْخِ نب دن وناوخإ كن هلي ربا ذأ ترون نهب أب ذأ قبب ؤأ ةدز اى لحب عمج نس هيلؤعبل "ل! نب
 نع سني ميرخاهزالا يخل ةرطنن مرحيف ةيكولاو ةرسلا نيب امالا كرظنمهل زوجي حلمك تكرمون نوح قب
 ةفصر جلاب ريغ ماعطلالوضف ىف َنيِعيِنلاوَإ ديبعلا نهن ميا تككمام ليسو نول ىشكات ماسلا زوجي الف تارفاكلا
 نذل الج لمقر تعم رس اىتنلا نم قري رص تاير
 برام ىلاهترشلا ىضر شم اوس ىلع اهكرنلا ضر سايعن ب لضدو نحنا ىلا مزور تل
 اهرتاسل ينفع بالا دلع مرك نرد ةرفشمىلعالا نبه قال فال ىف اخنال لايف ىلاعترتلا ىلع مددقلا نفل
 تنتالأرثع مادتين ىو شن اع نا ىود وى ايس اب ”مرزيشلاه نزل انهو لو جرس كرا الت مب

 لوز وزب لاقورير ةقرخلابتروهب ا مالسابلب لربجن اها ثك ةدرعا اهطعن ل ايتيطعا رايبشس إب يفت
 مييطرشلا لصد لوس ضبا برغر وزي م مو يلعرلا لصو بلا نا هتضو ذعار ىانر وهل لانا ىوريو

 مشي ااناو ءاهسلا ند ايتوارب تلزنو تداهم ىف دعم ىب د ميلي ىلا زيي اكو امتد ل ثدو اهو دابر ىف سو

 ثمر نا يق لب ا ضعل ىلاق ابرك ردو ةرفغم ترعوو دندن رقلضو ل راما لسيرلا لوس "فيدو ّلرصلا
 ءاشوفل ا تمر ل ميرم ناو دبملا ىق ينزل ىلع ىل اهنا منا هرب شح اهل إب ىئدامل مالسلا و خلصت دبش ليو يلع

 ىبالد ىص ةءارب اهل قمرا لوق ابر شن ١ أرب تبييدرامل ا .شلاع ناو مزال ابو سي برو كاسل طرا ذرب
 تافسلا ف نارك ار + اارتم 2 دل اهيا ايرلو ل سب ل حرا# نانا او تدزقتل نه الكب رشد ابأرب نت

 ةاما نا امل ب سو ىلذ يتقن از يتسال ركذ اهلا نا !الارقلا لذانم لوقف مدع تاغعلا لمت فزاد

 لشي بالا اق لو الو دلاد زل رص ابيع لاب كا بحال اعلم قبب نوكأ لا لوصاب تلا قراسنالا نف
 لثوار كأس تلرزق“ لاما فلن لطاناو ىلا نيل كر لعل حني لازب ل ناو ل

 تيبرؤ نا يلع قر صر مث ل ناز ريس الا بلع بج اميرتلم لع لهو اذ ارارلا تاذ فلان جرنر تف زينيت ع
 لاو عن ئاذانملا نافل ىا هلا سنا نم مع الا ىنعبم ل انديسالا نوف اننى ا ريلوق حب كل ىداسع»
 ناذولإل نا تهل امن سوس ا تملا نااف لن تنس الار نعوم ىزلا لا انييتسالا نئواال مارلوتددابب لب نشك
 ْى | لوقيف لوف فلل لا» متاع ىلإ نب ريح اوف اهسن قح ارل يس ابع نبا ناكم سل ننس نااذاف
 السلا مقتل كبد نرمي "زيان نب! هاور ثيدع قد دو اكل ضو ريب (السلا يشل او نازينسالا ىف لتاملا

 ى" قرق ناو ابي ريفي ل واولا ناب بسبب او زال ىف صدقمل نازبقس لا مدفن ل يقو زكا بلع نااذيتتمالا ىلع
 نبتسم ارّسنا لوسدإب تلف بري ىلا نع منام ىلا نبا حررت اودوعسْنبا يعش ذكوق ذات اره
 ارذب عاني سلو كسكس لا» تلا لبا ويف نو ةديقنو ”ويبن» قر يكل راكي لاق
 لوسدإب لاق ناذيننمالا يأت لزمملرنعرشلا ضرر بنل الور ف بسمجسو موري ايي الضد رلوق م مسالا
 يي ىداص» تلزنف نذإبالااهظدن الفا تاناؤملاو نا طلوع ماشلاو كم نب ىلا تويسباب تيبكرتلا
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 اا ناكل نجس مر قولف طيلرلل تمعن كبسملالوقاو هزثؤو ىواضيبلادزببشسم ام نم ىارس ةنسرافناب ابن نونلسدو
 ىلا رمان نارلوث شمل سس » لزانلارفاملا ::لبسملاو لمت ليم طيرلاو تااناخما توك يطخم ةرابعو
 لما» خررفلادا نم عبس ا خنن ما نلا ىلا ةراّشالا حررفل ا ظ فتن نودرصسلاض غو ن/ ل وخد :ةلكتو مب اصيلا اونصغبا

 تلا هتسمو تو فرانك بال كيني لك بطال كانك او
 م اراها ايزي قلاىب» تءانائلارلوثو باورل يف طبرب اوجد طإر عمت ءايلاو دارا مجبل طيدرلا تدك وق

 3 مر

 ل ل“

 رصببلا صقف فلزكج راوحبا لاب لب عرفلاورعبمل يغش الو تيب رد عبلا نا ىد ربا لا كلذ يلو تل طس-
 .اندثكن ارقلا ت/زكد ىا ناهللاد روث 1-2 لال حرر اوجلا نم اهبرربخبل نانمد قم اه الر كذلاب جررفلاو
 +٠ ةدئافلا بابل اهطقوا لبا ىفازك يجب لا ةلخكل اوت الا لصا نأ: ئرظنلا بابل اوطق اى ١ بسايلل ايسر وقو
 هلط للاى نافللاو ريجولاولب و درلا نيرون يد اراب ىا لوم لا ةفاشالا هرظنلوق تللس
 ال ةدالق لو طرقالو لاغلاق سس يرمي لودوعسمنإ نع مالا حرر ”ةنفلا بابل وطفى ا ب ابدلا وستر وق
 لامن الا وتس ا نك ل يطلا نير ااذك » بس ايشلاب ىلا ١و لل ئخ ال ةنب لإ ضف ىلا ب ايلا لاق اهم
 لو بكا" ةروك املكابلصجو اهنندب نم شملنا لكبال نم ليلدوم د ىوقددانس اد بالا
 دارا ربتضز نيد الو ملوث بول ل: نير بيحب حرعلا ىلو سوم ننقل فلاب دونبو صيبفلا بيج نوب
 هازوش وتصلح ٠ كاهللاو ريتولاو/ب اًنهيلا حر داشنا لوث,هلعل ديو ”ةنبيزلا لحوم ىذلا نديل نم ام
 كر وصنان ريوس رت او لم ا ىلإ تم زياظن مرجب نا قشاشلا ل قو بدرب ايمو ل ايع نبا ني مناهل نبا داوراذك
 لب ءاسن عم تام ارحل ا نلمنري نييغسملا + لن نم ءاشن نا ينط نار دلاءا ةدييدبم ىلا ىلا بسك ا اطنما نكرم
 نبتبيا تسلملاءلمضو ملول للا لك مترو لا ظنت اغلا موبيل اورشساب نما ًاردال لحيال .داف كنا
 دؤاورب اجراء لل لعل ديو مناص ىلا نب اصر اربي يم يعسورب اه كرو لاو, و يف الا لوقو ور ظل اياد يمجل
 ماطر تنطغ اذاو اهلك عل مل اههسأر ب تمعنقت اذا تبول أويلطو امل ميم دو ريع لافي لا ملكا ل سل نو

 رس ما نئدم اد قا زرلادمع رخو فيالطند كروب ان ساب فيلل يل هيل سا لصوتلا لاق اهم غلب
 ل نول ريربعلا ناكدب اين نك ازرلا بطب نو نع يه جتحبل دوب اهل ناك اين اكم اء نكد عال ناك ا لاق لكنا
 مالا اهيدزلا فييطوب لاق ةريبسارعشر بعل ىريب نا لعاب ال لايك نإ! نع ريس ىلا نبا عنررتاو لسى بتل جاوزنا
 رظقحت ةرجشلاو جروزالو مرر يف ل مناي زن ادرلا ىف فل لعل دشساو ىوزملاو ىلا رغما مرج بوو ىن ل اك قٌرلامبعو
 هتاف نمت اهي ١ تملط اءالارونلا ةرروس منعت الو ميسي ىلإ نب اد اور ايي بيم ا نر عسل اق ىتنذ لجل ا ىف حاكنل زادكم

 م اربا نع: ىلا نبا حررتاو اهي مشب الولع لوم ا لضري نا هركد د نسحل ا نئوديرجلا نود ءامالا ب يعامل
 :.ر قلع و الاذا» .تريسر تش ىلا لولم ا نب لال قب 0 حررخ اوارم الن نم ةورم ار تسمن اق
 ىلا ملا شما علب ابوارلا نا حلا ال نيعب تاور لوقت تل ل وخميس ل ىلا جت ايبا تل امد
 ى١ يعن ادارلو ىواص١٠ ةزملا ن/ل جرلا الو ماهسلا نبال تعري زإ ىلا لب لاو )اشم تشب

 ىف لوو ءاشلل ىد نيب نلارلرقرع لحب او لم ةيسرافلاب هادم بيطحمإلاوط ل ضن ماو بديل موقلا نحب
 فيزلووري الو هظن ىف ضرع و يلو نلت نمل كالا بارت الا »انا تينت ىف ب طر ال نيا ىا ماوطلا لوضع

 مل تعشاطلا مجيد رفنلا بدم (رحب ذا ريفررقملا نال ذاشلا بمبي لع لكشت يغتاب و لكك شن ل ناي لاف
 دب امال تميدبا لبا عراب ام: نمعب املا نايا رور ف لاقد» ىبارماظوكب و ني وسل ا ندع اللف بشت
 : .| نوتوسمم او مايبالا خروبشلا ميو » اسلام

 مع »ثنا خروسمل لاقي يلصالا اهتم الس نكمب اضع او مجاوث تملوتن يرن مو تيتا د ا اي حسم
 ْش ا | - وم ذنا»ب اغلا جيشسلاوببو معلا عبر

 تلا]ر زل اهل

 ه0



> 2000+ 

 اعرون 0 ماع | ظ ,27لقادق

 مكي لافطالا ىنعبب لفل, ل كركر شيت: يل ناب لاجل نِمءأسنلا ىلا اجاحلا باحصد ازا ىلوأ ءانشتيس بصنلاو
 ا م سس ع ممل ذآ

 نيف كيل َنِهلج رب َنرْطيَلَو ةبكرلاو وسلا ناب |دعان مهل ني دي نازوجيف عاجلا سيلا يبرز لع اوعلطي كمي
 نادت 2 / 1 ك0 نب هت جبل

 © نوي وكم ديغزمو هنم ةونمملارظنلا نممكلو قوامم نونو هنأ اعيدجولل لإ رونو عقعقتب لاخلخ نم” نوير نم
 1 أع

 هل سيل نم ىهوريا عمج ريكو لاي 2و ثانالا ىلع ىوكدلا بيلغتة يالا د نم ةبوتلا لوبقل كلذ نم نوجنت
 دابعو ْرْكِلَمِإَو تكور نم نينمؤملاى ا َنْيِيِيْضْلاَم رئارجلاهرارحالا فانه وةةجوز هل سيل نمو ايتو | تناك ارك جدذ

 صيت يسلم ع د بسسس سس سس بسم

 كَنْيِزَلا تفحتو مهب جُةيِلَع هقلخل ٌءِساَو للاهل ضَم نم جدزتلاب طلرإ متينْيءارَمَف دارحإلا ى اونو دبع عوبج نم
 بكل نوط نر ويح 1تي صنم مهي عسوب. هلل نفي قانا نبم ةاقفن وره نم جب نوحكتي امنا َحكةيَنو حي
 لام ءادال بسكل] ىلع قردقوةةناأم|ّىا ةكرْيَح 0 مُئْدِلِع نإ ْمُصْون مق ءامالاو ديدعلا نم ريدر كلبا ةبت اكملافاعمب
 مُهرَتأَو ثللذ تاق لوقيقرح تنافاهٌئيدا اذان تلارهش لكندرهش ىف نيفلا ىلع كتبت اك ًالثم اهتفيصو ةباتكا
 اوُهِرتالَو :ومزتلا امم ىّش طح واتيالا عم كا ومزتلا ام ءادافف كب ن ونيعتسام وكل ّىِزْل هللا لَو نٌقةداسللرما

 اْمَستِل .طرشلا موهفم لذ كارككلا لحم ةدا الا الضو هنعاقفعت ايت ندر نر انزنلا ى اوال لع مكتاما ىا كيت
 د سم سل م سم

 ٍردبنِم مينو َنَهشركَيْنَم و انزلاب بسكلا ىلعهلىراوج دركي ن اكن( نب هللا دبع ىف ٌتلزن ايلا ةويكا ضرع ءاركألاب
 8 ا ا ا ليعمل يا ا ب يو وو . 

 اربخ ىإلكمَوةنييواركذ ماوي لةزه ف اهرسكو راي حتفب تيرم تيا كيلر رورو نع ©1يت نو لزْوْفَع نهار
 310100 : 10 را :

 ا تج < < ع كييحملا مهر ابخا ىاوشلا م |!(سج نمىا يكمل حنبل نق اهنع ىلاعن هللاىذ ةشئاعربخوهو 0.
 رورة 7 م 7 67 ده م و رت تو 0 5 .4. <> وهم و ود را هر 5 50 3 هك

 ب > | هول دولت ونمؤملا نطو معد لوك اولا ني داق قر اَههمْكْن حالو ىلاعت هل دق ف 6مل هلو صيدم

 ةلأو نس فلاب امه ىونمامكا:ٍضْركْلاَو ولاول اك نوعقتنمل اامهنال نيقتملاب اهص صن و زل يرد لناكويل اق وفخم
 نالالم لع قرهتعم ارسال ا نم قربي رج تارت

 زوجيالانزعاداو قشاشلارنعاذب اندم نار لو بلس |

 «كلسس لاس” اسبل نطبلاوروظناو :ني درا عطفا ومما ا يارا ىف للعد انهي نطمب او داو
 أ :يبتاموشنم عفاورتن اك قر نما وطن ال لوقير شدا ناك يلا هذيل مانغا نحت اذب اهيبترشلا اوبر تو روث
 عرم نيالا كس بالا اوبك درلوق حى لل صم روس الظل حراطفلا اهي تلا ناف بتلف دنع
 ناكريبلو لست اكن ذااد ناكتسمم اشو مقرر هدو عسيس نان نديم د ع اكنب و تييسم الإ مكئاماو كدابع
 ءاإ اووايعلا عيت بالو م'ن اكن لاو دامال اود ارحل ا ني نيج اصلا صصتخ امنا و ٌقاداسسلا و + ايلول بلحن يلون

 رمالا ناناو كاملا فب لذب حرم ينسوا نيجلاصلاب دما لثو جيرو رعب حررلصلا لع يل اصصخو مينا شنت
 ن١ نتعامل بنل الا اذب و لاف تمد ع اذكا ىوس نيك اربيس اهلا مرسل تعول الارث رميفاوا بورا
 حراكنل|ماوظلا باص اهلعو فذ ارا بلطم لع ء ايلو الا ىف برجولل نويكدقو بلا بودنم ما حراكنلا

 اكل ان لا تمالك ا بروتون هال اذبو لا ىفو ىرمم ال يضن نم هرشأ ىلا ماكنا ورم البو بجو
 برذللو يل اشلادنع زد باطل الا ناك جاع نكمل ناانزلا تخل ايان ل جرا ناك اذ تهون هققن م دعل
 لس يذلا تلال ع و ىا بدير هاا ىكساوكلا ىل لاق ىطرفلا نم هير تفيذعى لاو كلام دنع

 مب نالا مقلد اهل لب هب يعلا وقبل ىت اكل لقب م ايلا حرالصل ا ريراو د” ن يضمؤملا ىر نبح ل اصلاو وق
 نيالا نالركذلاب نبي اصلا صو حراكتلا ىلا راجل ةريفس وبال نا عر الصلب داما ناو روز مزلي
 سبيل ناد م/م نب لاو يصوت نظم اوناكذ ةووملا لوالد الوا لزم دزني مجدل نوقف ميسلاوف نزلا م

 لرب يملا طورشم ىبد يلا هرب يف ىلا قلطا : رمد منغ وق حولا انعذغ عرام سدعلا لعل اىف حلا
 . للا اطار يذب ىنخلا نتي نمل ابجم قرت نر انش نال ضف يرش يعي تدون :ليعرتفخ ناو يأ
 ءانلا الغلا نيددعايتلاب نوبي دو اهيايسال صحت :فعلا تب لط ىف اوريتتمثىا4 !نيذلا تفعتسيلو روق

 راف موصلابهيلوف عطتني نمد عرونر يافة عراطتنسا نم تييدحلا ىلا نضإبر لاو مرصنلا ةمزالبع نود |

 نوي ام ىارلوق كسكحسس ىداص +, رض ل اعتساو وهما ىوقنت ارب تعلا ل ما كرب لوك داو رل
 | ٠١ هاسعم لعد ءاقباز ويموراذال او ماكال اك” الا نانو ا نضىلاغع ناف ملك مسا حراكملا نلا ىلا جار

 ةئامالا اهيا نم قالو بسك لع نرد اب لع ابع نب اور بسلا لم ةردقو داما ىارلوت نك
 ليو ةررقلا يفرط :فرح ا نالريف اني لف ذر ا هرييت اهررق/ل سيلا او ىلالاءو قتيل الف يستكاام عسير ق نال

 مع مدع نم مز لم الا رش نيلا نا ال درك ل نك بتي نار ادقفول نأ مالا ليو نيريلا ىف السلا يا
 طخ إم لوما بكا ىف نر نب ادري لاو نافك رع ىددازل + هاني قس و رو يق كمن
 هب | نمنع عيني مم الن لبئرلا بن احب نا كلذ نا ًاطؤملا ىف فلام لاقى قش اذا لاق يد انين ياتو ارم رعأل

 ٌركلزعبوتوللا وفك رلوق رم الاو ىبس اناهنع فلو ىلع ىانلا لت كرواو تمعمسا نسح اري ىلاقن انيس بنل
 جابت ؤانكعب لا بختسيو لاما مساري عقل ام اطح فيي نا قثاثلاوتع لاو كيارملا يف مل انرنع بيرشللو
 وهز اعمراوجت تمس نين انم ا س ار ىلا نير شل امبعل ناك ييطغل !ىفانصت كدا نارلرث حل سك

 لا نبل اننا تشم بع رذفلا نيلع بر ظد د اهبل | لع ندرك لفك ىوراو ةركاد ني او يسم

 سيبصمم سين اذند مب ماما نوري اي يب ايلا لن ولعب ارفاك كرو تل ثق و يسون لرطلا لوم
 نر ذاك ث يح ةرتسملا مندا :.لخذ ىهلل ل يطعن اي ادعم جرار اوانزلا نعت عضل نينو ارا قر وتل ىلا

 ىث اهنودرجوب لف وارالا لح ةدارالا هزبو ملوث حلل حرورا» نع تعفختلا ندري نمو د اغني ١ ل
 [ىرر اطر لعج ناد 5 دارالا معن هدركالا زوج مزه تت طرا مومطم له ىيدلا طر ل ىفشملا داركالل ريق

 مو فاو رع ىلا عر اثم اب علا عرافنرا نولي نارناوحلا درر زارت انعيلارمصدع نم مز

 بين اءول عرطلا ب ارناف نصحت قادرا ذا ءاق صحا ةوارامتح ل ارو ل هاركالا نال طرشلل مطل لذ

 تساي انزلاب تماما ىلا نير شا دبس نا قريطل اررزجن لا ىدر يا ىلا يشارك تازنروو لأ
 ورد عفردرب ابن ايطس ىلا نعلسمتزخ ابو تلف عج ارباثاام تل اهنث أع ىل ذا ىعترا لاقفدرس

 لكى ىديس نا تل اهتفر اصن ذا لعب زها :لعبسم تمءابم اقرب ابن عر يبزلا ىلا قلم نفل اشلاودوادولا

 لماع هؤشش ازيا تمعق هلم مارش نافلوق فلس ل٠ اجيب تزن بنا باظاو تاز ابل
 لل اىدردوتسبا تمض لوب اذكن بشت نير فق ملوث مبلل, مار وفغ يدفن تدوم طشلا مسا
 بايك كر كن ا كح ذك نيرا نم لم نيمو روف بل نير اركامجبرشلا ناف د وقسم نية داو لاق مع
 ناكذاد اركالا ست سلك» لع هم تم زخب 0 الا لعام كلا نال نبل ةرفغغم لا قريبعت ىلا ةجاعال تلف اذ دباب

 رتلرب زوق َعفلل حار امري ل ك١ تاذلاب ةزضاوملا لال هاكلاف لسرو نصل بيو عر
 عصر« امتد اب حم دولا ارمجت امر داجلز مت تسول تعسربر م وق صراط كح لججا نمر ف

 عر مج يبا عبلاب كردي بع ىا ةيظيكر ولا :ةقيقتن ال لعاقلا ماي ملدا: !اسرونمى الت دلل
 ةرصايلا اهكردت فبل صالا ىفرنسلا تن اكل قلو سمت ب ابر وتس ريل لس لقرب سدقالا تاذلا
 نال سم ذاجم داب ليوان ىلا اش لاحرمنا لش قالطا عرس ال يعمل اة مب وب و تارعبمل ارب اس 5 ارتطاسراوالوا

 احبس او ريل م ارب لوب ام لكل سا زينل يفر لا مسالا مال لو رولا لع تالا حا قالطر ليبق

 كلا قي رونلاوبو فص اهرب تدصقتلاوب



 ,نونلا | مما ملذات
 لكل فلا ش ِ ةليتفلإ | جيارسلا حابصملاو ليدنقلا ىه تيب ف خاب بصمه و وكسب مؤملا بلق ىفهتفص ئةم د1 -<ا1مط دأأ رج تماس وك وارسو ة/طوؤاسو ردع هاجس 0و

 ل !يبارسسكب ئضم ى ايرون اهيقروتلاو اَكْدعَييكدنقلا ف ةبوبنال 5١ لقاتل ا بخ ةقاطلا ةوكّشلاو ةووقوملا

 فد يضألاب حابصملا نوي ٌقاٌوالاتادلا ىلا بوسنم ءايلا ديدشتواهمقتومالطلاهعفّدل عف ىلا كمي ءردلا نم اهمضو
 وقوه رشا جنس ربَفَو رعت تيز ْنَم ةجاجزلاىا ةيناقوفلابىدخا قو ةيناتختلا لوعفملااينبمدقوا عراضس ةءارق 100110000 را 2000 وملك .. ْ هع 011 ع .؟ تكس امه 1 .٠ ى 2 و
 ٠ 707 و 0 ' 0 7 ١١ ل ادعو لإ نقع راب عمت ابنا

 نونو راتب رونللَع هبرْون ةئافصلا/ 4 لك لولو يذيب هير دي نيرضم درب الورحاهنم نكمت الئأمجتتب لبو 7
 1 تلا مزل 1 يبي يب بص لسا

 ط أما ” كرم س5 2 لف و رس حرم و سب ناو ووو 0 علا ٠ ش ١

 ست لاك هللا تلدبمب برضو راَميَيْنَممالسالا بدى هل لا ىرمَب نآديولارون ىلع يو نم عيال رواده ىادنذا
 السي٠٠ليسشسصيييس*٠سلاكة

 ف هل 5 مترو لاش 0 ال مو رس 5” سار اس ءأأ 5 . 566

 حيت ناهلانذا ىالا حبسيب قلعتم توب لاثمالا برض هنم نكي و نش لكي هنو اونم وفا وردتعيل مهم اهنالابيرقن
 00الف
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 م ةلاَضلاوركلاوإ تاودقلا ضع ردصم وره َيِفأىلصي ى اا هرسكو ةدحوملا جتفب حيل «ديحوتب' عمن يفركْذيو مطعت

 ًدقتم لاوس باوجردقم لعف لع: لج سو هل لعافلا بئان [همقف ىلع ءايلا سكي عسي لعاف: قير لاوزلا سي نم داشعلا
 لا» قرارقلا كيت هلاورماع نبا داق راق ل( ال < لا" بورطل اهىلا لوزن ادحب م رش

 امون وات وكركم وايضخي ةماقا ءاه هنح َقولَصلوَةوللَوَنَععالَو ءارش ىاًةاَيمهٍْاَل محبسي م ليق هناك دس اود ك2 57
 نكس م انك وه لارمشياو نمل يقيجأ: نمر اصبالاو كالهلاوةأجنلا ندب بولقلا نوخلا نم ترابي ب رطضت بَ

 8 سا 57 سر د لو و دلو! هلل زه, دب و هس درع هد لل“ . ' تاما رو ا لع ل سووا نول

 لاقي © ٍلاَسِحِريَعبمَشينَم قزريمللاو هِلَصننَومهِِرَي و نسح ىضعمب نسحاو هياوثقا وعام َنسحَهرامَهيزحيِر ةهقلا مود

 ءاعشوهم ةالف فا ءاقرعبج همي يال ملام هقفني امبسجال هن امعسويى ا باسحريغب قفني نالف
 20 ا بس 0 7 00 00 2 7 -

 أبم نين لحجم ل هر شحن ار ناشطعلاىا نادل هنطنر بسب ىراجلا َءاملا هبشير حلا ةدش قراهنلا تصن هيف ىري
 م حتبجييي يي ٠ البلا مد ادار

 ةريع را نجوو هحفنملك !هليع دجيمل ه4برقعم دقو تاماذا صح كعفنت ةقدصكهليع ناب سجي ءرق الاكل نكةبسح

 ةفيسلاوهلابعا اورفكنب نلا أ ةاذاجملا 1بلس هاو أين دلا ىف هيلع كاناج هن اهني 2 لوك هلمع دنع

 نال الجلل هتعمل جس ئتلا نم ةريي دمج تارا
 بلق جاى او" نمؤلا بل فسو لوول

 بلقلا مستر رصلا سبت نويلاةلغاتهروم | ةيرا ريما كدسل) يف ناكل اردصلا ىف وج ىزلز ىلا نضل
 مالا ل نومي اذب لو تدراعملاومولحلاوبب نم لا بلق. ىذلاورونلا يف عايصما اين ع ايدل بق قر اكروتلارهف
 رشلا ىدميرلوق ل ريفلا_قدسو نلؤملا لقى يزلارونلا,رظلاقو اح اررونئرونمونعم الور ونلا لك سيج مات |

 ل هل 00
 رتفاشاو اهصايعم ماهي ملا ةرلملارونب مولعلاو تهراوملا نم نعوم لا بلقب رسارول ال ليش قف ةرلش
 تك نبال" تدل رت لاق ىدطلا تر صملا ذر وربه دلا ىف: ارابتعاب ىلاهترشا ىلارونلا

 ىارلوث ضل طس#» قاط ةسرافلاب» بيت زن نظاما بة ةواشم صك ةزلشكر 7 ْ

 معي زيونآلاو انهم دارلاو امل ناي :يوغالا لو يأ يل يه واوب اب يفتر اعشلا ىااليتفلا
 ١» :ليطفلا عيوم ةركشماللابع نبا نع ريطلا ىور :ليتفلا عيضوم نعل تهورعم تصوم نو نونلا ناوكسو زعل
 وكلا ىبدىداضيببا ةرايعو ىديسو حس ةرطج ع. نعمسليدفلا حطم ىو لإ ىر روق عبس ناك
 عفرلاغدبرلوف عسل: ىتننا:لهتشلا ءليتفلا عرابصملاو ليدل اطسو ىف وبال جولكتملا لبو ةزف لإ يذلا
 ردد هول التو هرقرأ ذل لسى رد بلوه و عطب و ق اها علط مرو عِط,بإرو عقر لا هررلار ات ا وأ

 كف لى نامل نإ اضل ثونعر فحإ عقرلوا ىا مالظلا_وفرلرلوث كش. جا! ررلا ىلا بوم ملا
 ضيا ةدارقلا فلن لع لعب قو ولولا ىاررملا ىلا بوست غصورماع نب و حف انور ن بال ايلا رشتو ىضبورلوق
 ىلالعفلاو انما لمص فنعو عفانورماع نبال ى ا يناتتلاب لوف لا كاد ماب نزعل! بلقب لاقي و هدرا نا

 راش !امكدجايزلا ىلا هدانسا لع يي اقوقلاب ىرشلا ىف ريلوف كسل سسسس ل١٠ دب ايزرلا يايصشدقو ىا حرابصمل يع
 ملوث تل نبلاكا» ايلا رابصم ى١تاضملا تزح زب ايزل ىلا هداشس او "نجس ايلا ىار لوقت عم ابل
 امبربت !نالرق اين هقرلقوهللم ةرج تير نى تاضم تدزو ىلث ريب اهلا ١ امني ال نم آف 1 تسر نا

 و رادو كايدو ماداوبو ب حرب حفانم نوت لا ىف سايعن با لاذ ن ايب تطع اهن 1ىلاثلا رج / دب اهنا
 لواواينرلا ل تشن رج لو ادب و مسير الا هي لس دايرلا قت وفض يف والا يضيكس يلو فلو يطحركرل رفد

 ره ياللا مين كرا يب نوم ايلاعدوسرَقملا رالاو ءابجالا لزانم ىل تشب و ناؤوطلا دول تنزبت 04

 يقشر عسل سس »» نوتزلاو تيزلا ف كداب ملا نزع اق مديرا لاف لسد هير لص
 نان عصا وراحوا :لق لعن ومى واهلا لوط ني عقب تسبح ب نيم ندد اني اهيل مشا عقيل وك ةيبعالو
 1 انوا نري ذل دوب ايوب زو ماشلاوم د اهطسو ل اهيرطو ةروممملا قر ىلا نالوا ىلا اهسزو 0 | نرلت هس

 تاينولالو ةرجت ريتا ثيرح الد ايناهكر شت اًمادارنع سيغت انقمو ا ابهقوتش امئاد اهيل مشل ينتهى
 بلق راد زمرش !نيث ليف ىا زل هارب ىزرشاروورلو بلل ىدانعمب + تنس اهيضريخالو جنته

 الشم عملا رثلاو سمس ارونب رف لو تيسر ارنب لشملا رشا بيرن تلق ىلا نل ان يدعبل انياب نينمؤم الا ٠

 تلال ىداص» ةريْتكى ف انه ن اهبل لن اكلا نوما ناز الكر لكل لجتسو ع انساب تييزرلا لاب بست ١

 برطنو لوف ال مه كار انلا رف لع تععاضمررف لنقل او تيم لذ ء اص نلا اك ى ا ناييالا وف لئرل وف
 نبش ل فرت الفازإ ل خت راعملاو نايبال' وف ناك يبل سوسحل ا نمو وتعمل |ريرفتى ذ ساندل لام الاوا
 اقواصترعبلا ندعي هرمنا ةرييعبلا نجل نك ا مئيدورصبلا نيعلرب انساك ةزريصبلا ندع ام دب انئالا نهم ا ىلع
 ةهفضتإ ىلاثلا تريب ىف ةولتنكى ا ولتنل فصرت ابدع ارجوا :ةننسسريف أ تدرب نرزو بلا
 شط مانا ست ىلع تعقيب ال لارثالا »ف زب شو رقوتي قلتم نلا حلب ال ذنب ايزل رةفصص نا ثيل اذا حر ايمصل

 نوقويل بولا نيني لعد تبويب ىف ىلاجسد جين ىكا جيم نسم زنا سد اسللا تسوي ل هوحبس اا تدور ختم
 (جب تناك اهسلا لمان ضن عر الا ىقرشلا تدب سايعنإ ١ لاق قف دباس عربت تويدبلاب دارلا ليف جيدعع
 وزاد هاب سدقملا تيب و ليجطساو مامي ديب الأ اهني مده اسم جرا اهب دزرلليقتو يالا لعال
 للاقف ى اعبي يرلوق لكك 61و دو لصطلا لوسد هب اني ابق يسمو نيرا رهو ناريسو
 هر ايما مان ناو رشا ةرايح اب ريدا را بدافا وأ ءارش ىا ةراغر لوف نزلا ١ لايد جل باو

 حم لا نول نع امب للاختشالاود اهتمالا نال عيبا صخانغاد هرمصل عيل اركذ نال عيب دارشماو عيبا لع عقب
 راينا لعيب! تطعم دري لف لبتسميف لوكتنم رشا نيل ص احلا حرب لاو زب ان انيعه عيبا نم صال

 مال صن وكين او للاجرل ينام تحن نوب نانو ه؟بدقتتامرب نوف ير ل ن٠« مارون ب
 لل ترسل لذ ف اوغلاب ناو لاعاد الوب نا قم موب فص فلس لظالا لع تل ب لوحفم الو عسب موبلا

 رشا لو حرأل# حراز توابع قت شاا ودب م ا وهج نوف امن لولو فذ عم مناف تامءاطلا
 حلل _س ادرشلا رجب اولخت ىا تنور لمت وكف > از | لال نوع ى ا 228 مقلع ويم ١
 ان ا نرج نست ىلا "لوصول ايل تاما يل نارك و نسحب حبم حاول نه اضم اري دفتب ارم رس ياو ى اريل وق
 لب ماما + انييلطميئاطعا نر هني لف ى الف نم يريد رلوق لل لا زن نحمل نح اواولك
 روجا قرف دعي ملاعتا نإ مرارهوو ليس املا قزرب ءرشناو لوق لس ىداصا» مب اهبرطخح م دايشا نوطعي
 تت ينازل لل ارّملا تبيع الاورفكنزلاد لوف لسكس ىداصا» باس اس قالا تارا ننام اها

 5 مراعال لش نيتي اهلل برزقرثلا نا لصاحب ءاهسسخا و ءايبشسارارس ا راغلكل ثلا يزهو العاو لاشمالا
 أرب مبلام اد :ةلصا وزغكو أر ثهم لوصرملا مسالاو تاداظكوإرلوقبل شيما ربل يعل لو: براسك وقب
 . ما» نايت سيسكو لاتشا لهب مج امنا نوبي نا عير لدار جو ريجنو ىلاذلاو نان بي سكو نام
 راف نسا سراقب ةعساولا رارهشلاو ا ايف ءامال ةزافملاو عقلا ةزفلا ةزلغ ىف ى رو له
 رشنا ميئون ناب !عا راها ىارلوت لسكس » عروزنا نسل اضل اكارثاو هاطع ١ىارباصو وف

 هرتكرطلارصوو ملوك وكي اذب لعو م وجو شيعلا ىف قنزرلا :نعسوب [ينرلا ىف لع ىلع مازاد اكدل ليسو
 رانا كاطل ن/يلطرشلارودقضديمو ىنحمل او برسلا تعصو زن" ني لعجيمدفورف اكل اوبب و سبشل ا اع نايبل دوق
 .نبا اهكاا لاي وسجل ادب و بلد نمل ذل هاف



 - مدلل

 مار هلا مسام
 يودي حر لق 5 ف : ا 0 ىو و هر يهل كلنا ١1

 قوه ضعب تملْظ ؟ دهردغ ىا كراس ىفاشلا جوملا ىا قو : ة يوم حوملاىا ِهْوُوَف نجوم ةضْخت 7 يلح فيدل
 حيرا تيظلا هزل يا

 2 تسلطلا كنه يف هني رظانلا برم ْإ ب احسلا ةبلظو ىناغل جوملا ةبلظو لوالا جوملا ةملظورحبلا ةايلط صب
 ىف ْنَمدَل تس هللا يارد دسك ل هللا لْيكردل نم ى١ رو ناي اوي دز لول مو اهتيقر نم برقدر حلى:
 هللا ٌمِلَءْرَولُك نهت>نجا تاطسأب لاح يدم ضرالاوءامسلانيبرث اطعمج ؟ليلاَو ةواص مبستلا نمو ٍضدولاَم توبا
 ِهلاَلِإَو تابنلاو قنرلاورطملا نئازخ ْضْلاَو تول كموْيَو لقاعلا بيرلغت هيفا هقأيفبلَع ناوين و ةمالَص
 ةعطق ةقرفتملا مطقلا لعجيف ضعي ىلا هّضِجرضي ؟نيبْتِويَوت قفرب هقوسي ابك نجري هلا باري عجرملا©ٌرْيِصمْلا

 108 0 0 هصورب هلئثح . عج اهك و وردس و هي 17 07 كروم رك :

 قاف لاب 2س از نويل نصبر وهجراخم ٌبللْخ نم جرب رطملا َقْدَولا يو ضعب قوف هضعب ماكر عجم ُّث قال حاو
 ص1 ااا مما

 ُبَهُدَي هناعمل هقرباَتس رقي ذكي دي نق نعد نم يبيح هضعب ىا درب راجلا ةداعاب,ل كب ءامسلا

 <«( 2()ع مهلا اذ

 "1 اإ ةلالد ةَربعَل بيلقتلاَكَِو :ؤ نإ رخألا ل دب أمهم لكب ناي ىلا ليلها بيعي فطخي نادل ةرظاتلا كلاب
 امد يب لعوب ْنَمْو هني فطن آو نق نوح ى اباد كوك لو ىلاعت هلا ةددق قلعت اصبلا باعمال ©رَسمبْلا
 هلل اعيان قيم اعنالاو رشادبلاك بدا لعب مْخُهنِمَو ريطلاو نآسنالاو يجر لع ئئنب نقدم وماوقتلاو
 ياهبق جي ارا كلب رن كك لع

 داس سس سس

 ضرعي ليد در ايكح امامه ددطاَو دمحم ٍلٌوسرلاَو 5 ديحوتب هاب انك لص كَما توقفادماىانْوُلوُعَيَو مالسالا
 0 ا

 وس 35 س ىلع 7 ىلا75

 دوما اَْداَدإَو مهتتسلال ههطولكقفاوملا نس دوهعملا © نيمو نوضرعملا كيلو [مَو هنع كلذ لهب قمن قير

 ضم وولف قا نيعئأط
 ل لوك نك ار هتع ٍضارعالاب ©َنٌوُمللْلا مكوك

 :ةاباجالإب نيك .
 نال الج ل رجع ا رس انتل نم ةري رض تاقيبيعت

 | ءاملارتعملاوببو علل ىلا بوش ب لوتس
 51 10 !ريبتلا ناد افتر يظعتلا ملل ىلا بروسمن يبل و حطت ىداضيب
 عريب بحاول سدس: رك ل نيب يل يع اذا سس .لوقك اياب نإ نع طضع ايار لا بقل مى

 ننولضوب مرق" كى ا لكل ع 5 طعام اهدك ادا بص ١ لارا املا هز ىف ه1 معد" لكم لوف ىداضيب و

 ثلاثا لكل حيت زن لصف و لان تدا ىلع هيام ىقر يعل نمل ثلا ور اهضل ثول ىو دبور حبس سفن
 لمي وس لاخلا .ىل ١ قلخت !:نف اضاكا هذيل ناي امهيرما نيزذلا ى بيست شاة الصك مى سكاي أ

 رن ا م تاددب مدد اهرلا ةالصتاو ييدسأو زنالص از كورس وا لكاس ىف زها تساوت كش
 بينت نرحل كراس: املا نورت الفعل 0 اساممإلا اكد داعرريطيلا

 هدب لكن ال طا انين ىلا ميرو كح كح. لا» هريف علق وهل بين ولف ىريماو نم طيؤل زل لق علا
 ىداص» ضم ىلا هدطعي منيل لوقلسفمل اري ادب ىلا و ورهتلى لالا لصرتال نيب لبق, عف دايو باىس

 ناك ١ذارفلاا ذب ىلا جات امناو نب نفل درع اذبج درا رج )ني تعلى نب اضع نعي لوف ضخ

 رج يؤرلا نإ قولا نسله الغ لوك لس كيلا: اعرف ةبا حس عج ناك اءاوغم باع |
 ىلاوترازم ملوث هلل درا ةرطملا ندا اب وزملاو نيا ب يجر فو و ليمتد لايك لع بج ل ذل
 يقرا قواص»»ن الا ريع قام دسغال امس نعل لزني نيك اس الرو بعكلاقرطم الار غباوسا نر

 نئالربدورج اد راجل ا نوب ا لتكمواببل وقطر او ةرإرن تراها ةاعاب ضخبلا لرب ايس نمر لايجىد لدم موق

 لوطملا عام ةدقاو يي: لامير نعبلىادرب نير لوف حل لس كا« لالاك ديدن ندور وردابلا اذ

 لوح لابج نرلو نا لع ةنيطيبو قدما زين اش ند :يثايب نمل عجسدقو ءاهسلا ىف لايج مدرب ضعب لني يملا و. أ ٠
 نب ادتبب لزنيق حلاو اف وزو لوعفملا لمجدقو عرزنلاا ذب نمال بج ىادرب نم اه ال ارجو اوسلا نيم لزب ىا لزني ْ

 راش اهرعب عج راصيال بروح ل لس كا درب نما لابجر اهم ىف نوب ذب لو درب درب نثر اج: نيضراهسلا
 تلك ثءرثاسب» بارع رقي راش اة يصب عجرادلالا ل الدوح ك_ لم ةزئانلا روق

 وقلم اد اددع تاق اذنكم رونلا نما وقل لملف تان رببا ف بلغالا بسبب فنى رمل |
 ب بيبا لرب جاك ىذلا عسرلا نم قل ىو نيطلا نم ني مرو نال راشعا ستر دل مدر انلا نم

 بتلف اذك الا تاتو مي اريد شنب ماوهلاو روق ضرك ل لبتا» تان فعلا وربك فلام نم قلي دددلاو
 ىدتت الف دب انعورشلاديب ىدهملا نا ىلا سرير اش مقسم طإرم ملا ءاني نم دهب ئلاورلوأ © رب

 م

 ك0 يس بدى |ًيقَتَسُم قبرط ٍطاَرِ لإ وَكَي َنَمْىِرْهَي هنو نارقلا ىه تانيب ىر

 نيعرسم 0 ييعيم هاوي قع مم نينو ديلا ئجملا نع © َنوْضرْخم مقرف ذإ جلي ملسيلدنع خلجملا هلو
 هيناوملظقاوكح لا ف وير جه هلل فر توف اكيزنأ هتوبن قاوكش ىو فك

 اذا نينوؤَمل لَك كك
 ركل طيْنَمَو نوجانلا نون ُمَننيحَك

 و لسبع ع حاس ا سس بس سس

 رس راسا”

 0 م لة كوول وي سس بسسس اب اوي نامي قثاللا لوقلاب ىا 013
 "و و

 و ءاهلا نوكسي دن و هفاخي م َسْحيَو؛

 تنرردزو نلظخ ىد اصا» سل تب انع ندد ءارشم الا ل جست سابآلا روب ملف دب مل بر يلا رصت هال |

 روما لاف ,ةهوصت دودي نيب د نيب ناكر شبل لافي نيف انها نع يمد ل تل: ئابع نبا لاق وكر شن ايام
 رشلا لومر الام بم نا دوبل ىلإ اذ ترث الا نب بمعك ا لطس ف ان لاق مسو ريع دنس لس ىلا قلن
 هايننافرطىلاانب قلطنا لاق نانا رمز ورز ماجر نى دوه سو هياعتلا سرس لوس معن دريل ل
 رالرشلا قطر اقف كيلا قصاب نا كو ماض لب لئديلع وقت هدزل ىا ايم لااذب و ان' سرمصتخ ا ىوومبلا لاق

 بق حررت ميل ساو تعبي خا د تيدي رك لظدف اهلا حررت ا قتاديور رع اهبل اقف تنل اقف فلك نف انه
 تل زيف ل سد ءاضنتورشل ١ ءاضصنل ضرب ل نم نب ىنعق ١ اذ لاق تمام ىادرب نع نفانملا ب
 رلوق لل لبا« قوافل شايل و نحل نب قطع كلا ير عسبسسب لاق يلا هذ
 ىاناشل ايلتعتو مسالا ور "ثم ايملاوبب لوصرلا نلارطصاعد ريب ثري د هر نر از ال براس ارث خللا

 مري زيف شارو قير شلا لحل نناكن او نقي رت بملا نال منيت لولا ىلا ؟" نايلا حرور كو لمت لوعرلا
 بساوجلا طبر يف ءاقلا ماهنم تم ادم ايف انام قرفاذ رز تل ا" ىلاعت هرثع لح الجم ناذيالاو السلا

 ىل اتا نيبو دوبيل امد نفانمارشب ف تس زن ضارعالارهنم قرف نمد جاف ١ كرما ىفو ىداصإرر لا
 ٠١ اني تعيجيارهم نا لوقو ترشالا نإ بيمعكىلانف نما مو يطرشما لسنا لور ىلا ورب ىدوببلا لحب قرا

 عم عمال نا ذالا نر ابيزلا لاق بوس ككب نهال بقت ايلط عاطل ل نييرسم ا لاعب نرلوق

 رت لل اذا كيلاكل ناني تسحب لعل ورلاقملالا فم بل اتخذ قاد اطل
 تبوأ مز انن توك ل اوشب لو تيل اوم )صنت ع تروا تعبث ناو مدلول مل اضقب ربت دعا نم

 لاقبإ نين اهلادعا ىلإ محلا ل يماو ظنا وروحبا تعبجلا فيكي نارلوف فيلل كدا رست احذف
 نلا مالا» ناكئار بل وق ب صن لع م اهنا وكل رق ناار يوق يطل عدد: محايد ىلا جيطقى ل تفاع

 مك دابا نوكسبل فيو رو , سن عرار بلا بج امو نلاو الار لعرب يرقد إب ددبادو نر دصملا

 بف تقلب هلم بْف ت اهنا ناكس ايرث اف صفح لا نيف ايدل تناقئارسكخ م ابر سلو ري ىلا ودرع ىلال تاه
 ةروسلفا تنك ار ايلا تدار وي لعشلا ارث [تراص: ناب تناوننا نول ض ور تل, املا قرسل ىف اىئاروسمملا نلاكس اي.

1 

 رم



 ءمرونلا | | | آ أ اق ع ش] ] ,2لفادق

 مهل ْنٌكنجَرْخيل داهجلاب مهتما نيل اهب مهن امي َنُهَج ولا اَومَمْفَاَو ةنجلاب نوره كبوة دحبطي ناب اهرسك |
 و لوقلابمكتعاط نو © ولنا هللا نإ هيذ نوق دصت لى نلاوكمسق م رثخ ىبنلل هئْوْرْعَمُد عطيت جم دامك[ رقد < هلاك و وت رح ظ اى حر رمل 5122 وو

 مدس سس هش شل شمس حجج 1 سا ا ا

 لحام مَف "ب اطخ نييئاتلا ىدحا نحب هتعاط نع الون َلوسَرلاوُعيِطأو هلع لَك لعفلابوكتفلاخم
 م ئت -2-  1 هس سسببيبيبييبب ب يب ياام

 نيا هلا رعو نيبلا غيلبتلا ىل نيل لب لوول لَم ”ولج'ن وعيت ناو هتعاط نم تأ [ةركيلعو خيطبتلا نم سد ل ١ ١ سس ا 5 0 2000 مر مو مةءو ووو, 2 و م 0 طم 0 0
 مهل ْنِم َنْيْزَلا لوعفملاو لعافلل ءاّيلإبَكلَْتْسا ائرافكلا نعال دبضلا ىف ْمُهَتفدكسيآ لبطل الع كت اونما
 عسر تايدالا عيبج ىلع «رهظين أب (ةهلاوهو ملى نتا ىرل ميِد رنتي ءةرب ابحلا نعال دب لّشارس | ىجب نم

 هيه سس هبي يت ننشسسدسلا

 ًاميوجهل دعو هلدازجنا دقو ما راقكلا نم ْمِهْوْوَح وب نق دي دشتلاو تقيفؤتلاب جاريا َنِلَو اهوكلمن دالبلا قرجلا|
 مسه سجس بسيينبلل يس ببال

 ون يوي باساب ب سس ب ب ب ب ب يب بيب ربما كيوأَوبوهنم م اعنالا كلذ ب هَمَلْنَم و ليلعتلاوكح ىف تناتسمئه "يم: ولنا نيو يسكر هلوقب مل لع ىثاوركذ

 وةك ةءاَصلاومَكاَو اناوخا اون اكن ادعب نولتتقياور اصف هنع هناا ىض نارتعةلتف هبرفكرم وأ و ©َنوقِقمُه
0511111 

 ىفانل َنْيِماوَُفكَنْيِزَ ٍلوسرلا لعافلاو ةةينأتدتلاو ةين ايوفلاب يبسخيو) ةمحرلا اجر اوين لم 0202و
 نمر ككَم َنِْزَل مك وس| نيل اكره عجرملا ريما َنْنَنِل وائل حهعجر م ْخُهِوَموانرتوفي تابت |
 هرِجْقلاَةواَصلْبكْنِم تاقواةثلثف ْيْرَم تلت ءاسنلا رصااوفرعوراوحتالا نم هكَتِم م1 كلاش هل َينزأَم ءاصالاو ديلا
 ىليبردقمأدتيمربخ مقرلاب *يكل قبرؤع ثلت راشيل ةواص عب نمور جهظلا ت قو ىاَةّرْيِهلَملا نقب َنْوْعَصَت نْبِح

 "ريب او لعد قزح عتيل عيش
  [تاضلاماتهليتأ,لحم نُماللياروصنم تأقو اريلقت بصنلابوتاقوا ىئادياقم هيلا اضملامأقو اضم

 لوخدلاف اَنْ ناربصلاو كيلامبلا ىا مري الو وكيع نيك تاروعلا اهذاولبت هدف بايثلا مات الشو همأقم هيلا

 ةلمجلاو ْضضْعِب لع فئ امل هك ضب ةم لخلل وُثكيع َنْوُفْوط مه ةنلثلا تاقوالا سعب ىا* ّنهَّرُكَب نانيتسار غيرك
 ةثياورجل هريدامب ©ُيِيَح هقلخرومأب ْةيِلَعةْلاَوماكحإلا ىاةيليألا ركل 20 منتي ركك ار ندد ابك لإ أني اهلبق امل ةدكم
 ملا رارحإلا اهيا و لاَ ٌمَلَباَدإَو نانيتسالا كرتىف سانلا ٌتواجت نكيوال ليو ةخوسنم ليق نانيتسالا

 ناسف تلزغاد بآل هدب ريوق و ريلعرطلا لصيبفلا ىلا وم قطا مث نذل اني ت اهاسلا زب ياولدي م | هد 1
 ل لاي انزل يب هلل هيضودم«ناتض ||| تاحالصج لع رجس لج اقتلا نم ةري مج تااقيلت

 هل سيينا نيب اعبي تانمؤلا»انلاو نمنمؤملا لاصرلل بالذل اد تلت نمركت قو ىلا هيلو تونر نابجتوريف نيهسلاىلو قلطملا لوحقملا لهب وصخت ببن ىلا يد اشو انتي نر لو تفس

 ىلاثلاف تافوا تال لاءزلا تينا لل ب وصعنم داامدصا نابجو يفوت ارم ثالبلوف فلس 1١ نائمون اونو مرد عل !مدقو لعقلا تهز ادرج ن يلام هجر شل إب مقا لص ذاع طيؤللا نال بر دصصما لع
 "أ اللى تام تسال اذ تميت والا ىلع ىرمب حرراشلا نلف تان ايس ارث لن اندم لبيوت ) ١ ١ - عر لم كت الد كدب لذ لف الرقكم بن ايبا ىف نيتي يرن لاعدنا لاثلاو باقرلا بير ضل وقم لا

 اثر نيل ناب ىو رانملا تاامعتنارصؤنرظلا سومان ىف لاق قرنا لوف ل سس نا» تاق زال ب دطيلىذلا ى كرم قنا ليو توزن هرب تهرصم أر تبمت» لاريثب ريض رع ل
 رولا تؤ ىا لو ري اذنلابتكرثكا لشد نيب" نيبال تداصنم هنعمل ةدش ىبد دس لإ ف ١ | اطار كهسن يري لوك سلس نيل اكو لعغلا ندد لولا هاب ظورعم طك اف نإ سيدو فورم
 نم | ناهس انتى لاق اءابآ د باونعلإب مهارشلاو و 2 اتند ىا لمالاو رانا مث نن يو لعل زوفلاودامنرلاووصتى اوربت لو اسس ١ لجا نهد زيزو او فص قو رعهوأ رشم تءاط نا ىلا

 ننزل انا: لعدر متت ف راب روق لل, بف اذ ىلق فر قنسيالف نك يضنرطنلا تنقد ىا عرداشما لوقش لام يل ا افلون عب ار سيما عر اطبلا الا لويلا لع امو لوقو لح يعد وقل حجرا رازب ورنا اذوب
 . وبومبا تءاضملا ماق هلوقا انهيار قل ىا تانعم هرعبل لقول ل ئنعقرلاف بنل ةدإق ل الاد ءانعلا لل ناحل ا للاب ددرجم عبد يطيح نعل وف نش ىواض١١ لوم ا ْيملاو تحلل | ليعبس ىلع
 الملا فورظلاو بو لبق [ لوقف تاو شم الأتن افزو) ىب ى١ تان ىب ىار لو تيل » ثلث لوف و ل اهيدع كالا الا ىف لوق يلف لمة اد مصريا لسؤباب ا
 و :ئلملا تاقوالا ىلا تنم هيو ل وقول ةرلس يتسلق حبت لح الري لون تكس لك مب وبلاد الي هن لالا ش اقنلا هنعمل اكل جم اوني تعد اكاو هدف كرش اوس نر اهلا نال دلع

 تاقدالاسكم كا ىدرلوق هلل لس دفن ةلعلا باي دانا وقد مع تالولا يفد بتل .| | ويم ناني قسحشلا# لحل تل« ىلع نزح كي اال سوبا نبا لاق
 راسل نعم انقل: سرقوا لبقام كافظانلل ظنا تاروعلا اههفدريتدسلانمابذ بايثلاءاقنال السلا | | ١ روى ىو رتل رشتل اورثكن بال لاليالا نت صيت لوف دك كر ىلال لوغو
 ريتال ب ادريلوث ل سان ايل اعل ال هو ةريهظلا اما '.ظفتبلا باين سم مونلا بايب عرطد قربا ق ىا ه/تعنا تنمو روق فيل الد نيك شم ريف ىلا ئنوريعبو او نم لاع ذل نوكرشي ال

 رادولاى ذر بنا يتسالا لن سانلا ند امن وكلا ليقو”نخومسن. لبق ابها تمل نيل رك ذايب لأ قب اني لجباورفمأ تبصر بخ ) ىلاشلا رقم لاوس بارج ىلا تقئاشمنلا دعا وا زتددس يف نيس فو تنانتسم |
 لظو د رداد هرلد لصرا و ايا امبرف ل اجالاد مب ابا لر وتس مبان لي مل لعانلا نلا سارع ليا نس ىلا د لّواسلال اف نى اع ذنا سم ائلاريشفلئتسبل لتتم مل اهنا عب ارلاشارعو لوغم رمل اعنا ثلا ايف دس |

 نم افلدتبلذنلاىانلا ىارف اج ادرتساوزؤ اف قزرلا يرش عسب ثنا ذيتس اراك ملي | | مشار وعلا نير ذم جدع ليتل ليدخل كولو ان نم لاعذا حلالا نيل ل وخمررملاعا
 ثيبتربن يعم نى وداككى ال ليفورلوق هلل سس كا نبل 9لتي لملاا وكرت وافوابتف ناذيتسسم الا | | نفل زن تلا دع ننس هب نب مقيم ١ لذ ايمانا ا م ؟ريرفكنئلداورلوف هع ا

 سكرت اننا نواننن نك ريو حال | سرم» سانلا ندا نيلاد تحس امرتئا» تؤسن ندا ىلا> | | ينازل اقيم ايقلا مدع ىا جت فكان جر دم لجل ل لاق فكن يل داورلوق هل +. لج
 ليام ايبصلل تاذوالا هزب ىف ن انتا ميعت بس 29 ان فلو عم دءاطولاو د اطغلا رك ا ناذيتسالا ماع نبال شاتن ا وززكالل تن انفع ران علا ل» نإونل كنا لل لو نوقتس افلا مب كللدان لات كلت

 الغش ونام فدا ةروبلاو رصال هلل ودام »ديما قالا زك | | "قست اوؤكيزل عنيا لم لقتل وغرب اوك يزاد نتا علل لع فاو زو
 فيدل زن الص بق ىلع نر نعى ا بيسحم مير كرملا تميل | ننس نثق ا دب رطل ذلو دنس قرش اهنا لوا طزوث نيرو ممسسعلا اوبس الدا الا ىل نيج الو لرتفس نوبي مارس ادع لئلا لد اغنلا سيسي

 ذل! انالص اءاقس ٠ ىلا ئاتنخت الف مالا تمييلا نم ةدم ا هدب ررطنا زل ورانا لل نيس يس زنراوفل نادم ىلدا | ٠١ ترقو ىف اهيلط لمد ميز تدنب ءامسا ملف نلا ىدن اك اشبيلاو نم نزلا ايا.( رلوث ل ألى لدالا
 ه0 مرودا؟ | | رقاق اءالغ ناكو ىراصم الا درط نب عررب مو يلطرثلا لدتا لوس سرا لسفو الا هذي تل زف بسك

 ظ ال ناانمددانئانب اوان ابك ينل زرعرشلا ا تددرفر كل اقتضء يوقع تشل ادق مانو لغرف طوكر يي
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 'نوناا ماذا ىملذادت
 ِهةْيِوَحمْيلِع هلو با كل هلل نيب كلك رئا ملكا زارحإلا ىا دمه ْنِص َنّيْوَلا داعش ارك ت أوال عيمج ىف ابوك
 م نم يدان َنْعَضَيْنأ ار َنلَع سيق كلا نل امكن نوي [ْىَتْلا نهربككد لولاه ضيحلا نع نددعت لد يصرع

 م ب سس يمس هس سبيس سلي سسشمسساداهلا

 .- ”ةللكاوم ىف رح ضْيولا لع ال رح جرب لعل يرح ىلع لعل ميول ىف ابي هو يِلَعم كلوقل ايس لو

7 

 2 را ل لة را داضول د ابو لسبب ال 0 9
 ديد تؤ واو تابلت وياكل ديا مكدالدا'تويب ىا يوب نواف نأ أ لع جرح 5و رهرلبأ تم
 - دس و م 5 ا 0 2 سس 00 ١١ 2 هوويبذ سوم وو رس وسرد و سس سر يب وو

 مكقادص نموهو ٌرةُلقْيِرَصْو م كريغل يوقنزخى ا كياَققْتْكَم دواي لخ توبوا ةكلاوخأ تذيب كا ةلوبع تؤ ذا قاع توي
 يو و لرب سابع هيي نمور, عش

 امي من يي عسل. ةيمهءاضر اذاىا اور ضيع مل ناوركذ نم توبب نم لكالاز وحي ىنكملا هتدوم ىف
 و

٠. 
 هو نص

20 

 ٌوُيَلَح َداَداَؤ كالا كرتي هلك وي نم دجي مل اذاو كدحو لكي نا جرحت نميف لزن تش عبج نيقرفتم ايم و نيعمتجم
 سس ا ا و م سس

 ناك اووكيلعدرت يت ولملا ة اف نيحلاّصلا هثدادابع ل عو انيلع م السلااولوق ىلع اوبس اضن لها المك ايون
 مك ل صفيى ا كيو هلل ُنيكِلْدَل الع بام بسير و لا رن ىيحر دصم ييجي ل عاوبلسف لسا اه
 ِماَجْمأ ْلَع_ لوسرلاى ا هَحماوَكاَداوِهْو سودا َنْيْولا نوبمْويلاَ) كا ذاومههت ىلك يوكل كتي درل احم
 ذك ةلْوْسرَو هلل وكوب نيل كِيلوأ كنوع َنْيْل َنونِوَئبيفَح مهلر نع ضورعل | ةئمْرَيَرز ةعمجلا ةطخك
 لول ماهي 2م دوفَع هللا جإ 'هللا م رففَساَو فارصنالاب و تنفي ْنَمِلْن داو مهرم ١ جهت ضع ا

 لا اعيرَو - تبوص ضفخو عضاوتو نيل ىف هللا لوسراي هند ىبن أياولوق لب نوضاياولوقت نآب ريب 2
 ولف قيقحتلل لقو يشب نيرتعشسم ٌةيفخ نا نيتساريغنم ةبطخلا فدجسلا نم نيجرخي ىا ليلاس ينو
 لع اال أم ل كات فا اح تكف ه7 ول ا 0210010
 ضلاوجومتلا فام بنل ةرخآلاف غي راَنع خه ميصْيو ءالب دو مضت نأ هلوس سوا هللا ىا دن عنو ب

 ا

 مح( 02

 نمر ب

 يم “ا

 داطخلا نعتافتلا هيفي نوحي وب ملعي و قافنلاو نآميالا نم ْداكلَع نوفلكملا اهيإ|مَررلْحيرَداديِدَعو اقلخو اكلم

 نال الج لك قربتعضاربس ا نتلا نم قري رص تايب
 مرق تل حرارما »رش | ونفت الابر ل نمشسولو هد رانك عايل انتل

 هور ةغللا ىلا نا دريل وري رعتم ا اللا ييضن نا عي رمي فاذلو ترعتلل»ابلا نا ىلا مراشا و[ تنام

 ليفملالرايلا ةديدىلا ةرانخ ا نا ل انىرن مولا دبرجي ل اق ئتترمويفمو ةزوتاب ةزيدللا تسيبلو رسفنب رعت

 الو لوق لاما نرد اذ نفخ لوف لس ح7 لاير اهتز ةرلار اهلنا رتل راما ىو طخ ارق
 هرب شلاروأ قولد رشا مالس خسوف نبل ارك" اهم انخابرمول ملام 1 غد ماخلا نفد هأ ةوالقل نبش عل 6

 ني ذلا اهياإ لزم اهل سابع نب!لااقف الوز بسس د اراعلا نوهت خلا عررت و الا لع رسلرلوث

 لطومالا لضم ماوطم اولاد عيرتلاو ىو قمزلاو ىذا كامن كن ررطسملا مرر طايلاب كيسا وك نال اونمأ

 عم الو لولب نكمل عرطالاو بسلا ماحطلا عطور ال لاو للطالب املا لكا نع لا ونرضااناهندد
 لك نول اذب لعد بل اهب تلزثث ماعطلا رقى وقسيالو لد اندلا نت حددي ضيرلاو ماعطلا ىلع تمم ا

 نوت اوف اك عاج دال نااماوزن بسب لفات حررت يللا و جررع لاو ىمعالا لك ومي يلعب ر ملى ىل نعم
 لإ ترج ىئالا ل ئلسيبلو كلش قواضا» اببسإب ىلع لعاب لمد مرقس ا تدر اعلا ملك اوم نع
 مكاندطادقن وول يب اوبا عر امجد! نحارب و مان انه اوقع اور اذ نوملسملا نلاكبمديسملا بريس ل اق

 مرن آلا ذب قاهر شنا ل ءم ان بسيط سد اهيطردن ال نولو قلد فل نم دج حتي رف اك اني ىف هاو ينل

 مدالداتريرمسقلا لا فاشلا توييبلانيروقملا نادي /دالدا تدين ىارلوث كف كءارملا ناك
 لابلا لعيلهركذ اهنا ليفو هنت يرب نيركالا نع جرمان اهب فل اب فل ئاطالفالاد منال بارما مار اياب

 م نم هن يارلا ناديت ةيرا ورمز وثواب ندبل الك« فن تدوس سر انالا تروي نارعني
 ارت عرق حم افملاافلط ن/نلال فلوو لتفحوا لاكو تطال و: ااوووقنلا نوم تلم اب توب لل
 مط الكو اؤولك اك ريل تظن ا يخل ومتى ارزق لعل حج ىف لانو ىيدمتالاريطمت دورها رد قب لكل زج
 نم بيرتيلو هنعيضر نك اب ناريلل لسا لف تيبس ادد تعيين بقا لير بكو فكر نك, ابع نبا لاف
 لببترلا ناك ىدسلا نع :ئاركأن ل تيدي: نللكال از نحل لوف كك ١ بييطؤل ! ىفرلشمو تيا نبل
 ىا تيلزنشريط سيات يربلا برر لسا نملك, الغ ماوطلا نم نوبل ور لإ_زنرجضف باو ريعناو ا يبا تيب لدي
 ءاطحلا يدع اذ ةينرقول ىلا ب مبان مع اذار يلف يصل ردلا كة ناب عزرا رم بار عا
 لع تلق اف ايلاو ئازيعلا 2 ارنا المج ار لجن موفد رك نب تدع نال الازم ليقو
 ةرقلداسفس الأ نلاب بيج او بم يالا نير ين يو مين قر فالك انضر لعبا ط ورش نال تتلدالا
 ىداصا* ةيرفو ١كنالا حر مي مامر لع نادي لك بن حالا نم /رملثص لكبر نهرا دع مهنا ناري الا لب

 صف يذلو ف اؤكد دكا رصلاو بارق اكل اوةشرفبواننذالا عملى مب دانه مع اذ ا ىاريإ 2. اد

 وريم ناو بو مت اذادال وب لذ انم نم اولكانتنا مانجر يل دل ىنل مبناها ودنا مدايقمالركذلاب الأ
 رثآر كن ايل قيس نام مالك ١ انجري سيل ل وق لس حدد ا ودحتو اهدنا دملج م
 نير زتش مج اعط اوكي نا نوتة انك وركن ي تيل ىذك هذه ؤملا وم نلف لاك يترقب م سفجرم
 نل' لاه ذب تلزنف امس لك م ركاب نيب مل ناو عمك اغيب بصر مرت ايو لك يال لكلا ناك

 كيلا لم هد اذا اوفر رشا نيس اقدد ىلا ىدر م نما نار لو بل ودوم ىلإ
 نيؤلا نيالا زب نمدوصقملا ل: نونمؤلااناملوقك كأس لا » كيب لب! ىلضد فيد لرب نك بيع
 راو ل ىواصا» هربا وم 1 نير لا لوقو ارم نونمؤم ورح ةئاداامئاو نيقث انما مزي ضيلوتلاو رضا

 صاحت يبل او يشن قا رصلاك نالت ايبا لاك در ايساو ميل نز ايثرشنالوساولد انتسمل ىا هاهو اننسيل ىت
 منذ في/ د ايلا للا لوس دك اب ايلا رف ارنطتو فلو سلا ةنداهو ديو ناف ثان ني
 رفيف لوسورشلاب نرنمؤل نزلا كللدا كلوت ذ انس لا نا لاقت خيا سولسا لع الو هداععا يزل
 ىارشلا مهلوس و رؤيه لس ىدانيب» دكار ببي الا ناد ةلاع لولو نذنتسم ! نإ
 ءامداردعج الملوث ضل انس ىدانجبب ٠ نيد اما لع ايندل لارمال مقل تالروصترزولولو نا يتسالا ناف نوال رعب
 لتعمل ا وويل اجو هورانىل م اقناإبا إب اولوفتت ينكب الو ريحت اب اولوقتش ماي هوو انال حم ادعى ا يي لولا

 فلور يقو نيالا ماخاب نييل اعلا لوسإب نيس اماما رثلا ىينيرشلا لوس اياووقتن ار ولاول و
 مران( نعت نسى لا هب اف افورعلالو يح لال ٍط يفي اريقلىنلا ءانزوكبم ل نا آلا نديفتساو

 مر اه لتر لوسيل اءاودا ودعت اله انعم ل قو كرش لاو اينرلا ىف وعطف اكو وذ و ريلع شا لسع
 ٠١ اهم نوم دريل لال وسلا توعد ناف بايبال ايدو ةتوكد باتي اىررف جاع اب لي
 رعايا ناكل اقم عليم ؤوؤادوبا نايذ تعفن ليقول ريد لوك لكل ا ةرابزب دام
 نب" ناكد ميدي هريتي و كميل ا نايف مامي الا ىل”قلادعبصإب هيلاري عدصوللا نذ انني قكثارعاوا تاعزا
 عررخي قدوس فعلا قانا مافن يللا نيل مر نذاتساذا ناكدر سلا لس ولج او بع ين سر يقف نما
 رش ميسم واول رس نوههسفي نزار شلا لعد قرلوف مل لا »لو نودي نيا لاعب قُل اف
 يود 1٠ ب ناصح الاوراستسمالا يسلب زوللا سوماقنا ىف لاق نفت ع طيلق لبي ع ارجلا نم لوتبر تي يزف ا

 والسما ملم نيللس ىإ .لعقلا ندم ضردصملا ىلع ب وصنعت ابر: ناتو ريفد زان لفه
 رتب لربما نينوي ىارلوق تل كس تن٠' ني وال ١ لاح عتموم فر دسم نا واذاول تذل
 نيرزسملوث بلل نبلاركم يف يس ذو عسردتو نب عررتو ينعم اذا لست هد يف نزين نم
 [اهلاذايلل اقل ررصمنر اكوارلعش ىف يتعشلوررصم ىل ندعم علو ىلا ىلخ ساس اورتتسا ىنحمم و لدا نم
 "سرب ادباب سيل يسر افلا و بضحت زوما حقت ى رزيظرر هلا لايق



 ١ م ناكرفلا 0 'ء كت

 |ناتقرفلا ةروس غوُبلَءاهريغو مهلأدعا نموت لكي او رشلاوريخلا نم اوأعلَمي هيف ميم نوكي قم ىا
 ةيا _روعبسو عيس ضو ىفادضامحر لارخا اهلا هثلا عم نوع ديال نينلاوالا ةّثلم
 نيكي, دكمحم هيتبع لع لطابلاهقحلا نيب قرف هنال ثارقلا نورا لت ىو كاع كرب وَجِحَيلا نجلا احم
 101 نِوقي كلو ضدكلاَو توعتلا كَم دل وَلا هللا ب نع نم اووحم ناربِزت ةكتالملا كود نجلاو نسنالاىا يمل

 هه سب ب يس سمسا

 دلرإ_ىا 55 نم رافكلا ىااونوئاَوةيوسن:ها وس ©ريرقت روم قلد كا هن أش نم ِءْىََم مك نلَحو كلبا ىف كير
 زم نوايا ورحب ىا علو هعف > ىااَرَص جهد نول نوفل خُهوَعَم يولد مادصالا هه يأ ةديغ ىا
 هيِرَتُا بدك كوكل ] نارشلاام ىا انه نامل َنْيْرَل لَكُم تاومالل اشي ىإ تاَرْوْشْناَل 5 صح ال ءايحاو دحالة تام ىا يي

 0 مما ملال

 يهاضي َولاَكو امم ىا ايدكو ارفك قرر ومْلَظ ْورأَجنَقم لادن لآق باتكلا لهإ نم مهو ورح قه كلع نمو دس
0000 

 وركب اهظفعإ يلع ارقن لح هو ةريخب هوقلا كدذ نم اهرطستنا هبا مذلاب ةروطسأ عمج مهكل د اك ملول نوايا

 9 مت نيدم كمه هَ ناك ضرلاو توا ف بيلا ريلي يَ أ لق _هعهريلع در فت لآ ايشعو ةهدغ يأ
 نا رددصب ةائيزئاتم اق كويل لأ اله11قاونت) ف ئه ماعقل نص ملورلاَدد لما «ٌوعم

 قتتكيف اهرامث نم انا تس دبا نونو لاعب يلطل قا وساالا ىف ىشملا ىلا جاتنبالق هقفنرءامسا نم

 81من جال نونا منإ تنل نورفاكم | ىا نبيل لَو كاد: ايل ةيبزم هل نوكيف سكن ىا نونل ب لك: ارق فأي

 الصم رمالاب هعم موقي كلم ىلاو هقفنيام ىلإ جاتخحلاو روصملاب ليزك ير زر تي هنأ نادت لآق هلقنع قع ءافم اعد دع
 5 26 0 ا و

 ا ص هيما 4 . 00 8 0 .

 اردكلا ىم اولاق ىلا ناحل سنين ديجي هته اقيرط فيس نوير ىارببلا نع كلن

 سمو ١ ,مملفادق
 اة

-- 

 م مهم ا

  قوأضيإ ©اروصق ك] مزح اب لعجي و ةرخّألا قف اهايا هيطعي ناءاش هنال ابندلا ف ىاذْم يوت نِمْىركَب كتب ناتسباو - 5 اد مجراول ايد هني ( درست ىف 2 قلل 00 ل
 الَكَم نق هارد تشم ىاةرعشس |دان ناريوَس ةءائلا بدك نم ائََتْماوةليقلا ” ةعاكلر أ ن1 لب أف انينسا عفرلاب ةوارق 2 5 ل 1 ا و ف 14 ل

 نالذ لع اهلا ىف و كا» ثيدح او نقلا تبيرخل عماجلا ساّنلا | ب. خلا قازكب ب ذاكالا نك رادالا 50 : 590 090
 0 ا ني الم لك جرتعل 0_1 (ئمل |!ن ة زي رص تاق ظ

 ش منال ل رش كا هريؤردا ى ا ايهنستناب وتم ريق وقو اهتباتك ى١ ازسن سلط ى١اينستنا لوقو رود بتم ل ظ
 البناي لن اكل لع ءاهنالا وك: ف لسا م (نومه م لع الإب درا سيلك اريل رونق بتال داب نوفزتحمل | | مو اعلا لاوحاو قالحلالا ماكو رئلداو ريجنلا ماك ا لع اهلاريشاز لطايلاو حلا ندب قرغلل اهب نال فتلذب تيم

 طابا ةغيقت ل وريغي لما او خرنلا د اننكاب مبدا ناديي ريف مرقلا تلد نم ايزيستن الون تلا ملااعفاونافصر ترك طورت ىا نامت هملكسلث» ةربالضتلن ىا نيكول
 [| مك زعجاف عروش للوصل اذب للاولاد روف فلكس لاو بانل ترعيال اينما ناكم ويعد شلا لص أ |. قميبلاو يلح ذاك انجلو سنن ىارلق لكس نايا ردد فاكريؤلارثاكن باني قبو بيل
 ىو لكان اك اعط لكن وك اح ةلاسرلاىيدي ىلا ذبل ل صح سى قم او مسا يلع لولا نيالا لا .| | نايات ةلفر نا ىوسا ماعلا /ساق أ حير يضن ان امتالاىال مالا حو ءكششملا لا لسيم ل ودصن
 اطير نزور نوكيف روق لله ا_ ىداصا» ب دازيتسالا يرطب لور هاب ريتتيست ل عفن اك قزرلا بدلطل قاوسالا ىف | | تنا» بيب اولا انك عرومسفازالا|لشننع عاملا اكد نابل يلد مهل اذب نم هيدر قا ل كمل مب
 عطول نوما لاقو ريق صب_لكل_ ندا مايفتسال كر ال قع باج إل بحت .| | لاسر لن كو الما ىنالاد ب نربي نا الا لاق بين كلا نو لوف كس
 روكس ان وبن ازيد رس نمار وعسل وق حلل ع انوا "اولا اهندح ا زوايتو طظلا تعصولر هش ر اهنضالا | | لاب رع وري ميلا لسيما شما ىلع تاما عم رجلا عيت يصر تنحل لازجلا لقت تف اعلا نيب تالخ كارل
 لقمر وق حلل لا اكل لارا ى ير لاولم و نيا يل جاؤوا از اسس )رعى عم يسشللا نم | | ورقا قازفتس ا دوصقتملا نال كوننا هواولا عجب جسما نب!للاق نايببل ١ حرر لد ىبت طفي نم ىلع هي طيح نو معتم
 بساطخ اشم الا تلالرزط ثيل ظنا ل وق يل« لقنلا للتاجر النرجس وزر اف ىارلتظلع .| | لانوس نبك مالسلاريفع ىلا نال ملاعلا لانا ةلمج نئنناكن اورام للا سني ئاف سمو نجم سي زل
 ىلا فاموالا ف قتن» ل ديب تفصو نم اك !, بجت ىا ىبجا مابفتتسالا ليس لعل ريطعر شما لمشلا لوس تتاولسلا فلل ىذلا ريوق فشل # ١ جبنا اعيبتب ابيل لوسر ويف سالو نحال نملاود انفنتي ل كاملا
 صل لك ننل مرسم اكل كل عم اهثيصولا| ب نا | كرايترل ارث ىب الا” ىداص '؟ملالش ل ايببس تن 1 مانمالادابكد ِي ويلا لئدرميفو أ بإب رس ني مل رقودوب او ىناصنل ! سدر هيفاملو ذك لو ىلاعتلوق هل مدالاد

 ماطعا ماقنم اناس نامل و ىلاهتب هرسف ميزت اقم مد امب ناك هذ بسس انبامب اهنل كى هرييفن سمس د شييس» ١ | »رئت قلو لاقفدبلع لدي م لعربن مديد مد ايل مور اهتع موقيلام ىف مم سجتو عيبك فلم ا تميناف
 ىداص»» ماقم لكي لاقبب اذدبد ئاغتبور م ءايربو لت ماقنم ةرولارخ[ىف ل أيط ناكل الد هريترثاكتب ورض | ١ وول اب باجسافدتافصو ملاوترتاذ شلال ضدنا لات اهلا عف د قلخي نانا ندم لوق تكس ىوانيم

 نومي دعدباف نيم عفرلابر باو راع نب اوريثكن بال درى و ازجبا لح ع افطر كاع رجلي لو حيلك | |. نو نيروضعبر قاع باد جوست اوسلو قع لكلا# كدا: مود عمود لابتي انااا
 بالا: فاس اراك رلؤ يا نياك ايلا الءادنت الاى ا ىرتلا تهانييتسالانثوارملاد ةرغألا ىلرل | | ضعب روق امو ثداع قلل او لذا يدقتلاءار نرخ اتمنلخلا نإ لييقلاذب بدبس :لصافنا يار لجالابلق الا

 لواقناؤ ةرتسرلوف طل ىداص» بانعلا عراولا نم ةرخلا مبا ناب ىإ ميئابقراؤ نملاقشنأ | |. رقتناو معلا نم جرازلا حجاب قفخلا كا باوجبال تكسو ريلي نيطخ تعكر يدنا نبق حلا ا نمت
 عرؤو دوتسلا ىلإ ندعبلا ىلرئأنلا لب تم اكاذا ىاريوسلل فصرت ارز رزق فاكس :! دق وارانلارعسا .| | لماع ناب ورع لقتمقلل جا7ثدطغلا عبو ةرييائملا تدلصف هد اىيارعب شل نوستو وتلا ىنحمب

 انتيكر نوزوكمج اق ةرعاشالا تالخب ةايح ب :طورشم ذيرلا نا لع مجسش اني :لزتعملل ليدات اذبو بيطخ ل !ىف لاق | | ١ تهم ا ماو نبدا بلل اودرلاب اهدف بورعتلا ىلع ةردقلا سفن ايل نادرب لف ايف تامر دال حما
 كرولا ل قئاظيلاو ثم عئامال و ننال ابل نا تيرم ا ف اجا رنييل :نقبتح ود ى امتاراذا لحب لو قيقح . توم اذالاو عملا لصا نإيب عال ايعاورصال ابا ىاسلوف فبل ك» تاازلاردقت ىلا جاعرلف

 يل اترلوق عبس مام”ىلافن نيني اهل لبد اولاد مريس السلا لوس نمور سفن اذا صنت بيل ل ١. | نون قاختملا ربط ارك يف رولا ورفك يلا ىلاقورلوف كساس كا ءايحالاد الا« نعم سيل ةونجماد
 0 | "يعل نام تاراذا ] ١ .ثيحووبيلا مءاودارا لا بانللا لعا موب د رلوق حلل سس ه٠: ل اعتناحبدشا ةطلختملا بت اكرم

 مزج الان اقرف ى ني عجباواناورف ىست ةرعاولا ةروسلاف لكلا يىساكعحبلا بورد ىانرقالوت سمج, | لوفي لس ىداما»ل متنا قص زيف دنع نم تادابباهنعر لوو يطا رايخالاب ل نقاب منا اولاق

 لزم تبنلااب تيت رون ل زن ويطو نارقلا لت يدارب نا عش و انهعل وذ لكل ايلا و قوما نيب راف و ' ننيتئر منسي اواي افا ابي بوس ار حبا اق ضنا عرزنب بوصنم الظلال ير يامجم ىر

 ىواص ١ لدي ام زنيشلاب ليقتتسملا نحو لاذ ١ هاوسا ةرولطسا عرب ماس ذ كارلو حمل ؟ل» اصنل داش بلع جرد ىذلاوبو ضف ازيا عرزننب برضوا



 ءم ناقرفلا مم !؛نينلالاقو

 اناا دا رهملعو هنيْقر ظيفتلا عامس اري انوص © يورو يندقلا نم ةددصالغ !ذ! نآيضخل اكن ايلغ لَها عب
 تير نق نيدفمم نوم هل ةفص لصالا ف هثمالاناكم م لاح ادنمو مريلع قيضبر نأ ضيذيتلاو دي ديت َهيطكَم

 و10621 رومي وعرب حمل لاقيف اكله اريك وارعم دي شكل هي رشنتاو لالغالاف مقانعا ىلا معدي 0 0 اصلا ا يالا ١ 0 ا
 اهتهملع قي يك *"يوفتمل اه نيد نقل لل هجمة[ رادلا ةدغصو سيعولا هم روكذملا ٌكرذُمممكيإ نحل هارب

 نم هلاسف وَ رو َكْرر لع دكة اممهالعو له ةم الاخ نب نورا ما حجدم هاَيبوم و اطر
 يق كرو صرت عو ىتلإ, ندع تآنح, مخ داو انبر ”ككالملا مل هلاسيو | كلسر عانت دعو امان اس هبددعو
 لو يرماس نبال ©  ىل ؛ رتل تونلا هةينان#اب ىاعت َنرُمَيَو حياد ريزحم و ىلدعو هكتالملا 35 تريم ىإ رثزا نوُم نم نو نيمو ةينأتغلاو نونلاب

 دهلاو <اهمسملا نيب فل !ل اخ داو اهليهرستو افلا ةيناشلا لاثب او نيتزمببلا قيقحت.:ٌث/, نيبدب اعلا ىلع تجمل دي نيد وبعمل
 * لاا قم قلعت

 1 يس و يور جس سم سم صل

 د10 ب

 يس 222 سس سس يي ب مي سمسا

 مومضناي قحلاقيررط هليل اوْلَض مهم كت>ابع مهي !م كرم اب لالضا قمهوهعقدا كوم ئداَيِع تاكا ملاتد |

 لوا لؤفم روب نو كربغ ىا َكِزْود نصرت نأ يل عقنتسي نبني لكم كب قبلي ال امع كاد اهمزنات يما
 قزرلا ةعسورمعلا ةلاط اب ملبق نم مه مب و يهتعَتم نإ وانت دايعيرمان فيكف قاشلا لب امو ىفنل!سيككتل ةنّياز نمد

 يْوَلوُعَت اي نودويعمابنكىا لوبا نك فاعت لات نيل تربل كو نادقل بكا يالاو ةطعوملا وكت كَيْفَ
 همك عنم منال مكتع با نعلن اعف اير رحنا طوول ى ا ةينازو قرنفل اب يوي :افدعلا ويقين وقل كتم و74 ع ات [ ىو اكد 1 داي تقر حف تح تلا ود اح ورا 17| ل جول اا جينا ترجل
 ما سا مدل دوك نإ صد اس در 3 ع سوس سهل حض تماص ل يلا . و #/او يود 5و رص هلع دم و س

 ل 000 ماعلا نهال هنا َنْيِلَسَرمْلا َنِمَكلَبَقاَتْلسرَأ امو ةرصالاف | ديدش هجران نعد و نيس قرني ولي نمو

 كة ا

 يدع عيار اسيا ] و27.0. 7-5 داس وسمر 5 20000000 597097

 ريققلاب ىنغلا ىلتبا ةيإب *ةرَدِف ضعبل ُمْكَضَحبَنعِحَو كا لق كم /ليقدقو كلذ ى مرلشم تناف قاوم نومي
 ا ا اا ااا

 ءةيلتبا نم ن وعمدتام لع "نَوَريَصَت| لكف ل دالك نوكأ كلآم لكف ئاقلا لقي عيضولاب تيوغلاو ضيرملاب رييصتلاو

 2 يسم اوءزجلا

 رمق جحو مهل ءو 01ج يلق رم ري ماتوا مدل «يدارح

 نوف اخعّال اق نوحي 0 نّيِزَلا لاكو عرج نمتوربصي نم دايصب كب سناك اوريص ىارم لا نعم مادؤتسامدم
 كل بمشلاو نارارقربف قبقحتلاف و اهبنسب فلا لامتدا عم ١ نم رمل قيقح لو ب ىواض 1 4 2 7 7 ووو

 هي لاب وتس تلق تس اكد عبرا نا نرسفملا وب الخام نك ةدعاو لادبالو | نانالاج لع قريع اج افنلا نم ةري دمج تاّيييخ
 م يطشلالصوتلا لوم نم عروهسمابو اهوهسكمادعنل لح ناب سيب عرونموو هرعريالع نيكه اقنلا | | كا للالطا حاشا رانا عمال فيلا ناك ل ل زد ايل ارحم لوف تيس

 ف ديد ىري ظييسلاو طعلاو ْيورلا امس اداره نا ىلا اياد عسب د نايلفلاوبزو هيلع لدي موزملا
 لمد لا الأ تبوصىا فاضم تزعل ع ن1[ رع ارجو ١ ةناللن ا بماوجب اذ عيبسي ال طيش لبق ن !نبيسلا

 ءايلوا ناؤتللا ىلو عرابتالا قش ءايلو افدياع ى١ علراى حب و عب م اءايلو ا نمر لوث ل كيرا"

 ةرانو ناديا » ايلوارئمو لغسل و لع الإ ىلع قرلطي لملاك عب اتا لع لطتل عر وبتملا له نلطي اى ىلولا نلاف اعابن اى ا : :
 ةرايد طبل ايلوارنمو لغسالاو لع الاى قلطي وم ال عانى قلم عروب ايف ىلا نيج لمس امكن مس نا ثلاشلا ب يلم امىلادع او لكح رف يفز ايتن اور وار عميق طز

 نالاالوا راشلا راش عب الطنؤملا ناكألد .ىا لطول يلج "ايفو اظن ااوكد دا
 نانبال بديع يلوا نم ليا نلزوايتماا سود نم تن نال ماقتساادد عام ى١ نلقي ناكامووتسلا ل

 ىلا ءايلوإ كود نمت ناوا اهلو ان زي نا لضف ليف ايلوزؤحتي نا لع انريثلن ناروصتت ملال انما لاحم ًَي
 هن ليلو ىيايؤتلا ورع او يفر لا عرايس ابدإرملا نا ىلا ايئانذو عيوب د نايلقن ابو يلع ل دي ميد اما
 داش مالاءراصعم دقت نيب اهسسو ناكم ىىااناكم اتم لوقو بيطخ ”دثإبا حرطاوترطا ىااوقنلاذاورلوق

 1| لصالا فر رصم ا لالا وخد يااعك اب عمت نا ايسر ١ كابي يخز وحبس دارو لل س ىواصا» يقل ارينلتنل يل يفللا نا زك ل زر 7, 0 . . ا” لاغالا قا نعلا 0 عروتد لاررش الا اذب لو لذي لحرمان سلو لالضلل امس لذ دعب تين نلف تلا سنا نملاو ا و ول ا نيمابشسلاتمرفسول عت دافيد شبت يرفصمرو ل يف كلر وقرا هلق: لوس وناشد ولاول لام تمر مدلل تسرق ذا ةرا غو ىا فسم ملل الرو حل 1 دا ريس يل ماويعلاو اورلوتوزئينلى ا لو: لوعغم وف أ /9-- عر! نوروبملا ءايلوالإب ارم يلف حرراشلا حنبصبل ل اللاوبب لالا ٍ راو ب ل ايئالاو ناطيشلا ءايلوا رهو لغسل ١و ىلغ لا لعلي ى رمل اكل اننا لع قولطي عر وشما لع لطم, الى ولا نااف اعابنا

 سار متاالو لوقو ينته ا مزنه 7 رسل الو اتئبازولا تير افك م ازب ل لاق رطل ىلا ووقف هديد يملا ول ذاكرا نيم نحب لا بآن م نويطنسناهئر صفت, نلابو ل ورصيسوا بازولاركلعاوقر يل نار كئيل 1 عرطتسمم ارث الرمل لو افرع اديبطتسيا مالم لقاعلالوقيبنازوهس بدلا نجري بازعلا لاقي تيري الا سري ل رز | مل كليأ_جا'داضنا نء ليت كيو بوراوبا نول تن او رذملاو ريجاتا فلا فرنسي | | كلاس ايف لاعت هادو نووي ينم ادن ع ةراع اعدل ارجل وق سس كى
 كترئلا اف مو ريلعرشلا لس نس ايبا ذب جا : ل انهو موق م للا ىداص ٠١ ماعطلا لكاب لوبا مترجم قتلك ن وك ادرلاو )ل عت ىف وكيع ناب ينم يت اونررلع فلو /و ”تددزك ىلا ارق ثيح سيشل ولاد ل رت لس يسن 2 هذ نثق :لا لق الساد | | عهدك سيم قسوم ذيب تر ليصل لا الا نا رلوق لك تحلاب »ارجل اتت عج ف اذب لعو لبق امل ايس انم ةوكتو لعاكدا ىلا تدرعن قلطمما نال ىلاةراشاايرعورلوث سلس با” ب إيلا نم اذبو إبلا لاقل لاعتقال فبل وك 3 "نيل رد: كير يزل بو ةذو تتوب ةين فلل | | دقث يسب نوكرت ةفاضإلا كا باوج ادخل ةنجرلوق ل ةرئاف كاف ةرلدامل منجل ليقف كان ريغ
 نر لضصتيفوورم قافشالاو بوبي باندا عطماف قافش الاو عيطلا ب اتلرالا ف لعبيو يرقي سمس لعن هم لاوسلاازب قرا افرك مب ل ذالا ىف ملاعدشلا نا لاقنلارع ب اوجوبب و مباني ىا نقرب املا لط لا نانا رلوق ل اقبال نفالوصحب رو ال ئش بانا ىيرتلا ىلا عيدا لاقت معبلا نوفافينر ل لش ىدام» مصل لييبا باوجلاو لاوسلا رقي لوبب لوصول نايب صحا لئلا لوف #1 ريوتلاو مدنلاي بر ىلا عججري نا هيلعف فلز ئكريبو ناورشنا يلف رصف لص خش اليد نا لب بلقلا ىف | | ىواصا» نين لكلا رامد نع كح ات اقتاكى ا رهظراو انو رلوقو -_ لم باهد نع ياك لاه ناكل ارامل فلورا يضاف عرين ورع مرن عطب ثا نا ىاد دل سمات كلذ اديب برأ | انامل حل سم ميظاد ني نا راق تكا اناس لأ لفي: نير ن اورو لل الح» ليزرلا ىنحب عييضولاو تهل شلاو عج او ىتلاى الهال اك لوقو شالا ماسالا نم ىا هلل داما" نوت ادعولي ول لمد كمان لا تم اشم يدعو : لك عيضرلاو ليرلاورقتفلا ى ٠١ ل اثن!لرقيامل وف سبيل“ لت مداخل سحب ىلت ادق دال | | كار فيلل. يقف نم ئه ادد نا ير يطول اهيل ىف يلا نى لاهرلوف يبل # نايك املا

 0 ثيادبلت



 ٠ م ظ - هتسذلالآق

 مذ وربك ويلك يقل نعت لآ هلل! ل وسرا سمن ناي اتريخ#ف هانز ىو نبيا السر اون اكق هلم نيلَع َلْزْنأ له لول ثحبلا
 021( ممككة15«5«1«ة«ة«ة51515757

 َنوَري موي حيرم ىف لاديالاب ىتت تالدع ءلثكا لعواول,اوتعؤايندلاى هل ةير ميولطب 0و اوضاع وج هيي نا
 فران نينموملا تال نيرقاكلاى ا َنْييِرجمْلِل نِيَمْوَي ىرسبال ط سفرك اب هبصنو ةماقلا مويوه قال امج ىف كتم
 كل الملا نم نو نيكس | ادم | ذوع ىا ةدف. مم تازن اذا ايندلا ىف مداح ىلع آما ججن ويحسب اب ىوشنبا

 كإ»ب اذاوما ريو بط

 اينادلا ف فوقرلم ةثاغاو تيَص ىرِق و محر ةلصو ةقدص/ريخلا نم ِلَمَع نهارا يعاب اندمع ايو لات لآ

 6 دوضوإ قر و . ا دلي بولا بيوض ثم فدو قرارا لح لاذ كاسم نك

 ةمهقلاموي نرمي يكل بسضآ ايندلاق هيلع كوزاجو هطوش
 وح ١١ تايالاوبد

 أ ا منم تريم نسا ءاينرل ف نيرفاكنا تم هيدي
 يبرم قلو ىكرادرت فصنؤ باسم ا ءاضقنا كل ذ نرخ ا ورحل اق راينلا فصنةحارتسالا هو اهرذ لات عضوم
 0 ا ا

 ل تايب "اج رع جل
 دأب عيصنو ةعيقلا مويوج يرد ءامس لكن م ف[ َلٌرْن و ضبب| ميغوهو هع ياسا واكس لكىا ىلا ققشل موي

 دو ةحكأس ةينانل |دينونبل زم ىزخا قواببت لصالا ف ةينافلا واسلام اغ دأب ققشن نيش ديبسغنن ةوارك ق وار رقم
 : وم .٠ 5

 _رينمؤملا 5 الخ هي يرتلل اري م ويلا لئكَودح |هبق هكرشي ال: محل معلا رزيموب كلا ةكئالملا يصن ومالا

 "قل |موي ىف امسقو آم شويري عضلخ تبا ىال اند عجرم نيت لدرتلاب قطن ناك امرحمر ب ةبقعتشلا ل لقلي
 1 ا ب ا 011111 0 مي “#111017

 كاتعم ليو ىإ ةفاضالا ءايع ضع هفلا قَكْرَمن ىلا ىلا اقيرطوّرج م دمحم لولا مم ابيل هيبتتلا وعي
 ة000001ا84848ة0.0شثفئت>+1010ة53كظكه ههه

 لِي هب نآمإلا تع ىف در نأب نراَجْوِإدُمَب .تارسقل ا ىا أيل نعْىَيَلَصا ند نإ خايب ىاائ او دكار نتن كله
- 

 هم سس ساس سل 0000١0١ يي سن ساسي ص سلم

 تاقرفلا

 مم م1

 ا[ انتا افنيرق ىو نإ تري دمحم ُلْوُسَرلالٌوءالبلا دنع هنم ءربشيو هكرتي نآب لو ٌةَّحرفاتكلا نال طنا اكلات

 نال الج لك ربتعم ارسال نم قري ص تاير
 ”مدهرثئادم ننس ظ

 للاسم ىل الا نيواوبا وتعلن حرراشلل قنا كملصاو لا لصاوفلا بسس خل ىا لادب الاي ملوقو لاديالا
 هاما تقدس و ءايلادوارلا تعمتجا لاقي ماويتعراصف اي تبلقث رك اواولا تنك لاقط ءانلا ترسل
 ءاقلر نع نوما ىإ نولوقلو وق لس لبا” ءايلا يلدايلا تغداو إب وارلا تبلت نولسلاب
 ىننب/رصمو اجر لو لس لا: هر اودع ءاقل نع ةرش زب تلزم اذا ابيدلا فم” داع لعد هللا
 لست, ٠ لبق, حجم ارف وهو ةذاوتس ا ىكداذوكن لوقو مرح مارت مل تدع لعل ديك ار وجيل رقا» ةاتسالا
 .زباريط ار ارت كلما لون ينل ليقو سي نب نع ورازك ناري صار رجم لتس
 بيروعلا تناك طر جب ىرافلا لظولا لاق ير با هداتخ او ةو انقو نسل او دب هن نعىورازك رئرلاو
 ارو لجل اقف اسنالا لشاذا نايل دنع وقيل كارب ص, نيييفعم مبدع ناكاذبو لت رعتست
 ليحاكيلع مارى ارو جل اق ت اخبر ام ىلا رفاسا ذا ميدعا ناك قو احن الارث لا صولا نامت يربي ا عم اَلا
 منش وكز فد مماقلاوبب رك ايقلا ميلدا تمانع ميذابااذا ١ كئاللا نوزييتي لق يق «ىجنا ل
 5 ويلطاو اكمبتا عم ”لزانلا ةرّشلاهورملا ءاقل رثع واو قيلاو نمر دنع اول اق كوب ميال امو ال منال

 ورمز البورش الاح ىلانتر يلع مقل ناكأمل ج١ سئرلوق سلس بي اىفازكنوتر تقيد لماما لدن
 و كس واوا تءافص نأ سرهتلان البق اء كرت ف دوانتوارا تتدت ىا اعز هتلساسقل وي

 -ىواضا» ئلاب نوار قلعت ل اهتم رصقلا ضرار اور صقل ا ومو مزؤب عرسفنف ملاهترشنا ىلع لاح

 متو عقلا ب تااقنارسكيف حنو تييضلا لا ناحالا نر رسم ىرقلا تفيض قورة نك
 107 1 ا ا ا يا
 ىاايلا ل لو تن " ءاظدارف ظن تنروط يلمع تعول كسكس لك ايل
 ىب د اهمضو تااكلا جف ةزكع بج وى وللا رو فيل س٠ ةيئاولاو يشل و لام ا ملول  داطعإب
 تاكل مبا ث مره | عت اماددملاور عقلا حمم تم اكلارسكر يف زوم حررتفملا عج نك لالا قةقاطللا
 (ميئاعلاوةحشلاورلوناو لاما ءاطعإب ى ا يندلا لعن وزورلوث بلل. لمي رار مقلا حم
 حرراشلا نيرا بيف لق رامتلا تصنف نعال يف لزضي ىذلا ناكل انمي ليقملا ورمل ريق ل وق تللسب
 لف مذ اوريو ل لل بيع« هيلا يطول نجل فلنا عر القمل ما دزتساو من ناك انو
 نم الك الا بالا ترانا دقتولو) نب اسح اورابندا يصنف ن وكم لأنا نال ف لذ و ليفت يتاورلوف نك
 ىل نر كنار ارق او نجار ىف نيمار ارسم ا اكن او كوهينلا ترقتو ىل وزفتسا (ى ١ ١ رفاق قرانلا ل اولا لا
 كميل او اعنا لاق“ ثدع ىف درو اكملوأ ١» تشوا اازب ضنا للاخ ١ عيت ب اسحلا نولي اذه

 ىف (ريلا فذ ىف باس اناا هب لايعني! لاقدرانلا ىلدانل لباد نجلا ىنجلا لب التي تح ضايقلا[يلر اهنا

 قمل / ليل قترابنلا تعصنفي ل ىاقوونسمنلإا نك اص ىلا ناو محلا رنا ثيدع ل ددد اك لوث هيل# »لدا
 فاو ا ماقتل نكالحلا وطيب اجالا تف اهدي ىف وزنية كئالملريفو تيرعوأ لق حله لك:
 لوقيف سلالاو نجما نع الا ىل رع م ةكلملا ل زتشفايندلادامسلا نش رجلا لىدد امس لكى اللا
 ضر لا ىل نوم لت رن ثلا ءاهسلا .٠ لع لزني مم لإ ت وسو نولوقي باس اهانيررما ايل ب ونجل اند يف ننام

 باساب ماغلا يفت اوك عبس كما لزب قكتعبجطفنلااذب لعداوم لك الط لني ثنحاو ضنالاو لماما نا
 .[| ريمان الو تلك س»» لا قس مولو رهن لزق باح ارهالا لزب تول عديم قوق لعيالا
 ةعباسلا هس ىلع ل زهق بازل عذو عيبسلا تاومسلا نك زن عملا تاوطسلا نقف لعن! باحس اى ١ يا من
 يا ملول يرش لرب ءاهس لك الم ا :لئاللايفو شالا ىلا لزني قع انو ايققتيو لس رقي
 ماؤلا ببب ىا .ديجبسلا ب بع ارجو اة ابلا هب ىف ندهسلا ىو تبت ارعملل دايلا ىلا ىلإ شل هآرعم

 نش /رلوقتكماخلا نرخ ٠١ نع ينم اهنا ثلاثا ميني دنس ىلا لاهل اهنا لالا ام وولط بسبب ئني
 رو 0 © كاملا نور مي لع تدطحم و مر ب صن ى) ينو رلوق ضل جراج نظرا
 ثييانلاءا“ ىلا لصالا ىف نيشملا ىف ين اشل !ءانلا ماخد إب نقشت يري شنب ماع نباو ف انوريثلن بال ةءاقلو

 ا( لوالاو ةنكاس طن اشلا نيو نب لرش يثكن بال ىرخنا لو نانا ىدص ١ تدر لع ديشسلا فم نبق اهلاو للا
 يدشن ةرعاو نونب نيايلو ديلوفملا لع لملم بصنو لازنالا نم مكتمل عررا عما نر /للاو مرهم
 تزل نط زسولو ًامسم تالا و ارو تيما لو ب لس نيالا الئالملا عف رو ملا عنو ىازلا

 ل 0 اير يش ى١ ون ييمؤملا تاخر لوف ى اال لا هرب كرللو ل تمعن لل اوأد تملا
 لب» يندم ف ب الص ذي تل ةادص, بلع نععا نوبي قت ملا له نوب ةم ايلا مديل نا ثيدح ا
 ناكدهانمر لبا ى ١ تدغ نبىلال ضر عجرد م نيمو اميثلاب قطن ايرصتلاو ليوم ب طيح ان يتعلق
 م اص اهعو درو ناك لاو ماعاذب فاليري رتب نب ٠و ورياح مالس الا لع ذتت اه نقع عر مع
 طق الخ ردع سنا لنا نلوسراودو بلا س اننا اهدو اراوط عصب تاو 1 |نبتدابس اء قطن لاك لو

 لال وبرر ىلاو رشلاالاالاال نات قت لاوط لك بنام ولآ و مسيلع رش ١ لص طا لسد لاق
 ةمبقع اب ل لاق كدر اه ل نب إال اتا دصديظنك اكو هم اول نم موديله رشا لصرلم ا لوس لكاذ لعفف
 ترف وطي لو ني نم عرفوا تيسيتسم ف لوبا نا اعط لك ا ىل اذ لير ىلع ل نكد ل لاف تأ
 | شال صشلا لوسر لاقن مقر خندبجو لعقازب دان يقف كلل لغطمامجو ىل قررت: ان قتلنا لاقنو فر
 ةرابملا ىدصاب ايبا ىبنلا نعطو لف ايلعرماذرددب مولر س اف تعييسلاب بكس اد تولع الا لم ردامن كارا لس راع

 الاداب نيرو روق بلل ىداص رشا نيععم لع اتبجا نيج املك ىف تا عرف
 راك »إب ىلةفا الاداب نشلوث حب شل نسل اا تنل ءانعمو قلد ىاىراوعك يتلا
 . لرفل وعم ةلما هرب زمول ىرشبلال لوقا نيل ىا للملا نوري مرن ملوث لع
  ىواص ٠١ ىرشبلال مدل يلا قدريرقت ل ثرملا راو تورك



 ١م ناقرفلا ممم ظ ه:نسذلالاقو

 نيِمرجملا نق وُ عكف ع عي ككل نأ ََج كدوق ىوشم نماو دع كلل انلعج امك َكِلْنلَو كِل زم لاعت لاق اكورتم تروم اوم هرم اعلانه
 لَن لهاا ل لق كلا نعإ لع كنارص انهارْيِضنَو كل ايدام كيري ةاوريصامكربصأف نيكوشملا]|
 كيما وأو هله يي فتم جالا ةرفتم يا كارل ءاجلزن يلاعت لآقروهزلاو ليفلاو ةيحلا اس 7070
 كر كرم!لاطياى لكم مومو 1و هظفحو همه رسيجي بؤ لق لحب ميش هب انتا ىاوٌلْيرتنأكرو

 مهرج وه نعول كلوا 14: ل] نوقاثني ىا موو لع ورح ا م نسخكَو هل عفادلا يل
 انيبعم 0ارنزَو نوره أح عم لعج ةةبزوتلا ٌبنِكلا ىَن و 20ج ندر مهرقكوجو م هريخ نما ةيرطأطخ وتبي 3

 16 رم ند كنك نئاغوب كك تل اسرلا ضهر ايهنق هموقو نوعرق طبقلاىا هاييانأي| ابنك تول لاب يد
 . لسرلا قابل بيتكك هبيرن ك5 نالك[ل سر هنحاكف مف هديب لوطل احون هبل لوطل احن مبا نككي َلُئيلاوَدكعَلٍجوُيمْوَم ركو الها 9 كو

 3 نيرفاكلا ني ةرحبللق امو ربع ينيكو ربعك مهرب ياكل مَ اللب اوج مر :رغ | ديحوتلاب تملا قم هكارت

 بسيط ليق 6من وركب مسا لَرلا بح و وللص موق أوتو دوه( 2 ركاةاهدلاف ««لكاسىوساددم اي
 هلام ل ءسرلا بنص او اح نيب ىا ©كِكَكذ نيب (راوقا اوفو "ناهد جك. ثيراهخأذ اهلوحا دوعق اون اكريغ لثبقو
 انقل رجهءاسِنا ممينكتمإ ًمةلها انكله اري 91ريْتكيتَلكم راننالا دعب الا مهكله,ملذ مه لع جحا ةمأق !١ ”لادتكل

 ع يح ىرق ىدظعىو ةاجابوء مسا كنا ل كرمك
 انعب ومَن كوفاخيي َنْوُجْري كاْوناَكلَب ريرقعنل ماوفنملاو نورت عبق ناشلا ل |مهرفسق اهيوي ابوك لوا تشح

 نإ ةااسرلا نعهإ نيرقتحم هاوعد ف ولورا تعب ْئَنَل الغ نولوقي هب اوزقتم هوو وزعت امْنإ 1175 ون عيالف
 ٌفْوَس ول عت لآق اهمعاتقرمل هلك نرَبَص نأ ال5 انيمي نع انضوصي أدلِضُيك دك ليك هحاىانوذابمساو دليقنلا نم ةففنع
 :ىوه ةهلإ ندا نم ىربحخا تيدا ربا نونمٌولاوامهل اقيرطأ أمخأ همم م ةحالاىف انايع باّنعلا نري َنيِح ومعي
 -لمجا» مجيب سدتلا لقاقتتساو لسا بم !مازلاوبب و روصقم اوبب (هيداوتتك ا ةنعقلا يدي اه قريتعم رس تلا نم قري رص تاتريتت

 جلع يناكب ب اباف ذوب ددعا» ل عسي لين يل لاقيل كلي خر يل طاق خلا

 . ىداص»” للا ىلاب بلوق لوس بذكن 'نا ملاثلا ةدرعتتٍل سر اك موق ىف دم لوط 2 اونموف ل نك ذل ن
 هلط . 5 ناو يطول ذا ف تورو يهرب اوم ورع اوشءاث ىااروبزرلو

 م لا ثمعبن مانمعالا ويب اوف اك( ثم, ىدانبببلا ةرايتو بيطو/ن اوفس لظنضوبو مو لش مب دابر 2000 1

 علب رق سرا ليش ميد ديد( تر ابناذ يوطملا لالا ىبو سرلا لمت مي ايه يذل ١ اييهُش تكرر لق ح ! _ ىواصا» دبو قب ضف اسد لذ اذ كديز بدا لقلب نلحق

 برص امؤفاولتك كا لابس لثو دوم! لم اوللمثو تف ىب ملا ثعبشرو باع اهث ناك اهيا واب نلت لا موج راغل عبق على ع ةياكح + يذلا لاقدرلوق حلل يكل لص اثاث

 لوطا ان مرصد نول لكن اهيف ناك يعطي اوما مالم ين | سرفر ظنا ب اصاب ليفور يا 2 لس ىواص »ارب نمل خي تلاو ب دربر ثلا تا ءافعضلا ضع عضد ايد ةديشملا فلن تن اال
 |مليقواوكلب وول منا مدفع اصلا اهباصاف لن ابيل اىرف 2 اك مف الدليل .رج بقع رجوي ايا طفل بقى دقماف! قاتل ننعم هتف كيتو وق
 ةمئائلدب»انبلاداب تسربت ىا ترام ان روث صللس لل لجلا نم ادرس قدوسو يا هود مب اول ودك الامان ال كح سس مالسسلا ب امملغ سومو واو ل اهرلاو تشراف "د لشن لل عسو اورظشك تسل ةرعاو

 لاسالاانيرضالك ارتد هريزقنو انعم ىف نير لالي وزب ل عقلا ب وصنم يل |كو لون لأ سلات بيطار احيا لذا ظفتاو نقلنا نم هان اكن اوناك جد بتتممال وق

 بلا عطار هرتلاكم: دعب اين مء انسنف ىا ري القتيل صمقلا لبس اذا لد وهدا وثب تعا 0 لاصمعل الام ل رجب لماذا ءالو ةرمصنل 6 هرب ري زم بجرإ عل افاول بسس هلوزن كالو

 لس ىلا نا ليثاب عي رنا اوربوحمرفساولا نا ل ةراش اورد وق تبلت ىداص»» تفل اريضقلاو نت ىالقح للا” ىدانيبا نبق قوق ف لزواز يضر اوم نع و .وجيف ب لكس ىدقتس وب و اىهنيل زن

 تررؤيرر صلوا موسم مرقلا ترطما لصالاو نإ" لوم وسل لعمل حل شل لجبال ىلإ اسف ايروس لسابتنبا لاقد نارعل قي ل تر حش هردقدافيالاجيري ليترت ه را

 وروتسلاولا هك ال سنبل 'ىلك قفل لمص و مددساهما هاصو مرق ىرتو تك ولو لكس :دياوزلا 5 للرد ىل ان رلوقل راف ل يترتب تب الاوب لت اليصغن هانلصف ىدسال او تبن لتر ايفانإ اب هانعب

 اهني تارت تنال قرت ةراو ! تلا ىا١ تما ىملا يرقلا لع ارتار قلو رن هيلرتا ليلاظ فردت بس ول اربد إلا ع و ةيقوفلا مل ةرئللق هل حوالي

 مندلخس عمت ؛لاوتش بكا تاي لاااو ثيل للا ولقي الما ناك ةرهادالا بهل ال "شطة دك 5 لظفحير بي ”لمج بلي ققلاولف ايما ناك نان رلاو

 رم! باقتراوجاجرلا لف ايلف صل كلن بازار اخ | نم امبث نوري اهب نولظعتيو ىا نوررعبأ . رلوث يللا ىداضيب سل عفادلا ىف اب كانت الا يؤتى حردقلا ب كوري ب نالطبلا ىف لم زاب

 "١ تاوزم لخشو لوتقملا نحر رسم اوزملري اوزصرلوق تل كا تعز و ل يور بر فياانإيتا للام ىف لا لات سماص ىف لباقي ال ل ياكل اال مم غرر فض انتم قلاب لكنا

 رصد داس بصل خو أ تلجلا وزي دو هربخ ف وتم مايطتسا سا نعد[ ل ضا نعرف" طلال مصر يو هدرب لص باوبر تع انبجسا ببرج اوس اونو يبشس اورو ! الكي حلاو نيب ناو ابو قل

 يل نا/نوننؤللا ما مب الوقل نم يمس ا اهنوكى لا حرراس ار اش ادق ماوغشسال !ب نع دعملا نودع ىلووقم اىذلا ماعلا ةنبشما فكتور نكبر فلا ل ثبت :قذلاوب ىفلا ناكل لبن ررقلا ل نلف يف ك يلع فاك فن

 تلو ا :بحاص ضامن ا لاذ ى د انهيب ليلو رت الو دج عملو هز ف ريلع بو رعاطا نإ اوت لا روق امم ما ناكرشلا ىلاذل اوم ناك امو بلع فلك وكلك وردا كوين انسي قل لئاسلا باج علي

 ى اردو ساو تقيقترد سس ارواذ دن اي زاب درب ووراو تسود سر سا ارب رز لربك هدو ىانن داي يرحل ا قد ن ادرك ىا نوف ابا دلنوش ىواصا» نون احممل عضو ربعلا ىلا لوكومولب

 رشا ىلع ضغلا ل اررعام ثسدح اىلو حييغلا تال واننا لد دراديم ادرك بج مادو ساو كارب ادهم مد لك اور تيبكرشا نب ليقث هجر !لئضنصو ماقال ل نعم اورللئاتنم انما تنال مايقال

 رق يفراطمو ةويدطلا هزل يشل اهتسا ناك ل اطن برش يذل نوبي لع يع نلف ىلا نوطحمامب انرمدق لو تلح 00 ل ّْ

 نال ابل ل دقن ! اوبن عم | نضل اصر نااميلسولا لاق بتنا ه ومب رياعو يل دين لا رقت اال يئاسقنلا كاهل ل هع دل ال يل يلقب نشات ل
 درا” تارمالا لكل داص تاومشلا عمل !ذاو تااوُّشلا عبتا لفت اذان كلفغل اب السك و ايزوموركرلاب اهتايح



 _هناترنلا مارك ظ منيدلإلاقو

 هظفحتاظفاح نايك هيلع ْوْكَت تلو فاتلاو تيارل لوا لوعفم ندمت نم :لمججو مه هنال ىاتلا لوعفلإ ا منَ هّييوهم ىا
 عالطخ وليس صوم لينك آل هام نإ لوقت امنْإقْديَو مهفت عامس كمون بستر ال اوه عاب دع
 ' |تقوت مولا كي سي كيرف[! رظنن/ئيارحه ل ءرجكنملا مهالوم نوعيطب مهو اه سورعتي نمل داقدت يال ايم اقيرط
 اليك لا ىا كَم ستلايت سمانلا حولطب ل هزيل اًهيقم. نمار مول, سمألا عولط تقول ا رافسالا
 | اميلي َلَعَج ْىَِل وهو مالا عولطب ايف ايي ايان دودملا لظاىاُةذْميَيُثلظلا فرغم سما 'كوكغا
 ”مِيلاوهوةديغو قزرلا ءاغبال هيف اروشنم ©هْودْن1ََمنل لعل امه عطتب نادبالا دج اناس موَلَو سياَيلاك تاس
 قيارق_فو اقيفخت نيشلا نوكسب ةءارق قو رطملا مالك ةقرفتم ىا"هورحي يري نب ارْعب يرل ارث فد يلا لس
 لور ك روشك ىل هالة رقمو تارشم ىإ نونلا لدي ةدحوملا ضو اهوكسي ىزخأ قدر دصم نونا | رقثو اهنوكسب

 خاب < كك عٌععءظظخ خ ح١: : 1ّْه:ههط7ب-1ك-

 رآتع اي رك ثنؤملاو ركذمل ا هيف ىونشي فيفتي هرب اجل ارههطم (ذاروهط أو آملا نمر و ريشم ةريبخالا د
 1 كاذدزنو يو

 بغا اي نوتلا جل سباق نيسانا لص و ناسا عمج © ريدي َىِيلَداَو امغو ارضي هلبا| أَ ذا نفلَحأَجم ءاملاى يقسو ناكملا 0 ! نع 5 و هير رص 7 97 آر رسم ١ م 3 727
 ك0 ا

 1 هاء فاسو هيب 506 1 0 1 3 ذي هك رص درس 5 ومد . 5

 "تدل هس اج الاح نا ا يي ل نوكس أوركذيإ ةءاوق قو لانلا ف ءاتلا تمغدا| أ وركلتيملص اة منبر املاى | ةسؤرم نقل و ىذا عماوإرليل ا ادريق
 َه 2 وج .٠ ا ف 7 : رب رس اا 5 5 5

 كك فرنش موو اخ كتب انرطخم ا ولا5 ثيح ةمعنلا دوج كارول الإ سالما نأ هب هللإ ةوون ى تاكد !ممغو لالا
 00007 اخ : 0 ا 24 2

 هر وأجو حمهاوه ىف نيكل والو كرج | ملت عيب اريبنن اهلك ىلقلا لها ىلا كاتغعب نككو انراها توخي قاري يدق
 نيم ش اجاوب رهو ةبوزحل انيبكش كاف تْرَعاَنه نيدو اهتم اههماسر | نيرا رمْئْول وهوا ناقل ا ىا 4 01 لا 002 1

 0 2 وك لف 2 077007
 ٌقلَخْىِزْل وهَوامهط هل دخ | هب اعونمم ارجل ى ا هاروجش ارجج ورجل ابا مارحا طلتخي ال زجاج ديرب امهنبب ل عجو ةحولللا

 ىسبلالع لع قربتعمل ارسال ا نم قربي رص تترد
 ىل, ١ ىفد يلرتنلا ىف اه اونسالريثامالو مقال ئارخألاو نمو رصاازب عا اثلا لوهتملا ملوك لس
 بينزل اهب مارق لد بيج اما لك ودي ذل امال دانس الل لوالا ىلع مد زال نال وتطمرلاو روعسلا
 نتا واحلا :لاملاب سيلسل اوب ايلا اذب ىف ىلاثلا ل وعفم لا نإ نع ب اعاد قف يدرعتلا ىلاميو اس لطدانب
 ركاب ملا نلنربلاو قر ايلا جا عراختسسسا حني عم سدر ايل ب رحال نار نسل ىلا ءاوب' حتت ادا
 هتلسم»هرقفنه بعت وداقنا لاق اك متت ١ دبي لوقو مانالا ىااهنإإ لو لس لج
 رتصمن نب اهتمركؤو مي ولالا لعنه دانا لع ةتسوسحت لا ىلا عناد مناح مق لطم رم نيك يد لاتطارلاول
 جرد ىذلا وب ملوق عاملا عرايرلالسسا ىزل ادب ورلرق كالا اسايل ل بدلا لص زل وهيل وق ًضارزب لوألا

 ١ بلت لان اذ لقاع للدليل ا لساوفلل باخ ازور بل املا سول ىذلاوب تالا نرحب |
 . تلا ىا ير لعن لال كش_مىداص "١ لامك درفنشر نخل عاف اربعون ترعى اتلاف لدا
 نبا لاق” سمتلا عروبط ترو ىلا رافسالا تق نمو تك نيلام ٠١ بع نورا لحب ا نككو

 راهنلارلاس ل ظناو ترب كب تقلا ذيل :تيموصح ل افظل نقدا ذيب نئرسملا لاوقا ترب اظن يع
 لاوتالا يي اردو تقول ادي, صوصتو ب اللد مباع مما ند عج ىلاهترلوقل سما ل, زمإملا نإب بيجو
 انين وق تشك نيللاكاطرعبلا مرعورجلا خم سما عاشو رظنلا سنو عطلان علا !ةلظلا نا
 وأو للا نيكو سمس اروف لب قاع لنا دل اراه ذليل للا ىلع ليلو سمسا ناجح ١ ليلو يلف مشا
 كورن ايش يلق ىا اسانمتر قدح  ىداص ١اس سمسلا تااذاناو ريل ضايقل لع صملا

 نا لا ايفا سل ظنا صقل نفالا ىف تمعفنر /ارلكف برملا.تبجىلا لل ص لك وظف تعلط اذا سم انا
 :لمك ةدنسلا مايا شعب ىلادب لطالب الو البلا ضعبكل لا صقل فر زعف ارسل سو سمنلا لصق
 ريجشنتلا نهانا لابد يراا سايدلا/ملوق بر ىداسلا رف ٠ يقل ل قمتم ادع اهدي ذو
 عل نابل :عاررل رف ل -_ كدامع ,٠ لكى زنسلا ب مم اورجشمملا ني عب ال او ةادالا تهب خيلبلا
 عا تسديسلا لصا نال رب لاعالا علب لوق حلل ل لا حيت |لصئالا ىف تسمبسلاو غن اشم او لاعالا

 لال سا ىزلاور لوك حيل ىرفدلا حنين جسم نمل وري فر مظل ريو ىداطتيبلا ىف رعاك
 نان يفدلاو سلا عيطم يل انابصلاو اميل اقل بمونجباو بححألا زج نم لات لاهل ثا البو تزشبملا ١
 نيداركا» سنجل ا ةداراو ريتوتلاب حرار يثكن بال ةرارق ىلو لوى ل ل ىداص :٠ داع متل اهبو بيرم ا
 رطما اقل صل ل كا« ةزغتتىزريثك نب اورق اكن يسلاوايلا نهب رشم لوف حلل
 ىلإ و يضلل اغيفنين يلا نوكسيرماع نيا ةزرقى ا دارو ملف ل كل ١٠مل نحب انج تلا ناري
 | لو برلسل لا» نونلا لرب ةرعوملا منا دتوكب حاول ىرتخا قد ردصصم نونا و اهنوكسب لعد رج ىرم
 ايل نسما لاقربلا لك ب يللا نيرشبم حبر وشب عبي مساع قررت ىبد ةدعوملادايلا مث ا .ةرصوملا مو
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 ةننالا نكت دلسو تدلع اة انا ارهشمو نيلاو نونا نضا ىلدال رغم ورل وف تلك رب جدارا
 يتوسل كلل ١ ةريخالا ورفمو ىا قريالاو لوودزؤسرسم اوررصم نا ىلع ايف صنزاإ
 ملوقي تعب اهاو ث يش انلا ف توعنم او تدنلا نب قرا طم ا لصحتا حم ىلوالا ناكل اقلاع ب اوت "حر ارك
 دا# لم» كالا رذو لونا ىراشنا لاك لي اوصلا ناو اورد وقل رث أ اوب باها و“ للا ىوتسيل

 لالا ءايج اهدي مدق اكمجقس اهيتتس دق فلز ردم ليارثكا لئاعم امو اري اا ركذلاي اهصخ# ل ١ااهشارلو

 7 نارك نيام لق صلل» ل ل٠" مب” امو مجتايع بيس وب اه مدقف ايشيلو ارناف بسس اباو
 ىلا ءايلا نإ لوعسوب و ءارفلا بد يوبب ىلا ١ حجت لوقو جر ارلاوب و ريوبجييس يموت يجول ازب و نيت رس
 انف نإ لبضارو نبل اىكلا ىو جر 011 بسن ىزر بتل ىلا هذ لحجاو تس لا اك اهذ لع حجما هيف ىب ايزو بسسغلل

 ىل لاق رثكا ف يدق لعاف عع بلا راي امو ى اكو ىررك ينل نكلاذا ةدرشم إي ميف ملاعجتن وي نا
 م ى ا ءانشتسمالا عيال و ينلاب ىلو انموبسو عرانمتالا ةررشدابالا جا سانلارثكا ىلا نروح لس لاو ليما
 اقف عرولط وفل ا عرولط عب بزل ل 1 ازيوقسرونل انك: لوف فلانا ردد »لإ مو اور وا لعشي

 نوزما حلطو منان اذااواكودادالا نوب وقس دولا ليت لعب ان عئاطنا نال لم دان نأ قرم يف ةءاس نم
 وطقاسنا ىلاوريلاورجلاو يي رلاور اطهالا تهبط برا تن الو ىواصلا لاق اكططقاسلا ىلا هوني مو) حرر هرع

 مناد هدعورشلاوببرتؤملا لب ئسف سرنا ل الفك تامونصملا ىف ايشسمالا لترات" د اهتعاو عل اطلا ىلا لبق
 و هاذ ىرلاو رانش نار الاك ايفلختن اواي الإ رند ايشمالاره لا يد اولا بس ابس لا "لص ل ابشسالا كلت
 ة باج نال ى١ زرجارابجر لوقو هرذاوف هرياوز رسل ماو ىذ هي ميربايو زوق يطل لكس لا
 نيزوابتمابالغ ى١ هيك رم لوف ىلع ىدانعيب» تديسلاب ءادهالا ةرباينيربكا دوب ءاهطسلا
 رو تابن تاذ لطرا للا ايصملا و ىواشتس دآ الفنا ذا,تباد حررم نم ناايزامتب ل ثيب دفتص رنه
 نركب نر اعتق راتنل افق رمل ىف ىعتاهبظسرااهيرم اهتم عررملا ف تصر اورد ةبارلا تردد ورم علو
 رجال رمكا ا تفر نم ب ولقضوكي و ترث نم ةيوزعل اريل ضل حرف اب اهدعا ستي الاجل ىلا
 عبو ىلا :صولماربر شروق ىلا نملك تءولملا يدش وبر و هرطع حراينالاد اهعمتلو شطحلا عروس
 قىواسصت» اجا و تارأ بدع لاق ثلج ليال نسما نضاذب و ةرارلاربرش ليفو ةرارئابيرش

 هتك د نطلب اننا ى هبه عرذامتلا نم اىيعنيمو اوني لصفيل نرد: عالم ىا ارباع قلع
 كارلا اريشنم حل الارتسلا نو دارملاو | قوعت انتم انيم نا مرق روج ايدل ترش م» نليعفت

 . ىلع ارو اك لوفالم وص ذاول نم بلل زمدد ب هب تنم اكو ى ولد رتل نم نحن اين لكن تو اينمنفلاب
 لا تمعن روج دزنسلا ىنحبرج انادي ٠ ؟رباهونمم ا رتنس درو لسا ىداص 7 يذم نراعتسالا لع
 #لا» نادر او ١ اوس يندم ار ودم انهم لملو ب اهونممى ل



 مه نآقرفلا ظ ركزو ْ ؛ةنيدذلالأق

 عار ءأو امرك كير ن اكو لمانتللابلط قنا و | ناك ارك مجوزتين أب رهم | د امو بسن دا م ناسنا ىنملا تم ارب وأمل نم

 انييعم ايه متلو نو هاصالاوهو اهركرتي مثال وه >أابعلي مم عفت أو هللا نود نم راقكاىا دلعي مابام

 لإ رَْأ نه هب تاسرا ام خيلبت: ل عوالم له رانلا نم اقونم ©هّيْنَتَو ةنجلاب اوثكمال كِل سُكأاروهتتع اطب ناطييشلل
 ميال ْىِرَل ىلا َلعْلَكوَتَو كلذ نم هعنم الف ىلاعتهحاضرم ىفلاث قافنأي اًقيرط ليس هير لَنْ َمنَم نك[
 200 7 ا 0 لك 3” < 1110110 د بعقل يك نونا هل :1

 ' ّقاَخْىِْنْلا وه يون هب قامت امل اع 5اَرييخ هب وني هي فك هند دمحلاو هذا نايم لق ا” اسيل عسو
 هنع لودعلاو تحمل ى نيرتلخاو ا شولو سمثمث نكيمل هنال اهردق ىف! اينرلا مهايا نم هام ضرلاَو بوبا
 امي لعق هب قيليراوتتسى) ىونس|ريم ىم لدب قلتلك يمل يس تغللا قوه عل لَك ىِفَعماَوُم تثنلا قلح مهلعت
 داقويلاب ويأمل ندمت نمرلامواولاَك نيل ءرجما ةكمرافكل مهل َليقَدَو هحافصب كريدي كريب نطجرلا يري ناسنالا
 أمَتلا ىف َلَعَج ْىِنَلا معن: كيت اعتلآق ناميالا نع كاَروْعُت مهر لوقلا اذه مهدد الِقرعن الو ٌلمعرمإلاو ةيناتقلاد ع
 1 / 5 1 قب 2 هد 00 5 لون 2و ةرسسم ش لآ

 يتتو توت اوول لاو ىانثباو سوقلاو اوه اذيملاوةلبنشلاو تالا نايا ومازتادروشلاو لم امشع اير
 هلوركقلاو ةابنسلاوءازوجلاهلو دراطغد كازللاوروثلااهلو ةرهزلاو برقعلاو لمحلاهلو خيوملا 14 ١ عبسلا باوك الزأتم

 همم ممييسسسلل

 اَممكَو سمتلاوه اجري اضب] هيف لحي ءارلادجلا هلو لختنو توحلاو سوقلا هلو ىرتسشملاو دسالا هلو شمثلاو ناطوسلا

 لكف لذي ىا ويلَليلاَلَعَج ِرَوعَو ةليضف عوشاركتلاب اهنمرمقلا لطحُبيو تارت ىأ ع مَجب ب اجنعس ةءارق 01د
 رض واس مالو لاو جا يمحو ل 5 ع[ تلك أح موس ير نط سشتوب ع صو مس ص سرح ]ا

 روك دارا وا رخال اق .لعف مريح نم اهدحاف هتافام "لقت (بييفختلاو ني لضم اب ركبنا دار نمل رخالا (منم
 ةدايناورزلا تك 6 ندخت تال ةر

 يس 4 ل« اددذي 0 اد م”اواإس يح ٠
 وشم نيِنْلا هيث ضرتحللاز يع نوزجي كيلوا ىلا هل تأفص :سصبادو أسم نمل ذاعو امديذ .بلعهير ةبحتلاركش ىأ

 نزلو مثالا نم هين نوملسي لوك ىإ © كالو هنوهركيأم . نول هلا 6 [ئ/ٌوإو عضاوتو ةدبكسس ىا نوه ضر َّلَع
 الالم لع قريع ار سانا نم قري رج تءاييلعت |
 كثب ار يرق بر ناكل تل ظ ْ

 نم اوت ةرصاو طن نص لج اهرو نبل اقل بيل جو ةرياينم عاابطو لت ءاطعا اذار شبل ةدعاو ةدام نم لغ
 نمواملا نارايتط إب كارد تتسم لاو عبفسم دس الاف ا ءان نم كلل وى لس ىدانبب + ين اوزركذ
 م” كارد الا ب ساني اقنلطم الرثلا ليبي د قفنل او :ةفادصل ارجالا ماهم مانا تاغ لب لبس تت نارا
 رشا يملا اوس نسال او دبل عب يزف ى ارش ده ا ورشا نيس روق تل
 يل سرنا لورا قلك ارباع نان ناار تبا لاك شرحا حا قلك
 رْثاالا الايام” نلك و ريك ها هر الالم يلا دنا سارعو تا اهلا ترايقالا لئن اهب و و

 اذا ال البت ث الثا يربك ا رشساو اهلبق م نين يقلو مفعم نعام نطنلا نويل يما نين ب نع
 لئاشراصتقالانككو ريزعلاوب ركام در غنا قف ورب الا ال لا تربو ثالاهلاب ثصن او صل نذلا نك هس

 نلف ضدالاف ك١ مبان لوف كل ىداص#» ابدعي نيام نابلس اهنوإر يقتلاو يبقا
 نمت اسر أن عرفو تعد اد سيلا نيعيل ىف تاوئسلاو هاير الاو م (ةرثلا موي ىف اميلع ابو نينا لاورهالا
 ١ كيذذا ةدوتم ككل مايالا نلاقي فلذب عفو دق ف ى١ وق نه ىداص:» عجبا نإ
 ىارضم أبيب ويعو ا قلى زلارجثذنا صا جوا ميفف عفارلإ نلكرلا مرذ نمو[ لا لوف ليتل داس
 ىرذلل :دفصص نويكو ا يع ل سافلوق نم .ذلجج اورو اذن نوكو ) ىوننسسا يف رتل نم الري نوي ا نمل او
 داوتساىا راو فسح لبا نون نوع وا نيت حاب لعن دياز ارق لعاءاو عوف مشا امل اذ ولع
 زب لامه إب نول ندا ندسلا نسب قو كوايملا ني او نين يفصل او تلك نك ور اذ ماسجتالا داون كال ب قلي

 مورا قم الا لعيب او قالا لعرشبلى ونس ادق وقل نيت اليتم لع لزم رواو يل لتر و نع
 الو ثم اعد اليبتسمالا ةواراارلاقن رسفملارثكاو ٌسايع نب نو ربلار قلو لعو عفبرا حنو مرل نول نسا لب
 مهتم ترعى اب لف ريما مزاول وبي ىذنلاد اونسالا رهف مده م اولا لع تعيج اذاد اني ةنوارا لكل يلد
 نول اك ف او باذعل لئاس لاس لوك صرب ماارمسجي لسوف ل ون ب ها نبل اها ليس الإ ىلا

 سو دكت دبر كل امو لغتشماو يرن ا فاو قلب لأعلان نشيل ناش مق اعتز درع
 مسرب و ب رج البس لأس افد ا ةصيرب لربك ق راع ليعرعلشس اننى لس لوجشم بك وكب اريج ةلصو اريك

 نم لاك نيا ادب لشاف لبق, فر اذوب مو مقتل ١ بلا يروي تدشن دايما نم مسا او
 و بازالا ليسجل هيلا ىذما الا نيرا تدرعن ا نولوقتل اون اك مث ناد هركطننء تدردت نت بادكا ا

 /!ةدحعسلا

 هربخله بجسر وولد انرم ان" امل لوق ىلا ميل اع مفر الوررل وق ف كرادع » ةهاسبلا للامر مل ل اب اك
 اهئالاوورب لزانم اه ذب تسيبكى اعلارعقلالصالا ىف وب جررب حت, جورب لو تل لبا ندا ناك
 بلوك لالنم او قرطلا روربلدارلافاهناكدروصققلاكب لا ةعيشرلا ل زانملاكةر ايس ودبس بكل
 متباشلا لد راطعو شل اثنا ةربزلاو تما راسا ف م ود عيل امر هيل ىداص ٠١ ةرايسلا

 ىاشيارلفهلل_ ١ تبادا ىف ل عود تسم ادا فى رشملاو نسب ارلا سم لاو والا فر قلاف
 تاب لاى ا تهدد تحن تءارين ىارلوق هب ل ل لكس ا] حرر ورب يعظم عروتد عيب ناك لاو ءاهسلا يف
 ىلا ةلييطف عونللوقو خلا صنو لول طع كر ذهنعا فل لظر فلا اهو لاف ةرايسلا عيبا ىبو تارييظمو)
 ىنبيناوا هكرقنا صخو روق لل ريت داب مجان دير قلاروملا ىلع نسما بنت اهثال برع
 ايف عرونلركزلاب صحا مناورفلا اهيف ل مترف تس اًسيظم ىإ تاريث اريك كاوكى ا تدر تعأت ارب
 ةدايحلا تيقاومنا) ىا لشن عزم لونا لجل نما: يرق روبل لع دنس ىنبتابننا) بر حلادنع
 ملوف حلك ىداص»» راو سانلل تمبقاوممىب لق بالا نع بويل اناقة يرق اروبا لع مت

 . ا سصواقلا لرحدجب اكتملخ نم ل ىلل ىرد ةفلخ اوذر يطيل, و بف لعل نا يغب اربث رش لا اهتم كت علي ١
 ”ةنرث ىلع اهيولل اب يعود نيفدش يلعب قدم او ىو م اريدقثى ا جاني لا لفض ارسل عفلخلاو ىلث ١
 راى ل ايعنإ !لاقزنالا ل عفت وقدادر نيل م هانفضرقلو لق ىا مقا كرلوث بلكات رسل

 ربك نررخألا قدا ابدع ا فلكل طرف هيف لكن حربي اند اص تلقب ا يذطدع او لكل عج منع
 اان اك اهياذع نادوقكتافصب تسيل امس اف هرعب هن ءضزنعملا لج اريك ىدا ريك شتان ل وق يلا
 ءاهفس نعءاضغالادإرلاف ماهننالا لع ةردقلا عم (ىا ايرلس رات هلق كم قب كلذ لعل نمو

 الايك دجا عليش سيل ايمن نونا اداككسريلا ىلا قالغالا ا نحل اذ د مالكم ىلممباقنن كارت
 نيمو نال نب ادا سماد: نولسيز# اى لوك لخ# قدا ركل دامو مان اا لبس
 لخمس اعمر نايت اوم ىف ور نوتميم نلوم وق سطل بسيط, نييرشملا لع مسمي ورمي
 اتوا تمر ل يدلا مايقي ىنديسول ليج ازال ثيدحل ا ىل و» ابرلا سكر لبهلاب ةايحلا نالركديلاب "د وتديبلا صخو
 - .ركداصا»ل مار فلل قاعارم مايقلارثاو نوم اني نإ قلم

 لا » رجالا اهتمت لكي ل وقل نإيب مع لا: تداكلا مو للاذلا ناكس اي حنس
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 ىلع اًوقْم

 ناكمايسا اها

 افنان اكو اوقيضي ى١ همقو هل دا حتفب اًوُركَةْرْمَل و اَوُهِرُب ل مهل ايع
055 

 و

 َنيَْلاَو اطخشو اضاف راتقالاو تاوسالا كلذ نيب مرق
0 

 ّقْلَي ةنلشل اسم ادحاو ىا ٌكِذُلَعْفَيْن مون وريال و ٌقحايالا اههاتق هللا محْىبلا تلا نوت َءَرحأ اهل للا مم نوني
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 - ةانيتسامرعفّدج و اللب نيلدفل | مّ .4ئؤ ْنْلْخُم دقيقا موي بانل دين شنتلاب فضي ةرارق قو دعي ةبوقع ىا نان .نهلطا |... ادم صا و سور و صردوب وعلل ينم كاساعتاو شوو ى م هاو سا هد اال

 دامي ارْوُفَغ ىلا ناكوؤالا ينم ةروكزملا مك يسرا لنبي كل وأو مهن أمي[ ليعو نم | و بات ماك لاح نارام
 هيزاجف اًموجر هيلا عجرب ى١© بام هللا لإ ُبْونيلَوَدِاَص َلِيَعو ركذ نمي هبوند نمت نمو كل ني ًافصتم لزيمل ى١ 2 : حارا سص ارا كر 9 د17 باع خرب ما مس تنك ور تاس وف نو و اسما ةسيسستص+_+ لأ
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 نوي ال اةعاط لع ثامر ةدجلا ف ةجردلا
 9 يو سسيملانيحرلا دايعرب» :سبامو كِكلوآو مل ةمآق |عضوم ©مأقم وارسم ثد هيق

 ال اريأ س م 2 له م. .ر جادو 8 -ء اء 58
 ةهةعوك كف ىف اهيذ ءايلارصف عم فيفختلاو ديدشتلاب

 9 7-5 هرخلا 3 نأ 7 فمف "لاول

 هرلا ريب | دقو مكي ؤبعي فيك ىا نو اهفشكيت هشالشلا ف ةآيا كوع الل قي ركب ثيرتكي وُ ةيفانأت ةكم لهال
 ل ل 1 ل اًبالو

 ل >الول باوهيو نوعيسر ليم وي مم لتقف ايتل !فمكيل يام سي رخل! قرمك ايز لمن أماَرِل با نعلا ندي وضيق

 _و حيسو _هراتئام ىهو قدمق اهرخا ىلا ءارعشلاو الا ةيكم ءارعشلا خروس اهابقاد هيلع
 أ نارقلا ينل كي تايثلا هذه ىا َكأَي كل ذب هدارعرملعا هلا ككل هوْجِحرلا نمل ا ب كيب !نورشع
 | نان الج لك ةربتعم ايس انتل نم قربي رص: تاير

 ىلاد ضان وين ثدضيو نوتسسر ثوار يل: تل
 عاده لصا فلا قاتل لعفلا ىف هرمب ناكنلاو مايقلا لعدوجب ١ مرقد ادجس م'رلو لاصادهسد ( تايبلا ل نولي
 ميدنط سيب اخاو قائل: اسما م مرهف ى ل ل! نواوقتل نيزلاو ملوق للبس ا» بير اننى زول باس
 ميلانو انزال ىارلوث واصا» ندي نانلولجو رمل بماززع نم نوقنل ارب لرش ارك نري الو مدع
 نامزالا يل ردو كي ذنالا مدع هانعم نار ب (نلا مرلتسيمال موزرلا لاوتوا ندا رثكديقع اب اهون لو تما
 وبو لوفمل يعاب ةاعتم وك تن زا يبا تداس نوبي انك دن تداسم لوف حل كسا ميرفلا مل لاك
 تراس وب نازك الاع نكي او يعنون ازور و ابلغ ادواهاهما تس دما نبك دينا ى تهد انم
 ىبي تس داس ىلا زب لولب نا نيس تنسو مري تسال ىو ورح وصلا نوبو لك حتت تسب ينعم
 لئافانءاسلو و او كاوببو نع |رخ ت عقاد ام نيبو لحج هذي نإ طبلار لاو, و صوص ىلاذنا ىف ب
 ىو »اوبارلاوبذ نا مسا ىلا. ياعلاوبو ىبرلوقب هردق ف دزه مذلاب صخور وكلم ماوس بب تتسرع
 وراقنسسا تول ىارلوف لاشك, ترب اهب لما هذيل طباراوبب د مذلاب وصخ امرت ىلار شي ىلإ
 ”“ نفاكللاءاقمو نينمؤملاةاصعلا غتر هضتبىلاقو نعبال لوقو مهاد قسم اهتم ارقتسم لا يلا يس افا

 مال او عانق نع ناسك ع مدل نيو انام ور شك ب اوورك ىلا ءاتلارسل حمار مدل فدك
 مل م4 رلك» ةقفنلا ىف قسيرفاو ميسم ارتقو رونق رتب اروتقو زنق قرنق لدم اهلل داوي 0ك

 تالرصالا نمركدلام نيب ى ا بد ب. اوففللالوقيل سلع لولرم لا نافنالا ناكى ا ١ فكذ نيب ناكد
 ترا ل اهلاعا رب نوار لعن اكلوفل ور الذ نيبو رف وكب در جخدعب رج امارقل رقد ناك خو بب ور تقتل و ١

 9لذ نيدو خا وبدا ناري و هاوس اوس كاك ندخل تماس الب ىكالدعاطسو ملوث حل # ردا“
 ما هلل, بيف !نيلاتشما وب نيم لب ىالدب نييعفلا مرج لوف فيل لو فناؤزا
 ميسا ل يرزق فلل لا لاوطو اذ ايتسا تعينك" مر بالو تعلا الديد شسلا عئرم اد يؤ يفضريو

 ةواطلا لبس فنا ل وعملا له لرييوا متاو مل نتاولاهتاكم تشو بإب مساعد ناوساركينإب ىلا ٠
 لاقت #غ ارنا لبس ملوق كيل ج٠: اركب اقنك لكل دب تيمي نايو ارز ندلس ا دادضال ظفر نا ليث
 ىبأ تلا عة نخسسملا باكو ةيوتلاب حن شيلا تل لو اتا نكد ختي اودع سلا نا سين جراجعزلا
 نم لجو ريقناا يب تل مو ةري ئرلل تعلسلا نا ىلا تيان ركذ نير يل وق لس ١ عدلا نع
 لئروزلا ب اصنناو روح | تحبو بشل نم للا ىلع رمل لطارلاو بذللا ىاريلوث بلس 7 ماولا طع
 و ةداهسلا نم فل لكن ورمتلو لط ايلا ةدامشلا نوسقيال قسما لور و :راراوم نورتي | لصالاو ب لوعفم نإ

 بلا مو ل طاب لكل لماشروؤلا لاضلا مو لرلا ليقو نشل روزلا نابي نطو زر صملا لك روزلا باستا
 . م بسميتلا نيف ضولاو هيلع رقول نير رسفنا نيد ظي دبع اركاورراوف يبل شا نيالا
 تلك كارديالو حيا نكاوبشامب نيرعتس الد ابن نبي اورق تيل لع ىد طقسا لون ضلك
 اهنا نبط ارص لب اتم ىف نيعش اس لوو !:ايئتدارمصوبوو طق يطل موتى ملا نا ىلا رجس عي اساورفر بلوق

 اهب يرعب لدار نيمار اسما رقي اوفي ىداملا فد نيرظاند ناي اسكن يلام نيم دان يع
 ناو» لاح ين نلا نوار يعاب نوب نير عم يع او نا ذاب نيعساس مب اوبكأل رعي الو عوتي النك اذ
 لبوزعيساةءاط ل لإ هرعاساذا ننؤملا نام عا ةرقرل و تلح اء السري اقليال تلوقلل مقل ١
 رلوقلر هو احب نب اى رو عفا ولو نئولا ل رم امىمرب اال ني“ هرقل ميلف مرسم 2 هوكر اشو

 ىف هلاك ان اذا نيزموملا نافرشل نيصيطممب انني لش هريئودوعسلا ىلا نم/ةرذ باقم ا
 ندباذلوق طع لو نجا ب ميك عرفو نيدلا ىف مدءاسم ناكل نهي قول برس
 وووعسلاو عباهتلا لل يئس و اني علا نع اذ إب نيرا ارم مادا ىلانب نودنتل تمحاندبجا ى ا مارا نيؤتلا
 لاقو ضجر ريضجل لى وا السود لوق ضال لب" لص ام ربا طملاف درت عنج امي ىدقتتل م٠ يل
 م جرال كنس افلا نلم مالس اى ١ ارد طل يثو مالسلاب منا بمرلا لسمو السل انعم رو ىدبى لكل
 ملوث تنل / ً ةابحلاءاريو بيمن ا لو نوروأر و ىكل سنت تيسئاافلاب يل وكي لا

 رار ولف ة ايحلا امهم لا تهاصو الا بع لراررما ناد افا نيل اكن نييمرملا تامواركذ اهلامم الا يلر مب اريل ام لف
 ىلاعت لاق ماب !مييسورت لاو هريتيلو بر ثرعيل قلع اضل لاذ هدنك/ تيب مو متر رتب قلقا م فاول
 الملوث سا ىو صال نواف يبو وصف انما ان و ايحلا ىث وريعبل الا سنالاو نجلا تقدمت ابو

 هسيلل لو ملوق فلس ىواصا» رافد يمينا فو لعاقنلا م انبوارلاول نقل تتكم زال ررصم
 لغتك افتر يفتا لولو قنلاب او ابيك زتكاى ا كأي مماعدالولر يت اويلر مبا لقب هك ىلبقا

 0 00 علوم اذ لعرقن د امد بيبا رن يشل حفدب بر ترك لاننا ىلا ىنعما
 ىارساس ترافل جا»لات سرك ل قا م ل ارتب اننا رعب تييلكلوقب يراثنإ
 كن طول اثر نعل وح ااذي ثعإب 0 نارقلاو) ةروسلا دار اورش اريك ن ا نا تلو هزايعارب لا

 001 : . لكرادما» نجلا باّنللا تءايآك
 مثالا تاثللا ل حسب

 تلال و لبو قرصو ركى إل ةض اذ ثلالا كاطو نعلاري رى د مب كلل ١ علو انو لاكذلاو لايوناك

 ظ فكاو لام عفن مداني لك ضل كم » طعن وكدا دك سس
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 هل ًالاككوينان ليزر فب ماشلاولا انعم لسا قاب ى) نا كليلا0َنيمِلعلا تروس راسم 0 كلو نوع ينك

 انش تن منال مزالرمالاب لو انو بطاخن !قافش النا ىلادامثا تؤم نم اني نم ىلامتاَس» ناك الد ناقش الل

 عيون ركزت اريركت ا اوريم ا ثيدحترلوق ل كهف تلا: دان ل ةظومل كذا لد قو يطيب ند أ

 ب ءارعشلا 0 1 امها ظ 5 نيدنلالاقو

 3كم لهاا: ل جازم امغادرلت اق كمن خب دمح اي َنلَم]لطابلا نم ّقحلا ظل نيا نم ىتعمب ةفاضملا
 ءراضملا ككيتعم تطوي يل َنِق منبع لون نإ مهلا! نط فيفدق.اهملع ققش اى ا قاقشالل انه لغو نب
 ٠ ايو ءالقعلا عجوحم ةفصلاتثضجادراب جلوه قكذلا عوضتلاب هز ايفصو امل نوتمؤيف©َنّييضخ أمل: هو دت ى١

 ملف قت هج
 ا وو ووك ورم حم 5 لا و ول وص واسر تيب 7 4 0 تعصف عشمروو ا١وسارس ىدهع بالم” و نو هب

 هراوْناَكأَم هلقاوع اًوبموَْيف هب اوبدَك كك نْيِضِرْعُم هنعمل ةفششاك فض ترحم نمحتلا نق نارق رو نفح
 | نيرفاكلا نممقحني ةزعلاوذ ُريرعْلا وهل كبر نإ و 5س هي وبس لاق ناكو هللاملع ىف“ نينمْؤم مْ اءامَو ىلاهتهتردق / هرم نيش يس سس سس ْ لام كنلعةلال> ياك كلذ اان ستح عون ويل جو ل نم اهيضك ١ افاد ضال لإ ورنا نوت - و 1 نرسم 9 ورك نال و : 1 5 فرص مف دو 5 م
 | 0نييلطلا مولا نا ناتنطا نأ وجشلاهرانل اى ةليل ىتوُم كبر ىالئّذإ كموقل دمحم [ كذا نينمؤملا زي ويحل

_- 
 هللا ©َنْوُفئي ىراطنالا م ايرفنسالل ةزمهل الأ متحايعنتس اي لباسا نيو هلل اب رفكلأب مينا اوملظ عم حوعرو موق الوسر
 ظ ىتلاةٌنقعلا ةلاسرلاءادأي نا ٌنِلطْني الو ل« نكت نم ّئِرْنص ٌقيضيو وبنك نا دات ىلإ تراكم لاو ندوب هنعاطب براي هلل هاربا ري 7 . 7 0 خرب ا ور يس و رو ( مب يلا ٠ 2/2 بأ /ا لاء سنا لا

 اًبهذأَد كنولتقيالى ا 506 ىلاعتٍلو هب نوفي ناو م.م ىطبقلا فب لعمل عم 7نرؤوه نا ىلإ لو هب
 رب ىلعص لب اهم ١ تاج 7 حج صضررب ى انبجم ن رب ىا صاع 3 ١

 ش "#5 7 ا ةعامجلاىرجم ايرحبامك لاق يامو نولوقتام ©َنوَعسمولَكم إنتي بئاذلا لعرض احل !بيلذتةيفه كوخاو تناىا
 از“ اول يحلى ا 0 ا ا :
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 6َنْيِنِس كرْبْع ْنصاَئْيِؤَتْنَِلَو هماطف دعب ةدالولا نم انك قاريغص !ٌنيلكانلزانم ىف امي كتبوا ىطءومل نوعرف لَو ركذام
 مساك , يد هلق ا لا ش . ظ ا هو

 تاو ىطبقل أهلدق ىه تلم نيل كيف تعفو هنب | ىحسس ناكو هبكارم نم بري و ن وعرف سب الم نم سبب, دنس نيث الث

 نيل الج لم قرجتعل ا رس ائتلا نم قري رج تاير
 !”ارز الوب مهتم اي نلاباو هزايئاو كرب اظل اور | ملول ظ 8

 اهدججارارهالو عجور ىيرتلا ناك مثل اازب تيت" اميلع نفسا ١ قاؤش لل انمب لعلور لون تدل ل

 نامبالا تايجومرض اهل عم رازعلاو 7 ا مب ولو معاي | اقنب مسن الادب نيم مب ذك ١و

 عيفنوسلا هزب ف ىلادتو احبرسارذ' السوم تير ىدانذ الو حبل فل ا :ددوعسلا ىلا نم ىلا وت تبج نم
 حر اص دعق ايس اتوب عت ارهبلار حروف نعم ريل انمي ارلا ةصقت اهل انو نادر ابو "يسوم .ةنعت هلو صعق
 ةوايزل او نير ئاكلا لعد 1 امعلاس طول نصق اههسد ام
 نايبا ةدإب لارا ريكو دايس الا قفسأ رف او دادصسلادوس ا زمالا رز نم مما ناكاذلو نصوم ليف
 لب ةاوانملا تقوركو سرا ا سيلوركؤارلوقير سقم ا هردقت هوز ل وقول او ررف الما جت علقو نيمو

 و َخريصمنا الار شيلا !ناب ىا لوف لكل ىداص »+ تنولا كلو ىف وقول رنه اركذود رم
 يلب لدا نوعرفن ا رعنلموقلا لعد افلا لعاد ل نوف مقرر ق حل كك نبل الد” دق تايب
 مد ايحنس اب ليئارما يناوماظفى اربسفلا لئتعطع ل ساما بد موف دك لوم لاش نوير ف موف ن؛ لاقت
 لو فادى د انصب في لها ناك ن وئرف نإ علا موق | لكراصتقالا لعل نوئرف حم ى اعمل ف للا
 «ق شدا اعلا ف مهلا _ئحسمأك يلا لع اهم, نوم احل, عا اديه مجاني ا ميد ايعنتسإ
 مل ْ لوو اذا لوقا امور رقت لاوس بارت ن إب ماك هاندا ب اورّشلا نوت ال ىانع اهب لو
 تااماقرمغاف نوعرف دبه تشن الرو و هيلع قررا عذتو بدين يف ل صاح لا لقسم ىلا وريف تلا ةروعلل لوك
 راوق سلال ح»» قطنلا ىف لن يف لص دال لع عضو رجلا ذي فارجو قربا مدقف ورينا. تجوزربملا
 لممثل انف هاسسامتاو هلق بن ةرلوك ص لل_» نايبلا در لاك ملسلا يلع لري لسافى ا لسا

 نور موتو ناكملا لذ نعىا بش اننا لع ى نمو و باطل ١ ناك ىف ى ارامل! بيت قفل و طل
 | يارجال لوث صال لجامع اكروطلا لانا اروكذ ملا ب اطيز ٠١ لاسرالا ورعب اك ك اذا تال
 ريح[ لاو دعؤم روت عب نوسرلادارفال جرت انمالك ى ١ لو طل :٠ ارينا ى عال
 1 رورو اعد فءلذي هرصق ةءالولا نه ابر قلو بلك ل: يروصل ا نوكء ايلا دقت يب لسا لإ

 . ماطفلادجل نوف هزمت م هادنع عرانمرلا نمذ ناك اف انس ادا دلو ن والو لاعدولوملا لع نايل يلولا نإ يَا
 لوا" ةدالو نيج ديبي توف نوت فظن تحت لامار نع اكن او ئدم نال رمال ميلا داق لفالا» ||

 ىلا سلوكا داش دزرمس يلو .توالو لاووونوملا لع قط نا وجد يلا نفى ةدالولا نار قلو هلك
 ماش اكف عاشرلا نين ااو ىاماطقر يبل قد الولا ناهس بيرقل فلاب ىبعلا نكربك ا ةدالولا لذ هدب قل
 .نوهرف خا نت ناكر تكل مارنل ن اكن لاو عاضلا ةدم ل نال ورز عنس كل هاا ماو ماطغلادعب هرثظن ورقه ذه
 سولاف رمساو نوي فلا ذايتثنلاكىذلا ى ل لتنال وف تي للأل لجج»» لمان ةازتكملا ضم الدم تاك ترا
 | دا“ عرورلا

 كى لعقت الف فلو لعلم اىا راكنالا يطق افشل إرمالا ىلع و ىبطلا لاق شعرس
 | منيل معو زحل وعملاو ميما ةقنيقت نابي لسعر يطرشلا لسنا لوس زيا + يلزم كف تنمو
 | ماي موف مج انش (نملع ىف قس ناد ربط ونمو ميو لقيام بم جسلا انلزنن الم ايبا انتل انن ئ
 اي ىداصا» ب اجل زنا طرا لع اننا اير صرب ناد اهب ماقلا بمدسلا نضل داق مزتسال انه
 | انيبارىرقو عرراضم اب ربه اتابجو اى نلكب عرراضملا لع قباملا برت ب صنم ال ىلا عرراضملا نعبر لو
 نانعالل عروض ! يسم ا مني اولظد'ل سا و ىا امي الوب ىزلارلو تنل » تشمل ىلا ىلع
 وم قيقح ا ىف اهبابرا) تدصووبب و عروض ام قاذعالا تفضو امل نك عض اهتىلاقيب نار اناا ناك يربك روبل
 يزل ائعالا تر اف نبض نابل اول صاو روس ىلإ لول جلا نم اعللوبب ىزلا نونلاو هيلاب عت كلذ
 ملون يهل فد ه؟رالقعلا حجج نم فصلا ترعبترلوق يب تلا »لاعب ما كرت عرونملا عوف ن يهب مقل
 مي واب معاي ج او ء المعلب صك إل تهالسلا عجرم لكشتس او رق انعا نرد ا امرا نامجو ريو نيوض اين
 | قازعالا بوما لن ى١ تاضم تن عدل لاثلا ورصد هنو مل يتاكد اسؤرلا قانعالطداملا نا دعا
 اب منايا القتل ىلا تتطا ال نا تسلا شلات هدول قاع نزولا بتال ناك ١ لئلا قلو تذعخ
 ارم الا ”صراهم اولا س يلف ع اجلا دو نمانلا نمنع عب قانعالا كا بارا ”فانم الإ ثييناتلا بستن اك

 سوانا لص: ىلع مالا كرت عروضنا عطوثن ايدل ”فانهالا تنم ا ندع لام اناودظف مدا لصا رت |
 لا ةذيجلاو ثعسوي يف نييث اطو نئدعاس د وقك اقع لعث نءنولي ان م: ا دنس ل ءالقعلا احم تدل ابن
 و نآرت نم فلاطى ا نرقرلوق كك اا يلاسكل ملاذ انعا فر ينعلا نبل احلا لئابسو صنم اذا

 لوف حبل »٠ ناينالإريتسا نم انعم وفلى ا فاك فصرلوقو عمود نقلا ثدددص اب فو يرقتلا
 لك امي انتا ملف حبل ع سس «دونسا ىلا نهنئ هانا نارا الر ابخالا ىا'دابالا ب اهنكربتو بها

 ريكا جشما نعماو ةيربخكن ا ىلارش ل رك ى ٠ لأ طل" ىدانعيبلا ننابتزنكل كو عاوز ةطاعال
 نا ىلا رب نص عون لو يللا يوب رن ونص كن يك ا ينشسمو ا يم اهب نطو جوز لك
 كا يش تان نما اوزناورلوق ىلا, لب يئاوركذ نم يرفلا ىدص اود تدوروم اه اندم يبل جروزلإب والا
 نال كذ ىفنارل + !بكذ نار لو لس لا« ريع يكن قلل نإ بخ الا ل فدو تب اخت هاو
 قم او ةرياز ريوس لاق ن اكو لو يبل ىواص»» تام لام ةروس ا هذب ىف ريآل هب ترددت
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 مد لإ ظ مجم 3 دلا 0

 قانا امع َنْلاّضلا ني ن3 نعنمح ىأ داهم ىدوم لاق داعبتسالا (ننعَو ةببرتلاب كيلعتمعنل نيدحاجلا نيرا نم
 نصفي 2170 خضلمزنل نو نلت ىلع ن2 قر بصف رفد أك كلك كر ةلآسرلاوملعلا نمأه مهن
 هبت اشاملظل كلاب كل ةمعن الخ تتولد ايبع «”اندتاىا ةمعنلا كتل ئآيب 0لي]مََقبَكر يعن اه< سمتدلص | ع
 منوه ئش قتا هل وسر كنا تلق ذل يطل تر مَو ىدومل يوت لاو رات ال هاههتسا ةَمهمالكلالوا ميضعي تقو
 بيلو اهضعببمم السل او ةولصلا هيلع ىشوم باج | هتافصي هنوفرعب منو ىلاعت هتفيفتح ةفرعمىا قلذلل ليبس نكيمل
 نم وح ْنَمِل نوعرف لاو ؟دحبو هياونماذ هقلاخ ىلاغت هسا يقود نإ كلذ قلاخ ىا يب أمَو ضر َو تاعا
 الخ اد ناكناد اثطو هيلو هيب برو تير ىسوم لاو لاوسلاةباطي مل ىدلا هباوج © َنوكََاأ هم وق تاو
 نادامهتبي امو برغملا و قلاب ىدوقنل: قول كي لسى زل كلؤمر نإ لَو كلنإ ون وعرف طفي ل ضاعن
 هنجي» ناك ©َنْيرومسلاَنم َكدلعجمل ريع إتك ىد ول نوعرف لأ, ءرح و هب اودمأف كلنكمنا ©َنٌوأعَتْومس
 ىلو شكلا 5 لعفت] قاد ىشوم هز لكاوهنا هدف عمساكووصييال ةدحو ضرفلا تحت اتم يف صخشلا سبي|ليادشت

 ياك ةاَصح قلك هين2 نق دضلا ند تكن ]رد ها وعرف لآ ىتلاسر لع ديب كاهرب ىا بيف تبن
 هيلع تناك اء فالخ6 َينرِظْلِل ع اعش تاد ُلضْيب َىهاَداَم هبيج نم اهجرخإ| هيي رت ةميظع ةيح قٌنْبملَب
 ادأَهق هرب كضيف كر نأ نسر رصسلا ىلع ىف قاد نويل لَن نإ اءلوحكمِإ نوعرف لَه ةم دألا م
 هل عىف ىدلوم لضفي ©وُيِلعِراكس نب دوي نيعم اج 6َنْيرح نيآزملا ىف ثعباَوامهرم | رخا طأَنأ ودجر

 ضرب رو نع ىا "نيس مرج الا دنع اره رر ل نكرم ا
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 ةرصتلا مدت نَلَعل ص نوع خثْنأ له سائل لَو ةنيزلا مويخرم ىصفلا تقو وهو وول قودي تقية عجم رحسلا 0 ا 0 3
 | تال الج له قربتعم اس نتا نم ةري مضت اتيت ىف 2 ص هه

 ىا اذارلوك لس ىدام» ليسا نب شر دبع اذاخمأ ىا داويتسالا معدل لس
 ىو 'العالا ثبت هداراذا نا ىلادعا يعبي الاذاعي زبو ايل سلك نسم ا هز لنج

 ايادي د /اكلا ل اعضد زرياو بم ارب اؤ تملقن اف ل اقم ام »اجو بساوت تع رت بى ورثت لا لاق اوقف باج تدر انجب

 ابيتلفف م/ىر//لاقف تطف اهب ئتق' تيرزاب ىلا ىحديف هئاعف تدلغدو نوعرف لوقا تلق ازرب خو تيب وفل
 نيالا نماناو روق يخط سس جب اسد ارجل يوب ىذا ن إب ةريره وزع تن اك أ ن ل روق ايت كل يذاع
 نما يطا ندا نيلباجلا نم ان او يوارا ريا لس ىلا لالشلا عموم مج و لجأ ا عططوم لالا عقلا بيولارر تن با لاق 5

 ىف نيلسلا سوت رلو كت ع ارباال ام نربي ل ىذلاو نبل اّسلا نم ان او قولى اق ثييكد رالف نيرهعتملا

 ىرئدلا كلت حرقا فكن صتدقو :لاسرلا ع عدت تيكلاقدداكف ترغب لتقل اوبو نوهرف جيد ال در كا
 اسيل لولدماةيزنلا ىف ةرلوق ترحل ىوارم» كلاعب نا مث لاسر ذقن نا ليتل ذاذ دم باف
 صفو ليز قب كريبمناى الماسي تدبكن يتلا لدا ماظل اهب نتا لعامة عنف بيز مارون
 تركو رنفص ول امنمتو ربت منو أتم فات لوق تيب ىف ىوصصو لرزكق قو ىف بسلا داق مب هانبا حرفي مبا
 فلتل نإيب يطع تدع نا وكل جب ا ىف ل اقو حر درلاوروتسلا ىلإ نسى وقر ربع قيقا ل ىو ى) تورم ادرج
 ابدا حبوا يف ءأت بك نا الو يح لا تدرك نا روبل نإ يد دقو بت ئ ىلا ةراشا كلت ابل عوم
 ءابل !نلرب ذا خل ارلاو مث نيد ثا ثلاثلاو ل س الوعغ/ بصل كو د اىلاثلاو بلت نايب تدطع ع ر لع ىف

 بو علاسلاو ىب سرم ادنير جنا سدأسلاو تيدريع نإ اك ١ ةردقم »اسر وج نا سالاو اين ل ولولا ىف

 هاك ناز عمق من ليفد اهب نم ىلا فوزى ف ءابلاب ىدعتي نو رتل فض ايم رم لجل او ع اراهط
 تطغى كنت نايب ملوث فدك لا لع انت ون ليسا قب ليبى حلاو نايب تطغى نايب ميو
 يريخل لءاعبتنسا نال لعب تن ىذا ىدابحتسا مدع ككل طن زف ىاإ "+1 صتت مد لوقو امل عنو نايب
 تسيل ى ال! بذل ملا لصاو فمنذ لقاك مالا لوا شفت لاوكب و جل قو ملوث ب _ لم» رق

 ثا (ى | رويل ب نعل اء بارت حك ال نيماعلا بيرامد نويت اقر لوقا لمت م لعاب نفق نم هز
 ُنأكا اي ملوث حل ىداطيب» لسرلاةقئيقت نحب لفت الاب أ بف و ادعو لع ارتخالا ىف عير كلذ دري م
 لاقرلوث هلل ىداضا» تادوتوملا ىانجا نوم سنكوا ينمو تيا عامر لسملا نال فلذو ماد
 راش رييلاو ل افعالاو اوي ارغب ال دارغالا تبرعت عت ايل ورايت ورص ارجو اب ىلا وق فرع :جلا ضرالاو تااوطسلاهيسد
 عير يضلا ئ مل ليا عفاف لطدالاو تاو نع ى ااه مد لوف نأ ل ىدانيب » ىيينقوم ينك الوب
 انني ولا ةفصلاب باو رقد يقلى اوسلل اب نرى لاوس ناب ل لرأس ىداص# عيجر وجدنا

 ملوث يل لم » ثرجورفس ةقيقتلا نك اوسلاف زل تسال نديم للا طملا بارما نك ورعلا نا مقل
 رن ويب و ردكروصم لل / هداقتشا فه ئلو لطيف مب ب نا نلبي اب 3 ١ الورع نيلوالا و اب بدو مسد لاق

 تبرعت لال ماد ناكن اد لاشا لرعتساازب ى١ 4 اازب ولو لل ل لاتنادنع ضو ورظانل ىلا
 تيررتلا نعل دع اكرسلا لاق حرراشلام يلا بسس ذ ماب والو اكن يعالد نوكرف ب ظيذي نك يقف عوذلا
 تكساولسلا نارصا لي نإ عت ال إل بك ذو مئابالو اهنا يوك تير تلا ل ١ لال او ءامسلا منين اح
 ناد كد اجهاد بباو سفن ىف لقاعلاء قست نو نكمل .رالو رثوملاو قلاوملا نع يزف - ايتناوزل ةيكباو نيشرالاو

 راع نوي اوان ام نولي ف لنك اك امو ررتولا ريل اودع م (مصلاربلاوربو م له تلد ةرباشل نال اوزل
 امو لئالاو تاون برر ع يثابف لوف سلسل رو طمناذبب تيلرتلا نال ومالا هددجو لاحت ا
 سم نوطاقرشمابدارا نال لالا نم عندا تلائم لارض ل ايش بد ىكب/ ل اقر لو قتلك ككاو
 رد تال لال بيروت لعمل ارجل ااذب نا فر اظدالاو راهتلا لاوزو سما بور بمب داراور هما وهو
 مقر | نم سمشلاب ىلإ اب يب لكن درب نأ ىا ايم او بيوم او قرثلا بر لاق لوف فل عرسك ربع

 ىبل / ىداس ت نم اكل روما رشي اجو ىلع بيم ا ىلا يولبي قترليشىزلا موي ادادير طراد ل الك

 ب لرتس اد روق الئاوملا نادي وازلب و ريرّسنلا ىلا عر لقتالارعب انج اهلا نكل ورع اب هأىرؤ اهلا تزمت !ش لو
 نم ةزابعلا نخارعلا ةوقبردإ لوداع لن نم ناد اير بد ناك علا عن اصلا هراكن او نيب رفا ث اهدا ىلع
 روبي حقي ريب ىف رهتري اكن اذ لوك لام تف عنا يولل ملا لارين سلال ار”ىلل ا ىو سرا
 هتلسلا نينجا نبل جتا تل تا ىاررإ وق هلل سس ىدانقيم »بنج ال نم غلي: لمت كلذلاو
 اهعزن طبل ل اهلظد اف هدي عر اف يف كل اق ى دال لإ نوفر ى ١١ رام ليثبيدبن م ى١ هدي عراو رلوق
 راو لملم نأ دكة ييسمافلاب دال نيرو سلس ىداص »نق لاديوداعبالا فيد اب عراشاب
 لهتسئل اكن ادع روان ىلا لزق وعبنت نر موق ع ته ان ةزربابلا تالا فكل اا دال لا مرتب كارير
 مدل ن اكو هادو اع ارتي لا م نويل" ىدام ”٠ نامل ايلل لل نك مر يف اداور برت او ىألاب
 اف اعتق ف ةنيلا مول ماخاب سوم مب قو ىزللا تقولا نال عملا تنقذ اهتيمد» كرادملا ىف لاق اديب ديب
 متنيررلا مول واصلا لافد مارت الا تقاوم نمو ناك وا ناز مدرع ىل | باتوا تاقيملاو ني زلا مرل لرعوف
 هرنون عئباهشإ كامور مش نغكو تيسر فلاب نآس انن لقول يللا: قوس مب ناكل يفد ميديم ناك
 7 مرير بلاغ نايا نك لاتاس ادراك
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 ؛دءارعشتلا 1 | م نينلالاقو

 ينل 1 يىل وم اوعبتيالف مهةيد قعاورمتسي مهةبلغريدقن ىلع اقرتلاو عاوتجتلا ىلع ثمل مايفتتسمالا هيل معاكي

 لاهيا نحن اوبل ان ١ نبهجولا ىعاىغدي فل! لاتخ> |و ةيباشلا ليهتتو نيتزمهلا قيفنحت,َن َنْوَكْرِفِل ولاَ
 © وقل ةكنا اماوقلا نيقلملا نحن نوكت ناامأو ىقلت ناام |هلاولأق ام دعب ىَسْوم مهل لاو ©نييَرَقَملا نعل ننجح و َْْضإ هَمَع
 ىلا نوي نعل نوت رعت رز هييوع ونناجغءقلاكقحم داهظا ل هبال سوتمهئءاقلا ««دقنب ن ذالل هنمئرمالأف

 مهريمعو ملابح نوليؤتبف مفيومتب هنؤئبقي نو لَ ملتبت لصالا دم نيئاتلاىدحا ف دكيتقليَنه دو ءاَصَع ىلزم
 قاتيالاصعلا نم هو نهاد امننأب عياد ©نورطو ىلؤم ترف نيش ترباكمأاَول 6َنْبر دهم رتل َىتَىفسن تايحامنا

 مع ىلا ماريا هتاتكل انا ندا أليف ىدوملن) افلا ةينإتلا لادياو هيتَرمتل|قيفنحتْدمأ[نوعرف لَو رحسلاب مرا و ماو كارب ياو لو جره
 را ىملادحاو لكدي ىف الخ ْنِقوُكلَجِا كيري نعي ]نم مكااذيام هولدن ىْوسْلم_رجج ا مكبذخو عزب بيش مكمكوف رمل

 اعجار 6 َىَوبِمْنُم ناكدجو ىابانتوم دعب ائِررْلَِِإ كلذ ىقتيلع روغال ريض ولاَ 3ع كب ص وا ءاىرعسيل اهلج سد
 يس و رب سم

 كه اهماقا_نينيبدعب ىلْوم لل يحبنا انانن ف 5 نيمؤملا لوا ك0 كاي كا نأ اميطخ كيرا ءلر في نا وجرت مما ةرخدلا
 0 7-2-0 2 الا نع ليا ع

 نموسا ةزمه لصوو نوتلاسك ةءارق قو ليياوسا ىنب دبع رسما نا اوتعالا نيزمملذ قحلا ىلا هللا تايب مهوعدي مهيب
 مه قرغأو كيف رجلا ملء ارو نوجليق هدوتجو نوعرذمكعبتي نوع هدد رحل اهلا اليل «هديرس ىاىوسا ىف ةغل ىكم ا لا " ةيبس هاب“ نا ص يجو ا مخ ع. رماشث
 ا يمبلما]ظ)]“““ل“

 الماك شيلا نعم ج6 َنْبِرْشْح ةيرق فلا قشعاتنث أو ةنيدم فلاهل ناكليق نبآَملا ف مهريسب ربح هيد ُنْوَعيِف لس
 2 رظنلأب مرالقت ثلا ةئامعبس هن ةمانقمو افلا نسعبسو فلا ةعامتس وتاكل 6َنْرِثاَو ةفئاط ل در ءالوش 1 ٠ مب“ هه بو ..هملق .. 5 - هب 55 عر هم ال وأ يري هلك لف راو مرسول سا -ر ودب
 0 ا"نييوكا ماع نبا نع ناوكذ ونا ع ىلا .. ل رك موودللا وو مهى 2, هلش 722 مي

 لاق نوثنعتسم نورذاحةءارق فو نوظقيتم 0ٌنْورنْح يم نإ دانطييام 0 اف 0َنْرْظَِْعَل ناجل و

 اناث الج لك ةرهتعم ا جانا نم ةربي صج تابلت
 دوس ةراهعو :رهتبلعرقت نى ناو لو حل

 وبل ناو امناو قيمر يد اوهبنت لا تر بدور سيد /السلل يلع دم ل نيبال مي اوناكئلا مهند ف عبي
 كللسس» قرم عيت الف و ةنبفلا نوككن ايران دام اف ىا ملال يانا قاسم مجول سلا يلو رم
 ال نا لصالاميووصقنشو ع اتالم :بغلاراقعإب كيرا ىداطيبلا ٍةريع درتي وتس برو لو
 ةيخلا روك نلارجر ناناد اما ىذ وقدم اوعبم مل مجوتمتااذا منال يانا لاسم ماكل اوف اسف قرح اوني نال ىو اوت
 ىلع ةزيالا كى اللات لوف لس لب اط بدن عروطتط ال ةركسا عرابت الداير سيفو ىسول عت لف
 نوفوكلد ىرنعربا كن نوي اق ى١ 4من قرلوقك رمل 0 ا
 وهلم ف » عرقي كب كل هيل ترم ا ل رن يب قملا نال عل
 6 .رما تيك ايا باو ابا تم الاف روث لاراع '» تبقأو كورتفوعلا م ى د وقل اءاوقنا

 رابقالاب لسوتلن ذالا اهم ىب لبايتقيقتي طا سسسيبل الا :ةغببملا باوجلا ل صاعد عرونمو بو بيوتنا وركب
 رك مم اذهب دو ملو ىدانيبلا يف ورك لقب مبرماي تيك اقتلاع ب ارجو م مالا ملوث بيوس قا
 ندعبس ىا مبلاعرلوق حط لب, نحل اءاوط ىلإ الست لاحم ال هولعاف مبان كرقكف ناذالا دارا لب يتلو

 موقفك »م رثملا لبا ضو نوورف عراب نم ىا وقيل هرم د ىوانعيبلا ما قلاورووسلا ىلاو ناإيبلا حرور
 عوررعبالارلوق هلع نيلاكل» ءابلاب يرحتلاو نايزال لبالا فر ميما نعوم و كرا لف ذل رس نم
 لبر اكتب ادنجصرت هدا لع ماشنا يطل رنك ل يئارخ ىف لير ئسم (ةلسلابلل ىو ىرخن مدل ارك
 و ميلا ىف عر ليما نس سويس منو نوئرف عربا اهلخ يلد ىلع رب لوقت كلذ فج ايل ليل اب نم

 0 را
 كبر ىلع نونوكي لب مكوصو لبث رار ديال تمدح رد موقفك كاك يك" وتب اذ تحبس (ىلاريسلاب

00 
 ذوو كوت ل فطع زو لعن يملا يريم غادي انرلوف هطلش_# ندلاكار حا كو نلبي ىا
 لان نا وطرف هابى لاق ىسدم موف نى متريسرربخا سعر ل وى لل تدل اهلا رمال بارت ابننا
 نوئرث حب القرا بن ايس ىلا ل يللا للومهالا سمت اوك بسلا اوي يلم اورو ايف يللا هرب

 متسفكل روق "عب ان ثح او شيجلا يوما رلوق انما بتولو اك مذ
 كل » لقلب تفصو ثيح للا نعم موج تاكو بقت و ىلإ مارب بوث امله ليلها زفئاطلا :ةمؤرشل ١
 || ةيرقمو لوى لقلا_نييل كاع افلا نيعبسو فلا ةئاء تس ل بز ساونب ىا . زريق لو صلت

 رمل نطلب اىكءربسغلا مترك عي شيب ةرثكال ا زنيذلاب الفتان لا ثا عب نوكرت شكى دشيبجب | | «شلكل__الرادم٠» بحل اذكوافلا نضجشبسو نينا لابحلا تناك يثواصعغ علا ن دبس ىا مديت لوق ل نعل
 ةالافنالإ رم تول رطب نلنيفيلاب نولعاف روف با < ىواص# ةاتسو تلا تلا رشدبب لو ىلا اشي ملينا ىف مدام طوغل مبلغا نإ ل ةزهباومشاو نوف ةزعب تلو من ىلا نوكرف ةزعلاولاقو روث
 نينازوى امد لا رولاوما نما وراحمتسايبب ايو اندايكك بلس ىف نوم زحام اندؤل نينا المنور © تاقايررشتو نمانا ىدعا تزوير لوق حيك ىدايب »مرسم ىل ل نإ نكاح ىصقاإ مين ايئاو نوبل م

 ىهواو طبقلاراكيااونسقل نإ حلل امارشلا كا ىورام راح اولسفو نلوم لع اوسكتد انني داوفلاهن تمرح .٠ | .نيبسملافلاب نوكيا رلوق قط لا» حلبت نهج لعد انعدو تيزنتلاب نقض وركب قلت نع
 هالة يمل .اهئامدب ماوي اوطلمو نااضلادالو اك مت يب ل تايباةجلرا لل ياس اي وجينا سوما كج /تومسبو» نأ واديب ىذلا ى ا ةلوص اس نا لا زيا اهيدقتر ثيد وباقي روق قس فاس روزا
 ومب ابو مب انزيم نيل وشم وحبل اف ميد اكيا تدفن للملا تدظظرف اويتلا تويم ن/ل ]ساب تموبب | © قست تايحرجديعكو ميلابع نا لايتم ا فن اوعتري ى) ةددشم تكا رسلو :نبلا دافيد ين الا هن هنري
 زاطالارزجلاورذحلاانتدام نثى كودو تلت ىواص !: هوقو سول نحس هوقو نوع فرخ: دعس خ هزلاررلاقلا لمينا ثلث لاو جاب ضعبب اهضعل اشم اهتم لينال حق الا بسم الو
 الطلب ! راهب رد ارسكو طسولام رز, عر عرزصلا فو سومااقلا مذهل اييش افتيتنوا نور زررعمب ..[طعسواوزف لاك: كدجاس رحل قلاف روق حيلل# ٠١ عل لاقيو ديدصو ساد تحت بسب ذوا ضف لطي
 دا] سنا نويت انه ىا كورذاح عيبا ناو لامن لوقد حملا ىف لاق ن ورذاع ةدارق و امي ى ارفع | | مال ادقذ ناو جمرجو لما وجر عغ اورتخامج امو ريض اوكلامنت مار ماا ام مهند لكل ديد ليخأم لك شي ان الإ
 راذو ا نل نورذع نلاف مال يطتت ازب و نيلخاغانلواميكرومالا وامتنان نوظقيتم لو لم | | لاترد ع علا بالقلا ناف اصعلا نئمورب اناء ناب رحب لوث هيل لما ليتنا نأ مك ام
 رؤاحلاعرامزلالاق لا نورمتتمل اق هل # نيلاكا» ةمزال فقيل او زورا حب يتلا وماي )دكب .| | اصليه دوركم فخ نب ىا رغب ميول وكيل ال ندلاكو عفان فلك فرجا حورس
 رزه انما ضيا, و بيرم ا ا د) بحاص رتل حر السلا بحاص ىازملاب ىدوم ارز الا اف طة ارد اوروتسملا خا ريال ماو ال قتروملو ريل لع اونهأ عزها نااوريتتعل لم مهول عر ببلملا ملك اذهب نوف راراو

 »ب ادذم ل حفيلاقا فلاذ نال | | فوت انيطر يال طن يفك مرشدا ترايمييعلا ىل نب صحي ل قنا نل لب بؤ لنيل طال ا ودادا
 1 امسسف كرال ١ ( اهبراو يابس نوي) لتقلاو تروم ا باس ا ندين نير ىلا بالعلالا ف انلوب ل دال رب

 بتاعك وزخارف كلزلف مب ان لبا نسب د بقا زنم؟ل يؤم اى ناريطدريانناز قر لوقت لشا



 ,بوارعشلا ظ 0 !تينلالاق
 رالإ

 ىف ةيراجراهرتا 0 نٌوَيَعَو لينلا ىن اتي لع تناك يتاسب ٍقتْنَج نب هموقو ىلسوم اوقحليل رصم نم كدونجو نوعرف ىارثم رتل

 __ردج نوير اقم َو اهنم ىاعت هللا قحطعي مل هال | ونكت يسو تضفلاو بهنل !نم ةرهاظ ل اوما ْرَوُْْكَ لينلا نهرو ىل؛
 وعلو دوقو نوعرف قارغ | دعب ليوا هننرؤأ و اتفضو [مكانجارخ ١١ "كِل مهعابتا هفحجءادزولاورارمالل نسحأ ورب هيأ طصاو بيدا و. تاما يوك حن .هلل 5 ا ل كا

 عمج انكردي 0 نور َ] ىنوم بسك لد رخال مهنم لكى لد ىا نغْمَجْلا اميل سماتلا قووش كاتو ©َنْيِقِر شت مهوقح
 1 بقي بع 000000 5 وير هول ع ص حس و صاع 5

 لا انْيحْواَف ىلا متلاق ةاجنلاقيرط © بدم ءرصنب قت ىعم نإ نورد نل ىا لكك ىلوم لاو هبانل ةقاط ال هنوعرف

 كللاسم اهتنبمضغلا لبج !قييظعْلا دْوْظلاَكقرِو مك َناَكَق كرغرضغم تا قنا كَل و دبرضف دل كاَصَعَي بغنى َسْوُم
 ام ومودي . سو سو هم مورد ىو كب جشم لل للجار ماين

 اني رههّلاسم اوكس ىتح هيوقو نوعرف 6َنيِرَحْجْ)ا كل انه ٌريث اني رق أمْ و5 تسلالو بكارلا وس اهم لتبيمل اهوكلس
 هل إب ب بيب سيان جساس

 مهيلعرعإ) قابط اي هموقو نوعرف يرحل ارورْغا مص ةروكذ م ا هتكييح لعرعلا تممهجارخأب 6يعمجا كى نمو ى دوم

 مهلا نك َمَو ههدحب نمل ةيع يأ هدوقو نوعرف قارغا كلذ مْ نإ هنم ليءزعس|ىاي جورحت ورحب مهو دمت [مل
 ا 59 1 5 ٠ 5 -ا يح مي صاب لي م5 83

 م”اظع قعتل ح ىلإ ىم ومأت تنيمي كو نوعرق لا'نمّوم ليقزثكو نوعرف ةأرم | ةيسازيغ ممر مل هلدأي ©َننْنموَ
 0557 ا 1 ص سس مخ سس سستم خس يس سس

 تت راقكى ١ 42 0لئاو قرفلا م مهاجغأت نيدمومملاب نيرا صققارغأي نيرف اكل) سم مقتنت ريم لهل كير َنِإَوممالس هيلع فسوب

ّ 

(1 
1 

 يحد لام ند دبابو دن ملرزع ءانخنتسإو هارب يو وو لكسر يوود كارا رخص يد هر 7

 أ هَ ُلَْنُد هيلعأوفطعيل لعفلاب اوغلام |ماكش/ر ركنا 2 َكْوُلبعَتَم 4ِوْوَقَو يكل لاَوْذإ هنم لدبيو يهرب ربح ًايةكم
 با ملكوت نحر يح مكي وكس لَه لَو هباراختثا باوجل اق هدداز اهتدايحق عاراهم قنا 0ك ١ ل ...٠  - 1ومو ا وو 5 ْ وومواك و ا م 1 ُ

 ا! رمهسن ل تاوزلا مهد مافن ل ا ل بتي تحست 20

 10010 ركل اقاتلعق لطم ىإ يومي كِل امرأ انْرَجو لَباَولَر وهو سيعتمل نادك ©َنوُرْضَي ارم هوم سبع

 سس سس سم يس سس م

 اا وا اسر علا ٠ لاير ص لإ لف ثال دمعل انه د٠.

 الا ةنكاورب مودم و كيب عع. ال سو 7 2 0 د قو صخور < را وو مل ارم
 نيردلا ىلا 0 نبدي وهف شلح يلا دبع فاق 6َنيْبْمعلا تبر نك الإ مه يح اليو 22م 0 نوم رولا يلا

 ما | جررتا قل |تننب ميدو رلوقا حلقس هرم رن ورخ ف ماشلا ىلا ب ب سو يرخاو ىرس لعل فلا

 ازبا لرمي افق نلرطلا تمض رم ئه يبل كاد اا نيك رينا ىرعشسالا ىبوض ىلا نع يظر لمح
 مم اظل هني عرعمو رم عرححال كارلا نم فوم نينا تيوملا ور تحي نراك السل بلغ تعسر نا مب ء الع اق
 يلد اقف كم هيلا لاف لسا ندي رجالا هربقن اكسدح له اول اتق تعسر نإ ىروب م لاف انعم
 لاق كلذ هيك اك :ةنجلا ىف فهم نوكأ نإ ييححتنمل اندم لاق ىلك طم ترش اوال تل اناث عسوب بقل
 ارت اف دز ارفع باتل اقاوم الف دام ادب اوبل تل انف قري "لامي تقلطناه اررئارطعا لل يقن

 /ًلرل موه كراك الوصلا__ نب اكا/راهنلا وون يل اذإ شالا ني وولف نا راف نعسول مانع

 لا رعشلاب اعل او لأ _ىواص» ايلا ميل دعب ناد ماب اطضزي الاوألا لوزن قو ناوزفام ا

 لارم وفعلا لق نغم اذام بول اييو ىلاوتءلوق ىف هلام انصاولو تي ناب ىف اكل باج الع اورق ا!
 لن الامتوايع ع 00 ايابتياوار تكا متانصا لع مولع ماور تلو ١#

 لل طنا اق اناوريببلا لو ىداضيبا نشل اع نم ليملا لاهت اىف لم تاب نلااكابلالاف للمس
 امبير وصنف نإ وكرت ارلوصلط» 0 !لظض وق قاووراز ل وثو لمللا لوور ايل ب اهب د ريعلاولاك

 انبب ذاروضيبل انو اثنا فنا لو !ىف لوالا لهن لنهنل نيف ان اهئ رو ينعم ايطعام هرعبامو لبق اير بق
 لوم ايف ننورت تفك ق لا لاوتالااورضحتساو انعم ريض املا لاح ا ناك ىلع مذ عير ئخحزرلا لاق اذ ىنعمب
 لا يلع بتل ا ىا ته وز ىلا ةفط اهدافلا مسا قرا تلات اجلا ل علي ابو موكداذا
 َ كر لات ملا لا ميرزا لاق لو لل كابر ذيبالو فمش ل نا ىلا تدعى ذلا
 اح باغي لل طابلاناث نايبلا عرور ىلو نولدالا مقابامبكن اد ةدايعلانمتسالفضيالو عش الن لورين"
 نمئبينلا ل لب ارب باني ونرسقنل ةوارعلارس !لدرن مين روك ص لكك :اهيدت د نوكو يعانق
 يدملا نااهينهة وج ب بيب! لقعل ال ىب ةذوارعلاب مانعالا ثعصو ىيكت لق نا ورع مبا لوقي نإ عزرفلا

 مالكلانا اهنمو لدغ اهل اف ى ات اضم تلت ع لكلا ناايمو ايرلا ل مسدس )هايل | ملل ورع

 أذ اول ءادعا ميكاب يب ليريرلق تلك ىداس مب ددع ل ان ى ١بلقلا لع

 نل بانل هادعا مير ناهي مبعان لوق حلك داب '؟ هورع بج ل كر ارزعتم ام لن بنج نع
 لام مادبع لاى ا بدقلا باب ناب ليو تادامي ىب د ةدادلاب (انصالا تمصو تفيد ري الف متدايف مدع

 رمان لما لصن ل حجيرقو مانصالل ىلدرع مج انف تعلو عطس تسال نا لاري نك لا رو تش
 | لع بصتلا جواريفزوجسو ؟ى قلك زلال حب طلال انعيارلا ناو ميل اذاكدلو هوريع د ويعم كد
 لدئالا لعد اوب ىزرتعم رتل بح الع عقر لاو ئتع ار اولغا لعد ) نايدبلا تعطعوا لريلاوا نيم املا برا تمعنلا
 نيفتيورت لق داوم هاف ىلا نيدميومتلو كلل جا»لرجت عفر لكك ىل نيس لت نيد ميريل
 ءايعالا نايف مم لاو بتر اريننب سيلفر اقسالاو ماعط الا تدل ٍضملا لع افشلاو قالا لع ئادملا بتنزتل
 ٠ ءل# ةزثألا ىف ءايحالا بما ال توملا ناز رشم روبل

 نال الج لم رتعم ارسال نم قري رج تاتي
 راد عجرورلا ل لوق ور لينلا نفاع: لئلا ىناع لع لوف ضل

 ناكناورسكوبق للاعترشلا ترسم روب لام ىارّشنا نت طع م ترزق ى الل حرارصا» سس م ىنحمي
 ليبى اؤييملوق لس ورا” نيا علب تدخ ناكن او نلب سيلفر تم ىودا امو طا هدو لع مام
 يار الا لش مارا مب نجر يمان اك لوث شك س#س» ارعلا نهاد سس ندب رك ركت عح
 ناين ايحوبلابقعناو يرش رلا لاق اذك ررصملا لكل حلا بوصصنم و اكراف نوب تانج وكن لد انفصو ىزلا
 رعيتس 'نو يرش روس ىلارهملاو رظخلاا يل ربثفلا بدبي الشم نإب بييجاو فن سا بتر
 انا لاف سم قورت تقولو ارك” تزل ار بخ وكيف فيز اردالا تل) عما كلذ
 هوو جدتدندييسم مرلق يرو هر انبي ئمومركشل نامز أردد اديسر ليس نب باذذ [عرولط م هب نحب

 رضاكطعل ورب ملقنإررورتفك عب تس تالقنادش قزف وير فر لبن اردو قادير ناين فر ثاداكأز
 . ل ازا ضو مالا نوكعو تاق متعب مدلل و سرافر جبن ف تعرط ماذا كرو نايبلاحرور ىف ىلاقو لين يرد
 هم سيوسلاب اول ويلا تنرتيلو تمرتدقو مايا لل ثر عل نيئ و |مينديورعم نيج نرحل لعاس لع تناك ة دل

 الاب ري لاقل ايباك روب ىريراصخرلا عار رحا ىلا رحم و ئم بتنا لل ليث ىرماىلا نيمو اف لوثع
 ىدلااقورتباورفاعد املا ىداويإ لجبل عري اف انسب ب ىسد لاق انمارارعادانفلت ثنو انيئفرفف تما
 بس, وراملا ف بساع مق دش ىلا هتصرمايجبسرف لاني لاقآ تيما نيا ريكي اي مكي
 ندد لعرااذافرحبا كامب با اسناد اف خنت تيك رديرلىر/ل جاور لفك لش نوني قنا
 ونال وفل عفإ قلتو ىروئلصم يالا كوب لاوارا لكو ورع اعلرشل ا نإ فتلثو هرعبالو رمل ششي لو سف“

 ملوث ههح__ لا ارتخناو حلاعئالا ةردقن رب نزف اىبالا تاب لذ لف اندم و رعبا قر اؤإ سملاععلا

 انئالصيق يرشح جلل يقفل نولي نادال ناي يرتلاو سوماقنا لانك خبال زعل اهلاردكيق لا زرفرشك نأ
 ظفحاهبلا عاما قفلا ناي برب اور شع انئث ايس نال بس ىف ادب, كل غري ينحط ابسالاوريعب تالا ندر شع
 رج الا قزؤلااماو ل فنس) ىف ىزلا باسم اء تيل ماذ شالا بن اهنا نموقرفلا نال كنت شيال فكس
 كلل نالواسمهرإقنسا مدعو هرقنس نال بري يتشريخالا فلس ا ظفح ميلا عاتي فكل فسالا باب ف ىذلا
 قد للباب مند املا نو صفل امال بورسلان تداصغ املا نم وفر ام قرفلاموارلا قو تدرب نقحتر يتلا
 لكل لبن لاقوىلاعتدلق لروما, د نيل ترتد رلو تل م« هديب ك ابدل هدي ولو
 روحألاو نايببلا يور ىفو رهان تدنب ميرم وقد لبي زمدمسا نايبلا عرورو لرادملاو ليزا ملام لو لوف
 ريق وريف داي تعسر ماظن وق سس ثا يدس خرا نيشان تناك لبا لو ىلا تدنب ميم
 رعود يب ماما ىلا عم وريني سوير اردشلا نا لخ ايل الد بيععسو تعسر توب ايئنإض جرن ةرايغو ناس
 زروق نفددق تعسوب ناكو تنجب ا شدا لع ىرعارل نما عيزوجا هذي هلل تلف لاا تريل لفريق, اذ
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 هني نلالاق

 ىف حم ْنَمَو هيج فاحت لاق ©َنّيِنوُمْلا نرى ْنمَو ندم َو مكتخلا ىو

 مح
 | يبا وبدل نجر حون َلاومتشلابوا ةداجحل ابق يي وجو نم َققكلاذل لوقت امع خويي نيل اولوداذدالا

 ءادعتلا

 رس نم

55 

 ه / صم 5 ا دداوحلا نيب اتلاصوولمملا قنوت فلا
 ل

 ٌرثْوعْلا وهل كبر نإ 12 نيْنوْؤُم هك ناك مهيأ كذ نذر نإ هموق نم جيوب ممن اجتنا دعب ى ا نْيرعَرعوب ديطلاو

 لان 3 نيم ]وسر كل نإ 9 ىوقتتالا 4 جهرا ثلة تب نطيل
 رنتك خبلعلا تر لع لإ ىرجأ ام نإ رجب

 6نْوُعْيطأ هه
٠١ 

 3 ير 5 2 507 . را م ورث د و 3 م ل رس ل وأية

 بوي ْرْظياَدإ ون وتومتال اهرذ 0 نوم كت أكو كلمل ض سالا تحت وامل ٌماَصَم َنْوْنكَت ,نوندت ريمض نم لاحتلمجلاو
 ا

 6 وباع امك يلع معن 5 لما ىرلا واو هب. حكترم١ ايف ِْوْحْيطأ وكلذؤ هبا اوتو هةارربغ نم © نر ايجي طب لقد |
 اول, ومتيصع نإ ةرِخألاو ايندلا ف© دفع موي باٌلعرَيلَع احا نإ رابع © نويعؤ نيت اس كج ونسوا يتكلم دايس د رس عب لس سرع و حسو . يا هدل ع 5 ا سرالاع ريو ص2 اري#  ظرسم م

 كر #0 6 ل سوزي. 3 ند و يس 3 نأ“ م
 قاخجلإ هب اننفوحخ ى نلا أٌرهام نإ كظعول يوعرنا) ىا ةاصا © مُيِظِعإْلا نق نكي ملأت ظعما انددع وندم 56 م4

 ا ىص اعف نع خرزشت الو سد

 م.ةقيبطعا نيلوالا قلشُألا ثعبال نا نم هيلع نحناكزلا !نطام ىامالل ا ورءاتحلا مضن ارق ىف و مم نكو ماقالت !ىاق يلا

 كبر © نانمؤم مها ناكام# هيل كلذ كا مدلابايندلا ىف نلف بانعلاب وينك 6 نيك امو« داعو
 1و سس يو سس يسب ب ع وصصسم رسصسسل

 رعلط لل 2ع رد ان وبعو تانج ف 6 نديم ريدل نم امام نونا © نيل تر ىلعالإ ىرخبأ امنإ ْرْجَأ نم هلع 2 هدر دار فلو طل هوي 27 نو ايفا اذ مداراللط مد1قإ نب اجه ب 516502 52 هر روت 200
 بلال ايست ل يل سيسس ل س ل صولا ال ناسب

 كف وخل لَك ذيل سرس دوب تر
 رس و لذ ب
 اوعيطأ مللت © نمر © امك ةفلا

 1: هبركوما'اهيف نوكيا هللاهكلة يقدح هيهلاة ةءادق قد يرطب عوز يلبي نم نيت : نيل يح نيِؤَ
 يذلا 6َنيركسلا نع تن [مّياَولَ كاعتهلا ةعاطب ©َنْوُكضْيالَو ىد اعل ابضْرألا ف نوني ولقي نا نيو رسل رهأ وع .

 نادل الج لع قربتعم اس ئتتلا نم قري رج تاني
 نيف ١ بيب زلم وليا بدوي هلا راهظفا ادب لاق امنا أن ولكى وق نا بر لااقرلو) كل
 نرمي اعقل واذا رول تل نول ذكى رق كا بررلوق نا قد ىو انهي هاب مهن اوؤتسسماو ملفي وحك ل
 منو لال بيكو الألب دارا نللو ةرارسلاو بيقلا مله اعتاب لعل نوم ملاع طوب لوريل اذ

 للوذكم نال فيد لجالو بلال مو !اهناو نولؤر الاف عباد مجاوقل ىريا مب اهتماو مران ىايا ١
 مافن ييسخ نين رخل رمللاو طلاب تقل نكت ىررلر ف حب | لم هد از و[ ئلاسرو كيو

 نام نموا ندعم ن/ ناكو (رابتالا ىل نوشلا "ىلا ةرامنا ناهيالارث ؟نينموملا نير لرث حل سس نلاك»
 ين افوطلاب ا مجلانقرعا ملوث ىواصر»ب ل اوث ادع ١ لك انلا نأ ن وجنراو ىلاجرملا نأ نوتيلا
 ىوئيدلا كابل ارابكو اراخصى امون م يفايلا وقى ب حل ىواص»»» يالا ا عد اهسلا دام قتلا
 لكن ايببصو ل مب ايمبص راو غرولبلامىلارقاكت أد نب وصخ انلا دول اف 70 ل ماد حئاهباور اهل و رايكلا
 ملوق حل لل _ - ىواصا» سم يطل لولا ع افشل :نجلا ولطيف ب رف 1 ايندلا لدا نمريكشلا
 نضالوسر مل لا لقى ع عرف شاقل رلوف كا كس#س» قالا مبا ساو :لمقلار اع ايداو كناداه تمزك
 كثي ال شلال نا وسر ثوكك دن م نع اطف تك المو رشا وقتل بجارلا يبا لوس تدنكث مف ىا
 اايلع ىنعب يكول نوصل اردت ري هااظ اب لق دش اصو» ل وعيطتو وقم لا لير اذلورتاو

 نكرفاسلاى ا ةراهن لق حك كا» يزف ملل ته الع ىب ءانب نوم (ى١ ةرارل اهل نون وقلي لوقف
 ريث قفملا ىروسى اقم جاب اهيعر# اننتس لاه كلدرش ةراملا ماس ال الاوطام العا نونا ذاك اذ راما

 ادذا (لعالا فلن ا ناضي اوريففلا لوقيل ىلا ريخلا نمي ارسل ام ليلا ىف شيرمير قو راب موال تحب
 متي نيرلوف كلش ندر» اب وكت عيكلثم :لعودادفب نيب لايمالاك اهب عرافسألا تراي زل تناك
 تيدزإع ىلا نوت اني الف مافسا ل[ب ! نورت ان ااذا اه انبب نونا قنا ضن كل دع امناد نورس

 شالا تراب علان لوث ضل ل نيل اك موا زسيلاء ليطلب ثدي قورابنلاب مجانا ريدي نار
 حل لل نوماوروصقلا يداوم ياما ايف تك ا نما يرانا ىف ضايح او ليلا
 اا ةءارغلا ليلوب نال عبرت لو هللس انا نرطملاد اما عبرت ىط اكوببو عنصر مئاصمل و

 كورفيت ايما قحل نبيكم زل نم هيب ل لاعبا لهو نود كل
 "ايدول لغا امئانبب نوما نوتوكال اي نورك اك لزق هلل لس ىداص درب / ناكى عبي عن حير

 لول ألو هرشك طري اثيي تسورم انكي تسو نر ييسر افلا تدل بج يطب "رطب ز اووى / أت

 ىءنرايجزتطب لوفي لال هير شلا غزل لشطبلاو  ةوطسلاو تنحل ب وريث .. ١ .. شطسو شطب شطب

 نابيو فو ماناب ملوح لفل كرا» بضغلا لع رزديو لتقل ذلارابجاواطموسب ارو فيلا, لق
 يسرا ون ارلوقكى اعلا ةداعاب نودع ايلول نك بم مخلب نا لاثلاو ابرريفناو لال ناب يم انا لما كا ابدت
 ذراعا ةداسإب لدبلا ولم امناو ركن ودعم او الرب ذب نولعيسال نوزنلالاو خس !ل قار مسيل ل ماوه
 لمت » لدبلا لت كيثاب ترر مدي ال تددرد ولوقلالو بي اب ريب تدهور ودم قد اور كي رب تهرتل املا نا

 - بسلا, :ةيومشللل رماد ماونتن هدهد طاعولا ىاًارشموزفملا لبو اب هرعلا» مهم ضار ئرتسإ غيل
 قضوا لق بلش »+ كلفعو لجل ى) انو رلوق» حرام ىدب ذا ندم اهذ اب ءادندالاى دينا تلك سس
 نفرازرت ى مم "ومالا نم نيرو ةورلاو عيطلاو مييجب ع بتمقيو مشل ايوا نحب اللا لوكسو »الا جه

 ورانا ناد علا مااا ىلا للاسكان ادور للا ندوكسو ماذا عب نيالا
 رو ثمياكا اوم قضت! نوال قف الا لو ملل قراول ا حيال اور اجلا ديلا 7
 ”ديلاوالوى كلغ ىداصا» ب رفوخ اد جياد ةديقلا هدب ل ةرامنالا مانبي تتيدتق ذر وم ١ نون اراك

 ميرلارلوك سلسل نيالا رازناو ترن م ندبق نم ةذاعالا هي انش ىزلااذباس حملوا نوت ب نكد واعد
 ردا مابا ةي امن لابد حبس لك تهطلسو ابيثءاءال توهعلا ةريرش ةديرش ةدراي عسر ىبوربرعلا عرنرلا. ىز أ
 وليل اًينعاب ثم اور تيزلرلوأ لسا لقت رانا تناك ل اون يقي نال ءاجنرالا مدي نبال
 فشلا ف ى 1متر صلسطس» ذنب ماس منان داعتلب ضو نيد يبع نيدو موب لعالإ مادبا
 يلع ال س» سس ايووبج نب و ديببو دس با رثو نيب امرعل ١ نمل اص ش اهو لغالا بالا ل محم 2م

 ييفنات انج لوقو نورت عاف ن/ل اص ن يئس لوف اندم اى! ناكل ااذعص ف تسانزيب ىلا جاى اان اهئارلوف
 ءايلإب ليلا اور يو تنل بلذكع تح لكو دم ةرصاولا عبج سا ول لول و درا انو يروق

 رلوق نيل لت مررت يطر ارب اهئ الخروب هدعبو حطي ا لوا ىف رب اهعلط لوقو اونا هن
 مكسب موب لاك امال كيلو ليلا هرعيوونقلا يرش فوج ف تسيبل از صنك ع طب لوو ١مم ايحلط
 رلضفلا/دلإب لختلاورف أو ليتل رن اعاومرلاثيدحلا د روااذلو ناالاراوطاك نعد ليلا رار مي طرلا
 ثان علطو قنا لختلا نالورثثلا نطل نبل تهبط لوف لع ىواصا» «بيرعلاء نع ىلا رراهشالاماس لع
 ى .١ قيال .تبملا ل ىزاهثد اسس نيف ماا ويطنالو ريو بطلها كاابتم عطا تعطلاو/ لنا
 لبق ان اورق يذلا ةعستلا ميسور ليثو نوكرشملا مهسوارملا سابع نإ! لاق, اورسم او مما ف نيفرملااوعيطتل و
 لوماقلا] نيقذاع ى١ نير فرماع باو نسيفوكا ذم ارق ىف هاطاسملا بو نب ارفلا نمل نير عملا نمش ا دل اوكا ىف د
 و ارو قرعة مج ارو مرو 7
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 مهرطم نر َْدبا م ءَم ك الهال ادلمب نم راج ارم زو ركطنمءرمهانكله 16 َنئركإ) روز اهاتكلها ككقايلا
 وه يسب امرؤ معو 5077 سمعان ع و دس هلقطر ع ىذا ما لو < م لو أ سو ه5 رية رم حر ١سم ل ع

 أفتكوح واقل اوةزمهل !ننحةءارقف ووين بقر ر/ تطيح نوع وهل نإ و اكِلذْ نإ 3
 او

 ن3 نوقَتتالا مةثركيمل .نالمهوخ !لقيمل كيش ملاذ نكرم نيدد ثئرقرحجتت ةشيخ ىه ءاهلا ضقورمذلل| ىلع

 نر ئوككلو سوما ليلا اوفْد 6 نبينا تَرْلحل جب امن جنم دك يرن زن
 اق ءايْش مهقح نم م هوصقنت هز طين أكل اوبشن وق ومتلا نازي | قويا ساكن رورو نيصقانلا يزيل

 كَفكَح ْىّرلاهنَثاو اوشعت اهلماع ع ةركم لآح نيدسفمو سسفا ةشاثدار كبف م مهريغو لتقل, 6َنْير شم ضل ف ار 7 ١
 (م ليبسلا“ عطق و نريفلا

 35 . ىلإ هدف .. لع و 9 رت و لالا 2 علل 9 كرب حسم هه رو س5 4 0

 هناىات ونزع أابمساو ةليفنلا نم ةفقخم نوني رسما نم تن اتا 4 لل قيلخلا لبو
 أَميملخق لاك كيلاسس ف 6 َنيورضلا نم تنكَناَملاَنِق تعطقاهرتفو نيسلا نكس يمكن اين سلك رس و إو سكب يسار حاط سوء ١ ص سرر 9 "آيس لاس ل 59 .ّ : ادي رع سس ص ير سو اب ع سر وو ل

 اوقرتحافاران ميلع ترطمأذ مءاصاديدشرحدعب مةلظا ةباع ىه دوب رعد هبَدَم هيمكر ابن 9نل6 |
- - 
 نال المج لع قرهتعمل اس نشل نم قري رض تارت

 وقى ل فلا 2 ليوا قيم نا ىلا ةرا اريك ل
 لاق ثعل اعترشسا ينفر ىيوشال) ىلا نيكد ابوجرتا اك اعدب ةرصتلا نمل ابوجر ااءرعب اهبناران وأرق هرب لاق

 مل اروسلا وسما ىلاغلاو# | بيرث اب لوالا يرمإب اص راصو ماء اردن يتم اع ارو ن وتتسم اذكري تيار
 لوز ثتاهسوب ف وابد مازئالو كازا ري تم ور ثق تن اوامر نم بر ظن اى مالا نت يسيصنز رق نس
 الوزن ل ماط ملصق تسسبلا ميل باذعلا مرتو ءاللا مو ىلا ورقعف لوف لاك ىداص :اهشب
 ىف ىرامإ كلانا مويلا دوست مااثلا ميلاف رت ممم وجو رتصت ل دالا ميلاف موب 00
 يلا ج»ةز نيا ناكو اهي اريبصفن درا دقرعساو ربا ىف تدي اهيرنف ىاهأر بمب ار ىارلوق
 لل 4 الامارت تلذلو باذعلا ديئاممدئعو ا ةيونا باذعلا ل ولعن م ذو ار قت ىلع نيعدانرلوق
 8 رو اجيال رافللاب لئاتلا بازملا نا ىلا ةرامشالا نيكس الا نربي ةروسا هرب يعقل ا مم لك يرازيزعلا وق

 رات ير ىدا:ر قرت ف لن ايمالار ولم نم لك ادا مشو ابيباط نير لس احلا ةيرلا وام ١
 ميلك يف اعلا نمدرملا ليقو روي ثانلا تيفو هترنلع ب ىانلا نس نارا نرنأنز يحل او يمل اعدل لايب س لاول
 حرت ريغاذكو لاننا ى ارو كك شا# نايك مريض يف كر ايبا نيم اولا نم مدع نم نيت ل نانا نصل او
 زرالاهزب ىف تر قت تسديسون ميت عض م طول موق دعا ىف ناك ئيبتلا لف |هرنيف لق عليل تااناوبيلا

 ا راوصوم ا ل ناب عزرفلاى!لبقلا بج نيلابق !ىارلوث كح ىداص + كوحج ارمي ااناورشن اناف دما
 لسم» عراباو لسا ب ئرقار ع ما ناو رك عنا لوق ىف يضايق ىارل ف تش لكك

 وسال وترت ن/ نوت اوفا وحلو انديل نم هانورطو اننا نب ند انجز نما نيل سلو ن ل“
 كذ نر باتعوزملا تكذو نالاقنا نمل اقل ا توزن لخسو نهيان روث لأ كراع: لاع
 هدم رسر قولا ضير لعلى ن يلاقرا لعن يخي قنا نئلجولو وز الب قلت اعل ةقفسي دلال
 ريرقورمشلا ورك لفرد بإب نم يلق لعرلا تريهق عرايصملا فو (تسسو أر وكس ال نا عم ىلاوبب» لوصرملا لل
 م / ىو ١ لما مد اوفلا قي ءاهديرّشلاض خب الفلا نو اغلا ةرابعو وان ةغل بعل بماي نو تفل اذ

 ميو لالا نم فاك ادانْتسستاو عادلا رح ةيبعحل | يضارلاو كلب يضر تس اكو طول ةرما ب # ازرجالا
 - جرود ا» ةلباداهيسا تما لو لش لراه:»نايالا فيلر اش ناو مسالاارب يف لارتشال نونطوم

 تللبف يللا ف سما ام اهناالا تجر اهنا ليقو طول حم عررخت مامن اف ةيرقلا ىف قابلا رلوق
 بساع بيزارلوف ل هللا" مولعفلإ تيه ار موق ىلا للا« تاكد ابي دفناو دك يق الا ف تناك
 ىف ّآرقلا ف عماوم عل را مالا طفل حقو رق ور اضتخالا لع ةروسلا هرب ف تر نلا ص صقل اخ اذ :لكالا

 تصِغ تبغ يرلوؤ حلل ا ىواصا» نيدجتلاب نقيل نايرخالاورذالرجلا عش لاب نايلو الاف ضد انب ورجل ٠
 ابننا ما بيس رتب نب بقلق ىلع _ار ثلا عيت ةضيفلا سومافنا فو حرمت لجو شرب خفلإب
 تاارعج و سشوار دس الوقف ل ىواصا» مايا يامن ةربسم عم نيبو اهندبو مين ربا نب نردم
 ىواصا»لظلا ميل ب ازعب اوللبا بالا باحصاو بيل اب وأب انيرم لان نب لبالانيلا بيش سا رقو

 شرع ىبضوب و تفيفطو رروم ايوب بهاد ليباف موقت نلااوصقنإلو ىا اوفر كم الو ريل بلش
 نزل هلع فرادم ٠١ يلع ل لف لحفلال ناو نص اقف غف ا نإ لل لد رت فرتل توك ورز
 تلال لاو برع كور لرعلا نازيملاوا نازيما موقاوا نزيد اورقلاب ساطستقلا لوما ىف وسلا
 هيلا لبجباو ةرخنوا نيرسفم ى ١ ةرك يىلاع نيرسفض و ث اهب رض اوشعيل نع عراعصلا ىف لا ينل مدل
 ناررقل نو "عسا ةخلايملا لوا ليج او ىا تاضملا تزعل ع مالك او قيل 2و او دسطلا ليا

 ملاح وحب عيبا ل وأ للاخ لب تلتف ىطفلاءاو ىا ايل ام يحل لة لس آس# ك/ قالا
 رك لاطواولاب تن اامو انو واوربجإ تمم أ امو, نعق ف ءاج ه؟نلشر شمل الا تما ادرلوا 2

 نكي نلازوكيالل وسلا ناد ةيرشلاوربيشلا مبدع لاسر فل ازغ ايبالك  ايضه كر قثو اولا تلف داذ
 دفتر لوفي ليل لمج مرش وبدل ماركس وكوب دصماو حملا ر صقل لف تركنا ذاو ارش بل الو اروكم
 ريتا لع رقلا لكى دالاو ابل مغ اذا ةروسكملا نال امل لم ال لمت وقل لا بس نمل ل يتلا أ
 يرخزلالاقةزلاو ورغم اذ لوالا دال يفت: ىطقس فن ضو كد بسلا نوكس وق تلسللا_ ىواص
 مو ياذورلوق ضلت »نيالا ل عجبي وريغل لال زب عش عجتواررغم نو ازكعنعسكا نإ
 باين, ل مل ب ارمبلل ل ما نيك ميلا كلذ بس ذو نا ىلا قدا اهيلا ال ميلا ىلا تعي وللا
 و ةرب مزمل ياو منبج باولا نبا مهبل جف لامتردا نا ورطو سارع نين نع در اهنس لزم ىذلار تر خأ
 متر باح لاه شنا لسداف ارواح ميا الو لظروعقن لف مي اولعدف ميس افلإ اف اريرشاو
 ارانب ىلاعترشلا اهيهلا اوس ترج اومن اهظ انمعب رضع ىو زف نيل ارو اورو ادربب اهلاورف
 ناكن يب م يراد ىفاوعبصاف ىلاوتالرق للف ادابراوراصف لل اولا قحبة حاق الا مب تجر
 م نا امضادو لا ميلا باز فانا لو لل ميرال - لبر اميفاونغي
 لظروعفما مب افنإزهئاف اميل يلد مايا ةعبسم ا ميطرشلا طلس ناب ب لاذو ءلظلا بانر يفرغ[ اذه موي
 مبلغ ترطماذ اتت اوعمتجاف اهينوادريابل اوريتو باحر بتقللاذ جريل, لايرا نا ل اوطنصاف بسم لو ذام الو
 رووتسل اولا بلد ١ عز ري لزيت لوث روعسلا ولا هيت, وقح اق اا

 جرا# حرابا و لما ىا ب يرق اهل يس كا لسكس
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 نم نوتة رخآ اهلإ هللا عم عناد بارشلاب نوبوجحم نوم ةكئ الميل مل ميلا نع م كد روعيطشي امو هيادلزغي مرو مواسم ل 14 اا ف 2 فلق 21972 خضر هلا يقل كر وود اسم ب
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 | نيلالم لمت قرهتعمل ار سا نتلا نم قربي هم تءاترلتت
 لاو, فذ كارل هل

 20 0 موريطرشلا للا لوس ةيستراصتضلا ليل ةركذملا با
 ةوايعلا ىف ال الاو اطلاو ىوؤسل ايرمالا له نوقفسامب ال ةرماو ةنخبيص لا ارهاو لسرلا ال وب بس اوت
 مرره ىف ور, نييلخلا بر ليوزتنل ناو روق حط لمي« ةلاسرلا غم لع بالاخ ا نل عانت الاو
 54 «رحسالو ئابك ورتب سيدك ادت شئانع نم لزشم ناز نا حس او يلع ل ازنملاو لنا نو ىلارعلا
 نانو هيلعرشما لص ةوبنو نارعلا زاجل مسيننو صصغلا كلت تك يرق اذب ىوانعيدبلا لاق كوك
 ورك لاب صخو "يلق ل عروق صر لس ىو اضيم ٠٠ يل ادن تلا نه ايتدالا نو ال اممم نمنع يخل
 بل ملابس دقلا نالورسلا يلع زوييرل_لبق ني نكمت لولو طيوفك لزدملا فل نار كويل بطل ل غانا
 لوقعماو ثيرحلاو نآرقلا لذ ل ل ديول ةزؤخمدانععالا ل اساء رايتالاو زينل عم ال قتلا ل
 يجمل نادالا ميلر لص وقف تييدحلاآراو بسلرل ناك ياكل كلذ ىل نا لات لوقث نلرقنا ١
 فانا باقل لاف لقتل اباد بلغلا ىبهالا لكرسي الف ترش اذاو هلك دجلا حبب تمم اذا غم
 لجنا نضال ترا لا مد انمي الاب لزنيام عج رعشس بلل | قاف اذ اور وتس لصحيمءاضع لارا علقو يلع

 لئعورلا بصنو ىاورلا ير شنب ىا ل نري شنب كب لاو لكو ةركو ماد كال ق اق لورلو هل
 تباين نقلا اناا مب طن ؛لاقلا» لزب فد نقلا لذ ى بلوف مدلك” لزغلوغل نر ١

 ىواصا» قو قرص اوين قلل زي مار تعر ايخالاو متحلو رازي ومما تاكذكا سيل تزعم ينل اسف

 يلو وكر مرقم رت روكا عنب وفرع ىا لومي ثلا لص |ديشدا نقلا ىاردهعي ناار وف تنك
 مارا مدس اوزومك نع إب نب و نعل و ديس اورس | ىاورتف تيلرا ميو رياصاو لو تدك ىداصم

 "حا رعي نااببحساو موقد نير يضر نا ىلع ىا هر[ بصور لوث يبل لبا, مخ الس | نسر دولا
 و لام مو زمانى ابب لعاف ذا لعوا اها نك لدب لاو ميل ارتد اسبسا اهنا لع ىا يا عقر لوقو
 قو رعي او قرم الا ليتر يلع ملي ال ارحبي ناو امس. ن دج نازكالو لعاقلا نمل دي ملل ىلا
 ملف كازو لعوركزملا ف لحفل ١ نرد ىلع تعصو ثا مي 1م اعبر بك :٠# دورنا لعرب
 تفرو بسنلا ءابب ا عجب ذاب بييباو سيك عصولا نيب ال نإ نونلاو ءايلإب عجب يرو كننؤملا
 يؤكماو نر هبل ىاروب امنا وشل زب نكن يشسو ما تعفختى ا مجبا عب لوقف ىرعشا ىف يرش اك
 زيا فيفا رلوق تدل شس_.8 رمال داش مدلك وي ار غن ماسلا ركز عرب ءلعف لهذا عب نورين
 ىف فكذكرلوق كا ىلإ ريس هاندا م اهمال ءارقلاب بيتل !(نل امتد لس اين نم اي اكسل ىا نوتلاو
 هي فاك لوقب يلع لوفرمما بي للا لع ئاعريطلاو اناس نلطمل وفل ىب تدور دعم فص الئ بمصنلا ل
 مز غل ىا لوكا ريررصم امو لعاف وتنمي اول اكامو كال بصنلا لك ىف كاكا نديم هنن | نينو
 وهف مو ةلثع ةيفانام لعب قو كرام !مايفنتسالا نا لا سلب يم طيف و باذعلا عفو لو انما رعت
 تنزع ناقل ه الس ير يغلاو نكس لومصلا ت/ذ/م لو لأ لاو لعل ل مصنلا لك ىف
 اهبرصايلوفض ىلا تددت رهن (عبتضاكاذا نأ تيءارف لوف" ل لس ىداص سف ا هداقإ اضم

 لاشلا تلا ناف نورعوب ا وفاكام لو متدايو تيبارقا عرذانت قو ايلاف ني يفقس "لجو ًاادورفم
 نيد ةلكبا هرب نيو طيار ناديالو ربك قم لوقف :هايؤتسالا ةلجلاوب اثنا لوقو لع اذ اوذاكام اهب تعذر

 هلم او يلعاؤ وريث //ءاي ل تيرمضاو رتورعولاؤاك اء تيما ذا هريرقت ردقشوب و تقوم لدالا لوعفملا

 ام نلا لوقت لع ل انير انما لك ا ذب تعوذ مياوجو رحم طرشل اورد قم رياعلاو انعيلا نايل وعفم يه يغتسل
 فكذ اني لف افرع ةيئان اهتلعج اذ ١ اءاو ىقنلا نع درب دق ماهقفس الا ناو قلاب اهل مرق الو زن اينما
 هنا ى اذا ةيرقنم نالب!اءوريلوف سي لل“ ج٠٠ نيس أي اطتس؛::لمج ناو ل الا تييار) لوقا
 ماقول ناعم ضف لذو ميايععو بسلا لوسرلا ل اسرارعلالا ب رقاب ال ثا ىلاعتو تاع داع ترج
 ماوصل لكس ىواصا"لرعلاو ل ضفلا نير ثاد لصفر حب تعم ل كبك ىف تعتاد مالا لوا نع
 عاف ئرثخئدلا لاقو ىفنلا قلما لذ روسو اهنمالاع ىوكن اد ير قاف ءلجلا نوبي ازوكم نور اها
 تساق مولع ب اهكابلوالاةيرق نمانللا امولق ىلابتبك تت والارعإ لما نثداولا تر عيكت لق
 مناثو لسلق ىلا كت هوصولاب ”دغصلا لصور بكت لف تري ذاؤاو تفل فص” حج | نالوا لا كرت الا
 مب ايناو ىلا يدم نالدزنم عمرارمالا شكى لاف نورزنم ام زرق دلل عم

 دوس نع ةنمكا ىلع ناطميلا ميقلام ليف نه نإ كك را نرقلا قف ىا نيك ملا لوقلادد ميلود
 امو لوق ملك كاناطمش ازئأرندو اين ددرفو يسر افلاب نيد ايلا ب تلد زتتاءو لوف تلك ١
 ملوث حالا كرام »خل ادب تلت امو ىلا لع نانا قل نربط اهشنا نإ نك شمل ا للاق امل لا تل نما
 . ]| رزئاو تلزلاد اغا ىراكب هارلوهلقن» زلال سس سرور ب ب امس ع بش بم ا

 مرن اف لاقت ينح يرن وطبلى دع اير بف ب اب دابب لع اذصلا لع دلصولا دعس نيب فالا كريب
 مل ّئاور ىلو يمل ىلإ !ادي تمنت تمل زث اننا زدلا مويلاب ام تلات بسال لاق يدش بس اذط دي نيب
 يلا نمنع قال كفل اوريشسما شير ثوم اب تمل ند يور يطرشلا لسا لود للاقرنا ةييربب ىلإ نع
 كفؤ اا) تسش | ىلا, ل دلس لان ب لع وع اال نص اب ع فذ لإ لسايعإب معا ال تاه بع ىب اب

 اونا رئاطلا نلارلصاو عضو ىا كين ايبا روق لل لا ماير قرتإل/ ل نير قلل نا لعمل اذهب
 ام نايل نبلو عطاؤنلا ىف لش واط اف حانج عفر نار يطل ضمن لاوار اؤاو ضف رح انجرسكع رول اجيب نادرا

 لوك ادوات ضفاف لكون اطاو لوعنتا نا تورز قدا ودمت ام رب ىلا لقف ملول
 فلرادم "٠ هر رشساي لاششلا ضربلاعا نمو رزه أر تق لوم لو
 لاو ينعمطل اما نارقلا نلوك ىلع راو يفلح ا تلم و تامل ارق ىلا ةراثا حسع
 نوصل رز ن ولو مه رربط اهنلإ لو ايبنالل وخلي ىذلا ىدلابمجالكد إلا نناكتلا لا كمل مزن لو هع
 تاولسلن داوعنمامل مير شدا لسدلو اه اهو قر تسبب الوارف كف ماعلا ىف عقفمس لا تايم وإلا نلاكن او الاميل
 نيالا ]قل طش مرمدلا لعموم عقل او ني ايشسلا لعد اهلا ساير سن ادق ديت بهل مدي ادام ثعب رف
 - ىواش !؟ ثلا لود لع بط ايشلا ب تل زمن ارقلا نلا



 6 لأ ] مما. ١ ٠ ىرد للا هو

 نجح كيري ىيلا كروما عيمجيلاضوق ى اهلب ايو كارير لع ادواولاب كوت ههللاريغ ةدابع نم 6 قرب ريح كييئَرْلا كدوما عيج اهب انويح ا ريزعلا لك ءافلاوواولاب كوول ريغ ةدابع د م6 ىرليتئاوتو | سو سا رب وه ا ا لا تف رماد م أ هاكر لي 28 5 و م 0
 اتتسستة طا ساما محم هات

 ىلع لَه كيدي َمكَنِإ نيدصملا ىإ© نيرا ف اًدجاسو مكر و !دعاق مآق ةولصاكاكرا فى هلو وللا ىلا مووت

 اقري و ةمليتسم لشمرحلا ون بكِ وأكل لوك لصالا نم ني اننا ىدحا ىنعب# نيل ُلرَت نم لَعكورافك
 .٠ 2 1 . كار كبت ثالخ م اس ريع ل ط مب 5 3 و م5 ول سم ردو 5 1

 انه كاك اريخكب نك ومما ىلا هومضي 6 وبن او ”سكلا ىلا ”ككالملا نو «وعم»ام ىاٌهُهَتلا نيطايشلا ىا نولي ةنهكلا نو
 2 95 . اه ارم نيط يشل يلا ع 6 ل 9 2 410 مور 7 5

 سلع رد نوم وم ليرهزف مهتع نووري و هب نولوقيقمهرعش قناه |هعتي زارعّشلا وءامسلا نع نيطايشلا كج نال
 هال ا اا اال سم ص حسيب سس سس ك0 لامر تلي ىبم ءز شنت | قا

 -ى1 6 نومي الار اتلعف ووين جونا و اجه و اح نم نحل !تدز داجمف نوضع 0و هدوتقو مالكا ةيؤوا نم داو كك نأ

 هس ووسص ب سدي , 2و سر مللو رى, سي صللا ور ١ نذل سم وقرا رو مشل
 نم راقكا هدم ههوجهماؤرتناو ركل | نعر عقلا مهلغشبم ل ىو هلأ ورك وءارعشلا م تدلل اول عوام نين لإ نود نكي

 ملح ْنَمدلإ لولا َنِوِوَسل اهلا هدا توج ىلاعت هن [لآ' نيموم ند اوسيإف نينم للا ةلهجذ مصلراقكلا وجيم اويل يشب
 ري رول 1م 5و م هكتلباياطر تااهجبو 1 رم ل ا و رم ع م سد مآ سوف ج2 عع هم “ ١

 6 قويإقّعجرم رام نأ تيعورارعشلا نم اوملظ نيل | ةيسومل بل عىل تغاات لْثجي يلكإو لَتَع اكحكملَع ىلا جت
 نبق مالورعب ىذلا نويلقنيلل وم“ 5 35008 5 1 1

 ”2__را__.روعشو سمخوا عيراوا ثالث قو ةكيكم لملا روُس-قوملاعب نوعجري
 8 9 د1 ناش دع ١ او ١ ١ كاسل : ل ا تيوس رو 5 | س ١ هورس 5 ١

 _ 3+ ارهظم 0 نيم ايكو هتع تايا'ى ا اَرقْلا كي تايالا ه نه كلَ كلن هدارمي لع | هذدا سل وحج نضحك را حم

 َنوميقيَنْبَلا ةنيجلاب هب نيقرصملا ©َنئيِوؤملِ ربوة الضلا ص داه ىا ىّرُم وه حفص ةدايزي تلك لط ابل! نم
 لل رشم

 دا سبو هندب لصف امله ّيعاو لالزتسال اب اكومل وي ©َنوقويْمه ةرِحْلاَب جهو وكر نوطعي َنوثْؤيءاههجو قعابرب نوتاي ةولَحلا
 تفك ول 21971 د ا اي يك تشقق تطوف ٠ روتر وتاب دانا رق وقد
 كيلو ندعاهسقلاوق نوني © نوعي كف مسح اهوار ىتحةوهشلابيرتب حيبقلا هه خا ومكر ورجال نياق
 لااا 1 ب

 ” اا لا معلا م. م موو 29545 تلو هم. 17 جو هيك. 3 3 سيل سس ا

 و كَ و حسيلع ةديوملاراتلا ل امهريصمل©َنْوُرَسْعَمْلا عم ةَرِحاْا فور سالاو لعقلا اينسلاقىكدتما بانل كومه نبذل
 م ص ص سبب يسع ١١١١١١١١١١١١١١١ بييسيسسنسن٠شسصلس

 ك0

 ةلمال ىسؤُم َلاَقْذأ رك |كلل 5 ق كويل وي كح سع نم نوم ةنينندبكيلع يقلي ىا يار يقلد ملسو يلع هلئاؤض ىلا باطح

 تالالم لك قرهتعم اس ىلا نم قربي رض تااّيبلتت

 فيلقنو مقل يكلي ىزلا لقتل "1
 زاد رول مايقزا يبو قش نم ورا تنقد يدل ىزيكو رب لوب ارتدنب ىلدحت أتيسئ افلاب كيد
 نا نع يعد درك ل اذءن يلصلا ني مذ ةوصلا نارا فلوق فلس لن لاعننل هر بكن ايدنوددجس عروأد
 بظئري لتاقملاقد طامي تيلصا زر لأربو ةزلصلل لرصد موقُنن دبي, ارب ىلكلاو لاق لاقد سابع
 بانل ملل ب لسا صل ماعم اإل ماد ا نمر عتي كفل يمر عبي ناك تاغ نيدصملا ف لرب
 نابي نيطايشلا ىا وقبير لوق فات نيدلاكا» انكي رغم الاغا انس اكن يسم ارك درج لو ىلا
 مبعثالا نت مب ايلوا ىلا عرومجل اايقل الا اقل ال امو كلما نا ربو سم عسل ب دارلاو نظام تسلا ىلا نوفل يلين
 دانمبام نبي ضفانملا فرب عقاد ءاهسا نكن د ايشلا تمسمجب نا ملون حصلا# كا داق رضاك نول
 تاوللموز/ل بق طايثلا نكرشلا نئرابخا تأ هبا نإ ف لو لصامو نولو زعل عمجسا نعم بئرا مق م

 نم ورئكالو ليس ل مل ملل هير طلا لك مووتو رهلاياو مد ميطرسا لصودوتو لب ناك رإتن اب ليس يو

 اصف ملا تبرع نلازوإ نوزوما ماطلاوب وووشسلا نبوشسين يردلا ىدمرتشلاو لوف ى لل صا: نيطايثلا
 ندع ل ارارشلاو ملوث حبش اكوام »مسوي شدي لص طلا لوس نوبي انا وزود رماو
 نكن ودرب هرلوقورشلا ىلا ب كو قي وف تكس ردرلا نس نول اضلا عبي .اوشلا نال عاشبريك الورش
 ولولا لا ىلا فلي راشا لكلا بدوا نه لو ملح ساروا هكا مبلل وقد داوسلا نر اولا ناد دري ىلا

 كا نوير مملو لل ىداص بوتر نيا ىدديال ىذلا تددالا ىف ماهلاب نوبل مالكل كيل نوط
 بكن ارلورن بسس ل هوم نيزلاالا لوقت تل "ريك لد ما, لد لماقلا ل كوري“
 رت اسلورطهجمدب اهب نما كلا دريدا لس تلا لاير حلا ىف لزق مل يلعرتلا لسيما ا سام نبا
 ىواص لباورعشسلا مف ىف قلل زا ىارحتلا ىف لمار ق لوقو للا نأ هد مهنومرناب ناكل هيب يضل ىذلاو
 ناديت ن باىور فلا نإ بعلو زم اور رشا ديعد اسم ينسوا درس مب ءاوش نسل تكا
 رش 1 دقاول اقف نوبي مس مسو مير ثلا لصرشلال وسر ىلا شدا »ال وم دايخ اءارعشلاو تلزنال ماعم
 ىبد اهنم تايآةجارا نك يم تن اكن لاو ةروستاواونم /نكرلاالارقلالزناف ءاعشانا ناري لزنإ لح
 ء اي لاق مةئرتما طائل انش كور كام لاك اخ نما ب عررص كيم ناوو فلاب اولا
 لاس دقادربارمزغازيكئتلا نم نادإركن ادب نس نااقف ماب مكي لعب لو ريطعرشلا لسوبملا لا يلع
 مسعر قلا يتركوا ناكى جا لاقد عرج ا عدو نحن ازؤث عيب نمو نصر نم ملكا اهنضرشلا ىضر دغنأو
 لالا عشا سعرا ند ىلع ناكل وقيل عرشلا قس ناين اكرعشلا لول ثر شدا ضرر ورحنا لوقي

 3 ل ار وا

 موقلرهس |ىفاربس نام عي سو هلْ اصر شلا لوس كاك تلافاهيعرشدا قير دشلاو نعى ورد عمك

 لرقلا يدرب ناصر ٌيرَسلا ارنا لوسر لوقو موريلطسدا لصسلا لوسن نكن اني وارثلا لوسر نعم هيب مئات بلع
 بلغا نواة دلة ر شارف كاكى ار شكرا ورك لوق كيل ٠١# سو يطع را لصرشلا لوس نع افيلوا مانا

 رثالوي عبو بدالاد دب زلاو زطلوملاو تا أو ريع امم اولا سلا ديجرت ورداق رش اولا اؤاورعشلا نربط

 ركلغغلاوورعلاب سر نكارذلاربزوبا لاق بريف يام تلف الا رايلصتو اولا سو يعد الص
 نمل ذوو مير سلا لسا لوسد يب نيد ايجب اوور ىدارحب ىاارلظ مدعي نيل وف مبلل للام روع
 للسلع شلال اقلوف حل لس لراس ٠٠ يجب مسد ريع للا لسا لور بكن د ايهاب قلخلا تاو
 ةماعلا ننس ل ريم دعا نه لوقو مدافن دب ”لي تم ىلرافللل مبكر ند طفارزاوج ىف
 تلت ادقد ابكى زيي وق بلو لج »دب اني رلظ م ىلع مذلا ويزين مراظملا زويل باقل ا
 عرق عبار يقلب :نصق ذل اثلا لنا نق ين اننا ناو عم ىدم تعقل والا ص ص حل ةروسلا زب
 باوب فص ةزارزب نطعر لوكس ب180 ىداصا» طئعاومو مكينه قل ابورموق عم ايو نق سم اذل اق عم
 رفض رف ناك | تدوطعم ا نإ بارما لضاوبو ندطعلا ةدئاف اف داو قعب/ن رقلاو ب نللا نا لاقي اك

 و هرج ونشول وقوات ميد رلوق حبل كح لارايقعال ازيك ادي اكريلك ند وطعلا مقلع ريا
 ةروصلاو و” صتتيل اي نأ تم اديعا راب وب ىذلا قاع اأر تملا نيبو ديب لصف لورا نحت ةزخألب
 ىلع مدعو رورجلاور ابك ابرف نيو نيب لصن ال ميدي الق ىذا مزلامسريع او وقل يار ااا

 هديلنل ياض اضتتللر مش ار ىرتخحزلا لاق دوبدلاب لعيرعشلل ىف امال مح لج وا ءلصافنلا لكل
 وردي ةرث ل ”لالرلل رشا نو للاحك او: يطيل واولاد صاصعتخالا ةرداذ ا ىف يفحي اَلاريتعلا فتق لاذ
 اجت فوك مير د دوزتلاو ةريجل الا اهيل وري اوف تلك كاري كدرصو الا ماو ئايث

 '«عظنو زعم (يحسشي ار نوكردي ال ابين نوبت ب هرّمكو ىو انها لاق ريت جو اف :نح اهيوري مف الو انرّنع
 راف فلاب تكونو ليطقتلا نم اهب لع ديا برع ١ نالوق نيم لخا ل؟نورصتلا مرو بليت
 فال ولايهلانبب ىب تعابجل اق اينما ىل جنم ير ل ىف نحخرثكا مهنا ينحل ناكملاو نامزلا تلقا تحن
 هئامرز فالح اراب مدع او شيلا عيب ار نال ناو و بد ب اوت مقلد قد ةرخآلا ىف ل نصت ال نما كل
 لان يباكتلا نايل ال ىا ةادب ل جا ىفو لعفملا نم ذوب ةرثلا ئ حمي حل ةرشب لوك للا جا تاكمد
 كلا لاو علا نإ عش ايم عازل ميل يطميزدل نمرلوق ضل لس# ١ هازل نارا يا ؤسريبلا ىلو
 اهنهو خل سلا وم افعل اكو, | 0 ار اوس الاو لصقل نت لع رح !ةلال رو علا مرن
 ئ ئكلا عيل نمنع نى ميل مص وف بلل ىداضبا» تاييملا نشرايخالاو صصقلاك لي ميا

 صا» ص اخ ارم ماهلاركذ نادل اميل ملاعلا صورك د' ت اينجل او تايلكل اب مولان



 ١ لغلا ممل ظ ٠ هن لا لأ5

 اا يدالج ا مح
 ريكرتا ذا امراض سك نأكو قبرطلا لاح نع ربك مْنَق ديل !رأناديبعي نم تربصبإ

 ىا» بيكن وني قلرهد قمر نورتو بسب زبي نم نو وكاولل ناي

 كرم لاوتةالاورات نم لدي ءاطلاو © َنوطْمَكْكَلَمَل دوعو لين سار قرا: ةلعش ىاانرترتو نايببلا دفاشألاب سف باهش
 هش سس بسب ب ب ووسع بس ااسسسموساصسااهبه8ال كا ات

 0و ماي
 تمش| نإ مروصم ىلا نيبرو نم ريسم دنع هحجون

 ىا ايو نمو ىلنوه ىارأٌتلا ىف سهلا كداب ىا كروب ناب ى ايوب امرا انلَو دريل نم نوتف سن اهتتو مالئاوسكير انلآب

 هللا هيزنتهانعمو ىوون د هلمججلام حييل تروم ناكم ف سب اقيَو فرحلابووضنب ى حتي لرأرو نكتلاد | كيما
 أيل ةفيفحح ةيح ند امأك كرتركمأماركِلذ اهاقناد هلا ضع قل ثعْيكَحٌريرَعْلا كلان ناشلاىا انك نومي وسلا نم هو اص 8 7 0077 7 طم حر رس شى ع غل و سرا نو 1 ا يب -7 و

 لدي ةفهسفن قرم نك ا! هديغو ةنحادم © نزيل ىددع يد كابا قا اههمن تشل ى لؤي نادت لاق مجبر ما هك 5 . . ردو 0 ل د رف ا 3 نتا” ص ١ ولا ىلع نإ نسب دوت
 50| نم ايرنول فالخ جدت صيمقلا قوطي كري َلِخْدوهلفغاو ةبوتلا لبق كيِحوْروفَع لَو بانو ! وس لطب هانا ًعسَح ا وو . كل 2 هل وه بارض "ا وكس ه٠. - 0 و نب 9 .* ا ميو و كد

 لمص مس سس ف هرب لامي سل يقل ناس
 3 اا“: 0 كا

 انين جَعَلَ 0نيِقضموق ونامل هود نوعيؤ ىلا اه. هل تلم يبا سياف ةياوعبلاىشفي عاوشاهمل نكرر وس ريع نم ضي
 ه1 سس يي يي7ُس7س7ُ هه حي يي يبي حيي -سبجببيتل

 ور /م 2: ر هلدوو
 سنع نم اهرت !اوئقينىا ممم هاتي يق و درقيمل ىا اهِرْوُدَجب ورهاظ نب 6 نشط َنْماولَوةحضاو ةكيضم ىا ًةّرصبم

 ام قرم روعه اهلا 2- 0 - 7

 تتم اهئيلع ىتلا 0َنيْفملا بقاع ناك تقي دم اب زن او دحجلا ىلا عجار ىدوم هب جام نآميالا نعاربكت داو نش هلا
 - انضم ىلا هني بسلا هطاوكش كلاَقّو كل ةريغوريطلاقطنمو سانلا نسيءاضقلاب"ايْلِع هتب ا نمو وادينا نقل و مه ةلها ل ا رو د فر تامر ظ نا[ للرأ ١ ماو مر رام سةر

 امرُع سماك هّبَي َلاَكَو رفلعلاو ةوبنلا واو نِميلُس كرو و 2نيْنِموملاو داب نقبل لع يط ايشلاو سنالاو نجل يخستو ةوبنلاب
 22 24 1 5 2 مو ١ رع ملل 0 ومر ط 3 ف د و ا 30 541

 ميج تحور هداطلا نيبلا نيا ملْضَفاَوهَ 3 عملا ره نإكولعلاو ءايبنالا 5 ينك كن ماير و هتاوص ارعهف ىلا قلتم
 ملت اف بانت اف تن اكييرتاف ل انلا راس نم نم ولك حلاو "مولع وكمال ر تال نييطسملا نع (نشننم اب سبل 5 00 رم -_ رم ما م7

 2 ل أ الب لك ة ربت رج اقتلا انما تا ةريي مم تاّقررع
 را ارب نوهت الطب اء الع اون اول او مناف ريف بنا تسطر ف نلمهنمو بلك نم وزن تن نكد دععلا ىف | 1 نم هس ب اهلا نا صوعتملاو مقل نم اهني م م ايم ليس ىل ئحلا ف انها نسل ذا قي فاضل
 د/اللا منتو رز اصلا باك زاب اومن يزل ال! نوفي الى لصنمل يو ىطسقل اب ىموم نيل د صقو مدد ةريغم | | لسة جاك نوي لد قو ىرخ ا نم زو ام لعشلا اهنا دق ىبدد ع وخد رجب نر سستم اراد سبشل نر انما
 ىء(س يقر وق هلل » جل دين لدب موطنا توزر لع .... .. نوط عتاتم لب مث | | ةفاطالا لى ابكر تورلرقو ىدانعب قر واسف وحي ب ايلا نال نبش فاضل ل فلس
 , : لا" لوما حبب نال ىلو الل تصوو ا لدينا ليو ف انعالا كرا اهكرنو روق فلس

 رانالس ل اهتف ١١ لطصالا ريغو ميدي رانلاب هال طسين امس الا تيب ار اهلا لرانل اب لص لوف لس
 لو ابل كاف ندوص م ةريخص طير يلع ناكر نال ىف اهلا ندإب هرهإب ملو سال ريف لضرت) عطل ىا باهي زئال ابي

 فصلا وزب لع حرج اهدضد) ى) لضدا.لوقل برج نار ماظل هء انفي جرزت ل قف لكس لت يصعق لاب ناك ! |
 ماقول لام اق.« درب ةرعٍضيأ ريو رسكل !ءافدلا نور نيترلوق مس ».نيبضتما ك١
 اء مدتل كرما هن إد ارو ا ةئ لسانا يلو ىسديريبص نا دعا يوان لثْلع اهل اقم مالا ل هادو

 ام لدالا بنو لوالا ىف تب م الا ناتهذم رك ابجرتاو لغد: لري لداد هريرقف تدر ماكنا ل ليد

 نإ ىو ضف ازا اسال /ذو عاملا انب تلصو ند عرراضمل يمان اهن مل ائلاو لوقل ا عبو
 وا ىرخاالاع ناين ازدكسدوسري مو حرت عاف نثاصد انهي لوقو ميل اعالي اذبو ىلا ف تما

 نا سفن ئاهلا ماهنم اهلا نا ىلو لات الا نمثل جك رول و نا شن يطلب او طفت مهنيا ثلا ذنا كروب
 غلا يمويفملا رسمه نشا تل اذ” غفت ماو رزيع اماما ديت لاو كروب ناب رجلا ثهرتث فرط ىلع كارول

 عبس ىلر وقل شردقولو تايلا سراح قلت رت نا ىلإ يشب كيرف ىلا اهب السر عروق واق"
 (بيلاراصبالا بسأل امه ةرمس وفى لاك باقل نم وكرف ىلا وكت اهباقلن لاب: ذإ تابأ

 ميلود قدسيا لوقك تشل حا: دنس تا او رامدعب ن/ مباني ٌمسمو درع هيرسف م ارنا ىدرفى ا
 كولو نيم ليفورعل طيب ل ناو تم برقان لزم نالف غلب لاقي ما ينم اييركن اكرانلا ىف نحيل ناو مالسلا

 جابو ىوفبلا ل اقرانلا لت ب نيزلا لئلا ىو يدك كا» /لسلايلع سول ىارانلا بسلط ىف

 نالت ركل سب لل لج« قوفرم ىد نفاه دامو وغم حيوب ليقاور اهب نالا نا ( تاايآلا كار
 لم » فن حب ظل ال قلعم ابن ال ضم طاعتس لل بصن لحم دج او اربسا بق اعد مده تت يك ه آر قاع
 دعست وللناك يناشلا صقل ركز ل عرورشوكم و انيطخ ا حبرملابوبب لا اهدسد فاد انتا اورق فلل

 تبالي زنامورثلا رو لاف بل ولو نيم :لمالملا سلا ىلع يلبى كريلاب قمرل لونا
 راثلا ىف نو ارانسيحىسرم الر انا اطلب ر كور ونلار ان ابدا نلا ىلا نير سفملا ثا بس ذب ىوخبلا لاق, سكعل ابو
 نوكسو ىازلا جب لي ىتبن ايف نك مدام بيقلاب ناكل ىمدموب اموت نمد ليدقتلاو عوبشلاب لبر يل كارما م

 حنو تنس هلا, سمن ىو اد نيد نس نيبو اين ب | ناعلسو سم امداد لس اهو ناملس لج اءلو رك
 ركل انلضف ل وق السلس قداصا ظن ناد عفو اذلا مسكي شا لصد ل املس نيو نس ناوقسو

 لن رق ىحلرانلا ىف نك روب لزق ىف نسحن ا ورميت ن بم يدسو سايع نب ا نود ب اهنلا اذكى ا جر توبا
 ابا تدم” اق ئايع نب | نئربج نإ ىدرو تمكررب هانعه سابع! نر بايب ىوررسضل ب ئكر شل او و رانلا

 لضفلارعاساو لوجو علا لع اكس تيحرلبا ترسو مهلا لضش لمي هيف اريد لدا الع تول ملى قل هك
 او ناو رض دان اب لعد رمي نا لع ملاودل ضير امري تسلل ىلا بلا نم ايتو ا ام ووري مو

 وجوشلا ىاو رواد لاهل سروو ملول يدان اريك يلع لضفر فرك ع لطف او ناروتو ' 1
 م رادما» ثيروتال ةوشل اذ الاو رو ناك يب | لحمة ا ىلا ؛اول ادرك دعست اوفاكو ميم رئاس نود فمما فلاب برز لوك لص ناكر امو طن ىلع م نم 1 اهتدلرقلا» ين لير نمد الوتد رالا كدا دق
 لوقت لاجبزلف ىدانيبب ىف ىرتع دوت اكو رينب رثاس نود رماقن ماق ناب: نايل خرروو روق لسا | | ني ثلا و الملاب لوالا نيف ا سكت ادا لوف يل لشل#ا ىدو:.ايذملا د اهلا ني ظرانلا ف كروب انحش و
 تراقنلا ىف نسا او نطنلا دامب |قررد قسروق تل ١ ثدرفل ءايدمالا شحم مرا تلال ..| |. /للاو لعو ىف ىا تدرب لوقو سن ميلا ىرقتف كرري لعاف بانر اناا ىف نمرلوق ناف انسب الى افنسملوقو "د

 ل ةرازرغد هداصق ةرثك ب واريد عن لكم يلد دح ١ لك رصقتل نلف ىلا اهب لدم قرثكو ادا عن لكن م انتو ١ | |. ىووف ىلاعتل وق ىل روكرملا ”ةكرابملا :قتنبلاوبرعرانلا ناكم ف نر نحن ناك ظفلر انلا ىف نوقف ظفار جبر قي ورلوق فلس عتلاوا ينل لع بروصيلاب لك ناطق ايلرعدا نا ادرفشينحلا ىلا ريدي اقفل لك .| | ى ناكم ىفرعنر قلو كلو فيلو كيرلا كلاب لاقي ترحل ابو نب ىدختي كايد رلوق
 رلوق إل حس ل» عل نم ايي زنس نازك ليف هب ى دوف امة ف راهم نقلا ىف نيالا داون للان نم
 ىد دوما. لتنمو حلطسس !»رانلا ناكم ىف نوري انما ىف سل اوت وق لاى نلاكم ىف جنرال و
 ف رشلا نوكدا تبوضو تدرحين املا سل ىف عم ىلا مالا نا مب تي امعف لان هيرتسلاب ل هاد ربل
 وام مالا نولي نازوجبم ناي ابن اكو اي داب نعي ملح ل اتت لو تلال سنترا ناكم

 رلو ديس انا /السلاو ةرلصلا يلع وقكرشلا ليس وراد لوقا ذب ل يمكن مانو! دلو يدا س

 لبازكم اءاطم الط ناكو عراطم ارصارلا نأ انَسواو انرط ىف نونلاو زج لوقا الواركحن لوقا ا ذي ىلوقا ىف الد ملا

 لاقل ارييركاذا لئاقملاب قع نم عئارب ل ىا بيلا ورق ت الس "ريك كغ ارض الاع
 "" تفتلب | هانعم ةدانف ل اثو بقعمل كو عج اذا الك ب قع ل اق ىوقيملا لاثد ىداضيببا

 لاق ؟هدونج نامل ثول وق ص ]لت لكرادم»» ىلذ ماو نيكل سلو اين اك قنا لاحلى عال

 زاو قم ان نا ارتب فن لم زوق حلال." داع لعوب ور ذلو حقن انتم ملال وق

ْ 

 ١ ع

 لاكن

 م1

 نونو تسمو نبي ورشتورتضنو سال اهون تسمن عرفا نايل سمن كلا عك ير
 هايد فر ف ع اهلا لاهاي :ةيرس :.ث رعدبسو زول لا ايف سمح لك مراوق اشير تلال اكوا

 رتراعالا م نأ الخلا نيدعتا ملكت ال ناك لأم ف تموز دق ىلا لئدالاو ءاهسلا نمبر يقوم ويل ارثلا داق هيرييقف دارا | |
 0 0000 لاه فانا
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 وا فئاطاابده ايار عاود هوقاسي من وغست © َنوكيؤُ رل هلريسمف ُريلطلاَو ضالاَو نجل نم ؛ك؛ يش
 : نيله مكر كي كك ليطإ كيما ٌُخل لفل اَلإَي كاعلس كد, تاردقوٍل غلا ”كلم ب تلو داك اراغص ةلهغم اغلا,

 دوه نق ءاهتنا ايدى ابا نامل مكيف «ءاطخب باطتمل قورؤلقعلا ةلزنم لهل لزج مكل المهم رز: نير
 ىف ةاشمو ان ايلر ةدنج ناكو "ويب واخ > ىتح داو ىلع فوشتا نييح كنج سب هيلا رلاهتلجلايما ةعاث نم هعمس| .

 19 و سس سم يع م م ل يب يي ا 1 يه 7 و

 اذ كمت قِحْمأَو ةضرت اًحياَص لمان هنكَرلَو لع علع ادرج تمل كئمخنر كنا نإ يمد روتر لأَكَو رسما انه هذ يل شمر هدا تك م اا عرس كوك هك هر ماوس هدد[ 7 ييمكدا كام ماكر ه4 عر وزو قد 0*2 1 )ل
 نيطيشلا هحرهتتتف هذ رقنب هيلع ليو ضرمإلا تحتءاملا ىربرى نلبي هلرئلتلا يرن و ءايلالاهءاسج الا ©يكئىلطلا كل داع
 2 كتارا 7

 ءار سو "كرو ص سحر 7 فكر يطلا نم رود ام بلط او اس

 هرارحلف © َْيِمِإَمل نم لَك هتيكد هم ىتعنمام ل ضر !ىا نونه ىرأ ]لإن لوو ةبيملف ةولسقلل هيلا ناهيلس ح ايتحال

 ةب كذاك[ 'اوهرلا نم منتي هذ سمثلا ىف هيهرو هبنذو هغير ثتنب ريس ابي نعت ىايَنَءاَكِبرعاَللا# اهرققحتاتلذ هتبيغل
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 أ[ قل امع هلآسو هنع اقعف هيجانجو هيك اخراو هسار عقرب اعضاوتم نآلسإ ضحو نايزلا صاريس جا يعير ءابدتفد فاكلا
 هال اس
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 مارح مسأي تيمس نملاي ةليبق هكرتو قتلا بس نم َكدْفِجو هيلع علطت لام قع كعلطا ى اهي طحت هاهي ٌتطحا لدم هتبيغ ف لفظا مسا . علم و سالو م 4 : ل وار وفقر ساسم ٠
 1. تت م سس م جا ا ا لس لش سس سطل سس سس سبب ع م سس

 »سلمت ىا ل را دوص رس 9 5م 72

 نم كولملا هيلا جاتحت ءْىش لكن م تيتو و نسقلب اهرعسا مدر ةكلد ىهىا خيرك ارم ٌتْزَجَو نبقي رب [ْبِب توم كراتعإب
 2 تلا .٠ 1 - جا دوىثإ+ و 9 .٠ و 5 .ع قووايس خد رتل ١

 ةضفلاو بهنلا نم بدوظماعار ذ نوثلت هعاقتراو اًعارذ نوعيرا هضرعو اعارد نون امت هلوط 2ةّيِظَع ريوس سرع اهل 5 نعلاو ةلألا
 و نيدريسرف نع ماع ىف | نيارعرتا

 ىعتوبب ةعبس هيلعدرمزلاو ربغإل جريزلاورمحإلا توقايل نم همئاوقو جرمزل او غخإلا جريزلاورجحإلاتوتايلاوردلأب للكم

 مآ نطنلا ]نيرو وللا نود نو ملل نزلي يور زي قلغم باب تيب لك
0 

 ا < ره جك رج - فت : +( » هه هكا .. 0 ويرش ١ 72 ك١

 ف ةلسعلا هيكل لأمي هلَكِر ىلاخت ءل وق امكن ا نون اههف مغ داو ١ تاير هلاوانجس ناىا هكر اذ” ين
 علطت ملا, روث بط كح ل لت ٠١ بوقتيل لع تعسول ناكم عقننا اى ايار -واصمل نع كلذ ىفتثا لوول 1 م مولا سب ص ب رام 7

 هتوناب ذم ناك السل ايلع علنا قومنلا ىف ع ان العشا ناب لوعرلاو ىلا لاع يف عراب و ميل كنالم لعرب اج انتا“ ةري دج تالت
 ةلينابب ةلاصافاعتدل لا تسمح اوم الا ناكر بدها باطاصاا ىذلا نإ لصاح او عضم ل للنبي زوعا لوقيي . لاو تمل خا زولا اف نال ال نايب قايل منوع لن لس

 داسهئاكم#" ناميس لعن عيكس كاف لا ذو عيد مبريذو علان عي نع ظنا و | | سلس كا» افا رزااو كتبي ريما ارتي ميرخال ماسي د فاصل
 ركل نرعلاب لو حل كش: انهي نايا نردد ىف رشمو ىيطرق وقيل ل تعسوي ناكد نحال جار وصل الا ماشلابوا بعلرلاق اطل ايوب ريلوق لس لك »ارتااذا قتادر اش ىا تدم نا للالادالا | هن زن زعلان باولاف براد دهن ب لعام ثالثة رياك ترق مفالا تن | | اذان فم جن اهون نوري عننا نو يوم مدعا نابي د اين ااا
 ةاتنارلوف فلل لم» ثياتلاو تييرخنلااريذ ناذ لبق ماذا ىلا غن فرعي ند لعد الص نا انابالاوبد ناب انب تاذ »امر ءتش مو لضااع رانكس فاير صلا لمار او ىلانبال يو اظن ذرى نبيا ليقف ملل لا ريثكى كازا ورك ةدباو: ديلان ارو | | كل اا كداللا كن ل تنال انساب هدعاد نيد نيب قيام تأ لل لاق
 بوتان تنور سينروق حلل« توما نع ويدل اداتاب» ترعب ارتعب ادور | | ادن هلة اموشعرما لولا لع ١ لل ابمإ لوف تيا ل نبا لفن
 لولط هول ويلان اكو هرئكدلو نيك مد ابا يلدا ن9 دم لا تسردو املك ملا لدا الام اب ولا نلاكو نايرلا نب بلاد | | اهم سيم !ابسداس وضد الاقي مالا بس اقيم لوب ييسلا اهعل اردنا ابل اى اضف هناا
 تلي كلا تب ةثاكسوا داتامل لافي نبا نم ةأرما «توزف بنص عروزي ناو غك دما سيات داطالا | |. كداص ”٠ تدرعسال دامت زع ا شظاكدام دابق ةاشالا راع هدو د اهل ميك اهعس اناس
 نامي ىارتلا/ يرون عنيا زويل شالا دال ميرصنكيط ني اب اميل منكر انلا نماوفاكن او نجلا ناف سيل ل طراش سبب ليفو لولا نراقيلال سس !نلاو ةررق/ئل اع احا وف ناريري لا ءا تار تلح
 نازك نوك ل تديتواورلوق هسللسلسس درا نع نابل ماك« قحاب اددزالا لصين | | لس رمي ظنز ادق صقل ناطر قف ولو كس كا رورسلاا بيتو كا
 ل نوكنلازوجسو ربت ىا وام راطملا نال عرراشملا ليال نوط ذايب ردكم وطعم اج ا وزب لوكس | | رباك ل يالا تح املا ري دراملا حتوم ترتيل ناك داملا ل لملك لإيذ ناك ال ارم سعب نااكدرب دهبي
 مضل ةدعلاورلوق سل لس لج" فلذكيب نع ةدق اردو ردكم روز واحلا ين بصنع | | تي ليد رج دئاس ىف الا كتموب ايلا ب ملا رن هدب رق تزال |
 توا اندلاع لاهل خب فموي هب ى رع هلولوق حط ناره« تنسوا | | "كاب ردر اذكر وغم دربيل لن اور دلالوف تس ىدام دع درب ب لوريل
 رق صلف ىداصا» تن لص هنبامو يلو ترس نعت اقم ا عجلات وف خل برشا رثع | تللشس ل" يابن ف كرم اى مالا تمت املا ول تري ناو شالا ىابنرل ف د
 نازك لال كولا تاو رورجلا ب راهلا تفز اوديتيبال نال لمبسلانع صف قاري ثلا «ااوريسيالا | | اديدش اف يزه لرلوق تيلطس ىداما' ةاشنا ليس اكرام نئ الايد سناب ى جل ارم تست لوف
 هيبلالاذ اورج رالؤ ايالا درو لغو ب ل يتلا واو ريكس نا ىلا نددت مث ينملا لوي و ةدب:م ال وكم بر هلا لعث ثمل لاو رتل اقم الو ل مش اهنمنانعا دءايشما نار | لك تعط ملسلا هيلع ذا لاكش الاد الا

 ًادتنا من وريال لل قو تعفن و ري !رعلا لعالا تعقل مرش ىف ته وزمن وادانموداينلا تايد ا الك حمنلا اوجد ناطلسب يَ ايلرشلاو لاذ” ناطلسب لاين ىرد نيا نأ تل لوو
 عرامزلالوقيلاب كه الخب ويبين تدرؤلا . لل ةجتاو ةواللاهريجواورهسا ارتب اب لث عقود ااورهس يال | | فاه ةادد داع ذب ىف سند ابدع اكن مناد ذالد بيست ني /كاطلس إب نايتلا لاكن

 نيترولا ىرصاوايكراتل مزوا سب ىلآلل حرموا هيب عا اما قريهسلا حيف اوم نا الريد ملا عر دوججسلا بيل نا نلاوب ل ياورسسن ان عمر شكر ناك, ليشو بيمزعتلا ئعم ىف لاق اد ازيد تعش روث ١
 ميلاد ودها لا نورتي رحل نوليفال تديرفرلوق ضلال ليع»» كراش مذ ىوفالاوما | | لق ةئقيري مهل افي يغمر يع اشد وق دلل. كام نسا ل عراد نعش ل
 [مص ا تأرئاورهسالا لامتل نلإ ريما ةرايغد حرم اكن امجد يف نا ىلاطاقتسإب لوقت حرراّشلاراسا هل ا ليل ق يكرل او رهتفملاروب ناريس قل ىححلاو سقت نايلس يدوي نال كو نام تزوج
 نطيل نعملا نكي ةريزمال نك نلازوكو نا عم رابلا تزف اورهس المل لمس |نكمترصفراراري شل انهلق لج ١ نرصعلاريبالا عي مد لاوزلا نا نبك تل انا ىورو نامالا ف رب املوث

 قول اورهسالش ميرصقى ارنم ملا تنزع صل لوغو يسيل ا نا نايببلا ردد ىد اصمم اوريكم نا ل: | | معن وكل هج ناهيلس ىرال اوت شلا ناك يت اذب يفو لدن لو تن )غلاء تلغى! يطع مامب تدطتا
 انو ايبا ىفاكك اوريسا مقايالا ىلا تددزجت هاد انهو ءارنللاب و هيما نا لت يقتل الا بوقتلو مل اكل | | تلقا هأرلع عيطت ماء لل, تحلف ارق بطلا صا, لع مثلى, وير ق ف املا نركب كلذ
 لا باوك اف برايود اهتم: لعل تال ةريسم ب وري قه ف اسلا تن اكو اهراكم نايلس ع يفض عري



 «لغلا_ مب «نينلالأق
 ف نوف ايماعيَو ضرلاَو تيوتا ف تاينلاو رطملانمبوبخملا ىنعمبردصم ل يرتب ينل ىلا طاقس اب نو دتمرم لوعقم عضوم
 سشرع ةلياقم ق نهحرلا شرع نعلم ءابت ةلمحي تاتبيتسا ©ويظعلا لثرعلا ثيروه“ ١ هل مهتنسلاب © ٌروئإْنرَو حدر يولق

 ا ل“
 دلل

 ملزم غلي اووف عونلا | نه نم ىإ ©َنْيِرْنكلا نم َتْبُلَد هب اتترجح | اهيف سو يأ منكم له دُملل نالس لَو عظع نوب امهندبو سيقلب

 «سييقلب ىلإ ؤ اد نب ناهلس هلل ربع نم هتروص [ياتكى ايس بتكمّتاولصواو ًاضوتد او ةكراو عت اذ ءاملا لعمهإ دن هيف تيذك
 لاقمتمتاذه ةمتحخو كسملاب ىيطمت نيسم قوم او ككعاولعت الذ سيان ىدددرلا عبتا نم لعمال سل امجحرلا نثر هئاحسي ايس

 باوجلا تو ودرب "يوميا 0م ميوق ضقو معلنا ويم ههوقو سيقلى أَو نينو دش دم
 لقيقحأب امال اهي امهوق فارشال يورث اًموح تعضعو تّكِتراهت ارايلذ اهرججف هأقلات أهىدنج ًاهلوحو اهات او نخأق

 ضوييلا نمل ولا يشر ومطم ىا ريو نكس نيك موتنع ركن ضنك أ( ةدوسكم !ًءاواهيلقد,ةيناثلا ليثكتمت و تيتزممبلا
 نا ئرطإ3 تلا هريشاكاداد ابهلقب ةيناثلا ليمتد ىيتزمهب قطع نوت لبن اهرتأت ينبت قو قعمبم
 ام را قّيرنلاَو برحللف ةدض باعصا ةييرَص ْيرو3550 نه وأو دورت © نو ردت ف ةيضاق عيا

 رب ور مام رتل اى حرص ص

 افلا (ثأن او اَركَد امرحح ثّسرأف ادرلبقيم ل ايبتوا اهليق اكلم ناكنإ اهدروا ةيرهرلا ل وبق م © زو مجرب ب ةرظنف هيد
 ا ا م

 _.ناعلس ىلإ جدولا ععسأف باتكي ل وسير خاتلل ظريغواربدع و اكسسم ورهاوجلاب ٌدللكم (جأتو به نلا نم نإ ةئامضتو ةيوسلاب
 نم ًاًقوشماطت (> هلوح ونبي ناو ان |يم *ئاارف تعست ىلا ةعضم نم طسن:نأو ةضقلاو به نل! تأتبل برضنن ارم افريل ةربخم

 هعتاهعمو ةيدهلاب لوسلا معو ول امثو كاديملا نيكي تعج دايو[ عمل اوربل !باود نسحب يوي ناو ةضفلاو بهذلا
 همس مس سسسسيسللل

 تراثي ماوخفل © وحدي ةككب رهي مكن لياين دلا نم كدي ريح كلملاو ةوبنل م مز رنيم مب نوي ناميلس لوي
 ملوق تلق ص!ءاببلامم الا اودر مالو لانقلاب اميل ااوراتما مبا ب ذ نييفنسا 1 ةرق اواوا نرلو م ِ 2

 مرته قعر سا انيقات دلو ان 0ث لوطا نا نثالم لع ةرجتع ل انتل نم ةدي دم تامل
 ”لقلاب لانا حشا زيرقاولظو اذا زن ار ل) تافصلا لوط نا بد ةراشناديفو:لا لولا نإ وقح لسه .| | راطمالا لازفاو بكرا قانا ميو هرايها رع ازخاو هرب تم يذلا ىدانييبلا لاين الو لس
 تارطبيلل زي لاذ ان افصو ةنرامالا سفنلا مسد اهيا ةززع اولحجصو دين اوبجلا ين امنالإ :صيبطلاداهفاي ب ورسفا | | ىلا بلا حررختي ىذلا وق سدير يبلا هركذام نا معا اوبال الا لشن لوق ينم سس ا» تاابنلا تايناد
 هلا لولما لا اوت ن وليل قت ارينا بلا تالا هذب تب اوقدظ يذل د ايلوالاو ءاينبالا عم نولعفل سي كو لجتلا | | افاد بطمتم اه تطحار وق ست لغاو سلو نامل م يسبق ئلارمولعو زن يقع :قييقك نايب وب امناازم
 ليي نمل ولخري ب الل ارسم لو حط ل در ورع صدق طبل ريزولا لاق اكدر اونا تدخل | | ىوا#م ٠١ اره ثدصو رن امنا لب مب/ ل هرزع,ن يب مذا نيدو مبلانق لن نايل رغب لذ دب ديال
 ىؤبل | لاق اريك اف اسس (" ملكا ندري صم ادلع لد اما ىكولملا ىلا عراوراروبتملا نورسفيفر هل د مرن نذالن ا للس ىف طخ 2١د اهل ليا ض0 ]ل تبذل ما لقتل ىاؤلا غلب وهذ ل وق بلس

 املعج وحامي ددقد عريب قاتل و ةلسرعلع طع دة زغانفرلوق طمس كارا الر صن رطل لكن ار رثتشك يار يريررافل ايادوراو ل وق كس: لك ا ضو عو نا لع ةلامخال بذا ماريو منش ورعو

 لسرلا[رجرةتض ما ةتانولخ عيب مد عطل دصل ايفنسالا مال ينادون فل | | ٠ قت ا يورتو تير او تيدد كش بريتي وركب ورورد ىد اعلا
 فنار تعب اننا ىوروافلااثاناواروكذ لق طنا !دربوا ثمل | لوب لب باوت ى اب لاودوتو | | ناو ؟نوعمرباذار رو تذل لم عيب كك نطق ل جى ا بسم أ ملا لةدش

 مهتم ىفلاو نايخلا ىر ل ةنراهة لانو ىديدلاى د فلاو لاوطالادرداسالاكن دلت ىراوبلا باير بلع | | وعاد مسا لزم اذ عم لج ناهي ع :ناببجو شنت اهي و دنا رؤساء تش الراو للان حب تت ندع

 تبلو بتقسل وتم ةزرثو يوفش عا هاررطع تنك ةردام نحو عطف نا ةلاوستو بسبذ نم زلات | | ل اهو ابتلص نوع يد ىدذلا ينجب اذوارته ام لعجت نإ ل اثلاو نرجحرب قسى هريدق وعرب الرعغم زولك“

 ناكدا تلق لقلد كاد ىدذاهجو م لامي تورك ني رذنم ال لاقن ابن ترش المد ةربلاب | |. .مايفتالا لم اف يريقنلا ل ب يؤتسالا ربت, لوم ايو توتي ذاك ىادريدقت تدون
 اح الفاطيب زوق فلس وايوقنم يقل ةررلا بتلوين ةقحلا امر يخاد ىراوجلاو نالغلا نيت يم ايمن | |. هاندجت نوري فو ازكى عنا ىا ضنا اقنس الث بصنلا بدم مابا, اود ىلا علا انف نمد
 اذ ل اقف اهب بقح ا نير ىلاقوريغظنف للملا بانك هاطاو ميف اواي مب موقلا سد هربت اف نادل دب نيب | | ليث لوصوم ابو ردم وداود لص نوتتييد ىزلا تحمي اذ امس اياك وف بس يتقلان وظن لوقت نحب
 ةردلاو ترن ةرعثاتمذغ اندنضرامماد# لريجرابخ اب فلوو بقناة يعم ةزرو يوقف ةينمئ ترو | | "تيدر ارنخسش ىفو عيزصلا فا ذكك دي زرلداهآرا ترعتدارلرق حا كحس لي »» لوجتي ىلا ىاب

 تلعب مدرياو موتو اولسغي نإ نايلغلاو ىراوبارماد ةزكب تزفلو طبل ا تذهافد انهي ةدوورهاد | | "ريف ميقا وقف ب لقلا م دؤملالبربشملا وانعم انبي ليسا دزرلا سي ةيئاثلاليبستو روق تمس
 ناملخلا ني بيفربجو برلو يديم ذهاب ملذلاو حض ب بمرض مىرخالا قدلعمج | هيب داما زخاج راج | ١ تك كايا سابث نإ انثى درد ماعلا نا دنع صرخ اال ىمسلااق موتك كرر ق حب # ٠ ليتل
 ارلخل نمر فنى انوا لوقو ربل ايمن ناكن تلاقين تناكدقو ةيدلاد كداب اد | | ضيع. «ذاش يزل يتم كالو لسور نرهعم مك كو نعيبلا ذو بالا تاب تسداتخ
 توطصاورجباوربلا ف باورلا نس ايرهاو_ليصتو حب اوربلا باود نست اب يلوي ناو لوقو ىراوجلا نمر يفصأو | ١ اذكري اننا مكس رلكو ميرنا لسن! لوسس لاق لاق هع شلل ابع نبا نعى ورام موتو

 هير م نايلسوق مذ ابلاو [رابماو شعرا افوفس ااه لذ ب اد ير فافرهصي يايا | | وا ب تكا كا ىانا تلاقفوبب مدرب: نمل يتناكت انيس نان نار حل[ #.نااشكلا
 ألد ناميبسسس بكم لاند نديم نم مقلاندلخ راو تهال يادي نات إ/ تعا ديل مدد | ٠١ لعمليات ل قضم الهلا رلوق حل لس ىد نيب "كاين
 نم انو ايادببلا نمو بهم باولدو مب ملا ترم اهنك,ن بلا ل ثمورت ب اورلاو اهب ادري ل لا باورلا نير ظمأ تبر وا بانك لرب اهنا ىلع حل ملا ابحت يف انالو لعفلل صان برر صم ل يثو لوم ا ةربايج

 حالا: هرذلل نايا هدو .. .:... . ىدانعيبلاودوخسلا لان تمت اكذب مقرسل اومن | | ياا نيل ملوقىل لس ند" اوعتال ناب ىا ضخ اخ واقسم اب بمن وادع ال ما مقل
 ايشرلا سان ىوبند ماركو بلل ضف بسس انملا ناكن او فمملاو قوبل اب وورش بيملاو ةوبنلا نضر لوف | | فاو لاقلالاو ناطدس نلطمريلورشلا نو ىلا مبوتريرشادنكن /ل وسد داير اوما ب اطنخ اذب لورشلا نئرل

 للا هرب دادما لا عر انبي تفيكن راما ىف ىلا لوصولا ىف ىوصقلا تب ائلا غلب نلت لال ا الو اهئ انغل متابهب نيالا نولي ال تألب اممتدرشالاى ا للاابيدايتلا تلو صال. ىدام» نيالا
 عب ىلاطضع ارباب نوع فتان لاب ةرئاكمو ةرخافم لب كنا ىا٠؟ن وتر فن مهب م1 لملف بطش | ١ عدل ىف لاق دريس دلو للا س» عربا نغع ال ةرذك م ونمدعاو لرش ثاد جثنلنراكو

 فذ عم دارص ! طع ملاءارينم ىف طع ادق ل وعشنا نال مدام نم اهترلا تمس دايندلاب عرفا الف انااءاو تزكب بعلو لك بوصنم عررازملا ,؟/ن ورثت حر وق نبل لك ةدوش بلر اش لاقي كدوغف ةراش ال
 - ا ىو لشي الأ انندلا تراغز عيزملاقايندلاتراضزبرلوق تسل ١ ةوبنلاو نكرلاب ينمرلا مطجيارما قتال نورتي تملك ترا” ةثودن مكتمل ايو ةيباقولا نأ ةدوتوملا نونلاو حفرلا نوف
 ظ طيش رورو زك سناك امش ترروتضوروضتببدب يلب يدر طاع ند زن اهات تسرافلابو ل ار[ جو و

١ 

 سس مس اس ا جس سس جس ل سمع هس ص

 1س سس جم سم سي ا يبوس هع ع وإبن هت يسرب ريس ست

 مه برم ذو بماتكلااولسرق اك 19م كام هويام ةد لعجو بمر اب عزي! ١ ورو م مك 1 0 تام و يول 1





 »و ىرس 07

' 

 رو
 هاون ءاضقنا ١ نم نطبسف ةئاس
 ”و)و 0

 21 تع ل(

 ,مبانعلأايىا

 7 هو

 0 لل ماا

 هللاباوقلحا ىااًوُمساَيَرضعبل مدقعب 0

 ىآَُكم ارك َواَرْدِم كل 5 قاوركمو© نوصل اَإَو هلتق نم

 نايل الس لم قرهتعمل ايس وتلا نم قربي مضض تااتريلتت
 - نايبلا عمر قثرئات لطارعاازي'لا عرابزلا نم عسر تحتل

 نا | اي لاعت_لوقكر صقلا حرصلا يبا ةرابعورصخلاوبب حرصلا ورطو ىوا نميبلاوروعسلا ىلاو
 لول حرص حرارملاى فو لاعراني لكورصقلا حرصلا سوم ازا ىف و ىبنارورلا نك لبث وار تبا
 . نيم ايشمارما ىا ناريس نطصا رلوق مس ٠١ امهضركرادلا عرعر اولا ناي ز عرعر شب 2 |نبو

 دؤروس اعزب يرى ا حسا ىاعررفلاوبداذاس اجاهن امؤقس ولج ررصلاك ٍقريفح اور ع [طصاب
 ني م نض ناهز ا اذ. نمر يف اورام اداصوركبلا تاناوبجن م ايبرريو ارض و اسود اراهيؤاوحطو
 وورووعسلا ىف ىو لب نت كس يلدا حمر يف ضوملا نم عمم طس سيل وطرد اي نا نظن: اوف اباملاع
 ن' هيف كلا رأملا عى رجاو صيبا حاسز نيرصقا جلرط لل ىنبث اممورق لبتما مالم ريلع ن ايس ا
 لذ لجامئاوس لاو نثاورطل ردع ضاعو لع سلو رصف عرررس حلم .ة3ورعو ليساركلا ب وو

 امجد كاسنارل ليال زوق لس ٠ نيدلا ىلع امي و رتوبل فك هرعال امان عتسا | ديزني
 اوفامنا مريفبم تمنب تناك منال مدارس ابيل ئطضت هج وزي نااوبب ركل نجلا فل ؤ امل لاك اص رك
 الفك لس لادن مرا ىلا ن السك لدد نم حركت نجل او سنام شط عمتك لو اشمدلوت نا
 - عراد »ديدان نايس امو دوم ىفاص ناو دولرشن انثنأرب بانا اهرد ارمتيرب نوجا ثا

 لكوااميقاس نفسو وو تسلل ٠١ سوم اقنا نمر ارا متع طعلاب يباب راق ندا
 لانا نيب امل نيكد |لف قرغعلا امهر صئرناسنظو تعرف جهل تر امل لتر الاف لطول اوارا نا ةداع
 امناو حرفلاررص ىف هررس ل” نابلس اكو وق يكس ىداصا# ابو اس نكت نشكو تلد الا
 ىدريئاضارعس تناك اهفاالا اسيدقد اسّئفاس ىارف قاسلا تشكل حاتم عر فلذلك سلا نيو

 يغش راع ةرما تاكو لاق هاي امسبلادربراوق ن اييلس ابرك برام ةكوب حرر لاب اهب نر يرتب
 34 امىلا نر زر صوو وو ةمركع قار ط نم و ىررصذ قروتل اب ن احس اف ارش ىب اذانابتاسنع

 نانا نسا ىب اذان اناس اسرتو لو ح4 نءل اكس هوس ابع نبذ نع مركع نع ارجو

 سميلمت' اري تا سوم اولا درمان زم هل ارم لت تس حرور ؛» ءارعُس اين الغامرّقو اناس

 حرارصام لم بسم ميلف نط ناباتو نس اسيا سامر وق يلا لو عيوشلاو

 ثم عنى ارحم ىف كه لا ىا لحما مبوب لراشا اك لسا دانا نم للا 1 ن ارسم عم زوق
 رم السا لب سكىس و ناوزلا ىف امم السا داما ميدالالاو سدلس اي ايام اوغل ور سيئ عيبرلا لو
 السل ا ربع ن املس هنا نا ف اشناد نالوقر هاا زل اهورندت سلط عرا# امههالسا(لبت
 نايلسن الكروم او نعي اوالب نممجلا نوكسيل ناريب و نيل لوط نم حرت ذو ناره كه خت كذل
 صوب ن يحلب ست حر او نم نو اثادرتهلا ١ نايبلا عصر قاكرسفنل ىف

 نرعبس و ثالثو مث اعسو غلا م |لسالا عفيرطلا ريا ورماؤو نيو م السم ار يلع سوم ترافول ”ثام
 نقي اهلا ماو حلاص (وقن يقيرفل ابواملا وأ نومه ناقيرف مم اذاذر دق هيل عود"

 زاقدافلاب ضطعلا كلذ لذ قو موق مالا و هرعد احل اسرعاولا يللا ىلا لعجو زذالو نعم

 مم

 فل قكاهلجر و اههق اس نا هل لبق نمل ناءلس هنعطغق| كمن هيك راج ءأم ةتحت فافش ضيب| جاجز نم طسابه ا لدا

 ه4 اهل لاوان اسي اهيققدق د اديقاس ىارف حرصنا ردصؤ ةريوس لع ناملشت أكو ههض ونقل هيفا نع ٌتمملَو ءاجلا دم 2 بيع

 نيمو دودحد هللا وثب ءا كاب ك!ن كيد ةليبقلا همة هوت ل ملم
 نسلق ديما نوُلِجَسَت حل مقيديدزكملا لاو ورق اكقدرفو مدا هلاسرا نيح نم نونمكم قيرف عدلا نمور

 © نون كلم كولا نم ملي نورِفطْتَت اله اول ب نعل ابان اذ اقح ب انتيت ام تاك إ متلق تي ةجرلا لبق بانك
 تبح نيتمؤملاى | كت نمي كيانه مامن قى ١!لصوةزمهكيلت او ءاطلا قءاجلا تمغد ١ أنربطت هلصا برو, نوب سن ةلف

 ةديثم ةَئيَِمْل ف ناو شلاو ريخاب هوزجندت © نموهم لب هبمكات اول روم كمون لاقاوعا جهر طملاوط
 لا ىا اولي عاطل اب 9و الو مهاد دل اورينان ىلا مضرق [هم ىماعملاب ضر َنِْفُي لاجئا يفرم دومث |

 ىادهبنم|نَم ى كَمَا ةيناغلا ماحلا مف رك نول بكيت

 قرد الف مكلحو ملالهاو ا برقفو عملا مسي مِلَمأ َكَِممار ضح اَنْ همد ىو ىا ِهيلول ةيناذإ يللا مضو ءاتلاو
 َناَكَقيِكرلَو © َنورعْسي الم هو حهّبوقع ليجعتب مهانيذاحب ىاارُكَمأَي

 2 «-لغلا

 "ية رامصقرقكاهدلجر
 هم اس سس سسسسلسلا

 10 نإ ترون نمي م هناك ُتملْسأَو كربع ةدابعب ئيشن تمل ظنت سَ مالسالا ىلا اهاعدو جاجن ىر ةرئر ام نتعلم كير سا رو هع ا مما وكل هع وحس 1 5 0و ةم رو كم و ا نم وصام هرمز #7 دى هلل 7

 ةرمرهرش لك اهروزب ناكو امكلم قعاهرق اواهرحأو اهيوزتف اهرب هحلاز أذ ةرونل !نيطايشلا مل تامعف اهئاس عش هركك امتد زذتدااو
 )ل ضرك نعم رج كيا هاهم قرب ونل امل سحنص نم لوا تش اهو

 |ىوز ناهلس كلمءاضقتاب اهركلم ىؤقن او ماي ةشلث اه سع معقّيو
 .٠  20نو 3 »

 -رابسُم ثالث نباوهو كنامو ةنس ةوننع ثالث نبا وهو كلم هن

 و
 1 سس ا و سس ا ل حجي سس سس موج سس بجرح سا وول

_- 

 1 ب ل ا ع ب ريل

 نون نوم الل ماتت 00 1 م جرا سس ل يسوع صح يديم
 س

 ن تير طل ص نوي و لييلقولو نا امرندعي اما يفر طم صيد الو نويل وداص لاسر اوربي نا ن ذو
 م مرق هل حر ”اولتسقا نييسوملا ن نات طماط ناواويصمتا نايصخنازب ميكى حملا ىلع
 انرت امب نقلا نول ونس" نب وغعل يديم اب نول جنس ل مق اي لاق ىواضيببلا ىف هن ئيسلاب نو لههتحس
 زدنجانبتواعيا قرص نان ولوقيلاوفاكم ثا ب اولا لوزن ىلا انور يتلا لبق ى ارسل لب
 نكاسلابقطنالل صولا لج ل ىا ل صولا مب تبلتنجاو روق جل تل جرا هاريلع انكم لحن لاو
 سخن موسما ىطرفلا ىف و يريم ا ىا مونسلا |نباصا ىاانم ء شتا لوقو ماد نكس نايم ا اطلاوم» ىذا
 نمي اهنايرم نافرياطررمتف اسي لجرا نال, لاراو لاك كش / لزق هلك لان
 لمن ء واش وراق نم امببس ناك لرتس ا مئيططملا ىلا رشسل اور ا اوبيسن و م ء است اعد ابرم ناو
 فاين امرريعلانم حررابلا سوم اهلا اد مر ياطال شارب اط صورت و كر لا بربس وب يزل اربجلا
 داّصمعا نري واو ىأرلابرططا شالو سنتا مونسلا يطرشلا لو ني الاسك حراسلاؤرس أبيم ىلا
 لو حلا لمب» لم#رئفارورقم خنريو ا ءاضئدرب بيززع قيدنوا رتب راوق نا نظن مو رطل
 ىلا محب لكلا يم اموبس ىذلا برباط ن ايب نب بارضاومد ىلا لام ايم نبا نمىورازك لنور
 ىداصصا'ءنيملاو ماشلا نيب راو را (ّصئورجب ابو ىادرم منير لو قل لامي ىئ اللاب ا

 ردا بماذم ”لأسملا ف وريطملا نم جدا لوقكن كرب رحل زيت نو لعل لاه طب درس ق حل
 زورو |, رك لقدلا ولي نا نت ليعتفملا تكاشلا ل ايي ل نك وزوجعزما ل اشنا ليي از عب النا
 انا يرش زلا لا تغا »زيف عر انما لري وبدحس نو موق عستو كوز وكن لف ءل قلو ارلوا ايرهف ةزكللوا
 للزي ضد لاجر ىا روث حسا لمج»ا» ضنا دعست يش داك ع جا نعم ىف ال ايمرلاب :نعستمل زيت زام
 تملا ىف عمومي وندلا ف اورزطم نداكت اد ذم اب بس اهباف ادرغسري لوب فيي ورب مب معسل اززي# نا لاي ام

 مي دي ىو نار نومي از متر فدل ول ا دول وو نا حاصر ندعم الواي لشت نيزلا مب ملا هالو
 رسم اذا ناكذ اديرم امان تسيت هرلولا لذ شادن نبا لص نان اعلا ىلا و مب دالوا سما لقت
 امم ىلا وجرت ليلا راها ذافر اه ف اوعمتج اناا ن انيحسشسلا مبا لّؤسنم؟د الو (لسن اوف ع ردع
 بورش الارأو مق نلارقعو ملتغن راغلام# ارسم اكن اوارافراخلا اوم” و | مرَمُنو مولتلو
 اح رب ولت نم اوغسروو اريل موط عا مارين اندلا مهر دمرت ن1 ىواما" فلاس كرار

 لق نملك للا» ضب ريلي اطر ىلشد قزم عين الا د(لا منمو هقول اداتلاو لوف
 يلام و نلل#ط لكس اليل مب عقواورحلا تيب سوم اهلا فو اليل رعلا تغ اهه شم 0
 ركل كو نيي#ولا لكررصم زا ارسل املا شعرك ليو لوالا صولا لربك الب !ىا صم يفد ىا
 .فكك» لاو ضيف مان سدت ناو نار خفي لا ناك فيك ناز رو حل لا ناكم مسا



 - 1 بنس

 | م.

 مم اذع ا خيوتسلل حرراشما مالك ينو اريد سلينا عي اي [وعلا حوت بلا كقباو ميسم هكئالملا نوريالو ْ

 ملادلا نت لربما نم شي هل يشر صاؤ ناكو نيفطصملا لع مالسل ابو يف اوت هر لسد ريل ملا لص وسررما

 ريل رهأ نسخ نم

© نعم هموتو مهنه !مهنرم دان ميم بقاع
سال 0 أهرع وريرةراجحب تك هلملا ربو | ليريج ”عيعب 

 ةيوادهتويب يَ م و ر

 20م ةظعتيف انتر نسق 2َنومَيِمَوعَل بعل هيلكَكِلذ ف نإ هتفكىزمهملظب هاٌوملآأَميةراقنالا ىنعم اهريف لم اعلاو لاح !ىلع هبصنو ٍةّيلاخ

 َهَمِوَقِلْلاَ 03 هكنم لدبيو لبق اد دقمركذ ايبوصنم الجول كرش 2َنْوُقَتَ واكو فالا ةعبرإ مهو حلاصي اًونماَنْنِذَل نيجناو

 وةايناشلا ليهردو هيتزمهلا قيقحت مْكَتِإ ةيصعملا قام امها اضم كضعب رقمي © َنورصبرمْسْنََو ةطاوللاىا ٌةَسِحاَوْل وُ

 َباَوجُناكاَمَق مكددف ةُبكأح ©َنولَهجَتموَقمنَلب دال نود نموهم لاجل َنوأَتَل نيبجلا ىلع اغيب فلا لآخا
 ده همست ده 0 'ةتارمإ لإ ةَيِماوحْناَف لاجرلاابدا هم © َنْورَهطتَيساَنَمهنمْكييِرَ نم هلهاى طول لااوجرحأَولاَف نإ
 1 مس شي زو مةكها ليبجسلا ةراجوه اًوطتمِهيْإءَرطَمآَو بانعل١ف هيقايلا9َنَيرِطْلا َنءاتريدقتت اهانلطجاًمئَرَدَ

 هلراطه) ْرْطَص نذل اره لكن ابو ةيلاخما ممالارافكك هله ع ور ةَمَحْلا دمغاي لف معطم بانعلاب ق َيرورمْلاَْطم علا ملط ىل ري > 3 مى ملت را و هد مدا لاحد
 وءايلأب ين نوري يأ 5 دبعي نمنح هكدتو ىرخإلاه *لهرسملا نيب فلا ل اخداد اهليهمبتو افلا ةيناثل !لادب اد نينزمهلا قيفقحتي

 5 8 8و 4 7 ريب هك م ل الر ص ا 4 ما ا 9 ىو ل 5 3

 ٍءايبيغل نم تافتلاةيِفائيجَأَو قايوارريلا نيف ٌلدناَو ضْرالاَو توم مولَخ متم ًاهيدب اعلريخ ةجل الا هي ةككلهأ ىاواتلا
 هد-س سس مس سلب 2 يي بحب

 لإ ميلعم كرر دق م دل أوان كَل َناكْأَم نسح وجم َتاَذ طوحملا ناتسبلاوهو ةقيدح عمج قرح بملكتلا ىلا
 سيب كا كب د لع ةناعا ايما عم تعبسلا عضاوم ق نيهجولا ىلع مهدي فلا لاخداو ةيناثلا ليهو نيتزمهلا قيقحتن

 24 21[ راق 2 كاس رب ع وظل واقي همم م سا ا ل ىلإ وطاس و ل ررأ هج يي وو
 ٌَلَعَجَو ارهنااهنيباعف [هَنلِخ لعِجو اهلهاب نشمتدل اًرارَك ضلال عج نها ةريغ هذداب تمككشي 6 ول لْكَيثدَق نه "لي هزا هحم
 و . نك ما 5مآ هور مام سا 0

 . لب ديياعم هلا َء هلأ ء رضلاب امههدحا طلتخيال حلملاو ب نعلانيب دارج نير نيب لَعَجََو ضوجلا اهرب تنال انني َصياَورأَمل

 5ديهغ نعو هنع وش فِي ناد اذإ رضنا هششم ىذلا بدلملا دطْضُمل تي نها ؟ديجوت و نركب ل طا
 مرح ر جورج ١ سس وأ 52000 5 2000 ن 95 10 ىلا سو تشر او طل روس ار

 نوظعتن# نورك نتن اليِلِق عل عنق لَ هلبق ىذلا نرقلا رق لك لذي ى اق ىنعم ةفاضالا ضر رللعجو
 م ريا وك 8 5 السب" وص وصد 9 <١ 200 اكس كحد بالج. 1 عش

 بلا تيل ظل مكدصاقم فامكدشري_ٌمُكيِومَي نما ليلقن للقتل ةكانامثلانلا قء احل |ماغدا يقود ةيناتتلاو ةيناوفلاب
 هوب نيس اذلاو يللا نم نييرملا لكم ج لتو ملسورياعدئلا فسمي ىلا لاق مسرد يعل ا لسمك . 0 ىف ةرج لإ ره م
 لاووالا اورص لصو ءِر ل الالم لع ةروتع اج نمل نم ةهري رص تانيلع

 يَ اءايلابر زوق حل مدن لير شربت اا تسرب اضايآ يسدافلاب هانحم رود انيطنمت | | وان اهبرسا نم لري ىن ةزمبلا جب نييفومل | يربو لع اماواف ا هيتسا انام رسب مب ارمدانالوق تيل

 مايا بزل الاد ايلا نمل عمتار لم ليارروق حلل كام نييق ابدل ين انوفا رانئابو مص اوثور تلال | | ىلا ءلميلا كيث له دنا لسراٌكس ايع نبا لاق ماما ضرع وق حل نياك س لاع اف يك ل

 ىا نو دانم نوليد بال يزهلاريضَن ب وصنمن وليراتلا ىو يرضى ا نكت وو اوهلاهنت اءوفرم نوب راج نوري مم قرامب ب كعلم مر مفودتن رب اس عر اسمراو عشنا ذر يرسسر حس مالسلا الع ٌمراصداد
 تما آلا ماميرقُملاو ف وزو بث اه اعرب عل وقوو ار تدب وق اولا الر سفن حفرلابر يللا لوقو رستياد
 و لب قعم لس ما ناريس لغم ارت تلك اطر لأي ى ارب ملوقد اميري اعلر يخرب اهو شسي قنا

 هامش او ىلا م اريفَحسس الا ىلا كورلا ل جرولا م اهضسس لاو براز الل وا م | نسم لا قزرجب
 مّسلا نا لا ٌةراشا فلا ازربب للاوثو اعبر صاصمخا لعو ىا تائتلا فة للا كورغ
 رعاورمب قس امنوا ع موعطلاو ناول الا ريضم تم قطو ورعا] عررزلاور احس لل سريزم اولا لات
 ءاركذ ام قل كا فلز لوو ىراكنا م اهفّخسس الا ناري رسالارعم سيل ى الق يؤ ىواص»»

 لرع مات نم نولي نا عل نوار عي (ق ص ليلوق تارزطملا ف لاتشن بنر غياق تين ل
 مورربلا لو ميت بلا له لشلاو نامرالا عني كلا عطول اوهظو اور ير ىكين ال رراهازا قف نع
 جا! هاوس ريما نولر عل ليثوماطنلا حناني نعنولر عيب ليقف نول وي موف مج لب ىلا وترلوق دم ف ايفل
 بن لما نم ورعب نازك لا تراولمسل !قلغ نما نضل دبس لق هكا رارق ضرال الحج نما زرت يلا

 لظولرخأر مولا تيكبتلا للا اهله اهب تيكبتلا نمل اينو بازعا اهنم ةرهصاو لكن رهف الاورعاو لكلا مو
 ١ وتدؤرام انا امضي دالغ اب باورلاو ناسنالا اربح ثريب اهلعجتىا تادجلا نم جب مازال

 # » اناديمريم عاملا لا ىاريمال وق حلما لب بر هقن نمر لعروري اه اسر وسن
 لو عطملا لك ىف نولي ناورواول ءيرعتملا ىلضؤحم لعب زرظ نولي ناز كسا ايالض رت لسا
 ماليلانُب امرهم اوبال نيب لضرالا اهب ىسيئاال ايجرلوق ل ل” لمبارريص خم اين ىلع لالا
 ٌياجانا لا فلز ءاشا هاعوازا لت صلت لا تلبث عى د نال ريما حم ئءاوزف الو بنام

 ثا بس واوا بست ديك ملا و عكدي لب ءاعرلا كوت ينعم ناك مل سم لف 2 اور لح ضو يم طضملا
 وق حلل صا« طيلا وامل ب اجلا ىف سي اعد اذا للقاعل افرسغن نئدبعلا لع و هارت نال نعت
 ليلقلا ليلا وق ىلع بص خت لضو عزم لازلا فيت ديك ل للاذل ا رانا مندا سيفو
 مب لمت! نم ساد مترك قف نعم اذ لك اب مرعلا نم را[ يللا ليلقتو

 رقاب سيب مراه دغش او رلباو حلاص لتقل عرس بيس ولا لع ير احب ىبز ملل ناعذوم ناعوف
 - عبس و خراا عما ناكر لير رمش ىلا لوقو مراجلا ماما رب م انلطبارسغلالافولو قانلا
 اهب لعاعلاو لاولالعيضنو طقساذا ثا ىون نم فاسو ال ازا نطبلا ىوغ انمي انملق سلس
 لالبلا نئاك وثم نيذلا انيمن اورلق حيك نإ ال٠ لا خام وكل ام مترين شسا ىلا ٌةراشالا نحم
 عشيدم فالآ جبرالا ىئب كلي دليلا فيت سيسر اص تاءارلمدارلذ ت ويزطتىلا مج را حرز
 تو نيب راسبالادارلانالا كلو يرلخا انعب عجل عبسرلوق حيك ص” ءاروضعاماب لاقي
 مشلا نا ىاراشلا نود نيزوق شكل صا, يتارن ا نويحتو ىنعملا نوكيو سللار اصب ادلملا
 اوت حس لادا" شطف رشل قوانعم تن لل الا الو ركن دل راذلا نلنكم وكل سن لر ل
 ىئلا ”ناهلاو ب انسلا لمج ايريراوا يب مللع عب شا ارذاب ني هلا لعن نويععتى ا ولست موق مما
 مو ش١ فوزي نومك ل وتنال يشير طخ اهرلوق كس كادي: يحال
 نيل اسمللا» | بق لمت نيم لش نول عفت لاا مال ملزنم لزنيرقو لوما وهمي لح جا

 مصفر حلاو نب او نسكل ار ذو سال عفوم فاول نا الاو مدمر خد اموق بارج ناك او تأ
 تررا#ض منن ناكني ادار مو ان طماورلوق لش لتتا» فوض ريغ اول اق ناالاو اهسا
 ةروسلا هزي صصتنم عراد ءأوشد ريما لغز وق لأ ا لاا قرح نيطلا ومب ليس او نامل

 مروى لل لج 1 ضدالاو تراوزسا لن ما روب يك لا رولا علاوي ارعولا ىلع
 ل شل ريل ا ياو صصقل !نربئاب قل مالوالا نالوق يالا هرفي نربلا ل يل نام الار اك كا

 ءايبنالا لاوجاركذ ال ىف اى م افارتعب دا نانا مت هنو ميلسرا ناب ىفطصا يذلا هرايع م لسو مك الا
 موق نع عطره ل |مصيسسم الا باع نال باذعلا فرب ل فلا اكم سو رسائل: صمم ناد السما ميل
 :لامرلا قال م اوربت ن مزملا مالسلا مهر يبل لس ناي لا راسم سلط او لكي راش ناب لات هرما

 بوما مس ابع نبا لاقو نولسلاوراربالا مم لماقم لاقو (قطم تيزلا هدابعلوت هك ١س
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 يعدل َلكتايلا ممم كل | ءوطللا "الق ىا هيمي ْىَكَي نيبال اراه ضرمإلا تامالعب اليل موجتلاب صلو
 ايرلع نيهاريلا هايقل ةداعالاب اوذرتحب مل أو توملادعب ليج ريت ةفطن نم مأيردلا ق مهلا اوني نرفا ةديغ هي كولر

 انام دمحم ابك معم ءللاالك هشداالاركك امم ايش لعفيال ىا يذم لإ تاينلأب ”ٍضيركلا و ىطملاب ليلا نق ك5 ينمو
 ىف نم ماكيا لق لزنف ةعاسل!مايق تقو نع وأسر كد اه اديشن لعن !ىمي1© نبق يصدأ نإ مكتج يسار

 هه لسسميبيِإب-ِبا-سبيبنبب .

 ل ةقع مم 5 م ووودم امس 0و م 8 1 مو 0 0 يقع لا

 تمقو نيا هريغكئاقكاى نوع ةهملعي . كلنا نكت لإ متع باعامى | بْيَمْلا سانلاوريككه ملا نم ٍضئاْلاَو تومتلا
 1 ا 2 ا ا د سس سس - تابعت يس يمس بسسس, سيصل

 تقدادالا>ءاتلاتلدب| كرا نت ملصاو لارلا ديدن كااّدايزيخا فو ةءارق قم ركن ذوب كرّدا له ىندمت لب © نفع
 1. ا ا بو سس و بج سس سس تت ب حس بر يوب جسر سس طل

 علت ايرئيبجم تقو ع اولأس ىتحاهم ىاتةَرِخْملا و ْمُهمْلَِع قحالت و عبادتوإ قحو غلبت !لصولا ةزهه تبلتجاو لادلا
 عماقثتسا نوع لصالاو هلبق ام غلياوهو بلقلا ى م ق َنْوْمعاهْنَِم رش لب: اهني كس فر رُه لب كلل نكرمالا

 ©َنٌوجرْخُملَنِيِإ انوا ايت اندر تعبلاداكنا قاضيا اول َنْيَرَلا لَكَو اهرعسكف نح نع م<لا ىلا تلقنف ءايلا ىلع امقل|
 ينكلا نم رطتمأم ىامضلاب ةروطسأ عجيل ريطأسأ لله نإ لبق نم اكواب و نكن له اَننِعونول رويقلا نم ىا

 يَ ىف نك21و ئملَع نرحل وبا نعداب_ههكاله ى>و متراهن ابو يرجو ح ناك تي اونو ضلال ىف اوربي 5و وكس رو _ باس و 0م 1 هع سو ولا رم امم خم سود 3اس .دذ+1 » ود
 دا نعل اب نهال ىتم َيَوْوعََو هلع كومان انآذ كيلع متكلم. متهتال ىارلسو هيلع هئلالص ىبنلل ةيلست يوك يو

 بانعلا قابهردبي لتقلامهل لصغ ©َنٌوْلَحْحَتْمَت ِْرَل ضْعِب كل برق در نوي نإ ىلع لق هبف2َنْيق يصل نإ
 راقكلاف 9نووكَشي ال مهر َنْيَلَو رافكا نع ب ازحلاريخأت هتيمد ساكلا لع ضف ْوُنَل َكّيَر َنِإَو توملادعب ماي

 3و

 امو متنسلاب َنٌوُِلُعي امو هيفخ شر ؤ رص نكح ام وزعي كبَر نإ ه.عوقو مراكث ل با نعلاريخأت نوركتيال
 6 نمت مز يتم موو دح لا هس يحس 5 هاما "5 .وسضو رز . هلاك و

 وم هر ريل م١ 5 ظوفحمبلا حوللاوه نيب ©ٍنْحِق كمؤ الإ سكنلا ىلع ءافنملا ةياغ ىف يَتأكا ةغلايملل ءاثلا ضر هائلا ىف فب نم

 نال الج لم ةريتعش ارسل نم قري رج تالت
 ناوارتتحلل 5

 بتلكذ ىلع لالا نيب ارب مريم شرمحبلا عداكفا حير داداه اوب نعاول سو ى ويلا ىف لا وفرت
 د ءالبالا دعب ةراعالا ناكماب يل قعلاو سينا رم هدو مانجو تاننلا تاب او ءاملا لانا نا
 اب هادف جي م ناورلوق كيل ردد ارسال اوأ (نارعب مي داهباذ اوفر نادعب ادرج منا نويل
 اوفاك منا باوخلا حراضياد ةراعالل ندركشم مهد هريعيل | يلثأ ادرمبر نما مل ليث قرك اقام باذخ
 اورام رمال ملال رلابانورقم /لكما ناك ارفع يوت قرم الن راعالا كرار الا لال دورارتب الاب نيرسعم
 راو تيطبتم رطسو طع دا ضو رمازلا عناب ياو ب لقرلوق لل لب ؛راكناا فدع ما قيد منا
 .للاز عشب ىف زك اي لصض الا شل نا لوق سلس ىداصا وري ةرلهتلا نسال نا لع لالا ماي
 نا مب لوقا وغلا انيبروماملا سو ريلك كلا سئ اذ اضياورئملا عُولا (مَسئزلانالر بم ناي اوصو
 تاورسلا ناز هيشس لك » ةرماذ ىب هاش سلا عم نا | عب ىفواملا قلنا نيت اع نك

 مو ضرالاو تاومسسلا يفر طتس او نكسو سميث ىزلا معي ال ىاارّبفسصضرطناو مدي لعاذ نمو ضرالاو
 نمل الارمشو حنراضتلا هرمتاك ف ونمو رفيع لاو ب لوعغل بيفلاو حرراشسلا لاق اكس الاد مام
 لاذ ٌسلاوامنم لرب بسيفل او ميل ىطملا لل بص لك ىف نم نولي نا جيتطد ردي ذم الا عر لقا لا ةراشا

 ند _ لك# لادتدئلاالاانع مهافلا ضرالاو تاونسلاىف ثررمت قلارايبشم لا شيال لك نمو مشي
 ال ناكل نربي ضرالاو تونس ىف نم مب نيد ثلا نا كل لاصتالإ نال عراطتعمالا لعرت نال وق
 ما .غنسم لارض لمن ارنا ناي يسغل سلو حسد اشا لوقو قس خم انبي ىب نايالرق حك
 ىان' بلم ناياوووعسلا ىلا ىو لما نم حيدان ان نوعي“ تنتد ى اوان وثحت تقم لاول دامني ىزللا
 بسانلاو نائل يفت نونعبب تتوق نك ا” تستو ىااى ا نوعي نإ ىا لصالا وان نأو
 يال ص » تكد ظل نال تاذك م مافن ال: زم تعم نعم نيرط نايا نال وقسم مر يعل
 سس ابع نيا قراقع لري نكلوقلاوريرخللا بتل لى نحل نريووب ل عال ب نس لت تدل
 قش و خل ىاراق حل لاهم لك رادت ما بحل ن ب ىلا قوي قو اتسم لا لش يجزم: كدا
 نالنوب لرارتم او نعال عل اتنوا والا قرارقلا ليكي نعت لك ورفلب رقم اذا ىلشروا لوتعت ل
 نيس ىفو هأ امب ىا ةرخآلا لق لش لك ميتاشلا راق ل كلذ و لاالسلا فاول ايما
 لا لوقكاىطق نأ اكددال نحيل فحول ايينعاي نكن لو كرداو اري ب ىلع نااهبرعب نامججوريف
 اسم ى اراقب حراشلا رش اك ة رخل اب ىاراهلا نحب لل نإ يل نلاو لرواب لحم ش ذر لغو ئزارم

 ةرخآلا ناشي ىا ةزالا ف لق حلطس لغ | نما ازكرب زب ىف كل لو قلم دلل ازر لو
 ريفر عم نانو مل سلق ماك م ايلا ناي رمل اكو راحل ماكسس يرايحسسما نائما و |ب انعم
 غل ماىا ىراكلا ماسالا نادي ريف زرمالا سن لو قلل لرارد» نولب اه نولاش مذ

 اهئالوملاروا مسعف امري م بدع ىا نومك اشم مب ليرلوق بل لس لا حلات مل رخل اب
 ىلا ا» يملا ءذلاس اوت ول ءايلا تطقسو ىا رك ف عر دب زو جلس ىواص»
 ومو ناكرسال كن وطعم ان ؤؤاب اوازا ف لامرمقم لع لغاو ةزمل امآايارت كان الق تلك
 نول ناي الواريكاسيعاامناد يقام من وجزم انئارلوق و ربخلاب لصفلا ريع ضطعلا عروس ريمعلا
 ءادشب لا مالو ناو مامضتسالا قرر ايف ورحل اب لمح ال ارطع لك ثالث عئراومر وبول اذا ف لماع نوت
 مللت نمل زنا مك لرئاداوع ل ايلا ةراغاملدي ترم نيالا اورج لتر ق ولا لك
 تسل لل رم نم فنك لوى ايف اهيا /دعع وس مضل الامس نزك لدولة دلك ىدام»

 سميع ثنا ناز لكم سريلو مترك نم ىا نوران ام لق هلك ىوامصا» نيتك ناتيحبس
 روق هلق كداد» دارو دسك ورز با ةرارقومب د فل اباهتينع شا قانع انفي سانلانع
 مراَمولا ملظا :روقلظي ناو ارب مزال ولم ا, يعاوم لف ضوسو لعو ىسيطع يلا لاك نوبي نا سس ق
 فود نار يلا موارن وأ مت دررلوق لش لاا مير نأ عرفت المن غزل ناب اراوش د
 نا يل اثلاوب لخاذ ىزلا ضملو سابع نبا ور شان ور برك و انو ىا ماللاب ىدعتي لعن نع نمت
 يات لوعغملا ىف عري زم مالا نا ثسناشلا معو شسلو ردا لذ اتور ىا لخلل مللاو نوزر ل وفم
 نر وكسر نورتي الدره رتل قد نرفرعالا مثل ١ىان ورشي ملت هلل كوب
 ميراندا“ بازعلا# انس يدلل ولا نم نون ىا نونلتي امو لو هل لرادما# م لب# بانعلا

 منا المو مديل شلال سسدسلا لود ةوايو ن' نويلحي امو نوطكرأم هضاوااررقم ايكو ر نك

 مل هيلا كرارم رفض اور اذار نكاد هنا تننكل اهب نك رو د ويحخسمماهب لل ىلع
 اهنا ف انناو ممالعو مراورلار كن حم يوارك ل ابهلل اهم |مرصا ناالوقد ا ا هزب ل نيس فد هأ ذل ايرللء اعلا
 ءاسما ارينا ف عيمرلاو يشلاو موبجزلا ايريظنو يرشح لا لائ يف اعل او را ىلاوكر داصملا بك لاول ا ءاتن و

 ماضألاو ري وبلا رشم عت نم امو لاقرناكى ا اداضنلا يا ىل ئثيارتتلل خلا" تافصرو
 . ىلا"

 | ظ نات دل كودانعلا عب قزح روت حلك ىداصا“ تحسي لك ضف او ىنعس ل م نزلا
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 سك 060

 00 لا رسام : ". قلصخ نما

 2 ملسويلع هللالصانيبن مز ف نيدوجوملالّيواَرَسإ نب لع صفي َناَرٌفْلا له نإ رافكل ابي نعت هنمو ىلاعتدملع قوتك

 ل الا ضلا نم نهي و اوملساو هب او نع اول مهتدب فالتخخالل عفارلامهجو قعركذ امتايبتلع نوفي ةيفْمم زل

 مكحيام ويحل بذل راهو هلدغأع هيي *هقلا موي مهينك كبور باذعلا هم © َمعيَو
 ةبقاعلاف نيبلا نيدلا ىإ هيّيِبُجلا قَحأ َلَعكئإ مب قت ديلما لعد ه2ايبنايندلا قرافكا تلاج ا كبتفل ا نجا وكمالف هب

 ليهستو نيتزمهلاويقحت او] َعُرلا مشل نشاكلَو قوما ميشال كرر لافنف ىدعل او مصلاو قومل ابل انما مل بوبختراقكلا ىلعءعنناب سلا
 0 ا ا ري 598

 أنتي ْنِمْؤَيْنماَلِإ لوسقو ماهفاعامس ممن امن ْمهيلاَص نع ىعْلا ىرِه أ امني لاَولَو ءايملا تداوي ةيناثلا
 هلا يس ك1 ل واوا اشيشس مال مهلا ناز م

 راسم وما لثر و 5 5 . ”برس و5 : و.

 باد رمهل انجرخا رافكلا هامجذ ملزني نا بانعل أ ّقح محهنلَع لوقلا عقو اذ ههّللا ديحوتب نوصلدم ©ٌَويل ثم ثق نارقلا

 5 7 رم هذ 0 هلل ١ 5 م

ك لمح نم مل لوقت ةيبرعل اب اهجورخ نيبح نيدوجومل املك أ هك ٍضرالا نق
 قو دةكمراقكى | سائلا نإ نعت هرم هل

 عض ى.اصوو

 باقعلاو باسحلاو ٍثعبلا ىلع لمتشملا نآزقلاب نونم يال ىا كَنْونقْونال امي انك مملكت سعي ءابلاري دقتب نا ةزمه رف ة ارق

 هانت نمالأ] كيوق نم َنمّدوت نل هكا مدن ىلا لاعت هللا قد امكرفاكوم عب الكر كتملا نع يأنلاو تورعملابرمإلا عطتني اهجدرخيو

 الخ! درب نوعمجي ىإ©َنوُكرْؤُي مهم نوعوبتملا لسور مهو الار اإل نمش تعامج ايو وأ كنت طل ذي دكت و

 اهب مهوبرزكت ةهج ماوي ملَو يايٌقايبنا ْرْمْبَرَكا مهالعت لاو باسلا ناك[ اَدإ قحدوقاسيمث ملول
 مِهَلَع باذعلا قح ُنوَفلَمَقوَرمترمأ اه وبنت وشن ىدلااقيا لوصوم 6 ةيماهفتسالا ام ق ملماغدا هيف ارا
 ءاًرصبم رميا َو مهريغك هّيِف اَوْنْأَتَمِل للا نقلخ مَلَعِج انا اري ل[ صن ةجاككا©َنْوُفِطْني '] جهف طكعشاىا اًوُمْلَظأَم

 موف تلد اصعلاب نلؤملا بعت بس راب | لال بلاط سكر ديال السلا ملغ ن ايس ماو ىسوم نال الج لل قرش ار سانتا نم قري رج تاتترلعت
 مسمن الم ب دلل نول السور لع ئا للصمك مكر ىلا نعل يفطلا ىلا نع كردتسملا ىف كلا واورذإك

 نبت نرد وول لكن ىالوق لل لج ليزا | اعبي لينعف لهل سورا ناو تابدرط | | ليبلغ اب علا ريش فعو ورضع ناي لو انوا نحمد اوت لم نونكوررق ل
 ىاانع راكد ىاانغاملوق ارم لكءلمج نم مل لوقت ى ا لئاتم نعل ضن از يمرعا اب ني دووم فر جورخ .( | انزع شنيع رشي الو |رديعحيد شراوملا اربيل ىذنلا لحس الي ناب بشن شيت ريتا كر دسم الا
 ءركاما نول اع ا ض وزر لس ازعزوقو مك رفث لوقت وق حل لس لكااسدشلا لاقل لقي | | بالا انطرذارلوق ىف اني الغلا لع عرعتلاب صن رون ى ا نتخيل ب ىذلا كر لق جلس لك
 ل ابتدللرابخالا سجس ةيادلا ماو لعبا نم إلا س انلا نائما لاق لوم نابانعرلوتن ا ءلق اند | | ما ضععب شععب نحل منن ابتلا مهني يف ةرئك اورط يفرط جسما ناشن فمن الا ريلمب وت نا
 بسلاطاملر ديال » براب اسس وعيال نا انج شدو حطو مديرا ماوق امل داعارؤ نونس املوطن اكد | ١ لوقو روق اوضلخازيلا ىاركذ امالوثو صقيب يلع وول اوراجلازر إلا نايبعىا لون مجلس داع
 نرحب ل قو مارا يسم ىنحي ل عن ثلا لم محرج اسما خا نس لان اميز نم لس ماس ارفع ا ددت | | ملدع يارلوق سس »ب عار اب ىلع ساو اول لوقو ن ايل حفص حفارلا لوقو ن ايبب لسحر جو ىلع
 انصب رسل نمؤلا سف رابععلاب تلتف ن ايليسم او ىسوم ى مس اهعمو جرت اهنا ىودو اذصلا نم | | اع اكيد ءانسقتب ىنعتيل ايبا لرد هاك نق قصتي لوقف رى اوئشرل اورانععلا لا ابا باى ا ةرانعا
 بايو مص وووسيفراووس عير فاكر افا /ً ان ابو نمومو مرمر ى ا رزنسيت نير بلي وجو ضرب لرعلاب سلس ى اسبالللءايلاو ى ىلا قحسرلملا نا باول( سناوو انعماف يرعب بيريز لاتيالو

 درو ىدهنميبلا ناركرانلا لبا نم نالخاي ىنناو نما لبانم ن الف اي تمنام' لتعم الو ميزي نس | | نحال علئ وقيو نيملاءامعاب ةالابملا لقورملا لملك لاب ورم نر: لعلك ضر تحط ١
 ررّمن لحث جل ايازرسكلاب نر ابلاو لا خب نونو زق وس انا نازوق هلل ٠ هرمي نايب بحاص نا نايبريفو كرب يلعن ىذلا حاولا نيرل ومو مالا نح الكر اب لك للك ن ييملا
 ثيرحلا يريم ولك نو ناز يبس نير يسلا ىلعو ميديم نول ن او يروم نول نا لئكوايلاوزب مءابلا | | ن وعب لاوناكو لق وملا عسل لي وق حلك لرارر ل ترعب هرئلاب قوفولاب يتلا
 بسس 2و نزلا انهم مساس انا نابم جربوا سانلا نا بسبسب واس الا ناب حرت ى ا رجلا و ون وعم الف مب قعمش سرزلا معني وساوبلا حرص اهيا مد ل ولاباوميش نوير لو نوم اي

 لانس الو اذب رحب حسم يف رانلا نعى بلاو روق قلك جس فاني ل هفرسكلا ماو ناايالادافسنا ل امركم ىف اعترشن االادارمب ًءارب ىلعمو منك لذ عززني نارماررقيالو قلما نولنعل ريع ماب

 طيس ارشلا لا بوني نم لتلا ليقف ديول الكا بش ان ققشالو لوقو غ!ناولالو بشانالق |. براسا» توصل اردا نرمي ناك ايديكى وأ ناب ىئادلا نكرم ايتاذا نال نري رماولو اذار لوقب صل
 حل لبا ئايإ لبكلال ىارفاكنيديلالد و اصعلا نبش امةيوق بقتال ى١ بشان الولف نم | | لسور لع ند لص, نمل عرطسا عطور را قت ىف ةوداو يلا هزي ولام فلق عشك
 نلوق و يضم زب ضرما لكن ءر ق حلل ٠١ نارإا لقيا ىاورييغتى  ليقوزفاكن سلا لورق | | رللاو تاي لا نملك ع ارب مخ سنا (معل قوم اياوم ناو عملا عطقل بوم نو لامنو/ نان ماب ىف
 حب نالروصت_يفتلا اذب ىفو ان ايب رعقاولا نإ يضل مجم اسد مب درلوق و عروفشل ين ايبب هزي نم بمذكي | | ىف الدال حردرلا نم اصلا" نايإلا نم اسم ناي ملاد لري الورفللا نم اسيؤامكمالخ ,بسولق ىلع وكر يطملا
 ام مئزلا ىا لاىثل واول ا الع اسياوطت موزوق حلك لال ارم نيا امواءاسؤر نيئزللا | | باب ةرراو موه | شسواعالاو لسجل ضعب اهب لحسم اك ءايحالا مالك ملا عراهس مدعي يالا هزي
 م |ىانطعللوا بي ذك اوا قبر صل ايري رهن او نلب لف“ طريكرارظم ايف نيران يع ارلا ىواب | |... .: ءلسوتم ارب طش ارايلا نسوا يحك ا" بانطالل اوشا ركزئالو قوم ا عرارسا

 را كسا اهناري ري ىذلا اي ىاراق للا  ىواضيع” اهمَمَك'نابذالاداقلامدعوامب بينلتلا نب | | لييلا فلالاامب نط سلس ازا ار اذ عض وتفملا نالخب ةروسمئابئال لؤو ءايلاد ةزمإلا نيب

 لوملا ع وو تسلق ريل اك ال ميول ملا ىلا ىاىا ملص اب رحب ايو ريل وصوم ازو ارب (ايق ني اورعد اموم ولعل وعل نمو ارم او لوقلا عئو اذا وق ره __ لمت” طفلا زيرو

 مت ام الر ماو ريلا لل ف لامس لاو لاهفاو ىنع املا نالرسلا م ىف رلوصخ قناملاررب مناور وأد برقا | | يللا ت ايلا نم نط ا, لول اب دارو وعسلا ىلا وربك عاسلا ةفراشمرلملاو وص ووو ءءاسلا

 هلى داما“ رانك ف لزروتو ياللا بازملاو قزح او عيازملاب نرخ ديت اوم لول اباد امي ىف هم” ولا حت داذاروق كسل ”٠ مجمل اوفاك ل لاوبب الا نون اذا عاما
 لداشيا فزهإرعبرارشلا و لوف ىو ارمبيراننلاوريلع لدي الظن ا ضزعر بف مليا اانلمتان اويل | | لولا سرب ابج لاو قداتترلاق موب سنعغلا بجو هازعم لحمل وقلا حو نعم فلو ىلا
 حرا لأح ١ ملكلا نت يفارف تسلل وقل حرر الاطر ام اري اوكا ىا هيف انكسر ايسر وراس نعاومني مو فورم اباورمأب ملاذا ىررلا بعسولاو ركن با لاو نونم وبال من اسيل

 عنداط نار حست حفر معلا بسب ذو ءارصلا سنومب نولي ل وقل عروقو نمدووعسم باربي ل ايتو مس
 نّرولا ف ءاجايزثكاد ناييلاحردر ف لاكل وقلل يتب ازرلاو عقولر فت حزما بدزعلا تحررت تش
 قلنا, ولك ارنا لبق ضعرالا نم باد مث انرخا لوق حيل "زي ارشلاو بزعل لف ءاهب عت نفل نا
 ىعمس ارهمو فثاطلا ليوا نم ليد عمت ليل نم حجزت نصلا لتر وعن تان وبدل اةرور بشت

 قام عزيهلا سير لا ورع ارائسص هكرك بعل حس
 م



 ١ لملا مسابو ظ م“ قلخ نم

 ىف ادري مع افتنالركذل اب اوصخ © سوني مقل ىلاغن هترسق ىلع تقل ةل> تيل كلذ ل نإ هيق اوفعصتنل هيقوصبي ىنعمم
 و رس مدا 5 .و 2707

 _ ضرالا ف نم و توما ف نم عرْفَم ليقام !نم ىلدالا ةخفنلا نرقلا رولا ىف ُخَفْنَيمْويَونبرفاك |تالنعب نامالا
 لونج ىا دواز 2[ مال .عوقو ققحتل ىغادأب هينريبجتلاد قحصف ىزخأ ةيإ قامكتوملا ىلإ ىضفملا ىونل !اوفاخ ىا
 -_لظخذوع هنيونت 05 وتوقزري مر دنع ءايحامهذاءاسسرشل امها تعش ىذ سأيع نباةوعت لجيارزعو ليفاوساو لّماكيم و

 م سس ع سس يبس م

 ىفامل اي وآيتالا ىف رينو نيرغاص © نرخ د لعافب ماو لعفلا ةفيصب وَ ةهيقنار موب م ايحا سديمهلكى هيلا تاضل هع
 يب رلا هتبرضا ارطملا "بالا رم رمت هو انرمظعل اهناكم ةفقاو ريب اهنطن يبت ةخفنلا تقو اهوصبتت لابي ىو معوقو ققحت
 ةلجإ !نومذل لكٌومررصم ولا ٌمُّنّص اروقنمةبهريصت تن هعلاكويصتتم ةتوثنم اهرب ىوتستف ضرفل!ىلع ع قت ح ريس يست ى ا
 © َنولعمَت امي رابح هي هعتص* م ملح نقل ينل اعتص كلان هلل عنص ى!هلماع ىف نح نعي هلعاذ ىلا فيض | هلبق

 2 ىا أنو باوث 51و ةهيقلا موه هللا الا هل ادل:21 مسح اي نم ةعاطلا نم هٌؤابل واو ةيصعملا نم هقادعاىاوأتلاوءايلاب

 , ةفر ةماوسكو ةفاضالاب ٍنيمَْيرف نفاس دو هاك ارجطَو اهلا ةداعشع ىزبحا ةياقدادتمدهجزمهاككا ليف دس
 قوذلاعمقوم اهزال هوجملا تركو اهنتلوأب أعلا ىفْمُههوجو كَم كوشن ريت 1َج ْنَمَو2 نونو ملا قو انونم عرفو
 0 نقتل لك ياللا كولا م © يوت ريس دازحجاّل) نوجا ىا له اتيكبت هل لاقت ىو باب نم اهريغخ ساوحلا نم

 هاصيالو لح اهمقملظيالكن اسن!مدادرِق كفسالانم ! ابرحاهلعج ىا همر ىلا ةكم ىا ٍةَدْلَبْلا نط تر نبأ نأ ترم ال 24 ١ لوم 75 ءهإ ص و” وم 7

 بيرعلا>الب عيمج ىف ةعئاشلا كتفلاو فا نعلا #رلي نع هذ عفر فايرليها شيرق ل عمعنل كم كلو اهازخ نم واه ديص
 20000 رم ا 1 و ى. لد المو ورا” سولو لت اش“ ”تك وو

 ةوعرلاةدهالتمكيلع < نادل لت ٌنأو"ليحوتب هن 65َييلْسملا َنم َنْولا نات رِمَأ ودك امدهقلاخو هيروهق عى 2 ىلاعت ُهَْلَو

 ظ نيل الج لع قرتعملا سا ىتلا نم قري رص تارت
 رمزوخنلا وق كيس

 روصلا ل تب و اوت لاق عصلابمزلا جروس ىلو عرزفل ايان امنعط عرزرفلا ءزغنو قدصلا هني سو ىلا
 زكى | نهفات تلا او ىنسسسا ؛امعام لك تس و اريح نعف جلا نر ىف نمو تاولمسلا ىف نق وص
 عرمد لاب ين نت كلو ملزلزلا نفخ شال ين,ليقو خس نود اهنيبو نانا فشلا نيب ناك
 مشارق روف نم نرق زر اروصلا ف عجل اوروشملاوم لوالا لول او ءايجالاءزخنو تروملاؤخنو املب ابر
 رول ف قزباو لك ثسو شل ابرع وب مات يني ضرعلا ىلا ورعب سخن[ شريف لونه اووف ليس ا واط او
 لكى لا تاولسلا نس عرف وق حلل ىداصا نمل ازعل ىف قوبلاب ىو لئرالاورغاسلا
 يوما لاضاق مارهشلاو ايبا مقا ىلبتكل |ئيب ناكدا تويدل نبت م تقول كلذ يح ناك
 لوف م دوت ل ءايدالا تاومالا صيف راهعالاو خلا ىلا سب ىضعفمل او لعين يطع داي هرايجالا نع ذب
 افاد ىو الا فش اب نومي الرا وم توما ىلا ىعطملا عررطملا نيد وذم | لي اكيمد لجيريبج ىلا
 ءايالا ى ا ىلا ىلا ىصنعملا عرزلا نمد ثيم ذب دادمشملا مب سامع نب نعروقوو نييتطفنلا نيب نوقو ل
 ءىلرالا هالو الا رمش اهعب سس لنوال يرجو هع نما“ والا زهنا بم وي الراس ا

 ناي الم روك او ٌشرعلا اصب نيقو لما ئمو ىلكل نع قنا زال رجم لفارس م لاكي حور ضيق أ
 رئأ ةريرب يلا نرجس ملاملاو قتلا حررت ام كليا و دارسلا م سس اهع نبا نئورلتت ل“
 2 ايس ناو رارهذلا مب لاق فحسب لا بل نييلا نم لضربت تس لاق لسور بلا لص
 اناس نلاوسيل ٌيرعلا ءلصو ضرالاو ىراويمسلا نااكرس نم ع ومما اد تسسمل الا نال دارمنسلااددام ىيلح ا ضرعضو
 ءاسللا» تاو اق وف نانجلاازلو سرعلا لوح ن يؤ اصلا نم وير الا لي لم او تراوسا قف لو شعلا نال

 رقم داب باجاق عام ابرك ث ل بقسم عيزفلا نال اقيلام اوت: ىصاملاريمتسا رزق حش
 ةنكمح ماا يلع لح عاو ىلاوتر ببر سنلاب ل ايفمسم الاد لاهناد نم املا نال ع ولا :ةلزنم زن
 ربكم زورا ني مربوط ميزي عما ردع قي يك عت لو ربك مسلك يظن شلك نال لذ هأ يطع
 .  . عربا” اهظحليربرا باحساس نا ا هظظح ىري ل ةمايقلا دل للاب امن لكل ذك اسوم اضعئاوزغانلا
 لعانؤللا ءاعيا باوصل اذ لوقنملا الو لوقعملا و زدلا ثري الريل ١اذب ىراقلا لاقرطملا وت نه

 رشلاالازللالىارزق هس حرام » هنأ رب تسب يقسم ى ا مضر لق يس ل هربا
 رةوهلعل نيل اها عاطل كل يقول لارا حلا نإ ثني او ضلك يب اريا ن اكو رحلوا لاق
 نم نمالا و بالابر اعلا (رلوش منا لفت نير شمالا لسصيل زيف مد سابع نبات ها نر يخزن
 ن اور ىا ار ينل بقول ملا اللوق مريخ[ سلال لف ناعرلا نر شمل نوكي نا اما بازرلا
 رشلاءاطعا ناعنفالا قع نمره ل فري ز نب را ابعو يمكن ركل اقوربكا سلا نم ناوطر ىل اوت لاو را

 اة تا اةةة3ك3ك3ةك33333ةككك

 ةينمالا ل أي الورمم نع ل اريريعلا ند اننم سن اع ف اعمال نال نساني و ادع اصف ل شم ةرصاول اب ىل امن
 ىلع اسما ناذو فادنما ف مودل علت الو تف ل الايولا ايسر سلوك ىلا ذرب لوب ثمل نا انس
 سسئاو زو جلل__ ليزتتلا ملاعما» لاعتو كابي برلا مبيت ض يعن وريحلا قاس
 نا لييطعت ص نوي ن ازوجت ورش لالا لال لوق نمار يس اذا ليتر نعم نيف ىىا ل ليينتسلل
 سين اب فيبر ظلال ست اذا امني, امرازجلانمرف !ذا حملا تا ليلا نم رطل هزي خل ابدي
 لود (وإ ىلا عزف عفانماىا فاضالاب وق ىللل ل حور عاوبإ هم عجسل ل ب شكو ىل [زلاب قابلا
 . ةرسكا ميلارلو لوقو لما فو ىداضيببلا نضر حفل عم ازو نوب للا قو حفانو نيف وكف رف مناسك
 ”ازمالاف عين ان ةارقومتم )كى م ولطععم ارو يبا ىلا مولر فانها داني يش ى ا ميل كا (مهتضرل دقو بزرع
 فوطعم زوم عرفو وتو ن يسب ناّرارقر وإسم اج مول ىلا عزف فاضل بئرا ذافاىا
 ناب ٌئداناردابر كول داسيا ريس ملا ةرإقهزمفرغال ملا حل دانونم عزب ًارقيد ىا م فانصالاب لع
 ؤصوب د نوزع وا نونمأل فطر لع يل وزود ملول لاقي انونم عزف وا لوقي
 ماع نياو ف انوريكن باوورملانزسسوي ولا عنف ءذامالاب لوق هلل سزدمول نئاكعرزذىا عررفلل
 نونم روق يل لا نيو نيمو نيمدملا جيو نونم عرزفو حن رع نير وزر سدي نر
 ةكرشلا نم جراعزم الاوبيملا مّيَنملا عرزضل ايو بازولا نمو اازرب عرفم اب دلر او سم بديل ل ى ا
 ري لسا ىلا زوق حلل ىواص»» انبب يضف مسن اهفرت ابا نيت ىف انمالخ مولا تكن ف لص ىلا
 راهن موش لارا الب :نخسملاب راهب نمو وعسربا نع امطير حسو ملاكلا ىورورانلا ىف مروجو تسكت
 صم اءنايب معبر لذ امل وقيل ناي لس ريلع سلا لسيما ترانا موق حال كاد لش ابزثبيسلاب
 ايس لأ نمي يدين اوزدلو ا اونم ل تال اب قووصنفملا ىب رثيلا خداع نا للا ةراشساد اعبملا ف
 لسوق مداها لو برردل فص امرت ىذلارلوق حك لنأ ل »من امن بوي امهم كتدو مسن ماب
 دانس اد ءاضتو عراب ابرشل مراد انما نال مب دم لا تصرح يف او لم م مي اربانا سو هلع لا
 عطقل الو لص ال ىا ىلتخي الورلوأ حله ىواصا' هرارطتاو كاذب هرابخاراهتعاي مياربال مرا
 | المخملي ىا ىلتي الو رلوق ىلا ل ح٠٠ طع يئس ليك اذاذ يظر مادام لين او نال
 كلش كاب ملك لبا ىلا شيق نم لرمي السبر ىلع منا نك ذو بولا الد دبه رتفلاب
 شوا ايما فص انمى ةنوزؤلا مالا دما قد #لضشكتسل ثوان لك يظناوا ىا ناكر اولا ناو لوف
 نئداشرالاو عير امسلا ىف دياؤك ع مي” /ز نوكيثو اشر الا مشت توك لاير يرطب س اننى كر توازن

 لهلاورب نب اهراط اب رسما نمت_:دزيج_هطنل ىرشسم مناف ىرتسما نمرلوق نحت ىرخا ةررج دامها ىلا مج اعرمجت |
 ةوالتو ملسالاو ّجوايلا نمر ذ ام ى ارا عابتاب ىرتب | نم لوالا لو ماك الاد املا نمد يفا
 ْ روعسا ولام لا ال سيلا مس اعرشارتسا عش انمايناف نرقلا
 لمعلا ةءاثن ئا 5
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 ١١ صصقلا غم قاع
 م ل ب

 0 0 ب ب ريو بسسس

 ىدبلا قيرطاطعاو ناميالا نع ملص نمو ل هماسهاباوث نال اهلجال ى1 شق ىِرسْبإمَناَو هل ىرتْما مف كاملا لا
 ديس لل يمسي

 لرويصست ”(ي رت هيأ رسولي رد لكَ لاتقلاب مالا لبق نه خيامتلاالا لع سييف ىيفوغلا ©َنيِنْدمل نم هل

 ءايلاب نومي اع لَه َِكيَر مو راتلا ىلا هللا ملجتد متايد ا ومههوجو ةكمالملا وعضو ىبسلاو لتقلاد سي [*وب هش حهارآف
 :نسينلاالاو ةفحباب تلزن ةيالاضرفىنلا االا ةيكع ص صققلا سوت متقدل ملبن اوراجلاو
 ' ةيا _.روتامثو نامثوا عمبس هو نيلهاجل اقتتال ىلا بكا مهانبتا
 رم ىنعمةفاضإلا تكل ُتي|تايزلا نط ىا كد كاذب هدارهرملعا هللان5نسظ جزل نتا ولا حسب
 هينا مجال ©َنوْسِوُؤُي ِمْوَعِل 3 رصلاب قل ا َنْوَعْرِفَو ىدْؤُم ريحا[ ْنِم َكيَلَع قنوات لطابلانمٌّقحلارهظملا نيل
 وني ١ مهني ةَفِإَط ُفِعضتستَي هتم سح ناةرفأعيشأَهلْهلَعَجَو وعم ضرإ ٍضْرالا ىف مظعت الع َنوَعيِذَك هب نوعفتنملا
 دباوسإ ىف. ىق سلوي !دولوم نا هل ةنهركل !|ضعب لوقل ءاحا نهيقبنتسي له ءاَمز حس وني حولوملا مه مبا عيني ليتارس ليئاوسا غسق ة:وكل !ضعب لوقل ءايخلا نرقبنسي وهدان سل هني دولوملا مهرب يَنُي ليئارسا

 دي >ملعجب و ضرالا ف اوكعضَتما نين لع ناُلييوريَغو لحقن يني فَما نم نك هد ككلم باهد جبس نوكي 0 د دمك” «ائورث' دربو سو و وجوو 9# 2ع 35 41 2 ى ا. تاك ع 5002
 ةظا ا رد روبرت دج وكلا 1 و223 . لامك زيوش اد علو 0000
 ضرإضرالا فب جهل نع 4و نوعرف كلم 0 نضال مصعب و ريدملا ف مم ىدعقُي ءأي ةيناثل أل ادب او نيتزمهلا قيقا
 ا ”ووؤوهوم ىثكاص ار ىو 5 روم ووو م ماهو نوعرِذ ىرتو ماشناورمم

 60 نوروس اونا اه مهتم ةدلشلاو[وسالا عق ىو ءارلاو ةيناتحلا مقفل ىريو ارق قو دونجو نم 0
 ١٠ امر هوو ن اء[ دف كل 7 دل ٠ نور ٠

 هتخاريغ هت وشيمل وقبل جلا وهو يومَ لإ [انهدا مادا د نحول و هيدي عملكم به ذيىنلا ولولا م ناني
 َنِمهوُلِعِاَجَو كيل 535آرائ|دقافل "فرحت ل5 هقرغ فقالَ, لينلا ىارعا ممل ف هْيَقَد يلع ٍقذِخاَدأَو فيعِضْرَأ أ
 اق هتقلاو هتقلغاو هيف هل رمل خا د نمراقلاب لطم توياتلا ف هتعضوف هيلع تفاخو ىيال ر هت ةقلنهتحضران 0و

 هدادرب | نم صميوهو هتم ىلنوم جرخاو وميسي نيب هوعضوق َنْوَعْرِو ناوعا لأ ليللا ةدعبجد توب اتل اب ليَ اليل لينلارحب
0 1 

 .ناتغلىازلا نوكسو ءاحلا مب ءارظ فو مءاسل ديعتسي درَحو ماجر لتفي اودع رمالاٌةبقاعف ى ١ 2 نوكرإ هبل
 ١ ا اما حس ب م وس يلا

 ىا ةخيطخلا نم ©َنييطْخ اونا امه ءوَْجو رينو نطو ُنٌوكُرْو نإ هنزحلكه تزخترم لعافلا مسا ىنعمب [تهوهور لصملا
 رق هيلا ناك ركذامىلا مفرع مالا ىف عل مرار صتسا مشرف نان طيّطفر عم خرارل نعش ناك ن اولا 7 1
 0 م نيب الم لك قريعم اس (ئنلا م ةري دص تاريح

 ماسلا ال مالعا ىووب: اذب ىلخ كلي لمت ابانالئاقس لائامل لشمس هب ناكر يقف تلاد اماعلا ناك | | ليي نايل از ىس انضر حجل
 اسكت ضرايإ ليو فرار اهساو سوم مارلوق حلل ط سس لم نما رب نلت مانا لص لما حتا 0 0 |نم اناانا_ل لقفز وق جل ١ ناهيلا نبل م نسور وق
 نا ىلخ لاك ىبرَعلا فو حردرلانم ىف ملا نيف اك ايل يزن اعوإ د نونلاب غن اموأو ليس ضيرعتلا رتوت_ لج رع ل الض لابو ىااذ وذ باوم/ل تن مدقالو هرمّتاكف قزم اوبرا ةرمب امو"

 لاالاوم حمال ميرعارمسا ةيادد فو مولى لوم تا مساو بول نب ىوال نت اب تنم اضول ىلا ما مسا انميلا ىسدرابالا قحمن ص صصخلا نالرشلا نع ةيورمارابخالا تاياكرلا ىلا لها كذب تميس

 موق فوؤلا تامثا نيت لعسانئلا حمد اور انمي نأ تاور لل 5 نايبلا سد اك ىلا كوارل نارقل ا يب ضعف ىذلاءنل اعتب لوق الا ىا نصف ىزنا نااار حك” ص لن سوف ةروس

 قرذلا نوني نم او يذلا ف وكوت تملا نا حي دلال ساعد ىف ان الو رلوث ل هيف نين د رسل تن اذاذ رفا قل طماع رجم ليلراذلا نمر ثلا لص ىلا خرخ لع ام لاق فر اب تلزن لول ورارم

 ل اني ناوريالف ى ع عتورال_بيبإث نزف او لبق اقوم ال ناسشالا بسسيصي م توا و نا(السلا هيلع لمررجترل لاق ايلا اعشم ان دلك ئلرطلا نرخ زجل لزنو حر طلا ىلا ير ارث يلقلا

 ميلا هرم يف حم زج "غنا اذد نسحااما لئلا ىلع سرا فنطع تس نزح او فلا نيت قرا يلا هز ىدز نس ابغ نيا لاق اريلعإ ب للم ىلاىاداعم ىلا لوإرل نارا كيل ضؤفىزلا نا لوقيرثملا
 كرمال( زن طسلا ري لطي دروسا ئقراقلاراقن اي رق حلك” »م نائراشبو نارتو نايينو نارما ممركع 5 اضيارب اهب نكد توما ىلا لاقداوم ىلا سابع نبا نري وس ىو رو ليي مالو يك سسسيلف فج اب

 ام 9 000 هك 5 *ةبهرالضض صثل ٌّؤ 3 مم 5 هرم 5 5

 حس اعلم للا نا ىلا كلب داشارمالا بتاع دن لا لج  امولم تقف سعف | عا 1 0 0 ١ لوز ها تدب الاف ىاربف ىددتدسمىا تولانل ناث تنل ارد لويس ١ | 1١ وسر عنف ع زهاب سن لوق هلسكلا#» ىلا نم جلا مول لا كل نحل نا نسما رجزلاو
 51 يلي * ري م اذ" بهم ل 32 م حرم نسا دوب ف هدد ناكم اهلا حمم ابرار شمت عيلست يلا هزي تلزنف ايلا اضاف لكلا قلرطملا وعم حسم ىل عب راد يالا فش |نراوا اريج نوي نارعط ايلا ءلع نال لعل ل ةروريصلاو نع ف ام لزنو نيرطلالا راف بطلا ذاؤئ قرط فى رج اع يل ذا نم سوريا فسر

 هلعلا يرتب طال الا ومن ىلخ نرحل او ةوارحلا وكأ بشرت بشت دمعي فدرلا ةروسلاو زبير لو ةرخألا لمد سوملاواوملا ليقدزفاملا عدوك نع ضر احلل يل هزي ل اينسسا جس اب نمو

 58 5 م ا او لل ين رعت 1 «صرإز هاو د ال سخإ كا 5 : ِ 9 57

 عم لص لالا بتزتلا نطل نم مالا بترا قلطم حراج باد 4 ل ماض - مد مما" بر طم اب ىدزن لب قت امه زن مدربا (لبت زم ماما عه الويب صمم

 بر تلاوب ىلا مالا نس سم الرس هس ىلا بحزب سل بزل ةداحتس در ١ هر نتن نق ىو فهيم تمرد زعوطس نوي نانو[ لينغا وخل تل
 ىوام»“ى والا هدافاتشيرف نزح او قوارعلاو لزج لا بترا ىف وتسماد/ لا خل عتس اف نزل لم ىسوم ين لييعاولتنى ا شف 0 م نم نوكأ ناز و لسوم ث ايش لايلع اول

 لولا بلو نوم نزح ى ارسل ناسذل ابو ءازلا نوكسو اولا نب ن اسس مران نوزق تلك ا بال جو وما اج را
 مبان 0 0 بدارم»" ري دويعلا سلو رسضنب زن اوريكم او مسشنلا ىر ازواج نط ىااسوق يكس

 نوزسمو ف اين طعم زجاو رلاب نزحرمالا يع سوم اقل لاكي دج اك يع نسل تحلل كس | | ل ش يا
 ىلا بشزلا نحس ما دل نمروق 12 ردك يلب ورا زم زج ا زي زج عرارعلا يلو نسرزجو نزح لاق تعبان يامال لاي فران الث نأ لسا رب لا نينا راينا تيس
 رداد, سيح نيم امكان مل يد اونا يزع نمو فف ىو لاى مري لعاوهوعث نيماع | | نم ذل د اما وةفااد نكاد قرع دن للسما ىنع تلرتو الا تقرت ازعم توبي تلميح
 (ةدعادلب تسي 00 مدلول نإ لاما ازعم لال رمت لكن وكيل دليلاذب نم زول اقف ايدد نكمل أ زيا نورت
 ان كم شال حبنا نيل صا نيكل: رلوق يش نيل هلال تكن لا يدا مندل وي الد هوكت الا مالم
 تناكت ريع اذا فرحا نا لسالاو م نداورعم نصرا روق حلل ىوا ندب |لسته سا ديف نامت

 الم يم تضل زج او سرق فن زم لس تك"



 /«(صصقملا | ا كلك

 7 ا 15 5 2س دو و 9 5 درب 82و 9 ش ب يتومصو م 7

 لدتا انعفنب نأ اح "وتقتل "كل و ل ندع ترف وه هلتقر هناوعا عم مثادقو َنوَعرِف ترتد هدي لعاوبةوعف نيبصاع
44 

 ةففنع نإ هاوس[ مالمرف هطاقتلاب تملع امل ىدوُمو داوود .عىمرهرما ةقاعي 0 ٌنْوُرْعْسياَل وهو اهوعاط قه

 9010 رس رت رس م ١ رس را رسم و ع 0 دروقول# و ماير ا
 © نوم نم َنْوُلَتِظ ظكسءاريصا باهْلَقْلَع نطو اهنبا هناب ىادب يرسل ثداك اه اىا فو نع ارممساو ةليقشل ا نم

 يك امنيا طا عيب رر
/ 

 لع دل نما جبور لفشل 1 ننس ارفض

 مد

 م رت را

 ب 5 مو رب 550 بانر 5 ىو هد 0 5 اس 1 8 :

 اوصيإ ىا واي ترصبذ ةريخ ىدلعتى حرت ىبتا يضفي تلو اهربقأد هيلغل اكول باوجو هليإرعوب نيقدصملا
 "لنا هوردأب رانا 4

 7 وود ري و

 ةص داى رسشم
 انتا و وني ودوم

 هعماهلاهدر لقى لبق نم مضار ْيِلعأتمرَحَوهبؤرت اهعاد هتحا اهن 0 نورك مُهَواتاتحا سيعب ناكم مج نع 'ء مار م ما كم صوص سا ع ا ٠ رال سووود سحب و : !
 ويس وس [ سس و راما 0

 يدب لها قل عوكل دال ههتنحا َتلََفةكغحل |عضارملا نم ةدحاو ىد لبقيملف هماريغ ةعضرم ى لد لوبق نم كانقيى١
 همس سس ب يس يمل |

2 

 لا" فلي نميلإ مو 1١ حب و 9

 ماب تواج تّييجاف مال اب اوج كِل اب هل يمض تزابِف وت َنْوحِصن ام) مهو ةريغو عاضرملاب ركل اهكَولدُتَي هيلع هونج تارامنأ
 "اس 1-1 . ىبلم وع م سس ولك ا - مل وسلا وحلا

 هيأ لهدف قادت لاق امكدب تعجرف اهتديؤ هعاضرأب هلت د اذ بلل ةبيط كيرلا ةييمط اهناب ماوبق نع مها اهري لش بق
 سم يح سس يق يصل عه لس سم وعيب جو وب د صبس ياممسمم
 اج 1 لا | نهم 6 وملعب )ل سانلا ىامشرَتْلَا يكل قحاممللا درب هلا ٌنْعَو نا َمَلْعَتِلَو نشنيج نوعا وهكاقلب اه يئرقت 1 ©« ادع . ع مون ى 0_0 0 هدفا 0

 هي تتاف يبرح لآم اهال اهلي رانيد موي لك اهترجا يولع يرجو هثّوطف نا اهددع ثكوف هم | نطو هتخا5 نه نآباكو

 :ملاءارعشلا روس ؤ هتع ةياكح للاعنل ات ايككددع قرتف نوعرف

 غلبتل | ىو ثلثووا| ةهس نوثالث وهو
 م ىو نوعرفهنيادم ةثينملا ىلوم ل و و ممضن نديم ىزج كاني ,زحيامك ف ندا وي رس سر. منو يسعد ه6 35

 نبل لم لع قرهتعم ار مس نتن ا رم قري رص تءاترلتت
 تائب ناو ءاضلار ايفان سنالو ازر كدب ديسم أ ىب دن وك وأما ساند لو يل

 ريس نمي !نريكادلولا زبر هن ىلا ةرعاق بد نررفل تمل انف مولع قرمتستو مت نيالا تن الواهب الا
 ىئب نوب سالو ىرخالعرا نم ىف اما ار تمل ائارنا ليو ىكرنغ نولي عرذ خس هزب تاملد حرز تاو
 ميلولا نب نايرلا نيب نب لازم تمني ميس ىو نوف را لوق الس لبو نزال" للسما
 مينو ني قتلو جلس ابو وعسلا ىلا نعم لسلاريطع نيل مصلا تنسو زا زرعم نوف ناك لا
 مقل ناو مرحه الراو سس نوكين ااروريدب وم اشم او نإ ةرقوب ى رغم أر بر جامو ا نارجد
 لارئاظفإلابا ني ةرقوب نوعرف لاقف لبا" كلذ غاس ارم إرم ناك اد دال علال لاني ناب

 كتلك لاا سيك نادك ن طوع ج ادد اع ايل ن از كلو ل نركز لاقول لس و ملعر يلا لسا
 رسمإب | عفن |لالرو نمي ا ليان يف ناذ ى زكر لا لاقو نمي ارئارنديمج ف نال ىاوأ نعني نا ىسرإوق

 !ءاعافن وكب مز زوم ا ياهلا يف سسسو لعن و ءاصرب ارارباد ( اسبيالا عاضتراورونلا نمشي اعاد ذو
 نمي رول و انديل مامي اب رعاضتراورطيل ب ءاصربلا درب نم تالاد كلزو اندفني ن نى نا لع
 [ال/نيولماظناوبو ل اوتديلا مالك اب لبدزيلام بتم نورعشم ا مولر حس سد ضم
 نوونمي ال ىموقو كل لوقا تنا لعنا ىااذكل تاق علا وراشا الملا ترام اهناكن ويل ةأرما
 تلائدانزتو اورعرمل نولي نوئرفل أ يمسلاف ( لكلا وت نوكرف ل اهل اءوزو لام سرارملا نو لمي هأ
 ميرا دمج الان وعرف نالوقو بنتو عفتلااورو طائل وليم الخ عشا نورا مب ازك نوف قرم
 الن ايسبلاو ىفاوملا باىصارزع ماكل زر ملل سا اردو أ ليرخ نحمل كسر لع كووطحلاو فوطعملا نوب واو

 موخل ةريمجرلا لاو سايعنبانشريرجت باد الا ىورانكى م ىوس كلك ءايلاغ ىائاوس امائرانزت يح
 نالاك ١م ليو اننا لاوق ١ عيبمج فل اذيزنا لاك ىرهسا كودو قرط منابع زحل نم را
 ل سقي نا سم ر/ل اد ناطيشلا(بانازياددو اد ري رعما نم ىإ هاوسام ذوق نمش

 اير ترمحكاو فلذل تخفى َِيرْ غافل ّسق تمن ا تيلوو رب ولو هربا ل نولي فنيا نوعف
 نم وا زف اة رش نع امنبا نا ظلىاىر تال وق ىواصا» ايلا رب قواام تبسنو ين

 راسبلا نييسلاىفو حراشلا لداشا الر ايلاب ىرعذ عرصتق عضم [ب ىربتلر وق حلق م عرطلا رش
 بيساو ى نوب بب لوقلا باى ضوزف لوققملاو ءرب يسلب ريا تسيل ليتو ورظسل ىا لوعفللا ىف ةريزم
 بطوزك امياو اريل م ايي ناالول وق لال لب شيلا لوا ىلوم ىلع روع وير يتلا ىلا
 اهريلل لوروق حبل ٠س نب ندعم ن زول نس نو وق دريدا رب ىار ناالول اب مجول رب لى
 [ممسا نا لاوصلان مى ودو ىلارلؤو ىطقلا فو وأ يرمدخال ل قلل "انباء اب تدبال ورع قت بت
 ىنضرتيردفف لا موري طع ملا لصرملا لوسر ناداكب نيرا هاور شيسدم ىف كل راجت مناك بسلا لاو تلك
 تلاّف نور رو جس آو سوى خا مو ن إلك دنب مررم زجل ل كم ىنتوز رشا نا تررعش امنع لا
 لاو يامال يثو لوقا رعاوم مرموق حلل لمت" نيب اوافرلابب تسل ائذ من اوف كلب ليزا
 ها لم ىارلوق هلم_- اماسي دارلاو حارصن وولد س لفه اسالتخا لق تل ىوارعا» منال

 « ىرا نالرنم ريفا مم نم نال السم از اهثوا ةراوتساايا يملا نع اهب مركلا ناري ريما رم! ىرننل وق نع

 مالك عيلان الا ةراشا (نييارمالك فو رفاه نول نم عض لشلورما عم اس نولي ناركحد ضرك لبا نم سيل

 مرام 4 ًُو ا 1

 شامل اَمَل و ينس كردع مائيؤ كغ ويب و نيف كئرن
 سارت 2 0 م

 َكِإْنَد وابن تعبي كلبك تردلا ف اهرقف داّيْزَو و ةملح ايْكَح هيت | ةنس نيعبدا

 انكي اكل !طيرملا ىب اجا ىلعر ومب اورركلا لو سمسا نينو نيب اموا سفنم لست و روعسلا ىلا نو فاك

 1 اميلغ غ نورإلا بس 3 حل ك١

 لا

 لولي واءانل ابر صامت الامان للرتو مدمني عرب حم نولي نا لمكتو ىرثتلا وب و عرازمرلا عنجوم مسازراىبجسم
 زير اساءازعسسما لق بطش. نيل لال | عر لعب رطل نحو احلا ىو راموري ريو صحا

 ماري تشرةوهلكلس ىواصا» ضن لبا نسب سل ى بعل ن لع اوم رسال مع !نموارلا نا ىلا

 نوكلان السلا هيله ىو يسيديلا لبا شيل نوك# انرل مك تل اند لق السلا لع ىلا مثلا تررسف ك١ (ىلوملاب

 لير يذلا ىواريل تمل اقف اع انيلرذ ىبعلالب تنرترق كيال اقفرلباضوتتو زو امنا مالك ذب نما ومش
 لد عرما مل انى بر هش نعش“ كى مل ل نوت ان: سله مج وتملك كك فرع انس اتى ليلا لا

 لاو ع اروسبهاو ابو نقرب او رظرتسلامنا لا موا لبر ا لق ى ار عمس اه ناماب نا ى د5 ى هاني
 نوحيرفري لش ىيرمو امخاب تان فلي نم نان ناب نوكرف اهلماث ناكل ان فلفل هتدداام ا تلامف
 فتي آلاىرث لكى يفرم تنام امن لاّيش ايرث مسا او شخ ا امير ربو الفرعي بو كت

 نع ارواج ىا بميت انرلوقد اميلا_ففرذ قلبلالا ىبعب لوا مبللا ب را رمل ةأرما ىلا تمل اذ
 لا اهيرثل بت ال ىااميدت ل وت نعرما ىا متياجاوروقو منصر .١ايياللاملاوفذا ىازإ ٠ مدا لب ملول
 -  - »ب زا تلا عربي اممم امير لوك بيس نا ايل ريب شمل اقف امهم ا نظورنم لن نب نور
 راى اصا»ب الصا وطلب رش يعل ل ماي مينا رن شمل نادي اسر ل شردت تلك
 تلائتف لير شالا ىرت لك لارَهف نم تن ا نم امل ل يق ل ىا هاروت نع مشادات لش
 ملا مرفق لل :٠ باى واد الذل نيل يي: أمال
 امنا املزاج فيكل ب ال ف ازب ل تلامامينالاهتزغاو لوف هطعسس للرعا» كوك درك ابي
 عرابم ومب و لزج ىلا رتل عرازمرالا لج ا نا لك زف ان تناك ادام ا باوبب الص اهو املرلو اصر ا ىلع نمر الا
 يئس عم راو لقعلا ماتو ىوقلا يي ارزن ىسوم عطب ىاورذسا علب الورلوق يشل »بيلا يف حمال

 ىؤريو نس نوعبراوبمورم اكدت ا مو لرش اوىاىوتساو وق قلل لراربا»,يوبجسرنع مناور
 قالو نابسائم ا سمن يثنرا غلى ارتمللال كرادما» هس ن ينثر سار ىلع الا ب ثم ما
 لس وقوو نييك امي ماماو نيم | ببذ منسي اللرصم ىف مانا ىلوم ثالرب اشيتناورقعرك
 نال ايف هأ خس ن يبدا غل ى ارلوق جلس ىواصاا ريف بسبسلا ىنث نيدمل بس ذ لبث تم اك طبلا
 لست وق وو ننس اذ ماو نيرعلا بى مدس ننام ىف ماو نيد ندعو دن نيل ار ظوب
 للا نموها ناكر قع لم كن ب انس تما ناب اوقتس الطول وريف بسلا ىتانيدمل بارز لمت نالى عملا
 م ايع نبا نعو نيتبرا داوتس لاو ني المو ثالث رشالا عرولب نارب اجب نعيم نلءاد م اصاملا نا قود
 ىبو موفلا ءازو/ لص نا نشك او نير الا ىلإ نيشْسلا نين امداوس لاو نيل ىلا سكى امني امدْعالا نا
 فلا ارقلا بكر يقسو ةفللا سك فل, اوت عش اذل دراصعالاو تاقوالا ف الاب لك
 الا" سييش عنيارلبا عم نييرم نمر طدترربل بسم !ناو ىازلا شعبي نالت هلل
 مآ ذورعم م نيرم ىبل ثيننلاو اجو ليحل عر ميتال فعن ارزغن ونلا نكس ميل امنع ننس بورق

 .الر عمل نيك ف سار ىلع يرق ىبو نور
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 نايل الس لك قربتعم ارسال نم قربي رج تقيل
 و ءاطعلاو يرطملا نبي ل تو 2 زيقلا تفوح

 بار ئرس ايل سيو ربكارم ب لري نال نوعرف نبا حين اكس سوم نا تلوولا فذ ىف مشبرملا لوثد بسس
 [ملر) فلم نصرا ىف ليم ا كر واذ هرئا ل سيئ ض/روق نوعرف نارل لبق مى اولذ اهيا سوم نالو ايدي نعرف
 لم لاس ناك نادارا نوئرعل امايطنالواكا هورع انبورق تشل ىواصا”ر ما انقر طز سلو

 ىلع ىارتوبج مار اصاوريائرانلا عمق وا نحل ل لعب ىرع ان اوزتكى ال وق لس ىواما بضعف |
 لاقيارع باوتر تر عق ناك ورق قس لا» ساس الا ىف اى ى ردن نحمل ارنوب وسو زنط ريب
 وب ل املا فد باب نمسك لاقل قطف ناكر قنا باوملا حراذعيا لصاعو ىعبفلا لسعر
 (ىمئاو نطل ل نسر وق لاه سال نيئرطملا تايسدارب لا تدان بس اي الدنس الاو بمجأ
 ْن املا اذار لكل كي الو مفانماتسم ناك دال زمزم اورضتلالظو ايسو نالطرجشسلا لل نير اللا لبق مج

 هدمت ض وزو رباكج امتن وكب نازوكن لمت منا ايرإوق حلل لدا لششلا ىف ل نؤول نا لبق رت نالوا
 | قمح ىنتلا بد لام اكاف ليعّتسم نولي ناو نارج ميرثن ولان لض نيم ةزوملاب ىلع كياون ابا
 كارب رعب نوكا الف ىادامدوب ليارجازب سل يو نربط ممم“ نا نوكأ نلف رطل نيل عى رغلا
 فزم لع م لكلاوو ٌميردصم ام نا لا اززببراشسا لكك مدنا لك لوق فيكس لمن! نير يق براي زيلع ل
 تمم" نال ع هررت هش باو نوكا نه رلوقو ار وبري ولع ,ابل الا ىلا تسع اروع اشساو ف انعم
 فاىتسالل ى شو شاي مو دهس كيارناب لدايلاونطاع يفءافلازلا نولا نشرت هي كس مانع
 مافن قربلال اي دوا /امماب لصق رفطملاب سؤ عم ل حاو ىنمسم اب يلحس, ايلادرمالا بادب ف وئام اغلا
 متشرلا عرمان روق نينا راذوسس الاوراق الاب نمل اب كدت نام الا لزم عب ُيرَمسب
 ىا حرا مامن فعضصيلو ر عطيرم لا رجلاو لاو نولي نازوجسورب قلع يدم اىفو عوارض ع | ماظل + "ائامن
 الاصوا لوانار يك اوا ف والا اذان الب نويناو ري الام ندين و ايناثا نون زوي بقريارقوإ ع ايصال ىف لش
 لو لبر اوا جرزول او هوركملا بقري ىا فورت بورت لوعطمو ءلهخا سم الا نون انا نر يش | نم
 ليلممالا اذا ىا فوز تعفن أ سب ىزلا »سياف !ذا ف !ىزلااذاف لزق كلش حان ل ما نغفل
 قعلاوئرارعلا نثق يبكى ب شردت ل وق لل ىداص سسأ يبل رج سم و رتلص ورمنس او ىلا
 لارسال نبك ولك قا لنوم ل اقل الل, سطس انا ليا مسالا شن لاكر ضار لزب نام بلطي
 - تلك» لاسم لا اذهل سم لاب بلا لست زملا نا ىوغل كما لوق نم اول اكو لعبت! لئاتلا ليتو

 ل وسو رع ىلحق يا ورع نمله ليئاعسا ىا هعيش نمله ناتي نيل أهيِذ جوف ةلوليقلا تدهش هءأ حا ورم ه حب دو د5 63 2 2 مآ 9# ص رس سكي ى ملم
 هل رس ١ ىدأا 5ام وره 7 هل 5 ى 3, كو مس و .- ا

 ىذومل لأق هنا ليقف هلييبس ل ىشوم هل لاقف ةؤلع نمي ىلا لع هيعيني نم 53 هناوتساو توعرف زمطم ىلا يطح لمحل

 ءلتق ىصقت كمل هلتق أ ةويلَع ىطَتَق شطبلاو وقل ري برش ناك هفك ع وم هبرض ىا ىلؤم عكف كيلح هلمحا نا تمص دقن هل لا“ 124 هد اح .م دم 1 ١و 7 و 5
 كر امدان لَو لالضالا نيب © ريب هل )جف مدا تبال ورع

 و تا اهب تر لاق !دبادالزاامهب تصتملاى| مْيِحَتلا َرْوْعَعلا َوْهْدَتإ كل َرَفَعَف كرِفْغاَ هلتقب شن تبلل
 2” ىاسد * تسر رس ١ ارب م نا 3 سو م5 2و ندب يس تا . 500 00 7

 اَيِإَح سي لما ىف بص ىئتمصعو كنه صب نيرفاكن نيم رِجمْلِب انوع اريِهْظ نول ند ىمصع| ةرقغللاب لع كماعنا
 0 العر دج ردو مل أ فتشت 1 لتقل هب 7
 لَو هب تيؤتسملاو ىطومل اهل ةلعوه كني طبي نأ داس ةدش ا نأ الفويل او سص| هتلدف امل ةياوغلا نيب 0م ىو 1 0 0 الفل كْنإ ىدؤم ]لاَ رخا طبق قاعي تيفتتسي «ةرْطتسي نيمالاب ةرصتتسا ىلا اذا ليتقلا ةهج نم هلاتيابرطتني بشر

 نوعرفرم اذ كلل لي ةديخآف نوعرق ىلا قاطن اف ىسوم لتاقن !ناملعف كدا ىطبقلعمسف ©يِحمملا نصرك نليَمَوضمالا |
 _فعوبي "“ىسي اهريخا َءِْيِنِمْلااَصْكا نق نوعرف لا قوم وه لج ءاَجَو كاهن لاق هيلا قيرطلااونخأق ىلومل تقي تيجايذلا

 نم جوخ كولدشَيِل كيف تورواشتيَك نورس نوعرف موق نم ملا نإ ىو لَ مهةةيرط نم برق قارط ته هيشمم

 بقري َقِْإَح اهم رق ةدرخابرمالا 1 َنييِعَللا نه كل وز ةئيدلل
 ءرب دم تيعسرمم نم مأي| ةينات ةريسم بِجُشن ةيرق ىهداهتمرج ََبُنَم قلت ههجوبدصق َهَكَيتَمَلَو نوعرف موق جيل
 هيلاهثل الساق اهلا طسولا قرطلاى |قيرطلادصق ى1©َلْييتَلا ءاَوَس ْىنيِردت نأ نر ىلسخ لَك اهقررط ندي نكرمل ورع وبا كن

 ًاهيلالصو ىا اهيمِقوُمب

 ءم صصقلا

 لوبن وييشكرسا ن وكر فل اهايطان

 ك1

 مم هس

 هي

 مرق نمْىْحَي تَرَّلأَد :اياهنا توغو! بلاطق

 ض هل 2. ا اا ا

 ة وقس سائلا نبق ةريغكتعامج : كنا هّيِلَع لجو

 رك اة ليببب رصف لهر سمالاب تلئاكروف ىفلارم ظرشسرلا نع از ىا نيج ىو لق هيلا
 نارابا نا لفوق حلل لرارما# رعت ير نم سو سفن ل كد للا ىلا ىف لصف لغننلال نظرتنا لف
 زيا ليا رس الا نظن بشل اي سطس مرير رف ىليارسالا لعرسقرلاو ربما متم ا كام نا فلذو ل ١ طم
 لت ل ىو رح أ ل اوي رت لسوم ابر ل [ّيذ نيب ثوفد كارلا ق نم عمم درت نم يارد مل وب رب لشسطم ناري م
 لاما" لج ارسا قس ءارعااوف اك طبقلا نالوا منيو لسيد ال ل ارس الاو ىو ىداينو رعب روت تلك

 : ىو اصا» بقاوعلا رظمي لو مئاوتيو بعيد لقي ىذلاوجدابجاشرالا نار اييدت حل
 ل و نص هزم ل لير نم لاهو ا لمرض تسد نور ف مع نيا ناد نوعرف لنمو رق حلك
 فرادملا» ليف جرساو نورث م نيباومتو نوعرزف لن سمو بمر كادي ١ عزيرملا ىلا نم

 نردائنلا ]نا الك الار امئيارو اًسسلا حك امئاو ى داسيا كين نورواشتيروق لك روعساولاو

 زلال ميل سفن نايل ا نيب“ نلا نم كا لال هلم دو شل داما بلا ىف درت ايزل ارماي
 فكل اس كل اهعرم لاقي ال فكل اذ نيب ناوادا من دك انلا نم ىلا لا ناكل وصوملا ىلع مي ل لصلا
 نيل لا سطو ا نيكل اننا نم هلل عب اذ ى ا نيكل انلا نمر يلع ل دي ابي كن عي ناز وج ريبسلا ىفو
 امم ره ىشوم ىلا حجار ريثعلا مار وق ب! ا حرب كل نا ن ايبا مج ىلع ضورظما ىف غراس ال
 زيي ناوا سلع نوكرل ارسال نييرب ران اي رهعل يلا نم مايل اب ى نيس, الت مو ندرة حل
 ملغ يلا ىا يب اريا زوق حلل ىداص» كانك ع و ميل اوبإ ير نلمنوكأ يرق نيم لبا نيب
 نارسسقلا ىف حرض م اما نتءاديو ندر و قاد لما ةججارا ه والو اذ نكرادم مسا عآر ل دلو ممالسلا
 لشودازالب رمت ىاامقيلرط ضرع نإ مورةولل ىداصا» ني انوكيمل امال نكرارمو نادم
 عّقو كن يدم ىلا ل ضو امو حربا نسلط اي ىف متع تيار قت شطر الا تم انور !قروألا مامطل نإ مو

 ثالثامل ن اكو ىا طيسولا قلرطملا ىارلوق نطل ىواصا» ىئوط ثلا نمر با لاوادلج فمر فخ
 نالو ىاالس لوك م اوفي و نييزخالا يف اوراش هّرثا ف بالطلا راو ششسولا نقش سوم نيم ان قرط
 اناس زا ىئ وأ بكتاب ةزنع شع ويب ق طل ىواصا» "لبررجتوبج لايق رف ىلع اكاد
 ةراي ربا ميراو ءارلاقلط ان لما زمواراو لائاركذ مالا ةراشا امري زوق لمت حرام »
 و ام نومصزرو حط ٠ ىدر ازاي ناكو نم ن وقس ىذلاراملا بو نلدمدأو در ربا
 ن وو اميل ققسلا للاوعري و اسفه ل علميا نيبو ضولا نال ةجبادالا لاف الا نمل وعلا زم امنا
 نيل الوب ىنماولارلات مالكا ف "لوضفوركذ ناكف لوعطملا



 .يمصقلا | رسم وس قلع
 أاهكناشمىا كظطخا م اهضر ىشوم لاق ءاملإ نعامههانخاناعتمت ندونت نيتارم|رمهاوس ى اد نَِلَجَوَو مهينماوم

 ىا أيرلا نمر نصي ةءارق ىو ىقسنك مه احيزلانوخ مبقس نم! وعجرب ىإ عار عمل ىولا روصِي قىح ئقشال تلق نايقستال
 ةراشعالا فريال اهتعاج مقر اهمرقب ىزخأركب نم يهل ىقمَم قس نار سقي ©ريبل عبس نوب واهلا نع مينتاوم !وقرعي تاي : 5 : ةنرفا كا 700 هه 17 تأ و : :

 نب 0000 7 5 3 سأ 1211 7 0لا هم مر كقثلر 5 ري ثم
 6يِقَف ماعط رْيَخ نم ك] تلدنا امل نإ تر لادف م اجوهو سمتلارح5سش نم ةربسل لِظلا ىلإ توصن ا ىأوتيث صضنا

 ىلاعت لاق ىل هيبعدا امهرن لحال ل اقف امهرل ىتس مب ايزيخاف كلل اذ نعامهل اسف هيق ناعجرت اتناكامت لقا نمز قامهيبا ىلاتدجرف جامع
 ان تيقَساَمرجأ كيري كوعريلإ َنتَد هنم ءايح اههجو لعاهعر مكة قظاو ى١٠ كيبتْسا َلَع ينام لش هنأ
 قاس نكتف اهموث برضتزجرلا تلح هيدي نيب تشمف اهريري, نمت ناكن ا قاف اكملا تدصق ان اكو ةرجال !نيخإ هسضن ىفاركتم اما

 ناخا لاكش عتف سلجاءإ لا ءاشع هدنعومالسلا هيلع بروش وهو أهأياءاج نا ىلا تلعفف قدرطلا ىلعوندل> و لح ىشم! اهل لأقف

 ما عطلامعطنو فيضل! رقى أي! ةداعو قداعاللاق اضوعريمم لمع لع باطنال تيب له!اناوامل ٌثيقسامم اضوعن وكي نا
 نم هفوخو هلتق ,©لصقو طبقنا م صوصقملا ىنعمر همم ” صمصَقْلا لع ضف و 42 كلك ىلاتتلاي هلا ةرجاخاو لكأذ
 اخصلاو) ىديكلا ةلسرمل هدمه لح تلك نيدم قعنوعرفل ناطلس الون 1 ©َنْييلَطلا ولا ف تنجم نحت لَو وعرف

 هتربخإو مرتع ايلاف هتنأماو هتوقل وبات ناب يول تبأَنا نم ريح نإ انلدب ىاانمنغ لصياريجا تنحل "هرجع يبي

 لَك هحاكنا ف بغرف هوفريملذ هساب بقص اهملعو هتءااجأمل اهنا ةدايشو ىفلخ ىشم اي هلوق نموركبلارج هعف راثم مدقتت ام
 و

 "يب لق ضعت و اول ادي رظنن 2095-1
 قلك و رم ا  مدسو

 لَك ىزغصلاو! ىذبكل| صو نيسه كنب ىرشإ كنا نادي!
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 نينس ىأ مج قمل ىفغ ع ىف ىلاربجا نوكت نرجس
 ص أ سير ا 27 ١ لع صاخب رب و” وو 7ع هل عا 525 لل فول صوص 2
 نم كربتلل هذا ءاش نإ قرَنعَتَس رشعلا طازتشاب ”كئلع قنا نا ديرا امو مامتلا كردع مف ننس نع عر يا امتع تيما كو
 و ل 57713 وص و2 ا ا 0
 ىاوب ُتْيَضَق هيعزبجا ةسانامورشعلاو !ناهغلاٍنيلجْج يأ ١ كمْيبو نيب تلق ىنلاَكِإذ ىطومَّل أَو سورعلاب نيقاولا © نيالا

5 - : 
 نيل لهب لع قريتعما سانتلا نم ةري دج تارت

 ناورطتى ا ناووزتن يتمالك لس
 اوّرلاو مهم انغاب اهم انعاازتك لشلوا تسلا نم ن انكم لذ اهتم ىو وب نمراملا لع ناالدامما نع ان
 نياوورغعملا ةرلرقوبب لولا ىف للا نم لارلا منو ميلا مطل رسب لوق سس .لكرارم٠» عش دلاودرطا
 . بلا" لامثالا باب نماى اى ايرلا نمراييلا مند مصير كالاو معامل َيرلرق ىفو مس نم اوبر ىارداع
 قوارسقوم د لاملإ ورايا ملعب قعي ىلا ىضالا باين مى ىئابرلا مدرسي درت نو لق تس
 ربك يطوق تسلل ٠١ ىزارلا اقف اكل ادا منو ايبا طب مص اور امس نيا وورمع ىلا ةولل ل درو
 رو ازرم ىلع رون ال ن ايبروهقسمن [نبعض ن (سأرعا ان (١ افاهعن اها ءرسض اي قسما قرش اهم يفر ززئدل امنسراريا لا
 ساخنا ىنحتتيل نإ ىلا قس ار ينم انلدب فرب _زو عفط ارق نسا رأي جشم انف او كئرب موتي لمد ناو ىلارلا
 فيك لايام خزتدنييدارارطنعا لسريفىا قسم نار ريال ل. ةلكلا#_ر وعسل اوبرا نس ميراطوا
 قم لانا عم تار ولت ب تاروزعلا ناو "يش املا قس مبا تشري نا مالسلار يلع يرعى نلل ٌعراس
 لاوتا فلفو بيرعلا لاوحا ناو ىرنل# رلالصف ىف شاب تاواحلاو هابايرل نيلاؤ وطاب سلع

 طال ماللاب ريف ىدع يالا لا تلون ال طوق ب تا لقا اررطفلا لبا بس, طيري ودبل لبا بمب طمو ما
 نم ضف لاري ريب نال مك رطب هرظ قصار وو ماير حبس نم اءاوط قي م ناكل يف بلاط دال اس نع من
 قذر ملم ابو ريعبس شك لاىنعلا لا نار لزق ع س كراس نيددارلاريخ نم ىلا تلزم ال اهدا
 نسم ىف ريعلا نم ىل ار | سما لعل وق لع اؤلا نم لام ه؟ى ست وق حلل ١ ضدالا لعب الا اءادطامذ
 راد ءايب تسيقسا لاير اون الاو بعت الاوريمسح لاب طيف اور يحسم لاو يسم حم ىا حبب فحم عع
 ىرق هلق جابصملانثوارنم تيمادربهحس لايف فرك ابو سم ىرعتيد ساد
 اممالكب سس ابال داو رحب جول اريس يجرم يف درك نبا نعمت اص ىلا نيب اريح خازم اهح اسمو ىلع اعد مم عنضاو

 دولا ملوق عم اهتوعد ب اجا فيكل اوس نب اوجب وسفن ىف اركشم اب اهنا وق ل سس لا' لاهرلا عم
 رس سومو أهسبا ٌةوعدو اهو عد باهجا زارع |ضيادارجا وعملا ف حن طورتج الل يلطامل سم نا لالا
 اسماه وق كلل لب ئيبشملا عري ورب لربتلو ل اوت سل امو ب ارا قرببال!يسلطل ناك يمس نا

 ىراهارهرياع ةرئرلا ياها رج الازخاي قيل فيك ثلا ىلا ايرصن امم اغا قس سوم ناوبسو لاوس نعي يراد ||
 ري ؤرب لرببلل لب عرج الل ايلط بيلا بس ذم مالسل يلع ىلو/ل علف كيذ تسل ان ناو ٌةا ناو اضيااىزنارلا
 زعنف سوم لوق صل ضي ورح باو وم ركع مق الا رش رجب الا بسط نان اشنكلا فو :ججشسلا كليذ
 مسيلع تزال سسسسسول ىلاكت ن يعصف عمم ىلا عري لد لاو يف ى ارا كمن ل رجب تمرات
 ىا لائراوق كلل .# ووكر يطفداتبارا يحسم لارا كال قرصا ىلع ةرج لازضا نا قرطل ادار

 لاو بلك ارث اثار ىف ناكو زياد فو قورز خروجشملا هركؤ ينس تال الئ ببهش ل او بسيعش
 نم نويلا جل ريطلا ىرن وق سل لس اىداصا» هس ”ئارتسو لس فال مم الش شاه نا ياو
 صام هتمكالا قم ارم صم نيمو لم لتشسيو صوصملا نحمر روم وق حلل نبل ال ب فاعلا كرفلا
 اذ بطلا عزرا نالوق ىزغصلاولن روما لسا ىبدرلوق حلل لس نيالا لوهنملا نتن عف نولي
 يور سمن بالاثو هرجاسسا تبا اييتسلاو ىلا ىب ارب تجوز لا ىرغصملا ى؟ اعرف مد املا نئرطمدات
 مساويرعصلاو ا ىربم ز تحل ف نير زمن سورززس و امساو ىزيشك زل هانعتراو كربلا رولا بسم دو
 لبو ترجاسسا نير نارا ل4 مر وعسا ىو نهري فص رسل مساو رفضوا اروطسا كربلا
 نافافوا ميررعتلاب وش قع اومب اد نال فل ذو نال هسا ى وقنا نورد ريغ نوي ناينرم اظن نا حر تالامس بج
 م اهسسن ل قي و ىنصاملا انغلب لعل ا ركزو نا مسا دعت تصر يري اب تناك ال مات الاد ةيبانعلا قرش
 رميا هير ند جلع حرا لبق ضرعو نعم امن لزم رج وروح لع الرع اظملا نا ا
 ناب ىلع ةدايزبمربخاو ىاامنا ةدايزو لوقت للا لارتوق ليد و سفنا رع الرخا ىذلا
 لمان صخشوارسأر برص وقد داي نالف ىو انمربلا ع م ئارلاةلمج نم زب ناريف نك ءنالاو وعلا

 لاقلارقعن اكو لذا عراكن قع كلذ ناي ملورنم ةرعاوم هزي و ابريل ناك ا لضدوب ناب لول
 ثا رجؤفلا نر ىلع و اون امعمبو ءدسسلا جاو نرظ جي نانو صلت لرارم' لتكر
 لق هلل كرالس» مرزلا لع نورا ناله: هضق انمالف رج وزلارماب/ ايلا باب نسال عام الا
 سس لى لطخا ىلا ذفايا كرم نطو هلل 7 فامر هاب رب لوتطم ندا ىلإ لا شرما
 . [| ءبسرالما» عبو لضم زمور ءاعش نا لكل د يرع ريع الو كر لع نمر اهنا وا يلع بج اول
 ملال ضنعت كرشع نم م يل ارسل او ىا ثدزع ا بسر لمنع شن نا ىلاداشا مالو لال

 هاسمادتو يش ىاوأ ينفق ن يلجالا ايا لوف هلم جرار زرلا باوبج لحل او كي ايازلا يردن
 نيلجالاو َةركل اهنا ناد طرشلا تاودا نم ساو ا ىل اهّمداي زك كرما امنا اهبرسمسا نال ف امن ف و ىلع ناورع لذ
 ىكا كلن رقتعلا مناف ازعملا نزكب تيل لوين ايار وق نايل اريد كالو طش ”٠ نم لرب
 م اورو ثثاشنا ل وقم د عل يغار لع ورملا زوجى ع اب لرسم او لول او ب ايمالا نير وكذملا نم
 امئاال ظن والا لور اسيل اب ةازلا ربعي نا ىلعو مم ةراعباو حراكن نين عم ازاوج لوريم نع دعاهس نا

 سلا لوقف وزطأرع مدمن ىلع رول ازاوج ىلع ليلو هيف رج هضم مب و بهبشل نود ىدنمل سم مخل او مل
 نبيل الاد حراللا فد اريخالا طارش مدع لل يلد ليك لعن ىلع ىلا
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 الاد اولا بناج حطاب ْنِمَىِدْوْن تا يك اهقتوماللاوسكير ادلب ىلص ||

 معائقي١ا 

 ١م صصقلا 1 م ' م”. يلخيو
 بيعشرماو كلاني دقعل تف ديه شوا ظيفح 0 يِكَو تناوانا ُنوقَنَم لعدم هيلع ةدابزلا لطب ”ملع َناَوْرُعِلَك هنع تغرف موو أ

 اهنخاق ةنجلاس ا نم م >!اتمع اهدي ىف عقوت دنع اببنالا يدع تنأكو هينغ نم عابسلا اهرب عقدي آصع ىطوم ىطعن نا هتنب |
 . 0 ىا» كا ى نعقطاسايعتبإ عااد 22750 29 1

 ظ رصموحن اهربإ ن ذاب يجز هْلِهأي راسو هب نوتظلاوهو نينسوسع د | ناماوهو هيعر ىإ ل جلا ىنوم ىذق َبلَو بيعش ملعب ىلوم
 رو قيرطلا نع ربت أمقككرتأ يعل اناث تش | انه اًويكَما رمال لاك أَن لبج مسا ِرْولْعلا بْنأَج نم ديعب صومب نشل درب مروا ورص ايف ماض رار و داسيا نس ج2 022 جزل ءام ف 77

 عم يي ل ا

 نم لاعتفالا ءأت نم ل دب ءاطلاو اتيثق دتسن 0 وأ ط صيد نق لعشوا ةعطق ممجلا ثيلختب وب وأ اهأطخ ادق نكت
 اهيذ هللا مالكه عام ىلومل ْقَكَرِبُمْلا ةعقبلا ف ىلول نم

 بر هلا نأ ْؤِإ ىنوُمَت ةففنغال ةرثسفم ْنَأ جشع وا قيلغو | ياتع ةرججت هو هيف اهتابنلداججلاةداعاب طاش نمل كي ةرَجمللا ص
 ا ا يس ل يي سس لااا

 ًاهزمابراه اًريِزُم لَو اهتلوحةعوس نم ةريغصا يلا هو آب [كباك كرهت اكن اَماَراَيئاهاقل اة كاَصع قلن هن َنِيْلعْلا
 ه-سمسشبص سس ب سسسل

 نت ؤ ”كم

 ةوطوهَتْبَجُ فك |(ىنعمب ىنملا لَ ليد كس 0مم 2 ]ولها ىنوبيى دونك عجّري ى ا١ٌبِقَعي ملَو
 1س ا ا ا سس سس

 سمثلا عامشكضت اههجرمخاو اهلخكاذ صرب ىا ئْوَمريََع ْنِم اصيب ةمدالا همهيلع تناكام فالخ ير اه جرو صييقلا
 © - صا رم 7 0 ا يا ا اي 000

 ديلا ةءاضا نم لصاحلا نونا ىاربمضو لاقالإ قف عماشن !نوكسو هينفرحلاعتتقب لا َنمَك حاد كيل ْمُمْصَأَو مبلا ىشفن

 اصعلاى[فيفغلاو نيرضتلاب َكِنْنَد رئاطلل حان اكن آسن الل اهنإل حانجلاب اهتعربعو ىلدالا اهتلاح ىلادوعتف كبيجج ف اهرلخ ني نأب
 َمْوَق اوك منا هيالَمَو وعرف ىلإ كير نه قر ةليشوم ننام هريخرب نحل أستبملا امهيلا هيراشملاركذامثأو ناتيوماهونيلاو

 تبابا ًانئِل يم مصْفاوه نوره نأ هب © وَدُعَي نأ تحد قباسلا ىطبقلاوه أكن 0مم ثق إب رل 52م
 0 : , ف للا لا نإ فلكي 2 لف 5و ص سوت 17
 (3] |ءدر ةفص هتامجو عفرلاب ةءارق قوواعىلا باوج مزجلاب ىيق نصب ةزمهالب لادلا مقل ةءارق قو اني أاذر ىعم هلِسْرََذ

 ايتن انّياي ايهدإء وسب يا َنْوُلِصيِاَلم ةبلغ نظل مْ عجن وكيك كردون هلَرصع نُدَتس لاك نوبل نتا
 اذهب أعم و قلتم ىرتفم ريال انهم اواي اوي تباحضاو ديب انياب ىدَوشمَهءاَجاَملَم لن 9نوبييغلا اكن نمد 0 كرودو مو 70 5 ١ مصرا اورو و رت سووا ١5 اص 7
 ءاضلانا لاري ابارالف اباقئان زق حلل ىا» هرعبتس او ديس اضن اك ناشملا ىاذناب ىدوأ ىا قروتعمل امس ا ان ةري مضاد اقريلخ

 نيب ن يعلى اذافرلوق فلاؤالفءاقلالا سمقو لوا ى ا ةرؤصلا يئالرت حلل + ىف لل ةرازلا بطب 3
 لان ف برلانوس دف يادار انب ننال عيدي ماهل ل" || ار 0 01 7
 ني ديلان مالو يصل يلاريلا ممثلا انجل ابو نيالا (ونعأا عاج بدران سلعانج لا لري ممن او رع ييعلا هريشالاد عزت نايا لعن للذي روعلا مضروق للم.” ربك« ازر داش ناو داشانا

 هيض ناملاد نبا اذاه هت انرشل ضاماذارماطلا نال ى ا اطع انجب رملك قراماا تلح رقتهلل_ عر ا" ةروكرملا ةروعلا خب أقع ار وش اهنا ل عرراشل ريغ ى رج حراكتلارّع ىف اذرزع خب 1
 (الب كيس ةدمشمل اف ناعم نايدارفامإل ا فنين وري راسل اب زوق كلل لامار ماربا ءضيصبلالا نوي ال حاكشلاورعو وس نم عّق و ىزا نا سملقن ا ةرامبالاو حراكزلادقعى اعلا مث

 هيداشلالذاناد لق كلك ىداصا» رغما ىف مارلا نم نعوي رئلاف لاو يش فضل اورعبلا نادل ئاب عرش ناك ا لولا ني اوكي بيرج امبلع ةرئاع ترق تسيل ف ارصلا اضياو جمولتما نيل |نميلا د

 واصل ددذاب باهاف نانمامملاةراشالا ننال ناك نان سديداواسملا نلاقي ماريا | | نهري نكي يرو لو روقب لوبقلا ىسومنم حور و وصلا دانا دولاب ابان لزمن كين
 الند السر طوخ سااشلا هددق» نانا برب فسوم وزو” لح( بيد يلق لطش# ١ ١ طل ىوارع »م | ع ةرباد علاق امل اكول ارزعب نوكي نا نكي خلا ناب والخ ةراشا وكمل
 نوكرث ىلا ن لسعد اقبالا هرصقد نوكر فلا بسب ذا ىاإ ]ورم قدس نوع لاروق رللا ةداججد نانماك 75 رز نام رز [رزرطعا ل اكواب ننعم اووف ن الدامس أبابا اهب تكا نأ اصعابر ين ولت

 رمد أند ياد اداندلاكب ناعياد سس !لصالا وجد انييسلق هلك لجعل نريادغاال | | "سب هي ع انزل نا و ىسدم ىلا ادجفرنف ترم ب ارعجاررتساو باب ديا عقدا
 نم ةدايزلا نعم ةواطلا هزي لتر قوزمب الب لالا عنب ىور عف اننةرزق ند روت حط لم عنسا || تام خش رف امهر شاف امها نلارتفلارماو بميعشس زم لبر ةروص لل لكم امعروا زب ليث مرا

 ةزصصو معاملة درطسراف رو نع اهلا باكل جلاب لق تل كايف | |.( لول هني نا ندم يضاهي نع جلد ودل نمل خط ري ابدي
 اتراك باوغا ليال اذ ماقال بساومبا فعلا ءاهالو مدر فص لم اد راب ينتصر سن ىو ميار ىنوما دف قطيفة حض رك نبل ىذا امهر نذق ايّملالاقف لل انا
 امانوأ بيوتن وق تلطسلس باند اعدرمالا د د سراذروق نعيرابرلا باوجذق حلل مييلاربا لا ل عرف الا رنم تراصن مدارج ءاييالا امئراوأ دىا نا سأ نءق حبلا ىوام
 وذ ىاىدانميب هر علا ةرشب ترش نوري اب نعد كي لوروم الا لوازم لكريلا قرب صنم نو رات / . حارا» تضرد س اى داصرتاكالا درج ارض ايل اكو بسعش لا تلو قع

 ديلا ةرشوريلا ةدشل (ذاببسزععلا ةرشس نان نيرا بهبلا ةدالاو بسلا الط ناول اولا رام | | ىو( خللا بدارع لايتم كلاب نق ايلاو جلاب مصاوو لا رع ةزرذرق ثلاثا تاب ىلا جلا سيل
 لبق يحي نارجوارينزوجس هاا نتي لوق هلك لحام » مين انزل صنت اوت م رحسم | فلو شاك م. نخل ئعطصلا قوز لا راج لا لاكن كلوا اب انرسأر ف تنال ايزيخلا وعلا ب ةوزجلاو

 ملوصو تسيل لانا ىف“ ناوبل ذئاب وا انعيا نوزع قلم ن ايبلاى او ا ايبا ىا ف وزو انولصي؟ دا كلذ نار راما قر ىف لمس اكلا ىارا ىلوم نا ليث ول اوزولا ف اس نم ىروث لوقت ل 714

 للسمكا» مسك اوغل نيوا نول لوبد (َقّس فو زمر ياواد مدار 5 الامر يف او لوضوموا دامب طاش نمل زوق يب ئواصا» ءامنلا سكب كل رسلا نا ى روف الفشل الار طع دقيال

 بلا ذو اردنا ناننل(ج ذايلاو اصملا انج تايألب دال آ نمايأب دي ميدابالخاق تطل | | رو لعدم ىلا لانا وك اشالا لب ققكن لانا يفو نائل ل تضم ل لوبدابلا
 تا, لبث ل غي ل ىان لك أ حط لقا ةرييادع تاي اهئسس لك ف نا علا ضميعب اهرب ايربقق يطحلاو سوم اولا ىف صه[ شردرسد زو ادرى ب ايلي رعد ناطر لق ا ل»

 مه ذا بلو دانم عم البلا نسم انعم ايواوق يطير وعسلاو لامي ىلع زسيرفا طخ اشم | ١ نك شي از زم داراو سزللا بكى اذكبعرلرم هر اذا لعوف يدعو ءشلازهطسيل يم لاب قلعت بن
 ىداص# مترو بوتتد نمساد منامك لات ناني | ٠ ير راو ىف نوح لو تاذؤرب نعل عوايل ث# ربك و! شرب, ئرث قرارا
 زفت ال ىشدم اين ابا لوق م ارنلا الكا هاف ال قرسفمر وق يل نين الن: لوط خب سعت اورو
 رارنملا لج ورشي بوذم امانا لاك تس لودر ىلااذيب ىراش اور وصقملا نحملاارب اهئواقا ممل ليس »نم



 ١١صصقلا مد | م,.قلخ ن

 | ثارع الاذ احب صقلا لع

 لا

 | تلال لم ةريتعم ا سا تلا نم قري مج تاريخ
 نو رب وكل ىاواول وتحط

 نم امج زيد امير اذلا نزاوبي نيلو قنا ردي رح وارلان ١ فعلا رود مل م اباوب لازال ريكن الدو
 ! ناري لف لع افلا مسا صب نيلي ل يطختلا مسا ناي يملا ىاروق سس واني” سافل
 ايرقاهوار تلو ثبت انل اب ن وكت رم علاق هل نول نمو لو لس نبل مار اهلا بصل ليزا
 نم ءايلاب ىرذورإلا عزتوم ىف ءلمترادلا مر ءرلو كلذ لا ثمينا اولا يمت امس نول نازوكرد امس ا
 الراجل او ناشسإريثث امس !نوكي نازك ىزاج ثان زلال لص كر سل او اممسا بقاع نولي نا فتنس
 ريتا رسساو مصّق ان نول نولي نازوكبدد لاول عضوم يف ءاهجلاو نم ىلا عمتربرر نع يو مما نوك نا زوكمذ (رن
 ريقاملا نوكو زارا اب رزه نادي ري ةزمل دارا ىف قدوم لا ءبقاعلا ىاوق ل لمجا !بر يخيل نع
 نيالا ةيريؤلاب مق اهلا اينرلابر املا نعال سف ورلال سلع نول جوه ار ؤلا عرق ىلا ن اذرل لكن م ةؤوخنام ةرومخ
 رم رجالا ل جانو هشلسس حارم» هور اركو تضنيتينكلاب سيشل نر تش
 موزصلار يكن فت يو لو ذات ابرما سئل نعرف !بزنئئ نمل وا ليف خر وبلا نيطم رجل ابو زجل
 نبلاكلابعسيلا قل نكرر ايسلاي اهستناكر ناكول نا مئدق ناكر لع فاو ري ظ مال و تكس نال
 سف انسرقو الوسد ازيلال سرا ماد انآ نا واكد ىف ىا أ نير ذاكدا نم ظل لاول يس
 رطط طيارجخاد امل | السل ,ريع ىسومل سنبل او نايا, ىلا جاور مث رفع الا نم مد تسطع ام لاك اذ لوزا
 فلا نضع منامي نا كور ىلوم الا ىلا لطائر سلف ما سلاريلع يسوم اع نميز صحن اكو يزين م
 سعقو عطب يرانا اب ما لسلا يلع لير: حرصلا برزعف نرلخملا نمر واد انب_ذلبت ملا ورع ىثب و دانب
 بالا لامع نمرعا قت لو بيرغملا ىف ري عطقو رعبا ف حوطقو لصد فلا فعلا تللتتمف وكرر لع لق
 مكوك ع اعرف نيكس ل لسو_لعرئلا لصشلا ل وسر ب ننال ظن فرق هش كدا«
 حسان يدع يزعل ملد طف ير زم اهرهجول اذه اي مسيناشلا لارباورلوق قيل د ىواص» مدانعد

 لا نإ ىلع نبي ملاب لحي ناابرعا وا _سيف ه[ن دوبل نوب ءلبّتلا موي رلوق حل ١#
 ٌرممعيتلا ديل وجت ليف نراك يو يقملا وسل ور نوم يلي ناو [ريذ حرم او ”لوصومو | ءلوصوم تسيب
 قاف انعم تزعل زجل ل كن وطحمو ا يلا( ولريزعل مب انعبتاو ىااينرلا ىف وم ىلع ضمطنلاوا
 قلم دم ايها نيبوسوملا ى ا نيعويقملا نم ليشو دورطملا حروبشمل ورمل ن لذ رجول او يعل مول منعم و
 ليو زمرلا نعاداعباوارر طوب انمزلا ىدؤلا مب انومتاو زق قم أس ى:» ةوتولا راوسو نويولا ءقرزك
 نايوموملاوا ني رورطم ا ىا نيو تملا نمزوق أس لروما" مارجب ايس انلا نمسح روج
 رشلا نراهفا باتا سام انني ارشاد زوق جيل ؟-. ..ىواع» رجول داوسو نويل قدك ركنصرم العب
 لانا ريف نمذ ىف اوراسو ملسداول ذك او رئاع امل ملا محا سلبا نزع ليسا ىنب ىلع دارتماب لسرف
 ةارؤلاىسوم ىلع لمن اك قحملاو ميرا مالا وزي لع تلا دارت كاز نمر وصلو اسي اوربت ةاروسلا

 همس حس بايب لبس سسسسسسسسسسسسالللا

 ىلا وص يم رو

 نمي ملاعتا ْملْعَأ قرر ىدْؤُم اهنودب هواوب لاو 2َ©َنّيِلَدكلا امير مهأيا مقر ايس
 ذ قم انأق نقلا ف ائاوهوىا ةرخألا لاق ةدومحلا ةبقاعلااهرإّولا يقع ا] ةياتشلاو ةيناكوفل ينك نم لعفلم

 بطلا لع نهب نود قريع مل نيكل تدلع اماما وعرف لف _:ر ورفاكلا ©َنوَُِلا ميلا هك هب تلج
 أو هيلع عقاد هيلارظنا» ىنؤُم ول ل لَك لعل ايلاعارصق اًسيرص ن ْلَعْجأَم تكي ىل طاف
 و ليعافلل ابل © نوجا نيل جنا او قسلا رجعي ضْرالا ف ذكرك وش يكل كهلوس مير لا هئكعد|
 وقرخف حلا رارحبلا “ل ىف مهاتحرط مكنت وتجول لوعفمولا
 سيلا موو زاشلا ىلا محئاعدي كلَ وعني كولا ف ءاسؤر غاي ةين اغلا لالَراو هيتزمهلا قيقت وي ايتَّدلا خه

 نيدعبملا ق َنْيحْوُبقِمْلا نيف ده 9ََمِيِقْلا موي واب زم“ فيل ابيل نط 13 هن ومنع با نعلا مق نب

 تالاح ساكن يآَصِب مهتيخو كومنو ءاعو حونموق لوألا نورا اكلها ملعب رم ةبزوسلا بْنِ ىسْوُماّنِتتأ نو
 ري هر نت ! نأ رىرَو هب لمعمل ةلالضلا نم ىَّرهَو بولقلا اًراوناى!بلقللون هو ةريصت عجيباتكلا

 انيضَق ذا # أ جانملا نيح ىشوم نم يف رخل ناكملاوا ىداولادإ ليلا بر دمحم ايي يو ظعاولا م هيفا نوظحتي

 ًاممأ يو ماتَ هيدوكتف هفرعتن كلاثل ©َنْيرهلاَنِص تك ّمو هموقو نوعرف ىلا ةلاسرلاب ثلا ىسْوم لإ نيج
 كيلاانحواوالوسر كب انج قولا عطقناو (مةولحلا تسرددن او دوهععلا اوسنف مهر امعا تلاط ىا يعل مهتِبَع لولي يدوم سعب

 نق بحبك كانلسرا ْنِكل و ةوقب ب اتكلا نكيَخ نإ ىلوم يدا نوح ْذإ لبجلا رْولُكلا بنَ تمد ايو نيم دقن ارابخاب كيلاو كل

 - وصلوم رس ا و

 نم و رليريعخلا ةينعنمىزلذهلاب أَ
 < راق

 0ص ةزرمد عفان

 ىلبح كلةلجلاىلا اوراص نيح 3 لق ادهم ناك دن َ

 نايلا_ىراؤما“

 مس سس سس ل ل يي يس بسس اس

 ل يات كا

 هديب سسبس

 ىازامبر رق حل - ىداص٠ا ياورتسبل لجو ةريش ىلرموق و نارشلا_ىم ىكل زنا لمتتو رف رمق و
 رعبا نااك بلل اوف ىب و رعب عمت وق نبل »لج ل الوعفم نكن وكي طل ايملا ىلكد ارث امباذ
 نولزي ملحن لق حيلك. + لطابلاو نمل نيت يرنيتو قئاقولاامرعمت بولا راونا ىلا نيلاروف
 ردابب قص نل عدو للطلا ندابو بولقلرونمنارفاموا نمر ثلا ب اأن ا لع اذا لقاولاذ ىا
 لقول سص» دانعلاو لسكاو اويلاب رضنل كر لوريم اول بائس او هرماوا لاشتما ىلا

 اللام الث ند انمي ام ليوا ىلا ىرغللن وصوم اووي ييشسيل لررطلا ناكملاوا ىواولا وا لبا بناني
 نويزوملارل اوان نح او نولررعملا| هر قو فصلا ىلا ضوصومل ءفازعا ليف نم رتل .-.. ...٠

 لاو ىفسعت ءررعببلارلرتبااك عموم لك ىف لليد اناو ثيمرحلاد نأرشلا نم عل اوم ىف تدق زنود أما
 لبا بتاج لق نيل نيل اكا» ةاجانملا نيبو سوم نايم نم برحلا بن اج اب رزطاه تنك اء انسب
 فيك ء فص ىلر علاو ف وصوم بم احلا ناره فددققم للاوج عدمللا ٌةراشس اان ملا ن اكمل اوا ىراول ادا
 رس لاا نسا مذ | نصا ىنتسقل موصلا ىلا وصولا دو انها نال ايريطوم و مفصلا ىلا ضوصوم ا فاما
 شنان لزحلا ناكملا بناوا رخلا ىرلولا بن ابا ىلرلا لبجلا برن اجرلصا نا باو ا وز اهيرمي زب د

 حرصا ”رطانعالا هرؤب تنسج مرج الف سمسم ام وا ان اكسم انا نوكيا بمن اىبا سيلا تاعي كزلا ليزخلاب نصوم
 بسن اهب سنك ادد لو نم ين مولحم ائي نا ىتسلك نا نادر ثانن مك لت هدلت ارا

 نبال اث فكل و لكاذل ترباذم لوصص صو لكك انس ركن م م ليف اب بسيججا مهقعرلذ ركاز لرلا
 نا ايدان تلو رو نيله ىواصا» ريف حف دام تدب اا. رتزعصولاو توما كيم سابع

 روصتملا ناي بيرج ا[ملهق اب ركذ بيتزملا ىنتقم ناكذ لاسر اما صف لح م صن يدم حق نا ملت
 ىداصاةير نر يروح امل قرص ثابتا ىف نفك ةرماو ىا نادملا هدانا بيتريدلظ نري نم ب امج ادامدت
 رلوق مزمل عتو بلك لي النبى ا فرتض روق الامر عب نكيو تنل وفن ىا نارا و حلل
 راصتا منبع ماسر فر ة هللا نبل البوق ف يس مرو قلد لإ اريمقى م

 م ايزمحت) اكىاروطسا ين اىبب ىنبلا ادت تالا نيل لاو بيشوى الرمد نيم
 لا امل ىنرم اني ازا وطما بس اير مل هل نلف ندور فاىلا ىشوم يملا! لسراؤا ىلا ناكملا بمن اهب
 ىواص ٠س سن يلون قادس اداتياو لاسرالا نين د قاروتلا خال نريعمسلا عمم تاتيملا
 يزعل ينام سدنلادو ىلاوتر وأ ىا ٌمرّيشملا مي الاو د ارؤسل اير اي ولم يلا عذب نادي ري بتكلارزغن نار

 حرق ىف عرين ثلا ةاروتسلا صم ىل ىلا لمح بسيكر تل ااززب سكت ىلا اوبس ذ مينعتيو ل |سبراما لص ريل عس لا
 ا” لاسرالا

 ٠١ نادامل_رعنصرلم ىلاومد رب ىئب ورج الازمنا نم لوا دا ليث يل هذا ئاردب ى يطل لسررق حس
 هر الا ٌيلرط نم ل مرضا نط نم لارب لا ةرؤرق نلف ناييببس ناردارق امف ى ا داي لوق حسسمع اى داس
 ىواصا'



 ؛صممقلا 5 24 ذاع

 هس حطم هام د د يصل خم نالولُو نوظعت.© نور نكيزلإ هل ةكم لها تو كي نق ربت نمت افاق ندي 9 روسو 7, د7 ص قلو ا ا وار هل ماوي 5 نب " .ى 5 نس ير ا” سا2 وص < .د# باك
 - ا

 نم َنْوْلَكَو اهيلّسرملا كيلا عمق لوسر نيل تالسرا اله ال ٌولنيراولوعيِف ريغورفكل !نم مم ن[ث م لَو أَمِب ةبوقع
 5 5 ١١ تيطرصك : ال سو  وو5

 وقعل اب رمهاتلج اعل اهتع بببسملا صلو الولو ا ملوق اهتع بيسملا ةباصالا لول ىنتملاو أ ستبم اهثعيابو ةنحماكون بتاوجو ©َنُيِدِمْؤُملا

 ١ ووزع وك كم1 2 مج 014-5 ملل 3 7 4 هف 204

 ءاضببلاديلاكتايالانم دوم وأ ملخِمْقْوأ اله اول اول انِرْدِع نم دمع قا مهرج اَيَل الوسر ميلا كاتلثيزا امكو
 و 5 ب 22 واو 5 ١و 2307 ىك 00 0 55

 نرخ 5ع هللازص سس غ قو هيفاَولاَِق تح لبق نميىَدْوَم قدا امي اوفي لوا ىاعتلاق ةلحاو ةلمج ب اتنكلاو | امهريغو اصعلإو
 5 اللا مم 1 هو ساو وأ لاو مسوي ريوس و 9 0 2 طقو |” 17 | 5 ” نسم 5 .
 نم بتجي اوتو مل © ةرخا نيبانكلا و نييبنلا نم يكب ائاَوْل قو انواعت نق ارهاطن نارقلاو ةبزوتلا ىانآرعم ةوارق ثو

 اما قلمك بماتكب كايتالاب كاش قا ويجيب زل ثأك مكلوق ىف ©يق رض ثنا نهي نيب اتكلا نم اممم ىرْصأ وهون ٍلْنِع
 ع سو 1000م 8 طا م” اس 0 5م ١ ُ ربا 7 و ىلسي طو كر ود ص وو 4

 منيل امدقْلا ىرهال هللا ب ةنعلضالىا "لنا نيت ىّره رثغي_ هيؤه َمِبَتا نعم لضأ نمو م هرفكؤ قه اوه َنوعِيَتي
 ١ م , د اه و 72 1 و 0 أ رس رع م 8

 نازقلاىا لبق نم بتاكل مُهتَيت| نْيْنْلا نونمكيف نوظعتي نود كي مهلا نارقلا لْوَقْلا جهل ادب امْلَصَو ْنَمَل و نيرغاكلا
 ماشلان مو ةشبجلانماوم نك ىزاصنلا صمو ريغ همالس نب هل |سيعكدوعرملا نما وملسا ةعامج ف لزؤناضيإ ©َىٌوْئِمُؤُي هيئه م 55 . هلع م ور 5

20 

 مهام نحترم ْمُهَرَجَ نتي كيلو نيدحوم © َنْيِوِلَسُم لبق نم كلان انِبَر نم قمل هج ةياكمأ ولو نارقلا رمهزَعلتياَذَ
 دمهم  ي-عسللمللا

 اهمهسادأو روق دصتي ©يوُففني مهر ايو معتم هع سلا قللطق دي نوري اه لمعلا لع مهيصب اؤ[صأي تيباتكلأبأ م 2 7-0 5 ووسو :
1 

 متشلانمانم متملس ىا ةكاتمم الس مكر ءهل سيكل معا كَل كلام اناا سعاْوُضرْعأ رافكلا نم ىذالاو مقشلا وْ
 رمى ادرس بت جرس د5

 تيبحا نم ىَِهَت ال كَّنِإ بلاط _ نا همع نامي قعملسو هيلع هللالص هصرح ىف لزنومهعصن ©( هج تبت ال وريبغو
 ظل ا

 أي ملاعىا ٌملْعاوْهَو“ كب نم يمي َهْاَنكلٌوهتياده

 نال الج لم قريتعما سانتا نم قربي دج تابعت
 نول جولد ليس او ريض اررارحب بير علا ىلا ىنت شعبي ل عاف سلب لب ام ءالولل

 مبلل مل رمعلا لولب لبيع اهساوم ميم ريا ود اماف منال اسر تي من برعلا نم اير نان ندا
 ىلا مربت ناالولو لو حل نبا اع معلوج ايو لبي سس ا شب. سنك تنال سيكو سوم قعد ااو

 هرمتو توك امباوجد م ميريصم اب اها لول 3 ادار الاب حر عوم يف از ىف امد ناو عادم الا

 (ةدلباعل يطع ني اررقو لول رمي مدلل لسرلا لاسرا لع لعاحلا ناي السر مهلا نلسرا م اجزلا
 نالافتاب بصن للزلذ اوبب عيتشاو يفتت يي الا الولد مربي ل كف مط ءاولو قلو اذمإ حل لو ب يحلب
 لف عيتشف ل وقوم وروكذ م امراوجو ينعي ف تسمي اياد لوانا ىاالول باوجو وق لس لت#
 موا اك ويب ن وكر رصل ايرث ل هردب ىزلا لعفلا نال سب رعب ايورلوق كس بسن
 قسم ان لاباس االول نم اورل وفد هوك ادوجومو بد توزر اد لا باص ملا لول قحملاورل و عب حرداشلا
 ىذسلا ل عشلا نان ريب ا ره امد روق لكس ٠ نحس ا لص ىلر نان مدلوق الولوارلوق» بسيكزتلا لصتا
 بسبسا هي وصحلا اماما ةياصالا لول نحل اوررميوموكا بج و وزر او ارم نوكررصلارمررّصَت ىف هرعب
 سب اساقا نب يسما ملدوق ناكو هب بايام ضمنا اببس لول بام ناك امل ارغب يسملاملوق لولو مكدق امنع
 ومب ام اب اشور ابتعاب اببس ياهالا نوكذ وكب ابرميتوت ل اراشا رب يول |نسنال لاف بمبسلاومإ
 م لوقلا نا ىلع لدي دربجسم دان نا امد بيبسمامملوق لول ناب لوأبي نانو كس باوجلا ان ل بسيس
 مرؤلل ميوقحلاب مب لج ىل ميلا لاسرالا كرنب نومك منا لول نعمل او باو اراذنال بجسم ابووعتنملا
 تيا لاو لس امه هكر يلا ىلع س انلل نومي لعل مدل! لاش نك اوس ميلا ك نط سرا
 روجبول كل انل اسرا مدع حينما نحملاو لوقا زري م دلت كل ف لكل ما اذى او سررسيلا كنلساالرلوق
 مب رقو بئاصملاب مت اهاروتبو قش يالا نبا تلق نال !تلسرا لول انير ملا وق ادن بسبسلا بم اصمم ا
 رعتلاو نصرطلا ليس لب يالا ناب بيج اول وقيم اول اي ماكس ألا بلل وزن نيج منا حت ول اوروكذملا

 راد لامن ل وق حموش ميلا لايلسرا لربرصسلاو ليفملا ليجسل م بج اىحاو ما يشاسملا مياصا لول نم اذ
 كنا لكلا لاك نيب ب قثاوثب اندىتزق نت ىدام» هرخآ ار بق نم بازعب مب 1205

 ف يعن نا مورانروك نع مسولأش شيرم اب وومنملا نفى ا لصزيلا لوسررماىف اوثعي نييك لتم كل اقم
 رمال با نا ليت نوفاك وق امسدع اد لكب الكب انااول انو لق قدك ل: اء اذن نارك اول اوف ةارولا
 ٌةاروس ١ فو اورم انت ارحاسرركو ىنوم ىف اول اهو جاروتساو ىسومب اور فل يف ناقد ابو(مالسملا ريل اورطك اك
 ماسك قنا مدرج اندم ننمكول أي شيدملابد وما داسفم ىلا طسمرلا ويحب نبت ل ورب نتن ارك نأ ضلاد
 لقزو لطم كءاسا» ماظن ناماس تل ذدنغاولاوفدوسلا لول مدرج ان سيرى لاطسمرلا عي
 ريلادنع نب انو اذ ملل مارين لو ني ينهار اولد ماري مالك بانكباان
 لب نويزولامالا باوجف موز جا وق انياب مدنا نان حما يارب ىل نيب اد يو ا ىم ١ اهنس ىربا ما

 مس رس
0 

 نم لظتت كعم ىرملا عمت نإ هموقىا اولا و9 نب 5و 0 ومس صمست ريل ١ودا هيضدو مل

 (لابوو اهدلاىارسفم ىرعتي ةباهخسمالا لعن نال لوعقملا تزع ب تن ايتال اب فاء دق حش
 نيذلاررت جلس ل: اردانالا هرامدل باىّتسالاقيا يزيخزلا لا اعرلا نزع ك تركز اذان املا لا
 »مب نونمويب ندعو لوالاربجخلمجلاو ناار نونموإ و نان ريد مجو لاول رسب يذلا أب اللا مب انآ

 ىبح شيلا نرطخ# عماومرت المر نوعبرا مريب” نمر يعس لاكاوهلسا رتعامج ف لزن زوق هيل لح
 (ىثجو انفرعناانل تنذا ناذالاوم!نارشلاى اياولاك د صاصولا نم وسم ابار ارد الق لسو ريل ثلا لص
 زك يلا صر ساهع نانو لزنف نيس اهي اوساوف ملا وما اهنا اوفرغناذ مل نذاؤ ارب نويلسملا [نميساوف ازفاوم اب
 ماعم اممماشلا نم زينات شما نم نوت او نان ادو نان م ن وتبدا ياللا لب !نم نين مناف تل زن لاك
 نوري ىحلا ليتو سابع نبا نعى دراذكر يعوتلاب لشلا حفرك جا نوعفري لقي! ليزا
 جلل نيكس لئاقم نعل قئازك فحلاو غصاب ىزالاو مسا نولب اقف سلا لباب مريخ جس
 مني و نع شرا مكابس ن ولولا و بر نا لبا نسم نوهسمل اوف اكن يب شملا نا كلاذو ل وخلل ا عسس اذاوروق
 مالسىا كرام مالسروق حلل ىدارع ا ركن امعا ماو نلارعانل نول يلو ذك نوط ممتن
 هلك انبتدحناء ل شمر نال ى اوريو يتلا نم نم رتل |رلوك و رتريحت م السل مقر ارم و ضارعع ١
 (السلابرفاكناءام سيزار لك يالا وسب لي تسا صاصنلا لاقي مالسال قنوع اع ا ىا "كد ام م لس رل
 لكريم ىلع افس ءكرائل ادام كراون الوريد متسسانمانم يلى ا كراتم مالس ىب لب سككس يلد
 ديزو ماس لزنو ل ةملهل نيالا بنادبانب لطوتلا كوتا رجتنابلا خان كل ني الان
 رشا دنع ام كل خاصا كسلا الزلال لقمع ايل اكو لس هيلع سلا لسا لوس هداج ع اذولا ترص النا
 لو ليرع نوكب ناالول 5 توملارنع عر زج لاي نا هركا ىلا د قداص ما تلئرق ثا نب! ايلا تن لات
 هسرتنا/_ ليسو لوو ةرش تل ىراامل نا غلادنغ تدي اهب ترف الو امله ىرعبل ل اصنع كيما ىن
 كو + اهينم لاغب اى ترجو + ئيضرازعوا دم المل االول ب اذيد ءيرملا ناي د|ريخ نم برر نيد ناب تسمن تلد
 كرستال ىئا لق تسل حرا ثا مف انما مش ايو يسلط بيع خر اهبشسم لال ىلع توما نوم
 بيج ا ايفان يمس طاره ىلا ىرمبتل كاد يو أل ارنب نبي نا سلك ار تيارب لكبرّونا ىا ترب | نم

 ملا كرستال كيارلوق يل ىداص"» ميوقلا نيدلا ل ل الدلا كأنبب تيم اور امرتمالا ني خشم ان
 هنا للك ن سلا عمت عراوزلا لاقرب بلاط لب ا زف ىلع برم اخف هلا د يالا هون ورردصلا عررشتو فلا يارب ىا
 رثرلا لوسر د دارا ال اق بلاط ىل ف تلزم ارنا شر وم او ىو ا نيربلا لقدر بلا نم يسل اط املا ف تزن
 قدام لأ تلسق فنا نب ايلاقرثيل ارنا لاعب عصا ملكا لارلاال لق عي لاو سو ريع را لص
 ناكني شررطلا ىف تازنإلا ىرربلا عزب نانرلاثو وق حيلك »» تدوم ا دنع رتب اهئيب نا هركا نك د
 سكن عبتا نان اؤمن انا مال ل كو عن كلا ريذ مل لاو ٌةودصلا ريلع ىلا لا شسيت فارم نب لفوف نبا
 رومسلاو ل١” ميلا إل نقلوا لون ميت اد انطوإ نم نوف نا سا الأ نحنياو بيرل ال امد

 ب ا [ببح هسا لكان تسيح ن



 . م صصقلا م4 ] م. قاخ نما

 د لع يرعلاضعب نه نيجقاولالتقلاو ةراغالا نمهبذ نوتمأي ايو مرحه نيم مل واى اعت لاك ةعوس اهنم عدتتى اجر
 امد 6مل ملكا نك ءانددعو ١ ائنَل نف مد اه بول كسم ِءْئَن نثرت هْيلإ ةينتأو ةيلئدفلاب لي ْئن ِلك 0 نر ل و بواب

 وي ىلا لا ل وص 5 ىو يلح فج ل وورصب رب 7 < يوما اع 7 و9 مارب سر رو

 يق الإ حج لعب نش نكت 2كم كل يش اهلها ةيرقلاي نيدأو اهنضبعى ا َهيبعم ترطب جيد نم امرها كو قحهلوقن
 ةييييييسسسلسسااااابللسساالا

 2 7 ورم ج_ ور . سا و ب ع لو - ىتاوق ا ف رول خر حر ر ا سو, ثا ود( ماسر 7

 اولي لوُسَر اهمظعا ىا أهنوأ ف تحبي قح اهرلهاملطب ىرقلا كم كير ناكامو متم ©َيْتِرْولا نحل علو دضعيو اهون ةراشت
 كيا اش

 دوى ساما و رس وسب د عر 4 7 ١س ودل حنا 07 9 2

 هع "اهتذيز هاير ويحلا كمه شت ْنِقْويْيْوأ امو لسرلا بيدكتي ©َنْوُمِل ظالما لإ ىَرَقلا كضفم اكل[ و' أييأْمهنِبَ

 : ْ ا ا ا 3 1 7 2000 5 ١

 | م يخقأبلا ا ءاتلاووابنا 6َنْوْلِقعَي الها ىقبا وريح هب اولوهو هلي اٌنْنِعْأَم :ىفيرت مكيوليح مايا هب نونيتتتو نوعنتقت ىإ
 أ مر لو م 5 . امد لا . 17 رس سرس ور و صرص و س وم يام حس 29 رع و١ و رمل تكس

 . | ميقلا ماي مهم بيرق نعل وزي أين قويا أَم تم نم ة ندب وهو هبيصم ين وهف انسحا نعد ةنوعو نمك|فاغلا
 ٍِ ورم 5 ىو 2 ”ارررو سو و 250 5 5 7 5-5 هي ٍِ < ها” | س

 م بيس يمك نبيل ىراكرش نبا لَوُشُيَم هللا مهيدي موب ركذا ه اعبنني ىواست ال ىارقأكلا فاشلاو نموا لوالارانلا 0 َسّيِرَضَحُم لا نم

 أ هتفص وأ نشك "ئيوغ نينا والده كر ةلهرضلاواس كر مهوراتلا لوخدب رمل هيلع قع نير لون اهون رحه "رن
 ةميحل *» لالالا ك0 ل صانلا لوعقملا م بقوةبفإت منول ناو اونأكاَم رحهنم كنب يلا لك مرهركتحل 'ايوَع يل اووف لج 2و

 و 7 ىلا وزد مس يك ووك 00 8 ىلا برأ وف و كاذب 2
 با نىلا مه اورو مه ءاعد مهل اوبس ملف :هوعرؤ هلدا ءاورذن ممن نومعزنمتدكنب نا هانصالا ىا رك كرش اوْعْدا ُلْيِق َد

 تيه معبجيلا ©َنُيلِسْرمْلامثبجأ ادام لوقبتدلنارخهن داني موب ركذ ا هؤديلا ق كوارام ايدل ذ © فرم اًْئاَك منا ول هورصبا |
 هينمنتب م ل ليس لل

 ىرم أَي ْنماَوَو نوتكسيف هنع ©َيْوُل متي ال ْحمهف ةاجن هيف ممل اربخ او ديرمل ىا ٍنِيمْوَي باوجلا وف ةيجنمارابخجلا يكل هع
 220 5 5 0210 رس 0 رس كاس و سر ب 00000 1200

 ام قا َكيَرَو هلئادعوب يجاتلا© ٌنْيلْفُملا نم نكي نأ مف ضئؤرفلا ىدا لص لدَعَو هناا ديحوتب قنص نمو كوشلا
 1 هاج ب تا ا. سس ب سس سس سل ل

 200 0 ا ميا

 ملهي كير و مهكاش) نع © نورس بع ىلعتو هلزا نصيس يتق رايتحالا* ةريذلا كرشملا يكل لكم ءاشيام> 'نيم وَ ورم م : م مولم5و مرر ١ امل |١ سرور 177 1 و 5

 ايندلا لولا ىف ره دوه لإ هل[ كل كلنا وهو ب نكلإ نم متنسلاب©َنوبِلْي او ريغورفكانف مولقوم 0ث نم كتم
 رنوعبب ى اورج الجل لوقف لصلا نم نسي مامر نس يؤتس اف انو ل وقار ييينو ارتب ارجخ مب نيرو او مات , 9 9
 20100 ا ا ا لا ني الع لع ربع اس افنلا نم ةريي مرمي تاء
 [م لس ازءاو وختم: انيروطاو هريس ورذكر رصم فص ان اهدا انيروغ اكل وق حى لاء اووخف | | ىف ب حرصرقو لبى حل السفن هادعءاقيلاولا لاكن سلا ىف هآانم رحمن نلم مواز لف
 بسازعلاىا ةرخآلااف هاوراررلوق ل كح لادن انراييغاب لاو ناااكى فلا لعمرك مب (نيروع | | نمور حميم نماورنذ كنك نااهني مج نك وقتك عب عمن ضني نيله وتم نمو امرت نلعتج اوريو
 ىرتستال م2 اك تراصاى اراينالا مد سجن ق حل دش. نراك توزم االول باو نايم | | - رود نمااذى ا سلا نحن لعاذ لضورلبا امة ى اول سسالا نزوججلا لبن يربي ليقو رلتو نم نإ ىا
 ةراشارهفارمن اورمماىا حراشلا لوفد مالا تان نمبسلقلاو بلقفءاينالا نع اورتف ل صاو سيلا | | سريع قلحتي نم نرادلا نعني ل اتت للك م تيتو اولوغك زكا نم نامت تارت رق يس
 مضب لأسيال ىا نول ءاستياللوق هلل 3 عرار اونؤلا نعم سل ل جا لعل يرتد بلقلا لا | | برا لكلوت تس ىداصداب نكت ريا بك يلا لل فل قيلخلاراينب نموعشريلا نعسسو مارح الا
 وا ماركلا ةوار لع نيتك عروق حل“ .ىواضيمب لشمس زاب محل او رشم دل طرف بادب نع انهدبل ١ | سلب د ةيرق نم انك رلوق لكس عرارم »مجان لكن ماك ا بدا لكن م ذاهب لاقي الب دا
 عزم نارا ىف يزل زلا نولي نا ىسخ لوك يطل ىدادمربا فينا حقو سيل حم بمب اننا نم | | فكل نيررعم اومادام عضو ن اه لابالفكلاب نومي ف طختلا نوت ناو سلتا ٌمراهحلا نامل نيب رازدللا لع
 هاماحنيدراشيا قلك يدور لل ىوام :هرعو فلقد ال دان نمد مرار ع ونال قيقا | | نيت لتي لوحشم عوار يف هتيم ل وق تكل ىواع»» لهن ل لمعت كعب لابو مس لح
 بيرو حلا ناس انلا صو رثع طلو اشي نم مهراتفيو فلغ نمر اشي اى ناخب و نعمل او لس ايع نبا لاق | | يبس لكو انما! لوا [.جشيحم ىف ىا ىف ضيع ل سوا ناجزلارلاق (يشيحم مايباىا نرظنا لقوا ترس تررطب
 ريس نع ا ىهيلاعرفررؤزبلا بس انك فو تلق ني هل راضن لادا تخرو ملسرو ريدعر لا لسلك تن د اشيا لكم صل ابن ايؤطملاو راو سةرلاو حرتشلا ىلايتعا لدا انلا وكر طمبلاو_رفنر فس نسير قو ورب لووفملاب
 ب ابا نعي رجلرا ىلاىصا نم لراتخاو نيلسملاو مينا ىتوس نييلادلا لمى ىصارانخارئسلا ناز يلا نعد | | لاسصن لستم دب نكست منلاس كلت لوق ات قا" ب رللا نتن غنم ينل رب اأو
 مصب ىئما نمل راتخاو مالا اسلم تساي انخاو نملك مسا نو ىباىما ملبن مد ايلدو ضر نعد نيمو | | لقا نمزالاوا وك دمام نوكسكل يَا نلس لا ىا ليهقالا لوقو اين امر ن وكت ن از للنت نم اني ىلاعلاو
 مُسلا لول نآرقلا لوزنو ةوبنلا خحتشسما رجلا نير يلولا نا املوزن يسب ىداصلا للاتدو را نورق | | ماسالا لزغاذا نلرطلا قر املاذلإلاةداهلق نك ج ”نيكسير وار بم ليلا نا ىنخي ليفان اكمالاوا
 امل ممسممول ادد يلا هزي تلزنف ميظكن قلاع لير ىلع ن[رقل اازب لال لادا مو ري ثمل لس رم نايبإلا ل رقلا كيب بيد نالادلق تس هب لجان سل لا ىلاضعجلو ا اموري ان
 ىلا ٌيررصم امن نادراهك لافتا ف انام ننااب صا جوا رسيف هآ قرا ن الامدرت تلط ( | د هقىدام مر ازئالا لب ةررق فيي نار تب ايزل اول اوت ريمس امب تمّعبسا 5 ارب ل

 رولا نام ىا فوزي اهلاداى لا قمم نوما ثمل ثلا ب لوجخملا عقوم حما ررصملاو مب اهوا وهف ىلا اهباوت ملا فوزه امتيرجف ينل ة وحلا عاشق دال نايب ئش نمد وشال ف نم نيت
 ناعما وف ملاملا لضر ملازبلوراشي مرات هانعم نالراتخنسدرلوقل ناب ةريلامل ناملام نرحل لاوريف | | فورظملا لل بعت ةوليلا اء اتم نوعتمت ى اددصلا ىل' اء اتم بن ولاء امسق ىئر قو اهنرلا ةومجلا رام
 نول ويس انلا ليي مل تلق عر اتي نا ول ن يدع ال سل اهنا اررجول ماماوبج درل اهنا ىف ىلاعترشس را ىدب م ايوزفاكدل ناو نمل والا و زهسس نيت نوه انصايعو ةاروو ضارزرت ل» 2

 مومو اهنوكن او عار نع لقنو ءسملا لبا بج يوجد ةيفان امنا ىلع اداب ااوراتئر لك تولا ن ف | ني ذلا لاقل حلل لا» لاننا ل يس ى لحن ل مج ىلا فو عليو بنلا ف تلزن امن ارب امب نررج نب
 رايستخالا طلورم اظوريطملا نحب رمال يدا ىاوترخلا ىوادضيمإا فو اندلع عرد» لزيْعملا بسب مد اتخيت ل صنم | | ليصص زا لاوس اني براوتولول ادن ام هرمي دقم لاوس يساوتبا) حلاو فن اسم ملك وقل م
 مل راهتخما ال عااورب طونم لاوبزيلاداهنماب قولك و ايحلارايثمان اق بح دنع ل لذ لرمالاو اس ار منع | | لوق ى خوش لا الوم انبد ءاس ؤرلا ل اكو انولضعا مما عايتشال؛ل اف عراه لاو ءاسؤرل !نين مسازعلاو عزارملا
 هريزبإو نطادلا نع ل ذلو لل عت ريلعو شفي نا رول نمر ل سل نءا والا ليو اين | | انيوعا نيزلاءالؤم ابدل حلطس ص» 1لارانلا ف نوجاتيذاو نعول اعيتتثلاوزربو لاعت
 بلا عم ارلاوراتمر لوتطم وصوم ايليت منكن متيرقلا نمل جر لعن قل اذي لاذ اذول معلوف لزم ا درا هلل ”مدش رول انهارناضيل م دكه ميد هارى ع امك اابر ادد ربى ا تيجسرافلاب يلا
 ناسالاد ريل ةريئالق هلل ام حرالصلاورؤملا ىا قرنا هد مل ناك زلاراتغيو تاو توزم أ | لو 2 نيل الا تونك لوضولا ىلا اراد فص نزلا وأ يي دال” ناريس فصو ارتب و
 ناميالاكى اورؤئورفكا نلت سلس ىدا صا" راس الاون ومص او اى ب احم ةرايعدانيوخاكرطوقب ريق غلاب داذا لاقي نااار بلال تلا لصلا نيكد الريف درو انيوطا
 اكداصا» ءلجلا قر ولقب نمؤماور انا نوولك ابزداكر»ىز اجيت | | مت انيولا هرمرّصئ توزر ئاعلاو نيرزدل ءلص | نر وع او نيزيلاوبب ىزيلا لوصوملارس لا ريفصوا ارشيد ال ويرلا
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 مصو نرد 9م مج رب وو )57 ى والسر 5 يب م ”ررزإ مد ووقف م4 ةس انو سوم ياس
 دم لكن م أتسجرخا سيرت وهلوق هيلع ىنبيل اناني © وهعبوسْم ( سنا ىءاكرش نب و يأتي موي ركذا هابهيذ
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 اهبذ هكلانيال ذي ةيهلل الاف نيل نأ ايل كاوذنالا نم مقلق ام نع اهرب اونأَم مدا ئلق ولات امب مهلع سوي مييبتوشو | نيمو
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 يلوأ ةاعامطا يطلعلي لقفن ولكل حاكم نم زوالا نم ديت و لاملا ةرتكوولعلاو رباب اب جِوبْإَع عبق هب نماو هتلاخ ع ١
 خوف اي 01و ركوا كل ريغ ليقو ةدشع لبقو نوعي ل يقد نوعبم ليقم دعو ةيرهتلل ءابلا ملقشنىا قوَمْلا باحعا
 لاملا ملي بيو بلطا شياو كل نب © نحف ببال مران رطب حرف لاما ةرغلبْفَتال ليئاوس ا ىب نم نونم ملا
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 ايو ةقدصلاب سانلا ْنيْحأ ةةرخال اهمذ لمعت نا ىلا كد كببِصَن كرتات َنْنَتاَل وهدا ةعاط ى هقفدت نب ةَرِخاَاَراَّدلا
 يي لل ل جس جيبي يب ب بب”يِِ”بيب بس ب يجبجييسس ب ب ب سسسامم
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 ليدل وأ ىلاعت لاق كوراهو ىشوم نعي ةيزوتلاب لهياعما ىيملعا اكو هتلباقم فك ١ ىيرنِع راع ىلع لالا ىا ُهَديِتَو

 ىلاعت هللا مكلهريو كل نيله ةعلالأهجرمْذَو هوك هن نتي َوُه نممصالا ِنْوُرَقْلا نم هلبقْنِم كانَ هلل أ
 هعايتاي هيمي ف هيْوَك ل ءنوراق جرش باسحإلب رانلا نولي اهب ىلاعت هملع ©َنوُمرُجَملا ميو نع لتسلو 0 ل 2 7 سوو هد رو د” وعقل و ى

 تالالع لع قريتعم اررسان تلا نم قري رص تارت

 رعيرشللان ىازج الق تكلس
 ري ةؤرسسملا نم يح ذو ىا لعين انتر اوحطم زوبر دوق لس كاس نزح انه يسب ذا ىذا سار حملا نول و نيم
 نمأ/مادروق للحس. لاسم لف نزوو ةريزميلاوورفدطاووورس شال لالا مقولات
 رسل لا للبن بسانما ناك ز اريري لك برلزق تل لا» ةرئاز مم او باتماوبب وورسلا
 دوتولال صال ىنضسمل  نميخنلا بدطل قبلا نمل, مهلا بسسي/اتفلابسانملاوبسو قر لا بطل اف
 مالو وه بزتند اب لما نم مس غلباومش ليضتو اتيت ةروجومو سلا نا مز لعرب ارك
 (اهفمس الا لجو بس ىف انلا مارا ل وعخسو ىلّنلا لم او ليلا ىف اىز انتل جو متي ادا آملا لعبانا
 ناكن ا نان لوعغم اويرسو ف ويزول وسلا باوثبد هرحب رايب هروعت ف وزو ل يلا ىلا اسري اولاو رعب
 نوفر راني لقي موريذ ن وناس ل يل لوو تللس حراطداشناو الغ ناكن الاوان عجل
 سم َةرئاكت مب قليلا ع لا نال مشل اووهضفوبج و د ايضلاركذ لب رهف نونلست يلب لا كرد
 سلرري عمان ال نوعمالفاراييضلاب نقل ن مو لزم لال لني سلم الظن او رموش اولا ثرتلا
 (الظلا موفنم نمرعبا لر نال ن ورعب لذا ليل ب نروو هي اوف تصورت نيرا نيرعبل الردي الام
 ىف قسلا عرب يالا نئديفتسا ل طن نما وسبل وق كد كرام ا» هوك نولسانم تن ورعنجاب
 و ايناش مكارم لاعرلذ ىااينائركذ وق كل ىواص هلا بص بس اكداوروامل زر لا بلط
 لارثالا نى اوتُسلابنطخلابلج(ئشالونابر وشال عرفت دب عرضت يلا مداني (ويد اكد اعلا ةرابع
 الم ى دبس تش ضن اك منا ونال نعول كيل تنان اي ىف اذفاو م'ءاروافورتتن ل والاوا اهترب

 ءاررشلاو نيبينلابئ و لاوتروق اءاد ةداسكورب اجب نعل قنازام غب ني مووت حش ١
 ىء ري نب نورات ناك الر اتئازر قتله قل” مآ طوم فر لو ايت لاريم !قكلابلا

 زونللا نم زيتا و زرق حلل ريكا » ىوال ني ثيسب اق نب نارك ن ب ى سومو ىوال نب ثم اك
 مار اناوُق بح اص معارج ورك اأو ا ىلب يظل رت اهلنا اروا ميدوإ هرركاليعو ميسر ال ايزل

 اب مصاو سايقورمازرخل يقو هب فل اروبم ورسكلاب عفم عم قيدانص حن انم كات نمل لطم
 ف يدئالو ةزصلاك: يرعتللر ابنا نا اهبدعا نامجو ريف وأ نصعل ير ونتلز وق جالس ىواضربا»س حفلا

 وسل لصالاو لكم لكنا ف ىاّنلاو ءيرصعلا حر املا لتقل ىا راي وق لاء ريصحلا حن (ةملاو ونمل نعمل او ماكنا
 . يبا فو طر سابع نب لوقو و نوتبرا ليتو وق ل ['- حر !ءاربب ضبتلى ا حن اذمل اب نيصعلا
 نورا يكراذان الو حاتفم هن زملكت ناو عصا لم حر انضم لكو لب لاوولجن يدك افم تن اكاولاق
 قرلاواسج مش ءالاقدطم مومزم اينرلاب حرطلا حرت الاقل # ”٠ نب نيس فم عياذملا تدلع

 لادن لات فيزلو حررلا بجولةلام ال قد افم قزللا نم اهني ام ناب ملشلا نااف اسبب ارز نع ويب زلاو امم
 سليف | لف سغا شييرول نت ةرخئلل ايف لمت نا ىاروق جلال ىو انمي موس (ااوتالو
 لبث لاي: للغش للبت كا رفو لرقف للبت لاتنعو لارقس ل بت كرو كرم للبت كباب
 ف لمتنا اينرلا نم ناسنالا بسيصن دمت نال الاي نايا ودب امبريلع ىرجامازرو لسمو مد كوم
 ىز#املعلا نم ىف ال قارس لمى ا وأ ى رن موب ديتو مالو لكس لم انعم ةزخالل ورغ
 موتو مسلوب ذ ميج اهنلاو ص اصرلا زاب ناك ءايسبلا لوا جاروتنلا لعبد س انلارب تلضفف
 نكوربل نرص نم يوسلاو عن انرسفن ى ادع لكنا لمس ل اق رلحن فص ىرئعو ع ارزلاو راجل نابساكملا
 مدع ىف ني نم قشلاو لاوق لاو لاعفالا حيت ىف يلع ىلا وتر ثلا :نم عيؤر ليحس ٌعاورلاّ واو لاعثا
 اف الامور لمي موش فنل اباوداو امرك اذرشنلا نم ميرور يسم جب لورلاوحاورلاوق او لانا
 تيتو اب قلعسو غل نرث دا لاري لب اتم قى ال قولك لدار« لن ئنلى غذا ا نور اهب
 قرا مر علا لا نا قي هي اما ىلع ناكر تهل لاس لامليثو لب الاء ايا قي ىلعو
 ىواضيبباو نيل اهلا ل ازكا" بف سولونكب عل يثو ب ساكدا امون مر لاو ةراوبلا لل يق واررميلا لمليقو
 ركالباوزرااؤادما قححلاو عينيلاو بيج اووضقملاوريق نم ربما دقرشسلاناباىا لزب ماهوب الق تي شبس

 لميا ئراّلا ظاضح نيروممو تاروت ىف هر نارا بق نم كلب ابررلع سو اف اونعارريطري زي اءالو كلذ
 أ عملا فيكى ملكنا مب اقعوادلاذام نفذ نعل خيالى ا نوجا موف ذ نمسا لورق حلل
 لل اوسو بايعّتسا لاوس ناهسقاوبسلا ناب بيبا نولمتا وف الاع نيب منلنل سلي وف ىف اهتلوق نيد رشي
 ى زا عزل لاوس ت ماو ىعايلا لسملا لاوسكن راو علا دل ىزلا ب اتعتسالا لاوس نما حنو نو
 نيرجلا بت اماذا ىلاعتدشلا ناورر لارا ىف نويرج ا مجوفذ نعل ياطودزق هيل # ىوارع رانا هلا
 فكل يت ناذ لاوسلا ى ارب مجاهالخ تارولعملا لكب ملا ىلاعت ال اهنيك موف ذ ريفي نع مهيب نا ىلا أمالف

 باضرؤلرانلا نولي روق ل لسل_- »٠ نينو لع هز لح انلق نعم منل شل بروف رلوق نينو ين عجل
 ليلا نيل منل | شل لير وف ى اون اقاكم لمد خيو نولبس اهي م ارومججلاهيمورضآلاو ءلمسسسملا فنيل دعا
 رباجلاقو ياحلو لاوسرخبرانلا نولصري هداك ل امد ابانمم ف ضلت ألا م”وفذ نمل اسي الو بهتان

 مرو خرزوأ لاوس نول ايي ؤاو م التم لاوس لأ ال نس لاو مب ايم هوفرعي م لم للملا لاسال
 روق صمبسلا (ولريجورف ناكو نارتع ادني مو موعدي ان الدق ىف طعزلا موق ىلع عزف قت حلل
 رضي نع ناكو تززؤصعم ارث ئر مول لواوبجو تارفصعملا مهل [ولا نعمت ليو نال يبرااوف ال يشر عاهتا
 رمال ابي لاب ميلتس مل باد مهوب تن اكو عر ابدا ىلحلا نيم يدمج ايما هد اسيب ند( ام مانا
 ديزيتو مو ماو قزم نعي ناوتدالا ميرسى كن اكو بسبب ذ نا أهتزرس ا« واوسنيركلا امنه ايبر بباب تن اكد

 2 اكواصا»د ات



 تاشتلا

 سم لان

 لب سرا وم

 لبعم يننمأ لدي ة ريخ ةسلبأب ةرخالا ف هللا بات راو رج ةملك

 2 ةيصعلا نعوةعاطلإ لعن . ©َنومصلا الإ كلا الإ

 ا هنم © يي نم َناَكاَمَو كابل هنعاوعنج نب

 راقي هةدابع نمي ملف ير عسوي
 ب5 لوعقملاولعاقللءاناب أني ٌفَسفل انْيلَع كلنا

 جنه ما شماله اهم باوذ'ةميوطر اق 32لأي

00 
 وو ري حر

 لق ورم سرع 00 عا

 ىو رزسدو]

 يجتلا نمرلا هلا حم
 لم الم قره ارس ىلا نم قري رج تايب

 مسلوق 2 ىواص" نولوكم تظن ينسؤم اول الو ىازإانيزلا لاقل تكلس
 ن قاع لذا للعو ندب اريل ىرها لذ تابنو فلو ب 2 سضنل اس يرعلا يعحما نش دع اللا لع نو رب اعلا لا
 نم روق ا نيلاكووب ىلجن ىف لاو نب لدالا قرد اللا ومو مي (لضُلا ايو دبيصحملا بو رز حض
 نورصنت فمان تناكن ا الهاف نومي ن اد نو تور الو صان تننالنا ناك | نولي نازوكم سف هآرن ورع يف
 راعى جا زرلوف يك لب » اسي ةريزم نم ندال حم عذر داظفابا عضو لمعة فص
 لي ر/وإ (ليقى زا مويا صوص م الابر رسم واونمت نظم الاي لوقو اينرل نرسم و تلزشم ىا زم اكما ونمت نيزلا
 لسا اب ياكم لش ى١ فانعم ع( م الكداو بسيرق نم ى اوقب حرراشلاريلاراشا اك برقلا ستولا

 تهلتل_نب الاعتقو نير راف برقلا نم اذاهيس ما ل عج يسيرت سئازق تش
 (دانلا المحس منو لعزل ىلع ديت د لكى د ريوبجحس ل اكو لييلخلار اانا يجتا نتمررع ل مل عش مسا ىووروق
 ىا اللا قع اكراو نيج اومزم نعمل او يرجتملان او مدلل ىو نا لين او ري بحسن لو تمار نر اسما
 بسلم نيررعبلا لعو ناكيو ىواضيبلا فو ماللا حرق لكك لا»» قزرلا طسبيرشلا نالأنا بج
 صف ل ع دل ازيا لو + قزرلا طسببسلا نارمالار جشم اام نحمل ريل ن اكو بسجل ىو نع
 ام نطيل ا ” اهلل لوم او اني شرالاّسلا فسخ ا فوزه لوعغملاو يروظتملو
 رارلا فلس جال ب فشق ف هرلو اءانيف هريل ل اني فشل ن وراد نعمان
 نا هر امررما لاذ ولعن اارامخاو ربك و ارك ن وراقد نوعرف ناذ رمال املي امل ألا هزي بس انما رطل
 زل ارلاز علل امجما ل أزعل اويئااراعم ا نور لب و ىئوموراررلاو لايولاو

 00 خلارسسس ايد اه نمو تال ىداع» لوكءالو لوزبرل
 ,بإضساجام امل انهار اهني ابد اذ ع اط قلطس اب ديرا ناد ليفت وريصلا ف سيو لييختلا نيو نخل
 ف | ضل يعض" ةداشما لا اهي سيل باور غنا لوتففا ادلاثما سلف مدسماب راهب نم ىلا لايف
 نل وع انهيّسلاد ثا عبجسساو نعت نع اضتو ضع انعملا لش ازين ور ةتللس ىرام#

 دخلا او لشن تيم وُ ىري او لنا رلذلاو قرارها نم تلف وار سطع اهطضن ىلا هذال ازيور اشي
 ن لضم ضمن اهيل ل اهل يكتف عوفعامملا ماو مولظملل محلا زوق لب ف ادعت الفرم لظماريظن ف زون لا

 ١ م

 لق ةيلجتنم لاغيو لويوت ك عربرحلاو به نلا سي لم, نيلدتم ان ايكو نيربشكلا
 210 ةقعالاو هللادعوام يذلا )نيام 03و يكاد ةيجلوع بيمن قعدت هدا ايندلاق”ُوُراكَقْوأَمَلْخِم

 ] أهي باغلا ةنحلاى ماايصسسلا

 ناك ايف ضرالا الا ةراَديو نورأقب مين
0 71 

 نأ | لمه ا تقم ثم تاكنا وأتى |كحجب |ىنعميل مق هس 5 ءاني نم "1

 قدم لأ َكْلَي هدناقكمن| ةمعتن 6 نو طفلا جلال ان

 2[ ره عاطل لمعب هذا باقتع سيتم ةدويجلا هيأ ةووداعلا لمعي م مالو ىغبلاب ضرار يو ننكر

 جنم 0 و لة اعَملإ 2م 2 هلزنا اهلا َكِيََع صرف ئزأ نإ هلم نيم
 يأ هدام ىف ولله نا كتر لون الت هايج ٍللَصْ هُم هه نمو دنا

 كت نق محي كيلا ىقلأن كك ّلإ نارقنا ُبْنِكلا كي قلد
 نع ةككدادص ماتا لسانا ماب عقرلا نول تف نح كتتوسسو هلص) كيده

 5نيكرشملاَنَم َنولكالو هنتدلبعوهديجوتب كيو ىلإ قتلا مالو كف قيما عجدتالو كا ْثَِْيأ ذا نحب هلل
 نك وش م اهلا َّ ا هللا عم ثيعت تال و هئاتبل لعفنا قمزاجلا

 .ةياكوتسو عليم توبكهلا كروس روبقلا نمروشنلاب نرمي نقانلاءاضقلا كلا

 "5 الوعي نأ اوكري نأ ساكلا بريح( هب دامب ملعامللا يلا هيجل ملا لاوس

 تاويل ١9

 5 1 هيبنتلا ايامنا |ًةويحا
 سدو و و سد تك

 !نونيِرت خي
 هت

 د 22 ا
 دا نم يل و دم ةيؤرصنت

 الدي هلل يميل
 0 2 و ا #

 رصنإ هنو نم

 اوناَكَم ءازجال] تال اولِمع َنْنْنأ رم

 ل «اياالا فخ 0 لإ كلام ِء

 نوفل ال نال مشو ايما للوقب

 هج كلل قوام لرفع انعماففمترياماه الا هزي صوف طع زحل لع يفريعبل سي ل وتو زلا
 تائيسارلذرركامنا ىرنسمزلا لاقووسلاوبا لماما يف :ضلابم نولمتلاو كاي ماتس مدقاو لشمل ؛ نزف هآرشر وق
 ابو نيثماسلا ب ولث ىلا د يسللض يفت داي زو مل احل نيبجت لف ارم مبا للا لمد انس 1 نال
 هاور اى دك اروق لل لس ل هارب تحسم ئزجصسد شال رئيسي لامي ضن نم
 هرزف هاتان ارق ناكورلوق دل »كيوب ليقو روحا مايل اب دوعسما ىلا فو س يع نببا نئ راب
 برفاد تومان يسند اج نانا كود اجت طاهري يدل
 لبق للاب ىازلااوترتدكاءو لق حبل نيب لوم نجلا ا ٌشابع نب نعني انف ىراذلافيتس نب

 شل 2 6

 ْ لاو كنس قيام بلطت نع لد داعم نما لان ان كي نآرقلالاز لاندوتر لاسر
 نرصيو يس انان و[ لكرسي الو لق مول ل ١ نارتلا كللع لزننو ىلخلاىلا لسن اذا سلخ اد ا

 ةروكزملا ن ونلاوري لوعغ ف اكلاو لع اهناواولاو نونا ضزورمزرج م العوم اناالب /وزمب عرراضم ل عت

 عضرانز تننماق هلك لج [ ليلا تاي ة رأوا ولت نا ىارشلا تايآن ئلّة هميكاتلا نو
 هلك, الح ارتؤم ناك ن ادا ليغ مل ىا مراجلاتو همز هللا اننا الوب ىا /ز ابل

 0 22001 ]1 1 1 19 ا مناجلار غزي مدل
 بلم ل مج مان لرش ايوا اهجرلا نم بطلا نا نم جررا بلا منام لم ليلو يالا ىف لل زوز قدابعل اداعرلاب
 -. . بابس الاتي ال) بابسالاب كمل نم ءالابتإو نولررق همي ئرزعلاوا حفل ارشسل ا رارججا ضريح نيرخلا لاوس نال

 ىداطيبا مورعم ازرع ىلناب نام ماما ن اذ مافالا ىارج والا يلم ىداصا# لود اروجتالا
 لرد سرسةزس سلو ماتم ترعة

 هرم مساب لكلا يمس باب نص امه توكل ركؤل كذب تميم ءييلاحلا لمجد تملا نيب لصفر
 حد توذك د ابلاو د يربريعم امنا رنيم لوفي ىا لو ىداصاب حيو روس اراهسا نا ممَصْنو
 ريوعغمز ف شلاوب ملوي وقدام نوتخطو هيلو عطس ىلوا للا انس ملوقب نينو ضم فوكو وبصل
 50 00 يف عن بلو 0

|) 



 ةعلا الوز ظ م, قلمي

 ”نيِيلا هللا لعيد _مهلبق نم نين َكَيقنَقَل و ..روكتلامهاد أد اونم! تعامج ف لون م اهبإ ةقيقتح هب كليبتي ام نوربتنج
 م ا... .8ر ووك 7 ا ا ا كرس 7 او 9 5 ع ف ع

 انوتوفي وفي نا ىعاعماو كرعشلا ٍتاَيَسلا َنوُلَمْعي نبل بِسحما هيف ©نّييزكلا َنمْلْعيلَو ةدهاشتملع منابإ اجر
 ص01 ل

 . موت

 غظغه--39 ا

 لاا مك طوال ١ |١ 0 مح رصرس رس حرس ١ ١ حر هلشج هرع رج رع ه سا ي 22 موق بامر 0-ا مم

 ةلدعتسلف دل هب ءللا لجأ نك هللا ءاَقِل تادج اجيب ناك نم اذه ممكح ويلك ىذا م سب رسب مقعرقتملف
 * مراهللنك1 02020 ا هس ل مر ص ل و سم ا ىكاسأا وه 7

 ّنإ هلال هلهداهج تعفنم نال ؛ِضَمِإُن جبان اك سفنو ابر هاهم هاب نمو ملاعن اهيا دابعلالاوقال ُميِهَتلا وهو
 لأ زل ذأ ورم ا سد . 5 78 : مسوس 0 ميسا

 لمعب مهنا ملهثع َنَرْكَل َتْدِلَض اول يحوم ينل مةابع نعو ةك/الملاو ىجباو الا هيلا نعمفهلا
 2727711 ل ع

 َناََسِإْلا انيكو و تنأاحل أم لاوه ه0َنرْلَمعي ادناكْىْنَل ءابلا ضفاتلا عزن ع نسح ىنعمب ,نسحإ مميِرْجبْل و تاحلاصلا

 موجقم هلق عقاولل ةقفاوم أع - هلارشأي هي كى سلام ىكرشتِل ك هاج نو اهرببرنأب نسحاد ءاَشيإ ى١ امسح هيِدِلاوِب
 ١ ١ ا ل مس ور سس وح وو 9 29 ملمس 5 و لمس -

 ِتْحِلَصلااولِمَعَواونم نِنْؤْلاَو هبس مكيناج او يومين اميمكَتبنَو مكعجرم ل | كاوشالا ف اَمُهَعْطْمالكهل 55 ب . .٠ ٍ 5 - 2 314 مال لأ م 2 وو علا 85 3 مطاام و 2 »
 2” رج ٠ صسيوكو# ١ رب ١ وس د م 0 سا 1 9 26-

 سؤ َلعِجوللا ىف َىِذْوأاَذاَم هذ أب كما لوي ْنَم سياكل َنيقَو معممهرشغ#لاب ءايلوالاو ءايبتالا ©َنّيِحِلضلا ف َمُهَتلِخَرُد
 207 ..م ”|ا نمد فب رع ل يق هم” اس ١ 1 59556 5 ب 77و 0 عرض

 لوي اومنخق كور نق نيدموملل ركن وأب مق مال ُنْيَلَو قفاتيف مرعيطيف هنم تونلا قرأ باّلدَك هلمهاذاىا نياكلا
 _1 عت هدا لاق ةمنغل | قاتووقأف نامالاف ةكَضم كك اوإ نيتكسل !ءاقتلال حمجلاريمضواولآو تانونلاىلاوتل عفرلإ تول هم تنح

 سو دي سس ص سس
 كا

 ير ورا سد . لا َملْسيلَو لبقافسلاو كآملا دم مهولق هيلا رود قص ملاعب ا ملأ هلم
 جوَمْلَعِمِل و ىمولقب || نب

 ميمستسمل

 ٌليخَنَلَو انمنيد قانقيرط امكْيبَس اَوْعبَتا اونَمإ نيل اًودقَك ننْنَلا لاق وعمق. يلعقلا ف مالو بيقيرفلاى بف ©نّيَل

 ريكو علذ 0كوب نكاد ويت نفخ طخ نم نلعب ْمشَمَو اتلاقربخلا يعمي لاو تناك تعا فنك

 نال الم لك قرهتعم اس اشلا نم قري رج تاير
 فيلا اشم ىا مناير قيقشب نيام لق حل

 رز ييمتب لاومالاو سضْنإلا ىف بمئاصملا نونذو تاعاطلا ف النو سضأ الا يشست ام( ضن قرب ايل اورتب اسم اك

 لب انا تلذث اما ورق مل اما بيار بسك مس ايدو لزيز سلا نم نيرا ف يارلاو يف نما نم صلنخما
 نولذلاءاذافرلرق حل -_--_ ٠٠د وعسلا ىلا نم نيك ملا يخل نم وع زج ن يعم مول ل وتلا ناو اصلا نع
 نبدي خر ادرلا ىف بزعي ناك ادام ف تلزن مضار نر ئلادبج نمور ني اورعس نب عز اورج مش يا
 اوكف تلزنف مك دورف نوما مب اف شرما ىلا نسدءاعاوتز# دمي [السال اي اورق سانا ىف تلزم امم اديب

 لسن نتن مولا تذ نون مع انور هانلئاقمعاانعمتا نام خر الفار اذ يركن ليفارقزن امم
 نا الام ردو مهب نير ناادرجسو ارب اهم اوف مرعب نماورجب نينا بيد نا مثيل زنف اهني منسوأ] ٠

 ماو قو لماذ اودي نحملاو لع اف نم الو نوكي ناب سائلا بس ار وقب لصسسو نير شنو
 انسب رطعاذ نم اع نوي ناب نومها بو روقياوا نايم للم طن ليتل روصقملاورطنا سف الخ
 ا” ةسقباسلا مالا سنس ليميالو ميركل ناسا نمو انتا مده مناص وال نا
 لا ةراشا لع اهلا ماب بسزللا يش اج ىو ىتعاملا لعلب قرصلا بس ارب اوقرص يذلا كك
 قرا ماورجتو مث سزللا فصو لازر ف نوقداصلا اد ايف ناك الا منسي ريس فض نيت ذاكنا نا
 دزفانا باوكباو_يفدرهت المثل مل“ نا لايام با ةرب انس بلوق هع ىداما# لعشلاب بيس ريس ان

 كلاما نب ذلا بص ماروق نهف_ ىداصا١ بذاكلان مق داصلان ايبب ل انللرثلا ندع ع

 مشار ثا ىلالاو بحت الو قش نم ناهرال ادرج راهررلا غروب منى ع س اننل نوت ل والاف يوت لا ئ
 للا 1/7 فس 1 ىوام»برفللا ل كمت اود حمر نورطيلد سلا ب اذع نول غيل م املا المنكوب

 "ف اداب يسن لاو لوالاب ىوخنلا عضو ىنض (ةراك ريا عملا عراوملاو بولا لادن مثرب لخلا ناي
 يدرسون وقجسي منا ىا يملا نمت ففت ناو بست ل ووفر سداس انوتسن الق تدك ل

 اودبسكي ناو ٌءاصحلاو منارتس لف زوق هاش لاس دييز مقل نا ىسك ف ال امام موقق انياب أذ
 راشا ءاذزب ملت نوير لوق حيك نيل الا تل بسكين زن ولحج ص ىلا ىلع مترارع ال فكنذ
 رو ا تدوزم مزلاب صوصتم اوراس لاذ لج اذ هدر اك فض ومر ئاعلاد لص نوي ءلوصوم اي نا ىلا
 بادصماب نون ازوكبتو بدوزو ادعي رصف او ارورهضيم عل م اذلاو سفص نوماكيو اريام نون ازوكيد
 يبل هلا ويك نود نوما: نجود وكر اس احا مذاب صوصن وم ادرصللاو [ذوزوتزييتلانوكيازر قضت
 ل [ىقىزارلا لاق تاخيرلوق سل لباب دصاونلا لال قاما قوم ع وقول هاو مين يوازن نا لع
 فيون ورْيلا اقل تاغ ناكن ملا داقنو تريد اكن مرو نع نعم او نوت ارايرلا نمدورملا نيس ملا عنب
 مسنم مهنالو رمل ل ضفوتا لتر فعمل انبي ورو راهرلان ا ىلع ازعمب ان اور يعاين عفو مداهرلا للروم ناز

 ناللا ةراشال يسيل وف لل 7 لرش للا ىضدورفل نوكي لا زرنا دراو ناك ا ذاورلسلا لفت اذا
 ناو نال سال سلال مما نافرلوق طرشلا اوبس يلو رل وتس وع حرراشلا هررق توزح و رسلا بات
 اصلا طولا /اروناب مرن رس لل يلعملا نال لاي ارثملا لما نوي الرسل ءاقل قتيل نينلا مز طرطملا باو
 الاقل ن اكن م نقي ب اوثلا نم هردبل ارب عيطم ارو و للص الا نايئاركذ نمو لا ناب ىزارلا بماججا ناكل مبا نم
 رهو ىلسحم | (رثبلا لمجا نومي اذ وترا نم نا كيش الد هدشع يضطلع باشي رثسلا باول تامل! لجا ناف
 رسلال با نافرلوق نولي نا حي الزرال وشل ب اوج ىلا يريم ار وتسلفر و علا« ناو باني
 نم نا مل طرشسلا بس او ناكول اذ طرش مين غنم لاح ال تل رينا لبتا نال رشم اياوجج تسأل
 ممل #ملا» طرطملا مان اب (رعني بس ىلع نلحملا ننال لاية رشسلا لما سوك ال سلا دالي ال

 فلازم لكن وليف بكا ىف لذ نود شلال ئبصلاو سواره اوى ضأوا برع ,دامترلوف
 ىاث انعم نزع ىدعوب/ ليقو هائلا عزي هصخو لق كلل سس نال اهئاومش نركب ضنا
 نم ال عون سيل ازرع توكسم نسل اب مهاب نل؛ ملي لش فصول ورجم نيب نس ابدارلاو نصا ياو
 ىالوق حل لكس»» قعالاب والا ى لس بتل نيم دودامب مب اذاه نس الاب مب اذاج اذا اق لالا باب
 نصا هش انييصوو ىنعلا نوي ن ازويبسداننيصووروقلرمصم زنا ىلا ف انعم او نوصصوملاو صم سل نس ار ايلا
 كني اصر ماو ضو ىلا نيروس ف لزم: يأ!لارب اه ناو طوق هلك لاو اص ل عغللا لعبت ذل ايمو ا
 بال اشلاو ىريرتل اورؤادوباو لس هاوررتري 2 انو لكامل ايبا ارما سرؤلع يما تب نايس ىلا

 امييشم ىلإ ل شتل لاكباكمولعملا غن علا ب راملاو سيل اب هل مس ل ىا لمي كي سئ هلق لش
 حين اولا لل لير شما ىقنل وزد رلحلاىخن ن وكي عقول مف اومارق هيلكس كرام" الا نوكينا عا
 ريم او ضاكوىلا روس تلزم يك اورماورلالاليب كس لالاو لب كن ل لاذا مرسش نا كلذ نايرز/ئهغم لوقو
 يلدا ”وريطو ىزيرلادؤادولاولس هاوردتري قبرشم الو لك امال امن ارم تمضلم ن اييفس ىلا تنب
 بحا نئرعور عما ئراصلانؤملا تاياذاذ زراف مم نوعمتمبو لب مايقلا منيب ىا مبتسم رش ناب لو
 ىف تلذن يالا انما ل وقتي ن مس اننا نموزوق حل ىواص»,ةمارقلا مون تصر ايلدالادءاييب الان
 دورص ىف ابملعاب ثنا سيو مدح لوقا كاف وزك ل فلعل شا سلوا روق حلشس# /نيتفف نما
 ساو نيم او ملاوت ىف نورظني نيزلا نسينا سيلا عربون شاول جف و نايبلا عم اي ىف اذكن يم اهلا
 ىزيفزلال اتم اياطخر مشو لوق ىف ىا هزل! يد الاو وق حلل لاو اب ىلخ قد ايزل لعن مع اب دا
 لمت و لوقف ءاورلا د كيو اياطعلا بم نايل ويفر تول ىف نيرعا عراتج اري ري نم لق حلف عمم
 لسا اجلا لوب هرم الا السلبى لسلو نسل ار قوي ب اربياو بسلم ابويا لوب سلو لف اانم نكيو ىا
 و نول فت اك معبلاب ايل فاو دلل اذ ناكن اىا م اياطخ ل خد وق ىام الاول ق هلل
 ليلو ن مرر قوروعسلاولا عرارتالاب لم اقيم ىف خلابه ع ابنالابمترما شر نيمو لم اب عسسل اورم اه
 1 .قركاز اجب ريلومورعالا م الرسم
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 | تان الج لك قربتعم اسس ئتلا نم قربي دج تاتي
 ناز نيلعانل شلال علايلان رلى ا ملائثاالاقئاو لق تل

 مصعب شاع ايام نيس لاء نلا مش سيان حل ىوارم ١ يت عابتالادزو نص قت
 ناز وطلارعل شاعو نيعبدال ثمجب ذا م ابع نيا نع يولا ىورازكن يضو (ؤلاورط نالو يتسن اروطلا
 نرظنا لب وصنم فعلا ل. ةغس وبسم ن انريطماوعب لئاو نا لوض لاعب اب ىفو اونو سس علازتكى حن ينس
 قويا هزي ف باوترنعن يحل امللو ف الغور عل اداهسا نضام الا عروق هدرا نس الا ل بوصنمن يسمو

 10 ليؤللا لمت الش اءاع ل الا ىلو خس ل والا ىف لف نيد دعل زمن يبرر اننا ىو ويطل أ انس تعور

 راب بضمان كرت بيرعلاو نمت نينو قش حرارتسال مالسلا ريع سلا سن اين ذي نيس اب هلالي غل صخ
 راف لو مدع للصم لا سيم رمل هزم شيكو ىف كحل اد اسلا لاو نر .”هسسلاب برها نخو

 [م وري يللا للا رمق نم ندي موزيلا ودل ازر تسبل اول ناذ نركب ل وقير سلا ناكذ مالس لا

 ىا مت العو مم ف انو لس ا"؟ فوق نم نم [نم ةرئلو لئلك قم لقبر عل اب ىلوه م اذرمت“
 نام. مينفسلا ىف نير بلك قرير سل يو واسع اعطرذ نينو! ليج لا قزف عر او مب طاع
 ناكر امرت ناسنالاي طاعا ىا فاط ام لكن (زوطما ىنعم ن !نيىزارلار امام ىلا ةرانا جلا مب فاهرليق لو
 نيبو ن اول اكو ,دريفسلا ب اىصاورلوق لبا انيرارماوبب كرا اىف بدن, دلو لل يورو
 دارو كيش كرا” م” انو ثنذايد ( اهو اس حرونو الوام نمشي انا مقصنيروك مفصن (ضن
 نين امدالا وركن الف مسمن يبست نيت اب ناذوطلا وب حروف اع فاععالا قوس روعسلاولا ل اقرثكا
 2 أر عسر موت ف ثبلو نيعبراس ارق“ ثدل هم وصف دافلا ورث ناكى واصلا ل أكو سن يتبراو

 تولا سل لاّمف :ةسلئ ار حيراو اهلا ش اوزبا بسجو نو نهتس انوطلاروب شارو مسن يستو

 روسو 2 لقي مو تبرثو تلفد ن اباياشرارلل اق اينرلا تربو فيكاركءايبنالا لوطااي
 نيس و د اعس ل يداك (نبب لئاز ميول ابو ركل لو رحل طز قئالطا متوتي نازاه ف لد[ يقولنا
 رب لا ال تقديس سلا نالو ريال ابا او اظفل بزئاورعما كيذ نا الاورعلاءرئاو ملعال دنس
 لضواو | لاركو ناك السلال انين لست رب اسما لوط نمور اورتن, نم مالسلاريع و
 غالبا ف بانتصالاب قيما لكى رعاد ظيفلرارلكن ال( اىلاب م سلا الواي اب جو ضرغلاىلا

 اظل اجيت نم مرن مذ ل اقينانسالاوزريخرف نا مز ىف ىلع مشا امرزق حلق ١
 وررصم ا ل ب ومن ن وكي نازك زر نيبسا ىف ىآ ار منن وكلي اللوق كس قواسم كلجلا
 نانائزر مم نان والي للص لان وكي نازوك نويفوكلا لوص /لكو ءانعم ىف نال نول ازرسبشاي

 ىو زكى اروق تملا جر ب ااوعفمب منيل وزن حمتن وكب نانو جنو نولي لوعطموبم موق رب
 موق بادج ناك رفرلوق ىلا اب رحب لاو يلا هزيل ناار لم لب اايرب لحن ن وزيف ل وعفملا نإ ىلا قرشا
 اسبقاسنا ثيح نيرموق باوتبنيئد مابا اب و سيرو ملص, نلا نااذرلز مارب مالك يب يضر تعم
 رل#بو مو ارب لو لمن مى لش ير نب اور اتظاو ةداتمورقن تى ورازك لس“ لوسلا رسب

 1 ظ سم 500
 69 نورتْشي ا ؤلاك ًمع َةَمِيِقلا موي نكح و( دلقم ملالضأو انايبساوعبت! نيدمملإ مهتوشب “خه قناع

 ةضمر يبراومعو يذق لإ مون املستأ دلو عذؤلا نونوواول العاق تنحو ىق (ةلنيلعفلا فماللاو ةيامت لاوس هلل الع نوبنكي
 ههالع درب ثقاطريشكلا الإ ىل ُاكْؤللا 21ة/ةدوب نكق هللا ديبحوت ىل امهوع ديد نيلي ىلا كنف تسري تكاد
 ل ةريع هيلو الف هعماوناكهينلاى اوتيل بأ و اون ىا اين نكون ©َنوُمِلظ مهو اوقرغف
 هللا اربع ٍهِمَوَقِل لَم مْيِهرْبا ركوا و سانلاكيتحر كاوا ةنس نيبتس كفطل امي حوت نشآعو ماسر اوصع نإ سأشل نم مهرعب نم

 ىا وللا د نم نو لبعَت م ةديغ نعريخلا نوم ةيوتل نإ مانصالا ةدايع نم هيلعمتنا امن هك كحول ذ هب اقعاوف اح واو

 نم َنْرُبكت نْيوْلا كا هش ءاكوش نانودلاورإ ينيك ولوقت ]وعدت ماكو ديغ
 بيد ُنَفةكم لها ايذوبنكوا اوبْكَت ندور مَ اووَْشاَو هو ُلَبَعاَو هنم كوبلطا قرا علل َْيعاوْتْأَم مكوق ندب

 قىلادتلافتو مكةيلع هقلاطس ىننل ةيلستنيعصقلا نيته نيبلا غالبالا ميريل لولا َنَع[َمَو كسبه“ يبو نقوم
 وهي ءادتبإ مرقلخي ىا ىنحمأسباوأن ب نم هققب ىركو هلو| مهب قلع هلا قوبل اورظنيو اتلاو ءايلاياوديْملَوأ هموق

 ءلاَلَع قاتلاو لوالاقلخلا نمر وكنمل !َكإ ؛ نا كأدب امكقلخلا ى! "هنن
 تع 0عهْللاَّن] نيا نوكس عماوصقو فتم“ ةَرِخالا أدت دي كلا مث متاماوكلبق ناكل لإ[ تيكر لأ
 نيزجمب 30 مو نودرت © ُنولفَنِو لإ و هتمحر ةَىيّْنَمَو دك ةيبنعت 145 نم لعيب ةءاعالاو ىسبلا هتمو قري

 الو هنممكعنم قر نمويِغ ىا وذل نود نق كَ مَو هنوتوقتال ىااجرف كشكول نبيا قالو ضكلا ىف مكل ادا نعمكبر
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 ادد با

 2 ل رس ني يحس ضيا ىف اديس فاننا هووكتت تينت هوس

 نم لبت نزلا هبت نبا بكى د بزكل وتفم ءلوضوم نمل مت نيرو حل لااا صال
 زحل موق مدئارباد حروف صقى ا نيوتصتلا نيتاب ىف طوق لل لاعبة يزعي ف لسا
 رو هلل لاس متلو موقلا لرش نمرب تام وغب لتتم ناكدنلا لير اباد امو ناي ملى
 ءامنر# اهلاو وقل سو لعْشلا لوبان ل يطا بالنا, اني ناسكلاو رهعشسو قزح رواء ايل ب اهرب موا
 معلا ةيؤرلاب درا نا ياوجئاث لا اورم موا لاقي قتلك اررب ناسالا ىار قش ليكن أذ مل الار يعلاو ميبينلا
 | ندنلا ناكاملالاو قولك نم نولي ل لوازا لش ان لل نسنانسرربلا نا ملتي قال ديول اكوبب ىذلا حاولا
 لاسيما ريح اركذ مروا قلخا ثلا رب فيل وق حل جز: ىلاعترشلا نوم لوا اهنلغ لواللا
 لوقت هلل ىواصاال ضعب نعارضت لني الو امي ناييالا ب جبسم اللا لوصال  هزبو زج اركز
 لوالا نم لالرّمسلا شرعى نطور يلع شاور ةيؤرلا ناف دريس ىلع الاورسبمل وا لو: ض طك رييعيومب
 | راها تاينلا نم قبل اسلا مسا ىف ناكار لشم سل كى سس ناب ةداعالا لوو نازوكم د لالا ىلع
 .فللا» ورب لم ف وطعم علا ألا سيلا موق ازلو ىنصاَنلا لات ىديب ىلع فطعلو اهبوك د
 في ا هدب انبيلر لذ امضمعملا ىركشل لوقيل ناب مسوي شدا سرك نا نيرا ورييسل ترق حلل
 اورظن انت ح لفل ىواسا» اهسداعا لك قب أرب يرانا ىلكررق نمو تانئاكرا مت ل ادام

 ورفماو نلثل ثنا ربي فيك ل اق ثسيحدربلارت ىوالا يلا ف ىلا هتر لا مسا زربا وأ لش ارب فيك
 يالا ف دال ءانسشلا وسي سلا ملاك ثم َةراعالارثعهزرب |و ربل ار نع رض !ةيكلا هزي ىف و ةواعالا نع
 رك نلاكث ين اشلا ميلا ىفد هريعيب لاق مرسلا ق دبس لاقفدربلا هيلاري قتل عنب ث دارك لس | ىلوال
 عمارلا نز ىف عقلي ثلا ملاك تس ايناشداشن الادنع هراسها اداورب تسل اذ ىلع سلا ادن بلا
 امني انتلاو ةداعاك ة أن ىددربل اناا لم ينبسلا نش لاك لوريل لقي لورتراراور سو رتررق لاك
 ورى ال ن يسلب نلاي اسس لقط لس حرا» ىلا ةاشنو ىلوا أش ن اولا شميت فشؤلاب
 رقى اارعشو ام, زوق حل ل لا نيت ابدل فلان م نيل نيكس حمرعتتو ءل اون نو لنيك نا او
 رعب ةزمإلاو ني نولسب نق ابلاو زرعلالبت قر ورمل نيس ارب فلاو نيا جلو نا ورح ول ورك با
 م زموبقام نب نار رقي يثملا لوضبيز وت ءاشب نلوق كلك ” بيلا ىلا ن١
 ءانين مريول وتو ةزلاو اينرلا ىف ىاءاسي نا بدي لوق ىواصلا ل امو اك, شرججلا نع از رح مزال
 اباطوانبم نااظف نحو فيلا,لماقلا لوقلراهساىف ىا اينرتنال قلى ب لعفيل اعل أي الغ مف ا
 فزيراشاامهي تكول وق حيلك كوب زججس يدل ىف نم الو هان خمر لزفلا ل قو برق انامب ناكر
 متااور وف هع ىوام و ولخلاو لقسلا جاع وار نا حشو امهم اهسلاو لعرال ابرامملا نا ىلا
 رانا نايبروصتملاو رايسلا ىف ييرعلامحمد ىف سلو ضرالا لبا نم مند مدكى با باطنلا نضرالا ف كت
 ءاهسلاو نمدلا تلت ناا افيو اسف تنك ول لوب رداشلاراداشا اكلنا ناك كمر يداقسلا بتل كت اوغلا
 ىف ر ششاوداهسلا ىف الو ضرالا ىف اني لاقو لحل جو لفسلا سمج اهبيو اري نازوكتد امج انعم نيروممسملا لب
 رامي اللاوم (قزصرقودليسلا لاروعصلا لواع زياد ورفلا مث موفل ب اطخانسب اي نال ضرالا ىلع ىروش
 ظ ظ لمجام نيزت ما امورمزلا فروق ىف
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 الزاكي بسن اىالدالا نعل

 متروبكتملا ظ هل ملول .قاخ نما

 كلو و نجوا تمحي نم اوي ”كِيلَوأ ثعبلاو نارقلا ىا ب دونا تيب امكن ْيَراَو هبا نع صوكرصني ريض ظ

 ىلا لا نم كلا ل5 وفرح 3 هولا اولاَ نأ لإ هيف باوج ناك ام مهاربا ةصق ق لاتملك كيلا بالعدل
 ضور ءااشناوأاهّئ[ميخاواهمظع قيفاهريت ات هع يهه يأ اهنم هشاجناىا َكإذ ل قم الس اًدرب هيلع العجي اباهيف وق نق

 نود نقم[ ههارب َلاَووادربنوعضتنملامهنالهتر دقوهنئا ديحوتب كوقادصي ©َىٌوْبوُؤَي مْوَقِل ريس قزف اهءاكم هو و 017 ةسعلا ودفاع ركل اس نيو اجر 77 ىف ثا لا ثار هلو
 1 تسل ا 0 يس سل كج سم ام هاا يو سس

 3 ويحل ىف اهتدابع لعمت *>اوتىنعلا ةفاكأمو 4 لوعفم بصنلا قرارت ل5 داديخ كيو هير دصم ات انتو دبعت' نوما
 ْمُكنوَمَو ةداقلا عاجلا دعيني يكضعب يحلي وعابتالا نم ةداقلااربتي ٍِضْعَبب ٌكَضْسيرْفكَي ةَمِلَلامْويم هند
 مجهاربا لوو ناراح هيبخانباوكو ٌزدَوُل تهاربإب قصاب َنماقأهتم نيعنام3نب رص نول مورد اعيدجماديصم

 ااا

 هكلم_ْكيرمْلا وه 12] ماشلا ىلا قارعلا داوس نم ياه و هموقرجت5 نر فرم تيح نأ *نرَر لإ ىوق م داهم
 دعب ءايجالا لك ةوزفل ديزذ اذ. العجم قاما دب بوقشيو قل] ليوامسا عب 5لاكبم وَو منصف ©25لا
 ايدالال هالك سسحلاو انثلاوقو "ايبا ىف رج هنيئا نارقل اوروبزلاو ليجتالاو ةبروتلاىابسكلإ ىنحمب بيكو َومتنر و نم هاربا

 ةايناثلاليهستو نينزمبلا قيققب 12 ةموَهل لَك د صول ركذاو قفا تاجددلا مل نينلا ©َنييِللا َنَِل قرح ف 45م
 َنْيِهلَعْلاَنِق يحن ِم اهب كُكَدَبَس املا جنلاايداىا ةَئئحاَملا َنَنَيَ نيكضوللاف نيمجولا ىلع [مرنيي فلا لاخداد

 ب

 نوني و «رجملا سادلا كرتخ مكيرم نمبةشجافل امككككب ةراملا قيرط ٌةَلّيِيَستلا َنٌوُكْطْنَتَو لاجل َنبَدب كتي نجا و سناالا

 تنك نإ ءذلا بالحب اسي ااوْلاَم نأ لإ َةَِمْوَق باَوَج نك َيِ» .ضعببمكشعب ةشح افلا لحف رقيب كت دمتم كك
٠. 

 عج سسيبي-ا- -سييسمحيبيبببابي مب يس
 كة

 [موَقْلا لع باذ_عال اننا ف ىلوققيقحت َرَصْلا تر لاَق هيلعافل لزات بالعلانا»كل د حابقتسا ف ©َنُيِق بطلا َنِم
 | ةووملا مالا انوارشلا نود ن'وومئترخحتا ىزلا نإ نحملا نوكيور لوعمل وكول ايم ةروملاوبب || | ,. ف يعط | ريس | .كإ | ره مرام 7
 ولو ثالط وال ع رولا بيرو كلذ لبث أنموم ن «ناورتوبنبى ام اياب قست حشا ١ كاي السج_ لم ةرجتح اج انت نا ةدي مميت انترراعت
 ريخانباوب وزة هل قداص»' طول م لكن مزرا مول لصوولفر ب اريا م لكن م بريول رج اسس نا للا للاينءاومتواووقو نقع ل يطع للدلناملارغيصو ايلا( اوكا[ نمي بك از تسل

 قاوعلاواوسنمرجاب رقت مرانلا ىار نثري نمأ نمل وا وم ن للا ىف حقد الكرخ ا نب ؛الرز ا نب نادأب ... - هدأجت اهلا رتسر ل اهيلا ب انعلا فهل او فن ىازمرافاناو .مازجلاو ثمحبلا مالنا
 مول ابيل فرم ناكم ىلا ىا لا شريح للا ىاروق تيل نيل ىا» ةراس تارعاو طول حمو ماسلا ىلا باوتنإ ال ا وولتتاول اك ناالرق ارب ناك انزق تل ---.... لما مالمو
 ةراسدجوز عم ىا قارعلاراوس نمزج بورق هلل لمجال محلا مولر ورم طن ل كاذب لوا اًماوريلا هكؤالازرعم !نتدصاط از ناثوالا ةدايعنريلعم بار لرتورئلا ةدابسب ماما ندي مسارب(
 رم ناكد ىو انميب لا( دسم طول لزنو ن يتسلل زف ماشا ىلا هزم رف نار زيا تب طول عمور با /مراسب/ نم خلاد (اطع اذبو ايلا نسا نم ىلا ئس قس ايندلا] وزال نا تبا شيم اسك نان
 لمص » نسخ حلراب هرحيى ا لش هسا رعي وق لل لطول نس حط ل كلا ذا عار فاو باب اراوراخملا فلو ىو ىذلاور بلا نم نومي ايوا لس ابرمالا نا ناشلا نال بداخل

 ىدواصا» بيشرم يربو نكءاو ليج ايما اييالاراصخ ال ىا ادار بالا لكن رق حل | | لسلارععو تير الادعا ف“ ايبالا فرت اوريوزتلاب ان ّقاورقرتو لوف لحس. .٠/نم رج اروظرعب ا دانع
 اشاد للك كراس. اينملا رجالا ى لبق اوق دالك لورين انا فلو حبل ا. | | فداصا هول ام ل كمي" ث مزن راي لا امد داش لما نياك انماء ةراشب و ولض

 رارئساو يملا يرزلاو ناوارط ىف ملولاءاطعاب ايندلا ىف انييلا رجا يعرج حازت ؟ىدانميبلا ةرايغوأن محا امافاورت حل نزاف#'رانيرعا عفش يلا بلو ىف ءاىودإلا الجب نابل

 م سمن دلا رخال ملسوريلع لا صر يلع جولصلاو راو ميزا للملا لباداريناو م ةوبلا | | نهيب مهامها نكسرانلا ترض امثل فد لا» ابد افلا هذاا[ دع لم فلطع لاب رج دال
 مفي رق جلل لرارم» كارلا بد ا فلابلا لعضلاى بشع لاو ح لكس | | لسا ارت ابرك ليداسسإ و رشبا تبي ذو تفك ىارانلا ترمب لامي تدمي الك رم
 باع ميرم اذاذ صحا رف يعصق من مر لكدنعو مدسلاب ىف وسلب وفاكم ذ إلين مري نمي ريض ل . ابو لمن رق امو تقرع ا نيكو يؤول اهنا شيك فرطرارقم ىلإ ني نق حش

 صاب لل ذب ضاق ملو مب ارو ثان ررفيو كني ورم رزان ب وا ناكباصا متاذ ورفع يحسم | لو اهنا ار دما وا ال زيان ىو نقل نالق تكس لما” داشن لورا
 وقل سلي دانا رسم اهي ىف ىا حيدان ىرلوق هحللع# لبا" مترورملا ىل مز روق اك يرن ةرف ل ةدورمم او نام لوتع ان اثواد لوافا لوعغل وبه و ف وزير اعلاو ىزلا نعم
 قنا لبا نوف زين اوفاكى اب ما نعتحو ىزيزا لارا رق حسا سوما ري اوم اداب والامن | | بتوذم د رفل ايد قدرا سس لحتوا ةدوصوذ ىلا دوم انامو هون نكا ىذلا ناريدقتااو ف احس
 دارا ليتو نب جاو ماهل بعلو فصلا :ارابب نع اعدل نبالو وق رون اكىزلا ركنا ومف مسن وسمو | |. لحم نا ن تلا لمن وبول هظنال ةدوملا لال ناداه وز نتا ىذا ا ةدوم بسن نم ةدإ قلع
 ' لم داثملاب راصالا نيلرطتو ليدلا عمم | | ,ةناتسولاناثوال م فصشنيج ءلماو غل همة دوما سنت يدعتوا روث تاز ىا ةدوك ىب ىارضم أر يبرر م الغا نم ناك ربح نمعو نور زعبي اوفاكم الا نمو ضعب ىف" زيي منعش ناك الس نمثل ادهم نخل تناك ةدوث د نسل نود ناري ىلاثلاو نال اوادماولء كتم انبات الاو مي لوعشم انأشواو فاك
 لاو لج لب قع وا لمي جاو لف قارح ال ار رئلب ام مرظرل مرتو ا فيس ىا موك اول الرق سلع لوالا ن'قازعم ررقي نازوزدنيو :ئيررصماىلخكن اش رل لا كار اينع ار وار لوعفم نال صن ناو

 ادام رياتلاو ريفا يات مع لوالا تلشانم ل ذو تايألا ىا روق حرمع "ير عاوففت | | .دمتجا درس تمرد لوالار ولا لماع ل اذوزرجلا نولي بصن نب قررت ىو لام ةددل اوت دانا ني املاك ايبا وفان ني ار نو ابلا نيو مسدماو رلاقوا ضعبرضححب لات ىاورقرتوا لدار | | سن لمج لبا ددسقيلال نانوجي قدوم عئر نمش .ةدوم اناقا لذانحتا بسس نا
 ارماند/ 2 ابد نكسرانلا تدمضنرارخملاىفو طسو ىف ىاارئاكس ل ىاامضاكمناتباكاضور راش ايش انل او صخد ةز م بصنو دوم بتراب و با ورم اهنياد حماد لت 20 لوري ةدول سم ناسكلاو

 اا يضدلاو رات عطا تان لكل باو ضابرو شضورا عمو بضعلاو لقب مور | | ترا ماع نفل ضو صا ىلع نو نوفا يف اتا ذالك يناث وخل حكينا أسضياريفو لاراب دهخاو ضد بابو تدل تبي ذو ىتضطىا رانا تدمج لاقي تدب نالفب | | تسل ان مدانيبازيد امتهان بصنماو/مندق لا مرتو زر ةدوم بسنب
 أ ىلا توداوقرلوق سمن ل مج » بضحل !ىشتنإا كا ضئنلا تبعا لات بشار يمهارو يطرلا | | .دقلةداتن كرف اطال نب ناو فظل ة دوم فانها لك تستوي بصف وي ةدوم
 ْ *  لمبا# اهروم ىلع مب انو رق فداضمر رقي نازوكب زشفيتو ةيررصم او لق كلا حرر لعاذ مبا دمج اذا عناب ينحط

 7 1 ذائالا طل عك” لررقيال نازوكمو ٌةدوم عر وسّصن ىلع ةدوم ان انو



 كربلا ل مورس ظ ا
 همم بسصسشيسلت بش شلل+عيسيتنسلا

 ًارلاوددعب بوقديو قانساب ”ىقبْلاي َميِهابَمْلَسُر تو كلو ءاع>هللاباجتساف لاجرلا نايتاب نيصاعلا قمنا
 لميا ىااولاك هائل هيو قا حدهابا لاق نيرفاك قَد اونا هكذا نإ طوت قيرقا قيقا هن لهأركِلمم اك

 هموق مهيلع فآخ تايضا ةروص ىف هوجولا ناسح مدئاال اًددص ع7 رمهب قص و «مجبس نزح مهيدي اكو انسب ُثَب
 © ريل نم تناك كتارماّلإ َكْرهأَو تيفخلاو دي دشنتل ابوي وتورم و نت ا ولاَو و عب د لسر هى[ نوبلع

 || لعفلإب امي ءاَمَسلا َنِقيانعارُجَر ةيذقلا نه لمَ لع فيفخلاهديدشتلاب ولم اكإ تاكل لغم اقطع كله! بصنو

 انلسرا و هوربدتي ©َىَوْلِقَْي مْوَقِل اهمارخر ان! هوهاط ٌةَيَيِبكَيأ اهوا رَتْرَيلَو مقسف بديس ى وب ©َنْوقْمي جاكى نلا |

 لاح ©نْريسْفُم ضم اتت الو ةماقلا |*ويوه «وشحتارِخألا مولا اواو هللا هلبعا موق َلاكف ”[هنيش نما نينو
 ىلع تيكر اب ©نييشج راد قراوحبْصَو ةديدشلا ةلزلزلا ةَمَجيِبلا مءْزَخأو هوب نلف دسفا ةشاذملارسكب تع نم اهرلمأعل كوم

 07 نلشر عدو .ماس د ى ملع و ملم سا نال نبذاإا . 0 0 7 ل 0 2
 نيزووملاورتجعل يمنكم ْنِق مركالها يكل َنيبَبَِفو ةليبقلاو ملا ىنعممءكوتو توصل اب ودا نكره د نيتيم بكرا

 1 ص ب يب سس سيب سس سس سم سس ل «٠ ( اشلأو عي ملا كن مز فلاي هس االاج

 2 2 مهك ال رو وه هد و2 سعروسصو 52و

 111 ا ور و وس ع اضاع تاع ل و ىفو# ير هو قس اا 2
 ا لف انبانع قيتم اف 6 نإ اوناَكاَمَو ضناْلا فاو يْكسسأَو تارهاظلا ججحل اي ٍتييبْلاي لبق م ىل زف 0 7/5

 ص111 0 لللللللللتللالتلا ا ا ا عثطلااب ب 8
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 0 5 . هلع 1 ار مي رس أر رس يس و سي ا حا و | سس .

 ع كلا را نم ةيبَف مو 5 موقكءايصح اهيف افصا عاصم: بص ِهأَح هيلع نلَس ا نم مهن نب يْنَحا نيروكن ىلا نم
 ص ب 6-5 أ

 >7 ٠
1 

 . *# ب .يمإ ©
 !" ءابصخلا تاو هيما

 كا

 2 ن عب م”ملظرل هللا ناك ارو هموقو نوعرفو يون موقفك :اورْغأ نق ْخْْنِمَو نوراقكْ ضال دإدْفَسَح نش نينو >ومنال
 أم

 نبل الج لك ورسم ار سانت انه رب ص تاتو ادري الوارحإهرنع عف نيال قولا تيب ٍتْوْيَملا تعض َنَهواَنإ وهيلاىذ ات اهمضنل“ ايعفن توجرب ًاماتصاىا ءيلْوأ هللا كود ْنِماوُرتا َنْيْرَلا لكم بن نل!باراب نومي مه! نكلَو بن دريغلا
 ميكاب لش لطم اذ ى ارش اعدرشلا بات انرر رق حل

 عم ايروس ل ١لرب نين امىا نيكراب لوق كل لميا» ببسلا بسس ى اء نهال اف أنا بسبسلا

 ىواصا# بازئلاب طول م اورزناو رطلا 0 اريااورسل نيرزرمو نرش ملسراو

 لم( وبه رودي( ند اءاعدت تلط 7 رانا اك اهب د الودي كاب سوم اعلا ف وراىبا
 ناواووب هدول تى ءارب ابرق هلل _- برينيزرمت س ان ناىلاويراشا مالب الق هلل

 اوصلخي ل نيرزلاى اب ازملا ف نبق بارت نيش | ايللوبر يشل او لو زي فزؤتل يروق

 ا لذ بسبسيم شن ةرعاو تراصعف طوف ف |رينعا ىلع موقلا تمل دق ىب فرلع انكر شا لع للارلا نال زم

 اول م رنلاو لازم الاورظنلا نم يلى اذ اصب ىوذرلوق بلت لحب ام م اشلاو بسلا
 هلك ليحسلااوينوالسران ازرع كلذ ما نيرا عي لسرلا ءطساوب تر بما ىف ود وعسل اولا

 انصاع لة لم ”ىواضيبلا ىف ل شمو ووعسلاولالردي مورتاف اناربلاط قبس وق نم نمت زروق . 1 رتب دلما
 موبلمقم برست نا رفاق رجس اورام رئداب ىدانييبلا رب ئسلق كك ىداع
 مسلوف و ةداسمليطت_ض طع غلا ورمل يني ع نا نك بم انلا نا ىلا ةراش تواسملا تداهرلوق ا" نا
  حييا#' طول لاووعير هل ع ذل ضان نا لك ب امض وأ يهجم ل ءايلان ىلا ٌةداشا رربجسسم

 راصترلوق و ف ومتو يمصاوو رتفصاو ىف ترتشا فصعت حررلا تنصت, وم ولا ىف اريد ى ا
 ءايفوا مانصالا ذا نم لام ربشس و[ توها شك ق حالك 7 حرار علا ىف اذك هزت نم

 وانعم عرزلاذ الو نحال صافن رصوقو ببر عر ىق نه ىطولع اذلا نثرت امرؤ 3 نشل
 ,لصا» يدي ئلادكاطن اسالاعرررتو راها نم جت اىرذرم الاب قاضو حرارصم ا نش جوقلاو كلا

 رطمالودرم الورم ىف نع يلالانب سسزؤتا لا توبكحلا لام اسضافشواصفف اياد اريلعر هتغ ا وا, ربعو
 || م يؤصللا ىلو بكا عم ا ف ماوق ليلرب ناي زهد ال اوواول اد ميلصا نونو نورع/ت وبكتلاو ىؤالو

 . لميا» س انجب الا رايس ١ىورطم ارو ثول وركز َ

 ف ناكانورازنالا ع ةراذبلا مسفر بظر قبس رو بنعتلا ثا كلب الاب راذت الاو ةصرلا" ثا كراطبلا | لازيالام لإن معارذ تلاطاذا للامم لص لاو (ةيطم ناكاذا عررذلا ب راولاق رق طائش نم ةراهي

 لسمبا» نيب اصئادابعلا نم شوال زناب مدار ةراشب بلل لع (دقرابعلا نم ضرار الغ كابالا | | تلح تاس ابار تر رت رعلا
 نم لزالار كو رثلا مع ىف تناكىا نيرباطلا نم تضايق لجلال لاو بازعلا ف لق حلو | | كسكس كا« مب: لع نلداهنالا نم فيطتتلاو صخو خف انورماو ني اوور ىف لرورئتلاب لو“

 فلا لع لالا نا بسهم اوصاف نيزلايف نيستا ى؛سرانولا ىف نيب لوقو نعرب ادا | | تيري ينو فعن ها ايعح افا ني رم ارق حك روعساولا» رتل ننائا ضر
 تكي الكذب ىو ناب ازع ىاداهسلا نمزج وق حسم ا!.لع افكر ؤلا ىلع لابلا ناكر عاذكس سيصن | | مادابري لا ةنانهالاب ازرع (ق لذ تي طول سارباد اى صف ذالخب يعش م: اذا لات

 راج يقف را كلذ ف فلتخاو سيلتا !ىفد ىوانيب برطنعا ىا سيرا اؤازجراملوق نا برزعملا 0 0 كالوس فتم الزنلا نال دسرلذي / 4 الزي نا حاولا يت ىف لصالا نا

 ىب لق حسعع لج ءاملانيمدانعقلاو ضنيرمال نامل نوكياذب لثد ضسخزيئورانليقد | | لاو تف قل الا فان لاا ادب نوؤ يصوت سمس لو سا مسام ل لولو يار
 ءامارظىب ليو مالا هزي لماوا سكروا قحرجوزع لابتي انياب ىلا ةرالاىب ليو اريارطران .| | دال مالكلا رم سانلادنك اورتن مولع بسن مث ناكذ اص دوم بسيط موق داو مابا (قود
 ْ : 7 نك اءاولعم ا ىواضيبل قاما ويلا اوتراو وق لك ييعس مب انا نيرم لاو لامن

 امو هريختوأ ىارالا /مويلااوجراو روعسلا ىلا ىفو نوفل نحب اورلا ل يتتو بيسلا ميم سبيلا مق راو
 نال وراوااولغتمالف ارتب نإرماظنا ىضسَعي ملك نا وول زف روق لس ٠ لاوتالا نونف نم عقدي

 يسهل ولاوم ىذلا م اربا نب: نيم مير نصي ال ىاا يبوس مب اهنا وق احسب ىداصا# را ريمو لكدوت الا
 هو مد ليج عم نم تس شن قا دل لذلا ىد عجل الرق حلل ىواص# كلذ مب نير بوضوت الق

 رفا هوربغ اذرعاو ريدا ليف ارفف نصت ىنل اورم لإ نموركذام ناب بيججارابخالا ف نوكياهنا بيزا
 رفجرلا منفانرلوق لل ىواصراهخالا ىلا عشار بيكم انووينتجاذ مذ اتفاو ووتر اذ مك

 مكاني بسسس ةيطجترلاو رعيشلا يجر, رسبس نلاف نينا ني قاف نم الدم متغافدوك ةدعسس ف مَع
 ىواصا» بيسلا بسب ٌةراثو يرسل زال صانعي ةراَسش

 : نانو نلكةرماو  صملاورنويصلا زعافدوم ىف لاقو مفصلا مرن غاف ثارعالا ىو انسب لاقل يث ناثآ
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 نإ ةواَصل فاو نارقلا ثلا نم كد حو مَ وه

 جس سس سس اي يا سم
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 سوة بتي نم درارقلاىإ

 نيل رج لم قريتعم ارسل ا نم قري رج تا كريلعت
 يتلا نى ااسرب اع عزت نر ت حل

 رشا يتلا لوس ياك و انبب نو فرعط_ربسو ببسي م اق ورشر ألا نمو ئشو فم الف سلاف
 . (ك فاسصصا» ءايسل الا ف عطا امنول حر ( الا شمت و توبيكتحا ابرائلا ل زن نيرا نمط وسيع
 قمل ا, رلوق حيل اب وربع اههلوقي هردق فوزمو باوجن اللا ةراشا بود بعام لوقت حس
 نوري لوعغل راعي لوعغم لوصوموا ربع دخل مشيو نوررب بون يم [وضتسا امو ىو (نميبا ةرابعو ىذلا
 اوما مثلو ملوكري نزلا رج ىلا مشية بوصنمى ام[ ىذلا مشوق كل »است توزملا هيام

 نرتو مهل لوق نإ انعريعم ارب لك ارو ىب نركتن غن ونلا سمبل م اهطنسا اهنا ىف ناد ايفر جو الار اازب و
 لستر راكب لوطا ىف ةريزم نما امنا تملاثلاو ندد نم نوكردي ئناكا لير اكمل زيزعل ومو رلو
 ريقعارابلاوزكالميقوفلا الاب نودي لوق حلى لمت ٠ سلع نهم ن حيل «ود نس نوكأ
 ناد نايب ىف طعوا ليوا تمعن لانماو كلن نون ازوكن هاس نر توف لل مساعو ور ىلا
 نس ا نير طع ىب ام ىلع اره ىارلوق لس لج »اين اخرجت نولي ناوال اع ابر ضفوإرمت لاشك ان وكي
 لامرورب اوراجلاو سب للف ايقرايلانا لاري اقوى اوت حطي روس اول زم ياوطن ا عر ايتساو
 هج لرب نيبال امني ارو لعرالاو رايسلا نول امو متل وقكل طاب يرصارخ اخى ا هل لجل ظفل نم
 سا هلا زئو ىلاعم ا نمر طن نصت املا ركزتو متدرب ىلاوترسلا ىلا برت ى ا وا كيلا ىتداام لئاز وق
 لمت ايمانا لع ماو ىا ةردصلا م او ل لا [مراكمد باول نسا, د ماكدالا نعي اهب للا ىلعممل لم و

 امون نا خت كيلا توام لئاف ميرفك ل مف سان[ تنل نوتيلا يراد اهتزت حش
 امجاد لالضلا نم مو ادب ملو الدمام ماا ىف اوقلابو ملاسرلا اوف يلع تن اام ىلع اوف ا امير يؤسو ولو

 ورا ناب بجاد املا اري لصم/ل يقن ازملا ونت عولصلا ناز وق حا يبل نم نا لاقانملو
 تر وقل ايهم حرومخللا ميوتلل ابرئماريفلضي ناب اولا ارب نمتسلا ل اعترشلار د قوقصلا ىب ىلا قولصلا
 ىف لصلا ناس ابع نب او زؤعسمن با لا. حرراوجلاو بلقلاب اءنافن .يلصيو نيم نم برا لبن
 اءسيب الا ىلاوّرسلا نس تالصب ورز مركتملا نط زتملو ندورعمل ب رتالصورم امل نضل وزع ىص | حم نعجن
 هيلث بيا نماصفلب لعل ابو تالت اتداودانسفلا نع رتولصو هنن ل نم دانت و نسل ا لاو:
 نايلسيىلا نيو اوربي نبا رعماور اى فوك نيا ورض اك اميجورلا مادا, لذا اش نم ىااعرش ل وق

 كثسروتو شلا ركزت امنا ثميتن م كلذ لرت ع لمح لبن اوم نا نعم ا لق و رزرملا نبا رثغ هاوراك

 اذاذ ىلصل انا لذ نو مدس ليّ ورب اه نعرصا وا ورام كلشي فد سلا بكا لوقو بجو نم بشئ ضنلل
 و ر[شتلا نعريولص ومن ل نمو وعسن با نعررجن باو ىلاربطلا هاورايو لوغو انيس از عما
 اسيفررلا مادا رلوق حلل لا" اءوفرم نسخن نع انهي ريررج نب هاو روادعب الار ثسلا نسود زي ملركتملا
 ىتةولصلا نا الا نم نوع ى بالا كة ولصلا ىف اربجارم مار ايرئمل اور اغلا نعى يت اصلا ناى ا
 عنو ليسو كن مءاولاو اب كارب شارك زل ولة حلط 1س امض مادام ركتم او ء افلا ن ع اهبجارع

 ئلاذع جرد ل ضنا ةدابجلا ى ال مسلس وري سلا لسدتنا لوسر نا رند شسلا نسر ىررنلاريعس ىلا نعد يل ذ رخو
 راضكلا طيب ب زول لاوفد يلا ليبى ىزاقلا نيوزتسلا لوسرايإول هن زيكريلا نوركاذلا لا ماهغلا مول
 نس "هر نيل وأو لضن !ىاربا لوقو عيحرو نم لنفح اكد ١ نورلازلا ناكر امد ينقسم "وكنب لح نيكل و

 نحلاناىرئعو يطعن ب!لاقد ةداتقوري ذنبا نيقلا زر لشن قوز اركذ ابن س يب لاى ا تاعاطلا
 فكزلو فلو ل عتيل جولصلا ىف نم ىزيلا وز اذركتم ا ورا شدعلا نع شي ىزل اوم ىا قاله الا ىلحبكا ئرارك ذل د
 رو عللما تاداطنام ار نزبلا ةولصلا ورا شلاركنلو روعسلاىل ١ ةرابع فو لما نم |رضف نالصنإ يل لعفي

 علا م

 هاتلاووكيل اي نودبعُيْوَحرَي ىلا ىتعمبأكدلْمعي هللا نإ اهيعام كلذ © َيْويلْياناَكول اهمردب اح عفنت ال هانصالا كلل نك

 ىا ايي اَمَو يكل اهلحجن ايت نارقلا ف لامك َكدَيَو دعمصف ©يِكملا هكلمف ٌرْيَْملاَو هوى نمي هود ْنِم
 ىلاتتهتردت قع ةلالد ديال كِل فتاه اّقحلاي ضرما و جوملا هلل َقَح نورب نعل 2نوُملآَعل "لإ اهحجفي

 نيرفاكل! فالي نامالاق أرب نوعقتنما م ارك ن لاب ا وصح: م َنيْتِمُوُمْلل

 هه ىلا ةلداجلابى!يَلايدلإ تكلا لب ولو أتالو هب كيزاجف © نعمك َمْولْعي دلو تاعاطلا نم هيي رم بك
 اوت ح تييسلاب ملدا ةيزملاب اورقي نادل اواوبذاح نأ جهنم اوبل ني الإ هج لطديبنعلاو هتايأب هللا ىلاو اعدل است سك
 هاي لن ىِرل ارم موتكق ام ىذيمكوربخا اذا ةيزعلأبرارقالا لبق نّجللِوُعَو ةيزحلا!وطعوا
 :بوتلا ىمل!انلزنا امكىا نارقلا:بتكح كك مون كِل لَو نوعيطم ©ىورطتل ل كرت كويلو بأقل يبو كلذ قمهوبنكب
 امو “هي ْنِمْوُّي نم ةكم لها ىا وكم نمو نارقلاب آلي نود ةبيعورهلس نبدا نك ةينوتلاَّب تاكا جنيت َنْيْرل نا هريغو

 هب ْنِماَوْلَْت تنك مولا ذ اهددجو قم هب قاجلاو قحنارقلا نامهءلرهظو دوهربلا 6 9و طفلا كااهروبظ سعب أيدي
 ةيزوتلاف قانلااولاقد كيف دوفيلا ىا © كف َباَزاَناتاك نراك تنكول ق1 كوي كيا

 هت
 همس سسسبلب م سس بيبي ل لإ باباس

 را لن اهفررلل مانعا د هاشم ىل اجعلي

 هو ص :

 ومهوقدصت هلو ركل لْنَأهانْيَلِإ َلزْنأ د

 ري امنعربع ناو قولصل ارانب وزرلا ليو ربكا نول سل اذ لمح ىفكن اك املج ودصل اذ تاء اطلا نضيع نم
 هاياممركذ نمربلا هدابجل رشا ركذ ليقو تاداطلار ث اس نعل ضف نو كن بميبسلا ىب هركذ لع امل تست ناب ليحتل
 ناميسوراد رملا (ىلاو دوعس نيو سابع نب ١ نير جنبا لمن ضلساا نعل وقنا اوم اهب نايببلا حم اج ىف
 مهيد شل وص عر ع نب نع حذ ا نع بفك نب ىو كلذ دروريصن برس ياعو رمال وق و ايملا ىو
 اف ليهو عيب | يئاراؤ تدلمف تلاراذل لامر وق ن ع سابع سببا ىنلأس سديم نمر شلادبع نيك احم اى ور سو
 نراعي لاك ل ضعت للاى لشس نسناس نر يرج نلب الا بااتنلار هت منتي تملق و ايإ كرك نيششلاركذاا
 باذع نبل ىلع ارثدأ لح ايؤاعم نع زنوملا نبب اوربا ىفرمتا حرر اورشلاركف نم ضفا يش لربك يركز و
 رشلاركذلو رانك ىف وقير يدان ل عطقتت ىعزبيب بزعي ناالاداسجلا لو لاكد امج االو ل اقرشلارلؤ نسر ثبلا
 نع لورا ئااركذلو .ثلاركذ لاقد: انداولاترل اهعاريؤبمكرجناالا لاقراوردلا ىلا نع ديبجشملى ل ا نبا حرر اوربا
 ىزسلا متي متوبب ىا لخير اد وق لارا مشن ارذ لاق ل متت للا ىا لشس زنا سابع نبا
 مشلاا نيد ىلا م/وكرمالاىازلا بالا لب اولداهتالو زوق هيله لوب تاعاطلاث اسو رك نمو ونصت
 لف لل عال ابرشنا نيد للا كد ان ى لاول نزلا لوقو نورس ملحن اص لاو ف ورحم لاو نيا ماللابالا
 و نسا ىب وق ىداصا» نوزعاص مدري نع ريزجب ااوطصي ولاول قطب ولع اكو ةرشسلاو
 بضغلااو نيل اب ةنوثننلا ءنمواوكن سما ىب ىلا ءلصنمابالا مولد اجتال نعم ا ليقو مشسزيزبجلا لبق نفاذ
 مدان لاقو مس ارطعوملاو لك اب لير ليجسمى ا عردا ىإىت لاق كء ارتب, الا ساو اا اذا مهن كلا
 م1 اومظ زلال زق كلك لا ديلابنونمؤبال نييذلا ولت اذ قاوتر وقل ء نون تراس لئاتمو
 رب مولد اج انلاو فيسلاب مولداج لبيب مسدلداهتالف عقلا الا هبدصا ناينعمديفو لت يتسم

 تلد لقا ميدلدابف ىار رن ض رحال سابع نار قو دي اولئلفا لكم لاوطدغاىط نسا ىب تلا ا

 انكم ال نرملاظ لكنا نا لاتيازخ ارش مدزلي ام عرانشالا منابر ملا نا ىلا زيداّسا ج الام ناب لو
 باتا لب اوقرستال اهرفرم قرم ىلا نعى راها هادر وأ يربك ابرارق الالب نزوت حل س»
 نع قار اميع نك اسا نرط نم هواي اب دسسلا ىك ىدرو انييا لزم ا امد رُسلاب اما اولاد مولزل لو

 نم لمر راب م سوط ثلا ىل هلك س ل اهاونتن ء اورج ريما نع ىراصنالا لم ىلا نب !نث رم زل نكت
 امنا ىدومتلا لات لعادثبلا سو يعدل ل سوبا لاف ةانجلا هزي كت لبر مت ايلاف ةزانرمودومالا
 مينو ذئاب انه اولوقد مجول زكا طد ميد رصت الذ بر انكلا لب مدعم سو ميله رشسلا للا لا ارتذ كت
 نم ل اانيلا لزنا ىزلاب امآرلوق يل لاء هريازلأ ل احن اكن ادهوقرصت مالم اب ناكن افرلسر د
 رتلو ثلابانمأ طلو قد مل كالو مجدقرصت الف باتل لبا متن عام مال ار يلع لاو نضل اب ةواجلاسنجم
 مآ مالسن, يدار وق يطل لرادما متلك اقع ن اكناد مكر قرصتا الطاب ناكن اذ رلسرد
 لب امب ىلا وتو راف بيخلاب رابخالا يبت م اذر ناب باىبو رز ةروسلاو ءزيرملاب ن ايات مهالس اناره
 الا لوقا يس نمل اف فلذلك ن وكر تملاو ىزاصنلا لبرل/وهغمالدوميلا ىارإو حلل صرع قو
 ولات نوير ملا كت ولا لبق بلو أر ظن تناول ىنب لل با مب نولطبملا ةدانق ل |قو دومتلاكن وزفاكلا
 قيلوئال تيسراؤلاب يلا اولتن سنام و وق الو ىواصا» ادبم جرو نيو الا يسكن مار نا

 رئداتلاا" لشرو هاكنار#ت سار تسرب اد باتل جب قشو ىفواد باتل تن أرق لوزا لب

 ىلا ارقي ل ى ا لوق رضا سن توزلا نااار ىذا ام ناشيلوب نيا
 نيل اكذب لئاقم نعل غن ان روتلا ازر لكل از سرد
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 اهفعضلد اقدر لمت ال ٍةْبآَد نينو و دووست هيك تبيح نم مقذريفه وكوت وت لَك: نيدلا.اهزخال زجملاو نكىشملا
 و70 مساكيادع يطب الكا و 2 ركل زج الاس و للا اس اواو سلال رت صلي دم 1 رسل قو مهلك

 مهن يمسه م ال نيل وم ل ربمدب ©يلعلا_مكوقل ميكا وُهَوةقفن'ككدازمككم نكيرمل ناو درج ادملا اهم رن

 مهرارقانعب هديجوت نع نوذرصُي تَىٌوْكَفُوُي ناك َنلوُعَِل ربقلاو سمتتلا رس و ضوكلاَو توبا َقَكَح نم رافكاىا

 نا الج لع قرب ا سانتا نم قربي مج تس يلع
 نفك رد لسيف روني يتلا ىاوق سطس

 مفصل ءاهاذماو فعارصلا نضال رقي ناك بتكلارث اس ناف بنك ادم صاف نملك سفح عم نضال
 ددقلا ثيم ءولنميلق عطس لو ملي انا مروررض تمر روتتملا اتلاف ممل لسيف

 تالا نرلسو_لع ريل لس ىنلا نرد امباومئيب داى ب هدمت لوق ىلتسس# روسو ليل قرع
 فلاي لاو للشو عزو رنكن يالوازذاي يارملع لزغا لول لوقت تسكت اا

 لب ىف ايةداردل ق رام ٍةزج نا ف لذ دع الل خدالو يرام لمى اءاشنب كا سلزنجم لق

 ابر يقتو راصد قان نام نونسلاورويمديلارفى لكتاب ىا قرتتسم تي اوم رلوق ب كاس كدا را
 لم الاو بارولا ى ار سما الولو لزق لع لم »قتيل وق ىف عررانعملا نمر ارتسال ب زهاو
 مقولو رسب يلو رلوق كلكلا#_ نبيلاكا» ةددل نتن لجالاذ غلا ىلإ يغعلا بدو سول
 مييلاتاجرما نيف لكن ورمل مب لوق هريجلا بكل دمها, لص نويل مهو مسخ متن هن افدوب
 مناي بانعلا نا ىب و لّهَحسم ريا لاى الا هددي ضميح مرضت ل كر دا لاي ليش وق نحل
 بائاب ل دهتترق هلق س, الصا مب ايال بازعلا نا ن ونطتلورم لاا نورع ا م د وخإ

 رفع المقل ديم طم مجانا لاول او بازحلا نردججكسمهضيكق ماو رعت نمو رهف لق نع بسهتتأ|
 لولا نويلاركذي لو نون اهلا صن ملين نانو آم لها سمن مد مق ف مزق حل ىداس مانع |:

 امناو قرف نم لزنتالارف افايندلاران نعمان زيت امرؤ روصقنملا نا يراججاف مارلا الو ف لتلااد
 سمورلايأفطمالو قوف نيل زتت مران وأن طت لب لعشلا قمنا ماقال تمحو ةواعلا ىف لفسا ندمت

 ءايلابو لوقلاب مان ىزرماع نياوزيكن ب اوورغىلالنؤنل ابرق هلأ ىزارلا »ب مدقلا طول ارمي
 نول نا نيو ءىساو ىثانارلوق هل. لد بانيلاب لكوملا لوفي ىا ءذوكلا لاو عطانل يتلا
 ةراولاو انيد حما هس اريل ءارمقيل لبى انظر ايظا ني رمال شمت طور يفوب مل ف ةداهلارل لمست ماذا
 رمت نقلا ل سحاو يقلل عم او ضنا مقلع نوع ىن ملا ولو انو اذن تلذذ تدان عراقبلاو
 ماعلا تؤرطاذا لسن هد مل برسل بسجل ني نسدلا رمال اربط او نفل نيرعبلاو نب ليج لاررطاو
 ىلا را نمر زو ريب ررث ني ملسو رول ليلا ىلكسلا لوسر نو نييطملا نصرايلا انما خاف لصرل ىف عرميلاو

 لحفل يوصنى ايام نوريعاف ى ايان ]رق تلططس لاونج يبتوتسالرالا نم يش اكن او ضرا ا
 ىااوسلا نخى ايافرلوق ىف راؤلاو ىف الا نع ن يلعفلا واب ىنطتس اذ نويبعاذ ىايااوريعاذ ىطرنمم
 0 لمت" نوريج اف ى ارز شوم م/قانم نا

 راهبات ى»ت وللا ص ئاز ضن كرر ق ملل
 نوبت ناطوالا ءقرافم نوكس روملا نمر فيو ىف توف اف سروملا اذ سن لكن اي سروملا نم[ ل شلا
 |ولسسكو اونم ؟نيب ذل اورلرق لل حل ىواعا» ايندلا ىف يش لك لع ناب, تروملا لمن يلا ني ناذ م
 ىو ا بم »» مجرمارييلا لكامو نيننؤملا لاوتارك رحنا متعامل ل[ امو اللا لاوت ارك امل تاو اصلا
 راولان م ؤفنحا ةروسللاواولارىب مويس ايو نونل ردي زكاس ا ىاءا للاب ةداؤ نول تلك
 نالن يينعتلا بربس نيس ل ىرىيف ل زنن ق عى ود ن ودعني لوعم قوافل اوني لع [زعو نم ئالاووج د
 ىااعارت! ضف ان اطاتسا ىلع يلو معمل اي ستمخل ا ضرظملارمْسن ىلع مارح قرا اريسلكاورص ا ىو
 نينمؤللاىوبيالات اك ننال ىرعتي ولبن ال نايل وعنم ارؤذ ةرموملاءابلاب والا ةرارقلا لب ايلو نزع
 افرؤل فشرامن الاارمكن مى زوو ىيبلا ناكم مدار ل انولذ اد لاق اك( للاب ةرات رعت و لاستللرعاقم
 نوكيئاوثلا نرزم ىا مهو نل لاما عزمت رق ى الا نونلارعب ل اب ةراؤ لزق هلل نا
 روعس الا نمو ىوانيب مهملاب تقوملا نرظمارريبسنول ضفاؤلا عبو منن نجار الاقزتةيباصتسا
 نم نياكدلق تلمع جنان ترتر زنا مرره نولي ىا ف نزح نعل يرعت ل فد
 اسيبانل سيئا هلا ىلا وز ضير ولا رجا” لو رهيع ثلا لص امل وزن سسمبس انف ند لح ليد
 سدي نب نايغس لارطلاو اريام خل هرضدمال ىااّذد لك الرلوقو انسي امينا نمت لامالوراد
 ا طشلا لصق طل ىا| يعض و تلك ىوام## هلثلاو عرافلاو ناسالا الا اين/بىلختا نم
 و لك يس او صيفا نين قرف الف ى ا مياد اًضزرمشلا لق يو 9 «ىرغارعاس يشرف الوا داني
 انب ىف انيدلو لات قزرلارماض وفي نان اضالل نبني ىلاتو داحيدعني لب قزرلامما نىوقلاو فهنعلا
 سو ليف ارا نمور كن | ين ابمالاذ امهي الار يصار اببشس ارجوا لل اهتيملا نال بابسس الاف هذغ
 باه و قتثا اب لضرالاو ساونا بس اج لا ضرالاو تاون دم نزوق نس ىداص#
 تزنيراعلا مارق ام, نانللارازيلاو ليلا زرع أفي ىزل زوم يمض ىف لحل نا ىلا ةراشنإ ينس راو سمسا
 ظ ىوارو٠» ايَهلضر رج ىف عؤنل اذ لصرالاو تاونمسلا
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 ءئتلكي هلل نأ مهلتياءانتيو لوا سلا سعب الل قيضي دلفي َواًاتتما ةِداَب ْنِم كي ْنَمِل هعسوب َقْزَرلا ظسٌجي هنأ كلنب
 تيت كلل لول اهتم لب نو ضار أيكم كمعتلا نو لت نش جهتلأس مقال ْنيلَو قيديضتلاو طسبلا لف هنمو يلع

 ل ب وو ص يو |” ا. ١ حرب 0 مس م ل ىف“ 7 و 1/ قر و 5 لا ا وورمااا 1

 ©# ُكِعَل وهل ال ايلا ةويحأ ةنه م وئللذ ىف مضقأتت 5 َنْولِقْعيال هما لب مكيلع ةجحلا توت لع دينيا صل لق هب نورتي
 هم سعي يحي بيب ادنسمسسللا

 اوشا ام كلذ نومي اول ةايهلا ىنحم_ ياويل هلة رإَلاَسِإ ءادفاهتز متر وهظ تر جلا سوم ىف بشن امأو
 5 وعلا ابقشلكي الو دش ىف م« ال ةريغ هعم نوع ديالى اًءاعدلا ىا 5 نبيل هل نيصلخم هلا وعد ِكْلْذْلا فاؤبكد ْذاَد اهملع ابتدا

 ريوكي ةءارق قو مانصولاةدابع لع معامتح ب ”وككَتيِلَو ةمحدلا نم مخك اوكي هب ذ نوم مها دا شيلا نإ نجمك
 م والتق هْمهلْوَح نم اكل نكي وأن مرح ةكم(0لب نهاد وملعي اويل كلذ ةبقاع© ندعي توق دي درت ماللا

 مزال قو <( <

 جنئد

 - امك ول َقَع ىفا نهم لظ الح اال ىالْظأ نمو ىلاوشأب © َنورْشكيولاَةَمْعِنب نووي اصلا لطب ّي د ايبس

 مهنموهو كلذ هيف ىا © َنْئِرِفكْلِ] ىوام ىّوْشَم مئه ىف نسل 5 1[ئب(يَل باحكلأو ا ىجنلا قحاب ٌبّنَرزإ وي كرت نأب
 بيبي سس يس ب ب اا لسا

 مرمي جن ««ارر خو راج ملأ هرم ل ا و947 و رو زق رب قلل

 توعلاو رصتلاب نيدموملا 3نيورخحلا عمل هللا نا ةانيلاديسلا قرط يام بس يره انقكمف اميِف ونهب نْيْيَلاَو
 ىف عدس له دا اد 01006 وة هر ا اه < م سد 7 ههس ولك

 هللا نَمْلا يبجذلا نمل ونا جنب كي ل وَسْمحَحَو عسنو ا نولس فو ةيلَمم وزل | روش

 اولاقو كلي ةكمرافكحرفف نآثوؤالا تادديعي لب ب نكلها اوسلو سرق انتتبلغ ب انكلهامهوُن مودل كلغ هياك دارمتكلعا

 هج (0-<

 هلع ١ حل 2 ه1 اا ل 97 3 0 .وسو ا هم ىو ىلباصنا ول اه

 م دايلاو ناشيحلا هيف قتلا ةرئزدجلاب سراق ىلا مؤرل! ضر! برقا ىا ضرك نأ مفر هدول نيرأف تبلغ امكرمكباغن نحن نييلسملل
 ط2 5 تع هال سوو د هلطب حا و “46 وس د لاو م: اي/سردأن يف ىاررةملعافنا و بِ ل 2

 موه َنُيِدِس ضب سراف © َنٌوُبلْغيَس حهاياسراق ةبلغ ى؟لوعفملا ىلا لصلأ يضا_مهرلك نمي رق هورلا ى وهو سرفل اوزغلأب

 نيل الج لك قربتعل ار سانتا نم ري رج تارت
 الر ايلع عسوملاوبب راع يطعم اذ ايلا وب وق تنل

 قيما نوليفازر شعو نيب اهبنوك ع م اهسسء اشي نمل عصور يلا عصف لتي اراضي نوار ذوق لس ل
 فذ تمم فق زر حمو اشي نمركذ اذانال تم لدوكذ ار طرخأ اشيل نم لايعمل ناوارلاوريلع رسوما يلع
 بمر توب درخ أم يرد تفصن ىإ صلو مبمدىرنعورخأر تر نناىاورك نص تع لورنس نيت مورو غض رم
 نع او رع وملا نولي نا لمتكى ا ىو انمربلا ل رعي الئبارا ني نطوازو حلل للا" مارتسالا نا
 نم نال رمامب اوراس نم عضو يلا عمو لو نب نوم ال ناو بقال رب عيتلاوطرسبلا نا ىلع ادواو ريع
 ىدايعنم نا فيسدحلا ىف مرني اءوراهتلا هما, ىا ملئ ىش لكب زق لس جن ماي
 21غ 0000 ا ااا ذ15#1117#1 عرس الر ئرفا ولو نخل الانام لسعمال نم

 توج لئروق سس للام »فذ راض ال ين ولورضفلا الا نامي لستم نمد اهلل نم ناو كلذ
 لقيتو للزب ميرلرقا لمد سل ملا لق ليتورتررق لع يؤ لرباو يام عوام للعيد ىيفرقلا نو مان جل
 ىربلا ابن ورقي شي فذذ ضنا رز نفط جرا" تابنلاب نضرالادايجاوراملا ل ازنا لعشر '

 هل و لارج ارشلا نطل اب ممل" ىازلاةرضي مث الرلوق 7” يطل نم ورب نولي مذ ١م مليعار لكن
 الصا ميف عفلالاهب لائتْشالا بعالاو لجتاع حر ذ اهب لاؤشالاومللا بعلو وبا انار وقوتك ىواضمسب
 .- -. .. . . - -..: .ورطإلالامي لاوتشالاوب لو اينرلا تازلي عاتّيس الاوبجوبللا ىذارلا لاو ىواع
 هان اويجاىل ةزخألارابلا ناو زق كك لمت» ايراروزاو ايدل صم ازب لف ثسيعلاوب بحللاورمالام
 س |يّقلاو قبررصم ناو او ماي اهساذ ل امال ايف توم الرماد قسم جوت الا اهرف سيل ى ا وبلا ىا
 رسلرع ةريلاو باطن لاو ءلرحلا حم نم ن له انب ىلا وبل ىبإ/ لقي وا واو عرب ًناءايلا ىبلمف ناي

 نطل اور سلا نال ناوييلال' ف قوي ةويملا نعم ىف ءزل ايم رفا نحن ل اورانب لعد نوكس توملاو
 بهز شبل ملحن اوببلا صور امل لضوولو ايلا ناوي لعل افلا وملل اور [ترنا المنير ارلا يح
 للفلا اوبك اذ اذ لو لصّتا اهب ىملق ناف ىلا لاى خل ااوب/راز انرل رق جيم كرس »+ لكزكس يلو

 اوبكراذاذوانحلاو ليلا نمر اوطضو ار للم مب وانعم مجرما نم عرشمو مي مفسر اريلع لو فوز ل صتا سلق
 و براي براي اول ورحب لف اب روقلاعررلا ترشم ا !ذاذ م اناا مم ارلصترعب اوبرا اوف المنا كل ذو لا
 نوكساوتسضسوروم لقال !/اللا وكسب نا فوق هه لنا لشاب نوم لق نال نتا رول نوصل اور
 رف اي لاش لام اب فلذا لسع لل اهنوك د بدردقم لاوس باوترير متم ال قورمالا ل ب انو
 هيرست اق يلم ا” ب يطخأا ىف عرصاك سس اراولم ا لات ولو دا ليس كف ناب بيج ذ
 بو موق رمالا مالا لوق ىل اكورد ةرومسملا مالا ن وكري ةرافلا وزو يمس اءاولم وفكر يعوو
 سكن ب يدان ام نومفخي ومش اوعتمت سر اجا يفر امر اور نحملاو يابلادي ول, نوحي
 يعن طم لج ولا ىف ب نوعتمتس اى عما اورد الا لرش لا ىف م ةراذال قعملاو كمال يحج ايل مل
 ناممنودلق كلل روساولا/ نودتتئا سانا فطكت دلو هلل ل: ةزئل)
 متلو كش ىالوق هلل للتو هزيكعر نونم ميو رذحم بيلو مدعتبل سين اكبرعلا
 راو هلل ل» بزلئارفالا كلذ مشو [ويمب نيرفاكلا ىو ام ديف ناوريرغسملا م |.ؤ حسم الا نا ىلا رين

 لاب ير فسلا نحل ى ل حمترمف اياهيراص ىفنلا لد ظواذار كالا قزم ناى ار يراش ا فؤربف ىا
 مسي دارجلا بتاء لكن سمر يو رازلمادامج نم تام اطلا موزلب غلا اوربا سذلاد زوق لأ“

 نسما لاو [رظعلن ينم نح اوين نقلا موكب دنع ى وعلا فل انثةرارترلاو ةرشسلا ف لصفلاو لولا
 تازث ٌميَألا هزي نان ورضملا لاو +ااورياج ني ذلاووق كلاش ا” بين نى وملا فلا دامجا

 لاو ىوملاءفلاثد ارجل نس | لاو سنن اراهام داب اب دارلاذزدنيتو حرا وكندا ارم لا لب

 ادرباجن يب ذلاورشئادبع نب لمس ل او رب لقلا لبو فترنل محلا بلط اوربا نيلاو ضاييبنبب ليزطفلا
 اهب لكن مش يسر ىلا ىف ال اوم ملول مهد اوملع ف اورم اج يلا ليش اني او ليسمع” ر شم اع ل
 انبتولو انلمبا نم ىلا اعف ورش ف انعم رف انتدىوق لل ىواص + لجن ملا هير العمل
 ناسحالا سعصوب مرسلا امفارفصملا م اعرب انا تماما يفد ؟ن ينم عسر لل لاء اصلان
 رغما امنا الو لوالا لوقلا كرم النا سبلع م للا لوثر فرت ل و مس الت ن لرقم ىف ويك يدل ماللاو
 ىف ىامازا مدوارلا لاري ز نا ىف كرارهَسس لا فخم ايف نا شيت نه ىف (نلا لع اذكر اهمال ى عل ضربا
 زل امدرلا ةروسر وق حلك __ - لمبا» نعلن وكن لاو افرح ن وكن اداهما نوي ناناجتمّيشاؤاوؤنال نم
 ارم اقتل عيا اذي نا من هور لك زيدا لق حلل ىواص ١ ناار يد لولهن نوتسضئ
 سمرا ندب ناكزنا نورضملا ورام ىلع ألا زب لوزن بيم جلا مورلا تالا لو ىواص
 يلف نووريل نوما و ني! اسوا وناكس راق لبان ال سراذ بلغتنا نودريب نورمان اكو لاتت[ورلاو
 بس انك ىلا نا نييلس الاذد نوكر ملا عطف زل لج (ورلا تين ب كلب موك س راف لع ول
 نورنا (/درلال بام مناف لم ىراذ لبا نم اننا ظرتو نوما نحو بن اكل با كر الاد
 الازد نق هلله ”ردب مول ف ةراور فو ةيبيدملا مول سراذ ىلع مورلا ترو يلا هزب تاز
 لس وك اولا ورزب ساكو ةررزجماليثو نورالا ليتو تاهررذا ىب ليو سراف ىلا ماشلا لضعرا سرا قتلوأ
 لوف نم فولراكردب موي ىف رجلا نم عريانا هخسسلا سمن ميو اننا ءدقاولا ن اب ل وغلا لع نيس رجلا
 تسيب ا ماع شاك يي نر او كاولا نا ليش و ررب مولر عوق و مولر ري اوبلشو روق عم ولا ناضيبلا نكس اذ عرراشلا

 ا ةروج ابدل رز ابرق لطلب د: نسب رجال بت والا وقول نوكبيلعو تس دسم
 ملا را فص ةرزد ابرلوق هيل مل لمج» برعلا ري جايب دارلا سلو تاطلاو لو نيا
 ىلا سرفلاوززعلاب ىدايلاو وق ب لس لج زل ةريزجلاب ماكنا مورلا فران وزي
 لوغعلا لاررممملا فييطا وق لس » بكار عمت بك كئاطعلا تتار دال لال ابعت ١
 ه1 اس ران عرف ىاز وقبل حر راطنلا هير رقم لع انلاوروعسماولارولغسوب نم حلا نوي
 لل سران لمي مورلا نود خش و | سران نويلفس و
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 5 مورو سوو
 اوراتلاب "وعجم

 راسو كاري لاه درج يل الزيت كا زيكا

 اصور ف كة جا ضل اول وع اوم نياك دورفاكل او نونموجلاى١

 نب الج لم قرتعلار سانتا نم قري رج تارت
 اونو ماوجتاوطبر وزلا ناشي اقتل نق حين

 نلف نيا لارتذ نيس عمر دب سراف لع مولا نربط عر ولا عر ميكا هزي للا لزفا ال نى د ةردملا
 ا اود و نيس ضر الكل ب الإ لبو ضن لتر مع ىلع نسا لع لس را البجا كيب و اننيب لعبت تبذل
 ىف هدامورطنلا ىف هريوزف عّتلا ىلا تالشلا نين ام عنحبلا ل ائتذ لسو هلع زيدا لص جار اذ اس ىرخلا ىف
 فلغ ني ل مئرو نيرو اوزهاذ نينسعب لراذ لع مورلاسيرظف ينس عيىلا صولت لارا لعب لالا
 مي يرلارنعلَصو ىوانميبلاو ىوطبلاوركؤرب قرصتو لور لعزملا ل صولا ىلاريواهو تامر قن اكد
 ةرس اؤلاووق حل ازاوتيكي لازدتسالا حم الفران الا عرس ف ىو اهلا وركز ازور نقلا ميركل بق كلز ناكنا
 لوالا معقاولا شاك اردب موب ا لوالاراتيسلالا نعرلرق لل سيل المان لع لق سب ابرج اراد
 سمو ىرك يبن اشي اب دزملاو رنسب ربل ل بى والا ترماكن ا يبدل مولوا نتساءل لست

 ىواما”سرطلا ل ىرسكت رادو مهوبلتو سلا ىلا ور كولا زمام سم لب 0000
 نوبغين يعواو لفن دعوا منن لكرعي نمو ملك ينم ىارعب ندد لبث نرمالارثد لق حلت

 نييلان موك تقووبو سيئولخم من ولروب نمو نرئو لطم منول ئووبمد نوبل از منول ل بق نم ليث راك
 كرلس» ل انا نايل وارث م ايزل كلو 2 انمقو رثلارم بالا سيل ارا ن يبل ارو الوا ني ولشم مون با نم

 وق نال مكبس لق لذ ف ةرث اذى البت ام باوج ىلا براشسا مولا ةبغ نا حم ارو
 نايببد ةدرصلاراهظارت يالا باو راضي او ميلضلارعب نم انا نولي | مدرلا تبلغ لاقر دب نولي
 اوبن اج اولا ناكر متلو نبل متين اكول اننا نوب الريل دعب بلض نم نال يلام اي كلذ نا
 و م قب سييزااو ركزت و مظحمى اوني مهب حب نأ اع شلارماب ىز نيو ولوبن روي الن ميت
 اورام ىطسرتلا ىورازك ا تزب اهتفيقورلق تف حرا ىف ادت شسلا مع نس صاب فلذا
 ء اللا نم نيس حليل ارسل ذو يعدم ا (وإ ل داذ ىلع مورلا تيري زءا ليسا ماعم ىف وردي مول مل“
 نوبلخدبسو مازلاو نيخلا يم مورلا تيل نسلاو ىررؤل!,يوسوملا ور نبا قرا أدب مول ناكل و لوالا
 مم ان نوملسل مهن ينس عنب ىف نوملسل اميلي رمد عب نم مو سراذ ىلع اوبهف مورما نا نحملاو نعلاب
 ملا تلزنو سداد ل“ درا ثرلد دب من الا ريس لب انك ىزيررلا هاور امو ريو و نوم جوع ل قربا

 تلزن ارنا نّيدارشلا نبي قيفؤيلاو مورلا ىسبلغ لعن يرعن ؤرفازلب لاق نونمملارب حرف /مورلا تي
 لهو ىازعفب ظزللانن لرب )قة كي لأ مع ايددب ول. ةرمو م نعلاب تيل, ةرم نر ْ

 لاهردو لة كيك ىزج كا » اذارتعا اسبر تفرغ هانعم نال ازرع افلا ل رول ارهورُشلا

 لب | نم اسيل مذ ا ننعم ىلع مالا لزم لزني نازوكمو لاو دس ال بس نم از الكذ ام ثوزحم ا وتمر رق
 ىا ريكات مب ةداعا وق لك نإ اكان مترعن لادن هرعو مو ايس نومي الى ا اءامر ريب وا ملسلاإ]

 ىاريكتلوق هبل ٠# حرورلا نم رطل نع للا ندعم ممن ريفي يكل لوالار رك ةيناشنا مك

 'لعَب نمل ص 200ه يراةثدرلا تبلغ لوالاء اقتلالا نم ةعباساةمسلا ف ناشرجلا قاع اورشعلاوا معستل | ىلا! تهلشلا نيب

 منول قب مالا فزرمويب ىا فيديو هتداباىا هللامايايناغمورلا هبط والو تاكل ملا ءسعب نههورلاز:لغ لبق نهى
 4 يق نيكولا لعوهوصنب #73 شيف كا اذب ليثؤيحب لدزيد دب موب ههيقت دموي هباوملعو كلل ني اوكف دقو سرافالعمهايادوألا ركع
 لا ُثِيْماَل رصعلاهللا مهرعدلصالاو هلوقب ظفللا م لاكي ردصم ديلا ييَو تينهوملاب 0رطيجلا بلاغا زمام ناب نمر
 يزلاوةراجت |هماهرشيادم ىا ايلا قويحلا نبق امها َسوُملََي مهرمنب ىاعت ند نة[ كيال هكمراقكى ١ يول نواره كيو
 للا َنلَخ ام مهةلفغ كعاوعجريل و عيا اذ اودي 211 سيكا حه الذاع © نام ورحل نع موصل دييغو سرغلاو ءانبلاو
 ةكمرافكى ا اكل نايك و ثعبلا» سيو هئادتن» دع ىنقت ينل بسم لجأ قايل امّْيباَمَو صْرالاَو توبا
 ومما ميمو نص َنْنَْل ةيقاع نكت كريم ضف ىف اوكري توملا دعب تعبلاب نوعمؤبالو ©َنورفك خهتراكإر

 | امله ًيركا مؤ رمحو وفلاو عرزلل ا ضوبقو اهؤكرح ضرك اورد قدوهتوداعك هيومن نَا, مس ىد نكتب ردركلها
 مبكي َنوِمإ يئس اوك نيدو دجديعب مكاله اي ملأ ذأ وأو تارهاطا حجب ابكي رك كوك آجَو تكهدافكك ١
 ذاسلإ هج دارملاو هبقاع بصن ضاع مكاو هيت حخشد لح كيوب مالا وسالا ثينان ىأ وشل او آلآ نبيل هباء ناك هدسد
 هيل هذ مهره دعب مقلخو ريب سانن لح قشنيو! ناكل دل نذر [كل يزول كو دارقلا هلل تيل اْبَدَك كابن

 مدلكش نمور يق ةكهَل نوكيذلاك| نكي دلو مهتتج عاطقن ال نوكوشحلا تكسي © يومَ بأمور ميو واي

 وكي ليكم نمو هع متيم ويوم: نيئدبتم ى!© نب رف مور ىونوكيى ا الكوك مهر وعغشبل م انصالا مهو هلي
 5 #ازقلا ييأس ماو قول 9نورب ةدحرو

 « مورلا غم ظش !ىككدااملتا

 ك0 ا
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 ١ للرقل زي زلثا نع لصوغعىا

 ه1 ا وم ل ل سمت

 7 موعاالا سس سا
 لاب هام نيو خرا لبا ةداس و

 - بسلا» لوال ا متربخ لب أو ورب نولذ انور ين اثنا مب نولي نانومو لوما !مدع وزو عئرل قط
 البث اهارز قلح' ل هن اتسرنا اسرع ا نامجو لمجاوزب لو ثفانالو تاو ا ترائلغارزت نله

 قنا شم مم |لهتس ١ نون ا ضعضتي د ضف [نل | ططاتسا لع بن لكى ف نوكتن اجد مّماعم ار تلاد
 تبانلام الاى ايالا لو كلل حر» لاه اءاو عرب اما قح ابو ناروكملا نامجؤلا اهو
 |. ببسقلا مل امين اف ةرااللر يفق ويطتو ارو حراوق حل لس 7 بينا نم عت اولا نإ يب ىذلا
 رابج/ الذ للم لام مل اهي ىا ءثلانال افرق حلل نيالا لطرالار يسد موريزتلاو
 رلنعف نمنللو رول قر كرام الاغ اداه ندي ل مرترط نم جس ذغا رف لغو مير لردع كم دلع امم لب
 رفاكنلندرلوب ترافلابد سابو لش: ىؤس ااًواسا لق ىوامص »م زل لام_ضن مثلا للاعت
 رضلو هللا ٠١ نايبلا يور نم نحالا شين انينصحلا نا دوسالا شين ان ىؤس اق هرئدش
 ثيئانا نبل لعل ارك ذو ناكم سال (رنا ىلع حف رئاف بسضنل اي نرق ايلاو عشرلاب ورمولا وركن ب او عذب ان رف ءآن اك
 بعام مازن نالى ااولرنك نا ىف نا (عىؤسلا ءزئغلا ىا ىوسلا ابدعا نامجد زتنهرلا قو ىزاخب
 ف انناو مربجسسل ارايارلو لعلام الاب ضن لا طاّمسا لع ئاابمرعا نارججو اول كن اذ نولي لوالا لشن
 اًسعن نوي ناوااواس الاررصم ىؤسلا نوكبي اًنل المو بيزكسلا متاع ناكر ىا وسلا نم لوب ذا
 تىناكى ا ىوسلا امرها ناب و مالا ىو ناكر ل خب صتلا اءاو ىؤسل !ءلمغل | !ًواسا ىا توزر رسل
 : اضيلا مرََّتام لع ىؤسلاو اولززكن ا مسالا نا ىف اًنلاد مَعَ ام ىلع اوليزكل ناو يّ ا مش اع ىروسلا لل دفلا
 . امم مشازسساو تايالا ميتذكت بسبب ةداسالا ما تلصمىااوبذلن اما اوزق كلش ع
 الييوا ناب فتطعوا لع ليو فوزم اريسرجتابلا مرسم نا لاس اوك ن اب زوق حيلك لا
 فىسماو ا ايش اسد أربلا نا ىلا داما عراضملابربع ئدن اًوريس تارت تيل لاو روسا

 .نلد الكاب تك نا نم سما و لس اذا نسم اذ رترظ اذ لاتيلا سر حلق ىواع» اينما

 لاويىو اص ىقئملا نصار لب قنملا نال عرراذمملا نحب عاملا نإىلا زب داشا نومي ال كال ة حل
 ازيلورعوق و ٌقَمَك لذ عر رازعم ا نع ىن ملابس (ل سم نم ازر ن | ىلا ةرانسا نولي ال ى الو باربشلا
 ىلا الب مر سف نم ادارع سن و نعم نع ىلا قنا ل رن اكل لف ملي ىعنملا عرر انهملا ضض ام اب دام او هرحإ ام لاقي
 فا اريك رلوق تسلسل لمت » خلا عررانعملاب مج ىف ىذا شلات ىلا لص تنل عررازصملا قل
 را لك. .نمورلا ا ضور ىف لو هلط لمجا# ع اسلا مودا وليد او لج نع ض وعن وسل او

 فارين اهب نونو نومري ىا نوري وق الل ىداصا# ةراطو نت درودامو تابن تاذ
 تحت ن ماحد يلا ضمجب عرامسلا نجما لاو ادلا اف ضف ةزيثس ارا اهيل نجا لف نا ور ني الازلتد
 - ىف اسم ايرطاوقا مل ايندلا لبا ايدول تاوص اب سارجالا كلت كيرا الا لت تست ليلا
 ' لاقد نومي سابع نبا لاو نيت رلاورورسلا ةرجلاو ةريهجولاورفاز/ن ورزق حل
 بلا عنج ىف عرامسلا يبرد! نب ىب نك ءازو الا لاقو نومتش اهب
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 “وأم لتا

 هريغو ثعبلا ٍةرِجْللا قاع
 ا وو

 000000 ة ة ة هم ثآ“خخخخخخ#

 هل نحيف ©نورضم ٍباَّنَعْلا كيلو

500 
 2 ش 1 سوو د سد شط ا هل

 هبفوواسمللاف نولخدتى ١ نٌوَسَم نيج اولص ىتعم هللا | وعبت ىأ و
 يعن وطسلاو نوطعلاثا قير لإ ب خود صلال 0 ظ

 امله ةيجيكاتعمو ضارتعا| ضرالا و ٍتوُمَمتلا ىف نمسلا هلو حلا ةولص هيفو حاصلا ف نولحخ لت نور َنْيِحَو ءاشعل او برغملا نآتالص

 يرحب رهظلا ةولص هيفو ةريهظلأ ف نولخ لت 0َنورت نيو رصعلا ةولص هبذو يح لع طع ايي
 نم ناسفالاك تملا لم ع و 5و

200 

 جارغخإلا َكِلْنُكو همسي ىا داهم َنْكَب تايدلاب ضرك حيو نْلا نم ةضيلاو ةفطنلا تملا ير هةضيدإ |نموئاطلاو ةفطنلا
 و تس سيموسصبلسل

 رفد ره ىدكلا ا يق و د سرر 1 -_ ١ 7 ا
 مئااذإ كت (داركلتظا ىا ارت نق ُُكَقَلَح نأ ىلاعت هتر دق كعةلادلا ىلاعن يب نو لوعفمملو لعافلا ءايبل ابر وبقلا هم 0نجوم |

 ما -سسللا

 5 ا 0 و ووو 0
 رس لاجرلاططن نمر آسنلارئاسو مدا' علض نمراوح تقل اباد كيفنا نق ركل َقلَح نأ يب نرتو ضاهنلا ف © نورتي محو مد موت
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 رس د27 م ددرأ نمو ىاعتدللاعنص ف © ويب نوف ٍتيك] روكذملا كافر جر كمي وةك اعيرج ببن َعَج اه وفل واهي اًومكَئتِ ءاسنلاو ١ و5 56 ا را ا كيس س جل“ ١ < | ماا ود جن كس وك هم م وص م رول 98 هس 31

 لمعي داك متناو اههريغو داوسو ضأابب نم ياو و اهديغو ةيمعو ةبيرعنمكت اغلى العنا َكالَتْخاَو ٍِضْرالاَو توبا قَلَح

 هيي ْنِمَوملعلا ىلواو لوقعلا ىود ىا اهءسكوماللأ فب ©َنيِيلْعْلَز ىلاعتهتردق قع جاالالد قيال كلذ عفو نإ ةدح و ةأرماو دحاو
 موَقْل تيل كلذ ف نإ هتدارأب ةشدعملا بلطق كقرصتى ! ضف نقر اهل ابمْكوَِباَومككةحار ادت هتدارأ رملة ياكم

 همس مس ب ص صا سس سا سس

 ءاملا نم لربي ور طلبز قمم اًيَطَو قعاوصلا نمرق اسما اوْوَخ قربا مكتوأرا ىا فكي ري هي نمو رابتحاد بدت عاهس و وكمتي
 و 2من موقت نأ هديا نم و دورس دتي ©َنوْلقَْيِوَعِل تال دوكزهلا كلذ هر ّيإ تبجناحأب همسي ى اأو َنَْب ضر دي ىف أَم ري ارر وش و سدس 11 5 ٠ وأ ىف و ١ 5 أ. و: 9 ريوس صور سي وسو ار ولو سا 4

 3 وم 1 000 مك 5 طا و 9م هيب قوس د

 اهنم ريبيكا َوإ روبقلا نم تعبر وصلا قف ليقاوعسا خفي نإ ضرار وعمه زك عداذإ مت دمعبيغ نم هتدارأب هرمي ضل
 همس دمه يس سة سشسش دلل

 | اولي كرا وهو نوعيطم © نونه ل كك نيبعو اقلخو اكلم ُضْراْلا و توتا ىف ّنَم لَو لاعتهتآرا نم ةوعدب ابرة همكحورخف ءايحا
2000000 

 كشكادتب!نم لبمسإ ىشلا ةداع| نام نيبطاتلاددعام ىلارظنلاب دبل نم * هيي وها وهو مكره دعب ةُلْيِعِي ريث سالب قلك
 0505050 عحججلبك“ك«ك1“““””

 20717 ب نشل ب ل ل يب 1
 هكلم ف زئزعلا وهو وهالاهلا ةل هنأ و العلا ةصلا ىا ضْرالاَوٍتوِمَلا ف ىلغالا لثملا هلو ةلوهسلا فءاوس ىلاهت» سع امهذالاو

 نال الس لك قريتعم ار سا ىتلا نم قري رص تايب
 ارش ناجل سلس

 هزل قيرذ نقي نوفولي نلنأ ناو هريعيو قلخاا وربي نا الوارك امل نا البام ةألا هز تس عرج
 بارنعلا نم قاونللن (دليسو هيك ريدبتن اى ةراشا صيلاريزل نعجز نا (نبر ل ريعسملا ىف ناد و
 هلا زضتوب ىزلا هربا جبس برز او لاذئلا ن اىبضلوق سلس ىداص»» باؤثل اراد لولعو
 روق كسل كاادس» ةرتاطلادشلا جن نم اريفد وهيل تاقوالا هذب ىف ابيع رات او ءوسلا نم
 لت صنعا رع او يضئرط مز نيام لع سلا نحسن ال ها تباامالا نعم قر ايا اولص حك يلا اوكبى ا
 رهف من لاكن رغد ا ف سنحلا تاولصللا نأ قرزالا نب خف اننا( ابع نيا نعإلاحلا حر مالا
 نورت نصور معل اايننعو عمل اوواشعلاو برم ا جولص لاو نويبع ندعو نروسمت نييك يلا ناس
 نم مدلك زيلع وانومو ضارتعا ضرالاو تاوئسلا ىف ل ورلوق كلسلس ني اكرعظما
 لع لزلعزز كارادم ١٠١ دما نم لاو تاو ايفو هورجي نلضرالاو تراومسلا لب ١
 نامرلا نرظ نايدروربت ب ىلع انطعريم ا طوق ن وليف زر ىلعو تاوئسلا ىف وقع نع م عتب جو ني
 نال اسك اينمعو اماد ايفر لال ىاردقم لع انطع ل حن اازب لب أوصل اذ ناكملا لمن طعيا
 لول هك لك م نيف يح يظل اىارفزرقوتودر ا.نلاطسو ىبةريظنا ف زوق هشف

 نم طفلا ذ ولاد داعب ئارعو لع ءلارلا تايآلا نم ”لطراز ىف عروش بارت نطل نورتاي أن سو
 [يلفسو يولع اولا نلخ«م نا الا لشرب اب أو باو نوجزكم نااار لوثر عت تلم سس تاي
 موعلو مريارب رشلادادا نم اهب ىرسإ ت ايلا كرك ذ قلم اد اسبب عسل اوبب ناشالا ناىلا ةراشا
 نانممنزم لع مالنا نال ال /زيراشا لا رافض ىو 3 يكس ىواص#»ر شبر نمو بلا
 هت ىراما بازلان ئث انوبسورازؤلا نم يان موطنلا نال ورب اظن لص مالكم ا ىقب نا حن و
 لامن وززيسسو قرير اوطاويو شب نوري ازا مضاف نام اظانب ةلبلاو ييرتلاو[ نور ذنب مسا ؤارلوق

 قييم ا عربنلاب محم اهعوق ربت و بيتحسلا ىف ارنا اذار ىب حطت ارزتكا سي اهجلا ناالا ياهلا ىن افاد |
 تلئروق هل لم !سرائتنالاو يرْسبلا أجاذ انني ارهعق قلاراوط الا كلترعباى ا ةصالا احلا
 ف اكس لان عزاه سضفالاو يارب! ليقو يي اواذعم ضن لاو يطيح ن نط وأو علب نات
 وغلاتو لوقو عياوزا لاا اريلااونلسشلق كسل خس ينزل لضنانئ لوس مدابرتلو ىلاترق
 عاما ةروم هزي ىف و س ايع نبا لاما صر و ةرومر تم لعجو رت حيل يري اف لع
 ىلا نوركغتي (ضل ل وق ى ل لمج» ضع عر عتب بولت, فطع ىرلاو ةروملاليق  رولا كرو
 (ىه مث فطن نم وايارشلا لل ل امانا ميس ن امال ةدايز هدايتمالا مب' لصعمترايطالا فلن ىف نو اي
 راض امعاجواراازان صْفْسلاو عرابي نكساو مب الو ينج نك مو نب نمر موز لعب م اي وسر رسم

# 

 تاتا عراولا نبل ريو اوس ا نمل ارم قلو ل عار عجم عظطنلا تسل ؤن اذا ةزلا امني لحب
 تاما هزل نثراعلا ثنى (ئازلو بد حم داو تفراعم دايز ىف اببس ناك كلذ ف ناضالا ل امازاذ
 اوزا سنن |سلوزل سس مس عشار نحط 1س ىواصا» ل ارنرئسلا ىلا ل وصولا بولا نم تناك امر
 لمار اشاو للاب مامر ةولك كو نوم اعلا لا [بلغتلارورلوق هيلو محلا ىوؤو لوقتلا

 نك ذ (ضتباو لسيملاب م انمرئاي6 ندر كتتلاو#.اليام عشرعاولاكنوكيرمت انو يرن يلا
 نان كالاورابا | اا الردع بفطقد ليي اب ملارعتلرجلا فرت ف زفد الابرز
 مكشئارا ىارز 2 ال ل امترْشلا نم عوف ىروت برعلا تنالام اربلاب مهنلاورل او لع لعب
 رضى رييملاب عبس عر وقك شررلاوبب ىزيلاهانعمدزج ف هل اعّمسمل اب ررمعما ءلزنم زن سيف لصننلا نا لانس
 ناض رول اميل عقل اولا لع اييصن اولد انضر وف حيل شك نيل اك ناب رم قيلت د ها نانا
 عمو نوف ةرارا لات انعمريرئتب وكرم ال عفلاوا عيطلاو نون يار رفع ىا ميدي ؤر ( لمس
 حلا ماا ذارادق حلك كاد انريخ نوف اهي ىاددصملا ىل' امم سقم اوك د عار الاد مف اهنالايامأي أنا
 ليحالا نم خل نوعيطم وق كلل لا" طولا بات ل انا بانم بوند تامباذمل ارا
 . || نال نلصائازب ىللا لاو سامع نبا نع لحن زك ةدايعلا ىل اوصك ناو ثمحبلاو ماءالاو ءاهقب الاد
 لو س الو ري قلع ريدر رصللا لع حرراشلا زو قلل أديب ىزلاوب درلوق لوك اىيلم
 لحلو لعل ا نم زم ومما واو الهنا ريلع نويت اوراق ما تسون قريشا نموا وري مرض اذ
 ةراشنا وأ نبط ئهلاءنع اس لواظنلاب زوق حس“ لج نزل ةاوارم ول اءاوراواددامنوكر هن ابرمزسلا
 حابياو ءلوسلا ل يوارتستروق ا ينلاب املك ارئالاوريلع [نوسباوبد و ىلاعت لا فيك اوم د لام بارتي ىلا
 ةداعالاف مثارتيانعنوباعئشلوداءالا نإ نم مدوقحم _ررو عوصا ىلع س ازاي ىلع شرمالا نا باو
 ريعلا نا لييقو نيب لج ؤص لب ل. ليزعنسلا تسيل نوم ١٠ ...- ناوا لوشاةوايزب اميلع موك

 عريب ام ةراريلا نال عوساىا قلن ىلع نوجب اروعلاو ىا قلما لن اووبم لب ىاعترشلال سانيا, سب يلم ىف
 ةرصاو ويصب ن وموقيل منا نعملاو تاهبدررتسلا هب ىلا تت ل ةداعالاو اناسناراص نا لاروط ل ارو نك
 لوقو - لما" اءانوالاهراورمييناىلا انضم اًملعمماضطن اولوكي نا يمن ويت نوكيت
 0 بيم وق نم ورعب اما ئاجزلا ال اوريلع نوب او وريث ام اطسهترم نوللن زوجي وآل“ الا شئازو
 قلعت ازوكمو نيسان ناب ىف لعزباى ا ىلع الاب لعين زوجين تاون انو فصولال ثم الضو لشم
 لق هلل لاا لثملا لاو وعين اذ لالا لل يينعلا نمر!لشملا نموا ىلع الا نم لاو نالت وزفكك
 ساب نبال اكو ةواتم نعل من اذكر اصاولاب ف صولارلق يول الارلاال زاومد اهلعلا مفصلا ىا
 | لكن م اهبزاولو ريع لاي كعصول امي رزان ىاؤلا اى ورق حلل نيالا ىرشكس يل نا
 ىوارما» صقل كن حيز او لاك



 م.مورلا م 1 محول 3

 نبي مكليلام نم ىاكَكأمَإ تكلم ْنِقرْكَل لهو هو 'ةكقنا نبق انتا, لكم نوكوملا أهي دير لعب برص قلخف ذيك | و موك وب 9 0 3 وس و ن هلي حرر 8 1 ل 0 باع در سو
 (”اهفتسالاورارحإلا نم مكئاشما ىإ : أتوا كيفي جهت حيت اوس وو مهو ْريُثْس اقاهريغو لاومالا ثكم ديف سر اما مكل رش |

 كيذ لثمايعيبن قليأْلا لقي كِل د كل اكون هليا كيلامث ضعب نولعجت يقم كلدع نرمخ| ىلامكل ءاكومش مككيل امم سل قنعملا ىقنل ىتعمب
 جاوي سس سس سس. :٠ ع هس ص نسب

 7 غلىداهال ى اللا ضان م كرد ْنِمْفَ عريغي ماوه كارشالاب اويل َنْيِنْلاعبَتا لب هدرب ستي © يوقع رثوقل ليصفتلا أ باد وس دم ةديو جلا 5< و 1 واع ديت. ىو ما د م سول يتب ب

 ألا ترظِو ىلعبت صو تنا هلن نيم ٌضلخا ىاهيلا لام عينج نزل اعدم ارو ةللآَبا 22 ينام © نر نيت
 ديجوتيقتتسملا يقل نيت كلذ اوكوشتن آي ول دبتالاى !هنيردل وللا قيكيَلبرتا لاهوت اى وهودأَهكلَع ساكلاقرطَق نجلا هتقلح

 م5 و .و

 امورحق لعاف شلاح دنع ىاخد هيرما اذ ىلاعتت ميل نيج نين هللا سبننتوت 3 نوكيا كمر اغكو نيكل 51451 هللا
 ديس سي نعسييل

 نمد دمسصب يش از يك وكن و ( انس هندادصيام مولتعإب ميد اوك راجلاةداعأب لدب نيل نت نطرلفل نوال 61ه ةولَصلااُمقأَو دوفاح هوت واومق كم هب سيزأ

 ّساكلاَّنسسَمَْدِإ ومياورهااكزلا :داووتو |اوقراف ةءارق ىو نورورسم وحرف ارنع مِقرلاَو مهم برج مك كل 1 يف قرف ياو 0-2 5 كيو حلما ى. سب موو 4 5 رولا 0 0 ل

 حهئرب خهنق قيرفادإ رطبلاب همي ةئيف_مهقادا اَذإ زيثاريغ نود رّيلإ نيعجا نييينممْمهَنَر وعد 3 لش ص ةكمرافكما ضرع و رث 2 نك” ا مو سو ىو لا ا ١ و ركع :
 07 5 20007 كاي ل و4 رس و مهتقو و مرر هلك طروا# ,
 اَنْدَنأ راكالاةزمه ىنحمي زها ةبيغلا نع تاتا هيفصكعتمت ةبق اع©َنوُمْلَْت ىو وعدت ديددتت اهب نيد جهت اباوع

 1 م سم ل يسم

 7 9ر2 لك متن يعل خدمت مر يلمس وو 03 ار وك ولع :

 ٌدَمْحَي اهيغو كمرافكس اكل مْ ذه كارشالاب مكرم اي ىا 2 نؤل رشم مياؤنأك أمي ةلاز علك لكك وهف اباتكو ةدج اطلس مهب
 : َ م ع)إ ع يدي تاو 5 موا . . فكمم وف 5 هلل ع. وو ”" صاع

 ستعركشي نا نموملا نات نمو ةجرلانم سي ©َنوُلعر مهاد خولي تمر ع ةدض نيس جهبصت نإ و رطب حرف »وحرف ةمعل
 ١ 0: | 0 هرم ر هلع 5 4 047 دي يا 1 9 0 ١ 0 مس

 َكِإذ ا َناهلتباءاشي ل هقيضي "رق وانام | ٍئاَكَي نمِل هعسوب ٌقْزَرلا طمس هللا نأ اوملعي اوَريمَلَوا قدشلا سنع هيروجربو ةمعنلا

 | نالالم ل ٍربتعط ار يس ىلا نم ري رج تارت 7

 رارت اذا نمثث انما نم او ماهى ا سضنا نم نياك زق سلس 0
 ملوقو ىنلا يعم نم مف لا ىف ل5 درا راكرش نمر وق ىل نمو ضيعبتتلل مرن انلا نضوو ارب الليف نت
 نعت لب روق عجل سسسس اررسضملا لل علا ىننا نعم ن نعت | نسم الا ب اوت اوي ما
 لالا يف :الراكرشس نمل اع ف وزوب ن لحتم من ابإ تك اهو م هرهتوريف ةريزرم نلت راكرظ إلا سسك ام
 امم ىف اوءارشب قدس مز راهفو ارتب امهر مقررا ولف حاولا اجا اذن لف لم اهلاو يلع مع ةركاتسعن
 مث نورتس منامي تدهن ىذلا عرونلان لن ونع اك از دافراكرش كبير لكي لذ م يعتو عرونلا نعم تسلك
 نحس يذو دنا نم ىذا ماضتسالا باوتاوسريف نارلوقورزلاب ندحت ب نلعس نو رك وربي
 المو نب رانعمب نبأ مولا كافر هيف محم نووقسم من اذ ورعرتصن متل ن اذرهف منوف اؤتوراوسب
 اني اوراوس الا غلو دكر ئسلا تسوي د املا سيو مء ايا موديلا عمر اوفس الاو للا نع السلا ايشالا
 ماوقو عب فن املا لب انضدمت الو انيتام لب ندمت اني ايا, نعم (ننر ف اند امام سلنوق ف نيل دعا اك
 ةرابعد |رريو لاوم الا نير لوف سس للبت بلع اند ناس ددصملاو فيت طم ءؤيخاى انإ
 از اراوسيف مناف لاف ملا نحن عنف فلو ىف هش كغم ل نونعرت لب ىلا نايبإا عردم
 مااا زمب رسغنا نحمس يضر يؤ نرقنل اهاودر طنوس نا للام نرف مى موف اوت وق
 ماو هله ١ ركذاميف لن يلراشمل ارا الا نمكلاشما نيكل طيح ئا ضي حم اورارح الا نم

 نونبر فكك ضن ل لزب اونعت ماذا منيت لرش هذ اع ارعالا نعنب نازي اك حب كسشلا ري
 0 2 لرامما» زاك شرل ربع معا ارح نايبلاورارت الأ لل انو بايرالا بر ١

 ال ارك اع ب ازعازل اومن ا حم لير رق يكس لارارم »ليعمل اازي لس ىا بن فاكلا
 بسد ةانةوش صا” مب ومب عرابتا ىوسوب/ليدالو لارالا ىف مل هيج ل مالا ةراشا
 نهقل ىدام١» نرلا انطابولرمال عملا لزب حولا مانا ورملاو موريس ديل ,لمد دست ىل عروب

 الامل وعغملا نحب ليث لعب وو لع الانين او مارين نيم ىلا ردا لاري نيدملا لاك ايلا لث وف
 لو تل لا ميج اب تنجب ا هرنصو عم[ الا لأ ل الطعم نم ليي ا ننف الص او نيف | نم
 نيرا ارهولاريجوقرم لرش نيدلا ص لغا ناف يانا و لع مولا نحم نايب لابي و صل ىىا
 درو الهلا م« قواررلع نلت امو لضول ناسالا ناذ منيد بد زول. كوريل لئام اهتم ل عج

 عوف زانم مالسلار يطعن السى زلا م الغلا روسو نادوم# هاولاذ طفلا ل لول وفوم لكن ا ثيمربلا
 نيل لاو مومعلا نم ضوصتلوبب ليثو ورزق الع ابرف كريمي لش اول ارد نا وانعم فليك لع
 وزمادرمي ماولا اد ةطضلا لك لولو بب و الاروول وم نداء سو رلع ديلا ل لارا وكب رن يد ىو
 ىف رولوم لكو للساولا مبرب تسلا ل اوتر وقيل 2و خا ىزلاوسعلا لع ى ا طفلا ل وصف نأ ريد زرع
 املا ىازوق حلل” بيذتل !نم اهلل لذ !سردقو قل ير ١ىب فرار الاه كؤ لع ماعلا
 ا وووتساولا * نيطاييشملا لموسكو ىوملا عاباب ب لاطغالا مدعو أ بجتوم لع نايرجا امو لب دلملاو

 ل, وعمل او صول! نزمزاهنا ياس رقكز يدور ءالا لعب ويصضزرا لاري بوم زلال كلل
 0 0 نت هلل
 لا عيجن او رميلسلا مدبب اي قطن فلرقو لرب رجول اولر ين الورشملا نيد اومزملا حلاو مس ارياورماهج نع
 لربتي الام اذ وانعم ى عراب لضم ياَملا نصر اول ورخظى انك يلام اورو ل ىلكرتس ال اميلع ليت لذ يملا روبل
 ررقرشلاديتوق نومهشي الى ال لذ لفل نايم لارج ل وق ييلكسس لا» وريف نا لئدع ار دقي الؤرغتء الو
 ردمو ىرخاربب ةرماراذا بانا نيرييا نيمار رف جلال كال لأرسال يمس نازل كلذ لوضعلا
 ىو, مما ورك اكرتماو لسى يؤ باطن ا ليزيميدم اوووي من أذ بيدا امو م !لعاف نم لاعب درك يلا
 درفالاو لكل انف بانل نال كلذ ويريد امو روق د ضارع منيب او ىاما لعاننملامز تحلل
 ماو يداي ستلى اربريراام و روق لع نيس ىف و وعسلاولا مرد ل عينتسم وما ملا ماما لوسرلان الوم انما
 .::... ضطعو اوما ى ار وقل حرر اسد اسااذب ىلاو ىنحم ا عرقا لع اذ نعل ا نبيل ن وليف عم اوارمل نرد
 1 ىلا روب ,وتئاواوست١ى١ لرت كلك 7 يلع موطتاو قامت ملرت
 وول له ني الار يلع فطعاوؤ حج ا فحم قوارا ىلع لوي يف عجب انا رق! طع وعَتاو لق نا
 .بلا» بتر ورجاهرابلا نمالرسرورجم اوراجلا نوي نازوكت وداجلا ةداعاب نيك تم ا نمى الاوز ني لا نم

 م”سنضعذاب نور ةواقشلا ل باو مو اوسب نوكرف ةداعما لبان ىان وعزف ميلا بزعل كروت
 لم ايورقر افي قنيد ىلع اوكي لمن الررجوتالا معد 2ىالتوشطس قكوامصا» قثل منان ليلا

 اذازلا سنا س/اؤاو لوق جل كوسرت ضاع الاو هرايتخا دهم لرتلايدارلوا با وندتت مهناكيي نير وع وذاك
 ىواسص٠١ ظطفملا مونت رجل اذ لاو لوزمسلا بسسس دال مم هلل صخر هك ارق ممداوث درو ياو طم

 ةداذاوعتمن و لوالا لع لو قاعلا مال مالا ليقورمالا مار يف مالا نا لا يعش رزبلا مريد تل
 سرك رت هللا ذلك نع ببسملا تلىعم ديو كغم مبفاو نورت ووش وق و اوت
 و ]كيور جكس لاو ةدانكو رف كاب وا مالم لاول ملحلا نعزاهب لازم لان سابع نب نع
 لكلا دو ميرو لادا داتلا وانس نش اري قفث امر وازربب قطار يب ل َوهَن اكابر كت
 عرض وق بطلا لاو يزال اوازصرعملا ةراوتسسمالا ليوم لدي كيب عن الر تصنش
 اع اوقرطب حرف زوق لسا لك » نوف ىداطن تنكسرطملا حرطملا لو سوف اكرم لاو ط اننلا لك با عب

 و ريل ال (3 9في اوفر طبل ف كبف مري هرشلا منيل لق ار لوقر يلع لو كب ودطم يلا متي حرزفل لاني
 (ىدذ قطعي ماربصي لب ى راسا وقوزدكيف قضي مالشي لب ىاان مارو لكك ١ بينثلا ىف حرم
 لك م ازكي
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 م مو ا ءاا م ! ١ وأو ١

 ب 5 2 ١ هيلع هللا وص ىنلا ةّنقاو ةقدّضلا نهرفآسلا ليتل َنْباَوَنْيِكشمْلاَو اصل اوربد|كم اّكَح ةبزوقلا رق دكا

 نونو موق كيال
 هش دم 2 50 رز: 41 ته هيض لإ ص د ص سو لو و يد يووم .

 ناب رنا امو وزئافل © َنوْفملامُم كلو و نولمعي امب هبادث ىاتيأل هجم َنْدكْيرُب نزلي كة كلذ قول عبتملسو

 اوكي ايديا ديزي وى! نيطعملا سياكل لامه ودل ةلماعللق ةدايزلا نم بولطملا مهاب ىهسف هدمرثكا بلطي ةيدهوا ةبها يي طعي
1 

 تافتنا ةيق كوداراامب مءاوث © كولا دج اهرب نلت ةق دص وكر نهي آَمَو نيطعملل هيف باوند ا امو
 ةئث نفكلذ نم ٌلعْفَي نم هلداب مكرشا م ٌرْككرُش ْنِم لَه كيب رو وكي بوت وكف مرّت طكَلَح ْىَِل هللا باطخلا نع ب 5 نسا و د وسو و لي ح ..مسح ا 6 17 و دا” طلص وف لإ لصو و رآإ فركب مم آلا كرر ورث و ا

 ومد ل تا 97 5 تأ ىلإ وذ يا ا ير ل م كأم و رس ١ نصير ةطاو

 تبل اَمِب ادام ةلقبر اهحالالعىتلا دهزجلاى ا رْصأَو تاينلاتلةورطملا طحقب داعقلا ىل ريل ىف دامها َرَمط خ َنلوْاهع لت لج ل
 دهمسو .اوود .ت و ل سوو و7 171 ..هلك_و وك هس وا سن 2 دج ها ح ,ويو4 هلك ,

 ضال فارس ةكمرافكل لق نودوتي © نومي هلَعل هتبوقغ ا اًوليِعْىِرْلا ضعي ايلاو نونلاب ْمُهقيْرُيِإ ىداعملا عنق اكل ىو

 «نوقرفتي داصلاق لصالاق ءانل !ماغداديف ©َوُع لبكي ٍنِرمْدَي ةاقلا ثوب وهلا ّنِم ال رمال 15 قأي نا لبق نم «مالسالا نيد

 نم نوغطوب 0 نوُلهمي حوش الَكاَحَِص َلِيَع ْنَمَو رانلاوجورفكل ابد * هدفك كَم ركل نم رانلاو ةدجلاىلا باس سعب

 بأ نمو مق اعيرى1©َيئرفكلا يجد هك مسي دف نو ياليطلااولِعهاوتمأ نيرا هوعدصيب قاتم َىِزجيل ةنحبا ىف مهلزانم

 هاتداراب رأي اهرب نفسلا ُكلا َىرجتِلَو صخلاورطمل هير نفاد وَ نيو رطملاب كبل نعم, تعم يزل ليون نحت
 م 5102010 000-000008٠1

 كلير كيم نِصاَنْزرَأ ُلَقَلَو هنورحوتف ةكملها اب عنلا 5 نخ © نورت ٍكلَهَو رعإا ف ةراجتلاب قزرلا هِلمكَف نواوبلطت اد سا 5 رد روسو اع فاي أ رح بو و < 77 هم داع رسم ب ا 5 واو“

 اميل نكتب نكسيذلا اكلها: ابل نوار نكك ملا متلاسير ف مقدم نع تاضاولا جلاب يليه زف همت لإ
0 

 اق تيل ءامسلا فاطم هنجزت يأس ريد زل لِسرُي ْىِنَل هل نينموملاءاجناو موكالهاب يرفاكلا لع © ينوون لمعمل َح
 ممل بس تشلتجلملااا دس سمس ل سسسسمل

 هميم -بيب | بةتسس ل

 فدولاب مي ٌباَصآاٌذ او هطسو ى٠ *هاخ نم رشم رطملاّق دولا رت ةقرقننم اهطق اهنوكسو نيس قف ادي عريَو ةرقكو لق نم

 أ نيل اج لل ربما ريس اىتلا نم قربي رج تاي
 دؤ نا لع لري ةوكز لل يشع !ثانصالا عيضيرك 3 مديل رق يشل اذ تان زن ل

 ادعان براثالا امس اق ىثاشلاو ماهم ا ءشغن بوتبو ى' ةيلاوزمب فيطعولا يم ادقو عرولتسلا قرم ىف
 رتبقوص ف يلا هزي غول اذ تان روق لس لل »مذنب ةرالو ارا ملا نبا ىلع لوضالاو عروطلا
 ىواصا” نيم اي نرجلا نم رين نل يخسسلا ىف سطو عكاوي ةروسلا نا يب اولا قوكلا ىف ال عر وسلا
 مايه موفنل | برجيو ليلد سيفو امل ءايسم اء قرصلا نم يعن ىا لجسم نياو نيش او رتب لس
 بس ايمانا لوصاما ىف رعت داف ت/ذ ىف لعوب تل ىبلا ةماو وق ل لس كراع اني: وتب اك
 نم اي رلا هلك مط ام وربي برجل بر نعمت ْامو وق لس لك تم لل باف لس و ريع شا لص لا

 ”وطخناموىا لازما الا نموبب ليو ريف كداب ا رتل اذغاوكز م الف ىار شارع ايلي لذ لوق ملاوما ىف اولريل ابر
 عي نإب رق فش كرم + شاارج» فب اووي, مناليئلادط ارز ان دك اوف ني ملا نع
 ل رتب ورم ىب و اهنمزكا مي دسب لصرلاريرب ننا بو بانل بج ىف تازن الاون نال فكزب رطب ئش

 مز باول يلع ايما ذازنا تعقو اذا اريذ كح اوزيكتسم نفت الو مل اوترل وقلة دوف سو هيلع ثلا للصوت ادا انج
 الر يتخل نياك نم لل بم وج وملا نم باول جبلي نم م ناك نا هي ع الازدي ف ريل اورنلل ناو عفرلا
 فا مارب ايمو سس ابع نب ا نع متاع ىلا نبا عرفا عزنألا ف نيطعماؤ باوثا سار رق أ ىداع

 ريريد كرسي نال الح !ايرلا ازررمت نع طفلو رجاالورز ور سنن ىزلا اولا ب ىف تلزم امنا بمعكن بريمو

 1 اكان ليلك لإ ىف ان[ زيان شم لو لاف ص انس و ررلع لاس تلاع يل ورز و الو رجارل سيو رسمنا

 9 بادب الاد لاوم للرطم زا ىلاةراشا ناكر اب اشعرججو عر ولت يم ى مروة نيل كروس ليتل

 #7 اريعلارا) نت تاؤنلا كرارم اف و باطن نعى اه تانتلا_ زرق لش ىواع !/قالغالا
 نراها لاو لوصوملا ىلا حرب رين سربال الرب نوفعضملا ىنعملاو نبط يلا لبس ديسف زر لعش نم لايم نا
 - 1” فل امور شم هنسل اب نرولطتل ب اولا مل فتح ازعي نارزلا مب ىانويغعضلا م ارلث او ى ا نوفعضملا مب

 ل ل ليغ الدرك يذل لع اطلاوس ىلاوتد ا تيئاذاذ ىاارلست امج ذي ل اونو ت ىستدك ل

 ةزازملاو مق عم فاعلا لبرافمل لرقتولث ىو مصاب صلال كن ير رز زنك ويست نب اولاذ نم يش

 مال هرسسسإ» سول اهلا نم د انسي ابدع مادا ال زلازل اووف ن يلا يضم ١ اء لكالو ايف ءامال ىلا
 اسمالاقوك يبرمشلا نإ ارمركع نعد اهبترواهطاركب تيسر امم الا لع لا دال ىر رق يلا

 سيب ىا سم انلا كدي تدبسكا روق لل لس نيل للا ليلا ليبى ع وكي نابالا مدل صييصخت

 اأرمو ىلع اونا ننزة هلل لرد ”٠ مكيريا تبل اي رريمم نم 0 اما وقكملرشو مز2 عم

 رعبا تناكورغل اميلعدجو الا قر مدنيا ايزل قرم ةزعن سلا لبق سنا ضعدالا نال ليم اب ليئ اق لن
 محبا اب راصور اوس الا 7-5 ارق اف | نو مذا! (ىلع لوميا رس الا ن اكد اب
 لايو معي زيي ىااولمتى را ضععب مظي يل قيل لس ىداص »نصح ى ع اهنعدبل ىراناول ا ىرطلستو اول
 ء امل اورثيك نال نونلاب لو هل لراس ة الاف امعيكأم بث اهي نا لبث اينرلا ف مدارع العا
 . . سللا» اييبسزن الانام اريل ٌقلطاو ىف انعملاررسدّتت لءو شرب وقع ارق حل سلك و نيت ايلل
 تلكتمب لافي اقيم او رتم اوم رارملاو ملسو ريع نا لسى تل ب زلال كم متن لت قلك

 رلصا عررصلا ل! تانسلارجب نور يق كيلا ىواص»» مس نزحت لو هز لغتساو مالسالا نيد
 مري را ئحملاوأ نورس عن لق زوق 14 ل نازل يطل [نرب لتس ن لاو الا رازرجا قلت
 ورشاهلا ىلع لا وودي 00 معا بسديسب نجلا
 نم شارل يطوق مزج ىف مل ذانم ن ونطولإ لرادم ٠١ هزو ايتبال نموملا ىلا حرت حاصلا لمعلا ناييالا ءىغنم
 تدرب عرإولا لو مازانم نوئيببمد نوزنكيىا ماذانم نوثطولرلو طش نيل اكاد لع جالا دي
 ومهما اير اعشللن يسوم ار ادعي كر است لاو نوع صرب يلحس تنطر اطوو يطب ىا شزفلا

 بلا رصربلا ىلا ايا نورسم ل وقل يرسم لعبوا و نييرذ الا بسكي ال زار وق ىو لش اسك او تاذلاب
 بازولا حرف بلا اءاو صرلا حراير ىب د اهصلاو لائسلاو ب ونجتىب زل ايلا ل سري نات حلل
 بكلب رس اين اورطمماب مرموق يب كلل لراس" اهدا رطب له هاير ارطحجا مدل مالسلا ريل وق شم
 »ب تداسا| درت اف داس ايد نب فلوق ىف ا يللا نعم معتز لاىلا وري قي زييلو ف طخ ايل
 مشلارلوف نال لصفملا تايألا نيت طم لا هزي السر كيت نم لسرارشل د زق لس ك
 رسم امو سو ريل شلال سبيد كلا ركع رايرلا لس ناارئايأ نمور وقل ليصنع عرايرلا لسد
 فيلو ارقلا لمحل وأ ننس لامن طه احن الو لو نلف _ىو اصإ» ايون شمل امن هرعو ثم

 لاي وصلم اممم دحا لعتو اًمح/اَمسنالا ناكو ىا ريش اًءمو امارس ن المسا لح مب اهب رت واح الع
 ررصللا ىلع اب وصنم امص عج ينعتبو |ىريخسلمجلاو رم رتبي عنو مدس ور اني و نان ريم ناكم سا ورددصملا 1

 نرديس هاء فص توزم/وا يور يلكس |نلعو ارضاممو اههمسارصف نا ميش اوارخ م |هصسلشل و مدمر انيلعو ثياإ]إ رطملا كثو ن يرحل امن دما رينا. ثمر كاس نع را شلاب يلع اهمال |[. يعسا اراىب

 نمي الانوكسو زوق حلف ٠٠ نركب علها نراعزا حاصلا ىف رح ريال وق طش[ اذ ليو طملا نمدسيؤ لف عقم اذ هاذ عطل اماهاذا فرصلا نال فاطم الاول نيرا فر لما لرب اك
 نيل اكا» فسكو فسكا يدب تلا نم وطلال اب نسكلا لدم اهلا فرماع || جوال و سيفسلارء اما كلما بضغربلا ىفد هاذا مدى ب ادعا لسربلاف وانعل اد اهعو مك يس اهع نبا لاو



 اق 0“ مسالا ل ال

 ىتلا كلذ نإ تينت ناياهسب.ى اًمَيومَرْعِب ضرالا ب ٌتفْيلرطملاب هتتمحن ىا وللا جمر انا ةوارق قورَثأ لارظْناَو هلازناوم نيش

 بيعي وعقل اجا هاما اوْضُمْو ور تابن لح رغم رأسا مدقمال ن0 ات نيكل اذوملا حل ضرما
 اهيابواهةيب ةيناثلا ليهرتذ نيتزمهإل قيقحت اذ اعلا ركُضلاٌهمالَو قوما ينال كنا رطملااب تعدل نو لحب ©نورثكي رارفصا دعب ىا 58 500 000 ىلع ياو و 5 7

 ء| نىويلشم 6 نارفلا تيا نموي نما لوبقد اهفا عامس موس امن :ِْهلاَص ْنَع يعايد سرين ماو هءايلا
 ع م 2700 5 .وأإ ومصاو صام رك .وو 5 ب 2 در لا

 34 بسايشلا كوق ىإ ٌةوُفةيِلوقطلاتعضوورح اا ٍفُْعُض لوب نم لحج نيهفام ِيْعُص نقي قنا ةلنأهلدا سيحوتي نوصلخم
 قوقلاو فعضلا نم راكم دخن هلو[ مؤب ةشالذلا ف فعضلاو مره ببِشوربكلا عض "بيسو افْغْضَْووق لكيرم لعِجم 508 تعسر ر وق ه2 م ياسو ءلك يرتب هيص كل اداوجد تيجشولما نم اقل حو . يع صل راج لق يرش وم م مالل رك
 روبل اُتَنلاَم نورذاكلا هيوم تلي مقيم َءاىلاْموعَبْوَيَوءاننيام لع ©رْيِلَقْلا هقل جريب دتب ميلا َوُهَو ةبيشلاو بايشلإو
 لولا تأ َنْيِنللاَكَو ثبللا قدم قيق لصلاقحلانعاوقرص مكث بلا قحلا هع نوذومي ©َنولَقْياوأَك كِل هت لاق دفعاسمريَع
 21496 نومتركلا ىذل كعب مويا سباع هملع قباس ف هبتكأعف وللا نو يف تبل نقل /تيغو ”كتالملا نم َنَمْياْلاَ

 حوجرلاو تعلا مةعيلطي إل © َوئَتْعتْسي مها و كل مهداعلا فجهتد زعم نبيل ايل اوواجلاب عنا ٍليِمْوِف هعوقو نومك الوتد

 '.هراتتعمضل انك ةثالثلا ل اهعتفوداضلاهفي
ِ 

 هد سس سسوس دس

 نيلاواصعلا لثم يأ دهغ اب مكتشِح مقال نيل و مااكريتن لكم لكن م ارق اًذه ف سياكل دلعجج برص ُنَكَلو هللا ىضي مهلا
 هباعصإ و نم ىإ ٌوُيْدَأ امّنإ مم اونوكَنْيِرَل نيدلاسلا اقتل ال حج يعغ داولاو تانونلا ىلاوتل عفرلا نول هنثثأض نح َيَلوعُيُل ىلومل
 -سغخغخه٠شسل سد سنل

 كلرصنب وألا يْحَو نإ ٌريْصأَو ِالؤه بولق لع عبط اكليجوتلا © َنولَْيالَنيْ سوق لَها ةبطيَكِلْنَك ليط ايا باص | © َنولِتم الإ
 نأبقل روس هنت يار يصلا كرتر شيطللاو دفدل | ىلع كتلمحيا) ىاشعبل ا, 5نْونقْوبال نيرا كدي ا وقح ل ىمإ نم 4 : 1 4 غ مسولمو) ى صو كب م يرجو ع الي

 "خيا نوثلثو عاىثو ناتئيندمف نيتبالامالق ١ ةرحيت نم ضرالا ىفامناولوألإ ةيكم

 نا السب لع ةريتعم رجس انتلا نم ةريي رم تاّتيلعت

 مص( 6) بك

 رفللا لوبتشل مير شما موق قشلا ىلو يرش فضوعطو ناايرالا عوق ريعسلا ف قلن قشلا اورييعسلا ىف فعلا و
 ٌعاسي مةروبت ف اوبل ا, يميطنا فو غار وبقلا قوق كسل ٠١ ناييالا لول دري امورلا فعطصو

 , جرلال ضمعبلاو اينرلا» دز نب اي لقد رارن نم ع الا اونسلي نودع ول ام نوري (ادإ مث كلاش لائال اولاكناوروت تحل ١ ا 5

 ف مهاقم لوطو :مايقلا مول لومار وبقلا ل وا ايندلا ىف مشب ةدم ولقتتسما عائد وق فدزو ناشلاريماسماو ليلا نمرففخ امنا ىلوالا هرمي لاقد وخلا اني ىف حم دمقب نا عيدان سن لا
 وحرب اسال ةريب ياو ةريرم ةريوو ضمبلا مل ىلا لت تل 1 لاا" ىبزل نوضيوا ابرث امش ىارياتد تهل لكاس ءقراذلا ماللا اان نيستمل ىف مللا كيؤ لع لريوز/ ؛اونا/ناشلا ناو ىا

 زطمولاف ا رطوزو لم نع ض وع ذا ىف نيرونتلاو حنت لب بوصنم موي زئؤل هزيم ويف ل3 ل ل 4 ٠ | | ىلع ميرا ىلع ذا ص رانك قا ظنا لق متل واعرب مسايوداردب حرطلا مت اتازالا ةداشا
 لحس سلا حفل مك اوني و نوم لاو هي لما مهيد رو نب ذاكن وكرم ا ضلعو غعاسلا تما هز بلا زب ىف لا فيي ل وقاد هيلع امهترت معرس ىل* الم افلا ور مل اوراجت لاو تابنلا نرطما لرش

 هلك ل» انني لصفر ؤو قضرطاشين اننالرزعلا حم ةرزعلان الءايلاودتل يروق هل | | دارا ن ناك اياد ليداثاب مافى لي دامتوسرعب لمرالل خي ربما رئايعا لنا خقلقنال قلع فيلو ضفالا
 باس الاو نرركوونتوثءيسرالاب و ءلضفلا»و يضغلا ىا بتعلا كازا ب اًمعالا نوبتعتس مس لولوق | | ىبد ىاةزعم وقوي لك -.لميا# شعبلامالر يملا نيريفاد حم سمر معسورتررش ميني طلاب
 ىرداكب عا نم مسا وا يحل ات حلل حور سرك وزخ وثارترم رتساو كرا نتي كلذ بده | | رهط ان تاينلا ىالطسم هوازف روق هل ىواصا» طش عب ىازفصم هوأرف موتر واعلا عند
 ام ىلا ن وريال نويبع مب الو ىواشضيبلا لد سلا ىضرزمالا عررترلا ىارلوقي | سن كلو نحو ان ذو سال طرطملا باوتدسمداسلا ىا مسفنلا باو لوقت تفل # لا» يله تال ودام اي ينرلاا لاعمار

 ىلا متيم اذ ن الذ ّبحتسم | ملوق نم اينرلا ىف ميلا اكد اركي تل اد عاطل نم مهتم ل ازا ىلا محن اهنا تصنع اميدانلسا شل ابو ىلا ةرعاقن (لكوسلا باوجب ريل ةلالد باو ف زير ضم زم اد مسد طر انسب عيا
 اينال ةراجنلا هزب طاقسا لدالاو لق يس از ا حفرلان ولم ف نمل ق يل 2 حا» تبيض اذ ىف اطرتس ا( | حس الي روق كس لب » نولي هرعب نم وللا رف هوز قرط ابههكرز تم ةورابوا ٌةراع
 ناوقي نال كلذ يلو ارمادا منعنا مسرقو نكاسلا انتل الضو زمصواورلع اذ ناو مالا هب لعشلا نا ميوق | | ماسملا نبا لاق قوما عم ل فئاف كيك مدعل نزح يزن اك ني سلا الللا نم منن ال ليلو جزلا لولا
 لق ازال كرمك اي كت لامعو نإربم انزتملع رس ورييؤنب لمج ا نم ساورفك نب زرار درسنا لي ١ بسيماو م 1 ا ورواو شدي الايرركف انالن ملكا ل ' ندم ىزلا لوصوما مس لاوبب لع لاو حروتمصررقلا ق اتاب(اطلان ريتا نونبر امال عقلا لش ىنم عررانعم ل مش | | فلهعولاول اهو تميم ن يقل الوفي مادو بكد ديلا هزهيالالدتسما حمس ال تسيملانا ع نم ام نير
 نر ضنلا منش يارس ةاس اقم للعربي قواصلا باطلا لاير اذرلوق ىلس يلا تاليدانل ل دالختو مك ل ع نع ىوراك ل تس ءاوارل زرت 2 ءايصوصخنمزناب ىرطاو ترك اه ل زمر شمناع نع ىور زاب ةرات

 لذي سم حرورلا ءؤ اوم لضورل ع هفضنسشنلا سايل ستر ملا نع يللا بق ارم مدام طك اهئ ذولام | | لاوس م مدقمر يلا ف مولا لواب صنت الاوؤرعنا اذا مان عررق حم تيما نا نم لسيف ا.درواورمتدرشملا
 نانقيساىل اور ينب نونو /نيذلا كئذخحسيلالو نرجو بلل مالا لا هفاقمشلاومد نال يلد بلا لينا روجر | مقود ور رادز مررعمو لولا امس ثييدامالاد ودوار قربحلا اذب لاه ىلا نرشلا ف امن يبد رنيم عمم
 نوط لل ريل !ناايرلا(ىضاونا/ن اد ناقيالا لبا اوسيلمبدربلطو ننال مددازمتساو مل ليلا لبا | | ا نورسطملا نم رعاهي يدعم يلا نحس ريو ةوكشسما عرش ىولبلا لالا عج انها داريلانغ اناا
 رظش ملا نورتو حلا باطن يزنححسين ازلا لبا قد اعدبج اراك الاورؤزمتسالا نير طيمالا قرا بيع عمت للملوك نر وعني من | ثمريت نمر ايجا ميو لول اياومجسر المار وبقلا ىف نمو لوما نمرارلا ناو اب
 فذو بداثالاددالو الاو ىل ابا ندر اينرلا لرتنم نولعفيل اه مدلث ن ورنيو منو دروزيمو ةراتملا | | بيرت هايس معمل نحنا نولي نا لسد ةوئرلاو ةيارلابرانكم:د م:روبت ىلا مدورعيصد متوئرعب تاومالا
 نزلاء لدم ىلا لئنخم لزق حلل همن ىتا لاو لا بلل بوجوب نونثدل ال مل نمو و رجنو أ سبب نم امج اوف عنص نمت ىلا ثلا لق سكش لك كت او ياهلا وزد |يرتا يلع

 نولضتيلو نول وقيل م اءزج للا و زنا لمع يدمي لالا مهاهرلا ىف ل مج او قدا لع ةرغ الاب نيون بل نزولا نالزوب ضيوصلا ل صالا ل فعن الف او نسي راىب ورش ازلو ضيعط لصا ىا ضو عتم

 ىبنلا ناي ريريعلا ى ا كرمال ارق ع طيس لدار » كلذ منم عرربتتسسمل ل نوكاشن لالط مان | | سيم اذا ة ركل نازك عنعب ور اهاو يلو فطلا تدنصوم زوق ىلا عرا» ولا رنعردسم
 للا ناولوالا روق هه لأ“ نيالا انسب فييرا ل روقكو ميلا عمار يقم يف دك ريل تنال نادأ | بكا» امب دامت اى. ةنئرقلا تم اناربكو نيت وقل رانك سل ناك ن او لصاا زب ف ىو ريف تناك
 لوقلا اذروري لا نعرالا ىف اهناولورلوك نم تاي اللا ليتو اماكن ياكل يقول وق اما ازبار | | همدان دالاو زينل اننا خسسلا ف اهلاذرلوا لصد دوم الارعسلا ضم ايوب ىا ديس رلوق الش
 ارتشبل ىا زلاباتكل لأ لسع ىوامصا» ىداضيبلل شماثنا فعشلار يزف ضرك | نس لولو وري زيف نود شر لشن نيس رجب ضعت | فنون لاو ءزومللا نس لوا

 (لم ب لوقملا دم نموض شروف ىل' ن وطعن شمحبلا /دياذمف وقد هددق د رّسلارلاب بسر وبقلا ف | | ىدا هم: ميركل ملطف مب ماو عاطصماو ى وسلا لب اذى ازب ورمتلارخ ىلا لقحلاو مسج ى
 ! ع 3 وعل | نمد اطياب يل يا ت انيدالا لو زم مآ ى اس دالك ير اب رب معلا بسيد لوق 4



 امينك هه

 ما رق ش ره : 1 مدا !) ش

 ةمكحلا د نويكيلا نارقلا ثول ثا تيبالا هنت | كر هب هدام ملعا هنن ا قولا ب جلا يحتل ها مب
 وح مرم كلتىئام اههف لماعلا تار لا نوعا ح بصنلاب ةماعلا ةوءارق فو نيم عفرلإب كريو ىَرُم وه نم وندم ةفاضالاو

 اب يدر . ادعو وسد لك هر

 نبا ىَّره لع َكيلوأ ليك ىفاقلاوه © َىوُنقْوُي مه ةرِخالاي مهو وكلا َنْوُنوُيَو نيدسحملل 5 اعولَطلا َنْومِقي َنْيَرَل داشالا
 54 اميز عر مأ "ا تعلأو نع نع هلا يك راسو هرم 3 و يا تعكر ع رس ىو ]10 رق الو
 ْنَع ايمو ءابلا تفل ضل ىنعيام نع هنم ىذس اماقا تيرم ىِرَتْيْنم سال نو نوزئ اف ء امه كيلوأ ومهيز
 يب روحو 9000 بع الع 5 ش عرب مار زعل" 0 وس هكرو ١ وس
 ركز كيلوا امياوزهم وره ىرتشي ىلع اقطع عفرلابو لضي قلعافطع بصتلاب امليَيو ولعب مالسالا ٌقئرط هللا لّيبَس
 انامجواهعص رهو دينو ذر أك [هعَمسيْمَلنأو ادبكتم اريْدَعَسُم لو كازقلا ايي ءيَلَع لدن اًإوةناهاود نيه كاع

 ناكشير الل نبرضنلاوظو هيرمكهرح ةراشبلاركذوملوكم يلا ل اَزَعِب هيلع هرب وال ناب ةبن اعلا و!لدريعض نم نالأح هيبطتلا ١ 1 ل ل ل ل
 حاط ةفوحا يمض هضم ٠

 مككدحااناو وومثوداعشيداح | مكت سيإد محن ن!لوقبو ةكم لها اهرب ت سحب ومجاعالارا خا بتكىرتشيفرم# ةريجلا قأي
 لاح هيف تر ويحلل تلج مهل يلي ضلا الع اونما نيل نإ نارقلا عامسا نوكوتيو هثيدح نوحتمتسفمورلاو سرآف ثيدح ١ يو. 75 1 ل و تير الص ىو !١١ نكسر قرأ ىو ”غ 2( لق تاز حا م 5 هلل.

 د

 رورو ل

 زاجنا نع هعنمذ يش هيلغيالىنلا ُريرعْلاوهداقح هقشم كل 5 هلالمه عل |: نع واهولخد| ذا اهب مولخاءدقم ىاةردقم ظ
 5 ملك 0 ل ل ا :

 قداصوظو ةناوطسالاوهو دامععتتمعلاىااًهئْوَرَت ٍلمعرْيعَي توتا َقْلَح ملغقالا عِش عضال ىنلا0ْْيككلا ديعوو دعو
 5 رو رب دنس رب نى “سر نشب 9 اسوي هل” 7 1 هو 7 0 ا

 # دج ها ٍةبيغلا نع تافحل!هينألرْنا و ٍةْباَد ِك نم اهو كبدي كرت “ليث ال نا ةعفترمالابج باور ضرالا ىف فلا لصاسمعالدأب

 نم نيل َنلَحاَدأَت ةكم لها ايفوربخا وراك ءقولت* ىا وللا ٌقْلَخا نط نسح ضدص ِووُيرَل جوز نو نم اهذ امئْماَو بجاه نم
 دسم هدعب دو لمثلا نعيم خئكأو هرب هتلصب ىدلا ىنعمباذوأستمداكا مادته لاعت هب (هومتكوشا ىتحمكيجبلا ى١ةريغ هنود

 ةنباصالاو ةنأيبدلاورل عل اهنم كيل نقل ين نهلَو مهنم مةناو مكاوشاب يب 0 لضخ يمل لاقتنالل لب نيلوعفملا هي م مرو 2 رى و77 نرحل ب 50007 -. 0 3
 نال الج لع قرتعم ار سائلا نم قري رص ثارت |

 ته

 عدو ةراشب يف نكي ل ناورجلابرمالا قلطم ّجراشبلاب دانا ىلا فلزب اشاء اة هلل-
 ناكف فك باوجإلا ةراشبلار/ذ و لوف د :قزن لب ةراشب سيل يالا بازعلاب داهنالا نا لاقي اهب
 بمر دلي ارباب وزال أين اكثرراى ا نكءرضنل اسرته لوم امواب هركزي نا بسال
 نسملاو دعس ب او سابع نبا نعو ىلكلاو لام نعرف ؛زكو1مجاعالارابخا بشك رتشمف وكنا نم
 نبا نعر مشو ملاىلا ىور لاعمال اذكر يف تلزم يكل ودنا ....:ضيسرحل اومليت نر يعسو ةمركم و
 ا" انم اىط نو رعي ىارشيدم نويفتسض رق جلس نيلاكا» ءانفلارشلاو شيري اومل وتس
 )و هله ىدانيبا» تانبنددا ماى رينلا نمل اوى ا ةردقم لامر وق لش لج
 ركؤ مدد صم احو تل ؤرشلا مدعو قعم ىف ميلا تانج مسروق نال سفنل كم دصمدهد هر شل ارعد
 ميناشل اريررّصّنو امو كلذ ل ادعو ىلوال ار يرّتذ فلك امطءاعو لولا لما لهن نرومنحأ ى ا وريغل
 نع ل ير معم زدا ىلا رنيم تل رشلا م دعد ىا لق لس ب نييسلا نع الان لحجب اوعر قعد
 زاىلار يي اممرقعو رو حل نإ ىلا معدل لم ال تانج مارا وق نال_اضنل كد موبب ورلصخ
 عرار وتساب اوفس من اوطس لال وت للاهل كاد اًمعدعد لكس ذا وريفلرك مد دصم

 شااوارب, نا حسب د (رم دام اوم و عرونموملا ىفشي نصت بل اسلا نال إلا قدام وب د لوق
 لاك حت م الاجل و جلس ىواس” لاوترشلا ةددق ىبو ىتال امل نولي ناو ويف اننا
 .ىوو اص » نيييروطو ن انيلو ىروب او سيقول او تائارنم لبر شك جس ب سابع نب |

 . || لابجلاب ضرالا تميت نا لا ةراشا يف انا الو ليطمتلا مالر ضم ارق جريت نا لق نطل
 لولا لاري اىلاو ورهخ  لمب ىذلا ىنحمم اذ وأدت راكما ماهضتس امر صا املب ابارك دع
 نيل طفلا سمس هروبامو ( ايف الا ل جال لملا نع لحس ل وراو زوق لس ل فوزف
 اي وصنم اماهضتس ا اذام دمك حج تو ىنطرلا ىف مالكم يذو نارين الا نيب وعفملا ىف قيلبتللا ناي رب لكى فم كلو
 روَقْ بتلف ارح ن لاعداد ءلصجلا هزي ىا أ ز جان فى ا لمخلا نع لحرق يطل ا لاو نان
 يلعلاو لع اول قعلاىنعل مك عل ا نايقل اني ار قلو روت قلل لاب مار ؤتسسم لا ءلجتوبس ترعب ادد
 نال ابد لاقددنآبج» خيرات نيرون ان نءدؤعاف نب نايتلو هب قاحسا ندم لاقروم لاي ةءاصالاو
 قطلاو ليسا ىنس. ف اينما ن اك رماول !لاكرتل اخ ؛ ناك الذ لتاقس ل اق بول سسخا نم ١
 ناقل م دعتب ارو لول ازربب درفتو اير ناهقل ناكل ادن اف ريمركعالا ارث نيم لو ابر ن الرا ىلع حلا
 وناومئا مسا ليقف ناقش ف ف دن إلا نع زوق طش ماعم م رأت افريل او ةوبنلا نين
 ىواملا نير تنك س نزؤيلاو فاما ةدايرزو يعلن علا نم عمو ىلع ليقو رجلا ريل نورعلا نم
 الا قو اهعمب ع يلع ل جزا ىعسلالو للاو علا ىب 924 ان ىر تايرلاو محلا انشرزة تلك
 ىواصا/رعبلاب لردئاكر ايس لي لري بلقلا روف ىب ليو من اءالاو فعمل

 ريجبلا ةراشاب اسيلاريثاو ةروسلا تايآىاتابالاهزبىازق كل
 قداز وأ مالا ىذراوق لس ىوام *س ناب ذالا نسر سيرف تنناكن اور سلامنع |بددق تعدد | تبتر ولع
 تزف اثرا لصالا ن وكب نازوكمو لاق ىداجلا ان الا ىلع ل اوتيل: فصب نصووا تاكا
 نص نضوببو رسما فعلا ندتسم رحل اهرثرم ب القنا ر ورجل ريشا ومب ورام يلا تاما ماو فاما
 كرب زك اه ئيأ رحمي ىا ةراشال نعم نمل ف هامه ماعلا زوق سس نبل البا اصلا
 انسداد رب نوكل اهوا ب املا تءابأ قارس ا!ىا ةراشالا نحمر رت حكت يب اال رو

 مانلف لاعتثداع ملص لم لواملا نيرطلا لب امرأ ذ ىف عرورسإلا رشي نم س نا: نموت ته
 ابطل عم ىف ىلنؤل ىئوزف عم ب انعم ورغم ا ظنغل نم: لع اور رم أر بم لوصوملا مسسالاو مقرر ؤرب ادراج او
 ومل ريشي نم سازلا نمو زوق حس ىواصا دل نيب يساذع مل لئن الق ف ار انعم د دو مسجلا
 منا رابخا ىررشمو قره اينرمتد ناك ة ركن م ش داما نرطعنل لف ترلزن لئاقمو بكل لاكش يبدنلا
 نرمتسلاررزفساو تس ثييرعب شرعا اناودومفد داع شيسرح مركر ارم نا لوفي و ازيبرقادب ثررمسد

 نمامو نايقلا ىرتشي ناكل يقو بيطخ وأ يلا هذ قادترشلا لزماف نارقلا عابس ا نورتي شيدم |
 « شطر دوست باو سابع نبا ن اكو ألا هرفي ىف لرلرملا فو طر عنشو م الساق ادار نم ةرظم اعمى“
 تلزث يال او رادخلا ومب ضيسرج اومل اول اوريو نسحلا نمو بيلل نوى ارازغلا نان الك: مرسلا
 ءايسصلا ولاا لات نقلا ىلع اول اوريي زم او رانغل ارانقسد لبسي شيريل اومل ريش زحف
 ور لو ُةْرُك الشاب ودرسومبالارللا ل ىدلارشلاورانخلاوب لاّتف تيل اهزب نعو لوو عستن با تلأس
 .. جيني نلارعدم ىلساءىاروق سل عرارع انامل نير يتلا ىف راج يلا ثيسدحل ومار اتحلا
 ىلاوبلا انما ور صفي وارحم املا لحس ىلا ىارصقل ى اال وم امنع نا (ليقو مب ىلا اموفخمر ايلا
 صائلا فام! نم او نابل نلت [غيرع نولي. الر قومللا نا ماعلا ىلا صامل اء انما نم ايا نمنح شيما

 عم م للا نحيف لا نارويشملاو ى زنك لاو ىنض ايلا هركذ ام صن ازياويمل نوير شيسدنل !ناذ مول بل
 رشلا ةدايع نع لغشم ا, لئومدل اذ مالس لل وصوم اروم الا ىامالس الا نلرطلت كس نا
 راق 2 ىوارع»» ءطابلارومهالا نم بر نيو در ازملاو ىف اذملاو تاذززم او كيحانعالانموركذ د
 نالامريختلا ايلهجو نيا بلل ليني لع نع عقرلابد ىلعو ةزمو صفت ضي ى ع وطبعا ب اذنكم
 تينا اواامل حمص ناررقيال لمْ ذا ىف ن كامب اشمو | مل نمل احر لاهامياشم ىلو ىا لورين نم
 قلن ينتترم“ يمر رج لوم لف ادتمالاد نون اعمى نلكسسملا نمل اوول والا نايم
 لدي واريناشلاارقوسينؤا ىف ناكلرق ميس ةرابهو م[ دالل ن اهب رين ثادارو تلف حرام"
 لاب نيم نيس ارحل ادب ن وكت نرش لا زوجو لبق ا نينو ااربجمس لع ا نم لاووا لبق



 1 ار لت
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 ءطوإ 5

 ف كلا هبِصأَي
 سس سس

 اهجارختس ايديك أ ج اهيلع بس

 لاواقتعلسس 2 ْ
 انيفلاذلايتفلا لرب حورتسا ى تكا ال ااهتفل كرت نعرازسعالا ناخ ىف ىف لذ ناش فى كلذ
 بسم ىف نكت اءاتيا نالت ا ىا نحملاو ةرسفش نا مآ, ثرركشا نا طوق سل ” اهب هاد ماي
 روف ثضرركشل اورشلا ةوابعو ايم لغن اوم قضم ازعلاو لص لاك انا عل ترسل رقو لوقلا

 ركشملا مد سلا ل اقو رتببسو ررش ادمو رونو وقام نوي مايلع عر: نوي لقو ركشن ٠ ىلع شرح اب يكش اواي
 بناس نو لمى اورانسما نمر اب ارق لاو ليقور عن ىف اير شعم قرن لاريذجب !لارتورعشبر يور ىصعن لو
 رلاثلقو ىاروق حش لرارم» لكلا لوبت ل ياو لكلا ىفرجتلا يورو دداطما ناكرالا رك مما ن (ملاراشو مفروم ا

 نين لاك ق خلا ىف يسنا لذ و ءففك ناداني قلورلوق لع فطاملاو لوقا رب ضلع زنا نت
 رطللا نم الوب لحم نم زكو نع هلا لاك كركم ىاد ركنا نالى ا قرسفم نسا( نوايا مليت
 م لاو حرورلا نما ليقووكشسمسا ىلكلا لاو ناداقسس اونبالدق هك ل رعاك
 ايارج ناقل حلاو لبي اهلسا تح غسيل الزيف نيررفاكر يما وسبا ناكل يت لاري و جد لق نش
 ظابط نت ايلاف لورفلا فن ل ورم ل در جرو ءظظعوم لف طومدزب يل عجور ىلا لورخ نع
 منردىلا ىا سيمبا ىلا ىاهأ مسا وريلا حرف زوق حب لس ىداصا»» تاءو نب طن طم الج يظن ول
 قتسسلا لارا رنمررصي نا ند اربنو سمن اكل يقول فاكن اكد ا للبن وري فلم لس اوت

 (قناك انو لا نيرمس ناشف تزن ن ايألان احا إلا ن ان الا انيصوو زوت كك لج
 سب ناشالا ف لا بجسما صو لاينلا مومتي ةربعلاو ن ارقل ى اكن يب نايضورعم ايذ

 وطعم نوزو ل خفل قلطم ل يقم زا ىل إم يشي نمو لع انو عشب ؤ لوتس يىداصإ

 نيضلا نبولاو نإ تاذوا انبو نبى ١؛نانم او لعفلاررَوَنِب لام مالا وجو لجل كر اذلاب

 ىلع |نماك (نرعنص ا نبيل عص نيبو قعر رو ا" يزعل ىإ سم اولا ىف لكس لمان
 لوله ىواسر» لم ىرزعتا ار رغما لوق لير نيرو صوص ل ىل وبل اوإرلاو فض
 يمكن نايؤس لاث'لا لرلشا نات هلل لرامما» نين اع( امل عازمرلا نعرم لذ ى الا ضد
 رّمذ سما نراولشلاارايوا ىف نيرلاولل اوبمو لل اوتر سل اركشرّشف سمح ا تاولصعلا لص نم دي ألا هزي ف
 وم اننيمولبصنلا لك ىف دير دصم منا ل املا رسم امينا اهيا ناد نا ىف د نزاغو أ نييدلاو فخ
 برشلا نال اتيبامم ب اوقوب ور مودغم الق ىا عَن اولل سة فاوم وق حبل لس لم » نيس أ خراجزلا لاق
 ىداصا»نيرلاب يلع ل ىلا بوما ى فاينل لق شبس ل يب ش د دقو مج ايرض ل ىتاشلا ل لس
 لسبقا نم نيد تلكم اوبر عقتاو ىا نيف ار ان باطنة ىلا ب انام ليس عاوز ق حاط
 لارترنعرشلا نشر قلرصلارلي اب) دمى لا بانا نيل يشو راس او سو رليطعر شا لسى لابو شال ىلا
 بووع نب نر ا ميطو ص ايو لا ننرعسوريب الاو وفطو ن اننعوانا ملسلا نينا ينو ل اهي نب
 قص سو يلع ثنا لبس ىلا ىلا ردكم ا اونم اذ قداصوم: محل ارب سمو لبر اذه تقمص قر اول انو
 وق هلك لمت نيم شقد عشنا ضد نر صلارأي ىلاداشرر اب( ١ الاقل اس مهدال سف ولسا
 انيصورقو لا داك رشلا نعى تلا نم اههذ اه اميبك ات ناقل ريض مانا ف ضاري ا |ر روب امو مرصولا ”لمج و
 هرلال نام اياصورلذل عروجر إلا حلاك نااار ا ساير ق حش لا ب ضو ام لب

 5 قافشاريخصت الفوهة نق لود ككاو عصف دوم
 ىلع مهو تنهوف هك نبع امهرديهادانرماْيَنلوي نما انْيَصَوَو ملساد هيلا متن © ةيديَعولمل هللا كَل نايا كر
 ىا هنيضنإكيَنإوو رشي هلا تلق نيم ف هماطف كل طوال تفعضو قلطلا تفعضو لمحلا تفعضو ايش

 ةلصلاوربلا ف ورعم اب ىذا ايبا ىف امهيِحاَصَو [مةيال مقاولا ةقفأوم ولع هكا ل اَم ل ءلرت نإ قع كلان ةمجملا
 شارت 3 هبامو ةيبصولا لت لع مكين جاف رول ني زمتل اهي زكاة زك جشم نإ ع ةعاطلا لإ جرب

 1 5 ةرخط ب نتف ِلدُرَح ْنمةَبَحلاَقْعِو َكَدّْنِإ ةعيسلاءلصخ

 يَ َرَح رعاة ارق ىف هزت ءادموجول اهرلعمزعي يقل اهتادوزعم اا روم رع رم روكلملاَك إن ىهنلاورمالا بسسس
 نِصْقاَو .سانلاولع روف هيينم ف رند لاك لاح بيج لإ اوديو 12م ضدك ىف شنت لو ابكت متع كدجد لمت
 ريا توصل امرعقا ٍتاَوْضلا ركن َكْوَص ْنِم ضفخإ ضُضعاوراقولاو ةنييكسلاك عم عاستلاو بيث |نيب هيف طتبوت َكيْغَم

 سم ٍضْراْلا ىف انو اهرماوعقتنعل منجفلاوردقتلاو سرمثلا نم تول فارس هيل نيبطأخع اياوملعت اريل[ قيدرش وا وزيت هلأ

 أف عو ةفرعلا شكو كل ريغو ءاضعالا ليسو ةروصلا نسختك هو ٌةرِهاَي يعي كير مت او عسوا هب, باولاوراهضالاوراقثلا

 سوم
 اهل ليقو تيفكاذ!يقتكادل! كلذ قلاقوايتفلا كرتتزوملعلا هنم نمخاو هنمز كدداو د |د شعب لبق ىتقي ناو قوت اهةريشك ةمكحو لوقلا 3

 ا رص سككس 1 رس رس لو رس و سر ة - هل 2 1 1 2

 ندييصو_ رتل م نال بفن كشر َمئاَودْكَشي نمو تبكحلا نم كاطعا ادلع يلي دل نا هلاثلك هىا نأ ائيسم ساتلاةأر نا ىلابيال ىلا لازعنت سانلا

 دهيم ل مسلي عسسل

 كللذ نم ناكم ىنعاق ىاضركلا ىف نأ تومتلا ىف 1 مر

 00 ا ا

 1 قعر ةزمد عم انو درع

 لانا امرلعي يكرم ىفارربال شر رطل تلم نا تبااي هملول لاا اقملا بدت بسس و
 ثووصقم ارن او يف اذرلع فنحر يلا ناريس اذ لسموبب زا زرومنعملو تت ١ نيع سعب لاويسل اذن ل املا كلت
 ىو اسمع #رلق لح يميل والبيت ١ نم تاءاذلد ةرماشملاو مقرا ىف ل ييرلاب محلا نيل اًقمالا
 راهفلا ل امعاارمي بتكيبؤلا نب عجسلانينضرالا تح قلا اهب دارا ليت زم ر تصل
 و تدر ظىع ٌءاذصل او ق اصر لصد ملا ف تروي ١و تروم لم ضرالا شرا قلل ل هزم ايسلا عرعشو
 هلك ىواما» لعرالا الد ءايساف تسيلفنارقل ار ركز ىلا ىسو زعسلا لوب ورولر ظل ع ليت
 اب ملكت رطكر أ ركل هزي نالت ابر يكد إف ايشمالاب اهلع طري نا يلا ترمس فيطل شا ناو
 زال ايزل اه ايوزعم ى ارزق ل لاهل لمجال ت ايف ايمو اهيمإ نرش ١ ةرام توسل اون اقل
 ,رلع عطشو يشد ارا ىلا رعد ايزعرمالا لح مزعل ات ةدادالا عطل ىا مرعي يلا لوق لوعفملا لك قط ارم
 . مهجورعم ل اقر منك ى ول لب الاى رتترادوبمورعصلا نمار نج_/جو لم نزوة ملل نيل اك
 رح يكس ال لس |#سيع نبا لاق نعل لمار زر عصا لبر وربكو ضرس او لاماذارع (بعو
 لوي ىلا ارنب نوكي نالصرلا ربهم نيكرلو مك اهلا نيب اهاوود لوملك ذا بيتو منك ص يسمو ساشا
 دق هلع بكوملكملا ىفر اوبس منعرخلاو ننغلا نكي سن | نب خيرلا نو از نك ازيواؤر نأ اب
 تل يرطب او حررفللاوبب و حررملا لجل شمل نيحم اوا رم حررت وا عررم اذ ىا لايف توم عَن وردصم ارم
 #تلا# عرارسم الارطو وليد ىلع مدرب لم ينل ا|بسرلاو لارتغالا سو ايسوتل ا نم طسرت ل و هلل

 را_لولاو زيكا للعورلوق طا حارس م نشر من بسس د بس دل ا دلوق نال
 ضفشور وبلا ضل دبمل ١ رازتولاو شسبعلا بر ادا د تاكرملايف اننا كسل او امل ا بصنلاب
 رلوق لال لا دوم ننس ”قورانلا لبا تو ابو يش هرمآوريفز وان ل نعم اسوا سروصلا
 ناطيحشملا ةيورك انوار لا عيجسك لك عليبص ىرونلا نسدرانلا لبا سموصكو1 قريش هزنآوريفز لوا
 نول حفار نرر ىلع رت م اوصال شوري اب مت اوصا نبل الاربش نوا اركثم ىلا مكر لا امس تلذل د

 ل يرجلا نحن للازو عمتزما(ليتو سس انجالادامسا نم دا رشا لا ريجلا ككرادم ٠ سب اكل ياغي
 يتلا ف شما ناكريحلار يلم تقف اوق اذا توما نا رخل ايلاو ميسا عملا نبا ليتر قو سنجل فيلر عتب
 دا" عراوحسسصللا نم نارخأق يسون كي اب لواو قت ذا زاوأن شفر ورطوطكب يفز وق هلف_ ل,
 ةانرق «ارينركيع غطساورو لسع لال انع ةيبسسلا حف اند نسشلا نضر ياعسل ق تسل
 ملا فسيئانلا دان نونو نكي جن نوق ايلاو ينم لاح ورسب لئزفر يما اهل وانعم تمعن عمر ركل او
 لعن ازكرانعع الا تسر وستو ةرروصلا نسب رزوق قلل ل اه سمعت ورع اليف عج اهب ادارم سن
 تل ا امنع ايلاو نر قهاو مالس الار نما لس اهع نيا نعو ل نضل ازرع
 نع لغم زرعنا ى بروق نطل لاو كك بز ميلك ينو عملا لاق دلو ل فل يقو قنا
 ظ ىلا هريط لقاك قلنا نستو بس وف لتس متن ابريعو ل ا ىنعلا
 تلا نموم اء اره بسب رم ىتملا شعرس رو ال مموم زيويب د ىنتملا ةرقو مب و ىكا عرس لادودو هع
 رشم ىف عرس ناك را نشمي م دريم ثلا لص لا لوس فل [ضلاريجن اك سيدا ف ددو

 ل مل مم يشمل عا وم تب ىصلل ميشا ايو سوس يس سف ىف سو هيعمل لسان اب بسم ا

 ْ , ىواص زب ىوطُملرالا ناك رز رع بو مدس شيلا
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 ماوي و 0و < ليقاذإ هديلقتلاب لب هتداهلزنا ريدم لبو ١15 لوسر نم ىّر دال هيف لأ د نم تك لها م ساء شو

 ظ 10007 ال هتايجوم ىا ريع ٍبأَّنع امو لين طيقل لكَ يتسن اعتق :امرَب هع انّنَجو أ 4 سال

 اهرعجرم روما هباء لَو هعاطقن فاديا ىدلاقثوالا كيرلتلاب قتلو ابكت قسم نديرو هتعاط لع لقياك
 «يعزاجمف هريغك افا ىا رو نصلك نيم كاوا دي ود و ١م هفجْرماّنل رفكي ممتد 0 ل 537 1101

 مسقمز) نيل ءاصييع هنع نود جي الاتلاب |نعيوهتو ©يَع ازعل ةرخثلا 6 ؟ ميديم ايا ارايتدلاف 2

 لع كلين لق نيدكاسلا عت اكييعفلاو اهو لاثمألا ىلاوتل عفرلا نون هنم ف نم لقلوب ضاَو توت َقَلَح نه وس
 اميفةابعلا قست هذان يعد َقلخواَكلَم خضرا يمك قالب وتلا ىف يولي مملع هبوجو نودي ورا ا 97 يا يا لب ديجوتلاب مهرلع ةجح اروهاخ

 نشب نم لمي نإ مس لك طع لاو كل 0 7100 نعال لن مهم ندحش "يل عع يت او مع

 يش ات هتانولعم نا كا تيكر دا كذب القال داني امولعم نع اهمريعملاولإ تْيِطَش َلِيَنادادم بأ ةعبس كعبس
 .” ىكة ملك هنال اتعبو اقلخ*ةّلِحاَو يفتك وكب ركدلخأار هتبحو ملع نع ئق يا زجل ٌريزع هلل نإ ةيهانتم
 درا ليلا لخدي وبدل نأ ابطانع ايم لعت رولا يش نعئذن هلغشي الوم لك اصب ةومسم لك مدي لان نوكي
 ةعيقلا وب وه ىف لحل لإ هكلذ ىف يري اهم ككاو سمت رو و ا وح

 م ف لكيازلا و لطي هنذُذ نم نوير اوراملاب تو نياَمَيَو و تيانلا قو هَ روكا َكِذ يح َنْولَمَكاَجيهْل نأ

 3339/ن كلنب ياه كيم هلع تيشزير ملا ف يري نفسا كول ناري مهظعلا زك رهيقلاب هقلخ كع كوه
 ١ رت ري

 هللا اوكعو أاهتحن نم لظت رشم لل ةنردك الغمام واَو ومع ركَس هللا ىواعم نع راكم لكل طبع عيأكَكيذ

: 

 اهدوحإ عه

 د
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 جربرعلا ارسل ا نم قري مص تاايريت
 ْن 04 را 1 يصل دك يح

 متع نيم افصورشما ىف لسور ثسلا لسى جنا نولدابي 0 رنا

 ىلا نولداجياوفاكم بت أيش او سلف ني لبا راكا نيرنلا مج د مل لبا ىالوق لس ص“
 ىلا ةرااريف وعني روق لس ا" بسيطقلا ف اذكر يألا هز .تلزئتافسو لاهتسلافةرطرشلا لس

 بزعلال أمي ايا ن اطيبشماءاعد لاه ىل كامب وكري ناطيجشما نالولو منو عبرا او لاىهل اي سل اذي نا

 لام منابر لعادرهو ام نوحبنا ىا لاول يخواولاذؤلا ناطيبتسلا ناكولو نوع اوق جكس ٠
 قاقنا لوو ىلا اقاذل ن اطجشسلا ىلا نوحبتب ىلر يعل لحج ىو يرازولا ىف ا مآ ايإ نطيل العد

 ماحس الا نان ءاشن الا لعرابخالا طع مزلي الو #ؤز محلل و اولا لصيف وعبتي ل لشمس وزفوتوأ يراد
 م نومي نا(لمتك سوري ير ينعلاو ىكزكم لام نوكي نى نبغيال ى اال لقب فنصمل اي اراشن كى راكذا
 ومى لابرتيرعئرنغ ماسالا حس نانراماو الار يضعان لم يقي ى دوق ل 9" لج م مضابلو
 سسك لل راس يلع ورش | ب ل ارسل ىلا هرم عوف اذاذ ناش ىلا عراشملا سلس نمل كو لاو عي وتل
 لانو هاولا يف حت نضولر هوم ملال وق د يرتد او ىوفمرلف انكم نى ا نست: د زوق هش

 نام قيطلالكوملا لاول شسءاطمنا تايبال ىذلا نو ىلا ضرطماب ضنولا جور ايرلوت ل فك

 اشم ازذكرع ليلا نوم لاربع رمل لبا نم جورع كد فلم مج قماش نعل متي ناد
 نك لم 1و يع لك ترمز اهرن امجسمشلا باو دنلوالا نطلب زرت نك ن# در

 بازعلا ن اللا ةراشسا مب ىف مررطضن مرق ى 6 3 حرارب» نر اون ماقام الرو
 اامعالرازمج فلو سيلا عراوفا 0 ومي امنا ينرفلا
 ةرعا_ظدل ول |اباوج فزمو مشلا ب | براوجب كلم ا رشا نوفي وت ل“ ل ىواصا» حا اصلا

 للان | هريرمن فوزي وارثلا نقلك روك فوز ل عنب لعائ رنا ىلس ايإ عرونمم كالا اضن و

 مرسلا ىلا برقي لاش لا نا نورتتعي لب ى ندي ل يلا بز حلل ىداص» نم

 نان ومع و ول انابرباناذ ميسو 10 1 تا |نوبسفمنول

 قلانلا لا تبن سديف ىلا لبق امي ايزل ا|تااوسلاف امش رق هلل لالالا
 نيشما نا ةداتت لاق إلا رج نم ضرالا ىف اءناهدرلدق حلك ى واما" ايل ف لاما نمت اب
 اولأس نيطملاب ات وسيلاىف تلزن لاو تلف عطشنثر وي نا كاشولر ب( اررمد نآرقلا نااولاك
 لزئاركو ليلك لإ لما ني متع دا امو روق نع هولأسي نا سفن اورباو ا مسور_ريعر سل لص سنا لوسر

 ينل ياريكن اكن او مؤرعملاو محلا نم نانالا لوا امم اسد ةاروتسلا لعن ا ندي عت لك مع يجو ةاروتلا ازيا

 رسمصتلاو اورد ىا وأن امل ف طلو حل * نايربا حور ندا مين طفلا

 تلعاولا ىلع عروق هوس ذا ايل ومتماو نو عطضوم ىلع ىلع عر رلاب نو الا رف وورم ل ارض ىلع ازب ده ردررعبا ناولد

 رق بلت حرب ادورمر كا نوكل ام ىل ىالام ءلماو هدد هرج اركب وا تمبثوا ىارفعم لعق

 م اوهري لع ازا نبسز و نل4<ك. بلا" داهاذ الحج ى ا ٌةاورلارب ندين بصني دري زي ىا هدد

 لم ءارملا قت اضيلارككلا( لا عمري هروب نمر لوق ىفم يل اور ىلا عنو مو ناكلا نعم جملا ىلا عجمي لصنفتمل
 م اورد ريك وبسلاورعو نانعم ا فزع لخلل "نا نك و ما نس الار تيج

 ترغ ارق نللش_ كان اك رلاةرارق لم لاعورلاربخ ن وكي نا ميسم ل اءالقا نال بصنلا

 امي اقتل سلعلاوا طور وائعسن ال باو ا ازسنا نرومشملا ام انعبب تسيل انيس وول اوت سلا تارك
 ملا تالك_ لوقو لاو لقمسملا يف طوس ثري” ونا بس اوجلا توم ل كاد ىب لب ت اياك دافن

 ريرصنلاو ضرفلا لجسم بع شي مر اهريلعم نع اسير بعم لوقو عت ّءاذب مالا ىضنلا ميرتعنلارمالكى لو
 لا امرعملا روب ماع الر اذر رعب و شرحا اظاضلالاب نوي امنريجتلا نداذ لاصرت اذالاو يربي ناكل ى١
 نالاةراْسا مينو ملئ لكتاشلة هلشك اررضحت الو ىب انتيان ارم ىف ميرصلا /الكل١ نال

 اس بليد ارمر لاو مالكا رك نم لص لا ىف ايناول و ىنعملاو امي اكلي تريز امو رسروت اراتما مالكا ف

 تتلولىا ابيك بدبس ىايزت ولكل كا# هرم وت رار اركذ نع تخ اذ توفت ارينا( الك

 ضنك[ الد هدام روق تلم لم» سىس انئال تدفن ادام لا ئزبو م لئالا فلتب

 عفط اراوما عل سلا ناموس سلا لسمو اول اق ع امد فلم نب ىلا نا امل زن بمسدس ةرهاد

 مشيا نا نحلاو تلزنف ةرهاو دعاس ىف اودي اريج ّيلض ثلعبن اذا لوقت ارافنع من ونعم مث مقلع م
 الارق حلم ىواص٠» اذنجبو ةرعاو سنن نيلنك مرب عبو ملا ولا نطلب وشرع يميل ل
 ريللاو يقل | ترق لاوس ىاب لم فزت ةرصاو سفن ثدي و ٌةرماو سفن قلثل لإ ىا قرعاد

 تاداسيلداوم ورزخالا نم صلى زا وجاب ىإصّفن بلوق لسا لرارب ا ناشن نع نشر نشيل لف
 قدام 'داشلا ب بزي قراتو للا | زي ةراتفرشم شالا ىلع خر اررا لاو ليللا نسب جاو

 ىواصايكا فالي دمتم ناليالا نال عرراضصملاب لوالا للريعد حو ىلع ضهع لا سم زو روق
 ىواما# اسس لل ىلاو [ الا نال انت ( لل برمز اورطان ىف و ىل ايان جى مس لما ىلاز رق هلك

 لوالا ىلك قرب اهريشن ارخ أرامل ارذ 1 ىلا سمن مولعم سرقو ىلا وا ليتلا مورو حش
 كلفنا نارت مارق حل 50 اسما عرب نا ىلا ءزيعم مطعم ريل ىف اننا( ار لف قلطم
 شخ قير انرا داع وق يلفع__ روعسلاوللا ارم رنا لوم تع انورتر درس اب لعمار شتسا لا

 ملت لا لال نايتالا نعم ن اينسغلا نم الانمي بسانملا نال قوف نمر |ليضلا نحمر (شلا نم
 لاش رات لابنة نم ل, ابرطوا بس اىسوا ليج نلقي لك ظناو عم دشن
 .بيطخا» باس الى كلا لاو
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 قردان ولاعتهلاربغ ةثالثلا نما نحاوملحت كلو نام ارك ا ةءاحتالاف
 نسن قنئاروهّلل |هملعبو هوليو ارييع نم الع ثلكادأَ 1

 سلس 5 هل ا

 0 0 امم ةروسلارخا ىلإ ةعاسلاملع لع هللا
 الدمحم اررتفا نووي لب ها نانزبخ 0 نيد ترن لداربخ هيو كش َبِيَرال أشم نارقلا بكل لبثت هب هدارم.ملعا هللا قول
 ضنا َو توما َقلَخْىَيلا لا كدا دن بهن ةكر تاكل كو نق ري كنق 2من هب ان أي هي ريدم كبت نموه ل

 ةساذكيز كم هب قياسا كلملاريوس ةغللاف وهو ُنشْرعْلا لع ىِرَئْساَمُت
 ك0 ا ت1012101

 )ز» رب دلك ني ماو ر اكس مح سس بيب حس ببي سيييي- عع

 دمج ا ًاهرخا و نخَبلا اهلداروأكأ ذعر ىف ايهْئيبََو

 ومان ىانم ةدايزبام مسإ لون ِماكريغ ِهِنْوُدْنِق
 ريع : ,هلكإ ع ارم وو ظري 57 7201010 . هلق ىلإ و ألم 5700 ىف ل
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 مل رمال آبي نوتمؤتذ | نحل "نول َلينالدأ هبا ن عمككع عف ليغ يفساَو

 | نلالج لع قرييعم ار سا نتلا نم قري رج تائردنت
 مهب لوملا لرعل اب رستقم ار يضل بسانملا ا طع سوتم وت تل

 برب الاف لو لست ىلا نب ضرك ف تلزم ا اذ لوزنلا بس اقف اود نولي جبل نع يارب اعأ
 مريع لا لصين ىلا نيحترالازب نارشنلا ان اهنا ننل ممركع لايف فعص اع عير متر ابفرحبا ىلا علا( اع
 وزؤل اني وق جلس صال م السا نش ١ لس ايف ملم ىلا سرك حيف حرم |نلسث وري ىل ىري نعنض لو
 ازل اراتخ لك زق حمس نبل اهلا راجزمالا لعب ىراسزنال رفك يف اويل لف ىا ناايالا
 هك ل روكشاكبارتم ف روفللا نإ ريع اك نمالا نوكي الرب ام كباقم لنراتنلاو
 رثلانا يلا نعم ريذ ويقل عرراشلا هردقر متم اهذعلك ل رئاعلاو امويل تم نيد نب لك أ هرلو نئرلاو
 عرلو نع ىزجيدلاولاذ لمعلا لشؤوالابويزدالا يطال سخدلاول ادرزولا اهبو بك او وفشل مياز ىف نيصخترذ
 ىضن ل غل نانا لكف مايا مول ناكا اذ يجرتلا صرع ال هرلاو نعىزجبلولاورتمفس لاه ايندلا ف
 الو نسم ولدم الورق كيك ا حرار سفن ت ارما لكس ابع نبا ل اد ميبب الد برق متءالذ
 مهفاوزومر ولوم الو وق نيمسا نو ىقنلا قاس قر ل ركن وسد هي ا دشب الازام د دولار جبل جاو هرمتذاهو نان
 ملوق هيكل جانرف فص ءارجلا نود يلاو لن وطعم زف اوربت ا هدب امو أمنه ذنا امدصا نيد
 :وولوم الو لوق نا ىلا ىو ف ظ فل نئنصلا ا ةرايزز مضر تكس دعو ضاثى ازامو
 هرلادنئذايوبب دولومرسيف ىزيكمال ىارل فص رعب امج ادرلاو لغ شطعوبب ليثو هردباموريخ قتلا زو وس أر ئب
 رورعلارثملاب منرفيل لو زوق شا# لوب نينتتولا ىلع ن العقلا يف عرذ انس ادي لق اني ايتدلا ف
 فزم ( لكلا ويلا يبسب ىارئياب لوق د ىوادييب .ىصاعملا لكلب ةزفذم او ميوبلا كي ناب ىلا
 رع اسللا لور رثملا نا رلوق يك لك »ل اهماورلت ىف وقبل دانا اكرنسلا ملص يسهسل ىا فانعملا
 مايسلا تم ضعرالا ىف بسحلا تقل اد ئاناد تعال قسرلسو ردي لال ناو رغ نب ضررا لاق ل تاز
 توما مرا ى ابن تدلو مرا ىاي ته ئيّولو انمى ىئاو قنا مارك ارم ل مف اع نأ ماورطم
 ن'ىاييرئشلاب لوقو لثو ةزمصورثيكن ياوورمىلال لازن الا نمى اف يؤكل ابرزوق ل ىداع
 مملعد نارا انببمدوصتخا ناكال شاري لشن نمامعاو رعي لورق حلا. كوس نق ايلل ليزا
 !م سب ايد اثنا نود لوالاب ميلا ل لوالا ْسْنْشلارومالا ىف عرصو ري ورؤ ل مرعورومالا هزلي ناعب

 بسكماذامسضن ىررتازاموروق حمل سس لرب نيوتن اهب نئرطتلا سسكس ايضا نعت سكس
 ضدي لطل ثرا نوك نم عذب ام لذ داير والا ضب ءايبب الاكرم نم حل امال فرع سلا مال اياءاو اما ثميح نم ى اان
 كلل ىداعلا نقلك ' ىلولل م مارأو ىنلل قرن وكشف تاب يخملا هزر شعب لعوب املا هوايغ
 هرثكر لا نا ل وغب روز او ايش لايرلع لوا صممت امل يل اوت شا نا لا نمم ع1 تلك من شلا نا وق

 رم اور يمضوبم لب طف ايش الار ماولنلا طلع, سنو ئش لك لطم ميكو لما. ب سريع نارك لا
 ةراوشسالا دمج بت ايم ا ىلا لصوت اموارنملا زخىا بلا انعم ق حلل جاء انه اراد ءايغ الا
 رسم وق لش لاو اتنملاوب مولا خم حم ىل نا لعد نزل او مدري يب جنم عمت لوالا لبعد

 ن هأ سدت
 قع ليسو نقلا نصشو ةروساي ر اريل [نالل (ن رجا ابدا ريا سمتبف ب (نللا ليزك ن يس ْ

 نانوكي ل انعيإ ب نحن يمل اولا بد نموررصصم طال برس سرف ل ا.هلاو باعللا نم لاه مف بسيد الو لزم
 بسدالو أر يدب ليزنت نوكي نا ىف نار زفتس اناوا ضرعنلا ريف لما ىلا داري عوق و لرريذ فر هنعملا نم لاه نري

 لم الث نعرف ادّقررصملا نال ليزنسمب قلصتي نا حيز كت الدف نريتعلا نم اع نوبل اهلا بسر صو وريخريف
 نمورسيف بعدال وك نا حارا ضرردموا لام سيدال هرين مد نمو اضياأ رب ليست نوك نا دانا

 هذيل تاون مش ةي تول ىو ةَنيْزَم ةنيهتلا
 هن امرو قار ئاسلا

 رولا شار
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 نوكسين بر نم كل ذلو بي دالك لزك ورغم سيرف يزنشمن وين ا حقل ليزا ننرجم نيل اهلا بر
 رب نصرتعم بسير الو ل اىف اديك بر نم نولي ناو لرسم نم نيل اهانوكي ناو كم د |. بماوب وسم ءلمج لك

 قدامها” يكررمث نم الام وكب نا عود عطتوملا ذر ىف بيراعالا نستاازبلا نالت تلك
 ةرمإا» لب قم راعاكراوطّنملا ىب ما نال مو ريل ساكس ردم ىاهارتخا نول قي مارق تلق
 ام ملم تايآ ثالث لش نام [ةلبزج ىف هرماروهظل منا يججلو ملوقلا راكم هاذا نول قي لب وانعم
 ىلا هارثان ولولا لب هانعم َءزمبلاو لب نم معاطتنم مز نا ىلإ رشيد نول فيلا ليت كلش كراع
 زك ابا تابثا ىراكسنالا ل برزعا مكن روس لشمس (ةليز يجى ف نرمار مظل نم رجب ملول اراك يجر ا
 حد ييقتت ابا ىلا, طوارق لا ضن نم للاقسنا برازعا نح اوم, لب لزق حيطش كو قل اوب+ لب لو
 لم اعنا بازطالا نم نقلا ىف لكم ارقد نك اب لب اول هاكر سبل ير راكم لول ايل اطيب نوكي نا
 وام ا'ندفرطملا مفرعملا دمج انصح ايس او وريف نع عوكل قل ىفروصعختن اقل نا نجما وزر يبلع
 مولع دا ىف سف لري رفن مش اي مليا مااوفاكة دات لان اروفل فص كمجلا وة نايل تيل
 نون نيرا دس قلرطم ةراشا انر هب ير اوتسارلوق يطل لام ريفا ف كلذ نس ابغ نبا لاقتو
 مقل او م ليتسالاب ءاوتسالا نول واي فلثلا قار طور سم السا: لو لس او و ىل (ورسل هلع نطوط ري اذن ب

 ىلا نيم وا لولوق نمالاع نرمي نا لم نوو نم مسار زف نطل ىوارع» ءاوتسالا خسرماوبذا
 ىارسيلا نينو اجب مدرطسساامىا مس قرورجبا نمالاع نوي نا ليو ريل خر نوكى ام عطس ورعان مل سي
 امذ عمن ئلاروم الاد اهلاصو اساس ى ا اينرلارما ىا زامالاريدي رق هلل لك عوف دلع اطو هانمر

 لما, ص اخ بسيترت ىلع تاووتوملام هذيلا ميزا ةداد اوبتما ٌنباسلا انا ابر ماندي در او
 ايندلامايان/ى ا (ري لزق نلسل_- بيلخ» لالا كيلا روعسب ىارييا رق مطل تن
 نس لا اسم ل للا ورع ورم ال! لوزن اا نوردتام خسف نيل! كلذ رارقم ناكى اهدامقم ناللوقو
 رويس ىف جرم » :شسس زن اهسمت تر ييسم ىف زيف مدس ل اهسمت ريس عر لا ور اهسلا نيب ناذ مو لوو ناورمعت ام

 هزاننا تسر لى زاورردد نايس روسبرنليم عزك سب نايببلا حر ور ف دربك خس ل اراد قمومف نس يسم
 ى الاب و ناهس نادي ى وفرش ف عجز ود سب اروو ام هوزاود ى اسرينكيمر اخ اهشرن اذ 'لاسرازبو ا
 ,عايقم سب تسا هاد لاسر صن اي نارسأ امن مزار لارمز دوس لاسر زب ضدي ودود ىدك ارك مرد دور
 زر مه ريرعن ىلع حما لضاو نوكيي مايل موفربب (ريلا نم عرراشسلاوارم نك بن اووبإ لاسر زب روز د لوزن
 امن لل رزعو ريخسلاو بميزسلاو لاعالا نود ب اساور شح اب تاقولخا ل نرعتلا ىإ يجر ورم لا

 نامت وق عب لكشم ءخ سيفا هرارقم ناك انبب لوقف من فلا هرادقم ناك زلا وبما لذ ف حقل
 مس ولا هرارهم اين م اياريف ليطملا مول ناب ضعل عف دو خس فلا نيسمتل اس روس ف

 اود مس فلا نسل أس ةروس ند اينلا نوت نلمس »لاين ءخسفلا نو رادقم ايرلمو
 فلا نيرا مؤم لوطا مخلب م نوكيفرف ارا ىلا .يسنماب لاو ا قرش مقل مدي اذلا نيستا فل ابر رشم ا
 يامن اهنال ءلاطتسالا اهب يدا لب (.معيشٍل م نس فعلا سيل بو شم افلا اواو ا ريما ىو ديس
 ن'دماو (وإ ف ءايسالاربتورعد اينرلار مرتي و تولاب كلما لوز انعم ليد لس فلا نيضر وقل ازكوروّقعلا
 و لوزنم اف ماير يسلاو لضورلا نيب مذ اسما نال شم فلا ىل الإ هلل ل مدأى ب نيرعاوطّقولو اينرلا مايا
 لل رخآ ة روس ىف وق ماء امسي زر _ اواو مول ىل ان يعطي ماو دسم افلا ىف الا نمي الرلكخرورعلا

 رسل زبو ليم /م اوم ىب ّقلا نما ورى !ضئرالا نم مهام ا ةره يدان دس فلان يبو رادقم نام ول
 كرولا ااي امس ايا لق منسم سعلا ويست نع سس ل ابع نيب نعد لاىنلاو دات د رباه نعل وقنم
 سايئدلاءاننرون ىاهع كا» م الاء ثنا ب كى لو !ناوركاو ىبام

 - [م0 +
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 ايولصي.ةبوتكم ةولص نم هيلع خا نوكيق نمملا اماورف اكلا ىلا ةبسنلاب هلاوها ةٌنّسل ةعقل |مويوهو ةنس فل! نيسمخأ|

 ارا نأضم ءايلا نوكسب ةءارق قو م«دعا هيرقت ام يعدم نق ونبأ يي وخل ب3115 |

 م٠ خنسلا مسواب «ىحوأاملتا

 له ابهر ّيجلا هكلم ىف عيتملا ٌدْيرَعْلا وضح امو قلخلا نع باغام ىا ةََمَقلاَو نعل هل ريجلا قلاتل !َقاإ ثيدحلا قءاج امكايننلا
 ه0 ييط نم دا لَنا َنلخكَوَبَو لاقشا ل سب اهوكسبو ةفص ايضام لف ميلا قفا[ نين نكن َسْحأ َىِوَ) هتعاط مطعخ | 5 2 ىا سة سمر 2 ' ل ا اسال م طولا ا ملا و ل ل

 | ايحدلعج ىا ِهحْدرْنِصويؤهكَقَلَو مدا قلقا كرست ةفطنلا وه فيعضأ نيت َمْنِق ةقلع جام نم هتتثد ارم لَكِ
 رلوم# لئاذام ©َنْودُرََتعَليَو بولقلا 'ةَرْيكْلاَو َيولاَو ءامسإلا نعم ميلا ةيرنل اى (١ هجو| دامج ناكدا سب اساسح
 قيقحت اكناماهفنتس !ُةٍلْيِرََِقلَخ نتن ءاهرمارتب اطلتنع اباوت ار ناياهرذ نبع ٍضْرمْلا ىف اني اَدإمتعبلااوركتم ىاَولأَكَمةلقلل
 متي لَه © نور فك عبلاب ْجِهتر ياقلب جه لب لاقت لآق نيعضوملا قف نيهجملا لعامتدب فلا ل اخدأو ةين اثلإ ليمرستو نيتزمهرلا
 ك0 2
 0 - مورو :ةوأب+ 1 7 2 اقر رس نب و مآ 0

 تيرذ اكل ومرح اذإ تؤ رمكلامع اب م كيذا يف ايحا © نوفي ]ير ) ]مف مككاورا!ضبقب ىو ٌئِزلا دبؤملا كة كش
 م1414

 هك د شت سس لمسسا

 هيفمهانب نكاهذ لسرلا قيدسصت كم أدعو ثعبلا سم انركت ادار ائبر نؤلوقي ءايحاهوئبماطم» مرن فهذي

 نال فضلو اهت لاق اهي رمأ يول باوجو نوعجراك كنان مهفني امن نال © ولولا ادهذ اص :]تايندل ل نمت
 ©َنييمْجأس اكل و رجلا وِ نبت حلذك وهو نر لوَقل ٌقَحّرل ءاهنمرايتعاب ةعاطلا» ناههلابى ستمتف ابره لَ
 اوُوْذَو بانعلا قمكّثوت ُكيتاكإ هب ناميذلمككزتب ى! له كودي طي امي بانعلا وفور اهولخ اذا ةنيزخلا مالوقتو

 كم يي ببر اا“

 اوبس َنئساوَُحْاَهِي اوظعو اوُرلْدَد] نبيل ناذقلا ائَاينصَفبأَِإ بي نكتلاورفكلا هم ©َمولسيو تن ابعت هلا يللا بَ
 م سا سس سسلللا

 2 يقع ج21 0 هر وو ا و ادي ص رم
 مجاضملا نع عفترت م عيوب فاتتةعاطلاو نامزلا نعأ5 َنْوُريكَيَي ا ْمُهَو ,سعو هلا ناس |ولأق ىا_حهتر لب نيسلتم

 و هد جمد .72 لوا دل امر #6 1 مرسول ومر مولود 4 0 .

 اتلقرصتي ©نوقفني زر امودحح ف اعيَطَو هباقع نم اًقْوَح مهي نوعزي ١دجهتليللابر مه الصابر ثرقب عاهجف الا عضاوم
 ووض رس لأ سوس ل
 ظ اميُؤَم ناك نمفا 0 َنٌولَمَعي اونا

 نذل الج لك ةروتعم اس نتلا نم ةريي رض تارت ىم تأ 0-0 صم #6
 و فلالاركذ نموالان ىاملاوبب اةرغل ل حسن

 رمماحلا» أ بسيغل م اهزرق هلع لَم |” صوص وكرر اررولاالرنم نيؤئلاو زول ل سرب | نيش لذ

 زيزسملا وان اضن دا نلت م ثرل او ززعل او ورثت اهو ارب فذ نولي نا لع مرا وزيززعلاو ملاع عير لع
 حلم هيرو ل لسا ركب لك ناري نإ طل ورصم ادرج دل زير علا ول وريف نسا ىذلاورئفصو أرنب ميرا
 يلا فرينعلا نم لرب مش لشلا فاصوالاد نرحب العاق نومي ءربدملارمالا ىلا راسا سككذ نوبي نا املاكشا
 لص را زيزرعلا ضخ ملاع حضرمي زولاو بسيلا ملاح ىلا ى ا بسيخملا مام رمي ارب دملارم لا جررتيل مليم ماك

 . ماا انهارت ١ ام هلمجلا نوكيد انعياريلا ىف املا نم نالرب مرلازيزعل ولو "مريم ملا كا ذ نوكي نا
 من نوف ابلاو مالا نكسرماع نب اه ورطدلا زيك نب ارق قلن يس ايام لخلق جلس
 روشلاوب طر موش لكى ارث الرينعل اذ ل اهتم لرب شلك سالب رول" ن وكي نا ا, صارو | يخش ىلوالا اءاذ
 ريس كت ائولشكلا ىلا نمت نيستا ينبحشو مل اوت ىدابلا لك ب ادري او لكن م لك ريما ينال ا لوامتملا

 نول نا حيارلا مل او طم نعم نشا نمي نا ىلم ايناث ا وعفم لغو لاو | لوعضم نش لكن وكي نا شل اثنا ١
 اسيف قد مهن اثلا رشا ماو فرعو ملا نعم نتن نم نا ىلع لوا لوفنم و لغو مد اين اذا وعخم يش لك
 نلمضو روق ل حراس رت ورب و لحما ب صنم نر وكيفريلا ف انعم ا واف اعلا فص ءلمجلاو لعش
 ءاععا ىوس قعللا نوي و للا ىلع اونو نولي نا عتيد مدا خم اىواوس فر طا نا ىلا لزب راشما إلا (مأ
 عضال نها ىدارصا# مضلع مولع م ءزطن ناك ف سيحواوجبا بضم ناك ارعب ب روصو ملا
 مب اليخ نست حرورل ايف خش الخ ىح ام نكي هاب طعنا نا سلثل او يامل ا ىلا فلا نم تال اره

 ناىضموملاوملا نيئزملا نم وقل ورالنا مايفّمسلا ل وتقل نرصتم يعنتوملا ىف كلاس ىواعا#
 امئرشلا نا معاو توما كي ملاذوتب مل لق وق 4-2 للا ري رم نلف نول ان وانللس اًزارايب

 للا مئرسل اوبم ذبا حتوم ىف د هلي الملا ىا لسرلا زيا عموم ىف و ىنعب |لاو ىف يمل اوبب سروملا ف نام جنا
 لاعتشلاو ورماب نوهصيو نوب اهبل ناوعا يلم او عراورالاض يقي ترومان نا ىلا نيم عملا حوف
 ماوعاو ثوملا كه ناورسلاوبب قلن ا عزبت حر اور ال لعب اولاد لشق ل حذ لكل لع ال اىن عرورلا قمت زي
 باين ال مم نم لكشو ا سو ريلع شرا لص يتلا ب طخ رتل ورزق قي ناييبلا حورا» اهئن اسد
 اقوا نيرجملا سمن نب و وا لمرات لدي امد متي قد اذ ىف يور فس نكمل ىنعملا و مالا لزم لزشم بم و
 لابن رووا لص يلا نم #بقلا نال عردادنعملا لع لض اينا و ىنص [عمفلل أيس الك اول وراشلا لمع

 .فلا» لول اوم عني لامن ا لرشي زإا نول و فيي وق

 بسمو ىا قمل ولا نع نو رو سله
 اهنيزلا نم ييرغسملا نال دريك اق مالا نال نجلا مق نجا نم نسي نسل الر لوقو ىر يو تمبنو لا نعت
 نماسهنال اذ حم اة دارف الاف عراف الا مومن يت امي ال ايف نبي او سم الا عيبص وخد سيما لوق نم ( لي الو ليت
 بسوطتل ا نو يق مسناو نجلا نمر وق حي سس لمت نييقتمث ا عمي رك ذ اك عيبج نيئونلا فتي ذ

 ورحل من نييطسملا نال سنالا لع نجلا مرقو تمنا نجلا ع اتيرللاب ءزجما نمر وق لع ناييبلا عرور لو
 ناييسنلا ناذزاهجلال بل م ليلا حي نايشلا نا ىلا ريس [ّيفلاب ىاب نابراما كرنب لق كلل
 وتو ىلا منيع لاهم دال لرزتلا لع ناينلا لمت اننا بازعلا مل نكرم لاا للا يبس
 2207 ازرجرصق زار يلع مير قل اذ لك اسم ىاءلياقم ليلك ار عتق و لس ز اهيوا قر اوتسا

 بنزعلاىارلنل ا باذن وق يل[ ل انبم خال لوالا لك ملا نوكو الم يسري ءازعو رلوفكو هذ
 راقي للصور لع ثلا صر مريس زب انني أب ويانا لق حلل لراس سر عاطل ىلا ماما
 لانو بي طا لباد نرقل اب ناعم الا لع نول بك نايرالا لب نلاف نزحت ل ريببل لور يدا ناك و رفك عزك ن م
 يلا لك دترماط شت ن آرقدارل رق هيل ىواسا» دال ف نايف قانا اذب اظامتالا (دع
 دلا ناب بيج أوو وجل عطوم نكي ل ناورشسل بسو ري اخعت او نارظقلا حمس نم لك حررم نتي زراب
 ىو اص ٠ د وسلا عن ومع ىف نيرصارلا 1 لك ىف نآرقملاب نييقتحملا حرر نرقلا ىف روجبسا طا وم سرب
 نوئري لم اذاو نوري بز كو الام نوكي ناو ئناتسم نوب نازوك ا ومن اًعترن هلك
 نم عروالا ىف اهلا ور زجفانعملا نال منج فر ينعلا نم الام نولي ناو سين امال ام نوكي نا لمص لام
 ملوف جلال لمار رقم لعادل ناررصم اراو نالاعاراو رطجا نم لووعفم ايا دم [نوضد مونلا كرت
 لاس ل يإلا ندرجت ىف مرا ةوؤلسمج لاو ا مرق نس ري عد لسا ماب اورمجا ىور السيل ابعت لسا
 دو امل حض  اررلوق حير نيل ال: ناس صمد نالامدا ل نالوعضم لا ىمضد انور رت بل
 تلل سلا تينا عررانوم ايبا ن وكس لشاب ب وطن عزم جار ىف و ن روت حمر لعتل ويضم

 مسلوق كلل ٠١ مكازج لج ال خا ىا شخ ل ليا لوتطمو ا اوزوبج ى ضو زل لغم ل وعمر زج وف
 لضديال ضريرم للان لذ صر وزضفلو م و لوغل اب اهبس ارينوكو يوي وا ضد اىمل ايلا نولي ارث اك اهب
 تداولا امني ايرعبفاىاررقم ل“ لغاد ةزملا|نمؤم ناكن ضاق حطسلل_ لعب عا لرعا
 | نووتس' ل ل ضب عررتسلاو لاوعا ترلر ىزلا قس اذن اك فاما تسلط ىزلا نمؤل ا نول مآ لم ناءابتلاو
 ظ لمص » ل الإ رينعتلار ع قدي ورك او مو حلما لع اوي اسملا ىقنلر اك لا ةدافا حم
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 أمي تيضلل دي اموهو أزد وأمل تجميد ياليطل اول وحمام[ نوقساقلاو نونمؤملا اتيت لاَْنمَ
 أ 00 ل م 9 5مم 9 م3 5 9 4-0 /ٍ م مم » و م 57 و9 5: ولإ .

 ملا ب زمام دق داي اَدَلْيَع هاو ودار ل كلا جه ا بي .نكتلاورفكل أي اَوُهمَم َنْيْرْلا م م
 ا" طمم اسد ماما هأؤر الد حب ريكا ِياّرَملا لبق َنْوُ ضارمالاو ىيتس بردحل اورسالاو لتقل يايتدلا باذع قدا بارملاَسيق عقيل نر يزن كيل ويس ليي وسلا

 ل
 را نع امله

 | ا, هتمملظ !دحاال ىا :اًهنع ٌضرخأ ريت تارقلا هَْر يي رْلَو نعم رئلأتا نمو نامدلا ىلا 9َنوُعِجْري مغص قب نم ىا هل ةرخالا ”انع
 || هْنلَعَجَو اوما ةليلابقحا لقول نبق كه ير اؤ نكن ةدروتلا بيك ىلإ 10سم نيكوعشلا ىلا نم ١ 0 7 هخلاوع“ رس و ا اي و رو ا ظم ررص ل ىو سد . رس ورل3  س

 ل 3 0
 _سانلا ٌنْوْرممْيك >اق »اي ةيناثلالاثباد نيتزمدرلا قيقحتب هيأ جهد مْزَحَحو © ليوان نيل ايداهىّرُم باتكلاو!ىطوم ىا

 تيضتجتورماللاوسكبةزبرق فد (7روبووب انتين ادحوو انتزدق ىلع ةلالا ير اونَكَو مدع نم ءالبلا ىلعو مغيد قعذولَصَيَ نر
 د ل ل د

 ١

 | نايبتيى !نهلكم نم اذيذا زك كهل رخل ا تردلارما نم © نوفر يؤ اولاَكأَمْيِف ةمبقلامذب نب فيوم كير ىلا
 2 ها هس حسن سس سس سس للاب

 13 نإ هديتعين اهريغوماشل ىلا مهر افا قمهْولَمف مهريمه نم لاح َنْوْْمَي م هرقكيم مالا وُرَقلا نق ايغكاتككها ةكمداذك
 1 ا

 5 هلع 5 وس ماو أ 5 .- تار وو بوأم ة كاك ١ طا” ما
 اهرق تابنالىتلاةسايل ازرملاٍضْرلا لإ هآَملا قوارب طم اوربدت عامس © نوعه انيردق ىلع تالالد بال كد

 (؟ اوربي لولا
 1 9 ١ ١ ش - و -- 2 ه1 عونا و 5 ْط 5 و 5 5 7 : ورم

 انني نه قُم نيدموملا َنٌووقَيَو م” داع قعر دقن انا نوملعيفا ته 5 دربي الك مهلا و هنأ هنو ]كناعرز هي جرت
 3 هم مو إو 5 5 5 0 9٠ 9 - 7 و2 و 5 هم 5

 قر نمو | ةيوتل نولش < نومي[: 0و نيل قيال ««بانعل!لازنأب يدمي 1592 يرزق نإ مكدبد
 201 1 و سب م نس وو نا و ب طب طل و ست يرو بس سس

 را رع مهلاتقيرمالا لبق انهو كنم نوحيرتسيف لتقوا توم تداح كي 6َنورِظينَم مَ م6بانعلالازتا ْنِظباَو زهنع ضرع
 ضمانا ونا مس ةييا نوعبسو ثلث ىهو ةيناثد بازحإلا ةروس

 يم - :

 | نال الج .لم ةرهتعملا ساىتلا نم ةربي رص تاريخ
 نووئس الاف كهلل ١

 لاقن عذاعت امني ناكباف ذو ارعم ل | نمبفعنبميلولال ن وقس اذلاو عرسلا نشر ىلعكن زوم ا ىامأ
 ريالا لاوس ليا او ان انج لم ع اذ ان اسل لكم طسارملاو اناو ىبي م اذ تسلم ىلا ر يول
 لب » نووي الارتساذ ناكن كا نمد ناكن فا لصوزععز سن ا لزم اذ قس اف كي اف سلم */ ع لاشن
 دانلا ل وولالا ل نا/ؤللا رج نابل ةراشا تائيساارمو لمي ل:جادوقسن نزلا اول نا
 ملوت لس ىواصا ب عر ازطفرب ات تايزلا حمرلف حراصلا للا ماو رعم ىلارعالا ىلا تالا لذ
 نااوداراد ارباب نماولر ف اذا قم يابه ىلا نوت ئولتلا برا ميغ نا ىورس د زملا اضم اجري ن الوزارف اه
 ةداعالاامناد بف نورس امن !لخ < الملل ل عراكو مم لع !زكو | مثلا نومي يسمللا مزعل اهم اوك

 نعلم اان علاو فضي اولا عا ردم نينس لو يك: روعسلا وبلا« عنا ىلا( عنب نم
 لّصْلاك باسم او ضاماا رجلا ل بت يرف ىلع ماددقد اني ادوعسم نا نئوكصو ملاىلا هاوررو لت ام
 مم لاثنا ليبسل ثوبف ضملسلا نري املا نبل ضنا مو فنصملا مركذ كر يختار لاو ميار ادن نع
 هزب .لش نع ضارعالا ناىادا مسالم اضرد موانع نى ءابع ضيع لق تن ل
 علا فر وبس اسري شارل ىلثحلاًةداعسابزوفلاول يبل اواوس لا اب داشيراد اميئراناو امعونمو ل تايألا
 روق هه كرادما» ذاشن الاكل اداعبتسما أبرمت مل ةصرطلا لن ل شم تربو كبحامل لوقت اك
 ىداسص» مرج 1 مسن و لع ناكن مد وج و و ىنلا نم يرتق ىنومركذ ىف .رركحلا ب هلا سموم نيس يل د

 رع س ملاو مالسلار لع ىلوم ىلا مري هاب ابرعا لاق ١ و نو لس رينعلا عم ىف ري امن يذق نكس
 نانوليناسنيحد ب اتللا ى ادوتلر فعلا نا ىف ناو يطل ١ نمءؤرس الا لين سوم كين انقل نص ار وعقل ناازعم
 ب اللا د ءارقل نم ىا لوتطملا وا ىسوملا ببي _.الاراّنل نم ىا لغاولل ذاع الا نول
 نان ىدامتلاىدرورام الالات قو رق جي سس ءايتص كا عر سين معنا رائد نال
 ناار ويونس لايدزم دادجالارطاو ا ىسدب ميكي رلشت اب

 لاو تش افلا, ميد عطرطتلارمو نكلد ورعو ياهه نبا نعل دواز دل اقل نم تيرم ىل نك لنرلق يتلا

 م ىجمنا حيا اوبلط فن يف نطو نزف ادع ارتئالو ععراوملازيبنو معلا ضع رشا نسا ىا تنزف 0 _ 4 ا
 رولا دالاوابر وش ايىسوم اي لات ضمير اير لا نمور بطاط اك تس ط اخس فنار اية تشل را 9 وامتد امرلت 1 ' 4 سا را 0

 اهابو نا ياايلاق شيع لالجاناو ير هي وده اى الطالالمؤنتل ل شفا لسوريا الص | | ب نسال 31 /شرلا الريان 0 0
 بكة رلا لوس الامم اهدنا وتدعم لاقش مت خس رحت اهي زعدناميرشم از ناو لوسرلا 0 م د 0 5 0
 ا ري دعرلا لحب ل عملا ينو ملل :ىلاسملاو قرر ةدارق فوزي نم لحج اورهم الوعل او باو

 1 ناشلااولى 'اوربتلرق هيأ أس بيطفلا» لس نم مب دعا بلا لو مايد لع دربص ببن

 || نييصرملا مج انلعيت نحل اد م لسعلا) نم لعل #قاو نك برق از يف يعل لدن ل يق كريد وربع اذ
 3 يسكر اع ا" نير شملاو نسما نينا عمن اورايبنالانئىا تسرق لاس ىواص)/ اوربم

 لسد رمي ماوس مطولا تحيل وك ف وطعم ا يس انيامبر رقم ضلك رمي لولو
 رمان ورقلا نم زيك لبا عالرانلل نيتي مىاق سل كل لا رغاننم عدم عرملاو يفض طغال
 روكزم ار بشي شاذ مماقم ل يو ملا! ذا لع اهلا ضم ف عانتما الئإرم لثلاو لم | ننومنع/ل ع ذا نارم لك
 العاف نوحي نازوب كو قمنا نون اب ةداغلا ليلدب رشد ينو معترثكى اكلم كر يلع لو ارضع اذ ىنصاّل !لااقد
 ىا ورظةدايعو م دانس نر هلشل- لب ناكبا لوقا بستم بيكا ل لعن لف مارس ذل
 . نيل اسملاب حطقل وب وزرجلا نم اّسابنانم حطت ن ابابإ تاينل رق تلك "مبرباس ىف نوري
 نيلرسشسل ىلع ن مخ ممل |نلا نول قي اون اكن بيلسملا ن١ يبا وزر بسبس حفل الزب نم نولوتيد لة يزف
 اوام#» جل ااذب قم ءازنّس او ايزل اعتسم لا ئلرطب نولوقيل مب عما ملم لبا نالد مانو اننيب لصفيلو
 رابع الامام نر اهلاومف مب صمناو صيبخندجب ميج مت سمار مك ناو, نيذلا ل هلثل_
 ماظل مضايراورطكن يذلا حلال زق ول قدايعو با ضو أمل امما مدعو حفنلا مدع لول |نايبورطكاب سل ل يبس
 اهنميورظ دبا لقي ال اينرلاراد ىف نول ىزلاومب لويّملا ناميإلا نال ةماعلا وعما مودل ري نارين
 و[ نعم لاو كم حش مولرو ارردب مدبب لع لا مدي, لمت نمو اوم وب اينرلا ىلا ةداعالاب نولسمي ىذ نوني مالو
 ىما نوني مب ال وراطنص لا ن اير لل !لاه مماري) نال ولسمو بازيلا م را اذا من اهراورفك نزلا عفش
 ثم لس الااورمل انديلولا ني لافرق رن انكى ئي نم (دقىميرمب ملك تيذاملو من باندا ئب نول
 م1 ما ىف ىا ني دسوق حس سس لبا مخ اهواك يا عن ىلا زف كف ملول مشتل بش
 يجضملا ملا ياسيف سناك ابرد دكانم معو سور يعاطن(واصرئن ؛لوسر مش ازياو نوف نمل ف صرلز
 ومسهلا ىلو وريطو لما ىف رك رص قبل ات درف ضاري شاد رشسلا نم لكننا اهبرومتراذ اين ذاؤا نكت او
 مينو ( السلا يطعني سناك كلا مظولوملا لف( السما و قولصل ريع ارسدقو نيم نم اور زكا ىف يلا زب تل
 نسل ضعفا سو ريل يلا لسا لوسرلاول اوف سم نيره ا رست نإ بسيزم» ىل ١ نم لارلرحل مانو

 بلت اوبل و نيني لاو (لسل او يوصل يلع ىلا لماذ قست بيرو كفو حقو عفت ار لقد



 م ظ ما وأب لت

 ىوُياَمْْيباَو هقلخي مف © ًًمْيكَح هنوكلبق وكي ام.ًميرَعَل كما نإ كتعيرش تلا امي حرفا َو نيف عيت كارت
 و كل اظفاح تاويل كرما ىذيللا لصوت ةيناقوفلاب ةعادق يفوح َولمحَيآَمأكهنل نإ كارقلا ىا:َكلئَرْنم كي
 لقع نمل ضف !اجملك لقعي سيلق هل نارافك نه لاق نم لعادر فوج نيب نبق لجرإ كلا لَعَجأَم لكلا ذ قال حبن'هتنما
 كا

 م+بازحالا
 ممم ل سسااللا

 دنس با بسس

 لوقب يه ءاظلا ف ةهغرم لصالا ق ةيناقلاءاتلاو ايو ءاهرلا لبق لا الب نورت ءايالب ووايك ةزمهم نا وأ َلعَجأيو دمحم
 ه«ليوشب ةرافكلا هب بجتامناو اقةزظ ةيلها+ل! ف دعما كلب اهمعرحت ق تادمهالاكى ا لوك أر هظك عننا هتجوزل الشم حاولا

 - هدوهتلا ىا ذكي ركام هكلذ ةقيقح بك نبأ ل انب | هيباريغل يدم ص وهو ىد حتت زك ايوا ل عج و ةلااج و سؤكذ امك

 د

 اول املسو هيلع هتناؤص ىننلا ناتبتىدنلا ةثراح نسير ةارمإ تناكلا شنب بني ملسو هيلع هللاطصىبتلا جوزت ملاولات سقفانلل |
 8111-5-05م اتا ااا

 وم ١ هك ورثو م و رس هرب رم و س لكنا و ورظسص وا ٠ حج اه 3 .. هه مم دعم

 طش وه زيبا مُهْوْعْدا _.ركا قح ا ليدبم © لِيَ ىي هو كد 5 قيل لومي باو كلل ىف هللا صمتك اذ هنبا ةدرما سبع حجزت
 1 : 0 ملك ما 5<[ ريو . قس 72 5 سرس نإ ٠ سد رس واج ارا وب سا ستيف سس ب 9

 تَريعتا قف كلو كلذ ف يوتا طخأ ميو انيك سلو مكه كيوم ونبيل ىف رك اواو: لو نا َنْدَع ل دعا
 مهأعداعخ مرشلا نم ندوب لذا ىلا كلذ فركب © ابوي ىهلا لبقمكلوق نم ناك امل اوْبع لإ كو ىفلا سصيوضو هيفا ةقد نا ف ولا وهو رب 1 ل ل روي و١١ سار .٠ 1 . طوضصو

 5 يت ا وت علا :رمأا اه يق وكلا 1 1 ندم رفا يي
 د ضعب لو ؤهضعب ت يارقلاو ود ماسالا ا وا و مملع نيح همرح 3١ خهتهما ةجاوز|و هفالخ ىلا ممسفلا مهتعدو هيلا

 سنام دش هر كو دارتس اياواويل وذ نم لدي

 لاا ل زيستن مالسالا لوا ناكئنلاةرجهلاو نامالاب ثرالا شاى نيرا َنْيِنمُوَبْلا قون نك ل ترجل , يم س5

 قب اتكلاب ديناد ©1غلشم لبكلل فر هاحرالا ىو 5 ثيرأي ةرجهلاو كاملا ث سذلا سن ىا كنك زماخ ةييكتوب وم كيلوا |

 س1 قرم و كري ول منلاوفص !ىهو ةرد مز ناك[ ضد!'بلص ناوجرخأ نيح مقام نمل ماد دَإ ركذا و ظوفحل | حوللا نيعضوملا

 ضروس 50 سو ١ ورسم“ ١59 ست ماكي مهنوأْءَلَو ماعلاوعصاخلا تطع تمت_.خلركذ و هتدايع ىلا سانلا اوغكث و هللا او دبعي نأ ىلوُمَو مفبإَك

 مرمابا ىسعو ىنومو مهر

 | كال الج لع ةرهتعملا سانتا نم ةريي صج تاتندلت يب ص
 ّيالاهزي لوزن سس لصاو ال يصح لا ىفنذ لاي اى كذب عف دواوقت ل مر تيل

 لاربع لع اوي شف :يرملا وسرق ى لسان ايفسنبورئدروع الا اياو لمج لا نب عمركم د برت نب نا ييفسابا نإ

 رمادي شم( انف وماكي نلا ىلع نال مسوي يلا لسى لا مب الضاد قورعا لل اتئرجب نفذها ساد هلا نم
 ءافففرا طظرشملا شا باطن 'ن رك رزعو مسهل يا لص ىنللاول قف رسب نهب حطو حمس ىلا نير عس نبا

 مسلس ىنن النك شن كيو و لدا ابريعن ل ع انشا نالتو ةانمو ىزعلاو ثماللا اهل

 ريض را مزعل ف اوجرخ رك لاوتف نهال متل ىلا لا قفريلتت انف ن ذئارشل لوسي ايرمت لايف لسور
 لوتغم ليلو كلغ اذ دال حفر عئتوم ىف ارش ابرق ىدامماط ني رملا نم مشرف” ن ركن راذ
 امل لئثام ابيبنالبد ناكو سفلارسانب لير !وناراذللا نسوق نيل خرب ليفان ايبا لع
 لوقا, سا نب لييرمتولا مز زلا نيت نارافلا نسر لس لاب نيالا ىزب برحلا_بقليو عمم
 رم نا نولوقيل نوّصف ملا ناك سلا نشر س ابع نبا نكرر رلقبر رك مديل رم لضعف اب لقا نب يلب يدرس ىف

 و نيبو ورماع نبال قزملا روب ادار ورق هس حور ثنا مكان بالا عم بلو اندم يلف يلق
 .بلا» قنلا عمار (لجت باور فيكن ياوور ىلا هدهد داي اب ورثيكن با نعي رطمللو عنان نك رول ءاامب
 رام يرييز لم ىف تلزن ماير لعام حيا ”دازتناروب تلالابائا اسورة
 رتب دف نبا رف ليو تن دب دفر تمحي فر ليو نب ملازم نم مك إيش اى مالا اي اهب نم ناك دياب ذ
 مشلا لسرسلا لوس عم قرلاراتفافو رف عاف نصعوهربلا رار انت رت اذ سو رفع شمل لصوعملا ىن
 رشلا ل وسو اهجوزتريذ | ولك نيرون نيب للمهن مدعم ضمك ضمت نب بس ز روز ث لس ريع

 هزيل انسو مم اور يلا هزي تلزنف ارح مب نبا ليلو حروزمتاول اكد نوف الا | لت اسو ريع شر: لص
 مانو د لصاو لوعشم عمل يفاوعرر نعم و عرق يسع نه امال كوارع ٠ قروسلاو انا ىف عقلا
 د نةوايقتاو قلو لع[: نعل ناكاؤا/اطلال معمل ال ييلاوبت نوبي ا ءالعفا نال سقم عرارعرا لعوب ن نو
 00 ممد لسأو ليش ىلع سايل ن اكذ لووطل مت لام للا لتعم ليف ناين اوانيو راينا
 رشا مس زلاندق نمش لم» لالا ف عمر قو ىرساس اًقلاو ىراساورما مل ؤوزشلا ل ازير ظنت

 راو 0 بست »م د ايعدالا ى امتوعازرت حق لا 0 ايلا نولي 00

 لون ناك ة وخلا ةدابب مج داف ىا نيرلا ىف مناوخا ثا ناو انروقو ملبورن يعول مما .[و ولعت نا
 هنويسلا ضنك "ايا رفعت ملارذاذ ىلا معلا نب | يلم نم ن اوم لع ندفي ى نوملا ن اف اومن لم وثب روقو ىلا

 رام او ارتنرزالا ةراشاريذزلا منار مضر قت حلل لم" كنب اي رلاولو قشر طخ مد راورييلا
 هلط لا»ماقم باوحبا تعرق ميلود منو مال ىالوم ارو ىئاازياول وعن ب اواو رتل باو

 رم م او ارو نم اوملا رؤس يفاذاي ركز لو نمو مثلا ىنب لحب اطيل ىلا و مكي نب لكرج عمر حاز لطب وق
 اا فذ نر رق جلس ل موك ني لكلا نب لوائل هلا عىل | او ينعم اول سرا ايام كيل وم

 لس |فطم لحنا ةروربامنااجبدعان ارجوا نزوكتدأت رعت ام نينو زرق يللا ٠ تيتو رول مث اد
 نوزفاول و ربيرّصئث زجل هدي الاب لح ا معوفرم امنا ناو تريتت ايف حربا نكن رسل او ىثلر ورجلا بت ا

 قوزع دارا مالسلاو جولصلار لع ءإىورؤملا لوا ناو نله_س ١١ ناب موك د تانج ايف[ واب

 دال وق نلووعسلا ىلا ىف امص لغاز تلف انممامعاو انمئاب/ نا انسن سان لاف روز اب س انلام ان لوب
 وجو يف الا متون ننس تما نوار ناو إب تي هدا
 نرسل (ناكشسرالا ىف ديلا ل عمتى دا رشعتب ماعرالااولواورلوق هلل ل ٠٠ ةيرب اذا مان يام لا موردي
 ريازعو مالم الا ىف ال لذ تر م ميا ولابال ةرجت ايو ةاهغاوم او نيرلاف َج لاوم اب نولرادتيمالسالاررص

 غنا نال ىلو اي قلعت نازوكتهازيسلا بانك لوق هيلكس »٠ حرورلا نم بازل اب شرراوتلا لعبد
 اف ال لوا اميف ل اعلاو لوا نريضنلا نبل ارا ىلع وزوب لعب نازومدو نرظلا ف لمتل لما
 نم ملت جلاش لمت اهني لعام ال زمالورزلاب لصفللالوا نمار اع نوكي نازم امالو نلنلاب ريوس
 |ولو او نحمل او ورع نم ل ضف ارز ىف ى/ر لع ل طفح ير اهلا نم اسما اممدعا خل اربج و نسى وكس وأ نيئسوملا
 (امرالا ل والان باس ى”نايبللاهسا نا او بئاجالا نبرج ارم او نيتمؤملا نم شر رلاب ىلوا (امرالا

 نهلث_ لما »ب نأ بس امالا نم ثرالاي ىلا نمور لا نم م امرا ااولواو ئعل او نوزوبىرهست

 راط بشاجالا نيزج امم او نغيمؤملانم شررالاب ىلوا مامر الا اول واو قسم اولا نيل اب شررالا نسى ارإوت

 ف اولعتن ناورتداع ىلع نللبالإ ضب عرراشلا_لراعا كح طقنم انيس الاارلعغن ناالا روق دل
 | ميغ نمر ازظنتسل از اولضخعن ناالارلوق نيس لد انك ازئ اهف وق هررق تونك و رخأر ب ررصم لوا
 نك وريغو ضررالا ف عبس وا مضعب ماوي لاول واوررّصملاذ اواو و مالكدا حم نم سس سنبل
 اللام كرسلا نا لاذ يصر ل3 هلل لا كلذ © نال مئايلوا نم مريع عم ملاذا
 رس مل ام شمل نم ببسحا امر هال وت ن لمبرلا ىصوب ننا عرايا قرب اثر اهنالاو فول اب ساروا خب
 ا اشلاوانزفاذاركذاو ىاركذابايوصنمنوكي نا ايبدعا نامجوذا زوكممآانزغاذادوق هطلت
 ءان خت اتق ب انللا ىف اروطسو كسلا !زي ناك اا رونسميف لمت © املا ف لك ع [نوطعم ن وكي نا
 ءامدلاو ”لاسرلا غلبت مانيب نييبلا نم انذها نيسركذادىا متانيزق حلل من هآ

 نيلعلا اب نال هرب نمو حرف ىلع مسوريلع,شلا لسنا لوسر (دقواصوصى ا فتم وق متغلا نيرا ىلا
 ا ليث ناب

 نمر فضا ا هنم نوتبدا لك ىو لرفض ىب ورلوق ير لارا تاز سة دق نم ممل تانذالول د
 سب. ايبنال يف ن دفا وئارش اوخدس ىا رت دابعى لاس انل ا وعدي و وق يطب حرار صدد هضوحل حراج
 مزعل |ىلوا منول يلعن و ىا مارلا ل ضال ٠ نالعنمزرت حزبا ئ واضرب قلم اقلط بعل

 - ىواد», ميم ورش يزل هسو هلع رسل لم قو لسلام اسد



 مم بازحتلا مم ؛ىحوأاملت

 - نا جريمكيت ةلاسولا غيلبتف تقص نع نيو رضل ثلا لنيل قانيلا نامت ىلاعت للاب هيمياوقد كولح ا ءافولاي!ديدض نايل
 ك0

 كات مهد - سس ص مسج سلسال

 . اسو حس و سر اس مز سد يامال آس < يو اا رع خا# و م2 هس هل سو ياللا 390 :

 5 | كونج ماد ءاَج ذليل ولاة َمضزا ورلد اونم| َنْيِلاَإَي اتنحخا لع ضطعوه املوم 0من َيَنَع © نفك ىلاعت حا: تعءرقاكذل
 متيم« 20م يسمح 0

 نإ نم ءايلأب وق نذل ارفخ نم ءتل اب نومي ذل اكو ةكن الم ٠ وورد هونج ير مهنلع ء] سا اق سذل رفح مايا نويزسقعر افكل) نم
 ا

 اصلا ِتْغاَرْدإَو بيرغملاو قرشا نم هلفساو ىداولا ىلعا نم دكَبوَلَفَسأ ْنِص وو ْنِق وزب ذ] 0انئمصب نيكوسشملا برزحت
 داي نونطتو بفوخخل 5 نش نم موقلحلا ىرتنمت هو ةرهتحع مج رجال بولا تب بناج لكم اهو ع ىلإ شن لكن عتلام

 -_ 8 2و 0000010 36 ملا 5 1 أ 5 9 هلنط 2

 ةرش نم انيس دولز اوكوح اولْزلُو ريغ نم صلخملا نيبتيلاهريتتعا يورو لد َكإَمْم سايب اوصل اي هفلتعلا ها ؤلا
 لى 2و وو ثرساوا سر هلت 9 ._ همر ها ساو كليا ص ع ' 72 ا .

 ْتلهْذِإَو الطاي تارورغجلا رصنلاب َلْوْسَرَو كلا َنَع هاف داقتعا تعض ضرع ْمِميدْلَم ذر نيرو نْوَقِفمملا وقيد وكدا يزفلا
 ظ008 3 . و رز 1 0006 1 0 5 0 0و5 قرح

 ةماك!الىا اهعتثو يملا مضب زيك ماقال لعفلا هزوو ةيييلعلل ضرصتتملو ةنيدملا ضراىه َبرتَيَلمأَر سيقف انملاىا مهنه ١
 , ثم لم ياوص وليك كأن 0 سس .

 نوادي لاتقلاةنيدملا حراج لحلم ىاملسو .يلع هللاطد ىلا عهاوجرخاوناكو ةنيرددل سمو ذانم ل “زج 5ةناكمالك و .|أ م سس - ع 00 5 5 وقعوا س
 لاتقلا هم تارا نور ثم نق ؤعي قدأمو نادتلاق اديس ين ةسيطميغ عزي نا نزلو دجرلا نقتل
 داهوطعإ يارومقلاو بلا امثال كرش ول نولحالا مداس اوني انوحاون رن وه ةنيدملا ى) تخلو
 أ نتن هيرافولا هع هاؤطم هلل هع ناو ::بككلا نرد نم هللا هائل اكاديا[ اهواعن
 ىو نمد مكلاجا'ةيقب ليكم كواف دعب ايندلا ىف َوميَمتاَل مت وق اكو لقا ٍقومْلا نمر نإ راكب
 نال السب لك ةربتعم ا سا نتلا نم قربي صج تارت

 ىلا و نيل اومد وق تمل
 لاشلاورشلاب رارقالاوبب لوالا لّقو ندير اب لوانا ق اشيل يكن ىف اذن( نيل اف شسلاب نين او قاشييلاو
 مسمر فا ىا يلا ةكشو باتكن مكنت ( ا نييمنلا ف اني ءثلازغاذاو ىل وتل وق زير ينو ةويزلارما
 راو كس حلا» هرب ىج ال ناب م سو يلع سلاسل ندعي ناورئسل!لوسرارف نلااونلشي نا
 ناعما مةدص ن/ن يوم ا ل أسيل قايل اغا ناو ل (ل لأ يل ىف مالا نا ىلا براثا ىئنركلا ىف لا قايل
 نوكين ازوكمد عرراشلا ةرمق كف دزم/م قرص لوط راو ل وقوم وزيري ىف اذلا نع ننس اى ميكن
 نق اشيل ازرفاد ىا ةروريلا مالا لييثدرايرالا مقارصن نعى ا ازعيا ض وزو ل وفطمو مير صن حف مشرع
 ن/تانثلا ماكنا ىو انزماي لسن يقواصنا ل ايدةوبس جرا»' كازا لارم الاربع اين لا ىلع

 ثلا شيل رق و سس ىواص» لسرلانيّتواصل درو ايلا مثلو ضم ار راضا اكلمك
 وعل هول ايمى ا مثدص نر دق و م”رسع اوقرص نيرذلا ءايبنالا ىا نمّيداصلا لوف م ايلا (ولر شمل لشسيل ىا
 رنهغا نمووصقملا نايا انزخا ىلع فطعوبب لسرايا ممل دق لس بخس مجم نايف اكلك
 با#ضطعلا امل يطا بما نملا ملف نيل باث رق ىف ناكاوبل اني نيتموملل غيل ايس لا نم قايم
 ومو بازعالا مولر مامنار ,ارداو ضير زعنلاو لير روميو نطو شير م( درانسلا نرجرتوه_

 اوجد حبر مهم نلسر اخلق يكل حالا ىف اكن رش ورك ورك برزت نويت لوقو قدتنل 1(
 مو لعب قرشا و فل الار ذيل ىل سلا حيرت ع ةيررملا ىلع قرنا برعم اياب حم اه نا كدي اب رت م

 ىف ةدرابابص ملا دترسلا ثمعب قص ةرارجباو (لبنماب يمال الا مدت بر عالر مس بيرق نيتي لا ىلع تع
 ضمانا ضعب ليثلا ىرجامد م/ايف سملقو مارت افطاو مرتو ف بازتلا مفصل مرصخت اف ياش لي
 نم اومن اذهل اهنافركساب كا ياريشف د اءل ىدس الار ديول نب محلل امر لسعلا بمن ارجو لم الما تربك
 مدس لاوس ىلل بر اززحالا بط قرشا وزع تم اكد ريقمع نلبي ىس#م لاك ىراذتلا لاو ىواضيس لاَستري
 مان "لين ةورابايص م.م لاهرتلا فب ائلااوفاكو ٠ث الملام” دورت اوونجل ق سكس خرا
 نارزلاتأفطاو بانطالا تمطتو رانو الا تعلم لي الملارماو مومو بازيلا تددساو مرصم
 باو كام ا تربو بعرلا مول ىف تذقو ضد نارضعب ليف ا سجامورورثلا تازلاد
 قر اضاب مشيرملا لك قرن !ببرطما اييقاب مسوي نلالسد بلا لوس حم ننال د لااتقرنع نيم مرنم اذ
 نارشلاو ىرار ذل ايرماو موقلا نيو رزرب قرشا او ءراسعم بمن نييلسلا نم فل[ يضم نايس
 لب او نازك نب و شم امالا تم ف الة رى تلبقارق يرق تن الو تولد سنس او مال لا ىف اومعفرف
 يطل نس اهو نصت, منيل مب ري[ هرمي لإ ا نن مت امو فلا ىف ناضطغ حرضد نايؤسولا م” راقد تمامت
 لينلابىارلاالا مي برم المت ن' بيرق نطل فلا ىلث ىقخسوريطنلاو تور نو ومس متن اضد نزاومم يف

 ىف برا اوقلاارناواولعأي والا اوأ اكو ىا ل اطلق قل لراس رعت ارنا لذا تح ةراجلاو

 ركسعلا لوترطم ٍةرثكب ررعم قرذألاو رجلا سماط تن اكو قرزؤلا نخسر وق جي ىواص »مكون
 للسما الا نثلوب بزل او قرنملا زوق حط لا» نكمل لع الملا لاقي لد ىرداؤلا ناس كارب
 عري لمنور ومسملا لعب ضل روب د مولا 'ىبن ىوزق جلاس فللا لس“ لع لطم ال او

 وخاص ار لامعا وني بلعلا حفلراو سببروبضفلاوا عرزفملا ةرش نم ميرا تلفت ذا اولاق ماىطلا

 ريم م نباو ل انف اونا روق ملل الل#الا» يتصرج انها غل ناو بولقلا بارض ىف لوب لق
 انو بع اذ لإ ل ليجسلا مالو انوسرلا دطاو لق ىف لوسرلا مالر علو نونا نولرعب فلا تاهشاب ركبولا
 دابر بشل الا هزني ناذ انعيلاو فبل فصلا ىف سسمسر ةئالشلا هزي نال مل مقاوم (نقوو لو ليسا
 ا ممالك ف قولا سيل صولا ءارجا لصو سبت قو اسما ةجاحلل [ىنوو سبت ت لسا ابو دكرحلا ن ايبا تكس
 تم جاما رقد امل لص ال ائال نيل لا ىف اهفزحب زم وطول رو فلالا هزب كلل م ىنالاو ةرقبلال
 ره الفاسي ف لذ ملي ال لص اوغلو ل انئاسبلع سكول مطب اول ا نال برسعصريغ ىف اولا سرج لسع وفل ا
 ءاسملارنالد قالطالا فلا توب ىف اوقلا ير لصاوفلل 'ء رجا لصو امفزمو انتو اهيايئاب نرق اهلا داس

 ممورعنلا نلوم ” ىاات ايناورضلابرلوت حلا مب نسم[ الصو فزمت انو تبى بو ترك

 بسم لل اهلازلا نوقف انمالوقيذاد زرق حل سس نوف خللا 9 سايلا نظرضملاو نوصلتم ١
 ىداص اًايورتممدالا انياباثونو اكرف زري ناررّقلال انرهاو مورلاو سراف عشار انردي اشيا لاّورينق نبا

 رم انهي لاك بازحالا ىار نرش ب شعم نا ىور ]روز لا لوسور ا انرهداءلت صل
 نبيدام رنيمنناىازت تلت تاب وعر عدلا از ااورفزربش ناررّييال اًنرماو مورلاو سرا

 ال بر ضرما ريس نع شييربل ال ىثلاورورق بشي لب اي لق كلك بيل »د ياىصاو شمت
 ىلا نيابللا .ةذو صنم ميلا مث ل مائم ل رلوق حم! كا يب شم اركلاو مولا وحمير ا نم
 هسلا» ( ابيرشملا نوم ى حا ىذ ا.يضر يتق لل فل د اك مالد مات نييددصم ملام رق لعق م اا

 - ا بسلا بر فكلا ىلا مو ريل شملا لسى نلا دبل نم نم اوحمراو اى ميزا ىلا وعر زروق
 حل ايلا ريف يملا زراف لب لوق نوكيف عرارملا ىفاذك ضع ددب ىبوكم ان لس للارزوت ياس
 ىلا نحت يطرق حس + دل نس طسوفب و عضرامونب نوف انما مسد ىلا منقار نا انام وراق
 لاقيد كدا اوورسا نم نار ورثه رانبل | للقلا ءزدلا ىف قروعلاو كح ءزيصصو سوم اونا ىف وكري

 00 وبلا لعرا يع درو لسا ا” ثاسضالا جروس انييا جرىحلاو زلغ ىا رتروخاينزمب نالغ

 ثمور صم لص الا ىف كد اميث راسا لود نكي ضرك ورانبلا لل للكل | ةروعلا لص او صرصللاو قارسلا
 لع ىلا نزح وراد ىلع تسلخد سلوق نم مني ملا ىا سفدولو زوق حل كن قلاع ب
 هلك لرب بترول رشا انسقا ف نايبس مترف ل وضد و بدسم يرتب لود ناي اريل
 هدرك بلل ب نأ اولا شرس شيم هرمردرلاد يسدافل ابو انعم يلا رد اطقا نم مدلل تلضرول دوق
 تاالول نم اف ناسيا عرور ف د كري ارظظوا نداد ردن دركي انوارث ًادنواريم مسبلا كرش ناشيلازارشلي
 رنمتفلا ةلزادلا فرش رخازيف اذ تم نم اولخسم دار شعلاو سس اوارا نم لك اند و ةييكلاب ريل ملوي
 موه موا ىا نيل اسلا | يطم ال ىا إبر اذ ةعاطما و تاميالا نم اودححس ام ناكر فكل ىلا وجرلاو ةورلا ىا

 ناوسا عم اير مق م يميل ءضّمف بسن اجاب ردن برد قش اهياونيبت امو ةراذلاو مريب ارل ا نم مب ابد ارب نيل ايمرم
 رمال اره اومن ارو روق يطال »٠- اهم الس دنع تريعلا لالتمناب لطعتلا نع اضف نايزلا نم باوجل اذ
 و لرسر درس ةزملاذ نوكلميو اليلق انمز الإ نييلسملا لاتقورفللارارظاورمعلا ض عما ىب عر رم اباوم انا ماى ا
 ملعب اهي مادي ابرشلازفالرافللا عم كو لنا و نوي انلارال وم رئراو شير اراوللا لوول نعم ان نييلس :١

 ىواصا“ اهتراونوا يرمملا لمخاو منش اشك لف ممريار



 ٍإ 2
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 م”بازحاألا ٠ 0 ءىحدأأم لتإ

 نوهت نؤُدجيال و يخي خر حكي هللا هر ناءوس مكبتيصي وأ ةعزهواكهلها وس كيد نإ هنل نقم كزيج أوكي
 يس سس سا اس ابل

 اولاعت مل مهزاوخِ] َنْيِلَعلاَو نَكَو نيطبشتلا يقوم لا مديْنَف مفعولا عف دياي جتا و م.عفني اع و دربيغاى اهلل ندد
 كيال

 وحلا ءاَجاٌذ إف نوت ايرثمف نم لاحوهو ص” عج ةنو اعملاب * أي كني ةعمسو ءايد ضربوا لاعقلا يذل نوي“

 تيزيحو ْىَوَتْلابْهَداَذَو هتاركلساىا "كولا َنِمويلَع ىَتفُي ىنلا كارو دكدارظنل ريختر

 5 (ة]/ هنا طبخأو ةققيقحايةيمَل كيو اهثوبلطي ةمنغلا ىا يعل لع هوا دا نحسب مكب غوكو ئ ووقت مكانغلا
 ةرك باردا تي نإ و من مقونمل 2ك ىةوبهْنَي مل رافكلا نمباًرْخَكلا نوبي هتداراب©1,:بي وبا لع طابحالا كرد نع

200011 

 20200100 ظ 37 و 2 و1 هل : 2 ضصكتر ذه ب دماص ير ا ص ف عرس ظ
 دنهل اوناَكْولَو رافكلا عممكرابخا دمك انث/ نع نول اثر ةيدابلا ف نونماكك١ يارطكلا ىف َن وديك اوعي اذ ري ىزخا |

 ك0

 ل ءعبب و 5” كللع ف در و؟ ري و*» سل ا ها 2 هون هس

 لاققلا ف هبءاتقا ير اهقفوةزمهلارسكب نول وسر اؤ ركل ناكر ديبعتلا هم اذوخو ءايد كنك ماو ركا
 اا تكا. 33

 َنوْي ملا ارامل كازرسيل نم تالخع 0 اريدك هلاك ورجل مويلَو هفانج للاوَي ناك يكل نق ل دب ْنمِل هنطاوم ق تايثلاو
 مسه سس اش سمينا

 ناهد كلد مهما مَ دعولاق ةهلْوسَرَو ذل قنص رعتلاورجتيالاة قمل وشر ودل كوع أماَنطاولاَك رافكلا كم: تاركا
 ا

 ص ود . 5 < ا كس ا سم رس وى ساس سو هلع 291 طا[ وا مس 7 5

 ْنَم منيف ملسو هيلع هللاطصىبنلا عمت ابثلا نم كَل َهلاوُنَهأَعاَماوُقَرَص لاَجر َنْيَئِعْؤملاَنم ورمل ُثاكِانَتَو هللا سعب اقيدصت |
 ك0

 0 ااا

 هلل رن نيج قفاتملا لاح تالخخ مق ددعلا ق يجاوب كلذ ”فملَي نق نمو هلل )يبس ىف لتقو| تاما: 2ك ١ 06 رو ير وأ مس ل هل دس وي هلو 7 ع : ل مل
 ا مل يو م ا سل سس همس  ل-لل-س-بسبستساس

 50080 220 5 م ول كا ا 5 سبر ول سو تاور ىلا ه5 3 :

 امج با: ىملاًروفَعنأكهللاق] ءاش كا مهل بوبي مافن ىلع مقدمب نآب آر نإ نيف ب ْنَعِيَوخهق نصب يقل
 000 [مبباوملابا 0 ه10ا1لط-00

 |[يإ
 اكرم لا كح طار 7 سو ور وف هل 1 9 موس 3 يللا

 بكوب نم اهك [ يجمد ا لع ناك ةكئم لاو تلال نعمل هلاك نينم ةلايرفطلا و موهدارم حلوي هك جازحالا ىااوككَننَل ذل ةرودب
 ها -. و 5 ١ 9 0 هحإلا نم /ُ و وس و ن1 2 9 5 . عل#و 0

 را وج ج4 ابص نر ةظيرقىيتكلالْثأن فْمومهاَ َىبْرَل لّرنأَو وما لعايلاغ قاَرْئرَعه سيريام داجي لع يوك كلنا
 هرْواو .فدارذلا ىامهتم قير ْنْوُرياَيَو ةلئاقملا مهو مال َنْوْدَمَ ابرق توتملا َبْعبلا ٌمِهبْوَلُو ف َنَوَو دب نصي اد وهو 212017 ال يمس 2 1 ملل متم 11 ل

 ريتوامانوزئ اب زو مث ىافوزكر ئاعلاورحألا (لاهرُسلااوترمال نب ن يب (ؤملا ىف نإ ضعبلا لرب اي
 مل ندب ف نسما لوفر يفي ب ىلا صلو ريغنلا نم لريال ناورورجل اور اهل انم كربلا زركب لان
 نيلاكا غلا /دلا مج ورث ا باوث ليا, علا ليتو فول نسم كر اورئا تمد ترم رة هل لك
 مطب نماولش نينا لش متايالو رجلا اولطر تن مس م ىلا وتدور لوسرور شن نعد ارت حلك
 ملف م ماعاد باتا ئاقالابرعالار تش السل يقوي ًادإز اوراس ايلا مهتسم
 نمل !نورتؤ و ووعسلا ىلا ف يلرشموا لايف حير هل كيلا ناورلاس بازهالا نا مال سلو ٌةولصملا_لغ
 عد اتوب ابغنببا نعو حر بقاولاو مكيلم يس طرح لا ع ارتجابرمالار نيس ملص وقل نل او لت زا نيدو
  #لا# مادبتنماولثن يزيل لش مناي او عدل اول نا متم ا قرقيلا ةروس ف ركذام مب اياشلارعد

 راق ا رلوصخرصنل اراورشيبس أقرت يروم ىف لوس وردات قرديرمظى ال وسرور قصور
 مشا لس !نا حير عاورس قلوس درشلام انين عم اول مال و رسل مس مز ف ةراينرايطالا لح ىف

 مولا بط ل لاف قطوف امص نم ورش وفر لوس ولا عطل نم لان ملم براد لسد هي
 اولا زا مناة ي احلا نمل اهروزن وكل اير ئيؤملا نيت لس سا:لوسرورئسلا صني ن ضو لقا
 ةزم ريش نب ييسو حرلظو نازع نب نايثع مج واو شتسي تاون اقاوم لس قربك لا لمسشرلا لوبد حي اير

 لكن ال ثوم ا نش ةرارع ل
 تريراظست نانو ورزن ى اك حم ضف تاداذاو_بقر ىف منالر ضن كف توم نا نملدبال ت ارمملا نم ى
 يقف مزالرزتل الت ومر يس اررتنلا بلان ضقروق جشم لاري بعرف ناحل داشل الك ىلا
 سالو نايك نقوم دوك رن: ادع سمن نممتضورلوق هجيطمل ياو يس فلاب و بسيط ناوي الك
 برا الا لوزن نث ىلا لاتقلاورثنلا ل وسد عم تابثئاوب. و انجب اونعق قو متروزن لع نورس من اذ اهريعو
 ْ بكار ضنلاو ةدارشلان م نرمالادماوا ةدابتلاوا ترملاىن لك لق جلس نس عر ورلا نم

 مسا مج البارا لاك اكس اززح الا نونصوم ا ىار لو روق نحمي نلمس منازل ارد يزعل لق حط
 لات اكض يرعم ايرنم مي اء عماولرب اري قلتو نييقف انما بزيبو نّثداصلا ىزج بينا اازب يدرب

 كاغلاىور لايقلا نو لا ناقل رزق هلك لشاب وف [زملا ىلري و نونم ملا ىدبام
 الو مسوزضننألا لوتقيل بازحالا ىلا نيم ة سيكس لسرنرا لوسر صمم د رصنب ن ايس نع
 ةرر اباد مارش شسب داى ور كشملاو عيرفاب زق لشكل حرر نزافمأ ملا نحو ان وزي
 ريب زلو ضع اهضعب ليث !لامورورقلا تأذلاو تارا تاؤهاوإو رطاضلا ب انطاورأتوالا حلبضف

 بلال ريال ابداع تلبلاو ايرصلاب ترعى راونلا ين فو لاسر ؤنماومرنملا بتر كسر اوجف م لملا
 بيرل ل وشم لاويازب لب لو ري نصحت اءزق حلل 7 بازع اف هام نا مجرم انا 3 تلت
 زف وضنار لكل ليث م يدير سالا لك ديل ابر شلارسالا نورساانولوت حط ا ٠ عر عسسص اضيل اوريو
 ا" من ايبصو مب وان نشل ى دارزلا ىارلوق يال »ا حمود ادورشم نك ل نورس

 نيل الج لع ريتش اس ىتلا نم قري رج تيرا
 حاحسص ثدي اب دةراماريسل حلل

 مهدد نديلا ل قش وق ىف اها ابءا فزمف ا ريوس مالك ا ىف نال ارشيف ادارا ناروسب كبيشيو ارق لس
 نيطبتملا وق لس ٠٠ نا نعل نم صنل نار "نا يرسل عمم نم نعم ا ليوا لاهو ىءا
 انايذو الامر اليكي الا ىلالارلق ع2 لاح دزلل زم لفشل قلو هتلاوبب وي يتلا نم ةر هولا يرض
 نوكارىان رت اير يضر و بظل ٠٠ حاارعلا ناز رع ى نعل عمرو ارت مل _.ليتاسأن اري

 مافاىا تروملا نم ريع ى شل ىزر اك ون هك سس كاسل ليس ىف ماو فنلاو زووم اي راسل |اذب برك '

 تنذا مب رما نامجو يف ههك خيول اكرلوق ثا ىلارب راش زم ا نار ورك وار ظنك ا وقو ورعب صخشمو لفك ب ذي
 ناشي ف ونكرمصل تمن ىف اور تخل ىلا تنك ظن كيرا نور طن ا نورطن ينفد ذك سلا
 مل كلش لم نيو نارود اسد نافوزمب ايلا معبر يلع سخي ىلا نينار درك اناردد ىارودت
 و ضيساب ناسللابشمْ ب ازال اب ةراوتسلا مالكا ىنش نالوا ]ب ناقه هرم و وضععلا سبب نلسا ملوقلس
 ن4 سول يشر را ىلاو ليسيفئاباف بررنعلا نحب قسلاوهجاو ره ول نول رز يرش ىط
 رلوقد» ناسللاواديلار قب ارسبلا نلسلالضاو بيطخلا نو سومانلاىف اكداذا مالك ايرتقلس لاني لوز أرق
 لاب زي قلتو امن ايميل لك اهبخسوإراهشمننأونرم ميألا حو زيرايناب زبر افلاب وادع عدسلاب
 مهانان انتمتاوزو نووقينانولطي قله ١ نايبلا يور اذك كتم دنا صيررتل
 منيب نانا دل يي نوني ىا نوبسكيرلوق لآ لا» مودع دمنا كدو مكعس نلئ يدا نرباش
 دنراشهك  يساذلاب ميلا شنو ىواضيبلا نمر ملا لاو ىلااورضف اومز مما قواومر غي مدافنللا بازعانا
 رافلز الب اقم لانني ىرئ دول اسد ناشي شاكر ننك نمت ركل ابر خت ني اهسركا وزن اسفر نر اذكى ابشع
 هب راوقد مينى ريالا كداب ند رقو مطسرملا باب نم [داث لكن ول اير ق كلش دوب:
 شيتوس ارثلا لوسر ىف مك ناكر تل رلوق «2ل ل ىداضيب ا! لاتنت ناك ةردملا ىلا اوحترس لد ىلا
 ثلا نيد ةرعنا ضن لزب شسيعراسو هيله شا لسى لاب ةور منن ناكها لاتقل نك ريفلاتم بس اتعازن
 ايست ارباصالا نك م ورنطب عاجو قزم بل سقو رشدي ابر ترسو حبرتذ اضياو قرد الاجور
 م اطمثنممرّصاء ل زيطس نول ناز هجرها نييلوق لك بس اطنذلا ازهر يدا متن لتضاوايطعارار/أ شد
 ركل لص نلاب وسلا هرب ىف فل اور الا موب اوشن اارتتري ناكن مل ى اوت لوقت نوزم ملا نإ ف غل ١

 لعل و مرضي قك با هتسالا لب امينا ابد ها نيلوث ىلع برا هتس لا شوا بس[ اما لكى ب لب لس يلع
 و يل أايئرلاروع 1 بس اهمال كو نول ارروم اى بادسالا لملك نال كر ب امبالا

 من لرب تل كو دفاوم تابلاو لائعلا ل ب رارتا ةورقلان حرص ىل ىاانسور رق
 لايم وامل م يفصوا نسل صرح زوجي نمو لضم او نويل ا نع نبط زل ريبض نم ىل بل زوكبو
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 نادل الج لع قريتعم ا رس ائتلا نم ري رج تائريت
 لا قو حمي ادب ىا يفر دبر وق حس حدر ا» نورس ى ايبريسدافلاباطو لدم ارسم ل
 ماو تنير صفو ضن او قوسن عيت ئموي نمو ىإ جرن ىم ورق فلس لا ”لظيرر قروب تذل
 متسع كنب قداس مولا ميما ىلا تنير نم اهمس او لس ماو نايس ىلا سننب مل ارهساو:ريبج
 رم | بطخا ني ىد' تدني ريف صول الملا ثيرراول |! سدنب ملم فة يس اما نسكن بني ذو تيرم ولا

 ل ا" استعر سلا ىو مكبس د تافوردديل هززب تمنالو وا طصم ايا زذف ا شرراولا سلب ةيربررج د عينوو املا
 ارب ضي يلا زب ترف مقفنلا ٌموايزو يزلا بايئرتلاس نما ىور خلا نم نيلطو زق نكس
 نانو مس روس شسلا للحم ع انكرب# هروغللا مو ايزو يزلا سايت نم ورزع, ريل امل هه

 دقي مخارعم ساس هس م!نبادا ن اكفبلافرجاوزاانناش انلا ص يلا تزن امس نير قيال
 تلأروايلوع بوف ييح مالو ىاميادربلاوبب و لطم ابو بنين تلأسو يل امي ةله ءنوميرشل اسو يلع
 حرارملا ىف لان طعما روقو ىوانعيس متم نكطشا ىأ كعتما لوف بكا نيل كج اني ةرعاو لك
 لوشأدب تلزنامل امنا ىراؤبلا ىوراينرلال ع ةزخلا نزضافررق جكس . لا» اىييطتة أملا حرم
 لاق لذ لما انو ةرخلارارلاولوسرورّسلا تزنخنافاربيلع/ر قو بر فر شم اب رلسو مهر سل ىلا
 نلافيفاينرلان مر اهنخا نين نر إال الاد ةداتقوو نحن ا بسب زو نيلوق لشرايلاازر ىف | طلسخا ىوزبلا
 راسك ذ لعل دامو ليم اهارس نرسم او ناعم | اعضءاجر وق نر اظناوجد نسم ةرخألاراّيضاو

 بارجلانوكي ّقالطلا ضير فت نو لي لاير ميراج ال [رنع شب نظر مم اول للا زراذر فلا لع نما وت نكي
 دي ٌربو لئاقمو جس اورب او شاء ل انرورعم مّلاو قالطلان يب نورث ذل موق بسب ذوروفل ىلع
 واميثرلا ني الاسره ملال سلا لوسي ل لاس اتراك لل نر ما حرقا اءاضيا لالا
 انا دنع عرعر ةرماو حقا ضن ت ران اولو قش عقبال امج وز ترا اذا ريك 'ن؛بىلع نوزثلا 0 ملا
 ب لاقو تل فن تراثخااذاو مقلط حقل عروزلا تر (نغا اذا تب ان نمد يزن لاقو مفيفعيلازع من ابو
 فذ نا خالد انالطرري لو هانرتخاو معلنا لوسازريخ شتا, نك رازبلا ىف اهب لوالل لرسم او فا
 نا انيبرقو ةرغًالاواينرلا نيب ليا.جوزو سنن يتاجر ال علو رزين يمل ناكل وق ىلع سس ل
 تح اهندلاف تارباز نلقى ل لع نسدو ىلا خلا نّض افراق كس لك« جرارلاوجب لولا الذ
 رصاو ساب ىف يفر طف اربع امامب ترماذ لادا »تسب نم دد فلا نوف امنا مهد مل و شاع نادرو
 ءاس اي لزق كسل قوص ابين اهنمدجم خد مئاص تاكو رطل سيتا نمش اع سبط مغر فارلا
 ىامت ادن اتروق ثنو ندطفلار انا ىلا عراوزالدشلا نم ب اطمخ تاي هذب شايل نكست اي نما
 تاعي نون ال مسوريطع ليدى سلال وسر نم نبرقو قريش هتجير موفر برعم نزلا فري رز او بسلا نال

 نيشلاورنمبرقلاو ىلا بح نامعزوزش نملاذ الضرتلا نمبسرقلانوليرشلا لوسر نع سرا ءوتبفيبا
 ايلا ءوني اراّياو قلثل ا وسو زرطنلاكل نذوا لوق نم شيىء صازيزت نش ىواصا» ترش
 هكسملرتلا نما ى اوت وقلوب لي رم نر يوعمى ا يشد اهب لم ا فو بسيف خل وسرو ل وترسل ىلع يفي و
 تل »مشع انلانكيايبنالا جماوزا ن اص ىلا سلا نال شح اذ تسسا نم نعش ال #لم رطس
 ور لال سلا لوم نركرف ةرش نلبي دنس لعن مضل اشلا نير اكن يس بل امان ايدو
 راك نال اينرلا منير يلطنو سراوبشلا ىف لغوتلا نيم ورلع الذ نمير رظكو نمر رو وفر لكل يا وم و
 ناس قرعاولا تسيل ىنحساو ليز كم نولر قم او نم اييزلا تسيلداينرلا نم تسل لاك لسو ريع يلا فص
 قباني بلال ع رول مول ادع ارك عاك ل رق حلل ىواص در ف الاف لناس اذء اا دام نا ةرعارلاك

 كورال لق يولي هير ءعن لك ىلع كلا كو لف عي تن اريبجخ ىو نع ويطيل ضِنأ رفا ُوماَو ْمُهَرِدَومَُصت
 نول و .بقالطلا ةعتم ىا قم نهي يللي نا حتا نار «ددع تل آم ايندلا ةديرز و هنم نطو عت قو مكلسو سل هوبا( جا ب ساسولا رد ضررءا/ يابو 2 أ رو رقولسو ا ل هه 5 95
 ارك ةرجالاةدانإب لبو كله نو ةدجلا ىاًةرْخ راو ل ْوسرَو هلل َندر جين إو داء فديغ نم نكقلط ١ ورجع
 و ” ( 0 :نزر ل ”ىسالر بوق | راس 00 راو رع رج جو د ىو هك 2
 ةسيبا وا تسب ىا اهرعكووايلا تفي ةَسيَبوَممِحَد يكسو يأ ْنَم يلا نر ايندلا ىلع قخالا نرثخاف ةنجلا ى! ©ايَِع

 بانل اهَل باذحلا بصنو ةعم نونلاب تعضن ىزخا فو ديدغتلاب فعضي اق ثو ْنَكْحُي
 نيم اهرجأ [نْوُأَعإاَص لمَن ِهوْسَرَووي َنْكَنِم عطي تيفي نمو © لا َلحَكِإذ ناكو هبلنعاىا
 اي َنيلَييلاَنِي ةحاينةنجلا © يدر از اَملاي محا و اهون هلمعت ق ةيئاتتعلاب ةربارق فو ءاسن نم نهريغ

 1 جا 2# ىو د س ىف 217 5 0 مر | 2 0 2 ا 0 ف ١ راق وص للا >6 س

 رجغ نم ةاٌووُرعَم لوف نك و قافن ٌضَرَم هلق ف ْىِزَأ ٌممْطق لاجرلل ٍلّوقْلاي َنْعَضَْح الم مظعا نكن أت هللا نقلا نز أسيل
 ض 5 .-.-. - 2-5 ىبهلل م موي سي ىلا ع م ء بلك 3005

 ىلامالا ةلوح تاقنارعسكو ءارلاتقإ تررق نم يعد عابلوكب ىنرسَرقإهلصاورارقل |نم قيس اهو تاقلاعسكب َنّرِقَو عوض

 قلاجرلل ريرتس أنه ءاسنلااهلخا نمفلسالا ليقألكا للا َةّيِلِجأَلا يبت لصا نزيئانلا لحإ كرتي نحت, لصلا قره عمحف نحو ففاقلا
 مسد 7 لز ا )و وامس طب < ووصم راس دا كس سا سو ىلع ١ ب نم ا بلت راف

 بعلي هللا ُلْيرْباَمَسإ انَلوُسرو هللا نْغِطأو َةوكذلا نييك ولَصلمرْمْفا واهتم نال زد مكيز تن بمالك ةيافروكنمممهلسدل نسر اجظالا

 نارقلا هللا كي نم يتوب بلكي اَم نرد و تاريهْطَت هنم مصري و ىنلاواسن قا تيل لها ايصثالا نجلا تع

 مم بائحقلا

 تاو ماقد اا زيي قاعع ناهد

 ُط دلك و ٠

 _صضربغ باز ع ىققعض ينيفعص

 محدد
 باوث لثم ىإ ؟

 كا مم هلم مص م هلل

 ريل

 راق كلل 7 لولا الايض ف ةراتكن لعن اذكم السل ا(ىببق اك ىذا ردع اج ىلا انت ناذرظملا
 مطنم نكن اذ لوق ناذ عرداشلا عين مب ىذلاوم وهنا هيام لرب نوزوك وغلا ذب ياوج ليت تيْا نا
 للمتا» ياوجلاوبم لسوف اسم إلا نعضنك فر لوث ازب ىلشو يشل ريفي ىلا او ادمان ل يدعت
 نار الار اور الند سبق ابر يقلع يطل املا ناىلا ةرازطد عملا مالك ورنا نكن انرق تل
 أ ١ بلا تايعرملا م افك اهرها عم اها انيل م الكي فكل لن سيعتا نا ىلايرلل لوقنلاب نعضخح فروق اج
 أ يرافلابو تامعطملا لوق خم نيل اودع نب نكن قب نيج ل ا سانا بط ازبرنع ل وعلا نعمت اذ تيل
 يسافلابن كوم ل نفوز حلفا” حرورلا نمزن ارب نادرم اب سفك كر ورز نتورذو ىرن لب
 نايا نوتوزلاررجوق لاراشا تايثناىاوإلانيررق هيلث شيف ةل يناظر دديريأمانأو
 مانيففو اولا ىنزف نرقوالصاو نكسو سرب اذاراقؤرقيرق لوقت ن وكس اوبس ورارقلا نزمانرق نالاث
 روما رق اذ راولارسكب نقار لص اذ عاملا ىف فاق كيرقيرق نموا نر ر اضن اع انس قزم
 ال ىا رم الر لو هلك ١ نررقارصاو عداضلا ف فناّملا حضر طحبوإ او مساوو عن انأرقو

 || از هلك بيا» لاورط ساحل اذارباو منيزلازارباوبب ليقو ر وعسلاوبا نكيشم ىف نرخ
 ىو رم الااذب ف ىييبلا لب اب دارا ىفلخا ملى بلاء[ ىارارزلا ل يروصمم ا ىلا يم تريبل
 ل ىدانين اك ما مر لع نحر رج نبا ىورو عطى لاو اش تزن اشاس ايع نبا نع تام نبا

 لسا نانسل وزير ادو لثمن ىلا ةداتقورب ابد قررنا دنيعسرملا ب ذو نيش تاز امما قوسما
 مالكسا ق اين ن اذ نبل اهو ادا امم او اييلعو لطاذ نيم اها ياوصلاو ملريفيو كير ممكن هلل

 مه واذاؤاجانيسصو انسحو تمل اذ ايلع نإ لسس ىف ايلف م اماو نمش ساما ١ هدعب امين اكو سبق ايفو نمدحم

 بلا لبا سمرلامطنم' يسب زيا شل اوي ارنا رف مريع ناكدوسس )عش نمر لك ىف سو ريل شلال سلا
 1, سكى خ مرن وسلب امج انياو طع اذ و ىلع ءاج امتي ف نال لس الس انك ريو رارخسسم ىف هنأ
 :[[ و رن لب املا لاك ايسلا ىلا اهب ىول اف هري ررخا ماب مب الضو ءاسلا لضف زفاف يلا هزبرشنا لزناف

 . || لوسراي عم اناه تلقف يبل ى لارا تلضداذ تل اًنريبطل ماروطو منكسر بس زاذ ىش امج
 ماس ىلا ىلا كم يعس ىلا نشريررتب نما درو ِث قه دانس ا ةيقبد مم نه دانما فو ل لكنا لامن

 ميدب لبا نم نكازاذ صان نيف سقم اا سول مل اذو نمتستو نو ىل فو ىف سمن ف يبل هذي تمل
 ناكر ايق هس ىف تلزم ارنا ىوتسلا ىلع سمسم ارب ىف اولا ام لمس ازرو زييسلا هرنسبب واو ما ءالؤ
 ى ايلا لع سس كلذ ناك اذا نا نيالا و زي ىرهيسوم لاق اربع لمس امل يتلسم نا[ ىلكذ حم دائكدانبلا
 عزا وزالا لورل مل رصعلا ىروب ىلع يلا ىف موبيشلل ليلو ل ناو ءريسلا هزمبب ىرحاو لوا ازيوىر بش
 رسام لب |شنعو نعل ايري ظسلا نوكز وكت مال بين لا نيم مسمصحلا لكى لدتا اسم ننال ضد (ددع سولو
 ريياالا معضم ير رطل لص! لش يراوجلا رمت نب مورو اهل لوتس لس و عري ا عر رف ويطل ادن ل
 دار الا نإ يقم اف تابثالا لب !لصا ىلع امأو وام عن اذ ضعرالل جو ىف' نم نايئاوادارق قاحت داذرم الغ
 رمادي رب, لس لالا هريرروتو قل نمسا ري ررق عضو لب قواراو ديم د اطر نمت يفيد مرش قرارا نا وف
 ناوي رثلاو مكب وقيو بت نم ني ما ننس مبرر مل نيل ل اير زطلو محلا مدير يالورسمبلا
 تس اًثلاو هانئمرو ثلا نوماس ايالا وزب لرْسلا ةدارا ناف تاومشسلا نوعين ذلا دي رمد سل بوم

 نم يالا واهم اتي ررص ل حكي طي ناوي نمو مال سالل هرررص حرس ميرسي نارئسلا درب. ن اىتروقك
 نب ال لمن م الا نع لب ايرإك مالا واطذلا نع مع اومع و موعدا ىلا نحمل اب, تسبيب لف مت واو لوالا لم

 رس ىريب لاا ىف ماع ديالا ليقرتف الاد قابيسلا ةايزل ن بمس رمق لا ءانىارت لش
 فى ربخسس نانز ىلينكر ايد نك ذاولرق كسل سس "قدام ارشد ذ نب دريسف تيب لب اورج اوززا نم
 ١ سيطخا» ميلخماوززعولا نج ىلع نك فل نك اوا اماراركو نكضما

 تلا
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 دنقلا هنيدنفْلاَو تنِمْؤَملاَوَنْينِوُؤَمْلاَو تْرِلسْلاَو نيسان قل حبمجب © أريح مايل اب قيل َنأَك مارا نإ ةنسلا مكَلَو 5 . ١ 25 سسو درثاس ١ | ووثاس سو | وود لس عامود م أ ورك سا كرا ”ز ط رمق م
 ع [ىضاوتملا ٍيِطِيْلاَو نيعضاوتللا ٌنُيِعِشْلاَو تاعاطلا ىلع ِتريْضلاَو َنّيِريْضلا 5ناممالا ف تق يضلاَو َنيكِرضلاَو تأعيطملا

11 20000 
 سرس و ماما هم 2 ل ثلا 7 اا اكو ص و

 اما يْلوسَرَو هلا ىحَق اذإ سوم الو نمؤُمِل نك امو تاءاطلا ىلع © يبِخَعادَجَأَو ىواحملل
 ةرِفْغَم مكمل هلا 0ع عر ل ةارْيتك هللا نترك ةمارحلا نع يطفو جو يضف

 ريال ءايسلاو احل نولي |
 لول مو ادع نم كر م( سو قولا

 ليزل ىنعوملسو ميلع هللاؤصبنلا ايمطحت بنيز هتتخإو شحج نبهثنادبع ق تزن هلوسرو هلارمإ الخ
 ُلَدَقلوسَرَو هللا ضي نمو ةيالن يضر هسضنل اهبطخرماسو هيلع هلئاص ىلا نإٌلبقأىرنظل هاملع نيح كل ذاهركك ةثراح نبا
 هس جس | ججيبييبإبإبإب--إِإ- عي سللل

 ٠١ بكازل مالا نايا سمزرا ىف ا رمتسا - لص ىتلللاقرمث انزتهاركىيز سفن ىو اهيح مسفن ىف عقوق نيح سعب ابرلع ةرصب مقونت يزل تلا اهجوزف ب © كيب َضََْص

 0 مهزسالاب يلعتللا معا نإ لوقت ركذأب بوصنم 5|: ىللاعت لاذ اككحوز كيلع كسم أ لاقف ايقارخ لب دراملس وهيلعدلا
0 

 اا ون خفق 0 1 : ب هس مورد

 كم كاتبنو هقتعأو هثحبإ لبق ملسو هيلع هللالص هللا لوسر هارت ةيلهاجلا ىبس نع ناك ة راح نب دين وهو قاتعالي يلع تح
 اولوقت ن[ساَلا منت هايتجوزت نيزاهقراذول نو اهدبم رم وهظم هيمن مَكضَت!ؤ و راهتالطرماف رقاد ١ عر هب. هل ,١ قلو

 | قحأهلو هنبا ةجوزدمخ جوزت
 همس ير سس ص رع مع ل

 هللا لق هت لع تضقن اوسيز ايرتلطمل سانلا لوقنمكيلعال اهجوزبو لك ةضفت
 ندد ني املوازبخ نيءسلل عبشاو نذا ريدي ملسو هيلع هللالص ىبلا ادولع لحلف ايكوجكَر *حباح ارطو اهب َُنْيَر ىف يَ قاعت
 نايل إس لم قربعم ار سا نتلا نم قري رص تارا

 زل تارسلاو نييلس نازوت تيل |
 نآرقلا ىف لامرلارك رسلان ا نلقياو نيني ريف نركز تي سبط سورطعرشلا لس ثلا اوزان امل زن بسس
 رشا ل سر سلا لوس لس ما تملأ ق نعال ['م بقت | نا ناىم ان ارب كري نر ان امفر وس اشلارلزي مد

 نان ء الار ذي الو ب انك لابرلا/زب.انبد لايابرّشلا لوسداي تلات لاوسلا ةرثيل دن اكو مسورهلع
 ل م او م لقب اذكر تل !نيركازلاو روق تل ىواص»» نرطال مت تنزف رق نيف نوكيا
 نيروكازلا نمر يحلا نوكي الرب اهب لاو مونلا نم طخ تيس الارنعرب عيل الذل نصرك ا تم الع نمو ل اه لك

 لاوع الا هزر عنج مج ىنتير يبا ىفو عرورلاو بيمذلا نم طخ! ى او امئاذ ىلا وتر سلا لذي قصاركدلا
 انذار نآرقل | ىف لاورماّسلاركذ رشلا لوس اينلقرسو لع شرا لصوثلا اوزان ا ىددورشلا نوركذي
 م اًهلال اكو ريلاكس ايقلار يف لكررصم د إ لارين ر اريل روق ىدانميب »ل تلزتفرب لزج
 تمياامداوانيا شمه دنب ىا ينير رتخاد شحن ار شلع ىف تازنررق تكلس لارين ارا
 امل امنا بكز ويل يطا نوى ا 9 برك لوقو ماسي ثلا لص يلا لوس د زب بملطملا ربع تسب
 نذامنا»و وس ادي زو لسيتراضيب سمناكو ىضم ما نمرا لفشل لوسداي لص تشب انا تناقل املا تسل
 ضر انب ذر اهل رعب حقو مثل وق كس :ديزن طنلا ناب يدلك ل بقى الق ييظنرت تيس
 صنبور تلا و وريف اوهيرسضملا لع عدد كذاب دسصدشلاا »كفن ف خو لاعترلوق نحسن
 ىو سا” هرج د رتمن تشب اول عم امل اعريدع تك ثلا نارعبم اضياو فيلر شلا مب انبب اييبال ولا
 ن/اريلا بس زو هر اتنو لتاؤرريضلل اا نعل قلاز/ تك موز يع كسا لاقف ات نم

 2 مجوز اصل نال ع [صيرح ناك اوريز رسصل ىف ىب دان ناسقس ارم عنو ملم اوريعو ىريطلاربرج
 فسار ل اقن رشلاب ييظحنو ناسللاب ىذاوورما نايصعواملوق طنلغ | بم اشد اضافي ريا ورجخ ام ايز نا
 رسغن ْن قس ناكئلا انبو اباياري زق الطلع صرحا ىفخيب وارزع لوقن ام ىارسلا ناو فيوز يع
 نا مثلا لوسراي لاّفري زءاج ةداست نئرتم نع قازرلاربعى ور ضورعم ابرهالا نم ببي اممزلرنلا
 ىبلاو لاقل يوزع كساوريلاقنا لاّمفاّشلها ناديراناو امناسل لع تدسشا بني
 تمت ان بني زرصبل اؤررلطف امو ديزنى ا ملسو هلع شل سس الئ ام لاو س انا شد اهيلطي نا بسكي
 بضيز سمع بولّقلا بلقمر شنان اك لاقواب اوذ سير قران منا نم مميت لسيج راضي تناك
 سيئ اسبللىني ذوقو لع رخعلاربك ارب نام امق الط ف ىف نزئارتنلا لوسراي لايفريرز نطططوي ل اريتركر ف يبسسلل اي
 ىي نر نك ىرئاولا ف ليرط ند تردشلا ف ملاكا رش و رثنلا قنا و كوز تاني لما عل لال اون

 ملص نيررسضملا نيد نم امبريطو ضايعو ىلا فدك ضيينعىرئاولاو لسعر لل كلذ حن نابح نا
 ملص بلا قم طيرزفتو رمان ينم مانا اب ريسعلا لق الدي الط بحد اسهترسبك ل عت دوسي اراد
 و ماسك رم نيج ةداشلا نيمو تدلوزنم باري لزم شمع !ىبدردبأ اذ اءار لاقي فيلو ل ضفبلو

 ىذلاو وبلا بنام شامت ل وقلا نيراتمو ضم اقنع حم ناو ميرور منح لاائوري زر امجدز ىلا
 ةدادالاسضنتا رب لكذدامج ونسال ى دا قاعد لرايتزنا نعقلا زر نيتك لب! نم ع اممتريل اا
 اديز (ىوزي نادارام لسنا ىرسا قيرط نع اهدا نب اىور دري زن رافخا ىلا ام ىزلاازهفنيثالا
 وام الطب ورماين اى ناكفرجاوزا رم بن ادجب يمر شلا معا مابا اهجوزفري تسيطر ازا مم تعمر

 1 نا سانا نسكن اكو هوز ل لاس نا هما س اننا نب نوما بش زوري نين نوكي لازيال ن و

 نم نوكش بني ز نارين ل١ ملشا ىلا مد نييسخلا نب ىلع نع | نيرا ىو ورشا را جرو اولي بالم وي
 اهون! فكربتادقل اهترُسا ل ار بطموز يع كساد نأ ل اك ابوك يز مانا لناجو زكي نالت اور /

 رعى زلاوبمد يالا ىف لق اء نتا نيسان يب ليل وق انؤ ادع لاى يطرقلا لاري هيسرشسلا اب كس ف كو
 [رط ىلا نب اروبا ىنضاعلاو ءارعلا نركلو لاو نضال او رب زل اكن يخسارئاراردعلاو نرسعملا نم نيم لب
 را لوي واشار حلا لاس قرع د يفل الا حرش ىف ىوانملا نذرلاعبع ممالحلالك زر ركذ
 اباد رف تققو ترتولاو اصوصخ ءلعبلا لست ى يسلاب قرنا ينور شم مرعب ارح ناكوبفالاو ةروص ىلا
 ناروسلاف لوم اذا يسن عررف سوريه ثلا لسرسلا ل وسل شا بن ىفو نوي ١مم لاقيبال نوجان
 ريشا لبق ى اواني و روث لل لمبا» لسور لاوس ينل تدب د لمجد ابا يئس ايسر
 تيوزلا ىذاوربا نم نعل وصناءىف وا هير ى نوم ملط لف ىاشلا نتا ولو جلس ل« اهيا
 سائلا ارب مع كا ىنيل ا يكشنتد ٌلطيسري زنا سوم سن ىف تش دق حلل "اود
 فلج وز اننا كربيد هرهد كيزمتتن اريرسثلاو نحل اازب ىلضن ىف نقثك سئاو سكئبدز نولتسس ارينا

 ىزلاو من امفرومشسلاوبب انزل اهّقراذرل ناد امسي نم لو هلل نايبلا يور نم اهل انموز لوقب
 لق هلل لا اننا زئايزرمارك لذي دلال اك بكن |. ةطميساد يرن ناملعوت قت ىلا لع
 انوزرو هلم ىدام 4 اهئرب سرتعمل او ارقطو يسرا ايفر قس ن ابى الطواش ري زى مق ان

 عراورا عرين ني تناكس ال اادلو فل اذيرشتت اسم رئي نلنلا ني لو ىلا يوك م داما
 كرو لو فل سلس و تءاويمس حت ”عقوف نارشلا نجوزو ناي يارب نطوز ل وتم وسو ريل لاول ىبلا
 لمت امم لير كلذ فر يفسا اورْلال زو ارقد ىرغ فيدل ب ساس نم سلو رماو ترعو

 فل ني زو قروتسد ىلر بأس يسنيز ناخب تيل وزنا نبي لا ن زا زامل لعن رة تلف ل
 حربا د (اسلا هلع عن [صخ نمو, درب اذا لرموز شما رك  دوبسرف ترض اوأى بو هه ابإ لوس أي
 ىنع نث واارهاريداامريزلر سلال وس لات رّغا امل امنا ىدرو امل (ةالخوومسريخب حراكنلاد تع ارح /االا
 رثملا لوس ناذ ىرشبلا بني ز اي تلتف ا سيئر ى ب اذاذ سقلطن افريز لاك ينيز لب طخا كم
 ةارممال* م داام واس لوو مس ورع سلا لس سنا (لوسر [.جوزف امل انجوزن أول !لزنو ترفل كيطنم

 ىان ذرب رق هل نورا نم قلع حلا وزبلا سانا متو ٌءاشن حذ ام يلع لولا .ئاسن نم
 ليو ربل نم سمت سمو زت ناكو عر امتال ابر ها ارضي ل لا ءايموص نم زر و قارمال و قغالو
 مني وس#و ثم الرجل نم اهو نسر سعب هرب سمت اراب وزن نيم هروب تاءنم لوا ىب و تسال شس
 نمر ا لكى نبا موي ملو وركزت اوت سانا مل اوواْس زف ىاامنوزخإوق كيل ىداصا"
 ا” بشر لع ملوااك اس

 رف ا ىف مران حسي يدل ازرو قيليالو حلمي الو قبيل ىا زل رشم ومالد نيل ناك اورق عع
 ارش خانتنالا ف ةراند ابر اوين ا مد ناكام ىلا متل وق ناكل تع عراتت الا ىف ةداند انس اك حتجلاو

 .ىالصا» ايعوالا نارك نابل ناكا و اوت وقل



 نم سم بازححلا_أ#أآ] : م اا تق

 لحالك جرح نويل 3ع َنكاَم ©لوُعْفَم هبضقم ءلازمأ ناك دارو َنْهْمماوَضَفاَدِإ جِهييعْدَأ جاوذأ 4 يس نينِمْؤملاَلَع
 حدر هرم م/م مم قال 5 200-000 . 

 0 ماكل (ق ممل ةعسوت كلذ ف م.يلع رحال نا واببن الا نم لبق نصوح َنْيْزَلا ف ضفاخلا عزنب بصتق آلا ةنسكى علا كحك

 رو نس ع .زباوا دعس رمزا سوا
 |0000 كت ه1

 نوشنحيالف *مل| الإ |نحأ نوشخبالو انوطمب هولا تلسر َنوُعْلبي هلبق نيبذلل تعن َنْيْيَلاايضققم ارو لق رزق هلعف هللا رم أكو دعو طرا | كو سي ع ساس ص ا 0١ سول ا نسا د دكا ديا الر وو » 6 طلو دك كاك

 لاو ىاديزأبا سيكل نبق أ ابيع ناكأم مدساغو مقلع لآمعإل طف © ميريل اي قكَم ماهل! لحا اعف ٌسانلا ةلاقم
 ا لم ل ع ار 3 و

 «ءلاراتلا مقفي ةرارق ىفو اّيبت نوكيرعدعب لجر نبادل نوكيالف َنيلامَكاَدَو ولا لوك نك نيله بني نهتجوؤب جدزتلا هيلع مرسيالذ
 للا اولد اوم نْيْرْل هيي هتعبرشب مكعب ٌكمع ديسلا ل زن | ذآ و دعب ىن ال ن أب هتم 6 يلع لكي ثلا نك ةاومتخدي ىامتنملا ١ ١ ريو ماسلا 5 و ع 1 2 2 صوار د قم وا تاهل يب

 ةك يدك د5 5 مس ر - لاسم را 9 و تا 37 7 2 2 2 درس , ورب رن قو كس

 مي ديِلْولَجرْحي مكا نزفغتسيو الم ورمكمحرب ى ا ركع لصَي ْىرَل وه درخاوراننلال وا حلْبِصأ د قرب ةزطسو اريك
 كقلملا نأسلب م َسانؤفْلي موي ىلاتدنم مي © بنمو كو نأمالاىارؤّملا لإ رفكلا ىا ِتلّْلَدكلا نبق مكأيامجارخا
 ار ننم (داريِنَدَو ةنجلاب كق نص نماًرِقبَمَو مهلا تاسر | نم لع انوا كبَر رتل هاب ةنججلاوه © كاوْجَأ ضل هيل ال كو ضم نيل 2 ضل ري ا ل 27

 وللا نقول أي َنييوْؤَمْلاِر لَو هبل تهالا ف هلم ىا © كيري لسا هذي هتعاطملا وللا ليد َورانلاب كبنكنم ١ 0 رص ل م 500 يبرر 3 1 1و كلر 5 ّ 1 ب 5 ا 9 ”* ل وم 4 م

 هوت نال بق ْنِمَىْمورلعت يموتون َْنَْلامَي هيلا اضوفم ليو ولا ىلقكَو كبذ كوه ثنا لع وَ
 مل نا ىاهب نعتمد نش وطعا يفور اهربغو |رلقالأبادرتوصع "كوت 3لونِم نإ دْكل اف ص وعم |يتيئإ ضوسات ةءايق فب

 موارتع لاوا دمصلا نامأ /سداشلا سرارتع ان' - و فلاب ام ىلع

 رارضاريغ نم نيايدبساولخ جر يبرم ٌنُْهْؤْحْرَسُو يقاشلا هيلعو سايح با هل 5 طقف ىىسملا ىصت حلف الاو ةقدصإ ندر مسي
 تدب ةيديوجو ةيفصلى بلاير افكلا نم كيرلا 5[ وكازور تكس اند ههدوعم كش تين ىلا كوكتال

 ار نِ َيِبللامْفَن تبَهَو نإ ةَِْؤم ةارما و _ ررجاه رمل هم تالتع.”ككم َنّرَجاَم نبل كول خ قدَبَو َكِلاَح دَبَو كتل تدب َكَع 0 0 يت
 1 5م و 2 ه- 5 و 5و5 1 5 5 0 ا م يم

 رقهتلع ًمُضدَماَتِلَعْلَق قل صريغ نو ةبدرلا ظفلب حاكتلا نصوم نود نم كلك حقا رصريغب اهحاكن بلطي“ هيت نيل

 نال الج ل قرهتعم ارسل نم قري رج تايرلعت
 ناك وقل كوم الرنجو ابارترلوقك حريوم عروطوممساؤملا ذل نسق سل

 حرايااملع مادا للم جوركءال ناوهمد نين الا ايلاف نس هكا دئسلا نس لنيك داك خ رح نم ينل ىلع
 رقي ةوبا ىا مابي نيسدعااي ادمن ناك رلوق لس لراعا» ورنعو عراطتلا باب ن لل سدو م
 نييلامامزو صال وروفوأو ريحت بل بيدا حر انو سلق يش ا فسم نسم جول نا ىف ائالذ
 نييبلا م اور ال وسل لاوت وقل ىل ( نور عي ى اذ معاجلاو دهسا لبا لاك
 نقلا نيب جلا نال يف لس فلزلو نارا طار فل ىن انيمنردب لام نمو ىرعب ىئ ال (السلا يعل قو
 ريسلال زنازاورلوق حسك عرورررب نأ اذ ايالاو اوعد نولي لك شرومردل وبلا دا نمو ل يلا
 رع ازر لكو ريب الو ىثوبس و هروب لزنب ىسيمر نييببلا مئاغنو ىلا وكلا ضيكل ارامي اوم سدر نب ليك سي
 لكذ نال نآلا انعرش فل اذيرامت ثني داعالا ن داج| 0 ل ذومن د مالسالإ مغ وق مدعو يزنبلا عد نم ءايطماب
 ليني ىو راييالار خان اك فيل ن اف تكلا ل قو مالسلاو السلا ايس ىسسك ل وزرع انج عرس

 ثمل ضي دل طبل طاع لزني ليبيا بق ب نم ليسوع اهرب ىئال نارا نأ نون حم سيسلكن ايزل خ
 تاقوالارياس لع يلين لع لال لذلاب صييخك زوران لوازرق حفل لج ىفرك مسرع
 رثنابالا ةرق الد لوتال وربك سلا درت ااالا لااله م شلرح اوشن! تاعيرب ابي اماك 51 ابورملاو ناردومتسم اين
 ىر اولا |طيصاورجثلا ةرلصاراص ركب هريكو لكلا نعورمحلاو معلا ملص افصل يو رراوخا نم رسسل اير
 زاجل يدوم امال اهب ةرازعلاو ماربسالاةوفصم ابرز مين ورفطمسي ارزق يل لا عتابا بدلا
 همس ا1لبذملا مومن مالزاجلا دمك يمق نم ألاف افختسما ةكئاطملا نمو حررشنا نم تلذو
 رارملانا باوجا حاضياو ناييالا رج لص اع تر اىهظملا نم انايارجارخا نإ لاّديامعبادجرجارخا ميمي وق
 ام مٌتلاب زايعلا ناميالا ىارونلانريحلا تصرا اير تمادازا ننال! نع لضشلا نال عرار الالف (ار
 اكواشب# ئإ لوقو رنعو ار وجل ان م عرورألارلعوا توم ارذع اقل /نلىا ولي مارق تشل ىدام

 تل لا» عربمو مومن حب خرب و مم ال عفملا نعم لف ند لإر يشي ارزنم وق 0

 انبب نمور سنو لمس نر الاب وارلا ناب بس اهجاف ىنلسدار وب لصاعن زالا نالاهئياب ف لزب خخدوم ارو
 نطل الت لسرّوف راشرالاو لع |نم شف ايما هزابا نن نيريرلل ةزاهالا لاوس خرايشس الازحا

 دا ص» قلررطلار يل ترس اووريو سفن لطكيّيؤرهضنب رص ةزاهجلارل[لصحت ل نمو ترسو
 لاقيت فيتو حرابعم ابر ارلان المور ايم و سمتسا حارسا دارلا نإ لمار اما وق تلا
 مسيلع ريما لص و نمراوف الا ابيكا بسم حررإرسلا نا مما |بروف نا عب سمت اير شميل مدد جرس ابرام

 نم رولا ل عر بقت ن موعم اي اروق هيل 3 _ ءقدا_# ه١ ونعمل ةيحلاراوفالارزم سيصل م
 عرجاول وسلا مو ب نعتتيى) نحسقي اي نيوثر قي سس كك ةدرغي فت ىلا رع سلا من تردي ةرلخملاو
 عرراشلاداشاو قزهدا لبى شامل يلد هضوفم ناد امب لورين امي لوخم تناك ذا ةاهلا فة ار
 لع بحي رص امل ضف ناكن اخ ريح الار يفت ىف لاو لم حلا قرص نمل س2 م نار وني لييعمت نر لا
 وتلا هم نكد ترملا نم يرجي ملم امل ريل مل ناو ميس شيت يحتمل او ضر طم بص روزا
 سس بع نبال كرّم لا فصن نملث زارت حلا جم لال كيفك رامنو عرد ىبدزشنج
 ضورم ا ءلورملارفل لا تن انا وق نري ربما ىف عقلطم لحد ءونملا بجت اهنا لينغا او ىنث انا ريلعو
 مدي ؤيزعولا لاو هزملالا لكل بس لاب لاو ىلع نم لبكي محا نع راو يبد ايت ف دست ىل
 ,لوقن امص ىف عري ملال حما ذاق امل 2م قا لوي لام بيكو [ًدطم :لوثرملا بسك يار رقاد
 . بلا »ب يشرفاب بفسخ ضيرف نمل مرفق ني( يسم ننال نم نب تعا ناو رتل ةروس ف ىلا
 اهزنان نيدوجا تست ءلص ل ع كيدي ىلا #ف طع قفل اب ليم اءرورينسارة هله
 فالي ةناكبدد يراه, ل سَملا حب اولا لياوزا ىلع مفوطعم دل جول د امهشر حب ايبجدزرت اوزالا نم
 طم اب مانع ىزيزتلا ىور لسور طع يلا لسن اصف نم كلور ار اه اذ لاب ماك رج امي نع
 ءارتلطلا نم سماك مرتب | لال لعا ملض يلا هر رئسلا لزغا مك رفح ل تمدح اذ لس و يع ثيل لسى
 لمتكيو ىتمنا نييتتولا دعا فرج اسي ل نم عراك سماع ملسو يلع سلا لص محامص اصخف طيس لاق
 ميّقتو ءلججترمللا اهئ اطعاب ر لالعالا ريع لم لح ا ضقت ال ل ضف الار نر تساوت لاب لخ ايم
 تانيهلئتابددت هلك نياك نسا ل اللا و توم ضع نعو سربس اريتوكي هلولمم ا ل الحا
 مرو كا تابوسنملا رمز ىنب داش ى؛كيالاف تاني د رلوقد كيبل تاي وشما شير وان ا كاع
 ةرم لاراب رم نبيل اف نيدرطم اينوكل |نريط اذا ناجي ل ولاو ملا نا لائل او معلا نود لال او متن ايفا
 [نللما ننال ('للماب نزلا لك ئال اف تاني دوق هلك صا, نادومرل نايتبال ملا ةلاذل اذ
 ىف مب او عملا بسب رطل ب اوج دما لوقت ليمَحسملا طا ىنصالا فاني 7 يلم لمو ا (نرشت
 ناو للعب ونمر ارا عوار يفو بسلا لع د ماولا ارض اغلق هلل لاو ل بعت اني
 ترض” زو ارئال قاما نم لاعامملا ىل نا لري ن وو كل صل ان ارجوك اع ا سبب: دلع از نم
 امنا عيرارلا تسول | يعض م اخ ببن ى ار ظفر مصم تمعن املا ضل ان! حر اجلا سب ذيل اد لوالا لنسب 3
 ويطول ل انورماوششاشناو كلو فز: تامؤ نلت هلق جزرا' هارسنارع وك ل و مرر
 17 ريلعرمملا بروتجو مول بل صنم |مناو ملسو ميلر را لوريل حراك لا دعب

 أ و رمأي م«ةرموتناىلا هيلعمهز اجتال مهد كرتا مو كتعيرش فلاتياهق َنْيِقِفْمْلاَو َنْثرفكلا عطنا ةدجلاوه ريب لصف
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 مم بازحكلا كرك مب تدقي نمو

 ءايالا نم أتكلم [َماَف ورم و دوه,تتو ىلوبالا اوجوزتي الو ةوسن عبرا قعاو ليزيإل نأب ماكحلا م مهاد مو نيدمؤملا ىا

 كلذ لبقام قلع اليكي لجلا لبقأربتست ْنأَو ةيزثولاو ةيسوجم ا فالذع ةيباتكلاك اهكلامل لحت نم ةمالا ن وكتاب هربغو ا داوغن
 ,م2رئانيتنؤ ماا امدل حاملا وف صفو مو وررن م ووو لق 7 17 1 ل

 رخُؤت هل دب ءايلاو ةزمهلاب قرت كلذ ىف ةعسوتلاب © امير هنعزرلا وسي مذ اًروْفَع دنا نأكو حاكتلا ق قبض > يح كوع نوي
 0 سةر وه ب مه ساو سس و هك مآ معيب 5 لوا 5 يد دار 5 سوو "خرم وم

 اف ةمسقلا نم َتَرَعْنَِم كبلط َتْيَعَبا نم ءادمتاتذ نهم داكن نم َكّدلِإ مت يوت ءاهتبون نع كجاوزاىا يمنع كَم
 ةَيرْحباَلَو َنمْمْعاَوعَت نأ ىابرقا نك ديلا كد هيلع اًبجاو مسقلان اكن! دعي كلذ قريت كيلا انرمضو املط ىف "كلك يمدد ب7 سو فلوس ةكم )اوس سلاما ١ اع ١ م د حمو 2
 امتاو نيرقعب ىلا ليملاو ءاسنلارم ! نم كسول فرم لكيلا و نيضري ىف لعافلا ديكأت :َيكهلُح هيف ريبلاركك ام ٌقهتدتأ بي َنْيَضي

 وكي والا ها 2 اتراك قع وام” تار اضوام ولاا” أيض# املك ع 2-1 5 ١
 لاعب نم ع ذلاك] ءايلاوع ؛ لج ل < نع © مْيِلَح هقلخاًهيِلَع هُنا َناكَو تدبا قكيلع اريسين نا,قكانريخ

 لَو تقلط نم لدي حكتتو نسضعبو| نيرقلطتن أب يا. نم هب لصالا ق نيئاتلاىرحا كرتب ل وت ْنأ كل و كنرتحا قاللا عستلا
 كت ونح قتادو (جهارباهل تدلوو ةيطبقلا ةير ام نهدعب كلم دقو كل لك ءامإلا نم قدي تكل ماما يرشح كبعجأ

 كا ا ١ ١ هم رع هم هر 0-6

 ماَطلا ءاعدلابلويخيلا ذكي يبت ناك نيكل توب اول نمالاولم نبل هراظيفح ناين دك لعل اك
 ط 5 و .5 ل و و 9 مس واللي 5ك( ٠ امل 520 5 |. .

 تيجي نيام اونكمت الواو ُرَِتْناَك يتْوَطادأَو الحد |وةععم اد ناو ف ايفا ددصم هاتيضن كزإ نيرظتنم َنرْيَع اولخ ستف
 00 1 يي يس ا سس

 قوقومنايبكزتيدلق املجركيدا :ٌقحلا نم تتح هاا و مكجرخجننا د يتبق يلا ىؤوي نكت كلا ريك عر ضعبل مكشعب نم 5 .. ىةلع ول 1 5س م نأ م ..هلكإ نك دةموم# ساما .ىوو مور 220 /
 رطاوتلا وم هيوم كسول رهظأ يكل ذ رتس * يابحر ننكنشوكضعَئم ائانلا جادنا ىا يطول[ |زو ةدحلو هليب ئيتسَي

 نيل الج لع قريتعم ارسال نم قريب رص تارت
 ءاشاا واو ف نم ن 32 نص رل لكي ناكف ةروكذملا فاموالاردب الا لبر دب نثءاشلا كب لك ل لق لن سلتا
 نانا لااورما نم .سلادبجرخ اك ف او نمد بعكن ب لإ بسب ذ لالا ىلاو نيلوق لعر تم ارزع ةروجوملا

 باجل وال فلز نمل ةر ولالا صقار عب روز ل درهم حاولا منن ايتخا لع نم ةازاجج قو هذ ناو | | نع سد لق لس 7: 57 5
 لريتناالو نمالما لس لا عئرالا س انجالاردب نبل لكي ال ىزير تس اواور اكس ابع نب )نعو نا نديرو لوا لق اكدلا نم سنن نيالا ف انهم ليشعام لك نا... 0
 و مك ادد رشم 2 لاعترشلادع نم اهشررقم وب انرنعو ةروزلا ىار ىلا هرم مت نو ول ارضع
 لااًميرقو لوصالا بسك صفت ىر اذار يبل نم حرونمدع ناصتنل وا ري خل اءاذلااب رع دايز
 نيل م الل وعب مالسلا ريع زيرّوف لم ضورطملا ن اب بيج اد لمت ن وكي النمر جي (ضورطم اردت نا
 لب اب نلمس إو حط اول ازكي يفرض الد قرم ادم ىف ديلا لس الاب مانردقوا مب اروقرشع
 لوم اعلاف قرت وق حيل لاوس عضم لج « انشر ف اما نع قلو فد كل عل ذر وقل ند تاأذ
 ا" لمع منو يف ىلا ظلي نم ( يعج انس لرتنو | ادا نمد اشنت نيدو ار رخو نعم او ورخ رع لا بعل

 ممل نم (: طقس او الزرع ناار دبل سكش اوف ىلا ابدل تسبلط ى ا تسبلط تميس ندر دسك
 حدر ار يعَسلاو لريلا لزعلاو عجن ابارقلط ى ا تملزع نمر وق لكروعسلا ىلا فو لش
 نر هش لا معارج جادزاب لربتلا حابب لع لوم ب ليقو ملاالخ جرااباىا تبغ وأ
 نيني وشلا نال ذو ننورمسصلا يف امنا لاوق الارداف يلا هزي حم ف نورشلا ضلمخ اولا كلذ
 . ا” بمول !نم نمضي ار اّيالارامو نع طقس يلا هرزب تملأ (ىلظرلع مسج او تمن ام سلا يف
 بجيل حلاو ريلعر يوب و مدعو .. .. مستقلا ىف وزين لعيلا ةراشاازب وا ذلة هك
 لمي نب انور ىلا برق او نين زم مرو نينا نوللس ىلا بسر قا لا نال كدعما مت سن ني مستقل اريلع
 )ب نعنتاو لذب ندور م ستلا دنم ل صم سلا نم انين ىنبا لل بجيل مل رشبن ا نا نيك اذا نبال نب

 و نيبسوفل سنن اهاريسل امنع نري نر نو نيم اذا ننال ىذ نم ار نار رت ص ىدام أ
 را 7 ارعب نضءاشلا كن لكلتدق لا" نوصلا سرد انمرلا تلصمو ري ارّسلا تبن

 ملل امو نباتا تيتا لاللا هاون بلل اللما انا ثنا اهيا اي بد ”ٌصِلاسلا يال اب فوم زيبالا هزب

 مشل لصرْبلا لوسد ثاايام ا. نعل صر مشن اء نع ورام هديب ديالا اير شل اداذا ام فيي
 ىلع سن ىلا دب رالا سانجلارعب نر اشلا ل كي ال وانعم ليش راشرايءاشلا نسر لع صر لسو ربل

 فر ذو هرعاسي انييا كرلرم ا بح ام مالكو فاشكلا ب ام وركز اذ خور يا حو ف نمل الحا
 .ىبورعب نانا ىف ل كب ال ىف (وترلوق نيب داني ةلصاذ لا يلا ليلا هرزب سبل بس ان نا ىواضيبلا
 عم قم هلا تيان نزلو خلا كاداياولق حل * سرع يغشلانء سا نمو ءاشت نسق لظنو انعم نولي ناسف مءانت نم سيلا ى وذو ننس شت نم رت ل اعترلو
 نراها لمن بل ءازج عشا سرق لاس لاو بوقعل ورك ى ال قو قل اءاتلاو لصفنل ادوترو
 تنكس اناحب لب حس م زك ارنا لي يا ىف اوفا نيررهغرل لكك ف ةرخ لاو سروري ثلا لسكن
 نسم“ النسر ثلا سيث سابع نيا نعريرودرم نببا ىو الا وحلا لس انت نم قرت ىلاوت لول
 اههرصتن او ناف صو لن دنلو انت نم يرن وقبل رضويسمل اهبل اليو نييرمس نب او نسم ا نع ىورملا م ورز
 مسمع ين ا لص لا لوسد تما ام” اع نع ل اشلا» ىطرتل اور هاورن اهب دال وزن قريبسسو مذ ارو
 رت نب (السالا خس لاو حملا فلو هوجن لس ما نع متاع ىلا نبا حرر اءاش امءاسنلا نسل لص

 زوي ءاضلا نم يحس ااهيدعا نات دري ليي تك اللا لق هيل كوم رخا نع اهاوزا نبي
 لاق تءاوزا نم خس اًناوراتئم اونب د لدبلا ىلع عفرلاو راو الا لص لع بسلا ناصو ري
 ناو طفلا لك نمنم لوب رج عموم ىف نولي نناروراننكسم الا لا ىلع يبن عطوم ىف ن وكي نازك اب اولا
 عيل ا هزي ااولخرنالاونم نزلا اسيزايرلوق هللا حر اا لح لعن رطم ادب بسس صن عطوه ىف نوب
 نم ادل.اص ان وتلا اهرؤ لسور يلع ثلا لسشلا ل وسامي ىنب ندى نب بني 22و ناشف تملأ
 لواما# سو هلع ر ملا لين للعلم شا اولاطاذ لسد رليبعر شبل( ينل دنع طرد يو اوارخ أ مل
 تازنامشا سابع نبا نع ىود بيطألا لد ىواضسركارداوا ما مطلا تقدىا هانا هلآ اعنا
 نل وللي مث لرمي نال ا | طلا لبق ملسو يطع سلا لص يملا لوس مط نوني وذاك ييلسملا نم سان ىف
 هز تلزم نرسفم ازيا لاو يالا هرب تلزنف بم ىز نب سو ريع هيلا لصيد: لوسر ناكو نوتركمرالو
 لك ابو يللا ف سانلا اوعممتاو طسو هيلع سلا لصرسلا لسد ارب لد نص بشي ز يلو ناش ل يلا
 قرت مع هط اوشا ل اًيذر/رت ل معارج ام ىتتدوخد رشا ل وسر اي مدنا لام ناىلا لدي مث حمو سائلا
 لون اواوتزكم فارم ز ميسو ريع شدا لسشنا لوس ماي اول اذ نور حتر ءزلن او ملكس انا
 تخلو رتهلفه_ ا» ميلا هب تلو ايس مث لوفي الدارج ادي دش سو رد سد 1 لصشسلا
 فاطم يرمي نا قي ارنا نم ىد ميزي نارلوق 1 1 ٠ رص #» سوك ندوب اطر
 و متنارتولحع_ كورفت !) ف اىلا نم حسم ينس نإ لع لدي شاذ هرحبل اي لشد
 اه نايب كرتين ىازق هل لا تايب لتي نا بطن لف لح مجارخا نا لع ةلالردل حرر لا عنبوم
 ست ذاضلاىف يرقد لريلاوبب و نياذب لواط يقف او سنتان ث ةرايع د اخر اعرب يي ال ايجلا ناك
 سلع رنات نا يود | نم ولأ اذاوزت ولق لو ني اياىرما ثزمو ةرماو أي

 ل بسب ا» تلف بام اب نيس فا تاما »تم اول رج افلاوربلا ريم ل ضرير سنا لوسي لاق
 ارو ضو نيمتك ل واسنلا ناكن ارب نينسؤملا تاسااصرما قلاب اج :يا مزيلات نوما انتل
 لا ترعس نبا ءاود ار ةرهبو نمر سموا عسسل ند ةرحقلا ىذ ىف فلز ناكو نيب ام و نسم الك عرامهس
 ل كز ىتكن بازوكي الف نييحملاو ريولا ف ن الخ اب نسل ضرفو ف رب صتنخأ ا رع ب( !ضرذ ضع ايع
 نا أزونا امب لرسم م ةرورريلا سمعرامالا تاس ناو نس وكانا الو اير غالد ةداشلا
 اصح سبل شع قوف عملا اهبل سلع شح لنب بش ناواسنحت ري نا نئد|دللا | رشم فون ار صفح
 نييك سوم شر لص ىنلاروب نكن نملبكلذ ضرف ءادوا ام نا لع ليو هركذ اه سالو انذاولا لاك ى تما
 هلل ل ص ائش الاال نادباذا ترارتتسم بو شير ا نمنم نوعم مير ب نمو يا ىصلا ناو نفطي
 حور ا يتلف حقي مرخالارر ملاذا ةرلاو لصرلا نيرعاو لكن ان يرهارطاولا نزل

 ع
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 .هغ حرص فاو رس د كسل رحب سر هر ل م م“ ل رس رو
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 هيلع هتلالص دمحم بلا ىلع َنٌوْلَصُي تكلم هللا نإ كدت ديلع ضعي © ليدي م نك قع نك هلا نإ هب تما ايف ثنين
 راق كلامه ومر هللا َنْوُدْؤُي نيل نإ ملسو يمه لعل ص ماهل !لويوق | © يئس يلا
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 اًباَذَع ممل َنَعَو ههد با ةرِخْمْلا و اينّدلا فر كلنا ميتَعَل هل نوب نكيو كروشلاو دلولا نمنع ةزنموهامب هلدا ن وفصت
 0 210 ىلا

 ريغ تْدِمؤَمْلاَو نينمؤمْلا َنُددُوَ نيل راتلادهد ةناهأ اذ 9[مْيِهم
 تت ا ا ل

 2 أب نكاولمخت امَئهب وامك خا وق اولمعامريغب م#ومرب اويل

 0 ةللطوم 2 تر و ب ضوةهعوو سو 29352 رد ١ ير را ىدضدو ف و 2296200 كا و

 وتلا ةفحلملا ىهو باياج عمت نال ْنِم َنِهملَع نيلي نيمو َكونَبَو كاهل نيكل هينإر بن ءيفانفإَو
 رثارج تاب ّنَْرْعُي نأ ىلا برقا ند كد ةدحاد اندعالا ندرتج ال تديرخ اذا كوجولا ىلع اهرّمعب نيجي ىا ةارملا اهي لمتشت مد. مورو وس

 اما ايببب٠ اال

 زم دام فلسا وفعلا ناكو كيال نوضرعتي نوقف انا ناكو نيهوجو نيطغي الذ ءامالا تالخع كابل ضوعتل ايديال 2
 تيما ىف نوح ملاودلاِب ضرك ولف مؤ نيرو هت افن نع يقومان مسقرمال نيل نهزتسااذ | ناب © هيي دتسلا كرت
 | هي تتونكأتسي كو رواجا مث مملع كدطلسنل موب ككل اومزهوا اولي مكاياعسو كرمك انق مه وقس نينمّوملا
 اك اببعل

 مشد سسساللا
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 رمالا ةهج وعنه مهقمكحلاىا ايري او اددجم اوفو بنَ تجرلا نع نيدعبم ُةييْومْإَف نوجرخيمذ كلَ
 هلل ةئَسِلَنَجت ْنَأَو نيينمئملا نيفجرملامهقف انتم ىق ةيبض املا ممالا نمل ْنِماَوَلَح َنيِوَلا ف كلذ هللا نت اونا هكر هب 044
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 نال الم لع قرهتعم اربس (ننلا نم قربي رص تالنت

 ملةهلل ظ
 نك لص و س ايع نبا نع ماعلا نبا واوو لحب نارام خب جلي نإ مزطرياوصا نمل جر ف تزن ونال

 قور بألا نبك انجال وق لس لاا لئاقم نعى در اذكد سل اريد نب دل كلذ لع اعلا نا رسما
 مسلا لوسراياضيا نك بيراك الاودانبالاوراببالا لاق ل مرلا نمداشلا برايت مسد باها عي[ تلزم نا

 رمل ىلا ف انعالا لرب تانمال ار للا نسدارملاو مي "لا نبينم رانج ال ىل اون لوق اربع لدغ ب اهجرارو نمنبفكن
 نم شالا زا بور ربعلا ل وانتر ليو بسيسم لا نر يعس لاا لع رع ار ايالا نوم اهيا سمكا نمو نبت
 مسل زوب امل ارحم ةٌأرلابع نوي -... ءامالاوريبجلا نم نب اهيا تكلم الو نايبلا حرر ةرايعو ىدحالا
 لاا ىنجالا امركم بعلا نوكيث رم ارنا لل نس لو مداح اك سيري ناو افييفعناكاذا اسلي ل وخلا
 مشلا ىنيل فش ىلا لوقو: د الجو ا ناك ايصخنج الاكق لاربع نال وعش ا ىلا بر قابس و (ولعل اب ىف
 وقوسسلان مس لارصو ازا اسفلو ايضو لاسر زاو ارق رعررطسلا الو حلالكم الفروممجلا_رلعو نع

 نارا لاؤلاو مارلي موزما ساي ىف لوق سلس ٠١ ادن ةييرحلا بوب الظن زاوبب نك
 اهب كس او ليس وم ارا للابآ لاو ىلاوتل وق ىف نّرشلا ىف ابا م ا ريمسن تس ءامدقو نسدلاولا شرج

 عءادو ن'انميا بلك و ارشلالدسر اي نا و انباو نب ذاب[ اقسم اج اّريأس مازن اد: !ئورو نبلاك

 نبرة لوكدلا تايب[لطن وكم الخ ا تانمؤلاىا لوك حل ىواسعا# ميلا هذ تلف بساج
 ببنك لود إل! بارؤ نءرق هي لاي وسب نيينف» نب اشألو لاقازاد ماهوب ليقود
 نزنلاسيايلوق حل كاسر وبلا ةروس فر مرقد ىبجالاكةورلابعروممب او فرع دبا لاكو قنث اشلا
 اورق شميس ب ميسى بلا لعن ينوملاو دم الملا قالب رب قيس اهل اوثذا ىاريبعاوفصاونم أ
 علا ساونا زبال نيش ىف وق_زطحيل نانا سو رللع شل ليتر اهلنا و قالا لطم ىف لاب
 ضعم جانا ررع لذ عيب خل صفد ذاكر نا صك“ نرحل لو نسى َئى دما سلمون لا

 لو اوي ائيلطسيلم,ل منوي لست نارا نب بملط منال نا سسلق ارو نك ب بسب ا
 و ياك نال الارداقلا نماويبطر سو ريم ئدا لص رت اذاكر نع ع رزرج اعاوف امال قش ١ ند اب بس ا
 .تدازرملا نبت بلف هلك دصرنع كمن ارسل نم مسرع شلا لس نبل ءلصاولا العلا نكس ل
 تايِيلَشلاو ةولصلل نا م ايست |ولسو ردع اولصر وق فس ىواص 1! ثلا (مادرب معاد تريم: ل
 مسا دالاس ن غانا صرش ىف ىف اتسبلا لاق نااذالا ىف سهير شام عرايس نع ىلستل نا اهز) نطاوم
 فاييلع و لص .---. . ةراببشلا نم لدالا عرايسدنع لاقي نا بجسم نا
 نينميلا ىلع ني امهبالارفظ حار صير صبلااو عمسلاربتبردلا لاقي مك ثلا لوسراي تب ب ةرق يالا

 سلا حر ىف لع نمر درج .بلاطولا ماما جس سيرطصو ىجنا زجل ىلا لزم اق ملسو يطع ثسل اللص نا.
 سلا قشر رلبوإا هريأد درههبسم 1 السلا هلع يفتي تطأ يبي نب ازاورركى سياود يرولق سرق د جرد
 نار ارنا شعبا ضرب م الب نوجيدرشلا ل وسر اي لبى سةر قي ضل و درك ع اددوف شب ين اهي فزع
 اب قوغيىورزا يعلو نا ريولب لريركب رادو فلس و ردم شر: لصؤيلا لوسر ترعشروف ىور ننذ
 سارح داراكش و ناس درو لغسل ور شنابر ليد ناب كور زد كادف ىدرلو أر كي ادناو نا
 اهيا مهن يفي ىلع حس ويم ابا يطل تتش ناذالل ىف ىسسا حبس نم مالسلا لع ل قو هدركل صنم هد ليم
 رجس امري فيسرحلا نم خر رفرملاو عرف للاى ف عمتي شيسمحلا ذب نا خللا رص يملا ف ىدااؤسلا مايالا لات

 عر ايس معو رسل لوسر اي

 دال نيزميلا لع معنوو نيرفظلا لمن ورليو نلاميلا حرر فو م لسلا ريع سد لوسر لوق نعى ارصلا
 ضروضلا شرى اب ذالا زير وك دارلعلا نم رد قريطم ليفي نسا يرن سئليضدرو ىزلا وسيف در
 ل لاسّسلا بامادقو ومعمل ملا لرتم لسا عر وفرت طروك ملا ثيمرملا نوت تاريدلا ىف
 روف وإ فراوملا ف راو ىف ىدرورمسلا خشم ايش اذن كى لكما مامالا مالك نانو ب اهتسساب لولا
 (نلصئرّيلو نايبلا حور نم |موا بولقلا تروق باك ىف هرروا ام عيل بت ولا و عروق لم ةزلرمع
 ةالصل ارو مو مامالا لاقرك يدرصم ايست وقو_ملع لص ف رزان س انلا لج ناز ما ئرنط او مالكم
 نيم مل اب( لسنا صخب م انس ىف لشس دبا دالنعغلا لعمل امثو جلا هلم لم درطسلا ناو ةرك ذم امنا
 السلا نا ىبد يفرش يس مللت ىل عرار ق و تلق ايات ركزي لو . ننس و رشا نور
 صيغ بس ننرزملا نم ىب امنا ةيذ الاد ىنلاىذولارركذ بسيقع ألا هزي تداوب اند يذوب اع ميلست
 ف ءسجاو ىب وزو ااولوت ىار رق تهل سام باشا ةرعب رامي ةراشالايلادريكاسلاو مم

 - الا ثاشلارنع ةريئالا ةرهكلا ىفررزسادىب ةولصلا و ىو ىللا,نيرسارلو لو ركابدع 00
 ٌةيذالابءاسل نوط دّتياول اكن وم انلا نااملوزن بسس لا كازا لت ىنلااهينايرق نش
 ترس ساو لكلا كز نال مالا نم قرحلا نوفر عيل ال اوف اكن لل امال الا نوبل زو كولو نزلا نم ناوي
 هم سل لس ريطع شنلا لسنا لوس فن ذ اورلذف نوت ادزال كل ن وكت و وارغو غرد ىف ةمالاو را
 رد عملا وف ةرلااممرمسنو ضخ ى اليشم لوقو بسيطخ يرقي ى انينري لق تلمس ىداص
 74 املك وفل تار قال لكىب درليرلارل ابل اً ءالماىبو بلم ع مجروت جلا اراب ا

 نال مالا نم ةرحلا نوفر عيل اوفو لي مهر ثارح ا تدع ام لل نور جم اوف نت نجر ؤاع اند ى ا نيل نورت
 نر سارح اى ل زنف لسور شن لص شل (ل وسل ككل اوك راند عررد لف نزين كفا رعاو ناكل كن ىذ أ
 بيركلا تاهررالا لص نوفجرلا ورق للسلم كيباوزاللق نا امر ايرل د امالاب بمس
 جراسا ىف وروعسلاولا عسب ارمي لرسم انوه ميز اكداد | بخالارب بع صو و لزلزلا ىب لا ضفجرلا نم ومن ام
 نيملس يارس نئدوساارابخاب نوطهرببواورعلا منار قوق حلك" نرنأفا عرور ور اهدا
 مولا زوما فيتالي غو درعلا مناد تسيلو تيكم 4 ى رج ادزن اواولشتو اوبن ااولوقيل ناب
 قث اسب سب يمر اغلا فيونلا ايزو هلف_ ال بئرلاوردللاو يارطنمالا لف نيزمؤملا بولقل
 ننوشرق هيل » نورك اسمى لاب ةرواجاو كس برغي نمراجلا ناذر يرمز دو ابرتنك
 نيزوعط امن وفش حم ماا نطبع نيا لائداقبلا واو كر لاو يطعن باراك ك يورو امين لع اذ نم لام
 نرخ ارم اىطءىلا مس ناار ناالارلوق رم الكا عم ترظماو لاهالي ونس الاف رح لمخد يرن لا لاق
 نازؤكمد هرعت ممل ل اهنا ىلع ليلك نم الرب ندعي نار سطم ني زوجه منزلا ىلب_بمصتفي نا قرن لارج و
 كرواكمال ا هر عَن اك ورو اهسرواو نسر ونس الا ىلع بوصل زيا لع ليان نيوتن نوُكي

 امن انءالاو ىف اسكلادنخ افيو طنا يراوح: ىذلااوزهناباب صنم نولي نذوب انوع ||يلتالارعا منش

 مشلا نسى ازرق كل عراد بصت تان ن زا متوك لرشلا جادا ىلخ ب اوجبا لوتس هن نركب
 ن/ئارنم ايريس ورك اردصملا لك يروصش ثلا سنعمل للبر اش اواو نصت انا ملسنو مجزفا كا فل
 ظ ٠ جرالر ايلا ني[ سرت لمع الا
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 قيرط تاكل اوم أوكربلَو حجج خسادتاد ام ةرارق فد اكوا اكنانبر هن لبتالا ىو هك ادفادهلل اد

 0 5 ا 5
 نُيِيِلَخ اهتولخدي ةديدش ران ©

 َنْيِذَل امْيَي اهظظعىا ةدحولاب ةءارق د د دع مار انك نع جهلا و انباذع ىلثم ىا باَنعلا َنِمنَيَفْعْج جهت ير ىلا ١

 لع هّبوث عضو هواهم موب ددا' هنأ آلا انعم لستغيو ا هنت امالثم مداوقب ى لود َنْولاَك.مكيبب عم اوُوُكتااوْئم
 ةحخفن ىو هب ةسداأل يوأرف هبرتعساو هبوث نخاف ىشوم هكرداف لّماوسا ىنب نم ام نيب تقو ىتح هب رجح ارفف لستغيلرجح

 هجو اهرب ديرا ام ةمسق 5 نه لحي لاقف كنق ممسق هنإملسو هيلع هلالص انيبن هبا دواامهو داجاد اهيِجَوِولا َنْدِعَلكَو ةيصخلا ق

 اقاوم نين ايي ىداخلاءاورريصف نه نمرتكأب ىذوُأ قل ىلوم هللاصحري لاقو كلذ نم مامن ع هللالص ىبنلابضغق ها

 ةاياغ لا: تاع هلْؤسَرو هلل عِطْبنَمَو ليو اة ياسابقنب كا نول نر شأ اباذش ل تر 1
 انيف قلخ ن(بليِلَو ٍضْكْلاَو ترلكتلا لع باقعلا نم اهكوت# باوغلانم اهبل ام اهريغو تاولطلا م[ ييرعك] هيولطم

 لال اسيلع ونسي أ ايسبسل ىا هل يح امر وضب مولَظ نات هيعابضرع دعب مدا ننال اَهلَمحو انو ضح قش هلم لقا قطو 61

 نيعيضملا ٍيْكرشلاَونلِرْمملاَو ٍتقِفنَمْلا و َنْيِقِفْمْل دال مح هيلع بترتملا انضرعب ةقلعتنورلبإ إب نحل هب ناكوُهَج
 ةيكم ًايسلا روس مد نامت نينم ملل روش هللا َناَكَو ةنامالانيدملا يوليو َلَع كلا بيو ةحامالا

 نيل الس لم قريت ارسانتلا نم قري مج تاير

 نور نايدركاناوارتزيجر جد يسرافلاب ب يردي ايدل تحل

 امهلعلا| ثنايا روق( امهتسالإرينسلو بارعالا|ئ.لراشارقد ىداكنا م امؤتسالاو ورببير ريل مب وأرتب ا
 بش ذم ع نايرجت ايي و نما ىلع ىلع عا ن إرم لثئا وأ عاسا ل عاوق جلس لج

 ناطلا ىئورو نول ش رنات نع اسلا تريكو رف ماسلا مايقرسرونلا لبثو اببررق ليش ا وصوم

 . لسا هلا شاول ف نظانومف نونا لاجتسالاعتسارثكا رق ل يتوابسرقريكزت ف توزن
 ابيرقد رن نوك متو اممم معاسلاو بصنو قرت ضن رت لعل اييرق نوت د ءاس لعن قي سا
 درواك ل قتس ل ئباينم لكل يرق نع دعاس دوت ترن لق حم اوريون رض الوسمي نوكو لام
 ليث ل اينرلا نم نتن عل الا فئلاا ىف سو راع يلالصرلا لور تعب سس فال[ نحمس اينرلا نا

 ساهنبان/ل قفاز كاباوصروق جل ىداصا» رع نم رتل فرو لوقلا تاع اطلا حي” اذ
 ورصق ف نع بني شييرع نر يفاوطاخارع مت رارملاو لمتلاو وصلا نم يراوصلاو بسلا سوم اهلى ف
 ريل يَّمطنا ايريهو ناك امهات ةنامالا نلمح بل [نلقن ايزملا هئامالا انضع انارق حلل :لوقلا ىف لدع

 فقلئماوو !ا,ر ضو تاولصلاز وق هلك لا سبوت اسا ناوو نك !نئنصا نا انلك ايف امد

 نا لاكدهدابع لع ل اوترْسلا ار نمرذ كلا ضئارفللا نم دعاطنائامال اب دارا سابع نبا لاذ ٌمنامالا هزي ىف
 لرىلاو يلا امتد يسرح ا قرص ىريبلا جرو نانمسر موو جاز ار ائياو ةولصلارلوا نارا ار وعسم
 لا نم اهنم ِةرْيك تو دنادالا فربما فو سيلا نم دع اومضوري طورماام ميل اعلاولا لات نيم اد لليل
 ثراث لعب نائف ارض مالا ن ايبلا عدد ف دامبف اب ىلاوترتلا عؤرعم ل اك مم سس بعيركتل ادا
 هكر رجول مزال اال ماما تميمس ازلو ميهرما يطيل اروص لاو يعل فيل اكل ااريما ل الا ستر بتم
 ابو لهالا مالا رب ىلا ىكلالابازجب الاد نسم ورجل انا ين نا ميلا وداوالا تعزل نامل نا
 اياطبلاو نحلم تسيل بدبس ن يبا ىف حلا مل صح ناو م لم اوال لما لعن اهلا لضف ارو
 رطساو الب ىبلالا لعيطلا ارو شل َناريسرلات ناضل الا سل قل اذا َنرملا لول ىلا مقاشلا فيل اكئلاد
 ةروبالاب جم ا نع عزوزولاي ل صحي ناضل, ورود هي لف ىل ادت نحنا تاذص نعزنال هن ادا ايوامس اذهب
 يتلا بش مجرما هزم تيم وللا ءاهبل او ةيوملاووتجو ق ءانفلاب فلو يلوم او جيمولظمل اباريلاراشملا
 امال“ ميال يب ورجل ام اهم نم ىؤلاو ضمت ذر و مريم اصلا جملا م اوم نمٌقشحل ان ان ايان رم اننا

 وانو لذ نلتواب اقعالو اباوثريرن لد لم اب اطال نمف شم نان انا صل ١
 دجل(دآ ناش الا ارب و ادمن من عنسي نسل وف و ارإزلا الار ينك نشل ضرعلا ناكر امي اوم وقيل ال ناريشخ
 ايف اهنا منا لم |هّملطيلٍف ايفو لرالاو تااونسس لب م امالا تسنطرع ىل ل رْسلا لااّفق لع اضطر ع
 الاعنجلا ىف تمكن اف لاق اف ايياسلم ل اق تميزع تعين او ترمجا اسلم ن ا لاق امبف امد بسد اي لاق
 نءناكاماضيارب امج ن لدول اب نبا نارررج نياواور رجلا نم سما رجرخا ئكرمعل ا وراكب الا نيب ارد
 ناسنالا اتوزوق هلق لورععلاورظلا نين ايرارقمالا . نجلا نم عرفي نا نيئو ارلمح نا
 نس !نعم أع يلإ نبا لَم ف دس زتكاو يا اننا نم يع اجو س ابيع نيا لاق زب هدا ئ لاك هك

 لح لباءالا ناد لح ضعبل و حراوزئارك ذو انصيلا سابع نبا نئيزج نب اهاورورب اجو لايم و ىرعبللا
 نبيا عنو ضيارفل او عاطلا مدا نب قع ىفدرئداراور ثنا يسد اين الاو عرونملا ل ابجباو لضرالاو ساونا
 ايدول الى! | لك ”ن اهلا لام نالف لاّي امّمرمع نم رت ارو انم شسرل و من ادالا نيد اي ىلع يلم نا
 امنكى ا ارنلمكي نا نيتا سوم اهلا لو سنجل ارابتعاب ميل ومجلاو مولتن او لذ لشم نسحلا نعل صو اريج اص ىلا
 ا! ايا مياهنا امامه وؤرلاضنل ار هظإ رق حط لك يف انها وز اك اشبه ناس الاو ناسنالا اان
 ل لطسا» عمابو ةزو ايئىب ورمضيق رف ايوارلا امن ف تقرت نس ايري الا نم ورم مثلا ازيد

 م تمير زعاىف بزعل بيد اتناك بي زيا شميت نمل مك ليحتل ن فانها لا بذعيللوق :

 نادالا ار ريب“ سرلطابو رلبااريلشو يازحالا قروس ارق نم م لسلاو يولصملاردع لاق ىدانعيب اهدا
 عمو تاداركلا خرارفاب ب راو مم انا شسيج ىلا م“ ايهررق حط روس اولا !/ربقلا باز سس
 لرالا لم سررت مل امنع ارما نويت من اوفر حبو با مسا وف كيب املا موك لم نم للص ايري لا دابخا
 . ىداص »لوم الظن اكزنا موصعم ا نع ىف ليو لارجاو تاومسلاو

 لاعزئلدالاب ىو رمل ج نينو ى اعل بث لب: يدلاف نلاعو ازال امنة مبالاقو
 وعشت اذار ليف اكرمقم لاوس وج عنا فناتسم الكان ايي ندول و تير لوق تك لكلا لا
 ريب لاب ى عما عج ائاداس رق حش. صام انتل ايت ف ء لع نير ن ولو ليمن كل دن
 نا لسمو نإ و لاملامعب فليب نو يلاورماع نإ نوف قرا ىلع الرول جا عمت ل امل لو لارا

 قوص ةواس لصاو زكا لل لالررل ىل عملا عملرف جرس بيلا دارو فلاب عروب ين كح
 ةرمولابةرلرق ل وزوق لدغ ٠١ رو رتب افكى ايقلا نب بسر دباس متت نادل ح2 ناش ب و
 لا انناب نوبل أر ثور تشاو نعل أراب ال نعل اوني ماعلا ابار بني ةرصول ار ايلابىا
 رف جامو يضيزورييز ناش لزن سم او لوقت حش ىداضيبلاو بينا |” د معلا كى ا
 ىلا ءليملا لارلاو زمام همر وأ نالا عن ولسوف اك (ن ايررع انعم لتي ننعم اسس اننا لحب لاهم نم
 نولشغل ارز ايل ياسا ىئب نا ور امل ىاؤلا انعم لسثفي نارعنم ام لد ق حل لا يصل الا
 ردنا انعم ل ستي نإ قسوم ماررّشلا واول انف هر حو لستخمىلوم نيو نمو بوس ىلا مدحت اغميارع
 قصرت ورب وُ لوقي رت اوردل مالسلا دلع ىسو لعمر وير ضف جيسي وق صرف لشن[ وا يسب ذذ
 رت انوقر ف افريل ادرظن مصل م مذ ساي نمو امرشا داول اذ سم قدوس ىلا لن ساو تظن
 ىواصا»ب ىو بزعم ديو ا يس ارث اىا|يدنرب نارشلاو ةرعرمو لا لاق اير اي نفل
 هان ايسوراحبلا عم لازك ريخف ىلع اي ةروألاد حروب ردا نموبو لعن ١ نزو لغروأزاالالوق
 واتساب ير نبا ىددو ةريرب ىلا نعى راوتلا ىورازكهأخنسو نايرلوق سلط انصيا رداشلا نم
 سا قول لإمام للاتذ نود اب تاين ليجا نروراب و سومر وص لاك مس ابع نيا نسوق
 ىذالابو اوم ازب لك رطيلا لاقل ويقصد اد تع اوما, رس ىنب سم اهئ ياورف كم لم ايلتس
 نورت نا زياملاولا لاو كاف نايس نسل نومي نو نم عنرامال نمل راجح ل امواينفاح ا لام يالا
 فلك" نورا لباد لذ نم قش ىري ويل | رضع أزمما|سساطر ىلغ شتي ىسوم ضنا سول ج اس
 نال ا ذاريجووض رب اهورجول جو لاقي ةوكرلا ب اس ناكو لزم و ررئاز اهبلتولل
 لف ناسنالا قي امن نولي ن ايرشلا ىفصررف الوقريدلرما ريس الرق وق هلل كد قد هاباذ



 !!تنقي نم متن .٠

 9: هول نمت هاوي هيب سمع و قاصتوا عبر ىثو ةيالاملعلا اولد نس نلا ىتوالا
 ٍتولَتلا فام ل ىلا وثِر_ليمجلاب تصولاوهو سجلا توبتنم هتومطمكنلا هب دارملا كدب هسفن لاعتهّلدادمح /ث

 هديل هل_ف ف ميا وْهَو ةنجل اولخدا ذا ةف يلو هنتي ايننلاك دو رجا ىف حلا لو (نيججس اًقلخو نم ضل ىفُمَو
 مدعياَمو نبغي, اق ذداهم وَمن ٌلِْي مواد تابنك_ اهئ رطب مو ةديغد امك ضر فر لتي جيميل هقلخم
 و قب ربل لد ةمايقلا ةءاكل بوما اُرقك َنْيْرَل 0155م0: ودم ةئايلدأب طبول َوطَو ريغو لمع نم !يو دعصي
 ىف ةلفرغصا ود ندد ُنَقْثوهْنَع بيغي ريل جاي الج ةءارق فد ادهبزبخ عفرلاو ةنصقم اب يقلع”
 اوُلِوَعو اؤثما َنْيَدَل ابقمف زير ظوفحلا حوللاوه نيب 6 نيف يكمل ثوبك 51و كإذ نم دا كل «ضوملا فاو توتا

 قايم يفدانيهةرارق فو يمض نارقلا نيا لاطبا قر وحس نيل ةدبلف سح هةر قر وريف /كيتو جاي
 2و ياذعلاقدَِْ ني بلع كيلو باقعالو ثعبال نإ مهظنانوتوفبفاانل نيقب ام دا اتزحي كيرلقم ىا نيزجاحم
 َلِرْثَأىِنَلا هباكصاومالس نب هلا سبعكب اكل لها اونموم لولا ابو َنْيْزَلا ملعب ىرَيَو بااذعو ازجرل ةفص حقرلاو ري ارملوم
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 | نيزم يعم قم عك مةعطق وجدا وإ ظكاماوبخي مكتب رمغوه لجُر لع ةْكلُرَك لَه ضعب بجنلاريهجذع مهضحب لاق أ

 ىف قحلا نم ريحا لاَضلاَو اهرف العلاف ب اسحاو ثعبل !ىعدلهتشملا رجلا سونومُي الَنْنِوَلا لب ىلاعت لاق كر هب ليفت
 1 ا بإب إب( سيب سس للا

د و مقوي 5 هلام وم ل يبات ىلإ اووظني اري جلها ايندلا
 امقنثأشرألا وشيك 9 مضر واهلا نيف مرتحتأ

 هوم همس سس ماسلا كا

 ع 5 رم ا سار ىلع حس 0 3 «-+ |[ : 0 0 0 124 لو

 60 يينيف لاب نأ كي قرملا كد قر ءايلاب ةتلثا ل امذالا ىف ةرارق قفار نْظ ةعطق اهرخو نيسلا ن وكسب اريج هيْلَع
 "ريدم رس

 هلك و ندا ا و 7 و تانك لدعم كاع ا
 ادعم 5 يو لابي انلكو اي انكو ةوبن "ر[ضَف م دو دان نول واش امو ثعبلا ىلعلاعت هئداةرر 5 ىلع لدتهيرىلا عجار

 زمام سوم الا ىرطالا ةدارقل لي اننوقو طيف ان نب اسوار طب ىواص» نارا نال الج لحق رجتعمل ا رس نتتلا نم قربي رج تس ايريلعت
 م ايد الادر يينالا نيرثباعمىا نيزمجاحم ل امتر لوقو رقد وزب قب اس نالفو يلا لص لف بس, ز نال بث فيلكتر اد نإميغ ايندلاكذ اعبرشن انمي ةزحألا ف ممتن اذا اهنرلاكز تحل

 ا نكاد لل نيس نا اناا اوس مفر ايدول أ ١ هش و را يوك ولن لع نيف ! محل رخل احلا ريف
 لا» نما انع بسب زاىزلارشلرج لا هرعو انكرص خل ام سدر جامل وقل ىلظعلا رجالا نم اول ان رب ازين

 مسح راشلال وقش ع فرو فن اسوا سوصنتوم رع ومن وطعم يزن ىو تلد
 نيروهذم ان ايون لس نما لسع اوم لوقو ىلوا لعمل زف ىذا و لاذ نذل اد نوما عشب ندا عم او ناوييلانم ىاورمدرلوق هلل لاند عيناه نئالاو تاومالا نور يورك اللوق

 كرسي دل باشا ل د ايدابهاّمح وربى ال اننا لوعخلا لم ف ولع ريو نال وعفا لوب ىلا ةراتا اميلا حريب لقي مو اميذ حرت امورلدق ل. - لاز اوزعج ازا تارم الادواملاو
 تيل ىلا ثءافّش اري از ييزعل الوعر سلاوا لزما ىزلا ريس امال عافو فن انيس ا ايرصار جوان اسف جريل ابو لاف تاو ارزع ضوقولا مثلا | جربتي امو لاو لف ياخدل ىلا علك ال دم اصلا لامعا

 نيو, د مدعي لاعذلا خل الا م"الال ل علا فطين ولحس دا شد اند زادي تما | | ىلا انتم ا نال بيلا ملا ىلا بسيطا مكن ىف لانو مهر نكو هووعضو |ريف هز ين مط
 ىلا ةراشالا مزعنافدوصقماب ناوي منا هربرت هأمشرم اذا مارق حلل بينثل او عرورلا انسب لاوترفصو يراك يوك يفلا ل رت نم لوالا ل وش اوم لوغا ىذلا رق سل نائل وعفم را ل بسناب قف اوت نكس لبس || ٠ سميته ف سرازلاب عا انت حا بسيطخ ام لوصولا قف برم الو

 رص ازال زم اذا لوق نييسا ةرايغو حيوا ناكر از هررقولو منْ ازا نونعبت نورث قر ابعوازا ف لعادلا تافملا نب نمهزرب رفصو بينا ماع لوق كسل صرير ناشبب م امبالا فضولا

 3 اعلا نوم ناذوكب الو نديم لكى غل م الرمل 7و تقو نورتو نوعي ىاددقم مئاعوورموملاورثيكن بارق ىف عفصرب ابر تق كك مؤ | ىف تاايرؤملا لمثدا نم عاسلا نال
 مير لاعالو نانعلا ل لثب الهلا فاضلاوريز !فاطمعال مك مالو تقرلا لذ حلم ربما نال مالم ةرلر قدر ارق ورماع ندد انوارق بقلا ماعوج رون ىاذر سبب رز حف رلاول قو ىف فص

 ناك ارث اب انام” ن افانعم زر اذا اندم ذا اهل هاما فانلا ىف حصر نمو املي امرؤ لال نارعب منال ةرارق وب بزل زو هلع ال ملا ضفتو قو رشم كلا مالب نيل حب ىلاسكلاد قزم ةرلرق اجاب

 دان وس نوك نا لميا لاو عوالم ع اذا فلاحا وو ووك رقم ياو عماولا هز دش انو روق هلل ك٠« د عبو باذاذا بزعل بزعل اي نع بي هاذا لاك
 (ئدسري دعاك ى' منا نولي نا لوري ره لغو من لوقإ كلزرلا منوع قزاذا م لوقي نعم ىف نوكسيف اهذم لعو لاش ىلع شل ١ حلاو باك ىف الارجل اهدار الا ابدع نامججدرهيفو ريما وزغصا حفر ىلع

 اهيا لق يلح '[لل م دقد شرم اسال ازب لد بننا تصل مالا لولو نيو عفملا سم دا ايل شو دان رو لاولا لحن نركيو نيب كن ككل ان اكسب رعي ال ىف نفل ريكا سك الار لوف

 فكس ليزلف الجال فز اهناف ل صولا ةزمب نعوارب نضتسم اورق به لقبا هزاوج لاو لق ثف او امعم امس ا ىخب يرسل ىب ال ناز اهبه١ نسج ريفو نيالا مل انمي عف انو ورم ىلا نع درو

 لي نافاضيا بزعملال نمر غصالا لبري روزي ل لس نال !ةداشا قر لع سنا لل شلاو ب انك اا
 ن ايب دارا ىاعترثملا ناكامل باوشب اريك عب ن اوربا ةرزيلا نيرغصالا لع نم ناذربلالار لذ ىلا جاع ى اذ

 كالا ماد ناينلا لح ينك ثا صلا ىسيطي زا متيم ميول صال ىلع كس اولف ب اللا فر ومالا تاببثا
 لمن 1+ ايلا يف بوترالا نن اذ لنك مش باكا تابثالا لاف ياما ىلا ضاع الخ سياف
 ننلاوزق هلل ريغ لبتاتب يلح ماللا ناو امبذ ةدايزنر يس اهنا دلل
 يريم ىاربتن يزلال ف طع نال او هرجورحل ايد سال دا فارشب زنا اهبرظا نامت د سيف زود وأ وعس

 لم” نيفط ىلا نيءازمررعموزج ىل اوربت ىذلا سئل اد اضن امس هرعب ئنوا نوليداوعسٍن يذلا
 لالبلاز مسثسسبسب نلوسد ن وزر مذا نييرمنعملاو سيرد شنو فل لا نربي نييد قمر رق تلا

 ملوق هلع سما مدع عم انفك صولا ةزنبس سنذرذذل بجو اك ال ةرورسكملا لضولا زم ىلع
 ةروسل سوم الان (رّيَن اك صطق نعم سك ع ما ضسكو بفشكن م لكن ال اىطعق لق نا ىلوالا معطف
 ملل اراد مسلم م ناك هدامع نم سيفي نم ىلاوتركذام إف ادؤا دانيال ورق هلم ا لب مورا
 نال بيش يلا دؤاد نينار و ل اوتو هركذ بانا داعكاررخو يررفتس اذرير لا لك مالسلا
 سيسر اؤلاب صقر وق حلل » كقرايطاب اني نم لرب لوا لايبجايرلوق نا لا ةراطا انلقور وأ
 اصف واب رينلتّضفاوم ىنعب مرعب ةرم سو عوبسلا م جر نحمل اؤزاوكن رين اد ابو نرينادركرغن
 م” نايبلا حرور ند

 مو 00 ١

 ش مدضاملا مموتشما ما نؤَسمالا زم رفا ىرفا لصاو ن ايبا حرور لو بسيطخ ل صوور تبا قزملا هز
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 ماسلا زي مبتنقي نمو

 "] اأسلقو نجعل اكو لي, ف نكت تنير مله هعم مجبستلا اهاتوع دوق !لابجلا لح قعاقطع ثضنل اب "لق ورهدستلا |
 -ثريحب هلعجاىا ادرس اهعناصل ل يق عور سل | ريسني ىا ديلا قر ريو وضرمالا ىلعابرسبال اهرج لماوكأ ورد تغبيس هنمٌلَمْحا وزي ياس 8 ء 9 1 ا نه 0

 ريدقتب مرلاب رب د يزل نصل انرخس 5 ميمكيزأجلذ 0ونص هعم دفا > لا'ى المحل َو هقلحي بسأتني 1
 اًنلساَو ةتريست ق١ وهني بورغلا ل! لاوزلا نه هريس اًمهَحاَوَر وم لاوزلاىلاابصلا ىتعمب وفل! نم اهريس امور حست 1

 مامي نم نجلا مره و ناريس عا ام مويلا ىلاسأتلا لمعو ءاملا ىرجن هيل يلي مايا ةقلث تيرحأأف ساغل(ىا درظِقْلا نبع كلانبخذا
 كا ءن روكا » ها ءميلو مسموم حي نعاس 5 ه. رب هلم رم 0

 تاباين سلاف لبقو ةرخآلا قراتلا 2ع بان نِمُدق ني هتعاطب هل اكرم نع مهْتِم لدحب ري نمو هير رماب نأ ريدي نيب
 صم ل ماو ير وللا 000 . 28و هس او 7و مر كرو ومى مي عل“ أم 5
 خش لكوهو لامع ليو حدب اهم !دسصي ةعقتزم ةينبا بيروت نمر يأ مايإ نلمح هقرحت هيرخ أبرتم طوسب كالد هيرضيإ

 ضوح ىو ةيباج عج باوك ةنفج مج دو متبع ف (مارحروصلا انتا نكرملو م خيو جاجزو سادغ سصروص ىإ ىشن هتلثم
 اسيل دعصُي جلاب لاجل نم نخيتاهنكاو | نع كرت الرمث وق اهبل ت اتاني روك َهادرنم نولك اب لو فلا|ةنزجللا ىلع عمتجتيبك

 يَا __وتمعتل كت ىتعاطب لماعلا تول دأب نييك مكاتا ام لعدم وَ هللا ةعاطب وإلي. نلوم
 77 نع 7 ومو و ريس ب سور || م وهيا ر 000 ىتح هتومرعشت ال اهمداع ع ةقاشلا لمعلا كلن لمعت ناو ايمالوح هاصع لع (ماَت تنمو ثأد ى) تملا ناملس لع ركع ١ .- 5 رب رخ وس امر ركشل اذ ءفص ىدابع ورح 200 : ص رو ون 7 داما 7 ظ

 0 هتيم سي سشسيبلللا | علب بيبيبسسب لكأت "ةةاض مهلااهتكأ لوعفملل ءانبلاب ةبقخلا تضرأار دصمٍضرأل ُةّبَأَد الإ ةتوم ل عمدهل د اماتيمرنغ هاصع ةضدشللا تلك

 27 ا هك ساو 0 0 مر مب 11100 : كذ» بهذي مس نهب لاو عخ اند وعر و امش جا ريو

 اواَمٌوُل مما ىا ةففنغ ْنأ مد فشكت اني تيت بم رخال اهيرجزيو طي اسي ادخل ءانيع تلأب هلوتو ةزجكلاب ةكانِم

 نال الج لك ةريتعم ارسال | نم ربي مج تاترلعت
 خيص نم باه رتيارع ىف وري بسدام ايرباص مساب ى علا بيد احلق تبلل حدر! دانلاب
 رسفل نع ايرهعرد حرارعلا ىف 1000008 فاو هللا مسا ل لون تسيل يزل يل

 ىف نيرسا) اوامثمنا ىوررويطلاو عيابلاروصاى ا ليات تلح ام ةارللاىبو مرد | | نىرانم لكن ال رقت ب وصنم بال لايجلا لم لع طع ا, زق لس
 (ميفمت اب نإرضلا ل ظاروق اذاو اميعادؤ ل ناامسالا سبر عصي نا؛دارااذ اف روف نرسل ريس ل فس ا عرسلا لوصا نا ْمَطمُسعم عرس طاو لابجباىلا ابان وعد د ى ا وق سم ا" بسيطا بسن عزبتوم
 . عرارحسسسصت ميس بئس ماعلا ب م اف ما ورلوق سل شا لدار ا» نيج اه ايمريويعتلا نالو | | عممسم ا ننس عيسمل يبس اهي قلب سلا نا لايحب عيبجسم ى نعمل رام ا ىف ءاكدوا اريج لى | عزنا لع اد
 رعب ضئللر يطل اود وجر ؤكسلا نال زل ابا بصخ نكن يش او ىلا جا يفر تخ بي دانا( سب وليت سم و
 انيلء نلت ىاريدف لان اورق لس لكا» لوا ارهغذ ء اشم لا هزي يقف اداذاذ ماو ملا امنه

 | ذات سلس فيي مارعروصلا ازانتا نا لاقيب اع باو ا اارمروصل ازور نلكم ورلوق

 رطب ناكاول انما لمعا نا روق يل اد نب ا مال سل ربع دوا د علم, ادرك منو يسد ازل ابو
 عود نمر يعكر يل أ | ذاتا بسس دصملا اسارهف نسر معقد ناك لوا روصل اتا نا مع او نن ايس نع
 كلل :نابدرن ياقلب لستم ملالسلاب زوق شش ىداص#» دابعلا ىلع | ذات ارشملا (رتدشسلا

 ملمشسلاض يقشر لع نوني واد ىف نول امس انلا لايف اكن جوزك ل اسما ىنب لع كلب ني ماسلا
 .| تيب نيرلارع متلو لك يزنال لاف انشر[ ءلصخت لول لرلا مثل[ ئداع لك اض أ رويس اذ

 ىنلاوريسم اب ارش اروح ةولصلا تيم عاملا وراح ا ى اري لوخقلم زيا ايرمارصو ا ميثزوك هاش وق

 لصتال ىا يحا نم ل وفم لا شسل انداركست عاود وا مالم ارك ادرك علت ناك ودم حن درر صم زا

 معن املا ترمب نيب ن خس ايرل سيسي نا هيد لأس تك ؤ رح لما ضف تسل هرييو لل نا لك اول و لاامل
 ملاوي لعد رياع قفط نو ل سس وا مجدد فال احب دابارتيد اردو عم موب لكن اه عروردلا معن للامن

 هريس فل نضر رد لعل برص زن إ سس (ئل ١ نيزك انسب ى ا لاول حتوم عنف اوورررمصم دا ب الار كش
 لو حلل لرب نيس و ارك الم اوف | هرعت اولح اري سعمل فص زا لد [سلاارش اوراس او

 سيف ناديي لعرالا ىلع اسم ال بر جت عاركاعوردرلوق ليل حرر ا! رز فلا ىلع قصب ل ابلاو نديغلا
 اهشيوفنف نال صل داب عرردلا حب ناكف اب زا تنل واو ف مانا ل يوطملا تاذباسن اوررقم ضوصوم

 قبل ١ ن/ررسملا امل هراش ارجو ابل اب لووغملا,انينابر وق جلال از” ارت بباتت كمرك ضر الا

 رسم وب ف اسب وقيل ىلا قحملاريدارلا نومي نار يلإ اس انها نير اظلاد ريا رفازعم ةيارلا نا عم لوعغم
 ناوي نص س اذلا لأسيفاركنم حري ناكذنا ىددام لذ يدهس نااكو قرص رلاهيعورسفن
 ىريبب نمر ايه مي ناويس وريف ل صخ اًول ل جلا مثل اف رثاع لاند ىو ةروص ف ار شلا ضمد لع

 سب لا نا |يرمطا ن ارب لضرالا ياو ىف نديسل(ىلو لاري يشمل لك ”لعافل!ىب ارنال لع اول نبل
 ترا لب وكر رسم لصرالا نا ل ناو بشت الك ان يسود ضد الا ضرالا ٌميارب و] او فورعملا صراما

 فل ىو ارك اذ عر وررلا عنصر لعت لاما ثييبب نع طتسيل ال سسبسي نا ب د فلز رتع لش للاملا
 ذفني لش ءقريطاهنوك حم اربتخال واسم ْ ملص لكل جتا ىا ردع بسس انمي شير مج نار حقل

 تنطر افاضرا اهدا يتسم عيارلا سمطصرا لاي لك الا ءياد لست اف ساكا ىااضصرا امنصرات ينل يامل
 ليو سابع نبا رارلا جو رسعمل اني تنم ام ريحوما وبر اه ظنلا تسرب ءوحنو يش ابالكا لكاس اب

 موق يك #» بيلا نم عرابزفلا لكس الو سطس | عطتلاف شيب امنت ف نكتنو مس ارم
 ريو ءاكى ا لمني لوق ىلا .فلا زك يرلا ايلسو ربو وا لوم زيرو

 نما هيادلا نال ضاؤما ىلا ماعلا مف انها بماي نمت وبي زب لو ضر احجتومب لب اررهمعم سيل جعل اي ضرالا

 قيلاورضوأ ترش ار رفق هلل تللا» هدا و نئافدلاو تاومالا نل
 نال سنتولا ل ريغ اًلاوبم د ينل انسي شم وف و اصعروق لل .لمجبا بس اورلا نم إو عصرا

 نلاييلس نان سحمان كرش ةرميسم برو رغلا ىلا لاوزرلا موري ارث اسطر ريم لااوزلا ىلا جاهلا نض بر يم
 رقم مالا س اسلارهب نجى ام فشل رق و طللا عودا درطي و رج شا امير خول اصعلا
 بمهخا!ن وم اوف اكول منا نجلا تنذر او تتم رعب ايو لس اذ نجلاو ضرخت تخجل اير وم تا نيت عب

 كرار ريس امنيا لب اب سيفو طصا نم عروب مرمر يسم ذي زطصما ىل ليتيف شنو نمور
 عروس ءافرلاو طاسيلا حلل فصاعلاذ اميل رجو جى ال شن وبجيلط اسيلا لحس منال رولا نا مّفتو عرسملا

 لترى السري ز نين لول كر ل رج هرهبايوطعاذ نجلا ورمل عم ايزل لمجد قو بانعلا ىف اوثبلام
 لوّمف يريغلا نوهت نبل !ناكون نا سنالا سرزييبتو وس باو نس ايعنإا مولر هيلو سلا رجا

 نال“ دن ملى ريطااو ل والا رسولا لع اظزللا ق حك ل صامل | ايب نولي نال مكمل سلا | | ليرشلا سفن اريل حراورلا وورذلا نال ف انعم اددقاناوريس تسقو ىا ريس ازرق حل ىدواص
 عنف ىرقملا تيب انب سحسم مالا يطع ؤاد نا دليل ان مل نيل اورلا مولا ىسرلانايب ناوي | .| فص ن م حرو يون ريس ايذيعو سراؤزطضاب ليت شم نصور ناك اه دا نسل وسيف نانوكي
 تنال اس برالع اوما لرارلغم امتي نيل اينلاءافن ايطسمىلا رب ىصوفر نا لبث تايف ى نوم طاطسف | | لاس و 1س نا ناز تيل“ لأا» ماعم يف اذك رافلا بكار دل ريم اينيبو لب اهب ديس
 بصي م اذ بابل سير راق نم اهرعريلع انف اءدو ب يغلا ىلع سود لطبتورنم اوفر قصرت مس | | سس[ سنا ليلو زل ميلا اس انا لضوررق جبل ل نيدلاب ناكور الا عروب نع عين نم
 مالا ورو اقلك ف ضرالارتلكأ قحبه لدك ف يلع سموم و حور ليتم اع لع مكس( | نايس لينال لاسم اهلا نال اب الواد ناد اريطع ا قتلا ركل نم سلم ن السلم عراد هن
 ىال لوري نمي منان عرج ىادواطصم ىف ماا ذ الا ب ناريس ن اكس ايعنيا نئابسطلا ىف مش لاو | | .ءارشبالاياعرف نوي نازوكتزيدي نرءل قلن روق حل لمت ريب ورانيا السا عيل نكي
 ب نورك ىأراذ ا مول ى صلو م نبك سرس رغل ناكن او بسك اورل ناكن اال ازلل لوقيف سرنا (لصتال نمر ازززخسد كارد لحفل صن عبو ىل نولي ناو لما نم نجما نساك لير ورجل او :راجلاورخو

 روس ىف ام ف اننا لامع انادي زب و نيس[ ن ايب وا لاه نا للغد وزوجي وار رؤملا ازرب قلعت نجلا نمو
 نبل لبلا/ ب عرصملا ان زج بيوصنل لان نداذ اوت انب لكن ب ايبشسلاد ل اعترلوق نم ص

 (السلا يلع ن السما صيبا اذب بارك تمل اتمنا ئىشى ال لا ب وفزلا تلات سكيس! اء ل انفي. دي ني
 | ام تناك ضرالا ذلك اكوتف اععا يتمم ب يذلا نوملشمال نبا نا ساما يلبى تتر وم نجلا لعامل

 أ ىورلط يزعي نابرلوق سلال كا ياوترم انه ماكس طرت دداعتبالاب عفر نم غرز نضورلوق
 رمق طيرطظ و اري ال شسيج نيريرص قب ار يع صعتسا اولكر اذ نمط روس هديب رحم نااكزب ارسلان

 امل لص ايروب كلذ ناك ابوي يؤلم ل اصحلا نم ظهرا ملكا او باسمي "ضرك لو تن اكسب ءاملاب
 يامل قربي نازوك الاد  ًاسنمل لكابي رصرالا هربا ىلا تام ندعم السلا يلعبان ايزرلا بلل ىن ىلا ال اب
 فلا» نارزب هرب واتو لبث
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 د مهن لبو ممدلاوماو مهتتح
 قرني نق وشكل هلع فطعيو

 كم دادخاعتيب ىر سس حمكلا 5

 مهقرمو رعب نمل ثيداحا يح ةكلأب 1  دقءابوج» 2 4 ل واد رب 2و مودم ل رواقم اهاعجإ ماشلاىلا اناس ندب رعاي ةءاوق
 ظل

 لرريتكالل »

 نال الاجل ةربتعم ا سانتا نم قربي مس تاترياعت
 ( سعلا لع زفر لاا روعصو ىلا جلا ب اسحب خس ز وك لق تسل

 وب 9 كفو سديم و اذن ورك نال منسم تاير هوو رمق كلو لع اوديسأل ار اري ليل و ايري تملك اذ
 نوعلاب وق لس لواضيب الط نم نيزطم علال لادم تيب قر اكرادتب اد ٌمخسم قرش شر الث نب
 سسلا» ناطق ن ديررقي نب بسحش#ن ب اهنوب و برعلا نب ميار مسأي تيبس ليج لن ب المر عو زلال
 (ىواضيبلاو ف شالا نم ل اهسو نيد نول اسيا نمي ارجل غو نا تماةيلل
 نع معارج ناسبلان/ن تشاهيواراى رك لا لاق وشو سس نأ نئوم ىاتوزن رخو يأن كيب لق
 ندا نبأ نول لق رواد نجت هذال اجا ضم امهداهتت ف نت وبلا نش ةرعاو لكو اهل هن نع ىرخاو مبرلب نوم
 نكمل ةرماولا منجل نال عام اب لواارغا دال ىتمارل يشاو لمن ودين تمن لطر لك يف اسي داموا قرم املا
 رتداسأر لع التم لم كارلا تم ا/ىدسلا لان نجلاء شا نمر يك كا» ىداولاباوهتسا ا
 هلام سيلروق شا لا« ماعلا اذا, ديب انيف سخن رن ركوفلا علوا نمل شكلا شم ن حب ا
 مؤ عمت خرابس رايس روق كس للا ءاوعلا زيدي ى ارتبط قريب كك ذف للديذانلب ان ىوراذك
 نوال لاو خلا ءاملابيايوبو وق اس ٠ حاملا ن ثلا هروش نع مزيج طرا روع نعم
 رتفص ىل,ن وسوم اف انها نئوبسو بصصصلا ىا حلا لل ليسا ازور يوصل اوقرشلا ىم و عمزرعلا نان رعلاو
 ىداولاوسا ميدل امنع سلا ى ني سابع نما لاق راوتو و بمحص ل سن اشيارب مي داتسزت سويس اؤلاب نعلاو
 نايىادزفم تاوز سلق حكلا# ١ نايا حدد نم الما داب اجزا بس كك داد مان نب
 ءايلا تكرتتن وذ ل صاو ذوو شن :ءال اهمال ايلاو لكلا نشئو اول او يو ؤرلصا نالورم تاو اظل
 ن الار ظ فل ئي ران ن امج َيِفسفو انهو اولا صفع /تاوذ راصنافلا تسبلّففام لبان او
 هزي ينستب للعسل صال ىلع حس اشلا لوقف نانو لاقيفواولا زم لبس ظني ةراتد نائاذ لاق
 ناىزل تاز نسف و نمرلا ةروس ل نييسا ٌةرايعوواولا نزم لشد اهم لصال اريذروظنش وصلا
 نائاو لاَئيِذ |يؤللا لع رناتل اووز سنسر ام الدابرإ اللاوو او نيج اذ بوؤرصا ناق لصالا لاورلا ابيها
 لاَ رو لادالا طم او بسيط ا فو وراد ويمثل تاراذا ىو ايف عملا غل وق حل لش
 لوقو قري ركل نم حت ع شالا سوم ندا ىف عش طوق لس لس »ب نرسل زكا لوقت ا دير ملال
 و نم ؤشلاب لكا ]رقيب ى١املرتو لوقو ورك ىلإ ةرق ىبو تفصل وصوم ا ف انما ند امبنا ىلا لكا و انماي
 حدا ةرابع ريع بسيطا نه نق ايلا انهو ناو انف اكرا نكسرومجبا ٌءرِلَو ىب دل فص واخ
 قحملاوزلا نمي ف ص عرار نم (رعطخ ١ تين لك لزب او لكبر مسا زنوبككسو ف الرا منميل كال او ناايبلا
 تاولّقلا ضحب ىف راجد لكالل اين امم | نوكين خت لب وجدنوادف غراب هد يراطلاب ومر ب ام نشب

 اىرانبلا انامل ارالاو سدا كوز جن لكو را وهيش لك لا نوكين ا لع حلا ىلا لكلا اما
 دق هلا را"د الك ضردررسو حرلصلا نازك كرو للا لثاورو كنا

 عم لوعفم ا رازب لع يملا رايب ابق حلل لكاس مرقم نات ل وعطم ىف كلذ مب انيزجاك ا للف

 3 ظ مم. 586

 مم/ قأشل !ليعلا ©ينْيِهمْلاِباَنَعلا قاعي أم ناهلس توم نمر هرتع باغام هنمو علا نك

 ةل يبق همدعو فلاب بم َناَكْرَقَللشم ةليل و موي. هتوم سعب اصعلا نم ةضرهلا هتلكأ اد بآسحي ةنس دوك بيغلاملع
 ه «مداو كيمي نع ُةِناَمِيَو نبي نع لب نككج هللا ةررق الع ةلاد“ هكر نملاب منكم قر برعلا نم مءادج مههآب تيبس
 ةباب ذالو ةضيالو حان اجيب كتله ةَرَبابس ضرا ىف ةنعنلا نم مكةزراد لعل اوكا َورمكَير يق نيت اوك ص ليقو هلام

 اورفكو هركش نع اضع 2رْؤْفَع تره او ارعاوه بيطل توهف لمق هبأيث قو درب بيرغلاوديو ةبجالو برقع اكو توغرب الو
 قر فغاقركق أمي كوسمملا "داو ليس ىا هنت اح تقوىلا ةربغو ء ًانينمءاملا كسه انهو ةيرع عمج مرا مهني

 اهركوتو ل وكام ىنحمبلكأ ةقاضأب خيب 5 12 لأ ل صإلا ىلع درفم تاوذ يدي ناو نسج في ميو
 أ رك خرونلاو ءأيلاب روما الإ يي لهو مهرفكب اور اَمي جني رَج ليوبتلا 0 و وادمم

 1 5 م ظ ارد. ارياف /قق مو دوصار 2

 مشل! ىرق ضورجتلاو ءاملأي اهي ممر ىلا ىرقلا نيبونميل أي مثوابس نيب ُْهْنْيَب اْلَعَحَو وهلا شقانيامئاروقكل!بصنوى ازلا

 ل1ىرخاة نوتيبيو ةدحلو ىف نوليقب تيم كيسلأهِيؤ ار كَقَو ماشا ىلا هلا نم ةلصاوتم درو :ىرك ةراجتل اهيل !نوريسوىتلا

 رابع َنيِنِمأ نانا كلاي هيفي لقو ءامو دان لمح ىلا هيف نوج اتي ل ومهرفس ءاهتتنا
 اَويَلَظَو ةمعنلا اورطبف ءالاودازلا لمحو لحاورلا بوكوبرارقفلا لع اول هاطتنل
 20 ” 1 ك1 قط دس راو اقر او 2 را

 | انبع ٍتالروكذم ا كلذ 3| قيرفتلا لك دالبل ايمهانةرف قّربم كج هن ةرم و كاد ىف
 .هفاوغأب م1 همظ نم ابس مهرافكلا ىا مهبْلَع ةيرغتتلا ةفيفجتلاب ٌّقَّكَص نكلَو معتلا لع ِرّوكَك ىماحلل نع راكم م١ < ءيكر تك”. و داق 2 ولسا ىلر ٠ ك0 هه هين و سك رع 7 مير

 ظ . نايبلل 2 نبنؤمْلا نضيف كل ىلإ قداص هرجو ىا هنلن ديدشتل اي قدصوا هنن قفيشقل اب قدصن وعبر هنوعبتتي

> 

 مناظتالخ هايج مياغل

 و 7

 قو نيب يراولَمقر هالو ليل ىف نوف نتالي
 ف فارع ريشا ةرثك

20 

 ا 7

 د اا ل

00 0-1777 

 امك

 لأعلان غو ري يل ع يضو كر وفكلا بسصن 9 رعاؤلاسل عم نونا اورمار نياوعن انورثل نب اووركىف لروفكا عفر

 وتو لاوس بساوج ل اداش اوبم الا شق زياىارلوت حلل لاابرمخو سكن يي قا عرفنا ىفاوفاك
 سن ازيو رمل حب ىزانيمال ارم ازهياد نايرناصرف اهنا نضؤللا نا حرف ارا ىف ةازاجاب مالا افك
 متيم نرجو وق حلل للج» اهنيباءنز فيكن اصلا نا ضيم رلا غنم اور الا الا هيل
 حااندافس ا نيئدع ايانيراولانقف. لوقو لا ناتنج يام ثكاسس ىف امس ناكرقل زوق ل عض ولحم لا
 وريرتنلاوسرتناا عفر يتلو نيت مج كونو لاى ذولا مدل (لسراذاونعحذلوق لع نما ل نوطحم
 داهشالاو هاهملابى عين ادد مداد تاربامف نكمل رق هلك حرس آر يلقتنلا لعق فطع
 ال يسن كلذ ام رابملاو يتلا ىف ىف الاريلا سموم“ راو شيل ىف ءعساو بص اورالاو
 ضهيفلابسنم ل صتم رق ثا عيسد تال برا مب قاتل يق رب قدرت و يلا حدر
 رف ىفرف اسلا ليي مولحضر ارم له ىلا هزي نحب لاسيما امين اندر تدل ىوام 7
 | ليلا نول ف صن نيتيرق لكن ين نلت هارطلاا لاقو كرادم ماشا غطبب# نا ىلا رنا ىف ىو
 رهو اذان نيرطلا تؤ و راملاودازلا مصر ميلا ف ن اسنالا غل اهيارغاو سرا يرق ف تسيجم او رقى
 ى |نيئراوش ءذاسا هزي ن ىااضاوسدت تلم لل ارب لشمال فخ لع لكل نم الاودازملا
 نابوصم اماياو ىلايلو ل وقل اراينتا فورا نحر عاومذ ندينمأ اوراههازا كر صام لل !اسيف نور اول اك
 لوطاونم ءارلا وببرلو اوغطو رطل ىل ى ازرار ان يئرعايانير اولا فرق قل لقب » لاول ىلع
 اهاهع نه ةرإق وربك باو ورم ىلا يبتلا نسرعب وق لس ىواص» ليا عملا ف بتل ورطسلا
 ليو تاءاؤاريرزتلاب زوق نمز وفاء فيعمل عضوملاوب و ةافم عجز وافمز ق حط نبل لك /دعاب
 فاسكز ساب افزفلق؛ _ ىواصإ مال اب الو انك لدي حم سد اجن اذان اذ نم

 ليوسف اوي نير يحلو مبلاوها نم ن يبت مي سانا شمر وتب ثسيي م اندحباىا م لم اء بسدبسب
 ا ا نا 1 انيزررت للا روسو
 لائلرضانربتارم وضم درو نيل اكا» نامل اوز الاد مماسجتملا معازغو بشي للا
 نبل اكا/ر باج نع ىودازل صاغ بس ل اقططمر ازهر مغعلا نا ىلإ ريشي ايس منصر انللااىا لوقو ىنج نما
 قرصو ضرظلا باصتنا سضنازب لمد ظز وقف نط هوعبا شيرت سينا ابرة تلك
 ائراصرظ نو ا اًوداص نظنملا نال شم ارجو ىا هربدرو ىارب لوخفم زنا لع يويصنب ل ظف تري رسل اب

 ىلع مو عطضنم, اوثسمالا نايىلا للزي راش نال نحنز حلا لا اذهب نع قصف
 ىلا ىملا لمع ىف سيلا عمو سني ييمؤملا عنب نال اا صسم نوبي نا حرش در ازرار ينل رهين كئذ
 نيه نك اهنتسلا نيجوصعم ا ننال لوالا برق او الصار عبي م نيم يم داما نيو ملا نم ًيرفالارلوق نولي
 ىدامها» نينا منمكدايطارا نجما مب انوع الزوق هدر
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 وريم" لا عملا نايرب اطيب سدو اةرلاولا هركؤازكملسعلا ىلو عقم سم سس ميم |هؤتسا امنا اهبدعا تاو نعل

 م0 ًايسسلا | ملا ١ تنقب نمو

 سا# وع ربو سو و صو همم 5 2 هلي يور ب |ا7» و ع و كم ب سارا م
 كَم ىف انوه نم ٍةرِخْبلاب نمي نّمروبظ ولع ٌمْصْيِلاَلإ انم طيلست نطْلُس نق ْجهْنِبَعل لَكَ َوةوعبتيم ل نونمٌولامهىا
 يللا ٍنْدُذ نق ةهبلامهيقعن ىاَدَكَي نيل وعدا كمدافك ساي ل5 ببقر © اكْيِدَحٍدئَكن نك لع كبَر امنمالكىزاخنف

 نم اَمِهيِؤرمملاَمَو ٍضراْلا فاو توما ف رشواريخ نم ورد نزو لاقي وللي ىف ىلاعت لآقمكعزب م كوعفتبإ ةريغ ىا
 1 ب يب يي يو يس سيب يس بيب

 4 نمل اردععفشت ممبلا نإ مدلوقل ا در ىلاعت دَعَا منَ ال 5 نيعم هرجهظ نق ةمبلالا نم مْ ىلاعت كلامو ةلرش كري

 ضعي موضعب لاق اع !هفن ذألاب عزفلااهنع ضكمووول5َ ْنَع لوجفملاو لع افلا رانبير اَدل يحاور ل اهصق ءزمهرلارقفب ند هور نا داأك وز, لا حل ل هد ل سيح يا 20 ل. ا لادن خلع و مم اق 2 -
 وللا كمين لك مهظعلا يبل قلاب مقلح قون ملوش اهمف ندا دق ىا!قَل ٌلوقلا وأ هذ كلاود اراشبتسا
 م ايمالاق نيب نيم ٍللَص فو ىٌرُم ىاعل نيقنرفلادح اىا مكيدة ريغ باؤجال ءلوقيدلد "كلا لق تابنلا ”ضكلرطملا

 كبس ل يي يت ا ا

 ابيب مم لق م كتم نويربانال ©َنٌولَمْكت قع لحن الو انبن ذا اًمهَرْجَأ اع َنْوُلتال لقول اوقفو اذا نامبإلا ىلإ عاد مم طلت
 00د

 هد | سسششسيس٠سسسلل

 ايملعا فداك هبمكعيام © غيل سلاحا حائل َوُهَورانلا نيلطبملاو كدحلا نيقحملا ل خد ف قلائد مكتج تدي عت ةمايقلا/ ذي 7 مالكوم و هام ذا هس لي حورور بوم رو
 هل نوكيالف هقلذل يريب دت ن © وكول هرم عب اها ءاَوُه بدل كيوقداقتعا نع مهكر 5ك ةدايل! فم هيل نر
 نيرقاكللار ندم رينو ةدجلاب نينمجمللاوشم اري اَكلْإ هب_مايتمإلل مرج سانلانملاح الإ كيلوا مو كلم قف كبوش

 9 ا 0- 9 ى د 5 5 5 ١ 2١ مه بيلا 1 سوال اك : ا 25 5

 ركل لك هيف ©َنْيَو رصد نإ باعلاب لْعولاله ىتَمَنولوفيَو كاد ”نويلعيال ةكمرافكى ا سال رثكَنْكَل وي! نعلاي
 ١ < ١ رس واس وك سس اا 2 ع مور ةرم سب 9 هو[ 7 واو

 1:نادقلاَلِهب نوفَنْنَل ةكم ليها نم اركي َلاقَو ةماقلا هويوهو هيلع ْننْوُمردَمتتاَلَو كسل نودددماَل مودي
 نورفاك | يوي ذإ ثمحم ( ىَذَت ولو مدفىلاعت لاق هل هاك ل ثعبلا ىلع حيلا ىلا ليجنالاو ةيلوتلاكم دقناى ا يَكَي بئر
 تت ةاتنا تتت 1 ا م ع سب بم سيي م سبسطسس يي مسن س

 1 0 ل ؛و وزر اس ور سد انا نا هروو مول لا .: ووذردمو هددعو ضر /5 م ويوط ود
 5 نعانومابدص تما ]ول ءاسكرلا اؤريكتسا َنْيْنَلِي عابتالا اوُهِعْضمْسا انْ لوُقيَلدَقْلا رٍضعب ىلإ هضعب عجترب هر َلْدِع َنوفوْقوَم

 رد اول خر دمق لاس رس

 ف © نمر زثذك لب المجد َلْحَب ىلا نعلن ص نحن َوفعْصُسسا نين ةربكَتسا نين لاك ىنلاب 9َنبوماَدَل كاملا

 نيل الم لل قرتعمار سا ىلا نم قربي مج تالت
 قزو ةرخالاب إل نصدق تكلل

 نري نيل قررت حول لال: مد لقاء اولا ولف نع عرفا ذا لص ىلا وكورما نرد صال نوهشنرت
 نم لثر وق ىاهتر وق نح يالا هزيو اهنضوإزع مل كلا مابا نا ىلا ةراشساو نيل ريكبت اوس لا
 باومالزءال ىاورؤئ ب ارجال وق كشك ىوام "زل نولو قتلو للا ليرالاو ءايسلا نوت زوم
 نور متشس نيئمولاناىلاةراشز يفرم نيجرياخ نيك لالض لن واىرب سالت يحس لاا وري
 مصبتمال ىلا تراه لظلا ب سخن اكل الشلا ىف نوسوبجر اذكلاو داش سض ريس واوجلا بكار[ رسلا لع
 انيإلا نول اش ال لثروق ور خؤم ارش ل! تطلت لوقو مدقصربشا/ امبالا ىف طوق كس ىواصا» انين
 ه5 تامئالال لوا ازيا نمر جا ايعت و اتالتزو كيف لمان م طنا لسن“ انميلا
 الانس" ف طلت لمت نم اضياو.ف نيبط ئل | ىلإ ل ماو ررسفلا ىلا مارح الار ئسسما سيت حمم وبلا ىف غلا

 . | لظنلا ور مم جاف نينشا ىلا لصنلا لبق ير وتم يطع امن هجدعا نامجو اسف« ورالق لش
 ىناشلاو ماو رتقحلا ىا ف وزمم ل وصولا اوو داك شنان ان لوصول اره كتم راي ميلا مئالشل تدع
 لالا لل يس كرس و لوصوملا ياو ملكتمارايزاهاوا نين ال ردي ورصاول لقشلا لت ير تم يرعاها
 بفللا نع اعيبباىا فاكر وق هل سس لبا ءاكر موكل اهرب نوح نوره ىا لوصوملام امن
 اما كن سرا ئيملاو عل اهالا غلا ل فاهنا حم عرابزلا لامر اهزم جوخ نا تفك يف تلم اذ اهذاذ
 لاو َصالعلاو َرياورلاكرمخل ايل انب ىلع [ّلا تو فاكر نم الاهل رالب الاورازئالا اف ل اذلل
 ”اضالايوا ترك اير ورا اسي حاص لع ميني | لاح ا نايل اولا نرثي يسبب دلع مدس انما نمل اع عملا
 اب ارعامو يلا ىف نصا رجول ازيا لعب ضل او ناصول لو يلا للاب نب ا راتخاو هزاوجل اريك بس ذرتو
 ردو انالو زم قشتسلو نشس“س يلو س علل ىنعيانارعب ايذالا لبق الم زل ابررلب راع نكت
 لن لسرا امو لاك ءانلا خيم الا اب شم الا نمسك لسرا امو نحملا ناذ تحس باي بيج او ووعنل
 مناناروق ةيزكس اووازيتسالا ليجس ل سى ا نول وقيد وق حل لاو ءفاكس انللا لا ندطم لا
 الورلوقورخاتا مورا نا ىانع نور است لاقل ىوداص»» نيم ٌوملاو ىنث'بالذلان وقدام
 لاوسلا نال لاوسنل عيا سينا ياوجب نا تملك ا متولطموبب اك اجت الاو (مهعملا مدا ناىا نورس
 رظنلاب لإ اطم بوجبا ن اب بمهتباورلصا نب ]تدل نوركثم منان يراوجلاو تنقولا نيج سلط نع
 و تنحل اوراكن لا مه دإم نااالا سقولا نم ماحس الا ةروبص لع ناين او ماوس نال ملاوسملا معلا
 بسسإلا نمو نئاورفكن يذلا لاقو وق لش ىواص» منع سري رسلان وبينا نيلاطملا بسام
 ندكرشملا ل اك ب تكلا بالامان قف اود ميولأس ل اهنيك رجح فص نا مل اولا باتا لبا نا كلذ
 وب درر اوجو قمت ينو ءاىرددزت هله ىواصا٠ يري ني ىزلاب الو نّآرقل ا ب ناو نا
 مانو م نهرسرقههلشل- ل« نانيتسانيذلالوقيد لام تربل وقد هوكو اهظخام تيد

 بيسميطخ

 ناشلاورمزاولد اج ان سدا لش ف اينسوبب نمو قبلي اتم نعرف نسبا نمل نيب نم سان ظن

 رتللادلا بحل اب امزب فلادتلا بد فنك ل دلك ن يندصلا من ىو ريت مَن اكرم لنداوم فرو لو صوم اهم
 ركل يتم ىف وا نإإب نراك شل اب ناييزلا لباقسو تابقلا و ماورل اب قرعشمارييبسالاو شرورملا لع
 راعش لاو مخل لن روتي نا م نمرلكى ال ورعل اوريلص مينو اطيب بشلل حتو ءايروملا ف توت
 نامالاةل باقم ليان ءدصلاىف ىتلا عرايا يل لم ىرطلا نم لحنا لانو لاوز ريال ناو ترسب
 - بلش قوبل الاب نت نيواارمرذاكوم نم عرخلاي نصؤموبب نم لقي م زءاو والا ءلصناىفروكرملا
 نوزوابتيك لنا ىف نورفتسام# لورا نونتوبلال نيف اكر 'ناورطلة رخل ف ف2 ف داانااب نوي ادع
 كرامازمواعخاوإ خو غنى اةرذ لاّمشبلوق لس لقبا رم وال والاد ء1ن يقبل ل
 ىلا تمعفش ل وعن كر اقبلاول ل اكع افشلا سني ءولعس مالا نا ابرعارصواريفد أ نذانمل الارق
 (معضوبر طف لوعطملا ىف مالا يدار ذاءا تيرمادحل يلع( ال ظنذو ايار ادتيلاويلالاق عشت قلعت ا
 رواؤشلال وع نعرف رسما ثملاثلا لصالا تف ا بس ( سب لكو عش ل وعفم ]زم ادا
 ومب هر عروفشملاوبب نولي ن ازور تلا دم تتسم مل نا نملالارال زد اقشلا حفمت ال ىا درّتملا
 للاعتن ان مالا مل عوفشملانديعال ةءازشلا عضم ريرنختلاو لولا ريلع لدا يوكن سين عف اشفاورمب الا
 رمان عاؤشلا عفش الروس رولذي سيل عروفشملاو حف اذ اوبب نولي ن زوو ريف اوعي نإ نييعف لا
 ىااسف نزالاي لق هلل حر»م اعلا مالاإ خيلبتلا مال ىف ملل ىلشو عشت نإ نا عفاشلالا
 راكب مثولقن ع عرزفلا ف نسل ب مل عروفشس او نييغث الا ىلع ووعي مجبور يغعلا نا ىلإ طم م ارسل ىف
 اهرفواطقوت» نذانلامبرتدار اظتنار من نم اسلا نير لاذ شو نزالا يالها ىف ءزعلا بيرام ملكت
 عزفلال زا نزف لاوط انايز نوعفوتيو نوصبرتي ليك ناكل مام/ن ذوي لبد (ىنينسلاو نيجارفا نم
 للبارهرا ول ا كت ذا ل اهترتاومب ف لسلام الكا راد نيرخأتماىار لجيل بو اول انف ناب نم
 يف نمل لوقلا اولا مير لاقاذاءاضعب ماحب لأمين جاوا خل مقفل ريل نم تونس
 ملوق ناف مذ مونرو ”لئاله مول ذر يمل انازر لشد ناصتفالو قر ايزرن نم ى اوتو انعم جحا
 رنا عم نب ساونا هس ايم نبا نم يام ني او ىيزتلاوبىراينإلا حرم يفد ملوانتيرثسلا نو نيتك يذلا
 ةكالما نميعي نسما نا لائئي نر نيو لكم طبقا | لخش از ضو قعم ا | ىف مذ شييراعا ةرعرب ىلا
 ل امتمالكن نورعربمث ارت ذايالارعالع فتنه مردعا يزيد الذارم اقم داعين متو اعتش منا ني از

 ' '؛



 ”ممايسلا اقأ ظ تقيس

 اكل لع هولي ردك نو ئأئذ] انب.دكتم اعيبفركم ىا راو لكل ركمنَب اوكا نين للاوُفِعْضبشا نَا لاَكوممكضنا
 00 ا ا

 ف لل ائلَعَجَو_رجيعتلا ةفا هقيفر نعلك اه افخأى ١ ”باٌّوعْلا اوس اكل ناميالا كرتّقعدَماَرَي نآقير فلا! اومَو ءاكوش
 20 سس سي جيبي يي ب بببسسسننللل

 ًاهؤاسؤد امْوهرتُم لَو كل ريك نب يَ املأ اموايندلا ف ©َنْولمْي اونأكات ءازجال) نور ام ]هر انلا قول ىثزا قامخأ
1+ 

 د قررا ط سي فر نإ لَك ©ٌندب دعب ب نحن امو نم | نم لو لمدن كو © نور ؤكدي دلير نومحنتللا

 دقت ناي ذك 5[0أ [ و كاوا و كلذ © نومك ةكمر انك ى سأل ران كل د ها تبااشبب نمل هقيبضي ذكي انتم آي نمل
 رثكو تعبًالثم ةحسملا لمحااءازجى ااوءامِِضْعْضلَرِمل كب كإَم َلِدَعَوّنم| نم كلل ابيرقتاى كنق قل كري
 _ ل ا طبالاب ناقل وَ َنبْلاَو عوج ينعم ىهو ةفرغلا وارق و كيغو توملا نم ©َنوُيوأ ةدجلا هم يضم قمه َو

 5 اماما هِداَبِع نمْراَيْنَمِل هعسو َقْزرلا مسي قر نإ لك © َنْورَحْحم ٍباَّنَعْلا ىف كيلوأ اتنوتوغي م« او انزع ُنيَرلَق انل نبت

 قري نآسن !لكلأاقي ©َنَيِقز لا يَكوُهَ مف ريدحا ف عنك نقرا امو از توليب نمل وا طسبلا يري] هقبضي نكي
 ءاي _لةالالادياو نيتزمدمل !قيقحع يكأيإ رالؤلما ةكلَمْل لوفي هش نيكوشملا كيج ْوْوْسْمْوَي رككا و هلا قنرنهىاهحلث ع

 ل ا 5 و را 1
 لاقتنلل لباتتهج نم مغيبو اننيب قل اوهىا مهند ْنِم أنبل وت كبرشلا نعل اهمزنت همس ©َنو لن ثيابا اهطاقساو

 0س سس

 كالو ىلعت لات مد نولوقنر اعف نوقدصم © نوب وو بأ انيإز«ةابحف مصغر ختيطب ىا نيطايفلا نفل نوبي اوك
 هسمسبيب-بإ ها سس سس سبب ب -سلمسسلللللا

 1.5 و سراإ مح يح وو 7 0 +« باك **_[حد 7 4 4

 منك قل راكلا باء اوفومارفك ايم نب ماو ابي نعت اوك َو ةعاقش انت ني دبأ علا عبل نيد ومجملا ضعب ىا ضعي مكضَعَ
 با

 00 ا ا ساس سي ١ حرس ا ١ هلال ”ك واع اير. )5 يم اى ارا رس ب ىو بحس س

 لاي نك وعمل كي نيل ُجك د [نهاَماوَق هم غانيبن كالي تاحضاو يب نادقلا همي: هبه لا بركب
 قد و1 و لو رو ؟رامص ذم ماا دل د كلب كاسم ١ ا -_ِ 7 حافر“ ١

 رخال دهام حهءاَجَمَل نارقلا نسال رف نبل لاك و هند |ىلع ئرمفم بنك كول نارقلاىا اًوهاْراوَكَو مانصالا نم و

 م5483 ْنِصَنْييْلا بيكو كوب نكنبإ نمف يندم بم حمه َمْلسامَوأ يوني ينك ريف تبا امو ىلاعن لاق سب ©:

 نبلالع لع قريتعل ار سا ئتلا نم قري رج تارت

 ْ نس اينإ_ضطعلا كرت انس فم ليث افلا !وذعضتسا !قيزلالائوروق كلل
 (ال ىف تاني الاقي رطل ب اضط املا تادف ب اوت ابن مش لك الورم ويعم | نيب ذلا نال تمل
 تارا ىارا راو ليلا نواصل ى البروق ل لس لج » لوا رس لك يف طعن ينعضتسا أ
 مفانهاو بميطخاراسنو الي انب مل مج نمل نيم نم مازجاملا ناك اول اي مدخاكم بم را ولطبل اذ ركن م اهب
 ليلا لم لبر وق حبلا ٠١ تالا ىف عراستتالا ىلع اياو ىزاجملا دانس لا لبع اواو ارنل او ليلا ىلاركملا
 فرم لاكش اردؤانم١ اني منم اهدهؤرطل ىارلوقوو انب كر لب اواص نم ارجا ناي ىام«ل نما نمبر ]زف راينلاو
 لك عو نرركام ل عج قل عال ىرج اجاب وارب رولكس داك شري ل يعطملا ىرجب نظل رارجاي عراستالل
 هان يؤعضتسملاو نكشملا نم ناهتيزطل اى الدق وس لس ىقعل زاجل نمو نيبو
 سلال سيكا ف اك ب لسل او تاب لل حل ةزمبل اذا ارشعالا نم اذا يملا وا بحام نع لك اب اخ ىارلوق
 ىفهالوالاو لاومالا (اطعا امر نحن اهياينار ناي مولف ىااوال واو لاومازلا نمناول انو لق حق
 ةزكلاىف انني الغ ايندلا ىف انمركا ىل ال ى) نير حمب نحن اموزو َءرخألا ىل نب دي الذ ف لذكن ام اذاداينرلا
 نك ض يفك و مع ةراملارصو ملثم اور لقى اير نا لقلت ييكتس ىواعص"” ابدت ضف لع
 و ىماحلا ىلع عس وب اهرف يملا ىف الو بلا ىف يلع لذ ى املا قزرلا امسي نيوكشل اما لعر وديك زلا
 ف لع ريت و صمقو ىل صنت لع خس ل اهنزرو احم ايس مي ارتد ورم الا سمت ايي و حوطملا لب معي
 بازولاو باوثل اماه لذ ل مس اني الف ذلابلا رحل لع زيبملا مريم تأ مصل ذ لك أ تلد
 رتم امج امودزرلا نال ما لاو شل |زرزع مرت ل بوق #2 لمت” اص دعو نع اطل امطانم كذا
 ؛رَضَنب اررص'يصضن يقل زان يع رقو ىواضيب ءلصخ او ىوتسلاكض وزو فص اش الواوا والاد مداوم ا
 لات دءاكررصم ىخاز شمالا ىلا ةورعاو نبحم رقماو للا ومضلزلاو لاو يابن ضالا نم ال
 ددصم ا ل بسن عموم ىف نا ار يسم اهيررطت ىا لزق زق حرور ايري انوع مبرسقت قلاب
 موا ريف نم [نمالازوق قيل سس لاا هدرز ابر نع عريب ى ا شرالا نكتب اوكا ازا لاق دمك
 ارطضو عراهزلا اك مهاوما ىف ينعلا نم الرب رب لكى نا ىفاشلا لح ا يروصنمو من عِش (نطتسسل زنا ابرصا
 ءادئيالال م حر لح لأ نم أن م نا شمل كل ادي ذ كيادزاج اذد ذاجول و لاقت مط اوم ار هتك ثوب زراب س املا
 لتاورابطمق لف هراكلا ثاس نعى اوريعو رق مهل لب, ن وضل رازج ب ف دافور و
 لكروت هلل لك»» نينجا هنا لم ماللاو فل دلالعىا عمت نعثر ق هلل ىواص "مسي

 لوالائامل ةريانم لش وررإ اكن البت قل ّس ةررل فن يالا وزب لق ىلتخاء اني نا قزرلا اسي يبرأ

 ومبو بلا سرور طيسبلا سترف نيو رارتعاب رعاو صخت لع لوموزرو نيو رعت صا ا ىلع وب
 دهر جل[ لقال يي لكو نينؤملا نضيف هزيورازرالخ ءلوم والاوإرسضملا ىف لوالا ى هال

 ءاذسي نس عمج ار يفريضلاذ ىاءاشي نلوا لوقو اررسبلار عّق و اميل اشي نل حم ار ل قرع اذ ىا طسبلا
 زيوجسك لا ىف لخوض ة ول لق: ررقي ورود لع ءالتبال وقد نر يت اهذ مسبل اريظب ا
 قزارلا نا لاء لزب عفو ول ىازلا نانا لكل ايزو ت حلل نيل ل وس قفنم نم نضر يطعي
 نايف نويببسمس يعلاو قزرلا قل افرشلاذ ةروصلارابثعاب عمجلا ناب ياه افشل اوم رماو تبت ايف
 برلاو رل ل ائإ او قزردل ل ضوملا ل قلطيإ قزارلا ناي بيم ا ريل ل ضفملاو لضفملا نيب ”كرا شم ىا تمل
 قادر ل اًييربعلا نا مخ لصومو قل خزن سرشلا هير طرف لاصيلالاب فصول بجل او نكرم الاب فدو
 لاقيىازلا ناشا لكل اير ق تل ىواص,س ىلاعت يرصتخما مسالا نسم ال قازر د لاقيالد انس
 مسلوق 4< »لما نس شناوم درصاو تيتك اىف قا زإلا نا حم ابريل يعل !زربرزوزطو ايوه لوق
 انيلو تاادتتولللا لراس اكل هرماو ماوتي ننلصرلا ل ايعو لاهي ىارتلم اع قزم
 نا قحملاو هرج ىلاوملاو ىلوملا ىلع حتي ىلولاو برغل اوبس: ىلولا نم :نلع ام ىب د ةاداوم ا فاطغ تالاوملا
 اونا ليقو مل نوسوصو ام يفوت ا نبا واجب نيمو ارق ملك لرام»ب او ىذلا
 تانب مناور مث نممانا نوم ريو نمما نورتو اكرع زخم دابإ دام الل منا مل نولي وما نولشم
 لكلا حمي اب زثكالاو نونمؤممقلصس بمدرب ن ونم زم وق وأ رشم أ ميرال و حس قاصدا
 رجل, لع ليزر اذ نونمن م بم ميلا لوقو ايف ني اهيشسلا نود اسم سعت لمت نافل ىفو باس هأ
 نال ميزيلااول اف مب طادالا وعد نع او زرمح بل ملا نا اهبمعا نيتوتد نم اون اذ مشت لو م« تلال
 رلاع رم لمار ثلا حاطب مروج ولا ىف لعلو مبم نونسوبو نبجا نوريعيلافايمإ اال اوجلم او م«واد نيذلا
 يا لمع الط ال تلا نو ربع اناكل اون اقف نطاب لعن الا ورمل ةدايجلا ناو انلاوراضللا نك
 للطي ال بلل !ناذ بولعلا ىف يلع مع الطا ني ياوذوك لثل بلل لم دنعن ونمو م متر ولاتد
 افا منال فخ نولي كى ذلا دانا بانعرلق ف فاضل اذصو ةرجب اذ وريلا ف انعم اهصو [ ضم لوصوملا حقو نوب زك سب رمل لا وق للطلب” وصلا تاذب يلع نا لاق اك شلاالا سيف ا
 ةونراداءل صوف رشح ا يفكر يؤ دنخ انسب امو هوسم الاب ل سعصوف غلا يف ب رمال بازحلا نس
 شو نم للى ١ ىرفضوبب ليدل ول دعت اولل نإ مريب زكى ا فقالا اق حلل لم"
 مم اب نولي دان وسدي لو جلل ىداما»ر بأ انا سب امىررفم لو رينا ىلا_ربن
 نير نظر موال نال لبق نم نابر قولت لل ب اتعلاب بدني د لرشملا ىلا مي دتديل ىاريتن نئاقو لالا
 ىارنجتا اراثعماو اورق حلل دايم" | اليغساا» لية فان دهسا وزومو
 هدرعلا نمزج ئيرعلاو رعت اور اذمعملا ىرواولا لاك يررلا حم عرابرمل ار نسحلا حر عملات لئلا اني ايرث
 ا اصف ضريحم لم م انيئأ امر ل ايوزوق تطل حدر
 لص طوير لك سراويل لل وق عمو روا لبكن مد ربما برز ع اطعم ل سراويل ز كتل وق نولي نامت
 رشم علان مدزظتدا شعم او نئلوالا نيام ناك فيك لوق نال كب الريف يبل نوكو اوف
 ] لال نادم اهلا ف اذلر يحل او
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 موهرطاف طك وب ظ ١ ١تةديبع
 ناثكتنلبببب#]ت“لل“#“اللا

 ك"زهالاو ةبوقعلاب مهلعىراكلا ريدك اَكَىَيَو مملا *ةي اوبَكَكَد لاملاةرتكورمعلال وطو ةوقلا نم مهيأ [َمَراَمْعِم ءالؤهىا
 توقيصعتاةرخآلا ف © لير ٍاَنَع لبق لب نوبل كين وهام نإ نوتج فد نقدم مكحاَصِب ام اوملعتف “وكمت 7007 ١6 7-5 هم ١ سل رطب و هر سور لرك وذ ل كب م 9 ماض و الص + ا هلك. 0 دس مت ادحاو اهحاو ىا دامو نيعثاديننتا ىا ذم لجل ىذا نإ وم" 3 ليلوي ركاشيلنقإ لذ ةققوم متأدوفتاقا 2” ش ١ يس . 5 .5 وأرق“ جح م 7 7 5 9, يفتش اغتسل كيني

 1 ا م يس ل يسم 1س ا سس ل سس

 دش لك ىلعوشو يللا علا هاوث ام ٌىرْجْنِإ ارجاهيلعمكا اساالكا كَل رجأ نبق غيلبتلاو صاذنال !ىلع أ َيأَئ ملم

 شثاكاو توطسلا ف هقلخ نع ب اغ آم © فويل هك ابنك اهيقلي "ّيحلار فندي قرن لذ قرص ملعي علطم م لِي

 ىاةييْطَت لع كِضاَميإَو قحلانع تركض نإ نق دش اهل قمبمل ىا © ليو أَمَو رفكلا أب يربي ايوممالسالا يخالف
 او ره 0-0 5 ما لا حلل يرون” 5 لاخي وومصو ا لم هع ءب
 ثمعبل ادع اوُعْرْفِْإ لم اي ىرَتْول © بيرق ءاعرل ٌمُيِهس نإ ةمككلو نارقلا نمور ل ٌتْيَرَيْما نإ واهِلع فالضاملا

 1 سس يس اوم ص عجب سطس امص تسل

 نسأل نارقلاهلكبعبى ل "هبركمأ اولكر وبقلا ى © نراك لِيَ ةنوتوفيدل ى! نم مد توها اجلطع ارم تبل
 ل ا ا لا را هإ يسرب حا 7

 ابندلا ف لبق ْنِم هيون نق ءايندلا هلو ةرمجلا ىف مذابله نع يوب ناك نم كابالا لواستىا اهلدي ةمل ايوواولاب
 _تارقلا قو نه رع انترجأس ىنلا قاولاق ثبج ةديعب ةببغم.عهملع باغامتئ ا ©يْيِعب اك نم لبمْلاِب ومري نوه لكيو
 اوناك | ميلبقى ا "لق نق رفكلا قمدرهابشا معايا ل ِعذك هل وبك ناميإلا نم ٌنوطتْطأَ نيب مب يح تحاور وعشر م
 هه ه د 5 هن ١ 5 ىإ مظ.. لا . ررناس وع

 تسروا سمت ىثو ةيؤمرط أق قروتس اندلاق هلثالبباودتيملو نالا هباونم| اذ مل ةييرلأ قوم © بيرم كَ
 دي ا ب سم

 ىلع اقلام ضرك توتا رطاة اساور يتئاككدتب هضضن ىلاهت كبح ولي لا يحول نمتكاونا وسب ةيا'نوعبرأو
 نأ الج لك ةربتعم ارسال نم قربي رج تالت

 لررلا هي اذ ىف حن او باتعناو لالملاىإ قوم عَن اووب ىاروت لس
 امرين نال اىتزوقر يلع لدا حسو هاو لصت#ىا ةرعاوبر اظن ارو لس 7 اورو نعل ام
 مس ميلا لمس لوس سجن اول ون ناىانوزم ارتست امل نايبوا امس لوب اكسر سلا
 امونا الامثل اومتننازت لت ووعسل اولا 1” يلملاو مرا نع ضرس سار جول اصل ارم لل اوبصشتو

 بس امتنالاوم هضم( اياب دالاس ينو ىبرلوقبسفملاهررق توزع يفر دصم ىلا ىلإ تلد
 نا اكمل ا ىلع يجاو لوا نال مر اجامورمرما قر لقتل او ىل انمشالاو مبا نرعوؤللا لب سهلا لع
 زيولا ريع لا الر علا هت اني هزم نعم اهبباياولساوق نكس ىواما» فرع دؤملا
 ناس مالك م نونجم ارانأن ماري تا اوراقلى ايم | لسا اه ليقو لملا نعز اوبر كمل ناوارقيرط
 امرت وعم ءرطرشلاء نون المتطوع ا نيركتل اسر لئن لك غلا مج يي سلا شملا نع
 تلفدو منوف لاو وكل اس ىا ف وزر حلاو رارتيال اب نر لكى ءلوصومن وكن او اسباوج كلو فوق د
 نا وخل ن وكيف عرب اارجامعل يب مزيان عملا نإ ليثي نيل ارتعالا نم لك ضو مل( لوصوملا شم ألا
 مل لانك يانك ااكلا نوكيو يدا لع الا ىرج ا نا هير انين كلي مل زباب لع حم وريف اير قتيلا
 كازا لاهل اذبو يكل اب لاؤسلا مدع نعي الردم لوس / لحفل نولي لث اسلارل (سيامنبال الصا لااسي
 ماساال لق وقير املاوب د دب اهرعقل ين مل أسزا لتكولا ارجاررزع مد اسال ىاروقب راند الراشسا
 لييجسماذاؤن اد ىرقلا ىف قروملاالاارجاريلع م ساسا لل فرلوقد اليسير ى ازؤتي ناو اش نم الا ارجاريلع
 لريوزمصم أ سمرجتوا نالن ارب[ بو يخل امألعزوق ياك لمجال مب رقما لوس لرقو مهن
 سيفك ليمان ايلا لطي قبرا هلكت لج« ضدي يان
 للاسلا يزد قف اراجيوحم او للملا نع ةرايع اينرحت لات اذص ص اوف نم ةداعالا دامب نا
 ثعابلاو ىئريللا لب هريعيالداروا ئديدالوبماىا سيما لط ايلا نا لئأقدو ىرسلا»ةراهفف ند للبى
 تان لزق وش لا 00 ال يري الوز ريضزب ل لط ابل! ريت ل يو سلا ومب
 نعمل اثر النت للمابأن يد ترتر لسور يع يلا لسمو تل ول ير اذا نا امل زن بيم مغ للملا نأ
 نم (الا ماعلا قرار قد يري زيا فى مل النمل اابد نا مت كل النعى ل صت نازل ايل لك
 انماط اهيمسب ال يلع الضم لوق هيكل ىوام »بلل ب ابنم مالا زوز شن رقد بزنط باب
 التبااهضهف تدمتماناول ارقي نا لب امنسلاس ايقن اكو ريالا يلا لب انراهتمالا انربدودوسلاب ةرمالا
 قولاب هريرستبف ىلا سول ايف لوك حل لا اردإع ل نيل ارناف ل نق نمو_ازنلكى رتب نط وتكامل
 امناذ لمن مور فتلك رس !نتالوقك امل كدت امنا تدب ناذ لاقي نالب ائنلا سايت ناكو لا

 املاءوءوسل اب ةرائالا نبال |ريييستو اسيومث الر اططو ميلا لك ضملا نإ نحن لب مارب نو | ل نعي |

 لكراذا لوسرلا الفل ىلا هرمسيلنارلوسررما (نناو فلكم لكن ماع مص زبور قيفولو ميد ةعارسبف اغني ام

 رو سزاوبي نمو قش ا بسيرق ل وق سلس كرام 7 ب لوا ناك طوا سو لكم لطب قست
 ىرتولو هرْيرَيَت ض وزو ىرتل وعفا ن٠ لك وف |لفاوئ رف ذا ىرتو لو و هل لس ليام“ متزابم
 نا رموز اهب تقولل ورلد انس او مكيف تسقو قرتولو ى١قرتلوعطملا نا ل مط رععز ف تلو مل اه
 نرديسبمأ انعا تبرم نائررب (دي اين دلا ىف ليتو عزرفما صلقو ىف لاوق ادع سمعبل امنع وقد مارس
 الق | وفرع كلا نوزنخي ن ازلازخأ ىف نوت ايافلا رن ام ف تزن ليو ري يل لارا عبيط ف” ملا
 ارتج هاش داننلامل لاو روق قل لس ىواصا» يمررق نااكم نم ذافاومف مب بفسنك:اريبا الضوي
 فيكى ا مارتسالا لو امتعال شوانتشلا نهار مل نولي نازوكب دب لام ماو وانما م فيكى اور ىلاذ
 ريل لوانتواىناميالا لوانتمب طع نم ا قزم ابوزوق يل[. لمت بليد لد اننا مررعسسا
 (ينرلا يول و نايالال وانت ل كى ا انرلا لصوت | _- ل١٠ لوانت اؤا سوني سان نمو و
 فطع نفيد روق قل لس لاس دد نب سياددرلا نول ايي ممنا س ابن نبا نكملاهلا ىويةرخأل
 نظم اب نوت ةداتقن ورب اهب اق نومدلشي الار ملى | نوير رو قحملاو رم ىلا يب كرما لحاورفلىت ىلع
 نالوق ند فارشسي ةريب بيف منك بانارب ىاروق هج ل كح لادران لونج الو ضمعبا نول ني
 نم مسيخب بنام نومي ىا نوفق لص ءابرعشمل ورع كد #بسيذلل مفصول ناس نا
 فورانإرانلانسس+ب ةايلاو وب ى ازرق هلل لا عز لاو لوسرلارما ىف وفك قنا رسب سل اوبن نما
 م ايس ابوا ل عني دعس البن تخل سنبل ال” لد لاء ندب هج لاو نسا نع
 فصلا نيام ايابادعت ن وكب نابل بكن رعبا ةرايمو ندين بلا يو لف توتا نيا ىا
 [مل سم نولي نا شيدر ماو تنتد ىنومم امنارحيل حفلا نإ هري ولو لوالا نامزلا ىلاى الي نيم انصب
 اميفروق تير لرعقو ا اذاريادان ممل يررلا عقوق فلنا لتا» ايندلا ف وللا سمن اذاءل عنب
 ةرخألا ل وثم ىاطونم [واولا ن/ل املا الرب ادور ال للسلا ةزل زوالا ما
 رقلذا ىلعوطنل لنحت اسفل اوت وق قلل ىواصا» لن الدب يندلا ل اوس منا لافلاو
 يدع نيوكن إن الو سنججسوا قار طتسال مالا نوكتن الكل ات تمدواسلاربما ف ل يق لع اطل يفك
 ردا صلاوببر ومعملاو ييرسع نوككن ا لوالد ابعلا لكى او لم اوزربب لاول عرومعم سكي لال
 مسضن للا عتدم لك انس لاق شيت اابس ةروسل وا ىف نيب اكروق قط ىواص "سنا لاعت نم
 /اوفالا يدا اي فما روسسل نر مخ او لي اب بوصول او هر ا |تثومت نم نوم رمل امرارلا ف زب

 اميلع توتحا قبلا يوني لاو يطير بلا مننا ل ييعشل ايف نا للزب ادجاتنف ارمملع و رطاقو اسمو فساد
 راش وركذ امم يزوبت شا طفلا نع لصا نا بس ل اخير لعاياضرلوق يي ىواس» تفل
 موقد حم ازملو املا حم نال ةيونعم ءفانع لاورنم امج اراب معلا قسد الى ادد لا يعج اص قش
 'نيل لرب فر وهل وم



 ممرطات مم رس عدوا

 هللا نإ أ ًاهربغو ةككالمل نق قُلْيِزيمْنر و ثلثو ىتق ءسنجا وأ ءاييجالاىلا الع قبس لاةمديغ
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 اهيل

 ىل لكي نم للِسرُمالُك كرد نم ”كيضْي أمون اهل كل يملك رطمو قرمرك نساك! ذا جيم دَيِرَق يمت نكلَع
 همم م-سس يي تسللا 200 ا

 عتموريرحل امك اكساب مكحول تَمعاورْذا بكم ليها ١شاأكلامَلَي هلعف ىف تيكا هرم| ىلع لاقل ريل َوْه وكاس دعب
 راينا نق يكف: ري [دحيلا ريخ والخ وأظفل قلاخ تحير او ضرلاب لربع ادتبم قلاعيو 5س از نم قلل ْنِمْلَهمكتع تاراغلا

 7 ار و رار و ا را سب 0 تكس ْء 0 0-0 ْ

 كليحوتنعنوق رست نب 2 دنا هال هلا أ ريغ قنار قلاخال ىاربرقتلل مايقتسالاو تاينلا ُضْرمْلا نمو رطملا

 كرك نق لس تب ْيْكّنَقْذ بماقعلاو باسحلاو ثعبلاو يجوتلاب كيج ف قمع, كوبري نإ و قنارلا قلانلا هنأ كرر قاعم
 8: لاهم او هلمح قولا فككوياو كل ذب نامجلا هع ينيك ل قع هريغو تعب اولا َنْعَو نإ لأكل أَي نيلسدملا ومتبو نيينكلا ىزابج ةرعجلا ف هدوم ولَلاَد اوربص مكر اذ كلذ ىف 5 !آ

 ريس بالعون ةريىشلاار الا رجلا يسخن مومو رفكلا ف هعازنأ هيج اوُعرَيأمَيإ ةوعيطت اكو وذل! ةعاطب
 معة نينمَكأ رغد لهج د ىف"ٌلزنةديفلانلامو كاطشلا ىقفاوملام نايباذهن يووم يال طل او عاونمأ
 هلع كدْذَن ُبهْن13 ينم ىف نمضي هْللاَكاَؤ هل جل دال هّلداك| نه نمكوريح أرشيئ رم اي هعلتمتلاب

 مجيرلا ةءارق ىو تلا لسا ٌىْنَل هللا و هيلع مكنايف © نوحي اَمميلَ ممل | اونم داكن ا كم (وتغأب تيإهسَح رحل قيزملا ىلع
 اذن ايورج ابناكفيققلاو نيئرشتلاب ِتْيَمِيَلَب لإ ةبيغلادع تافه هه دعزت كفا ةيغاملا لالا ةياكحل عراضملا اسري ت0 هللا نس كرس ا كلا و ىو 55 هر دونم 0

 ك0

 هةر رين اكْنَم ءايسهلاو تعبلا ىا هرؤْشُملاَكلْنَك ةلكلاو يرمزلاهب ينأى! اهمسي هاهِتْوَم نُحب دلبلا نم ٌضلا بنيَكَك ْ

 نان الج لم قربتعمل ار ساشا نم ربي رج تاتتريتت
 و ىضاىلا نعي لع ا نولي نا اوي السلم نان بالما لعاجرلوق فلآ

 عن لف وصخ ع دذ انما ولكن ا مل قالا ناكن والسر ىف لعاع نا عم لظيال نا مذا لدالان اك ا
 ةمظرعملا صور وكح سي ىنحلا للدين اه اينو رتسالل انبي لع ايد ناب ىبدطلا حرم نا فعمل فص نوكي نا
 سم ذا تقع ى ار |لملا لع الو ليل راو أل مل لص لايم طوال ىلع ل ديزنارأرئع ايد
 وار ظنا لفل بيض و السر سعف خا ىلا سلوق و ولع سم اب كا لسر ملك
 ةرايعراريبنالا ىلا لسد وق لس 1: مش التف ىف ا ايزل |لكوا حسم وبور_لثللا
 رئالاسرسجلا نوفل مرايع نمنييل اصلاو مابا نيند ل امرشا نين طئاسد لس ب لل الع يبو بلا
 هللا نش لوف لس لم عنسر امنا ملا نولصول ضل نوني وارث اصل اير او ممل لاو ىقولاب
 ةوايزب كلما ىف وق ل 4 لبتا# ف لؤرفعو ل انسمل معجب لفورصنلا اليخت لاورعهز مذ لثخاوربكلا
 نحستو مما لوط نم بر يو حاجتنا تسرلورتروص ىف لري ى ار لس از عمارل ثول لعحب ىلع اضع جنبا
 ارز و ربل ثلا لص ثزإ لوس نعت للان لقول لان ينلاو مولا ف صال وب شروص

 ىلع نولي نازوكب سي وزرق تدكلا# دوعس اول 1 حران ةئاتسلو نررعملا "لي ماسلا يلع لربح
 دق نوكين اذوب لسديإم لع اع مالم لوق يفرك شل ا ازم لش ريو امر نيلسم ئس قى اردو
 ىف وام لنغل لح وق ىفريكر سلا اذن ىلحش محو نمد[ ياسو هردقت.رلع والا ةلالرل ىف اننا نم نيب تذع
 زنا لك انلا نو نعمل لعالو ليث عرلا ولا ن الا« فحق ع لمي ثسي ننال سم افالوا ف
 ىل اسكلاو قزم رقى الا الحد طفل قلن سعر وق لل تل #س خردل دست ةراوحسلا لاما ساو
 متبلارزاابدمار موا” البهيفد عضرلاب نوت الاد نيف اذ ارتب قل اذ نيوانذللا ىلع قلاؤل اعف الاسك
 تسمع لع اهلا ب عرف مننا ثمل ناو مك راماو ف ونمل از او عملا لول ال فص زا ف الا
 جيانا عرراشسلا مان عمو بيتل اهركذ او اذن م | وس لا ادا لعدهتح ارث لع نلمس نال ءيلعائلا
 دالك اطفللوقو مز سوريفوأ سب قل اذو لح !لكلآىل فص د لالخ راو ىنغل ٌقلاذف تسع »لال
 غنا اوه و_ررينم ( لا ىف وإاورم الار ىاريرّصمنل ماس الاورإوق سس »+ شور
 ايد فملاوبدعنابلل ال ننوكرت ص نيل ال رارق لال ب طاخما لمادا اهب
 قوش ىواما بزكلاويشملاب لك ئالاااهاتسسلا نع انلئاث اسمااول اق ىل اهترلوق مد برع
 رو لم لاب نرعلاكفولاو ىلا نعم ن لا ناىلإ سنس ل شما ىلا هديعوأ نثن وفر صن نيا نا
 تلال كني ذلكم قفل وأ و درعظوم رجس ع تو نك و ءويقح ءازهل ا وب اما كد اورج لرصاف
 برا ةازابت ل ارومالا عروتر نيل اورم ولا لكل مم لير ومالا رت تن الاول نحلل
 دامب حاج ياو اينلا مس لقاك عن قاف وق هل لس ليام« الاب بكل
 شاف ناطجشملا ىارورطلا لوف لش لرادسا»ر شل ادع اء بل قرخ الل لمعلا نع ايئع ني زلتلا
 لق هلل تلاد ليزك ن ئو كداب نعى تتش انا لو قيد بذاك لف اءالا مكين

 نيولي نا نسحالاو هرج ردب لمي او رسم نولي نا اهب اوفا نيرتو نع فرف هرجوريصنو عفر زوك.اورطت دذلا
 رام اوارل سمن اوأ ريزجن م ل وبلا وا نبت اول وايل واو نم لريزا ل اًنن او عاف بازعدربم اوم مث
 لاو مين اعلا لوالاووجولا ساو بباوصا نم يل بلاوا سمعنلا حو نمو ربو هوكنو م: اين عش

 لزنولو هلل جلا ةروريسللاءاو ببسلا م اقم بسبسم ا ماا نم اجلا ىلع للا اراولوكيل ىف
 عرمسلال باف لزمن رميهم اكو سابع نبا نم ىورازك م وسل نس نذن | ورزعو لمت ىإ ا ىف
 وار يبن دركد هدن ارزو متسريوت حملا فو نورك ع مريول ليوم ابرلوق نيلاك نييك“
 نا رلوقر لا لم ىإر م لور ! نزف شا هارب نك وريخا رب نمر ق تلك "اس نور إس نس“
 رس مسني ف تسيب ذل كروس نييذ طن اوه يئورل نزل كرا وا راي نمل عيل ثلا
 رشلان اذرلوق لال لإ! زمن مل اوربلا ويري عوار ع لورق جل كو كالرلل بار اضف
 ملساا يزن الولث_فن اخت قل علا نا نومل زي نيرزلا ةلزيصملا غور يلا هز ىو ريع خلا ءاضي نمل ضي
 وسل رز ضن | نحل انا حراجزا ا/زإلا لشن هزت لندتولقم__ ٍيواصا/ سل كرمل اول لمالا

 ءانين/ىريسوءاشين ل شيزملا ناف تزف شلاهلب نكزطر وس نيز ناو مي كفن تبي ذه ذم
 ببن لمواد تام سفن كلمت ال نين لوعغم ترلتضو الكمال ى اوي ريض يسم زن الفرع
 راد "لص ط ميا ررصملا نإ ترس لحي نازوكم الف انزع يلع تابوا لع لو ل
 راسم زاره زى ارق لس نإ الاد الابئرلا لو قزم زنك نب لة داق نو لق تلق
 صامتا لظداوبب ىلا كلا ىلا يفلان ع تاونلارهن وق حلل لم" ندنكر غلا
 م امه نل نين ورب ىلارغي نيفوكلاو عب انلري رسل ابرلوق حلل نيل ىلا عنا ديزم نم اهيا
 نو ايلاؤرايل ارير شنب ىف اسكلاو عزم صو غن ازرق ىا فيطتتل وري زل ايلوق نطل نيالا"
 ىوز.هفي نا داحبري ري نال كو ىطتلاى وو زعئاريري نان يلو طل بيش" فيينا
 هذي تايآ نمرومخل اوجد قزعتسالل( لاو بعلالا نوكتخَن مس نيا نو زحل لل[ نمت لرا نلمح اورارالا
 رشلاءاش نا هرنعار ريو عرونمتو نولسو لؤور [هرفاب اربط قرصورشلا نم ٍةزعلا سلط ن ف نروسلا
 دنع امهلط نيا رلكو وري نم اميلط نص ورمل شلع وق نم طسو ريع ثلا لسماع وج الو تونك
 ن وطتبما نيئوملا نود نسدايلوا نراهن انا زذتت نذل لاف هاوسنعن ' زعل ااوبلطاروقسلاركذ رقد
 رثلاى لاقووانينءاسي لزيوءاني نازي ةزملا نايف لاكش الامير لاباصفا عير ةزعلا ناقة زعل مترنع
 اجزم لوث نحن زب و ززرسلا عطسيلل نيرارلازعدابا نم (عيرب نزعل شيل ٍةزعلاوب ري نان يروتل خمس ريلع
 لاي قزعل اوبر ناك, اهلز ىف رع تيا انم + اعنماونإ ب ارا تللذئ اذاو تسلا ن منت ارّولو

 مش ابرعاتاورُسلا ل ذاديلابز -١!نلزدافريز اع الا ابن ”لزل ايرصتيلف عر علاراو ليي وزوفل |
 لب ]سر سلا ورع
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 م بيكم لعضو يل! هعطيلف هتعاطب الا بدم لاتمالق ةرختلاوايندلا ق ىادعْيمجرِعلا

 مورطات ١ /تنقي نمو

 ءاَضالعل اقع هللاالا هلا الوهو هبي
 كم ليِرَس بالعدل اقنالافركذ مكه جيارخ|وا هلتقواةديبقت نم ةذدلا اق ىدلأي توسل ثرلملا ندرك نيرا و هليقي هعذري 9” رود < ل ود ل 3 95 ْ 5 وثم اء هك موو سر ل 0

 أتانا اًروكذ جاوا كَل َءَجْوت اهم هتيرد قلي نموا ٍةَدطْن نصت هنم مهام كيب قلذعب بارت ْنقْمكَدلَح نزل و كله, هروبه كيلو
 نم ىا بع ْنِم صفو رمحلا ليوطوبع ىف دازيإم ىا هيَحم نْرَكحإَموهل ةمولعم ى لاح: لوبا هَتالو قد نلت 0 وصد بر ايدك و

 يدش تاق نعنع ناسلا ىوتسيادو نيه ريس لل لع كِل َنإ طظوفحما حوللاوه ينك الإ رخإمعموا معلا كلذ
 ٌليقو لما نم ٌنٌوْجرتْسَتَو كوس اوح أير ميل نوار اههنم لك ْنِمَو ةحولما ديد أحب لم اَنِهَو هيوش هارت بأس بو نعلا

 رع هنأ يش يك تكحمح

 راما" تاس لإ فيكم دا“ ا 1 و م ع و سس وو سل

 ةلبقم هين اهم كقشنتى ا ملام َرْضاَوَم امم لكق دي نفسسلا كهل رصبت ىرت و ناجوملاو ئلوللا ىه "هوست هيج اههنم

 1 ب

 ا يي
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 وهى سفن ْزَو
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 نذل الج ل قرهتعم اس انتل نم قري صج تائب
 هرساو نيو زيي سيل عبت لل نانو ريطلا سايشلا ناكبيطلا كار ق تل

 رسل نبي نلو نابي يلا راح ادوعسن الريسي وق حس كل كيرلا يف اذكش نإ ركبنا
 قم ا ليقو لسا ب اولا خيوما» قرف ياونلا عنضوم نال لوُشل ةراشادوعس ابر نقرجتو واتورو نيج
 ىااابوت د لوق يلبس لو صا اهسلا لايم مغا ريف بشك زنلا باتا ل ل يت ورث ايس ىلاروصي
 مشارك ذوب (الكل كن ارامل او ىزارلا لاكدراؤغّمسملاوداعرلاو نقلا ةدارقو تر ىيبسشتنلاوراكؤالا تم
 ىلا تر عنريف كسلا ن لا يشمل بقبر فير رق !!ر صير لاو صلاو ىيصنل يشن وجو
 مّسلا حرس لاق ةراتق نعل رابملا نبا حرر ايبا ىف مهلرالا هوتولارواوبمو لول نع دانك فرو لل (ىترُسلا

 ىوخمم ا لاير وقةملادر هير فوول مور ئسلا رك نت كلا ى ارالاو لم اىلا رينا ى ل ويت عل لا
 لما عرب يللا !ىا انا سكس ل انلاوزكالاو مرتو رس اوربت نير يوسو س اي ني لوقو ب

 ءاملاو لما | ىلا نكسسلا نب عيب ارلاو ل امو ىلكل | لوثوبريجوتلا نع ارواص نوي ن اال مل بقل لث راصلا

 مشل فري نكتسلانا لارين يرق حلا لو زؤر شيل و لع يلا خف مب حل اصلا للا ىذ لل اولا ىلا
 هر لا سراركل اق جيش :٠ اهبايإ لاول وبن عاب اصلا لعلاو لكن اروعصفا_بيطنملا ىف لاو لاعت
  ركملاو لوعفملا بصنيال مارك نال وركب ق لطم ل وعفم ووزن شووصومل قمت تسيسلا نا ىلا ةراشنا
 هك دطمل وعش لب مارك ناري لوحف سيات يس ذوق كسكس لاعاد او ليا

 "لي او, ىزلاركملا نم ةرلا ىبو ناكل نوكسب رك ع مج راتب تاركا و قيل ن وهلا وب ىزلا نومولإ هسانماراسا
 رادوب ةورنلاراد ف لورق لا _ لم” ىيرت مل اعالا ىفراررلا انربركفاي دال ليو [شو [يديرثلاو

ْ 0 2111919190 
 كلش لمي بدوطساو ضمعبل يوصى شرف [ليلد رمش لاورق كلا» كولعقي
 لامالا لام ىف عم الو لم ال ىالاوجالا م ا نم عطر ندَكسم لاو عناولاو لع ايلا شمالا نيو لاق
 متل س ابع نبا لائريماولا ةولرق ف مدا عفلرتمن يتلو وق حلل لاس رودس عب دبلن نو

 كاونل !ةئافل رج نم َنولِلْمَيِاَم م انصالا مهو كربغىا هنود نمي نودبعت نوح ني

 وسحب نير رنْماَمإهنلا صم كح نيقشأ اق لمحلا ”رغق تاالاو مورد رو ياو ىذا 0 -

 1 ل م ا ب يي يع ل سس

 0 ا 5 ١ وع _ رم و اوم سر ل ع عاسإ[ اح اس قي و إو كرف 5
 ىيزيق رتل ىف َّلْثيلا هللا لخدُي جلوب كلذ قع هند 0 نورت دلع ةراجبل أب ىلاعت ٍهلّضَف نر اوبلطت وعمل ةدحاو حرب ةربرمو

 د ا رو لا 6ب7ب7ب7ببلا

 الكير كلا كلذ ةميقلا موي جسم لج هكلذ ف يرجي امهم رمقْلاَوسْمَشلاَر كريزي ليلا هلخ ديره يو
 ا لاا 7؟7؟7]؟!؟!|/|؟!؟7؟©؟0ا/ تح حتت

 س ير وو 5

 ا 517ج داوعم يال هوع لسن

 مها يامكت دارج نم مكتم نووريتيى ١ هلدا ع ضمهأيإ مكلوثأب كلر نؤرفكي مقل موو ملوباجا أم ولاَ[ ماضرف اًوعِعسْولَ
 © 7: 2لامقلخ نع قلاش 2017 لاح لكي ئا لإ ركل هنأ ناله لاعت هطداوهورم اع نوح نير املا لاوح ب كمي ه7 م كس خخ عدو سود 7010/7
 لمحتالى | ةمثا' راو ضن ٌدْزَماَلَو ديدش ©زئزعيولا لع َكلذأَمَو مكسب 0 قا أبو بِضنيََي نإ مه, معنصو دومححلا

 بالاك ةيلرق *ل راد وعدملا ناك دوت هْنِم لَمْ آل هضعب لمحل دحا ةنم اهلج لإ سنولاب ٌةَلَقْعَم سضن ٌعُرَتْن ١ ع رار سو 0 يئطام د ١ 8 و
 95+ ىو
 ران ن الاب نوعفتنملا ممالك ارامو هتوف اتي ىا يغلي

 هدام نيس لب نيرمملا ةران نئوورك ناصقن ف لف هزخأى ' ىف ايزحن امو بسب ذد (دل بببذ
 بزعلا نيرا برقم ن زعبل ى ونسي اورق لراطما" سوس لب رولي نم صولا
 لمكورئام طور رع نم ايم قلع ارو نيرا ورصد طمس لا ليس مل امر ف اهلاو نم ويل نيم حلاو
 بزعلا كراش ق زءابرخ كما لمع خراج الام ل ضعي م يرعب نييسنمم ا يشي ناوي و وطمس الا مقر ظري
 ميول سستم ىلاوت روق ضيع وذ عل !نمولشرف اهداو يف فلا سري ؤلؤفلاو كسلا نم خانم
 نم زك نعم ل ا هزه ن اور اهنالا مفي ل ةراحجبانمناد لاق قون ساو اراب كى تلو رن نا
 بشل حيران انما حرامص نرش ووجب ناسأ عروس ع اسرلوق هلل كرم” هرخ ادام ا
 واحمل او برذماب بانسملاو نايا حرور فاء ا رف انما ملي ب وطمل اوبم بالا ننال برملاب
 [نمولوللا رعت عاب رسم زو اديب را ف نا سوو واشد زو تل "ءاللانب
 كل الار تصوم ريع امد قرمزالا لامن اهرطاو عابسل ا ننايئادز تصل ىواصصا٠ جرا مسص لا رزرع

 هلك ”ارزيك لينال بداذمبانرباشاذإلو لاق فلا حدب اصاكرعإا نم حلطت ثق ورعب ىئسوطر طا لاثو
 ا"اميرج ىف عررلاتليفتساوا ترمب عن رتيفسلا تزل ف ميري يش املا ين ادا سوء اقلا ىف ريخاميرجب لوف

 اؤنلافاولالوك رك و ةاونلا ىلع نوكيا ريكا طقلا ى بد( ةاوتنا فرز تول ها
 للا ب بزر يضاروبرا م اونلا ىف نا ولحس ارمي ىف شكتلا ىب ليو خاونلا لم زاملا ميلا ةزئشلا ىد

 عملا نينو مس و قولا وبر طابو ريل او فاشل وبرر و اوبل نس ف اريل "شلال
 اذرو العيال ىريثوء انس الاب اعىلال لشمعا لرؤسال كاري كي لورق عل لكار ةاونلاو
 مهل“ داتا" سريعسلا لس ب طخ ن وكي نا لمكة دعاب صير اءاو نوي نا لك ينزلا
 سانلا نال لا كوس اء لكن اكن او كيب س انلايطاغاماورسلا لازرقغلا ما سال اهياارلق

 مضاف يالا مادا اننا ماشى نايا يزعل هسسلاف وببسضبو حلا نوكدي نيزلا
 ٌللررصلال وق انب ناو كلذ نءل تاو نير زرع مثل لقوم الارث اس نم مثل ضعي ايذو م” اوماد مايو

 رزعلاو قا هير ترع اما وزجبلاو ل زلاوقفلاب_هقف فرعنا اي فري إلف ضرع ن درا قدا وتويتر أولو رو نصت ابان بردا دام ولو واب نوب ركاز تلزم
 ىواصا» نسالاو ازيد ورمى زلاومف ......... ....... ربقميو نارتنلاوهذزبا نمى عم ينج
 تلق نانريز صخشالو ناسالا ءضيجوا وللا ىا باك الاوعن بصف وزو حلل زمن
 سلو 0في ل احرف الضوريخلاريلع را عيب نااذوريق ىزرعلا صوخنموارهلا ليوطى بر عمانا نانا
 ىالاهئاو نييساسلا مارذاب واتا مقلاإف اضم م لكلا نمازي تلو رع نم صني لور نيرتبلارو

 بيل ن ولو ءاذلا( الالم ورماورثىرعقلاو لوطا ءلاور مميدمس بنل ل ناو ربلوقشلو انعم مريت
 فلز لفسا ف بشك دس هل

 لف و ىارب ملعب ن وصوملا فزع نا ىلا ةراشلا ةريزإو سضنر وق ىداسعاب لااوررلا»
 للا عمباررينعلاو لور نحب يح غصن مروق ا" بيلا ىف عراك رخا سفن ثا غن
 رولرملا معلا لم اى د نيمشلا يف وق للسمك اسري زوولا نم نئ اكد ا املج ى ا ارز ول
 قن نائلاوارابجا لم شن لوز |نملا عت ناد مولر وكزملا ىدايمالاد) 00

 اا” ارا
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 نال السب لم ةرتعما جا تتلا نم ةرري دمج تاقييات
 ريتك عاو !نافرزللا علو ارايّتعاب تالظداعجترونل الو تان لوو تل

 ليللاب (ومساوراينلاب نول ورحلاو معسلات الغ ةراولا عتيلاىبد ورح الورلوقر ماو عروفوف ناييالاف الكب
 حرب رادورملا سابع ني !نورانلاو نجلا )وق كل ىواصا»دارزلاو ليؤلاب مومسلاورورحلا لييقو
 فال ةدايزورق كلش ىسيالا»س ملا حمرارنلاب نوكيرورفال يقورارإلاب موسلاو ليال ب ةراحما
 تاو'الاوءايحالا ل وق نال لوالا فى لذ لرت ازناد خل ابا, ريير عتب لصحل صا ناو قننلل انسانا

 صن ١ ناذ امهّئاذ يامال يعبلاو ى لاو وانعتر ذ يؤ تراك يت ريفر كم اب نتتكا ءاذعمب ناكل
 ء سلا درا مذ سيلا مالكا لوا ىف بط اذا نال ليو اي اذصوداذعت ناو يجب وكعب ىح ريدي
 نم رمت يف لريال نم / السلا ىف لضري نمل سدقدا نعال م اءاشيي نم عسر ناز ل
 في لوم ايرازلا يشن يلو زفت مق مالس اى برك لزلف متم اك ييع ف تم اياو ياس ءاضبي
 يصل ........... ابد ززي م امدااكا ابرذني ىناق كل كرام موس ن فت ل
 نول الث ىلواكا ميئاربا فحصل وق بشل( لف مم اوبميزلابو زرق تكلس ٠ َةَرْفل اوت لف وريغ
 شكلا ل رعت لان فعل المت نوتسوىبو شمه نزمعأو ةركى بو ةاروتلا لبن سوم نعسلو
 راكذالا ننريلت انا مترك ن "نيفاتعوحك ىواص#» مابا: اية يوايسلا بتكاليف جدال

 لاتينا سنو ىرلا لاثاكى رعت م اًضّمسلالا ناىلا ةراشارهقوم عت اووبب ىارلوق ف هركل ا يخت مو |
 رارخالا ىف لو ءام ا لازنا نم غلببا عررخالا ىف عزم ان لعو ىا تاذتلا ينو ق حلل لو
 نارباظاورج لايجلا نس و قل ىواصا» يللا ةررّلا للك ع لارل | علبربلا حيصتلا نم
 نال َنُن]طوذ لاه نم نا نعملاووريهو لبحلا ىف قلوظوب و ددمو ةرلرول محب كرب حمب يف انيتسم اواولا
 قف ارطنا نيب ليتتو امدولا يلا طنا نمد راو ل املا ربتو ىلع نوكين الا مهل يرطلا سفن سيل يمل
 بس نيف ام اوف ا ولت ل ابا ناى امو ورظاعسو ىف ىلا انزفلراي | ةرصرنمو ريلي ام نول نول ثلا اع
 لاقي نثارطوإط اورو ىواضيلا نو لبان قارطاة جلشم لررومتملا نازي
 لاو قئارطلا د طوطن اودرجلا اسيا ىلا لا لقوومظى ع او وسلا ء طر ارحل ردد
 ديب فس فلك هآامتاولا فنتك قلل + قر طلاو ا لأ ىبو ةرج عصردت او ىزاللا
 عام او ارغؤم ٠'ءرشي اشاولاو ايرقماربخ ضلت نويت از اهالوورظن ف( الب لع اذاماولاو انعيا
 اينو ووس بس.ازطو وق الل لك أسيل ارش ابل ولت لان ن1 ببسي ناك ا دفع
 وطعم إ ثلانا نفس لك وطعم ا ف نا نول ىلع نول ىذ فطر ل م :ووطخم نا ارد مار جوأ
 قثوم ياش وو دعو ذارطت ل اي نمو لق امور كو شيء لكن وطخ ى زن لا لاو قسم
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 ىوتسيموانلاو نجلا ترؤرعلاالو كل يفلاالَو نامل 5و لاك[ رفكلا ثلا: نموملاورف اكلا كيبل َو شكلا ىوتمب مم ةرحالا |

 . ©روبقلا نم عوسم ا اروداميألاب هييحأ هتياده دي نم ا نإ ديلأت ةنلشلا قال ةداينو ر افلا و نوتمّملا كونك [وامدكلا

 4| حلوم هاريزَسو هيلا باجل ىم اركب ىبهلاب قحلاي كلا نإ مهدنتم يسار كَ امن نوبيصةلف قولي ممعشراقكلا ىا

 ملم 30 جوهلق نو ننزل بنك مر تكم لها وا كوبري ءاهر ندين ©ْزن هيو تلس اد وون ام نإ ريل بهي
 يو «ينككبا كون ثنككع اوربص امك ريصاف ليجتالاو ةر لموتااوه يزول يك و «هاربا تع ريو تاز اعين ]

 ةبغلا نع تافتلاّهيِف عجرم راهتيلا نو ُلره أم لعت رباه عقوم عقاووه ىا كالهالاو ةبوقعلاب مهلعىراكلا مربين

 كلف ر فصو راحو ديغو لسحلا ف قرط ةّقج جس َُج لَن واهريغورفصاو رجحادو فحاول قدف تبشر

 دوسأ بييرغاليلقو بيبرغدوسا اريدكلاقيداوسلاةدي دضيروض# اج دسدي لع طع © ز) نو ارو تعشلاو ةدشلأب هَل

 لامربلا تال اويلمْلاوِدابَب نم هذا شبير لابجلاهماقلا تةلتعا يَ
 وقفنا ءاهومادا َةولّصلا اوُمأَكأ هدللا بْنِ نوءرقي َنْوُلْدَي َنْبِزَل نإ نينموملاكدابع بون نل © دع هكلم قرع هلأ نإ ةكمرا فكل

 هدا هللا كا بمتكلا وم ههدقن يدين امِلَةْزَصُم اوه نارقلا لكنك نيسوَرَلَو مهتحاطل هن «كون نا روم
 اة ضل لك أف ثاتمامهو "نابع نمأييآطْضاَنئَنَل نارقلا بكل انيطعاأنئروَوت رهاوطلاو نلياوبلابرحلا- بيب أيل
 لمعلاىلا داش ثلاو ملعتل اهب لمعلا ىلا مضي يبارك قيام مثمو تاقوالا بلغاق هب لمعي ٌلصتْقم مهنه هي لمعلا فريصقتلاب

 ممرطاف

 _فلملاب ىف مقزملا ريما وللا َلِإَو هب صتخ*ىئلصت

 وو سوم

 ا ب ب ب يملا

 و 20
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 َيَهِلْضَف ْنِقْمُه َلْيزيَو ةوكنملا هل امع!جاوث َمُشَرْوْجُأ قول
 ك0 مااا 00 كك

 ضي درع وز لاب ند نعورج لابجلا نور وق ف ف انما ف طريتعت دب الو لاق ٌكرعاو نول
 رك ذي مواساولا فلك تارثل اتاك نساولا فلكل اجا نمو برق ىلا لوب ىتضدوسورمو
 انولراسد داوسلا ىف غل, ايم اوب بيبا زعلان الرمد ضيئدعب كل ركذادكاهناولا ضلك وس نيس
 ووسازل عل ريومف ءاوسلا ىف ىب انّمل اوس لوك يسير طع م بيرو انف الكيت دافي ارماو
 اهضومابل فصلا مودع وحب اداوم بسم نورين ارتي آنا منعم مز منت ق في عض نو ع اذك
 بيازلاروعسا ىلا لو بيسيازغن من ايب ف طكوا لرب روسو وس بس | زو وق لسا
 وق !”رغلا لل مقاناورلؤملا عوق نار يكوتلا نم نمور لل يكثف (قل الدوس للي
 بسيبرط اطيلقو زوق لل[ ا عرارعلا ىف اذ[ يب لير نحن خلا فلاب زوص ع جرو ا
 .٠ . ا” ورجاميف نوكيالايرسغلا بم نول يكاتلا مهى نالريكأت ةدايز ريفي وما موب ىادوسا
 لاب ضلت صو ماو ىاورجس اناننتدنم ارئيرفس) !١ فال دل
 .توش نلوم او رش امس يلا يسخن اى ارارلعلادابعنئرشلا شن ااوت حلا
 روت هلت ىوام سل اقئادرلاب كاشا انا ترم | ل دروانلورل مت اًسخا ناكر يل يفر عم

 هنإلوت ربا ليكتو معي اب( زعمدارطعلاسصنو زنا مسا عني قرار فو خلا ئيدا سا
 ماوساملر باكر يزرع مال لل اعترسلا ضنك نان ان لكى بيس ليث ناكر ينسخ بوتبو ليعت و فطزبززع
 نوتومرلوق نم مج ابرعا نامجد نإر ضف مان وهتين يذلا نار تصل ىوام» نيت لل وقغ
 باز اولى ان وزر/ اروبتبوا ن وترسل مموبلو قر اهتلر صر وت نل و نوترب نيل انا نا ىا

 ىرطشكزلا هزوتروكتر وخد ارإلا نا يفانناد بق احلا مال /اللا نول انوي نيلوالا نييولا ىلسو موبي
 لمان نيبال لل زاوتفلا ىااوقغملا نب لاه نوجترمف زب شو بروف ار ماعلا نزنم ىلع
 ىو قغود اسم ةراوجلا نع سم عير وجت نل هلع لدار نيت رم ذويدت حلل
 : | هآباتكلا نرلرق تطلنس لو نورد مشوياولخ ارقد ميدوتا مندل لا ردع
 ةرلؤم لام اًهرصمو أيوا لصنوب وش ربحبتلان وك ناو سنجل نويل نزف ن ارسلل نم ن وكل نازك
 كبراشا انيس ا روق مالا نمير نع سبد حبل ةراشا متي يلا زف اانئروا مل وق حيل لكب»
 دلو صن الو بعت الب شرراولل لصك رزرملا نا (ة ريب دريس حور اطعالا ثييروتل ايرإرملا ناىلا
 ىواصا“ صن الو يعن الي لصاع ياللا ءاطعا

5) > 



 نال الم لمت قريتعما رست ا نم قري رج تارت ]

 ممرطأق رقاد م تنقيب نمو

 5 5 و. 2 2/5 هم هورس مذ سس 7 وم ْ 5 اننا وعلا

 ظ ربح لوعفمللو لعافللءانبلاب ةفالقلاى ا أهدَلْخْنَي ةماقاٍنْرَع كنج: اذكنلاًوْمب دلرامهئارباى ا كإذ هتداراب كنا نذأب
 سدر ىف ال لوم قيبساو ا اقطص الادا

 4-0 9 ا 3 .و ١ 5 ةل و سل مص و 53٠ ف 1 .٠

 بهذا ىلا وني لحل اولد ورب رح أًهيِذ مايو به نل اي عضرم * علو وهذ نمر ضعب مأمن ناتي نولي ادتبملا تانج
 : 5 را م سا ف ريس سس

 م سرا رو سو رس تس ج ١ وس ل هم حرو 7 8 0 0 ل ار هم ا
 بعت ضناها هل ْضَف نم ةماقالاىا مابك ىَيَ تاعاطلل و طْولَم بوننللا فحل ابر نإ عبس ”َنرَلَدَع

 < اهرفل نزلا د كالا د ىَطْقُياَل هجر دك اذ” كريو و هيفس <يتصتلل لوالل عباتلا نانا ركع اورؤ تيلكعلا لعل بتل وم راع ©كروْضل اهي كيسي
 5 لو ايل فاك نرد 6 نير مه ئيزجامك َكِإْنُك نيع ةفرط' رار ع نة نهنع ئطخح لو اوحبرتسب اوْوييِك توما, هيب

 نبع اكلم ”لمعن اهرنم اجعل ع ولوقي لئتلعو ةدضب نوشيفناسب هز نوعي مو لكي صنو ىلازلاوسكح صمت حوتفللا

 ويصت نو ديرفاقلا َِظاَماوقُدَذ مةبجا امف لؤشترلاكْئءاَجوركَدَ نم وذ "لتر انف ايل ريع 2100: لاقيت ملا
 سال لاح ىلارطتلاب ىلا هريغي هةملعف بولقلاقامم ِروُرضلاٍتاَنطيلعد] ضل وحولت يبعث هلل مععبانعلا عفدي
 قئرذكلا ُديِزيال و هرسفكل اروى: هرقل يلف مككم ركل نه انو اضع فلج اى | ةفيلح عم ضل ىف تلَع جتك ْئرَوم
 ةلاوذ د نيف نودبعت َنوعْرَتَن بِ وكهوم متيم له ةوعجلا ©راَسَح الإ تشاد ىيرإكلالن رياء ابهغمئَمال ؤهت ني عفا
 دع فريش عمو جكمس كازو مكانا ضل َنصاوُفلَح اذا سذ ةزبخا ف والا لات هذا ء اهوش<1# متمعز كيلا مانصةلامهو ةديغ ىا

 ”دمصص" ايا ى ايس
 عم شيب سس محيا

 21 او قايل مكلف م( يل 0 ذ12
 ©ارورغالا ضع مافْعب نورفاكل | نومي ام نأ لب كال ذ نم ُئَشَدل ةلونىعم مه نأب هز هج قب لعنوان جوبا

 9 هققر 9 و جر يل 'نعلاب بيع ملي 5 ا مر و 7 دورا رع 0

 أيهم ام نات مشمال ٌنيِلَو لاوزلا ماس رهن | ةكوزتنا ضال ومما كيما را مل عفشت م اتصالا مملوقب ةطأي
 7 بس يعط لساو فانا نإ

 ىلا نوفرصالارعم لضدررق نمش نا لوقلار ايضا ىلع انجرخا انيررلوق هيل اسال منيبحللا
 ال للفبنم انبر نمي او ىا نوف رطل لع اذ نم العر ترق تميس ناد انجرما انبر مضر رع ىف نولوقي

 ناو لم نكىزلارئاحلام المع ا ]وزفررصل عن نوي نازوجيند/ي زل غ انام
 ىزلاْضوررصم اّيعن اه ام نوكي ناو لمت كىدلاغادل اصاشيت لمت ىا وزر ب لو عفم دن انو

 نيو لذي نول اسس معنا ىلإ ايتام لاق يف ل وق تل ل خر مب لوعمل اوبس لمتنا
 ى نانزلارب دار رصموا وصوم جاب نا ىلا ةراشا اتقوزرق هللا كا ايندلا م اياددقر عب
 فلاب ل قعلا ليقو بميثسلا ليت زنكالا لوق ازبو:لا لوسرلارلوق جيلا # + ناهيلا رود ىف وص
 ليم وزع ملعا نا اك رهرصصلا ىف فا, مع اذا لير اكل بقا للشر ورصلا تازن مالت هلك
 روس ء ايس الا عيل ريف توافت الر سلا مثلا ام يس ارب انلا لام لازنن اب ملوقد ىلوا ب اب نك

 يرالاس ناو اع ضميت نء ياو الا نا ىا و
 سمت اهناف تزطنل او تررملا نم ىا امر لرق ب ل .ىواما» لوالابرب افلا لشيخ نس نا
 بسطور لا ليلا نوفر حران زل اورؤل مخ ق ل7 لاو سبعا نعم تراؤوردصلا
 و يلو ابريف وانتا ل اتر سلا عنا هلع رروارل ىل والو ردع ل رشسملا حجيرملا ونا ذا نر ال او تراونسلا

 راظنلاب لوب دع باجل ممر قتلا ىلع انمى فام نب قرا اوسع ىلع وكس ايم لا خيب” لنرسين ودا
 رباطلا زميإ قت ايلي نم نب متداع ترج شمه نيس انلا لاهل ئملاب ىكب ازا يول الا ىا سانا لام ىلا
 ناو امن أ مارا لق زوق ىرطس# لمت يلع عراذط الإ عنب اوم لقوا ريل عرالطالا ومس واراب
 رما قورارلق و قص م اوفس اوبب لب ىلورهخا نعم لكن وزب نضل و ياي ىلع مايتم! ففلا امنا ابره
 رانلاو مراكش اهب رمان دنم ل ىروتس زر لح ىلورهتا نعم تنم هنا وداع مانت الا ناا ىل انلاورنيجب

 نان عاملا باي نم ةلأسملا نون المو يع /زمعا هلت ل وراواوقلم اذام طوق نم ريما رت لا لما
 راث/ل مو املا لاما باب نمد لاسم نول و رلاّقلعم اضيلريلفي ىف ور و اينازلوتفم اوقل ذاب بلطي مارا
 .-  عزم » مانطسس الاي ئلحب ل عنلا لبق عيرصبلاو لسنا ةزمبم لاهل ترعت يرعب انبب ىف وراو نينرعبلا
 ززوك و لكل وب مار بَمسمالا ةزرحبتم نورا نعم انمياوبس ىلا مارا ن ضلي ومد نوال و حلل
 ىاااؤارلوق ىلا كو الصا زهاء يلريلا لو نيلوتطملا وا اهنم فرز زا ىلع اذ يتسم ا لورا ثوك
 ضيرالا رازجا نمزج ى ا لورا تلرشملارب اوس او ءايشم اء وثب نع ىف وريخا نعمل او لضرالا نم اوصل يش ىلا
 نعمل ينم روك ممل دا نيل اراسخاو ىل اننا لوم! سمس ها علم اذ اهرلوقرثبلا نود مل اولسسما
 رلاع نكن مى ا نع اوي ذ تيارا تسلق ا بطانملا لاق داك اهب كسملا لا نايف اسسمامنال م اتسم لا
 لعا#ملارم اركب نع بما حجب ضف امل نوم ظلامعي نا للوقت هيي للسلام حن ا. سددضف لأن
 لوزلانءاسني ىازت تل ىواص#سلادنهد نفس مب قوم د عرابتالا لالنصاو كرشملا ل ءاسؤرلل
 . الورت نارتب الى ازا نم لع نولي نازوكءدر اجلا طاّمسا علا لوعغمل ا ل ىف لوزن الايداش

 مسقلا باوجر لع لوي فوزي ولا بوو مّضلا باول كسا نيوتيلا بينا وو زكوزئ ال ليو
 ا" بسيط ا نم | نطامطرسسلا ل ناكل

 وررقشلاوماظلاى السلا ىالر تحل ظ
 رك نثودانسابىوغبا ىورو نبا اهكرال مرتي هزياف اهرف/مريسلا نى زي رلازمىرر قياسا
 نبا نحن مالا يفنى فلسا لاوافلتخ اور وفغم [نل لو عجران ان سقسقمو قل اس نقب اس اعلم
 يحاصملاظلا سنا نب عيررلا نو رلردايلارتمجخلاررفاكلا ماظل او ]لامست او سلخ | ٌئاسلا س ايم
 قبب اسلاورت ايس تلا نم ملا ظنا نسحلا نشوان يهل 'ٌلاسلاو ٍةريهنصا !يماصررقشم او قريبا

 ليث وااو اه ام الم يلغى زلارصتقملا لبو رت انيس ورت ان, تروتسا نءررققملاو ءانص تجر نم
 ىف تايؤئابًقاسورصتقم او ماظن مو م لشاىالزق قيل لاءالوق ن وعبراو رضيت ىف
 مسلارسمتكر فانا ما ظنا ىل ]ملا تمم او صلخل ا ندؤلا قبل الا لاقييع. سلا نضر ساه نبا نش بسيغتلا
 ميلا لوق نع اعد :شُناع سملأس نايببص نابع ل او نجلا لوري ”ثالثلل بع مل اى الاف ماهر ىلاعت
 ثلا للا لوس معسل اي ادررلاوملا ىورورنجلا ف ملكى غب اي تلاقف يالا بنا انندوام لجو زرع
 رصتقل ماو ب اصرخ نبل ل غر يف تار ؤلاب نيا ا لا ةيبالا ب اتمما انتر ميلا هزيرق لسورديلع
 ”!١ صنم نجلا ل ظبي م ملا دي حم اهيل اف سمحت ضنل ماى لاااو ريم اياسح بسامبذ
 فسارؤلاب قئسلاوم ىلا للا لضغلا نم الرب هيلاالسولو رس زم اهسورت تزل لجون اذن
 اىكبصن اءاو كل ٌوهلارج وار لكي ضف بسب زلاب عرق بلس لك فكم و كلازير يلا داشملا
 نزص لكتيزرا قتيل قس !الواسا نبل م ىلع وطعم: ىلضن خف ازو مقوم
 رسسوسو م/ وا شاعملا موا وم ارازلا نزحوا يبت اولا سوبا نرحل نم دروامو نكدرإلا ف
 امنم نامان نازعالا لكرشجلا لبا نعيم ذو ةراهزلا لال يملا ليبجسمى ضن | ريؤبو سيئلبا
 ما نال ىلاًنناوا ندعال لوالا لوعفم سلام شالو زوو نال لاء داعموا شامل
 - - . ا" لاطو رنام ياذلابءايعاروق يب. نك حرااررلتا لولا ناالا امنم لكم عز رجشم
 ينل لن ب ملقو اس انا عب ببوغللا ىغن ىف ةرمائل ام نادرو ىلإ ن تالزدرت وك

 نوبل قس نا لعن نان اد حالا ءافسنان ابر ب اهجا يميسمل او [زيسسا ( مسبب سبسل اءاذسنا نال
 بس ب وذللاو نربلا يحل يضنلا لثور نسا ناين فل يللا ص لذ جل هاغنر زل

 بغل اني يفوايعاحررطك صن سوم الا ىفو لج او بيطخ خلاء امنا لم لديال سرع شنو ضنا
 بولو اييعالا سن صن نال اضيارنم قرفنا عن ا رايعالاءئناد ايعا مرو حمو عنم ا وطلو اب
 اذب ورع م انلاروتفلاو بوغللاو رولا حملا بنما بريطنل اف اضياد ةدايزلاعم ءايعالا
 سماعلا فالي حما خيال ىازنجاعالف عوار اننا لك ميا اذ بل كسنا بما ىذا لا

 ىزلار بطلا يوغنل اورما ل وازهب بسيصي قا موسما يصنلا نا ندير فش عورتا لق نك ١
 ىف اوف امسصلوالا ليثو_يغنب حيرصتالركذ ازناوديفنل ناس رطنف مزال يوم سسصنلا بسب وهب
 نوق ابلاو لك نو رازلا ضو ةمومنعم ايبو ركوب اؤرق ىازلا نونلا ووايلاب لق حيل مىلاضن
 مو ضما ءاؤلاو ىإ مم ويمضمل !ءايل يروق لما نو بزل ف ازب لكي صو عازل رسأو صوبمنم نوزب

 فن لوما سوماقلا ف ليوغوق يل. ثل#- ”منلاذ هدعاسيلا داشلا ماكنا نك تسأ لك ع فرو
 ىل ار يسم |نجرخا اير نولو قير وق يل ,» ليوحااو اوعلاو لوعلا مس الاو لوعك حرايمل او ءاكبلاب

 ل دب عطنوزطللا لرب نمو اينرلاى ا انددورانملانمانجرخايىكا اهم ت انيس لادا لولا لاعزنا
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 كا خهإهَنفَج ول ةكمراقكو هيك و رافكلا باقعريخات ىف © أَو ك] «اوسك ا كب نق لحل نعمه
 املاوهتم ةدحاو ى!ىااههريغو ىطءاصنل اودّؤقبلا ْيَمأْلا ىَرخإ نم ىو يذولَيك ل وسم كيْنَْدُهَرَج نيل هيف مهداهتجا ةياغ
 ]| هللالص دمحم نت للعدوهبلا تسيل ىذاصنلا تلاقو قش قعىذاصنلا تسيل دوهدلاتلاقذ اًاضعي اهظعُي بيكت نماوار
 «ربييغو كرشلا نم *ٌئيبتلا لبا لَمو هل لوعفم نامالا نع ضل ىف اناَبْلَيْسا ىددرلا نع! سعات رونا ةشيبج مث دارت ملسو هيلع

 ش كس لاو 9!ار وفن نم ل مي 91 7 10111111010100 و

 دود نح تانقم هيفر شرخ لاصتسا لبق هيلا هئناضاو لص يس ايركلا تشتوو ركملا وهو هايل كلا طيب نيجي الو
 هلالي مَ لف مهد سر مهينكتب معيدنعت نم م4 هللا ةنس نيو تيس نورطتني نوني هُم ةفصلا لا ةفاضالا
 تلتف هتوفيو هقسبي هْىَث ند رجل هلل نكاتو مدس مدينتي هلل مكلهاذ: وفن كلا 05م7 ند نلف نا اور كل اري ملا هقح عصريغ ىلا لوغيالد هريغبانعلاب لدبي الا ©ليوكتول تكل َسمَب نأوةٌكْي

 زاهر ضرالا ىا ار لعرب ىواعملا مابه نأَدل للنيل اهميح © ري اهطكءايضالاب مَع ناك نزل ىفال مو
 ةبانابملاعا لع مدزابف ناري ناكل ك2: 15 فقل م بى قس لج لإ في نر الع ب دمة

 - هه وأ هه اانا هنا 55 ا 586 1

 ىوةيندموا ةيالا اوقفنا مل ليقا داو هل وقالا تيرم لس روس سيؤاكلباقعو نينموملا
 ا 0 لس د: يآ سال مرش ةيانوناموثلت بيجيك ا ويلا |دقلاَو هب هدا اا ا لا ملا امش ةراام هنا جو ثلاث
  نمحوتلاك لق ءايبتالا قرط ىإ قويقتسف طارصدلبق اهب قاعتم ىلع © يي َسْرُمْلا نيت سبعا كدا فاعلا عبي 5 مظنلا

 همسي سس _ سس سسس.ش*هِّيسبسبس

 ”ئاردقم سم دج هقلخم ويِحَيبلا هكلم ف ِزُيزَمل َلْيِرََت السرم تسل ةلرافكلا لوقل در ةريغو مسقلاب سيككتلآو ىدهلاو
 -: ١ 3 اوي . 2< 5 5 هلع ارم . د 0 ”.د ١

 دشرلا ن امبالا نع 2َنٌوَلْوخ موقلا ىارتهَف ةرثّقلا نمز قاهر نسيم ل ئآ مهوب رْنْنَأ اق ليزنتب قلعتم روق هب َرِزْدِْل نارقلا

 نال الم لع قرع سائلا نم قريب رج تااّيرلعت
 لبانا طر ازك خل ال ىاكرانكى از ةيجلس

 ردوم#لا مالا ىرعا نم كرب نئو لعل ل وسي انامل يزف ىرااسعنل اور ومي رثملا نحل ول املس اوك سانا
 ريوعسل ! ول ١١ مم امس لاو ىدبلا ىف إيريك حامل ليضمن مث لا ىربا ال ل اهئ يلارثما نموا وريعو ىراصنلاو
 نررب اها اذ ام وكب ناازويمد اني اءاسمقا ىاردصلا لب روصنم إلا يان ىارلوق قل ىواسسبد
 دعب اوي نييزلا مالا دزملاورمصلل مالا نيل رعت ناري ريب ىداصنل اوووملا زوق لس "مث ابر
 نم ىربا م”ادإرلل نال تاميئالا ف ن اكن ناد ماع ىربا ناريرم منن ةرماو نبى! لوزنلا سس شرق اضع
 للصلب و فوزك بلا ضوصومنا لا ةداشنا لمعلا وقيل لكان ابررعاو نا الر عاو لك
 راو لص لازال صالا ىف فص ى ا نوصوم اؤانما ننساك ارغأ وريف لائانإاو بسيط ا ىف حرم
 لوقو ابالا يسارا قيكدالو وقود ىف لا سيكرتلا ف ىاهاركلا شووق قفل "يلا
 سبق ىزلا بيكرتما لى ا بيكرلا |زب لكى البت لوقو مدل امروصلا لرسم نم لص لا ىلكراببىا لصا
 اضماناطسؤيرقراق بدو وضومل اس فصلا ف ضي |! شح ل صالا فالف لس اهيئازع لوقو قس ا لوقو
 لباب نم لتس صوب ىزلا سلا ىلا نوصوملاوبب ىزلاركم ا مؤ انها ى١ كاف انهالا ضر زنم لق ريل
 ضع ا اهبردا نارتو ريف ُسارطو وق ن سلا نو وى يسن اب نوصومورلا ثانعموم ضونمم اذاض مر ا
 . ىمل ارم او لص لازإ لص لا ىف فص ىلا ن ويصوم اف انعا نم و ابوضن ىلحي_طختلا ىف ال او|دابلكتسس | لخ
 ريردعم وأن بيل والا تنس الارلوق ساس عرباب ئرلا ل متلا ىا فووزو ترزو ىلع زئواو لن ولرصبل او
 مدل الا خس الا نييسلا فوز ١ ليرهترسلا سمر بكن ل وقتك ىرغارلع انل دان اك رات وعل فانهم
 لعاشاالا ايفان عت م<اينم ل اعتدنال غافل فاضمر للاخ سسمو لو عفط ضانممردصم
 ووري بازولا فكل برتلايوإرلا نا لا تلزيداشا جلا لمبعالىارلوق تبكي. نا: لوضفلاو
 ملا شالا ىف اوررسل موازوق كيش ىواصا» عرش اووي دل هندب عمت روت فل زقف ليوا
 نم زعل او نمو ماشلا ى ا مررفس ىف ندرب ايي امب نذل بمينلكى عىل اوت نس نايرج نيله د ايشسسسلا
 منك اسم ىف اورعقا ى ا( الاب قثيدقم ىف كل طعلل واول و ىخنل اواراكز ل ةزعإلاو يش املا مايدري
 متسقاع ناك فيكررق هل لج مم جت نعني اع ناك ف يك ظني شمالا وريد
 لل ل شبر« عقيل نإاوف(زيؤرملسر بيت اورد من اويلي من هلال ىلا ى ا مدلجت نم يذلا
 لآ تأ ىواص اسم لجن زوق ى ع رذوطخو لام ءلمجلاوارام ا لولا ىا قوق نسر شاف ابل
 اهم لاي ناب تلذد إرم غو فاعلا تاناوبجلا نم امج و لك بمدام حرب” م ىلا اره للميك ام
 ضل سنمار لاطقلا موس لاي ورلظلاملانداذاعروج نو وميت تابذنلا منك طنش اسلام
 نط ايلاومم و نطل اكورد ناوي صولا برم الغ نلا نم نعدالا يول ةرانرمت و املس نتا سيح نمي اراب

 البر او حن لمع ب نعلا قالها ليكن مومن إبر مظنو ضل يجوب عرالا نم نختار اع ل لاقي الص هزم
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 نوال ام يلام هرشعيو نوز اهلا نوفلطملا عن امرك ى تب نم ىذالم برئيس و تللسس ىوام
 نا ايبا رور# هوك زير ايرلوملا ير ويطلاو ىرائعلا يف ب اويلاق مان يفلكملا ىماعم ميش ناذ ايلا مبرخ

 عزت ورطض عرسان نديسنايردصا نا لص خب نانا ايو اندم نار رجش نعى ور يلو
 ل بصنلاوا ن سئ هب ىا وذو ادشيرجت نا لم را لجو شمل امييس ايدانغم قارول ركبوا ل اقدرارنلا
 مشا نصر سايغيبا نو ؟س يروق | لس ”٠ عرولاو بطن | نمي رق ا ىانح ل عطل وعم ا
 نرش لف نآمس يبول قو سو يلع سلا لس ايرينا نبا نعو طل قناسنااي وانعم يمنع اعت
 لاب لاقسنا نع ىزنزيلاىويورسلامع رُسملاو لصرملاو سيف د ظو او ءايسا عجم
 ار امم هزيل بسك سو رق نمو سي نعل _يلكد يلق هش لكل نا ملستوريط ع شسلا لص ثلا لوس
 ]| عفشل ةروسنارقلا نا لاك سوريلع لا سلا لوسد نااامنعر شا نصر يسم اع نطو ة عرش رغلا
 امصاص ملاك معلا [ ورشا لوسراي ليت رجم ا ةاروتلا ىف ىئدي سيل قروس بولا ارتست ايدام
 لا كذفيلورشلا لوسايل يق صاَملاورموفادلاانعيا ىئادنو ةرخألا لاوبنا نع حفر تو يندلار خخ
 لكن الار سو _هلعزيلا للص سابع نبا نو ىواضيبلا ىو ماو لكل ىو ءوبس لك[ حام نع عفر
 نارا أرق ىنايرجالا نمىححساو لرش دل ضي شلا بد اهم ديرمابأرق نم 02 نارتلا لقد ايل ش
 فلك ا ٍةرشسع اشم شورت لك لزن سي ةروس_ تروم ا ساطي لزئناذا هزع فرس اهياو تيار
 لن ولصلو تزانج ن وكيشمو شع نوررتساو  نورزخخس و ارد نورلص# ازوفسري ري نين ناو كب

 مريب قو توما كو ضيق ل تروملا تاس وبوسي ةروس رف لس اهي اورسفو نورمشنو
 ايراد نايروم دوربق ف فلي و نايروب ورعور ل مميت ول ظوم و امور شم منجا نررشي ناوثمر
 ىانيلساىازبتا بق لحس رو حلل عل» نارروببو نجلا لدي قسءاينالا لايت نم لثوتلا
 || عميارلارورجاورابلا ف نلتسملا نمالاع نولي ن اذوكبت دري تلا ميلر طى اخت" طارعىلااولسرلا نلمذلا نا
 ىا زل! تير قمل لاو لوول رينا مفصلا ىف نكس نئول مسوي يل لص ىلا لا
 ادطم الوم صنلاب صفتورم اى نباد ىف اسكاو زم ةولرقو حلا ةوإق ىف طزدو مرلاز يزعل ليز اذب
 ل رناا ىثركه الا ةراشالا ترماك ع فرب قابو حرم اب وا لع اول برين ١و اليرتسم نارعل !لزئىاررول
 و ردع يلا للص انف لبق بن ممدلا فمع ملا نيبرق ن الذ امتنا ىلا ير اشما اوني مهتم
 ىاررر تم نييغيلا نزب لطرماعلاو رؤوسوم قركثواللوصوم اوك شمو اهرزنزي ملام وق ى ا اموقل فص رام اذ
 ليؤتنلاب دخن ولف اي متزرق حل شتا عدا مءفاب؟ورزناايازع اقر زتملال باذعلا نام: قاب ىزلا ايوقر زنا يره اورزدرل نال ال وعغملا لم حارب يسعنم ريو صوول | ربدصو اهنوكتض م: ذاب عزفت م
 موجولا للم نيلسرلا نمل لوقو بسيسلا لم لاو راهلاو نول ان منا ورزنزي ل ىا ري انا نول دعت
 . ىلا بسلا ىلع لاوس الحل, ائلاو نش او مسج دنس ملا كن طسرا ىا ىرخالا



 منسي _ا ظ اكاد ,تنق نمو _ ظ

 ١َوَقَمَ

 مزال ئقو 722 (<20- نارف

 مق العا ىف نعم انا وق كاس لا نيم | س انلاو نه نم نبت نألعال ل رقوبوى ا لوقلا ش

 كغ 51141408002121 :تال ىديالا ابيل محتال داجهقأئخأذنأ جدا تكلا ى1©ؤكووُياكْمدق خبل ع بجو لَها قع

 نك سوكو مد 1 9 59 صو ىلا رن
 نوعيطتسي ا ماه وربر ترعذا © وحس جف نيببملا عج هو نقد عمج اود لإ ةعوسجل سدالا ىا ف قنعلا ىلا ليلا عمي

 أ كس و هك 0 5 وص درو ردا رس ٠ 9 : جما لالالا
 انس ْزِهِفِلَح نِمواَّدَس مهمل نب نم ءاعجو هل ماسورءر نوضفخماا و نامألل نونع نياك“ ادارملاو ليثمت انهو اهضفخ

 ْمِهْيإَعفاَوَسَو مهري ع ناميالاةرط سلاّضيإ ليلمم 0 نور صبار فخ مسيَكش او نيعضوملا ف اهرمغو نيكل قف
 © رونو وهز ندب ديرك هتو ىزخإلاو ةلهسلا يب فلا لاخ حاد اهليهست د اهلا ةينآثلا ل دباو نيتزمهلاقيقست كتل هد هه رووا 2

 10 م برر سس

 - 7# نَا ةنجلاوه برر جأ و رفعي هرْضَبَف عربلو ةفاحخ "يعلي نمل َىِتَحَو نارقلا را ٌمَجَتا نم كراننعفني مِنَ

 لك :مثدعب هب نكس ام جهد اَو هيلعاوز ايي رو ريخ نم «دلح ىفاَوُمٌََوَم ظوفحل ا موللا ىف بيكو ثعبلل ٌلومْلاِش ”رور م ام معو مع ارب : تا اووى .٠) . : 1 طوا
 جمس ذا دع سر ىا 5و رجلا ةمرقلا باسصا م لايتشا لدب طرا ىلا [عناج نإ ةيكأطنا فيرا كان لوعقم بص لوا لوعفم لكون لعجٍتوْطاَو ظوفحلاحوللاوه نيب باتك_ 3 يَا ءانطبضُكيَصْحل رضي ل عفب ههصن

 ماو 2 نورين لاف ياك, نيالا انيروق ديدشتلاو فيقتل ب نزرع لا ىلدالا ا! ن*لدب ةرخا ىلا مهول نحمل
 م اللبو هيديكاتلا دير ؤوسقلا رجم راجي برو, نونا مشن نإ ءئكن نو نرختلا لد امنا: ديت رق
 كم كالاداربا ىهو تعتاولا ةليلوهاظلا نيبلاغيبتلا © نيم مبلل َمَو2 وللي اك قراكلالا ديزل هلبقأم لع

 ناد الج لك ربتعمل رس انتل نم قربي رج تارت
 . | ملم ابوو نيءراوفاسئراضيا ةزعحلاو نوع لاتيورانصلا نوم ثنائي زق هله رقةهلل

 ملال ءاينااوف اهل يش رشا نيلسرملا فى لتخا لك اىف لاك دايسلاى لاخر رعب م السلا يلع, ع
 م ايورلسرا ناكل نالو ةروكزم لا ةيرتلا لبا ىلا ميرم نب ىميمرلسرا نيئراوملا نم ول كليو ىل ادت ذسلا
 فلو نولسمم يلا انا اولا لزق يللا نايبلا رود ”ىتناريلالاسدالا نانا وردا نع
 ى يداه ابي ايار حنو مم ا نم ابرق لف نينا السلا ردع ى يم منا لسا م [نسعالا قريع اوناكم نا

 ارو ىسمت ضعيرتدلو ل ناكو صربالاوردكالا لرب ليلا نست الان َيألعما ل اقف وميض اذ امل ان ظ

 انمسل؟ى وس ل اارللا امل لات فلما ىلا امنيرص غلو قلغ هرريا لم نسنرإلا |(نيذورافبلا بيتم
 رس اعواركتسس لضرذ نوعمب يدك عب مث مسبق الرمان قع ايوق لا كي او لرجووا نم ممن الاك

 نيكمر تسلك امم امري ل ل انف رب شاذ كلا للا وولصو او رياوسن امل | تل نم لا باوصا

 برش سيلو شلك لغ ىيلارشلا ل اثاوكلسرا نم خزوعم لاذ اب اهرذ |) ل ان نال ف ام عسل
 اوف نينجا سطس م لخب اهدف فكما قمتامالا ركنا او لاير كيو راضيراملعخي لا از او هاذص لاق
 تلامولت يارا نوعم لاتذ امني اقم امراصف ريم ىف اعطضوف نين نيزواورعبر سنا قع اوت رنا
 مث عقم الوزعت الو عم الورعمتال السك ع ل سيل لاك فال و نوكي قع ازر لن عنصن تحليلا
 ميم تلضوااىفا لاو( اهتف اوكمذ م ايإ عبس نم تاء( لضباوكرذرب انما يمرايحا لعالم ادرق نا لاق
 نوم ,ئلشلا ءالؤبا عفش باش تيارفرايسلا اولا تفل اكءواونم فريف منام مدا اناوراتلا | يدوا
 ىدانمربا ىف ازكاولكمف لوربت ريل اص نمد نمو عمى نم افر عصي فرغ قرطوق نا نوم ار لف ناو
 رازعلا لف مدام راكصر هر شا ميج ميركل ظنا نايس هرع اريبال نمو راع وعسلا ىلا ىفولزالاروعسلا لاو
 فلما ناريإ نوبي نا الا للا بيبى وسرعان ول نس يفر يي مل حراج يف ةرياكملا نتنرموكدو عراوبلاو
 ناي !عردر ةرابعو ور يت ىف ىرب ازلا ماسالا مالكا مان اني ريل ورنم اصل ئالم قاع نم ضو ىلع ءريغذلا لرب

 بسب »لاو ةراوباب لسرلا اوجترذمم وقر ماورث الم َءاّع نمدض وفى لع رين ريما و اك لاير تملا نماذ
 - ١ مسلم اصل مطسشو لسرلا بسزعت لسد رق دوب عيب اورصاو انعيا كيما فكل ب رايعالا بحكوريط نبا

 انا ملوفوم عزت ام كلف مسح اب باييسامب بامبنا ىفو يدينا ف ارش يري ايات ملك |
 متن اماول ام تسي تامر الث هدر ىاداكن الا ةدايزل لوقو لم !يساو ناارقف ناركومد فز نولسم ميلا
 قيل لامس[ رلوق ل نئاما مالا ريك اديذ»ىاامل ءفصى ا مالاب قدعتمالا ميلا نا ل رقو نشب بال
 يان لتم تلق ناف ضاذدكا ةرايع نزلا كلانا ل( كناري زد مللابرقلت شين نميز
 ىلاد شلات انب دهر اكنا نع باج ناورابحأ ءارسبا لالالا نال كلك ارخأن لس يلوا وا نولسمم

 (ةةزلك ىاوخلاب لف ءلاقملااهتال تلال بميزككن الا سنك ن ال ىلد الامل ىف اوركا مثلا نم عائل
 لوللاورلا ن مل بيز الورابتا منم بسلم ءضشالشلا ع وت نا ل ارت ىرننك زلاررلا بسب اموريكأ ا اوداز

 بر سختاولا ملوال بري ؤملاىارونماولا ..لدالايدق يلمشل_ حرارزإل ابم جالا و ءانع لل امفريكن اذ

 رتسيئدلا اينرلا تانرخزرب عطلاو صرح الس لسو لارا او ىف اءالا ل الغاب ىرتشمنلا لول !(ل العا
 ى اريل عم غلا نال روق لتس حرودا# هيلا تااوعشنةرسيمبولا تاذللا نم اريلع بريمو
 لري و ىريالا نور نحل ىف نولي لغلا ناو حن اول نايبو ىري للى رريمتك نان ارسال ميم ننعلا
 ه1 لاب, عنو دلل لاو اقضالاد مديإ فل سابع نياو من ايي [لحج ان ادوحس نيا ةد/رةرلع
 فلا وره ضو سار عضرف ىو اذا انوزرجبلا شل اي ورعب ضم ار عفر ىلا ينس ان مخ

 نال ازيو ناقؤالاىلادصاو لالغالا ناو انعم ى تزل الاثو ات وعيِطَح ل روق
 ىلا ملح نم اورازوومتلاو |ميو تلصق لات يزرط وتسلم ىف نوي للملا نع ىف ىزلا ل غلا قول
 ربي لم لانس سلو يلي ةراعتسا ىا ليم ازرورلوق حشا نبيل الكا سار ل اطيب ال ونا
 نوع زيال مث ادارلاورمارقمورفلضال في الو تضسلي لالولخمل ا ملوهضو دعو يح ا ىلامت سلا مدع
 نوك, نارولع روفر يذل ثمّ ا لع ةزخألا ىف مل اوحا لعن ايجولا كو ل نوصل ن اهيل
 لوزن سس ف وروا لوالاريذيو ليش يلا ل'ل وقنا قصر وقل نايبب اكد ابريل و نيبلا ىف اربنجا
 هي تّيصلو فر ارلذ عميل يرش ايويل وامذرسأر يل صيام ىار نمل ضلع ل م ايا نا نيا
 عرضت ى م لوب دوائر 'ازميررسقا انارخى وزف لامن طمس ما لاواعارلف هري تلسورو ب

 ف نو |يلل |ممصو صنمو لو رك نييسلا ل ايس رلوق ىلا كح لاو نييبتولا لكنني نا ىو
 ناكاموّيغل ابن نانالا لعق ن اكاد ليوا مهضمل اورام حرّوضملا يللا ل او ن امخل ابو نيعنطوملا
 قاعمالمداصبا خش ن ارم مم. طاعا نم اودهشمكمن االا قطر سب هيلا للمنح يو وو ليم /رشلا قل
 اسوق هك كا لاعثءايآىفرطنلا نع نوم نعم ورع الو م' لع نال نا ىف مهل الوم ادا
 اب زج اسملاو لييرسلاو سوم اولا ىف هوارسا ا جمبو لبا دسلاو ىريازلا ف لاثو حود بايد ئداول د
 رق حل ورا! نحب اب اكو منلاب نق اياو عاب صض رقي اهمهصو نيس شات تا
 الر طلار يلع تمرس نم لاونم م عنو مهلع ن اهيالا ير طس ىف ملا هر يش شر مليش ةداعتسا ىا لي
 ملقا مي اذن لا مراء سلك اوسو روق حل ىواصا» هووصّقل ىرتمي الإللن ا عم يوصبزغاو

 فشلا لسو ريل رثسلا ىلإ نست مذ مسن اهي مدع ىلدلوسم دعو لرازنا قيم اوراوتس لل نايب نونمو يال وق
 سنس نك سو ياه ثلا لم ىنلا لاق بعيب ب تس اهروق يل 4 ]_- ىواصاا اب اءو مم يق
 لل نرزوو اب رزوف دس نس نس نو (ديشم مجروجا نير عشت نإرغ نم اربي لع نمر جاو اب رجا رف ست
 لوعتمى نم اتزاررعجو نال ووغم وو لسمو اردو اديس مبدا وا نم ص نر يع ناره
 لوللان عن ايبب لري ىف انلاورماولر تصوم ليو مل لم َررفلا لبا لش ل عج ى ل ناب ل وعم الشدو لوا
 "سولو ليكدامبب د ىد (ضيباىفوروحسلاولا ابرز لقو سولو انوي امو نينا هلل كو
 لاس ب زعم ا لذ وويصتم ا نالوررلع بق ام ةلالرل لوعغلا تزف ثتلاثب نون لاانيرت وقت تل



 مم نسي ايلا ,ىيلأدو

 ةرارجلاب ككل ونت ول مكقمال نبل كيبسب انعرطلاا عاطقنال" كب انين طن[ 7/5 تيل ايحاو ضنرلاو صربالاو
 قيقتتلا اهتزمتش ىو قيطوشلا ها كع تاخد مايذتسا ةزحه ْنْيدهكَعَف مكموش مكر اول لؤم ©4خلاجل نعد كَتسمو
 يلجيم وهو مترفكومتريطتى | فون طيوشلا كاوجو مةفوحو ةظعو د5 ىرخجلا نيبو اهيكجول ادقحب فلا لاكماو لييشلاو

 نان اجلا بيوم ُلِجَي ديلان ْنِم 2و مكررنب دحلا نون واهتم © نورس رك متا ليخعبوتلا هب دارها ورم ايرقنسالا
 سيات اعيان نوما اوبال لَو لسرل|موقلا بينكتب عمماملاو دع لش ىف نباتي هلزغمو لسورلاب نما دق

 مم مم ببال ا 0 ل يي ب يما

 ْ لما ل داك ور ىلإ وووب ثري ا بهو ملص و المو 7 7 هس

 ال ىلىنقلخ فَرْطَف ْىِنَلا ني 2 مولان مند لع تناهل ليقف 0َنْوُليْهف مشو هحلاسر لع | ك0 نم لوالا
2 

 ف مدقنامدنم نينزمتلا ىف نكرم ريغ مكيذا بف تول دعب © َنوعج هيو كل نم تناو اهريضتقتم دوجوللا هتدايعنم ىون م |
 ا ل ل ل ب ل ل ل

 ميش اهومتعز قتلا 6ع ىنع نعال رثخب نمحلا يدرب نإ (مانصا هلا ةريغىا يود نر ىقنل|ىنعمب مايد تساوهو مر نناع

 تامفهوهجرف ىلوقاوعم»ا ى1 وعمري تذم| لإ نيب ©ِنْييللَصَنويَل هلباريغ تدبع نإ اد مؤإ ةدبلا ةغص ور
 ما

 َنِمنِيآَعَجَو هضاضغب _ نر نرمي نلت ْنيْوَف كيكه يبست ترح ايلاايح ابل لبقو هكا لحما هتومالتع هلي
 _ ىلا يتااخ و ش

 5 3 7 7 6 ري 1 محصل 5 مر 8 هّ- 5 ١ رس ص عسد5 هرم 0 9 5:

 © نين أكأَمَو حهيكالهنل هك لمى اا وكل نق لج نم هتوم سب هرب نش بربح ىا هوَ لع اَمْْنأ ةيفانأَمَو نبك
 مشمس

 ” سمس جموسا م جكموم

 ةربحب .نوتدم نوتكاس © َنوُليْجْ مهاد ليئزيح م حاص ٌةَلِحاَو ةَحبَصالإ مةةيوقعْتنأك امن سحا كالهال هكئالم

 لَم ْنِق ْمهَيأَم ىرضحات كناوا! نط ىاناجي اهئئادن وملاتلا ست ىو | وكهأذ لسرلا اوبزك نمممهوحنو لو ٌةداَبِعْلا
 لها ىا اري يل ةوسحلا هنع بييسملا مك الها ىلا كرولا مئازهعسا ىلع مل ايتشال اهرببس نآيبل قوسم ©َنوءْرْهَتسَي +باَوناَكللإ

 - مما درك يد 0

 5 نويل يعلى خو يكلم ىل26ا ممالا رتل نو ابنك قانا كفك نا

 | تان الج لح قربتعما اقتل نم قربي رص تاتريلعت
 وريؤلا بيس ئاسلارفاطملا نا نوح يؤلاك مناف طلاب لاو رطلا ل صا مي ازريتانااولاكرلرق لس
 اضيارطلاو هرلث ىزلا م ناسنالارفاطدراتملا فو هداز كاب مداني ام للك ف لجتسما كسلا ببس عررابلا
 كرئافال ثلارناط لاقي تيكسلا نبا لاووشدارماالارغاال لاقي ارسال طريطال موق مورتلا نممسالا
 ف ف ىورلا ل ألا نمي مداني امرمهتسفع نزول قطا مسالاو ئشلابو شل نمر ..... و ُسلارط ل الو
 -- عربا" مح داق از طم رصا لهم نمو نر اولاق للاعتر وقد ريما هزي لالا بك ناك دنا شيسدملا
 ند وا نل لصملا نمو انتل مبا ىفو تن او موو متو لاك سر نلابامءاشت اوت حل
 ورشا هركي و لوول ا حر مالسلا يلع ناو نايبلا عر ور ف د ةرطعملا هركيو لااذلا بسس ناكزنا شييدحلا
 بزل ىف و هاوس يسلم لاك الا ٌقيررط نضوبم ايار طلاسم اب ننظنلا نسم يلرط نوب امنا لالا نا انيق زها

 مالسلا ريل, سنن اذ ةريرب لاَ قش اي نا نمل اف لسا نب !ةريرب قل ءنيرملاوكنم السلا يلع بنل ارجو
 ضمن محلا لاق ضورلا لع ذهب نموا روف حرس ف لاق نمل ل مس لا سوار م ومب لاذ اري ىلا ىلا
 ضورف !ن'رترام ناف عباس ءقرولا ع اس ف اذلو عهفاو ضورتاىا وفصل لوا ىف نونو نوت

 ل امولض ف ىج نبا صو كلذ فالث فورا اسد نسمح اباوركت كرا سن نكمل
 سنا كي لع إب املا سعاد متت هز ياو مضعب سرك فذ ىف اوفلشاءايلحما ناف محملا نملافلاز خيال
 يمال اذابم اههتس لا حم ىف اذ مما نور ترس ا مرت نمو قعم ا لصروتعا نكن موا لاف اراجا نمل منو
 تبوك ىل اعتر نسل اوب يار ثؤملا نا رطحي لبا رغم جالو رملعويتعيل] نائذا لاذلا نبل ص اف انرترابع
 نياو مفوكلالبا عرف ىبد لام لعءاتبالاى انتحل سزعب ىفوروق فس نس مكن ثيرعنا
 نول قدور ىل رف ليبسشلا عم ف لازلا ضل لافداورلوق مت كاب سدو ويك نإ ال ليلا ورماو

 باهي اؤتس اووف عمت اذاداومو يوبحلا سم زانانبإلا فوزم اوشا باوجولق هكا كا
 اا ام زج اوربت سن ول نعو نوريطم مك نحل هيو نظرت اذ زنا ياي ى لاس نول يسم ذو م اهغتس لاب
 كر كرعالا سي ىلا منسمل بسكر يلا نوك نم وسلس اع يبذعا ندوفرسم موق متضا لزق تكل
 نبا لائهاراهلا بصور و يمك لل ىواصا» فيزا م ونسش نايصعلا لف نارا ترام موق منال

 مورس ىهسوثلاب نمآن موج و مانصالا تخنب ناكورامتلا لّبإرسا نب بيبصوببباجو لئا مو ساب
 انواذانيم اءاو هروب الا نير ييسر عا نيرب مواهيرنعو لفوف نب مقرووربلالا عونرب نم اكسو اس اينو

 يس ,قسلا نايبلا عرورةرابعو شلال معرلاورعلا اورد شير وق هي عد ذيكروظ ل بقي
 اريام اسال ن'روق نايس ١ ةرابعو هأل والك اردو هقل_ ام تاررطملا ف كورلا نودوب و ير

 [انالاو يفرم ل اولا ناكاذا الاف كز نول ل الق اونلا ىلا غجستسا نب لا لع احلا رداع اب نيلسملا نم لرب

 هلكيقام لاب هرخا ىلا ماو م؟نوريتعيالقا

 نطاىنلا عالى امورلرق لش ندوب اعلا ىلا ينل ب ىف اديك نادي رم ناكو احبان لن الرب نوم
 لالا نين زم شيت لابتطا يالا نانضالاو عل از ةداهبل رت ع حمل عوفر هو ميداشردل ىف فلات
 راق هلل ىواص»» عترلو نوحيرتريلاد /رطفو نطق ىزلاربعاال ىل امو لص الاولي هدب ايرظنو
 ريس اهنا قبح |نامّصنو رجلرا سا رقرمالكىف مدع ىذلاو لا منا يك تلا اذن نم ىا نسيم
 ليز نم ىنوصلث, لاس يلخك/ اذاىنالا نوزقمالد دوت هلل لمت اعيان ارسم او
 ىننو زئنيالر صا نال بارعالا نول ثزع مرجلا مالمو ننال لكس فطتوب ذرب الترا ٍءرعنل ابووركم اور عدل
 سايكنبانعو تان هوميف زرت حلل جود ا” مدقداؤساو مزجت ل ءزلابم صريصتر ب ميو ياو
 يب ال نجلا لضرا ل اهنلوقوراهيلاب يبا ىالل يقلق هجيل (' كا هيد نيربعت رف رطب هنو
 لم ون نجلا ىلا ىف اعن ثمل فد تل اوممب ملل قو توما نيم ماطاش شي نجلا ف نورس ارم او

 متت اومب امل ليقو ءاررشنا اسكلا دل ضرب ل اداركا ولست ل هذ ل لمتد ارتوم عروق
 ملوقد /ولعم زر [ذرل لوما نور لولا نايم ضرعلا نال يلا نسف ل ظل كذب ملو نمل الكينج !ىلارشلارعخر
 رظواو مني نم يا رغنو قيوم الل ذم اونكمتي) ليو ىاتامنو ومكر فلوق ل ع ووطحم اج | لخر ليتو
 لو ارلوق نارماما فري لغو عرار لاك ل وقل: ورايسلا_دكساورشللا_عفرزنا ىلع عّقو ىرلاءررك ايحرنلا
 . عرمال ايس نجا هُسملارافواقحملاو [ نين وأ نولي نكرل ل وقيل نار لوق امم ىلع ل ائن رهاال نيرويكرما نجلا
 رازللا سنى | ضب !فيلرتلر ايلا ف مازلاو فلالا ناار ساري هآ موك در لورق حلك

 تدرو ىلا اذاؤنالاكن ول نحو مد ره عسل ةرادتحسم اريملا نموا نلت: ماو للملا نيد زي و نيئزكما
 نم نعل كو لسرلا ضر ايعلابداملا ليو لان ضتاو بج او ءرذعساو ن ايلا و لوطلاكر ما قع
 نمو انلهبال فاطر اجت و مرقم انهن ال لوم يرض و درع ىارؤل ااورييمازوت حلك لص »ب

 اذا اممالكىف (اءاعسيلاو بين اللا ةداشاؤلا ابحي انعلومنلوق جلل .ىداصا' مد ناي نورا
 ٌوابابابذ لما نع اوريو البق ىل يعم ىءو انللبا نب وبس تابعي ام لي |.طبق امامدؤ لمن ال ةيرت تناك
 اريك مقل اسلا ملل كاب! ىا كامات ىا انا ان قحم او لوقو هر اير أى ا تيم فس الا تبسم

 لري ىازبقارم لرب لق ىلا نادل لا: ةيلوعنملا لي صنلا ل ىف لا مئات حط كا
 نيمو نيكاسلا ىلا مموكَ بالام اوي املا نورا كاوا زكا عي ىل حملا ىلع رب نم
 لا» نورفلا نم رملبت ناب /ىب هزت لا لما ىازبت صر رو يا .حرور» ميلا

 7 ظل س 3 | يغم نم زل اه تل

 ظ ىنعلاو لمعلا نعاهرلبق ا ةقلوم اهثرحب امل ةيجكم ريد ينعم ةيربع دك اوملعىاربرقتلل م ايفسالاو ل سرم تسل ىنلل نولئقلا ةكم

 | (وسسالا الما نال اهترارصل البت اماسهؤ لما رت تنناكن اوك تالا ارمي لل ق لل لم
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 ماب ناسملا | لا ١ ىلأدو

 ييجي جيزم امو ةقراوم'للاذ ٍيفيقلابو )ونعم يدل ايل أرسرم قئالخأ ل كى اال ةففنعوا ةيفآت نو روكذم ا تكمل ا ةيآعرب
 8 / نرسم ال مم مس

 0و وستين نيج ورف و ء شك و 8/9 ار كاع يدل لطموومول ء.ض 5 لاق م0 هك

 ضرالا من يقمرادخ ثعبل! ىلع وهل ةيآو ناثربخ باسحل 6نورئته ردت رعب فقوملا ف: سعانيَرَل نوعومجم ا [ستبملاكع
 ا لوف كا 2

 اما لِيَ ْنَف نياسب تجاه هج0© نولي ْنَف ةطدلاك يح أَجَرخأ وأسم ءانابأ هيج د يدشن او تيل اب 4 تيل ىو .“١3 در : ,١ 5 رسم ع كت 2 سو سوم لم ل لوتقلا لينو مر كف رو
 0 . 0 ا ل ا ل

 لمعتمل اهلي هتادِعاَمَو ةريغو ليغ نمروكزملارم ىا نيتمفنَو نيعقفب رم نم اهلك يل اهءضعب ىا 0 يوما نصه انْرَجَمَد
 سس بسسس 0 سه ول" حسو 0 ياو يسكب 7

 ور ا 20000 ل
 . خرقا نمو اهريغو بوبحلا نم َضْرَْلا ثيم مالك تانصالا جاوا َقلَح ٌىِنَلا نسبت «هلع ل اهتدمعن 9و ليال رمغلا

 ,ءم : هلمل . .و/ 9 ديالا ىلا ا هةر ام د 5 لاب ولو تما ل رس وي ص ار :
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 | حصنو لس نعي لصقل رفصيو سوقتبو اديهنأت قتعاداةعرامشلاوعكىا كيرلا نورك نيعلا ىف هلزاتمر ىف داََّقَح
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 ,محه ءأب !ىامت ابرد قرلرق فو مرد انتردق لعمل هرهلقعلا ةلزنم اُوُلوَت نوريسي روس ريتتتسم اة
 يردن نيتاباغرزرت و عض انورماع نيالا رو هي ل ب 0
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 ك0 ااا 1ايام شم
 م ل خي للا

 هيأ اس

 © ح لإ أكمام دوني 0 نوقف ةطنل تيغم فرصا[ نقسلا اهيا عم لبو نإ هين © نيزك هتدطا ميلحت

 ناد الج لمة ربتعم ا مس وتلا نم ةري مج تاديلتت
 تل

 نيالا رت (دع اور ل ا ىا هال نا موت معو نقلا نم يكرم نبني ىاروكذلا نما رق
 "ال فيفخر رون ع ل ضملا نم ىف وارلارير تل ع ىا ليفان ناو لق قيل كس دالؤل ىلا
 ل نا مساو ءريف ان نا نوكى أ تيم يلا ف انعملا نمل دبي نينا نك لل !لكى ادت تاس ل
 اسيا حراشلا نيب كرل نايت ن وزصحك و لك بو ا شيفل ل وارث أ رئي يخ وق ير كا يفت ادن أ
 ملعب ةيأل ءفصمل لوقو اب اديمجا يملا ضرالا ادت لوقو أرسم ادى ا[ شن »
 عفن ضدابتمل اوبس اعف نولي نا لمتصورماظوب» فانيتتس لل ثواب نيصارلق جلل رحم
 انام تولي نازوكمد ضرالإربخن وكر نازوهيساب ازيا رلوق نييسلا فو |نئتنس هر تع أد نب لوك خا ثم حرراشملا
 و شئراللن يخص نولي نا عسل و اباريتا ىف زن زلازوجو ابرقم جن أو ارش ابانلعم اذا لضرالا نم
 لين يول ملا وق حك حا ةركذلا رف يف هذ ءينجلا لاب فيلر عت نال اب نينو اراكن او ليلا
 | ةراشن الا سا رجم يربي ور ينعلا ن اهالي وكذل اياملو اذ بب انع الاو,ل سين ى امري للا تلال و رنيد
 را نيم بمديار تلى ذلا نو ىا ةلوبضرم انشا ارد صامهتوا مجبر ازياء هال وزو حاس ل
 تؤم ةرك اهنا شملاثلا فاد ثلاوبب ل عاذملا لب م دولصتي م ىا رعي انامن | ىف اذن اوانر لورق لا مهاو
 دوتياب لوهنعلا وم ع اوررصملاو مبديا لم نثو ىا ير مصمارنا عي ارا ءلوصوملا ل ىزن اك ملكنا و
 مسخ ز وترا دام اورلا ىلع طخ مدير تلم ابو بيلا ةراهعو نيم ءفوصوم اول لوضوملا نعم ىلا علا
 نم ءارلا ف زو يبعشو ىلاسالاو ةزمم ةرإةانيريؤل» مكديارتلم ىلا نم ىالوضوم ايف سبدلاوريمعل

 دابلاوبن وسل ارالل بقوا بؤ مل عن الو ميو لمت لو علوم بورجو ىااممناهن اب نيت اهلا وارق عزف ان وريد
 طقم لخرؤطاىءالا لا نورك لفالوق هلك. حر ”ليزلاو تفلاو لجو ل قولد ياللا
 فلارعباوربا باود لاقي لا تاقولخلا نمروق هل ش سنبل الا" نورك لف عنا نوكيا ىا
 نع ئلكتو يزن لسى واضيبلا فو ىضركلا ىف اكرتص ل يزن ى ارم ل صفت وق لل[ حرور# فعن
 ردن لين ا نع زم رم زمروق ل ل! »سوما ىف (كعرزلا غطساوريلجلا سند اوعتسز راكد
 ر للسما نيوراظن اذ اذ رطوق بترتيب ليلا ومبو لص لاري تسلا لا اذا قرلرتاسل اكوبم ىلا داسنلا

 :/تأوأ| ل ء وصوت ركل3 وأ - يلح هووطحم . ىلا شي معل لا رج مزوت
 لكن الري لوني ربشلا ري م ىلا ءقلاووارا نا ىزارلا لامي ماعلا ىلعلا حولطل لف سكن ن الد ايحا اسما ىلع 0 0 0 ّي 1 00 7 ملط
 يي ١ 00 / 7 ام وارى ريل عك قويض ونمو رج ا رتب لذ لل

 وولول اب نحب عري ىفنلا مالا لاو لقعلا لش اوان طوق ليكن #- +٠ نولكان الوقود نوعتطنم كلام واراء اير عطقنوهيذرقشيىذلا»سقولا ىلا لتي حي ن از فرزفتساو ىلا نحب مالا نال ا نصالا ثا اعتلى اهيا لول ل عقم الو تمم بي دفز ايش لاودادا ناوهدمي يت | زي 22ه 111
 هرب املاغما دايما ابل نيل ناو كارد الان ببس اورعامسل اكء المعلا تافسب يسوى اوت دل نونلا اهيل كأن [رطتسل يو عقرب اهلزنانمرعبلا ىلا ى بنتى صر يت اهنا ليقو ايندلا غاطتقم ارث ليوا موو م و

 لمست ل مث ندنعلا نييك زنشم ةيسزلا خف نان عئي لولا لعةيرذلا قالطاز لا لوصرا لق تلك ىرجالوارتعامشا قف ايطوبسب اهو نايسلا لوا نصل ا القنالا طعن ببو فييعلا ىف ءايسا

 مايل ارابتاب حول ءنينس ل المو فيتم هانحب ةيرذلا ل يو رف ننس ى ارت حط سشررعلا, جت, رغتسمو اولا ىف يسفر لسور لع ثلا ولصي ولام ناكم فررظن كرز لد فنسلاو

 ل داق ذيل ملف لف اائلطم نفسا ل مناي( باطما ف6 | راش نيت طك ةكشوعلاناكاذاد نايا ع ابايصحاصالاق كن مبسلت بعت لاقو

 كئالشاالمكم طوق تاز زق لم لادرا الا ضر الو لاي لع لوس وسلا لسرعلا نصوص ناكر
 اذا رميا ل لاف ضن ىف و لشسرعلا نب نوب بسرقارظظلا تقو نوي مزعل الان مب اجل !نر قرف
 ربا ارش لحد عاورقو مو اري ريعر فيش لكن لب فشخ ادرلوق هب لا نيل كام عولطلا ف
 قواصاا دمت ا شرييداعالا بلان ندد ركحلا مالك يرد اسمان و اري ريو اش لكل ناري اً ارنا نا
 ورضي مث اهلل يصنلاو هاند قربت اوارقلارمل عي آو لضو ع انورزيكن باو ورع ىلال حجر ابرق يلا

 لوالالومنعملا ىف ئ ضم اوردق لزم سفر قل ا يريم شمل لو لزانم هاند مقر قل !(نردق ى ا رعي ا
 لزانمانردق ليو ديزل ل بوصل يتو انوي عرالا انرجتد روق ىف اكرلذ نم انردق ىل ىف اننا وا
 راط [صرير نسي فما لمع موسم لزمن درنسط د سين مدت يل < كلامي او تدذع انف
 لزس سابع نبا نع( بانك ى ف بسيط ار صرخاوريغو ىلا صق ا كى دانت تلا
 حرامدارول و طوضو ير راشنرسكلاب خرارشس عمم زد ازشل اق قيل لك اضمدواو ىف ليل لكرقلا
 هبل ١س وقلالرعيىا سوس دروت اضيقوريعيىاقريروقورارنلا ىلاذكمدت ىا قتئازا لوقو
 علو تاينلا نول لب لذ نال ليل ايو ىف ىف انش سيك ىارقلا ك ردت نامل شفي مت ا لزق

 بلقلا عليل سال عرس رطل اسس نا سمسا كر ريرلا الو ىلا اب لقي مو ماظل سنبل ناوي ١
 ف صدي رَورصلاوررلا كرري ال ىليق سس خس ىف الا املدن عطَصت ) سم اد ده اون ف
 لش الإ ين وكيف يلط قب ىغب عداطمز ال لسير وت هللسموام زلم ال نكو ارب

 "الضو ىف اناطهس اينم لكن للي هروأ سلو ليلا ىل عمو متت ن سك قي م نولي قو زعل لسن حم
 م رلذ نالركؤرل لبسي زنا عم( الذ( اورو حب جلس لاري ليل يرق ١ ناس امل اب سمشلا
 دام لاقرسكركل رقت امنالل مالا كلفنا كلظل ابدإملا لتر يس لين ن لق نطل لكم رشم
 ليّساو ةررسة يورك اوس انا ىلع عام الارهاو رو ىزوجب ا ناد مص نبا ا ابلاو ياسا لركوب

 نبالائو ل زغل الن لض للف لس ابك نا لائو توروري نس !لاث ن وب لف لك و كاز

 فانك ل رجلا لب! نرسل ألذ فلاذد دال اوم او عم َيربرشبتاوئسلان اى عافجالا صرت
 روق هللا كان الط ابا ةرش سلزود ىدانلاض ورلايعزنم الل فعلا حم اجلا حرش
 ىبد لاجل ف طا اهل ةعمتسع طوس لك فلا نازخألا لوقو را دل او لول ذر نا ىلا ةراش ارسم
 لدي وج لل اعتدلوقن ومجلات وجستلرق هو طش د غناوي ىزارلا رطبا ىوتسلاف تسل
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 ْيَم ٌيْوَوَُيَو مظع عقؤمرمهرقكب يوهتلاو نسب © نايم للص[ ل ١ نهيمكدقتعم عع. انزمكن وق رت امن | نهم كل قم ىف اس مداواؤل به 5 95 رق أ ص ع 57 م و 0 هع ٠
 ©َن وضخ هوم جدال !ازيفاوسا ةذفن ىلهو ٌةّرِحاَو ةييصل] نورظتني نوم ىلاعت لآق هيف ©ْنْيِق ويشن نإ ثعبلأب ُُعَولاَنَه
 لكاو عيابتو "م [ةتنياهزع ةلقَغةرحهو ىإ داصلاق تطحاو رانملا ىلا راتلا ةكرح تاقن نومصتخي هلصاسيرغتلأب

 ا ا ا محاط اطصا ا اسجل لل

 يو وعيب الواضحب موضح معنى ١ نويرزذكت وهون ءارق ا .٠ : 5 هدا( هع
 قوكلدريغو بوث

 ال مخ لم هما“ ير وم زيبا نع كا

 | لب مل اعشأو مهقاوسكن م وعمي [مْفك لكل واوصوي كأب ىا
 جهثر لإ روبقلا تاجا نم نورويقملا حم اٌدَو ةنس كوعبر|نيتففنلا نيبو ثعبلل ةيناثلا ةخفنل ان رقوهرّوضلا وفن ءأهبف نوتومج 0

 ك0

 دعيج جوف ةماو سنا 26م نار كل رك:
 ”ا|هي نع ىنلا كأم تعبلاى ناوي نعبر ل يمتان نيتففنلا نيب
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 نورغيغ

 لاقيليقوهرارقالا مهعفني لريحاورقا © نورا هبف قنص
 "رية ثلا مدزحب ل َنوَرجمالوادَم نثق ذاكَ 0 وري و 2 سب ماو ب ب 376 س7 ل رس و

 هل ةنجبا نال هيف نوبعتي لف 06(! ٍضاّضَتف اجب نولي امرانلا له! هيف معاي مذو نيغلا نوكسن لشد بَ 4 هلع "1 3 5 وع م” ”ا
 مل ب با * ىو جت انور 3

 ًَّس سم مربيصتال ىاريحع لظوا لك عمج لظاؤ فهذا ًادسبم مه لخش ىف لؤألاو نال ناتربدخ نومعأن نو اهيفيصن
 :قذ زك ةناراجف فلو يك ااه مب] لع قاعتم نانزبع 6 نوكتم ابرق رشرفلاوا لكلا قريوسلا هو ةكيرا مج يارا

 نونم# نوحلي هه و ع 3و 2 رز يملا 7 5 2 ب 7 >2
 ايا

 ناد الج لل قرهتعمل ا رسما ىنلا نم قربي مسج تاقريلت
 لاترد سل >

 اوركلا ني عم اصل اباورفلاوقرصنام ريع بارشلا ىف دووعسلاويا!» داي و انزن سو حم اهل اي ىااورطكن يذلا
 لغب/ 0 الق هلط لب »سابع نبا نى درم ارب و ىر ايلاووجول نوركثملا ءلطعم ا ميوورومجو

 والا قلرطلاب ورع خي ىلع لري دداطول ى عع حب رعطُوا فاما نوما العار بتال بسم انلازرا حم ضنا
 هوجو مد نير اهلامعا لسد ابوول باوتربطا لوقو رطل لوعغمر لا انيبول نمت تكس لب #
 كيران كريم نر قل نيس اياهحو ناحل انف وحن مال اب نولي نإ حض لو مالا نع
 نيعملاو شي وارلا لاكن ئورم اعطا نسعي الو حن اصلان وتمت ل ءلطمعم سابع ليا نعى ود كاف اكم نال
 ملالق# عن نالق هلا لاء طلا رشم قف وتر يطعن يلع تردد رييبشسم عمرو نب ا
 ف لت ال ةراشالاوبو ملظكع ق ومر رق قيل كد »نيل مبا وجرلعب نوجد نيل الق اكوا
 راكم ااورم ملطوق ف قلب اهذمر لرطور انزل حذر املادو جو نوركتملا مقدانزلا نيد رمملا ناللوللا وأ
 رثكالل ىادي نسل ب رلوق فسح لابس اوفر م انمعالا تدر بديل مضوك مرح ل ادوجوب نلرتدملا سوق
 م اوساىف ىل قل اهتوروق تدل لوب زر يطب, هع نلطتسلو ماس د شر ووري يب الدال مسح
 نيا لكن افرشلاوب و شره عم شءارج الا سوم اونا نروبقلازوق 4 م لمنازل نوعي اهب
 متجول عتوللا لذ نم حرموا ع اوم ىف سيم لك زج عمجس رشم ا نلاب بسهيج ا تستقل از ف وكي
 ملا انليوايرلوق كلل هدايتغالا للرب لل اوربا نيرطب ىا ربل ق هل عددا
 نلنوضوكلا نكد (يبلاولا لن و هروب ان امل دوج ضمن ان ود نييك لاريبض اري انمالا للعم اولا
 بن تتتيفن ىو نالاذل بج اينوكي نوب ديعب يل اتي الانا نمم لو ارورج د راه الذ اسس ام مكى ذ
 لوبن مثرعاو لل ناهزب ليدانواولارايلا لارياب قليدايانهيلا نعد سين لاء اميارتلي دا مؤل لان ادانم
 ساب نباوزمن ملام ايطامالعف اننعي نمي حيو مالا ءأ اننعي نماوق هيل لس عرا/ قلي واي
 ممل ين نلاو لاولاب لس لوالا نت نشر ورك رص انفه رجب ]رح اننا لمربي ريزفو لازعلاو
 فا نسح !لوالو عرج امير ميلا ورغم وب دازاكم تدين اد اند ار نما ارم نوي نان يرملاو شبل
 مسن انوقرسصىا نرهسملاهقرصو روق د ءانرعوىا أن تر لردو ارق هب! علا ًيدطمو في رصلا
 ريم انب نوكينرنالن مزج هزي نا لاير زل اورقا لوقو داما هدمقي مو ضوزمب لكن ئ لوعفلاو
 اولاببيرطف الأس لئرياوجد لاول اولا ىا اه اولا روق اهدستسل صن ىف ءلبجلاو رت دلبم عب لوصوماد
 وان ينسؤملابنابب نمىا كلذ لاوتيب لبو لو هامان قرم لين قولا نول لحارس دالك ن ناوي اهب
 ىو نها الربواانمقرط انففارن برعامض#دوريثو رعب وأتم اذن لكل وضل توق اريلا ورك لا

 قرسصو نترلاهرعو ىلا ىادرتررف طرب لوضومم سا امو فن اتسومف بت ام عبس رار عو اف اذن
 عريب نكرلا هرهو ىلاوا دل ادعو انر ىزرزعم ار يمر جانا لم دلل سوو ص نولسرم ا

 اينرلا ف نرلا هرعو ىذلاو بم تميل زب ىا تدزرث ىلاو ءلوصوم ايورهتو أرنب كمتج الا را ارعو ارق
 ىوئعللا فا ىلا ةراشا يلا ىف نوزنحرةملا حدر رس نينمولاوا للملا لت نم اوتوميو

 ٌئاسلاتتو مؤازما ىش لسد الف صفتو ن انالاةروصرللا لاعلان | ىو داينرلا لوس الب للصاما

 عطش و رئابنا قطيش اولا ناسنالابلزكمدعلار دبر وتولا ل صم ى انا جشم اب عيت والا لاب
 عمرا هزي ىلا لصواذاقر ايلا ل صحترخ الرومي ثدي لزيدولا ع ذجلاب نعل لوصعت سنقوب ني
 دب امو مست ايم ن اذييازادوررمه:ب , ايلوارزمتو لخط سار كن يب ىوشملا فراري اكرشقو لبا رساومب نوكي
 عملو نمبلا شمدج ىف حورل ل فقوبب ورق اد نفكر رنا ن اضرتادا مجرب # نتروكذا ةدرم تبرع نام
 لايت ترانس من لب ايننالاو لال نيك الارز زفم الو رمرلو عتر شلال ضف ريت |
 ربرشزرو ولف حور ممل اعنا ةايلا يدب اكرر سل ضد ا رىتس الا بايرا نينو لل ات
 مضلل يكل ايار ارواهع ربيت اذارملا عر اوفا نيف مج امري طلو رياشن يعفو يظعتى ا قرانا هركتو
 ىداص»» ٌماذ ميؤرو لامر سلا( الكعامس_اكلؤ نخ اوروارسل اوراموالا بزطو عليساو بيرشلاو لكال اب

 اداكبا نمدرجو مامن ننقل اووارا رك نجلا لبا ناىديامل ىاداكبالا ضان الرق نك
 با ماهل قو عمل ارسملض فلانا نسف كلو حلل دام” ماالورزر غنم ن وضمن

 سورعلا ب نيزورورسلا للعب بو ير سلو ادام هطربيل نوكسبدا نيتشه ارق تلك ١
 ورقلاسلا لمار فوط علم اورغؤم رتب نوئديامو قران وكري مارت حللشا# ىواع»
 ىشزم املبتاهفا ىلعنثر ايلا ىلع مطلا تن ينتسا نولعتفي نزول نوبصَتري نوعري لص اور وعس اولا
 الوزن اند هدانهآن وكري اضف ل اولا ف لايلا تداولا وداّلا تلربا منوع يراص نيكل اساء ائملال

 او ن/ل عش نزول ىدا عرداعم قاوكري و كيرررصم لووك ندب قرت اىلاو فوصوم ةركزييسا ءلوصوبجوا

 رو متتىا ىيدياررهف ىف نالفو تما تست اء ىلع نال وتفت برعلا ةرييبعد يلا لاق يما نحس بيرش اووي
 زبد امسي اىالع افن نحب لشن ليقول لطي تود نم: ايزيشمما لب ارروثرياماك ا ءاورلا نوم, ناجزلا لاق
 مترا ثم (لسوؤوا صل افرلسى املس لاننا داملتراجلا نارم ظلاوم د امرعا تاما خذ

 لا سوعلا ةولثأ بايئلاب نيزيب تريب ىبد لما ف نا هع

 "وناعم ات قرف نمي نم هطفل مد لضتاككرصموهو انكاهاٌكْرو يللي مزعرافكلا ى وأو ٍةمئَب نوجدخخ ©نلثَ
ٍ ماق
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 نعاودرفنا ى © َكوْمِجُملجإمويلا اوان لوقي ءمكيرع الس مه لوقت ا م ©دْيِحَت ترق ريح لوقلا لج! لبو سيم قل
 00 ب اجمامل ةممساتنللا سايسسسسلا 0 اا 7 م ا ل ا ع سل

 نيب(5 ني و لعل د كوعيطت ال نطل او لبعتال ناس ناسل ىلع موا يبي مكرم اكو نحمل حدب مط ةلتنخا سنع سينعؤلا
 ءايلا م ضب ةرارق قو ردك بج عما قلخ الأجل كَضاَنَقل 2طقتسُم قيرط طارواّنه ىوعبطلو فوردحو "خذو بع نو ةوادعلا [؛ هاى هع ا را 5 و أ د 2 "ما 1 3 اس ذى" عر 4 اي 2
 را لل هن و تت اعلا 2
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 | دوو ورمو دد عر و د 24ضوف نود 9 ا 5 مر جرو ود رورو موووةصووة قبر 232( سود و

 مهند هدوم هديك نيل تمانكأماتير هللاو مدوقل رافكلا ى اهيل كح مول 9 نوري ميمي اهوَلصإ ادع
 لا 2: 0

 ل مروح كا ٠بداصي ل ىا 2 _زييرطلا ًااَرُصلا د دتب اوفيس اسرط اهاندهعال منيح لعمل قولو هنهر دص مب قطني ويقع ل كف © نوبي اول امي اهدبغد مس اه 0 9 2 تع و ب هل سر ب 0 | 5 .رع سووو ةلص ىلاصا م ١
 مهيتاناكم ةرارقؤو مهتَدَم لع ةراجواريزادبخو ة>رقٌهخ رمل ا ٌئلوُلَو ن ووميبإل ا نتبج © َنورِصْبي فِي ند *”ة اعكنيبهاذ . 5 صر 5 ش لوو | 2 مال حسم مر 8 يورو هربا 27 3
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 ١ : برب رهن مر ل

 0 ٌلفآامرهو افهض بابو هتوف دعب نوكيف هقلخ لك دكنتلا نم ديدشتلاب ير افدتك
 نيبيَمَو رعش نارقلا نم هب قا اهنا مالوقل درعا ىلا ىا هند[ ةرلرق فو ونمويف ثعبلا عددا مثالدع لعمل
 لقي يح اكن مويريازلاوايلابر ديل اهريغوم اكل ر هم © ني نارك ةظع 4و[ هب قا ىنلا سي ٌوُمْنإر عفا ل لفستتي كلل ما هاو هول 58 5 5 ور قاوم ماع نس ا 0 لل ىلث اي

 يا 0 7 يب 0 ظ راضون باؤيخ اغا اه تسل

 اهرفنسالاو اوملعي او ريل هب نوبطاخخأم نولقعيال نيتبملاك متو تين ارفكلا ف عباذعلاب لوقا َّقِحب و نوتمٌملامهو هب بطانعاب
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 7 أ, اتناك لياقم الج حاناح و :

 منغلاورقيلاو لبالا ىه ره نيعم الو كيرشالب «انلسعى اويلي سيانلا لمح فوخيئْياَدي/ نمل هلع لاهل واولاد ريرقعلا
 د ع اسأللا# نيرو ولو نؤلكأي 22 ع ار (هنوقْحمل اهاترفس هوو توطباض 9م ل ني أهراي اوأيفاوصاك ءقاتماهيف جهل و2 نط اهنمو وكرم 210777 0000 21732 رم تلك | ٠ ار رس لص | رس و

 وال صد

 !وكلذاولعقأم ىانوتموق ابرب ميلعمعتملا يوي لذ هعضوموا برش حبب وشم مع اهزمب نم براك اهراعثأو

 نيل الم لع قريتعملا رس قتلا نم قري رص تايررت

 راق ن كسا ةرايعد السل يفشرب لوفل اب ايوصنم  عتوريطويي رف او ضفااؤلا عرزنب بوهعنمز جول وتلابىارلوق
 نالالرب ناكا اد خجلا لاكي رشم ار امام نمد نا اشلا نوري ارنا ابرعارجواريفورحذد ل ماعلا مم الس

 ةرك العم اذا فدو امل مفعصزنا ثمل لام الوب نيكمايومك ناك ؤاورنويام لك ممم انلاو ومعنويا
 السبب ىررنعم تيرا خل املاك اخير عنهم اتل سل رت ير دصموا ىذا قم |رزلحجا ذا اا روصو

 نمو مفوأر يب نارسداسلاابلممالس عمق يقدالوقمب' لاقي م الس ىل وقل سم ناو شب ها ساما
 ماد مل لوقيى ارو همز ا وأ تبملا نبض ريعم ماى عموبب و دلرجلا نرش ركب صم ال قو بر
 اذا مس داون دو مل عطس مم يلب "لا انني لاقرامتاعبلا نياواورار يتلا هبريزيلو رايب الس

 ظنوا نورطيأ/ كلا بمد نم الق /السرلق ف بلا لب يركن م السا لايف قف يملي ت يش برا
 ام نم رب مالس لاقيرق وم ا تارمد رو قيو منم بجيل نوري مادام ىننىلا نوت ف ل انما

 الدث لاي ى فون ل دددسم الوقف نر ىف جلاد مالنا مل كارإلا|ض وزن أس وا ناطر
 صدا لارا اادناشا لوقيو روق بلس لم ينعون حردملا ىلع يبوصنشوا مير بد نما ١

 تشم الأم يراريب ندم دو ممر لتضارنعن ينمؤلانيعاوور طا ىو يلا سلا ءلدجلا نورس _زطع ل وقلا
 ماع نيادوموإا قو بوقت ابوررشو كو ةزمتورئكن الملا فخر ابلارنعب هدا وزو حلل لك

 ردا لوقا رمي ناار يغب لا ةرغألا فما لاير رق جول نيل اكان ابلا نوكسد رجلا مب
 نب! ىددو لايعالا سنو رزنو لع مدمر افا ىلع ن كرم انك اني ددشماو ماوقلا ف نسم
 سار هلك يزعو بدك !لوقي ورك عض عيبا نق نلاورفاكرا قري نا رش الاى سون ىلا نصري

 مراد دلع منيو ريف ىلع تف خرا لكزواللوقيف اكمل ا ذك سند اما فلفل لوقف عا لان كلم الع
 يم نياد مام ىلا نيادادر سلا لرلا نزف مج ةاوفا قاتم كتي ناضل نتيظغكل وا نا ثييدع يف

 انتي نيو هاا يا انس لم ف طعو اوقع ازرق يشل نانا"
 هلا لوصوارل و انى لفرورج ا عر مت نام تظل ملا وا | قيبتسا مل ل انتم ىا ل وتلا ر اينعا للعم ورما

 مي تدفن ىلا حم أشم ىريربتبتكن ارنالا لوقا بو ىل ادتو ءارسسيزرعح ا نعي نك زب اني ريو ته امل ل يسمو لوشن اي

 لعلا نع نك ىريالاب لملان اوبر يداك ى ارو هلل ىداص» فرعي نلوذ ىف فندي أ | مينا نوكسد ىوالا نونا غل نر الا أر قو وزع /مداع ةدارق ىبدرير شل اب ةرلتنولق حك نا
 ربدش ىو بان لمجد لجو مجلاتي طابع بضرب وم انا ىف نولملانميلوق حل سكوس نيم | | رز نيلسملا نيللى لمي ىلح_زيطكو لع يورو قلل بيوس نرم ع دوهنتمس تاكل فز

 واضيبلا نو لم اوزيل نارم انا عنعرموا لوقو نامداررسم عشا برش عرق تل "| ردو طدواشناوزراوا تيب هانلعتاىارل نايلون ىال غش ورزق يي كل لاو سقلا لبو
 ا”درصملاو رمل نحر حضأ | ىلع رق مدعو ضوصنلا قرر قرم اطؤاشن لال عرتردق ممفيس او حوطل ايامي رديلعر ديل مدد اشن داراواردلع

 . كا, قلغاى ١ ليج نيل وعش عليش حل ع | | ضف وسلا ناك لرسم نم مل شتوفسو يطع لا لصيولا ناكل باسل ليندا نس اع نعى وداد اشننالا
 دونم نئابخالاب بيئوو +الب اب تنك( ايإلا كلى رهتس سس زحادد نإ تسرب لال سيدي لا ثيسدحلا

 هللا ندد نمور

 لاول ىنضتالورعانبب تسل ىف!لاتفرشلا لوسر ايانربس كرولا لاقثوابخالاب كيتي و لوقيل عب
 بَسكو نزائملاو ىواضريبلا نوآ سلم ءاسلى فى رتر شن سيب, شم ناورعشست يبل نزين الا دارلحلا
 رزقي نا نك لل ابو وقل لمع حسا بمب اهلا نب! لا وامل لال ل انيالورنم حم امىارزوق ب املا
 مل دالزلا لوطلا كرو لاا نلاو سف نع ني راجام نا ىلا لقطر متلا تتر عسسل لوقت نم ن اكول الامل
 ريع سلا لحم نزولا مي اسصاور صن اهىطرقلا نو ورعب ابو رلبق امل اين رنتك ملل بيوم اد [نعل الإ قسم
 لامغنالايف يلع ل وملاو ب بط اوبع نبيا انا ب بزلال لانا رلوقلرحشلا يدنا يجول نم ايحالا عب ىف ملسو
 اليارعلا قاغئاب رع ابى نالورعشساب ل امرطشأت ناوكي نا بمجوبل اذ تيبلاب شمت نيارحش ازب نار ييست ىلا
 مان عام ىررعشلا ولع و ملاونرلوق ىف عراب خس اولا لاما طاييخ نوبي ل قضت ال ليج ى لع لييبا وا نم نا
 للاب نازي و سائلا ل اقر رعش ولد صقر خان يرعسلا نم يس ئس نا ىف اني زبور عاش ندعم ىلر عي نا
 رصققيلالانوزوم لوك ات نعل كاولاقردقور علان لن ارزخب طور هشلارلع ارزرا لصوزع شلاربخا اهنا لتر قد اني يف
 نزوى ص ىركرام ندعي ارماو رعت يال مالنا نديم نس ن اسدلا ىلع رس ايذرشملا يف اوارناورعاننبب سي عسا
 عش تميل مارق ىف نيّقرلاملعمامس؛ لالا ينرشم وللا نم لسن لوق يمل نايل اد هلا خيرا
 ضطايلاو مورو طنم امور عشا ضعى نورت ازمه تتاح شدو الكل نقع ندد نذوملل سا ف داتا راصد
 رنه لاك حزكرالار يقل ورصقلا ليس من زم قم م كومو ع الطصاا ارو ٌيذاكللا تاءدّتملا نم
 ميلاد صئرطنم يو اومااسف نزولادامب يوب فش تاماكو امبؤ نازرلان اير قفل فرش تاي ايئائلا
 ىو تيد عت الاثنا لا تيدفر رعبا ب اصاخ تاوزرغلاض نب لركن يم /السلاو خوفصلا_ لعل وتوك

 ان ةريبي درلالا ماب قرنا (ولرلوقد بل طم ا دبل ني انا بذكلل ىبنلانان يميل وقو تيل اند ليس
 وو اذ م١ نزولا نعاورجبن ار اوس قطن ارسلان آرقلا ىف حت الاعشاب دارلاو ل جو انييفس ورع انربعول و
 عوامل ّصفرع نس ندا مال سلا لصلاة عتب لا ب خعارلا لاق حر ال طصام اي جروريرايزيكاق طش ارشنلا
 ب هع اسلاب لاي ايزنكازبال باك اري اودارا نيلصح |!ضعب لاثو ىفاوقل او نوزروملا تالا نم نول ل

 نزلا يحتل طم | لعايو حم او يل وسلا و [نلعاو ىل اوترلوق عم اطسما يشن ام ىف ىف ابعربا فول شا لاو
 ثيماو مار واو تالارغ لكى لب عروس ضخم للا مو عروططومم ضم مال رعشسلا نار عشب سين رقنلا نإ عمو
 بيخا» تو بيا قكد وق جلاس ”اصخ حرودا» ليلا نملك لذ نياف



 م ىلأفو
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 اولزن م هتنلا ىا َوعْيوتْمِيال مرمتزب مهتتدملا ةعاقبهّللابا نع نم نوعنمي ثنو اعل ادعو دبعي م انصاكهلأ هببغى١
 10 ا سس بوتات بروس ب سس

 تنسلاكلل مولد َكررصباَلَف معمر تلا ف © َنْورصْم رهوصن م/م دج . مه هاتصالا نم معلا ى امهو» جهر ءالقعلا ةلزنم
 0 ا ميس تبي _-لببسلل . "٠ مري عل كا

 نم دنقل نأ لئاو نب نص اعل اوهوملعي ننال ريل أ هيلع ميز اهفف كريغو كلذ نم © نوم عيَمَو نورس أمرولكن نإ كلل ةريغوالسرم 7111 هع 7 “0 ال رب هوالاوو رب صورو ف "صواني مااا ل
00 2--> 

 ع َىَيلَو ثالذ ف اكمال ترطَو تعبلا فن فان ©نيانل ةموصخملا ديدش ري َحمآدكوآيوق ديددش هانديص نال ى» ٍةوط ود )و

 نا هنا ىدز ةفصالمثسسا هنالوياعلاب لقتل و ةيلاب ىا يب ىِشومااخولا جب نمو هلثم نم برغاوهو ىنإلا مَ
 نق راسل كلغ نيو معن ل يلع هلال شل اقف مرو ىبام دعب نه هلد اى ىذتا ملسو هيلع هللارص ىبنلل لاو هحتفن ممر اّمهظع
 سانلا ةلمجف كل لَكَج يَ هقلخدعبو هقلخ لبقالصغمو المح ُحٌويِلَع قولذخع ىا َقْلَح كي مْهَهقرَم لوما ير اند
 م10 ا لل ل

 عجن اذ ثعبلالعةردقلا لعلاد اذهد نوحرقت جّيْوٌنِووَت1 يمدد اوأت باتعلا الارجت لكدارافعلاو مهلا رصف رتل
 نأ قعِيِرْقِ امهرمظععم َضْولاَو تول َّنلَح ىو َنْنلو بشخلا قرحيرانلا الو رانلا فطن ءاملا لف بشن هرانلاوءاملا نيب هيف

 ك0

 | اذإ هنان ةرهآ مر غ لك © يلا قادل يفك قدمو هسفن باج كلو قعاقاقوهىا خاب رغصلاف ىعانالا ىو ندم
 ١) ها وس لكك اىنل با م

 [ ةرارك و نوليودف ى هنوف نأ لوفي نا ىتقلخ كايد
 و

 ودك رم هر س0 0 هسا ب رول
 كلم ُتوكَلَم بْنِ نسف لوقي لعاقطع بقنا
 « دو اكارورم اع

 ىو ةيّم تاقاضلاو ةروَس ةرخبلا ذ نودرت © ٌنْوعَجْيتيإَو ءَْت لك ىلع قرددقلا ىاحفلابمللءاتلادواولا تالين
 وا ةدايعلا قه رسوفن فصت كك هللا نم يا طا: وي جر نيكل ون مت ةي ان ونامثو ناتنثاو ةكام ش 2 1 م5 ل 3و «*©ر -« ا[ 3 -

 ىبلالمع لع قريتعمل ار سا ىتلا نم قري مج تاترلتت
 نوزعمورنمب نلحملو لوا خنجد | تبي ميد هدنجم/ميدرلوق لس

 نيرباحلار اهلا لعرن ام دارخألاو نيبو رعاومد مانصالا لعرض حرراشل اداء او نيش ها نجلا تمنوا نار بخ
 الا ىفر' نوييطمىا دانت ل اهو منع نوعنم نسا لامن يوحد نجم للا مود ازا نتي متو ىطرقلا يف دام

 مثالشلا لاوقالاوزبو مرمنتن إحيطتسل ىبورزجلا عازم امل مهام نوم قلو للا ندربوب منا عملا ليو
 انعم ل ياو نعش ن رضع عاري الفرانلا ىف حن وزعم ن مري ىللىا مار زجمل انا ىاممد لييثو نعملا ير اتم
 وب موق ندا مداه نم نائم متولي عال رغسمت ف سهل شيل دنت اذدك الذل (انصالا هزي
 لوس يفاصاعلار امس اربع نيا نمت ند يوس كما لا ىورو يل ىصلا ص اىلا ني ورم لا لئاو نإ صاملا
 لفي مك يديكي ازممب شمع مث لاق[ دعب بيرل شعبي ارم ايراد تن ل قر طع ولسا
 قئانرلا يطير ةداسقورب اهئ نمو لمجال ايف تزن س يعن ا نع يوورم نب الو تأ سمايألا تلونف منان
 بيتل ل بل او نب ضارلاو بو روق سس كاب ف لخنإب يلاوبب مئامولإ شيعت ىدسلا وريذنملا تياو
 مشل سكب الك ذل فلق ن ب ى اوبل والا ل من يرضمازتكاو ىلحنا لالا رلاك ئاو نب ص اعلا لييتو
 نمر يسع امنا ىورردوعسل يلا ةراييو ضل ني ىلا نان الاب درمان ا ليتر بكا لان كك وهو رد
 م لاذ كو نن اومن رول !نير يلو لاو لئاو عرب ص اعلاولميرإاو يم !ىفلغ ني ىلا“ لورفراؤل

 ميسا نيبءذذاليزهلاو تاللاو لاك مث تاومالا ثرعبيرثسلا ناالوم لول اي ىلا نورت الاف لغ نب ىلا
 مث م السلاو ةولصلإر لع لاك مرامرعب اذب حشا نام اي لوقيلد همي مذيل جب ايلابالثكينؤاو_زمصل و
 (تلداهتعالان ال ركب نم لكل اور لتر داع نكت عبلا روزا ريلعادد تدار ثغر يو كبد
 ةراندجرطصا مئارم ل ومش ىااينيئرلوق هبل ن ايبا عرورور وعسل اولا الف بسبسلا صوص ال نوللا
 ءلثم نبيع روت مانع تمر ارجل تسمم اء ارا ىلعرتر دقني ويمص ان رعت وا
 فل ازبوردمل بز ىارقلمى سد روق للنار ىلع اردد س ا شميت ل ثمل يؤ زذلا ىف ابيب امالكد ردا ىا

 - - الا معا# هايادشلا ل لكى ارلوحطملار ملا مفانما نبيضلل قلد ف ازعاور الا زي ىف لغاد بيز

 رش فو يمس ل لع منح ليث نارمائملاو ركب او# يفصل معانا رو رمد لاب ناىبنشرلاب

 لص »» /اظنعلا نقدم اهسا ياخ ايراصى ازتييس لا يلع تيلظو امنع لس انس و ترفصو تيب ازا لا

 را لل اقنرلرق سككس لاب تاذرلاو تضرل الم اظنعلا نم لب اا اهب ا مسارلوق ل فت
 مال بارا كلذ ةدايزنوراذلا يف هدولغو وزفكب عروطتم زاازب نمار انلا فني و تنسب
 ولسا رع ليلا درع وى مت ايسر اهدطبلو هركيامب بايد ناركتملا حرزعتملا ءازرجو رش ال ىرعس

 راضعلاروقو حررقلا حرج رجم ارائلاب ورا نوكسو يلا عشب غرار و الا .ىواصا ريحا
 دايما ىف بيزيد نزل اراوعلا ل جبن ااهنسرانل اداقيإازيغيلو دف فلا اذ مهب اذ ارجل ميما نيحلا يطب
 هبث د وص” سلانذ ابراذلا امذم حرر راؤسلا ىلع خرملا نحس اوان انصط ينسي لي
 نيكاوسلاكنازصفاهنم عطينا ريل و فام ىلع اربد بناحلوجراعلاو سوم ارارلارلو ميلا جبر
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 نول بور فقل طا حمار هفن ارقد لعق عب لاى لين دصا لاوس ةراشن إلا( بلبل و وق

 لامترشلاندذابرانلا حرتشنف ىئنا ىب هرافحلا ىلع اذوب و خرم قست ملا امنسرطنتي نادم امبد
 1| بايثللقرلا__رلسل بانولا الاران امسؤد الا رجس ن مسيل زارا ركحلا شعب نعى ح زك سانعلا الاربش لكوا
 !هاناتردقريانتضرسريضت لاتينا ابر يروم ةراعتسا ( الما ىف نوكين نك لوقي ناز هك لا
 ندا نك لوقا نعل ز دن فئولالو عاسإريف نسي روماملا لوصت ىف عيطمل علا مهايريريراهذ
 ء انلاوو اولا تري زررصم توكللا ىلا ااواولا تريز ل كرلوق هيل. واس ايزي قلت ترب
 رم لابيف ف رعتسلاو يشل وربى مل اورسلا فذ سنن وهلا تاورفملا ىف لاك ىلا ىف خا ايل اذ
 زابوا سس ازيتؤم ىب اً داي كسسوا تسرب را تسسا لاي سب ميسافل ابيل قخو اضن عرور ىلا
 قرط اربد لضورت لكي لنسب ت وملاك ب ل زنا هدنع ئئرقم سا اهي او شييسرحلا ف د 6 هاني شت ميئادرك
 نرمحصي و ريان ن وعبد لست ن ورم ثاورل نوزو خس ريع نولصي ووفصيي مي نيب نوم قي لالا
 با نم رطب ناو ميكس قيصر توملا كلل عيت ماركس ومد رق لس ايراد نفد نورس يلع
 ء اييئالا ص ايم نم ضوع ىلا حراير الو ن يروم و ورمى شكيب ن اير وم درعور نعي ئذ ىلع ومو اربررشم
 رايد فلاريقدص باول نا اكارومن لو ميكن رش تدع ابرق نم سيلا ىف د ناي ومب ونجا لضري تح
 داو لكم عرزنو كرب دفلاد كرب فلاوروأ ضلاو داود فلار وج تلفوا ابر منا بتبكنضورئملا ليس ف
 بز أرق ءو ىتكالاراع | رف امو حبس لا حب اجار أرقام تناك رشم امين ناذ سي اًورقا يسرا نو لغو
 كلر بؤر اموورفس لكن يما الارفاسم |[ رقامد حرزدالا نوم اب] رف امو نم ١ اذا فن ام ابرق امو حدزمالا
 فو ار يالال بير بطر فامو ىدر الان ائطغ ابر امو نط الا تيم توق امواب رهو الا ل انهرل
 ماعلا نورت ريا ورلوق حلل ناايبلا عدده ىردا زله يفت نبال ازيد ىتصر قال سب يسره
 لال سرلا لوس نا سنا نمي زيرتلا ىور نييسوآ ل ع (ندلر ازباب لم بري زو ليعمل اي ضيم نوح ع
 زبور ضنل اور شاب فوات الار حسن لاير لانا ىلازغلا لاق لسن ارقنلا سلو بسد بلحن لاقل ريلع
 لاو ىذالا نيدلازف م اءالإز سس او نريلا حدي ىزلا بدلا تبي اذنف يرجو غم اباريفر رقم نيملا
 قلصت ىزلابرقلاومورشح او ”لاسرلاو رسينارمولا مئالشلا لونصالاريرزفتالا اميف سيل ةروسلا وزي نا قسما
 ابا بلّعلا لامعا اسبذ ناك لف ةروسلا هزي خش ناكر اليو ناسللاي ىلا اءاو نانجياو بلقلاب

 نمل طّقاسءانع اللد مولا نوض نارللا نوليس ولا كلذ ندالنعتك ادلع امج ارقبرماازملو ابل
 حرا اإ#شلا لوصالابر نيت يشيل و لقى وقر يرازي ابر نع رفيف اوس ام عمير وسلا لكل بئارق بلا
 ةرللصلا ملاسارقا تاذاصلامسفنيوا :لئالملا ففاوطي ل اوتورد عبس تاقاصلاو روق تللس-
 دب إيريغو ملزما بيلا ن للاى سلا مالكم تءايي ان اذ مامل الاب صاح لا نعوا قوس تم اكياسلا تامجازلاف
 نر اولصلارثاسورىبّبلا ف اههارثا تاذاصلا لاولاراودحلا س وفني وا زمدوبا رب هروح ب او س اييع نيا لوق

 ملا ليس ىف قازخلا سوطنب وا غثا شت اسرادلاو سلا تابت ايإ اك اذ ٌعر اضدل اواي اوم اب, تارتبازلاف
 ل ويداقلاو ارز فذ لو مل دمصم انصو كلذ حمرلزلا اولسنوو اره ييجي لو توفصلا فت قا
 سلكلا ىو ا مو لسا مر 0
 اراده

 كدي
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 ا تقلطلا الأ رام مىلأو

 ظ ىنعص مر نشعمالو هولتت كار قلأرارق حام ِتيِلْئلَو هقوستى |!باصسلارجزن: لكلا كاَرجُر ترجو هبرموت [مرظتنتءاوهلا ف ايدج

 5يإ ببر غمو قوش موي لك اب سمثلل براقم او دق قرم برو وجم ضْكلاَو تركت بر نوجا كيبل تايلانا
 ىاردقم لعفب بؤصنم ادعو بكاوكلأب ةنبيملا ةنيز نيونتت ةدارقك كيبل هفاضالاو أدوا اهم وصي ى ا جاو ةَبِزب يبل معلا
 ىنعملا قوهر شيء امسو تن اثم قيطايشلا ى ٌنٌوُعَمتِاَل ةعاطلا نع حراخ تعترف نطْيَت ردقلاب قاعتم كن بهرشلأب 'هاتظفح
 ملص! _نيسلاو هل! ديادشنت ةوارق قو راتصالا يشم هيلا عامساى دعو ءامساؤ ةكذلا لعالاِلمْلا َقامنع ظ :وقحل |

 ةدرط ىاورحدرلصم |رؤحد ءامسلاق اذا نم نأ لك ْنِم ٍثيرشلاب قيطايشلاىا َنوفَلَقِيَو نيسلا قءاتلا تدان وعمستي

 ىانوعميريمف نم ءاتشتسالاو ةرملاى ارد صم قي نم مد ةُكصاَو تاء ةرخآلا ف وهل لوعفم وهو نعبأو

 ممهفتسلَو هلبخجوا هقرحوا ةبقشي "كنار ئدم كوك كل هت ديوس اه نخاف ةكب الملا نع ةنلكا حمس يلا الم شلال [رعهسي لإ

 نإ عال فعلا بياختنمب نات قوأوافو نيضملا ةدوطداو ةلكدلمل نم اَقكَح نمر ينحر نك أديب وتوا بر قت كمر افبتتس |
 هلع

 هكاله ىلا ىدؤلانارقلاو ىبلاراكئأب اوربكتي لف تعض م هقلخ نا ىنعملا نيلابقصلي مزال يزال نط نيف هد اامولصا ىا غي
 رص ب ىلا 0 1 هللي. مو : هلشا 7

 نم © نورخ رهو كأيا ماب نكت نم ىا ىبنلل بالمخ ء انا كف بحمل احو هل احيرايبخالاوهورخ | ىلاضرغ نمل اهني ل لبريسيلا
 1 سجس سم سس ع هيي

 ع و ررر كلا ةددق مال م موو أ 57 09 رو ا هل هى

 امن اهيا ة وادب نوزهنتس © نرحب رمقلا قاقشن اك يارد, نوظحتيال 0 يولي نارقلاياوظعو دلك

 ةينأثل ل يهمستو قيقتتلا نيدضوملا قف ننتزمسلا ىف 0مرات اذا ٍ تعبلل نير كتم اولاقو سب قنبر ده
 نيل هيلع وطعلاووإولاب تطحلاو اًايفنتمالاةزمهلاو اهدقفن وو اب اطعو اولا نوكسب © نوع 25[, ذأ نيهجولا ىلع اههندب فل لاشي

 وه وه#

 نال الج ل قرهتعم اريس نتتلا نم قري رج تابلت
 روس ربازلا نو هوتي رار رق عارج خس ىفووملا ناقلات ىارلق حمل

 ةرفس دياب لاحترسلا لاق كقرطسلا نم ميرو لف ارساو لين سيمو ليريج نارق ناكمنن اوخ ن ارب

 داداو ماس انللن سرد لا فيل الزناد هانز ماك رايمركذ ازيد ىف عتيل! لامك بأ نآرق حذو قرب ماك
 تاربازلا ٌعالصلا ىف ييارّئاو تن اعارجلا نوفص ىف [سنفنا تاذاصلا لارعل اراودحلا يلا تم افصلاب مب
 تافاصلاو ري خا ت اليوانا فورم اك اورعئ اش تاسرابلا يلا تايات ايل انا عءاصنلاواظع اوم اي
 اورال والاف يصلا نكن وطس يارا ىف اوثا/داسجالا لبت اوم اال منا داهيو حاورالا ن وفصل سلام

 وني ملا اوناش اننا نسلان اكو ءايفصالاوورايلدالا عراورا لل! صلا ناكو نيلسماورايثالا

 (ماوعلل ىرارجازلا ب ابرلاكد ابل لا ستر ارجازلا نيم انكار للا حر اود حبب اراض صلا ن ايو نييلسملا

 رسلان ورلاذلا م: اركذ تيل اذ نينوللا ل! تامل الا نص مالاو تاعاطلا مير نمبر صاوؤلاو ىب انما نع
 . اسسلا» ب لوعفم نم نراور ظل ف نرسم ناري رد صم طوق حيل سىس تاركذلا ورك امن
 'رفسونلل ءماعالن نعول اووصتلاناكن ازال نمسا رزكماء سلق ن ارعاورلا ناقوس
 مضل وعلان اب بيل ام لكى كن رص ريعان الرج اعالفراؤلل ا دوصتملا ن النوري نمولو
 .ىد اص »» امهلو ادرطرفاكن ادادزنمو اناريااونم؟ن يزاد اوزيل سن قروس/ىف |. صنم يت لالالا يلا

 هو قرم خلان مول لك ليل اهل دل بيراونلا ع قرا ان تسكر انما ىازوق
 ليزا ادب رياسوا اهون ازرق قش لاو قراشملا عمت اذلو شرما ىف نيب دكة رمل رزذم

 عب الب كاوكلاى يزل فان | ىف اطال وإبن وكر قل دعان تناك اد سنو اب دون اين لارايسلا
 بوكا ,ينبلا صفو رمل ميز نيرونت جتك وتب نايل ا يذوك عر شستسا من يبل صاعد ةزيتادع نم در
 رامنم كو !نونش ار رصملا لوعشم نىك سكاوكلا بسن رليىلا ةدلر قو ارذع ل ريو يزل ايب سفطخ يما
 سكاكا ربل ناز ناب ىلا لوهغملاىل ارصملا مفاد فاما منحت لحج اني لو زب لكن مى يلا لول ىنا
 ددقم عقب ب ونموت يل للا بكاوكل نان ناباىل الع نا ىلاررصملا مف انها نمر عجدقو اربسض
 م ميزاب انفلمنانا ليث احلا شميت نميز لمي ضط عا ليقو قلطم ل وعفا ىلع |زيرز ىلع نووطخموب
 هتك كارقو اف بّئان ياش هاا عمسلاقارتسادابااذا ن ليشمل كنب بسلا اب فص ا للفم
 ةرارق ىف هدنرامن سك سرافلابوانمم» تديشو بسلا فر انا تل داف ن وعملا لصا نومي وق
 فاسو هك م” ىربازلا يرن نش يراقب ءانعم ممل ضيفو نسما نوكسب ن وعمل
 اباوج نوليشن اربلاوا عيسم/دقرنسملا ل اويل ى اراها ملاع نابل عطقنم تب ماكو مذ وخلاف انيس نحب
 مك مسد ىف لازم ايات نوفي لاوالا نع اياوج نوعم<لرلوق نكي نوحلا يكن مو يطف اهو نمل اوسلل

 ورم اسورلوق ياس لكرطال معان ناو بسلا لارا نمر وما ناز نط ظوفحملا نصوم
 نا اوال جن ضيمشم لكع امس نى ات اضم نزم ىلع ن ليشمل كن سروق نا ىلا ينيب جلا نما ىف

 ىف منال ىاراسا ىف للا ق تل لرزنال مءامعنعاظفماوب ن اليشمك منوم نسر وصلا
 راخصالا غل نم ميليسا ينل لامر انصالا نعم روق يملا. لاب نبجلاو سن لإ! لافس لا لم او ريسلا ناك

 بمرشع مج وطاسراننمْ عشب ايل ارشلا بسشلايرلوق ل طسس »: للوالا قلرطم عرارسلا ىنن
 نلنلاو نووبر ريابرركلييسداؤل اب فطحل ضطخن مالا وق هل لس سوم اًياؤبرسكلابو نيم
 رزان ا صوصنلاماولث اميل تسل د ىزلاومم اذب نست بسك لول هلك عور» معا مكسب س لضالا
 نين لمت الاىلارىصمر ائيزا ليث و ضَملا ايلوكت اكى ربل ب ابشلا ىو انيبلال اكو بلوك ايلا ىف

 تاقوالا ضم فر كذ امرت نار عب الو ل لفلا نم ضني نىك ل ري اميز سئلذا ف لذ تاني نا
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 قمن له رست ب سقي ارقركيو ا ن طيش الخ شولب بتال يضمعم ف اي لزر ىو رثونجلوبل ايست
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 نم بج اف رميت لا اوس لاو ىو عسسل رط منن ندور ؤسن لل اق اهل نيت نم بمهتسلا4
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 رازاعرا كلذ م" لاقي ليتل وق هيل 4 عرور» عرارضلاو ايالبلا مالكا نونفبل يوما عراطتالا| | لوم تس ا بترم اينورريركق لو يف آس يش نارو سن يسر ازلاب دروعسلاوبلا باو عرف اذا
 مسلوق نيا لا نم لكى بيو ضعباربضج/ل وقيل ى ازولو قي مب يقر وقو لا وتر سلا لبق نم نيل نم | | ركل عازل شل نوف يرلوق لس عدوا نجد باوخورس ارو ل باب ذة لامداش
 . 1| لاعتما اكن مر ضناتسم دلما ل والا اينرلا ف نوكيانارهف بيغرتلاو لمثل ن اذ نولعاعلا لصيف | | سكايب ىزلاورلقم بسب اذا ضورنناو فيلزثومف بالا ف زن ن ايوب ىذا لشد ةزنلابرسكو
 اذكاهراتنااماىلا مينلاب يخلو مم الزوق ليش. ىدام»» تاعدؤلال كيف نيفدكشل ازرق | | ندي نازك تورط تيا اكررق فسد اقنلللصاو يارشو از بس زازا براشلا ن زنا نم
 لة راد اي اطادمجو ةرب زحل !مق لاو تاهف مرو عارم سم قس دوس رج (وق لاو ورع ىلع | | ىلع لصا لك لع اهل امس بماي نم نوكي ناد نامل قدظنكن ع رطا تطمع نى اما ينصلا ب اب نم
 فلز كاز ف ياصتاز وسلا نبل ساولرييتس اذ حورلاو ل ضمنا للا صا موقزلا رجس ماالزنرت كذا | | م( ىنلا ليم نب .يوارلاو ضورعم ومو رضيت عمت يبلاو ني اراد او يلا دعس اولا ىو داني عحب طوس فد نيس »أت معلا بر ذلك ودانحلا نيديزلا يرسل الا( لا برن الد ابرعلا برعلا نئوبسو لمثل نيبصلاو مل حربوببو نمتاوزا لك ظط )را نرى اريوصنم ل غو كو لعل عروف مديلات انعملا كوالا
 (اقياسل تلا لاّيو ماو ملالااملصام قلا مولا ةرجك مال نرجو سلاو ةردل رلص ام ىذلا /ولحلا قزيلا يرحل او رفض عل يبرم ل ايبوبسو نول ىف ب قارا مست بررعلاو كيف يلج ى ا زنك م نوم او

 . اناا فوم وب "اب تحرم اهنا نوك خال ةعل ةرذ قالا سرب مقاول | | حلل لم عرالانمزوف مالا نوكو ضمن شتت ماونل ضيئررت حلا مدي ةوكؤيف امالغ قا رب مالا لبا ونجل لن لحما قزرلا نائم او لانا اعطلا نم ايمو أ | نم نيعاور نيم سولار قبلان منام داهم افعى نيالا م ان ديكس نان بح
 رعاناكايرورقف الاول راز ل ارر زر ورعد ةوطدب ل اين فعيطلا وريغو ضي نمو ىذا عرب !نال عم ضيدلا نا مودرفا اا نونلوق هتلسكس "ريتش يس فلاب معن
 سلس "نوما مرعي مات صراي نول ى ا تمام لوق لل ىواص » فعيطلا نم حان لادن يدوس لوف ل ل» تين ناوريكد تاره لوني ان اب هرعو نوني قطب
 قرمج لا ىف نوحي فيولا منا تكلذو اينملا لف عد الجياد ةرخألا ىف مل يازهوزتنم ىا نيب دل اف | .| لس نثر ىتيف نول شي ى رك ناني تولت عب ضمت ل نو حك لن
 ها بال نوف قريش رين كل ذو اهلزازم ىاامتاكدد لا لق حش كلاس :ابلذكعر مش اق ركرانلاد | | لق ل1 نييك وهلا قحمئنيدلا نم عرب عنزي نير يف نوير و يحل كات بالا
 رنا عرب م ركلا ف سيب انى للدول ني ايبشملا سرب يشن يلم نم موقزلا قريش نم عيط يبس ”لزؤل مل ت ل تراوما٠رانلا لبا ةازنم نمر كتل زنم ني طحت ندا ىلا نودطم منا لب نجلا لب لامك علطلا أك ار مدللوق كل ل سكلى اما" انه نص سيو الئ نجل ١ تيب نمار ونيل ىف السنا | | .دسا لامار الا لبا ىلا نما ظن ىوكو زجل ف نا ليث نرطلا ب مدار للاى نوحلطم منال

 جولان نم اييشلا لرب امين للزي برعلا_دس قروصل راش و م نقسم الا ى مسن يا يعبر سلا لان يتيح فاروق دلل !طدهمحلا ءيلبب عرلا مشل راما لو بحماسلا نمورملا ني الاى ار ناو عيدا ابدعا تلامس سيف ني ابشملا سفر نال وق نيس فو كاري ادب لئ ير ظل | | بسيصيلامهدورسلاو عرزفلا سسيمشسللا سيق لوق عي لل لطب رعتلا نحمي وضل عم وصلا ورمل رحمي افرع من زف ايش ليتو شكر شرنا مدا ينعال سانلا عرايط ن مهتم مور نيل ايبضسلا نال | | عب رسملا عم نال اريفشو ابر سكن اتوا عمبل فدع نمو فاك حبوب طي اول ااىف بلا وكلا جلا كرك
 بيرعلا بلوق از لخ ارم ال ل اقيرجرب ليد تاييلا نم فلص ني ايلا لو رب ربط الصاراص م مو نيش مرينا ن ادني ا مّيسماي/ٌمسراغلاب ىوسو ريف حب لاو تس لابو تسساارفّتسا
 راسل اب لكن اف لذو ليد او ليما باب نمد النداوي اكل اذ ةدرجومق رجس هزي ذر امس | | نرقومبال مهنا نجلا مل شد لوا ف ن يطيل ءزجملا لاا نا معجب ايو بسيفنلا لو ىرب اذ نادك ماذها
 م دابطولا وسلا تاي ىاررق هلل اا تلاعب الا نسوا امس امزاالا بررعلا نري ملط اذار تواعس تل انى ذلا نال يثو تول عزل بك صع ماك ازب شو نور ميال منا نوم تكي زنك نيدوجوماذاناد نب ايضسل اوم ناد مدان محشي ةروصأاو ابطل يتم ١ رن لولا لوتس يشم نحن الماما ١ دل ا لوقي ذو عاش رص ع توما, اذ
 نى اتسم زيت ببردقم لع دضلم رد نح فارق قلك هك نايا 1 مسيل نمل وقيل ليو يع امي ىل وترسل ثنا قل خلاب يملا رنج لغه لذ لوقياريرهجت
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 تامل نيل ايضا ليقو سللاب نملا لنا ذلار تكل يمل ابريق لوعلاو عقل اىب اننى وري

 ررملا ل ع بو صنم إلا ىو الا نو مالو لل 0 نيل لكاس نييك حب يف نييعشم نجا ف نير لل
 لوالا رميولا ىذارلال ايدانيان تس الا ل لاقل نور عمربن ياي شسلاس رود نا ليت ردم ٍروييبعل | لش املا
 هيرو ايشمالا ىف امبي لثم ا برع بيرعلا ت اداء نم نان ريم نينار ابشن اويلي ازا ند حل

 تناك والا منديملا نك ى عطش نحس اوبس ليتقو انرطصر انيس الان وليو زيت فصول يف لءاولاو
 هلثلم نس لوالا ولالا ت ولا اذن وقوزيال لل اوت وق نمؤحملا ىف بسير اذنو اينرلا ىل ذل

 هعئش ىرباذا» جرم اهادثلاببوشلاو سرس لا يحب لع زل !|ي وسلا رملع مل نا روق 2

 مولا زبر زري ءلئالمللن ينم لا مالك ن مليت ضعبامضعب ممالك نعوم ى اذ زدنم اهضسسساوبم لو
 را لد مصم مالا ةدارق ىف نيشسلا حلب وطسملوق شهلا مو او عب زا(. ولك ابرام ىلع |. وق

 . ىواضا" ببوشا علام نيس رعب ازور رف



 مينألا ب

 ١١ تسر وم طال رو بجسر و دس 2 ل شط هاا مال جاهلسع و ست يافس وص وس رس يلا

 مهر لعدم 0 ض مهر اهدجواؤفْا مم اهجاخ نا و يحل ابوذل اهنم نوجرخي م0 ةيفي يك قل مبحْرَم نإ هل
 مىولسو)و

 د3

 ا مك جمل بق لضرلو هيلا نوعرسف ماعابت ىف !نوجعزي © نوير

- 
 مع تفصلاو
 151-0-200090 3 3كههص]1ه1 ك1“ 00 ا ا ا

 امي

 ك0 ااا ١1

 يفوت لسرلا نم ©َنّيِِنَْم فأمر ةيضاملا حمالا كمن
 ميضالختب انعدا نم اوجن مخآ5 نينم ملا !ذ يصادر ٌداَبيحلإ بانعلاستتبق اعىا نيرفاكلا نيب دما ةبقاَع اكتمل
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 هن (ي

 وقب ٌمْيون اند َنََل و ماللا ضن ةءارق ىلع اهرل ممهلخا هللا نالوا ٌةايعلأف
 ب و
 ا

 ب ب سم سا

 ىلع اناعد ىانحن هل 6 نؤبيججلا 8 ُءئاَو رصتناف بولغم قفابر
 ه/8<)-< ش

 يي مالسلا هبط, هلسن يممداكس انلاف يقبل مه تيد أَئْذَعَجَو قرغلاىاقويظعْلا وكلا َنِمهلْسكَو هبي َوقرغلاب مه "كلها همدق
 6| كل اتهادو جوجادو جوجايو رزخلا و كرتلاولا ُثْذايِي نادوسلاوب اوهو م اهو مورلاو سراقو برعلاوباوهوم اتت دالو! ةشلشمل كاكو
 0 هانيزحبامك ككل 9 نعل قر جون ف عانم كس ةهيقلا موي ىلادمالاو ءايبنالا نم نَا ىف انشتحءانن وك انيق رو

 َنييِعْؤَم اًنِدابِع نِم 75 نْيِن هللا ير
 ومس لاق مور

. 

 3 م ميهساإل نيدلا ل صاىف هعبأت نمم ىا هع ْنِم نإ و هموقرافك 2 زرق م ا
 هويِلَس ِيإَكَرهَيَر هكيبجم تقو ةعياتىا 22: | اصد دوهامرتنب نأكو ةنس نوعيرإو ةكامتسو ناقلاوهو انني نامزلالاط تاو

 ك0
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 ملل َنْذ هَل مدقت ام هيتزهى كفي[ 3 نو لبن ىذلا ام ادم اخي وم هوقو ِْييأل هل ةزمتسلا ةلاىلاهنه ىف اكد ةريغو كشلا نم
 ص208” | ل(.

 - مد يس يل ١ 5 ش ي ع 2 هي 1 0 . ط ل و

 ةريش«ريعذا© َنْيِمْلعلا ترب ريك يِف هلباريغ نولبعت!ى!بنكلاسا كفالأو نليرتإ هب لوعفم ةهرلاو هل لوعفم اكقاو 5 َنْوُليِرَت

 رثيهئا

 انعم جرخأ
 مههاربا نيسسلاولاقو كولكأ اوعجر اذأذ هيلعكربتلا او انص ردع مم ادطاوكرتو مل ليع ىلا اوجرخخ نيب اجت اوتاكو ال ب اتعالب

00 

 اذ بجيملذ© نوفا ركلات لاقف قطني لق 6و بلا ازهتسا لاَقَف ماعطلا اهددعو ماتصالا هو متل لإ ةيفحخ ق لام | - الر . م 29*ر صر را رم خمر : 2000000 ا ارك يري ريع لا هَنعاوكهتَم قساشأت!ليلع يتم نا لكك نجبتيلاهيلع رمتعيمم مها قولا ىف رب
 سرس 9-0“

 كميات“

 -_ م مدي لاا هردكت ناو اهسيعت نغاولاقف ىغملا نوعوس ى )نوي واو هاد نم هموق غلبف اهيردكت ةوقلاب © ذي اَيْرَعْمِهلَع

 نذل الج لك قرهتعم ار سا تلا نم قري رج تااتررعت
 الريكا برشلاهس نوت منيفة

 ا انعيلاوريولد نآريكن يبو اسس نوف وطي ىلا وتل وق لذ ل لري امم اصر اخ نءال سلا يب اورملا حور

 نم انداذزاوإلا سيور ورم لامر خل كى ارالانم ل ريرقم نم ن وتزعم ليو رهن نب يئرق
 اهلوفد لبق تلا مرق لزم حلاو (رقزلا لمد ىائمالاب نور الدانلا لوخدر هل مم ان انيدقسرركلاب ريا
 برظرنف منا لعل ميانبو مدل بيرشد مقالا لكارمب ىالئاقم لاقاصباف ناوذق لس كو

 ررتاكبيرشلا ل با الا نورريرفرجلا نع حوا عضوم فيي !ن ومي ناب بلذو ريا ىف انو ريب |١
 لام رايب اوفلا مهن( وق بلس بهن نأ مكن يو اب نوف طي تلو يلع لبو داملا ىلا لب ال

 نيكس نر نم لاللضلا ىف داير قن يساند اقنسايسبس نا ناو باذعلا مق تتسم ليا از |
 مف نسا ّيلورطوق لم ا١,ل يعمل عوورشل عر انوا نر لو وق يح[ ىواعا دلما ىوسبب
 رتفو نورابو ىلول رصقو عز رصقو مي امارتصقو حرول صصص عرس عروسل ا هز, نركز دقو نيرنم

 - ىو عودا نيرفلن ار زهد سو اي ثلا لسا ليست تكد سول ءمّدو طول صئو س ايلا
 ىف لاك فس ىزيرتلا ىور س اننا ن يب تدر ح”ل بير انما منعزل و زل ارلا كت ايدازت تنس
 كنابوش بن اوبا/امو بررحلاولا ماس لاك لص ريا ىورو شنذايو مامو اس نوت ابلا مرتي دذانلعجلا
 مسياع اذار تورلوق نولي ازي لمي ض وزو ارث ل وتخن الا يد اشنا انسنر اننرل زق يت ل« دلال

 ف ىراطلاراشارقد حرونل ل اعتدسلا نراعدانملال محم لكلا حرف مم السل و قو لّصتسم اءالكن ءزخألا
 |وملسي' نإريلع كرت ا نحل شريح نم لا مالس هلم وبم نكت ل وعم نوب نإ لمكو نمر وع اذهل رتل
 ارم وف لع مالسلوق سييسا فدل 1 لم اوزي ىف ىلع م الس اول يل نا ىلا مولا مل ىلع
 دقللوق مث ليقو مالكم ازبوسو اشري نكرتى العطس زد ىف ان اد انكريلرستم نا اب دعا رجا يف رخو
 نال لع [لرتو يس لالا هرديلام لع كرت ام دس ل يقو لق عم تن من ليو م الس نصف ىلا
 فلول يملا م لكلا سود نوكريد السند لع نوم تب نيل الا حرول ىلع ما لس ىب وكت او
 عم نيمضزنا الان كرتب الوعغم بس صن لح ف اجا اولعجن ويضوكلا لوثر لاراب ابانلزما ازا ةروسبت أرق
 . عزنا” انكرل ب لوعفموبب و اءالس يلام د رفو مل اوفا نم نم وسو بقر جولا فالذب وانعم لعوب لب لولا
 روش ثلا تبت يشر راكارنم مر ماول خالو اىنيع ميتا هزب سسيناى نيل املا رق حس
 رشي نمو ابي ردامز ازرق لل لدار” ممزخأن عريب نولي يللا و مالا قرم اواو عرف ىف“

 ضب لكل اصلك مر لعل ايقاربسل وق ن إريك عبت قر اتمام لكنا ند يرلاصلم_ر قب جز
 تق ىواص»» قلل بقا عمرا بلا نم نسا ورانمرلاب رز وطلا بط اهني عم الاوز زوم
 ىداضيب# اوتار اضم رداهزن اكل أدترص لما ربرري مب ا نعم ءاوول لارا عانى ا لاعب اائالق
 رين ل كلل ى ا اف ارشملا نود نيدمل[ن ورينا ىا بزاكلا سا كلا يالا ااا كفا زرق كلش

 مرت لطابرو يل[ فا لم اب مف اس ميال ن الب لوعفملا لسرل لوعفملا يأن علل ل يعطل ىلع ل وهذمل
 مسا ن ودل ن دري ا ىا جا نم لوتظم نإ اير مار اسي هآرنما اكن ا ءلوق كيل سس حول ا»
 لقا ليم ايمعل ساهم طال اهب ا.اهبسا ل عقلا سر لومتم تدق نو ديرتل نرظ اورو مب لوعشل مل اناكفا

 فالس فن اهل نم الري بل[ ن وليد ناوريرتب ب الوخعم ومين! اننى تنمزلا أري هيعولاازريو لطابو
 نييلثأَ لآ ناددي ربا ىا ندري رتل م اف ربل اهدا شمل لا وربع يطع نيازي مواسم ورث نم اهي بان مذاب
 عزرا نيس هم انف الع امامك اما عمال وريم افاصرصملا لعبت خيشسلا ل اني زيضمؤلا اهنيلاو كنا ىو
 نيب يرث اون الو ماريا ارجو لود ب نولعاوّيو[ومبا لم نوط اهيا نتن اجناون ادلة حل
 اهبلع وا اممالاصتاو امعتاوم ىار ىد مولا ىف يظن نفق حل ىلرق معرب اهل لاقي فوك او قرعبلا
 راثا فيز لاو ماسر ناكورصت ناسف لاتْسالاَ حسم امم ناك(دثبلاملث نافرنم خر اءالواياّنك وا
 . ريو ”سايع ني!ىربازلل يت زل ارتي نا ملاءاسيلرق حلل 1 ابعد زامل هاما رلوقب عملا
 ندر, تلو ايندوادوراتبركاريزارب تفرك ا منك وكب دوت شر وريخسضرزيب ىاوخرضفو مرو سوك
 هلك ان 7: م نن ليو وركب نك[ ا را عمت زا ندري ناو تولرشو نيدوار ير وب و

 ارم انعياد هيتس نيم ندا لاول ريس الوقت نا مالسلا طع زا فيك ايام باوج مكس اس ىارلوق

 ٍِى

 .[| نردلازنب اجو حف ل وزعتال بد (انعالا من اره يلم .لقلا ميسا ومتساىا ثيم كل لات ل
 كراس ضعب لى اكرم انستا تناكورابنلاو ليلا دايو ف( ىف ظن مالسلا يع ارغ باجي فز
 اكدامن 0 ىف ارزهر عب تسلا لاثو ةعاسلا كلن ب نب فيل شتر ايل او لببلا
 تس اس ىاروت ار" بسس ذو لاما ٌغرارذرلوق تئولا فو لرسيتاي ناك تسلا نال لام امف
 نوع الا متسلا نموارلاو ما يظل ىلا عاتي ال او هد دباشن اك خضم اب انس كي مل ندا كلب :لواامنا

 لابس الا نع عاملا نرراطوا مرفت بلل ميس لادا ليقو ىورعلا ”فاذم نوحاطما نم ندورطملاوفاكو
 تاب ذك ل الا م الل! بزل لنيك“ ا شيم لاب ذك دهسا بزللا نم مئيصخ دال كك هر ا انا
 نلواىوارلا ىلا بزللا انما ماءالا لوك د والا تلف مال ءافّشا ثييرع ابنذ لجو ورم اطيب اظم
 لع ان نم لاو نوف زم رق حلل كا نيمعي ىف ىديدقوريلا تنال ربا ىلاب ذلك زنبسم
 فزانء ذا اهبرما ناينعم لو فا نمدايلا نعل نوف زير زر وو هروب ايوار بق امر رقلعت وكيلا ولولبقا
 تنمي ارط ىف اوف كم ولا نال لي لع قسم اوبب و سورعلا ىو[ زوا عرارسال امد فييفزلا ف لد ىا تري
 تسيل ذر ىلع ةزمهلاذ نرسم اورواب سكب وعمس ل اننا عم اذا هن سيئ ىف اهلا انرو ستاذك كرما نم
 ل ابوريفاء ينو فاذالا لوا عراس الاب و ف يؤزلا ل عمت ى اور فوزا نم نا ىف لاو يرحل
 00 لملا» ما ىندللفيفازلا لصاو تئرسبل ارو ىا ف زي ميلظلاضزن نمد ايا عب طبل
 لري مي ربا ايانّسْلاب اني ل مث نما اوف اقر ايس الا لوقو مغسل "الرس اهناومم مسئارمبا تا لدي اذن ارسل
 الأسوو 0 اسفر جر ضنا مولا لبق 0 : 00 ابزرس اكماارز 7
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 سس سس سيب | سبي يي يب بيب ب ب  بلبيامعسصسنسس

 ا

 جويلثد م

 0 و

 1س ا م اج د م جيس جس يعم جينسس جو سس

 كطكا

0 
 ل. سابع نما نقع ىعور اسس للا» هر د صل ا زو نييبني ىذلا ,

 نذل السب لم قرهتعم ار سا نسل نم قربي رص تاريح
 .ل قولك وا توم اى نصلا نال ىاهو ريعان لة تسل

 قلخىز ىذلانخ اهم |بدعا ريدا مجبر اوزبام هآرتيددصم دراق كش كا» ةراهحلابٌقيليالو قات
 ىل* ليلو مرسال جتوركن ايعاو ضلت ا عير صم ازا ل يل او كن اوريو قملا انس ل بغل او نو عنصلى ؤذلا
 حلالاو نول يش ىاو ىلا برت 'ماضمساوسوبم| فس ابنا فل لاو نحل اوم ىل اوت شئدابحلا لاتقل
 زشنم ابازممو لامر لقي ووق نمو انين نولص ناز كد سيل روما ف لعل نءىايفانانا
 . ترا امس نون اذوكد اعميتمم ل انو كل افزنلا نا ىب و فذ اني لاص لش[ انرعالا نردد
 نم هؤلسو اعادف نورشضرعو اهادذ نو الث ءامسلاىفرلوجلا نم طماع لون لبق ايزي لوق لس
 تدان اسوم ورينووعنوو هوعنم زم سئل مل هر ينيك / "رانا ريلع اددقواو بسلا
 لا وتشكل( علا حرابعملا لن امبب هورقوا ىارانلابأ هور اورلوق فداصا» ايالسو اوربريلع
 | لوقلنووطعضرب رون ىلا ةراشا يظو ع ايببالا ةروم صك كاسر نم حفلت نال دنا
 نر لا سباز ا وق كيك نإ لبو نيلضسالا مب [ن يف ل وبرر لع كولرملا فدى ا بسب از ىلا لاي
 بارارما» ئخنولرو نمت و ىنيو ىل ى الصرف امى ا نر شريم ى ا يرسل وكلا ب|يزللاب لما عنو ىلا ىا
 نرسل 31 ةراضبأ افيو هازر شل انيس اف هرييرعت تنك 70 الخب وان شروق هةهةحسع

 كب د طول ٌميررف ىلا يطسلل سوس تيرق نم اولقسما مم ( للاب هورشم فايا ةروم ىف راو اهنيزلا كف لملا
 غاطإو كش ىوام# تايرازلا ل ناردورب ةروسإ ل لذ مصْناكم رت لالا مدمس
 حم لشن تسلا غلب نم عم لاائالن ان ن 00 بازل
 جاسم ا شرس ىنعتعل حرب طفل ناوي ربي قبلا لاو ىتسا داعم ايمخودب طل ءال غلب رحت ز وك اهو هب ا
 انمى مب اصملا ديما نحس نالر وجلال امر نم (ر ليف عرولسبل ميت وليل غلب عاف سلاما ذي رن ن ف
 للا نع رمال هيلع مّصسنالردسم ا ءلص نا سل ايرّيد عت وكم الو يف ليش الا بس ارب لعفلا يقر قد
 وازجالا ئرتملا نسا نمو رج موتك ال لويصوم اى ميريل ءدصلا لوتس لوضومو بو لعفللاو ناي لوا
 الازد ىلاو نيس عسل ابدع يك افورظنلا ىف عتب نمو هازعم ركز الا انايب نولي نا نين ع
 ىف يبا عر قت ىلا لب ام غلب لذ ىلا( ورعم تسمن ا ىا لات شسيب مر اشلا خريس
 بلكزن لم اد ا باج ىن ايار حرا قب ايل انرلام الع انيوم ارئدروما
 ناو ليلفلا حئرلا كرا ذم مدع اسم اي نمد قروملاراذضك ”لنأ او خلا ورشا هزل ميل اريل نا
 رمان يخل ا سلق نم اهبعززم لذ اور ت راوتر إل نم وش سئلت لرد الفرلولا ير لأسر

 سا) هرلو هك ليج موو يررما لسا سيم ايف ءكداشملا (وو لل ار انصر رقمل بوب اعزب
 رق لو اللر ينم ورمولام,ل غدا ل انللر نمو نال تع ١امضيرمواوا زلال خا الذان تلت

 رك حلا اهلث لبا عزذب كرم اير ثلا نار لوقا ان نا يورتلا ليل ىار اى ورد ايلا تقص
 ءلببلا رد ىار مل تسلا نمزنا تراك لذ لطم ى ار ىسنا [ىلظ ن ليبي شملا نضوارثملا نم دارس
 الرخنلاو ورعو ري وزسلاب مغ للا مايالا يريمسازمل و: مانلا ف ىدا نا ىعب ايل لايف وري مف شل لا

 ء بلا» اذاموببدادهاو لوعفم لإ ىضستيل ل ىئازفاو نيعلا مي در نمل ى؛ىارلا نمد و هلل لك

 ّظلا م
 00 ا ل ا ا ا ا

 ةيردشاد وكدحو نو قع نمكتوسنمو كت نم © قوت وْكَدلَح ذل وامانصا اهريخو ةداجا نم (ذ

 صب ىلا نا لع كران ل وشسا ّقحْسأ نشب © يوم نواب نم نإ ممضنال© نبه ىزجت نيزحامك كميه
 هل سنزوةيهالاوثلاناعجم «رلو "قطن لعو هتيرد يشكك كلر: © نيوليطلا نق هتوبتر هقم دجوب وا ل دقم لاح اب ةديغ
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 1 ا رب برر ورسم سس هميووسسم 00 ب

 (ريكمي و015 دي سظلارانلا كيل ىف هوُقْاَد بهدا اذ اذرانلاب ةوثكتفاو ابطح كلما ميلا مهب ولاَ, ةفوصوم لبق يدوب قو
 1 رسما

 ©ِنْيِرْفيَس رفكارادنم هيلارحادم قر ل ثِهاَذ قلو هلاسرانلا نمر جزخ نيروهقملا 9بلس طك هكله:لرانلاءخ هئااقنأب
 ىذ ىا يحي لعب يركب ني إْطلا نم دلو لربه تن نس. دقملا ض هز! ىلالصو املؤ مشل وهو هيلاريصملاب خرم | ثمح ىلإ ب يس أ | و ا 1 '

 ىف تبدوا ىف بي لَو ةسيرشع ةشالن لبقو نييتسم عبس غلب ليقهنيهُيو هعم ىسلنإ ىا سلا مل ريش ملح 0. رص رب هيسرس واب سا يس أ نا ا 8 7 روس ورع ل7
 ١ ا | ولا توك مزال ى تتح رإ نو حس 1 هو 55 7 2 دي سس يس ل م ب م سس لس

 ييلاك هّيرمالل اقنيو «نلابسنايل هسواش ىارلا حم ىاَتاَد مرن او ىلادتطارم ا[ اعفاو قحءايبنالا ايكو كم كومو
 باي

 انتو هطارمالا >اقناو اعضخ املس آمَلُو كن لع © تربط نمل كَم ْنإَْؤ لبس هب مُوُناَم لعل ةفاضالا ار وع ضوعءاتلا هلك مي سر َّ
 صال اكتب ىلا

 هر دقلا نم من ام.ائيشت لمعت لق هقلح لع نيكي ارماو ىتي كل + كاكو ةهربحملااعندب ناتيبج ن امن !لكنو هيلع هعرد
 لو دال سا

 0 عر )ا رس يب ري يضم هال 5 |9507 و برق اوم اصص ل للا رفاق ع و رجا ئ اراسالا تا”
 ةد[ زب ام باوح هاني دان ةلمجج كل ط كيفكيى ايزل مام كنكم | اه هي كيتا امم اولا تقلص نق 0جسر باي نأ هنأت :ةيمرلالا
 اًولَبلاَول هبرومامل ميل انه نإ منع سلا جاوفأبر مالا ل اذتم اب ممسفنال 9نيحُمل ىزجَب كانيزحبامك كد كا داعلا
 وصهوةشجلا نم ©ٍويظع شيكب يلب نالوق قاعسأو !ليعامس وهو محب نيروم الاى ةْنيَلَقَو اظارابتعتلاى !0ُنيِبمْلا

 ا تلا تت اتتنل ل اتتةةةةاتتتتتت تالا ب بسسس سس بسبع

 قع انم كلساتسحرانث 6َننرخالا ويل ءانبفبا أنرَتو ايكم مديهارباديسلا هن فمالسل هيلع ليي هداج لمياه كيرق ىدنلا

 ا م

 اززي ف ىئبايرنبال لاق فلذب مي ارباعاامل هريعد قبلا نبا لالا ىبباايلاقرلق هلل
 ل فرب ٌريلإملا اهب ورهف بسعتسا يلا باي الف الث بطتخم بعت !ازب ىلا نب قلطماو عيرملاو لببلا
 موق نب ىروتداهلا تنزه ءلوصوم اء ناقتي موت ايرلرق <للس ىواص مؤلم لعنا تساي
 هلا لا تزمالث يروم املا لح رمالاو ةيررصم ام ل عكر قورب ترما امل مش انباع

 ررعوارلنو روق لادم ف لاو عررم لكن مثاليا وبسو للا لو اير لئن م ل صار لوف
 صقرمدم م ارماايىدوفو نك سلق اذ وانت ل عن يكسا عضو لقب لش رن لع لع يكسما عن ور رب لع
 ف اكل م عسر مالا يبحر ق جلل مو للون نم قا زيعلارنع ناكملا تلاذ ناا ىورايذللا
 كلذ ن الو ريخللا لبا لاو انك مرج ا [مبدب نين اهلا نم نابت اسنا لكن رريعرخام نابل ناز لل نوزكب
 سان ضروف سلع سلا لعج حي نالت يللا ةيرّملا نم عذ اب رلق حلل لك عزو اع
 لإ مواولا ةوايزبال باو نيران لضم عال قو ةراع اسبؤامح مرسلا قلق رم الار زرع علتلا لتو
 رورسادشل اروفو ف نالاءن اكىاازكو ازلك لسا امل ا ايؤرلا صشرص) وقر عير رقم اد باج شا لا
 رييركازيالا ققثرهغلا لاقل ايؤرلا تيم دق رق حلك حمس لك لقفل طرب الوعل احر قط ام ايل
 نلفالاومعلاب لامع الل ل عري نا ريل ل كت علال مك لل نلو ل ايعالا نذر يصقملا يب ص لعتلاو معلا نال ةداشنا
 قارا نيس سدرة هلشا_ ممر زهطلو ميقا | لزينب ل اير ازرع لئن ز داس اربيلغ بستر
 ف كال نسحلا نفد كرمسملا يف اكس ايع نبا نم !زكو ليجلسسا جسذلا نار نبا نعوذ نير
 ليا لاقفوب نم جئنا نعىلا ىملس رم ا نب سلامه ل ابقو ل يشارك ب لى سلما ىذلا نا
 رماد دياي روعسمن با نطو ىجش اور نير مر سو ةرعرس اطل ع نع ىورملاربب ماهل ني لاق
 رثط مدني لاو لسكس ابن نباو ىلع نط رياورلاو قاىسا ا ىفل مرو ناعما نب اد ىرسلاو ولست
 ثلا نعلسلا نيم نمو بير علاول لجل او مبوملا زد ال قاس ازازروسيل ١ تسازيفرك نيم نيزرجل ادع نير
 لاق نير شرسرع رف سو تالي س الا نمور نيريراجج الا يحك ف عم يلا وم قاما
 ةرازبلا لع ءنوطخمررب قاوساب ةراشبلا ناو ةرهاارثاطسبسب ذيىزلازءال للم نرطرط ال او ورعد ىواضيبلا
 رقورْشل اد هول ارخالاو نييكتذلا نياانام السلا لعاوقبو_ث قاس نم مد ا كرت ن احزمالو ( الخل اا
 م فكرك ا بسك ربول نكد افولا لف ىزوجبا نب اوبك دل 1 نب ١ن) لسمو امل طب ياكل الصنف
 : | ىا لعاب تاق /4 ل اب ملس/ى بلا مسن نوحي لا نب اايرلوتب لارعا لجرهأا زا احلا عمرا

 نيقلح انو اري امياريسلا كن وق هلل لب ترم لبق الامي نولي نال يف
 را لدنلا نالد وبطل او عر يسل اريطل/ شما نعل اموريزلا نيا نصل سييبلا قرح! نا ىلا لع
 بلا, لاثو ىثاشلا بم زيوببو ىلا تلقب لسا رق قلما لداما» نجلا نوب ام
 هاننهو لوق نحن رتوبنب ءرمو هووجرل اك, نيم ةراذسلا تعش د قاس ان الاسف لسيد ال ينط او
 فازوا كذب لدرس لو تطل ىواصا »وجوب ةداضبل اديب قطعا ةويذب هانز اهب اب
 نا قلم, ضئطعلا لذ صغلارخ ىلا مل الب ءانر سم ثوم ءذوط عمم هزي نا ةرياذملضطعا نال
 هورتو لاي سناك والا ةراضبلا ناب قاىماومب عونذلا نان, نولث اًدلا باجاو ّقىسارؤ ل يطال يصعلا
 الل ميئاربا لكى الع نكرابددلوق هلل »لا نم دوب! تنانين ناد



 ات
 غ0 كا

 وهلم

 اك

2000 1 

 ىو ثم” ل

 و و ١ ش ا

 تروي هللاهنودست الخ

 هلع لو عق انومماع نبانوس اك

 مش باذعلاف هيقابلاهَنيرغلا ىارؤبَعالا 6 نيم اهدا ال سو سوم

000 

 ند الاسج_ لك قريتعم ا سانتا نم ةردي ممن تانيا
 نواق هلل

 مانا بسنلا نال يتينضنل ملا طورلوقور خم اتم زل سسك وقو مدرب نحئوقدد مدير لا امير
 وطعم لا اننمدقلولوق هل لب”: ميلا ايلطد وهلال امياقتعا رنات اذ لالضلاو ةيارملا فل
 رْسلا ثررحتو / ||نملارّول للجو اني دورت ضن وزمو شل ل ؤم م للاو مق ىلع لعق نطبق اي ىلع

 وبلال نموسراناكامنا ءلاسردل يبه ا ىل بنل بلوق عل, ض يرسل ريك ن سواي ىلع نانا
 ىئانياوب لي وق هه يوام» م تلا ترا ائالا صحن امئاو ةيوسيو د يفيد لب ايعفرسلا اهب اطخا ل

 لنور اب اهبس ت مى زءايومشسلاو اوف مالا بناه ب ىدرم اذا تدرب نوكى اني فلفو سوم ىغنا نورا
 ىئااندرإب نا نباو+ ل ترق هيك لاو سيرواوب لاينعلاو قاوسا نياو مدا وروسيا نور
 دار طس نوجد نارك ني نود ار نر ازهلا نب ص ئث نب نبتس اي نب سايلاوب د نايبلا عرور ف لات ىموم
 ران اذتول مهنرار وام ادف نور شروطا نس ازو تيل | وسما نر ىليسرولإ ثعب ىلا ى ا
 وعز زلاو لالعاب كش وذو لري ناطيحشملا ناك ان مكوعحبو مدا منا لداب هومدملا قصوومو
 اذ هيف يعامل لب لصالا ف اريس اذاعه لبلامس افا هاي انى دلبلااىكبوروقو سلا رتوملعو
 ىلع يطيع ن وكي ناادللاع نوكب نازك نار نئراوق تقسم. لم ا؟ لبى عب, سيرسل عبي ىمسملارنعلا
 ءايتالا عرارخا ىف معوقتتقلنأ !ناذ نيم اءىا نيل نا نصا رلوقو نييسم راهن لازبج ىف لضاو ن وكي نورت
 لضا نإ لاول تروم نم م” وتءام رن اذ هدام انس دارلاوبس د رّمَسلا نم ضيا لمس و
 بسبب م ثوب و ميسو بعلاق لغو هبال حم داق لن اب باشا باهاو ميلا ف انياب نخب يتلا
 ماا عرس لرق هل حدا ملا لات ناك شاب هم دلع نفطي نم نس اوارلا نا ين ءلزتسعملا
 ةروكز لاَ للا بصنب ى ا اسبعطتورلوق د مابا بدو متر نم ةرعوملاءايلا عفو ميركلا مسالا ضراملا عرب ىا
 نمددا بف لير يرسريطوم و نوزعمن شر رذتسم الا نا ريم اظد ماوك مث انزوك سككس + خرا يو
 ملص رمق نا خل الديفو هول قل هاذ نيل صر نس ارعلادابع الار لوق نيبسلا ةرايعو هو ذك واولا
 بس زك م نر رشم اونولي نارريلخ (زهي دن الن وزعت من نيئنسم اوذوكب نازوك الو اورطتس تل ظبي |

 نك حار يي ال وطن اتسم زم نشسبب لاعياد اضل نيت ومد نديعلخ ثلا موك وزعكم ربك
 وما لو شل عربا الكل رغم سني هب ذا يعول ايد ىل تاما ادرطعم مع لج ريزن نم يعمل ثلاوايع
 اي لعن ل اب ليو لوقو رج 9 يلع تيرهنرل نائبا ووري رغم ل لش ورك مدعنملا س ايلا

 لج وقو لب, رس ايلا ىلع اوعمبد (رييلخل سل اييلارموق نير اذ لكى سنمار كم حم الد ابل ايدج
 لالاولس ايلا ابا ىيس اي نوكييف نإز ونعم حملا ىل بن ا ىديبس ايي ىلا لا دف انصب ىلا نيس 0
 رم رقو لأ قي )مد س ايل: لال ابو لا الاس ايل ارب دال لوقو حر ود سم ايلا سضل و
 هتيهعلا نم اذ لاربجب مال اب ضير حت بجو قشوا عئتازا ملح ٠ ناا حائل امنع ررقملا ليت ن اف نوببسملا

 مر
 ِّ كا 8 9 1 9 7 7 ا دعس سا

 ف ائهمْدقَو أميني و ةوبنلا © نؤرهَو ىسؤُم لع كَم نقل و رفكلا كنب © نخبه رفاك بنَ و ظو نصوم نحنا رَذ نق
 ةَنْيَبمْسللا بنك منيت و تنير اياكم طبقلا ىلع منَ وهاي نوعرفدابعتساىا 3ع وكلا نم ليئاوسا

 سمس واومد
 يلهو ةيزوتلاوهو اهريغوماكح>ةلاودّنحلا نم هب ا مق نايبلا غبلبلا

 قايم نوب نصمت رحل ىَرْجت اهانيزحج امك كلك (كإ2َنْوُرْهو ىلْؤُم يلع انم لس اتسح ءان 0 يبخل
 3 . 1 رمل 0 5 5 ىلا سو سووا اس ا

 م ذإ افيجاوتو كبلعير موق ل! لسرأو ىشوم تان وراه فتحا 56 © نيلي نم و هلودازددرلأب

 سم سطس ا ع وسم سم بص دوو يجامع يسم

 © وه و .ىلتيا تول كيَتَو رحبلا ىف وتقل اذ ةعرقلاب نبولغملا

 مع تقلطلا
 ك1 م سا

 0 اا لل ل ا

 ىاَمِهْلَع انبقنإ ث:ةييقترما تيرطلا طاَمِصلا

 | ةوقللت ايوقمركذ ابج
 رم لربع فرط م ٠

 ؛للءلاثو

 ناقل ادا نسحاىن وكرتت نور قهنوربناى كلبا اذ اقم سيلا ىعمهبو بهذ نمدهامتسعكسا ارْكَب َنْوُع نتا هللا وقتال فلس اما سس و م00 ا 5 1 كي هس هوو 3ك ل ١ 0207 د
 5 00 لا صغخو 5 ا هكثم 717 و 7 تس ابا بسس ها: حج سس يل ب صل عم و ا بجو سم روسو

 ىف نو قضم ومو هوب بو سسحا نم لدبلا ىلع اهني و وهرامغا كعةندر تتقرب © نيو يكبإَب
 1 وب 9 ل ا وس كا وبس اسس تس تمل

 ©َنيسي لإ لع انم ياس عسحر ان نيرا ىف دلع أنكرت اههماوخب اكن اذ 1: نيينمؤملا و! ©َنْيصَلْخملا ا دأبِع لزداتلا
 7 ةرغص ىف ا نسا حي

 هلها!ىادملاب نيسارلا ةءارق قلعو نويل | 2 قو يلهم «لوقك يلفت: ىما وعم دعم نما نموه لبقو ركذ (دقعملاس ايلاوه
 0 ا

 ايت نإ رك 6 يل سرملا نول اطْول نإ 12 نخنوؤمْنوأَب ْنمَنإ 2َنييخملا ىزبأ كتي, نج امك َكِإْكمزاهضيآ ايلا هب داما
 1 يسم

 لسعو امه ورمل كي و مموقراقك © ش ركخأا انكلها أرك

 يب هب وريتعتف ل حار تكم لها بَيْتِ رابعلاب ىنجيجابصلا تق و ىا 0ع مكرأفس ىف مهزانهوهرأثا
 هيمهدعو ىذلا ثازهلامهبلزنيمل ل دوق بضاغ نُيَجآولهلاةنيفسلا ©نْوُستمْلا كذا لإ برهّقب اذ َنيِلَسْرملاَنهَلَنوُ ا

 قف َنْيْضصَح للا نم يكف ةديقسلا لها عراق مهام ةعرقلاةرهرطناهدبرس نم قبااديعاته وحال لاقرب < ف تفقوف ةتيهسلا رق
 أ هبروم ند |الب ةنيقسلا هب وكورعل ىلا هبه نم يعم الي امأتاّىأ
 شيت نب املا اب ضرب دمومب انلق بجاحلا نبال لسفملا حرش ىف كو ريعو سييقتلا نيتي قزذالو
 رماقلادبع هراتخاو نورك نوري زوك ةركنلابروطوو عبجل او ريثما رىب موكل رعّتس اروي صفملا عرس
 سايلا رق ل .١“ لان ىئراذنزلا هركؤ اذك كير تملا سم ايلا مال ل حبل نم ىلع كل دري رامي زنا ىلع
 رس ايرسلا مخلف نوبل او ءايلاو سس ايلاوبس نيس اي, ليو _سفن لاو س ايلا با نوكي نيس اي نافانعيا
 ىلا ةراشسارذاضملاررّوهانيجنذاراذ اق هلل نين اكد" ندداب د ىوم لاك نم آلا
 وعلا عب الود نكي ةاخلا لست ميدي نان يلا وقل ايس حب ماو نو لحس نرظلا نإ
 سن نب اوم نرونلاو روبي سليل نيلسملا ن ساو ناو روق بلل ىدام»ابمبد ٌةاهلا لبن
 ماك ناكو عطا وعض ويل رمطلا سسسرموق نم ب زع ىقنتس اف سيلا اميل ل زن قلن وتلا نار اوبس و
 ل[ لا قره وعيالا يي سس ايلا نا من اه فلم اركدنعر تتر يمال و رس اواو |. مسرد
 لاسيجا ىف هرارو فوط س اهلا ثا ىف سمر سن ول جاريا نيا ثءابو
 نمت رذعم اموولر شم هديل فر دبل ىلا ىلا س ايلا داي ابل ارب ىبكرلحل اهل سل اوكري نارعل ضرر جد يح
 لبا ىلا سوط سلا ل سطو م السلا يلع س ايلا وعرب م نب سول سلا اهحاف سلا اءدد ل صو أن وزتضر توم

 مرررْمَت فوزي نرتب اذار ق جلل لما مانسالان ورم وأ مو لصولا لضرا نئى وني
 .[داوتسا(س نول بورم لال اوميسللا نم بورما سهلا ىف ق ايالاو تضرياب نب الوقود ورم دقت كرك
 بنى ارموق بضع اذ نيم روق ”٠ هريس ن ئربحلا ّق اباب يد نزار عورخر شف يرن
 مادام نم ارباب لع نول” إ لمتد ترف اسو سب هك لرازنم اذش امهب ب لمع_:نمسسيل لع انما ذ مس
 داسشجاباا سلا بلوق نيل ركام الال وا ىلا ونهو ل نيو ورض انورموق بضاذام ا
 | ب ل رمعم سيئا نيفسل بوكر بس زل يعملن م لكن وشي اولا ال ويسكن قي نا زارظن دم
 لل ىلا نم نذالاراطم ا لوالاذ ىلو الار يل ارث لم ترو! نطي ىلاسلك فام ةرالو قرون
 ىداص# لات سلاب ايهلاو ةريقعلا رضي ار داس ارخا لاق كانسد م ايلا نيك ف اوصل وم أذ
 لا قنروت ح4 لمت ليعرلاركزكلا نم ارلاورطسوو نحس ىزرعا نب ن لوقت هللا
 فذ ناكؤرستل بنمو! نبل امبذ ناكاذ از دهغسلا نا متداع نم نا اكو 1س أر غانم, نوتالما
 تاو فل مب عتب اولا ىا مالا مخلب قزم ضميرملا لصاو رعرفل اب نيب نخل اق حليل لمت » لعرب
 سؤ م السمار يلع ىلا ا ىرشنك لاو ىوبلا هركذ ىدلاوريجلا ىف هول زنا ماي نم وقسل بولا
 راصواريلع يايا مالا ومالا ىف زرع” لا ريابذ نمريلل ماليا تاىارق هلل لارا
 ىف رسام نا لق نطملا نوار ازرلاب نيلصملا نم ليف رازرلا ف ور ةرم ليتو توحلا نابل ىف تم الز
 امس وريمت نا ريس نك ل طل يم اكل ل ارورنطبل يلوي و ىلضو ماي لوم اذان لج لف تاير نما نلعب
 هلا ومشسملا

>) 
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 د الانام لإ لصوملا ضرانم ىوتبتي ووو ”ب هلل وب قي هر

 0 مس يل

 ا 0ا0ا0ا كايا

 2 نيل لعد املا راتخاىا

 : نيب نوفل ى اوعي

 لا

9_7 
 نمالإ|نحاىا

 نيل الع لم قرهتعم ار سا ىتلا نم قري رج تالت
 ىل شااوائيببرنطب ل سف ومي نابل يتد ةايج الس قابوس لقدرة حل

 ادورمدارعلاوؤوعلاب ل رقع لبو تيل نال رق توفل! نطير اصل عمداشلا لوقل برقا
 حرر 1" رسل معمر تسل ءلدظم ارى لاو ءانبلا نعل انف ادا نعل مي حمس رتل نعوم و عرس ال ناك

 دايك نعى در اك ها سلابرلوق ل( لا" هش نع ورك فص ناكر فلو أبشع ندع سلاب ىلا مشو تاينلا نم يلاذلا شالا رارعلاو نمت! ضرايوا لمد باو ىلع عالا سول لق يل

 رول الين تسلل ىواصرل رسل سس او ليدل عي ارلاويبطبعا ثمل ناو لئ ال ىف عاد
 ىا نوئلاب عنم الصا ةروسكملا ءلمملا نيعلاو خر رذسم ا مينا ما حشو ىوالا ملا رنج نعم اري افلام
 ميل سلا ري الي رعملا خول اكل وق يسكت سس لكان طعم اك واستر حشا عنا سوم اهلا نرش لع سي

 ريت نب ريس نعوزلالا لع عقلا وو رلوق ل ءطقاست عسا طرقسا سوم اقل سرور س |
 مترافو ٌقاسرل نوكيا نا اذ ةداحلا ناذ ةراعلا ف الغ ىلع ّق اري ىبد نيمو امل قاس رت لك
 اريرش ىذا بابل ميزو هرلج_ قر ناكواداتماو ناين راوثلالا عررسا ناو هرنع عمال بابزلا نا
 هال قرولا ريكس ملا نيل ل ظنا راب نال هكزب صخعرتلا وبس روق سك # لك# زر يرثلا فظل
 ذوب ضن زوما ورجل ينو نار بم تن اكل يقو نيلي يغت ىف لاو ادعرسضملا هركذابو بابا هريدي
 لعباس ارلاسرادإرلال جرس كاز جب وق ىو اا“ هرار ل عطش او ءاشعاب لظّساو
 لس نع ىلإ اي اونم اذ لغسل ىف روق نك فنصلا هراخاو ملا نان لاسرادإملال تو توحلا مالا
 نعي لبوا روق ىلع لاو هودرموان اييالااوصلخاوا [صوصخ ان اريا يداملا نوكي ناالا نال اسا
 ليو رقوواولا لحب اهنا سابع ن بانو ةريبج ىلاورارطلاو ىلحل و لم ايم نعل قم ازكى ب نحب وا نا
 ن'ىزيزلاءاور نشر هللسلا» زلاوا ثلاث المس لاك سار ظم اذا ظانلا ام ف ندريزمو ا
 رمت تئدديعس نع ىور ارك نييسسوا نسمح ا نع كم نينو ا سابع نيا نيل نو اهوف// بحلب ىلا
 ىلو قواميس ميما هزياوؤلبم ن م اعنصو ست ايمترلذ لئلا نارزوق هلل نياك
 رابالابنوصتخت وق جلا ”٠ مراتسساىا من ندا نجف الملا ثييداىلا من اينج اللوق لم جب
 ماما نينا هل رمسيس غي ىواضا!دولزلا ورد حئد لاو فرس ال اب ى ا ىسالايرتزغس فو
 م اندم سلا نايسب,ساذلا مذم ىلاطبال قوما نغتسم الاررمالا سسك ضاوروت ل اورج نما اديتسسما
 تب ىافازلا علاق حلل يلم عضوا ليلو مل نوبي ن رنجت رف لاد[ييسعلا فكنا ل
 ىنلثل_ س» لاعتوناعرشل مزون يما |نوتسي شمصرابا غازي لعن برس
 اولجولوق جل < لراس. "ثلا تانب ككاطملا ناب رايسلا نب كيث تزن سيما نيب ناطدس ب مالوق
 ل١ صا” اطثل الب ااروساةرشلا تصر ند نورس مما ىلا خر اش اريل ساعزل | نب تاس ارب
 رالاو نبل ااميرارلوا ةداتق ورب اهب نبل شل از انعم براتنسسا ىاداصبالا نكرعت انّ اذ انجاوممسدكت لملا ىاروق
 ترس تاني ول اقم امها نضرلب ولا لاقفْسلا تانب يللا نا شيرق مت زبا ىود ةرعاصملا بسناب

1 
 تيل نيمل اظلا _.رم تنك إ كلن عبس تنا هلا هلا ال توحلا نطب فاريشكملوقب نيركاىلا © يجتسملا نم نكت لول

 نم لالي ىاضرملا كي زادك توحلا ىطب نم د انيقنا ني قلل موب هلق ترحل يطرأ
 قو هلطت عملا وهو 6 نْيطْقَيْنِف كرس اينو طعملا نال ثتع نقيه وب نيحبر ادا نيرنشعوا مهايإ حسو ةثالث

 موق ىلا هلبقكشلل 4ع هيلو ىوق ىتحادقبل نم بوشيء اسمو حاب ةلعو هبتات تناكو هل ةزججه عرقل ىف ةداعلا ىهلخ لع قاسب
 هب _نبءدوعولاب العلا ةنياعم دنع اوتماكافلا نيعبسو ا تيث هلثوا قرضع © نو لْيِزَب م ىوتدني

 ةااكالملالا معزب تبل كيرا مر اذيبوت ةكمرافيوبتسا موفد هيذوهبلا جا ىضقنن © جح لإ مءامب نيعتمتم مه انيقب متم
 هك نقم لأ كلذ نولوقفانقلخ َنوُلِيط مهو َثرز ةكْجَملا اقلك ءاتبإلاب نوتكدف يوي جَو هللا
 تف نخل لصولا ةزده نع أهرب كتبا ورم اهقتنمالا ةزجهلارتفب فطَصأ هيف ©1يوبْنكَأ ملَو هللا تانب ةكئاد [مهلوقب لإ نلَوت ىو نك

 اكزتم ىلاعتو هن امبم هنآ ل اذلا ى ءانلاماغداب © َيَركُرَي "لأ سساقل!مكدل اذه ©: ني

 فلل ةمكوق ق يبون صون هيف كلذ فهراف ةيزوتلا ينكر اء ادلو هلل نا ةضاو ةج © نيم طل وكرر ندولإ نع
 لاو وا مة كلغ هللا تانباتغا مهوقب يت راصبالا نعمه انتجال :كل اللقا هك نيبو

 مطقنماونجرانينموملا ى1©عْيلصوللاءأجالالد هلل كاب 6 قويا ةعال هزم وللا امن نوينديرادلا 6 يور كد
 نيس ماوقب قلعت هيلع و مك وجم لع قا[ تمام مانصالا نم © نوره قا اله هفصي جهلنا نبكي مز ىلإ

 | كُدولْعَمْمَمَمْهَل ال دحا كال اوشعم نوارة ملسو هيلع هلالص ىبنلل لربح لاق ىلاعت هل ماع ى يح ٍلاصَوُم

 ْ ل لوالا لاوق !مسقرؤملا ورك اهورتيسع هنو رول انىارمول نسذق سحضن لا» لئاتمو

 فنعيواهموت
 و .ر

 1 مس سس سل عم حصص جس تيمي م يعل

 م سس ا مس سس ل للا

 باع نرزن الفاو

 سس سس ايب سب تت سسسسسسسسسس ممل سيسس ششي مشعسيده

 سويا

 ملاللال تيرلرف نجلا نم جرو سن ٠ناااول اقوا ئانب منامك وبدل اين تلق نيل الا نجلا
 نيدلا :لئازللا دل ويب ليقود امر ةدللو سيكل ةدايز ازيإلا عنا تل قرورزق قلع كرا:
 ىوامد بانا ليهم زحتب نومككيو اريل ني ارو مكل اج ملعار برا تاني مب وتلعب موزيلا
 ماكذ مدربا وب نوكر شما يرض صوامع ىل اود ميزت للملا مالك نم انيرشلا نىك تكلا
 مشلادابم ناي نوفصي اعرتلا نار لوقد كلذ مل وقل نوبلز وم نيرا نا لن لما تسمع قلو لبق

 سريمل مرار نيك 5ليلخ نورببلاو مافررقو فسار نا رار يلب نكن يزيلا نييصلخما

 مشلادابع الارق نيس نووارشلا نون معانرلوق لالا ىوام» مهاؤغا نمزج نايب
 مسلما نيبو يباولخباى اودع ل م ا ايإ نم نسم او عطقش امرا هدو اسما لي ف يعلم
 ىانوزعريث” إللى اتي ليي اهب روسي يلا داب نك ا نويفصيل لخائ زيا ىنغلاسلادابعالا اين

 ءانستسسلا نوكي نارا ءاقبلا ىلا مالك اظنو ضر تعم دبسقلا زوج نوت رب ىفكو نوم ان رسلاو نع نك
 . [|رماظفلضفتا نو ناز ومو نروزفمو اويل ست او نم دسم لات مال لصتم
 الوعل تس | /س انلال عبو ليش الرجبي سلو لصفش ل لمسم اهب نيل واذا نبتولا نا ٌةرابجلا هز

 لسى ارق هلل ناد لشلا نءصلثك ين ار نوم ايسن نجلا نيب درشلا يب لحب نمكو
 ن/ نوررجت ىزلاو لول اازمب نولث اهلا اميإ مت اذ قعم او نورت بياع نر يعلا نوى يب موج
 نحاول اوت يد ملص قرين لقوى اور لل لد ندا باو لالا ن ينعم م نصا داب عناب مانعا
 را 59 "نب ندم وزو هلع نيك عرى الا براىضا الار اىلع ارما نوهشيار تس

 ملل الاهتمام ءانرق لاو مناىإ وينمو لب لكلرإلارسسداس نورصلاب ليو دليتسمالا نم

 نيتاغرق هلل لأم شل نولبناذامد ىمعلاو زن زلارب عوضا ن وربعتامل ننكر يع ين
 ذل ةواتشما ل تقدس ن ااادعا نيردسفمب تسأكووبتل عر بنا نحملاو اروا لوقيل_ازملا ورز ن وزو لوف
 يووم اب مالم ضارتعا نع ةياكعازم ملا مودعم مامرلالا موو روق هلل ىواص ل اعتز ل
 نيا لاقي لاعتلاازم ايار لاش او ةدابجلاو زرحملا لف مولحم مائنم لالارعا نم سي ماو متر يع ىلع اور
 ملال وسو ىلزن تاي الث هزب نا لمت عتاد لمي دلهو الريش عموم سر وليسلا ىف اس ايع

 لرب ل اقف قرافتانما سو ردع سلال مولا لاف ليربت انف ىتنملا رس رع سور لع ين لص
 ىواصا'ت ايلا ولع” ماقمرالا انمامو ب لما نع راكع لل اوكرشلا لاو ذب راكم نع مّن نا عيطسلا

 ارتب توزم ن وصول ءؤص نم نا اهبرعا نامجورنف هأ (ىلحم مامر الا انم اءورلرت بلل
 للاثلاد عيمريج نم عم ارينا فهو مامر الا نيرعا اههريددتت مول ماهر الا وق نموا اراد
 (..:امورعدّسسلاو ميسم اراجلاوب اني لخرجلا وان ووصوم فزع فص م ئمرل لاو انا ثفورنمص رسما نا

 ش١ حروب مىلخ م قمر الارها
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 زب ةبرل الاد نعت م ةكمرافكل اق

اج لك قرهتعم ار سا ىتلا نم قري رج تابلت
 نال 

 تنال اشير نا قحم او مقراؤ ماللاوبىا ءلَصْمملا نوفق حل
 لاتُس ةراهلا صلخا نيدوالا باكل ش ابايكانل ناول لسور ثيل لسيونلا يعب لبق ل ذل
 كلل ىرام ا” مالا ىدعا نم ىربا ننوكيل زن مكاين ايا متر شل اباوع ل تروق ظن ازرو
 دزمابابص|صتخا وري او يفعل متل ولا ىف ولكن او لسو انا نيد ال رطكلا سد رك مس ئاد روق
 سمكا ل١ نورويعلا مب منا وق ىب للك اوا تاهثكارلا عمر فكي امس ما ميو تالف ىوك حر الطصا
 رعرق اء نفت ووضر طر انيك ل اوت سلا ورب الزنا يم نمار جونا |ىيرك مساق حل

 تلئادملا ف لاول 1 نيلسملا (نرابحل يك مقسما ل تف لوسرلا بلت وفي ايرذددا مر فك
 رموملارارلاو ةررفم ةرماو كرت نتن اكرعاو نحس ىف ى رغما امل اهنا تم ارك رد |باسس منا
 ناولوق هس » ةزغألا ميك بوعد اينرلا  لاتلام العد عزراجما م ايم (ذ مبدع نفع مس لجأ

 رباشملا لعب ناطيبشلا بزع مطر يوشدق اوم همم لاوس اوت ىلا !ذسم راسا نضر مشن
 نا باو ١ نقل اق يول مرح يليق | قلرو لكن و لا اللى ف بلل يلاراينغ اين ١ نوب الوتر حال

 باول لكى د اضرب يلا فضدنعملا حسا ررلع ى رتب ارد لكما مظحالمو لاحم ارق اهرايتعاب كا نوي ان
 فوس وأ نومي نوضاتوخم هس حرا دزتسالاوتايثتلا ىلع لاللا نبني مولا ف اكل والا
 # مزرا) (اًضمنال بسس سناو كتم متل ضوس لوقت اكرم اهتم ماما سيئر اره الر يعول انب
 تما ارسل ابرادلادانذو مي الا نعى اهلاد انفلا د حاسلا يشمل نب شاومي مص اميدرق تسل
 لات بيلا فو عوورا نم رزعتوميرقو م انفي نعمل او لزم اج سر الاب وامجلاصملا ردم اربناوتنع
 هكا غب م ءانغي عراناذ مدل شين اذعلا ف موقلا نع الا رلذي كك يرحل ولا
 تاس ذب شط بهاذا للارارلا دنع روساولا معلا مزال رع اسلم يضتدملاوءافلارسكب م انفي لق
 ووتش نت نلا ىلا اذ سسداشسا جلا اعاهص شروق لسما# لكان بزعل لازما ذاذ قمل او يتلا نع
 (انقمرساظما ثم اهنا سيفو لوق ا” لع اذ ال صوص وكلا نناو فوز مل ناو وضخ | ىلا
 «كللثسس كابي ةرائلاوا ص انلا تعضولا دامي حرابصلا نيدإمملا وا مج ايران لص الاورمسما
 ل بسكر ادي ()/ م عىل ا وادري مولى او | يف اولسمت ١ يل! ريل قبو عرسي ردم ىلا كا نتج يصر وق
 ريشا يرسل ريكا ىا مسويمت ىلا انوطحم نكي بسو لوطن 1 لوالا ريت دة حلا
 نويل بي نم ليفلا و[ يرن اىبروق كل لت ميتا, تمد مناف سورس رشا لص
 لاشي نإ بحا نم ل اّهتبورنبلا مك سل ال ىلا نب ىلع نى ورام رنعا لشي لو راو لغر الو هرلوغإ نا
 نوصي ارع ةزرعلا ببر ي/د ناىبرلج نم م ااذارم لكْخآن كيل ميقا مولر جالا نم ىندالا لايك
 ملا لوس عمم لاك ردن ار يهسيلا نك طرفا نو . نيم اعلا بدر ريم او نيس لا لكم لسو
 نوف ام زعل بريد ناب رص ندموا ريس نا ىف لوقت نكرم الو ري سو لعين ا لس
 قزعلا ىلا براء ف انما قزعلا بر رلوق هلل حراط نيم اعلا بسدرشل رك او نيلسملا ىلع م الس و
 ىلا برلا فينا زعل روق بلس ىداشيس :١٠ هزيعا نموا لل( وكم الا زرع ذاب اسبص اكسال

 538 مرعب

 _قيلي لامع هند! نوهزنملا © نعل راو ةولصاا فانمانقا نوفا يكل او 5ذاججقإل هيف ىلاعتد كح عب هلل ادعي بتوطسلا ف
 أ داب نييصاماممالا بتكوم ىا يل ول َنيفاباتك اورد نون نوفل ”كمرافكى ا اونو ةليقشلا نم ةففتع نإ وهب
 ريقاع ©َيْوبلْمي َىوَمَف بتكلا كلتنم والا نارقلاوهورهءاجى نلا باتكل اب ىا هيام لاعت لاق هل ةدابعلا 6َنْبصلْتمْلا عما
 113176 قززونتلا 127 دارت ىه»ا يس ثكنة ك5 نئلتز ارأبيل رباك تلك هدد
 قَح ةكمرافك_دعضرعا معوق ةرخالا فنا يندلا ف م.م ضعبرصتتيمل ناد اين لاى مملع ةربمتلاو ةجياب ءافكل 6و
 لامتلاك ب انعلا! نه لوزنىت» ءازهتتسااولاقذ مفك بقا © دروبي كوس بأ نعل بلر د10 نبا و م اتقن هيفرم خل ف نيج
 خابَص احابص_كثبشب ف موقتانع ةدلاركذي ىفحكت برعلاورفلا لآك مان حاسي ل اَدَو2 نواس اكن حبأ ى0| ديد
 هي سس سس ست سلس سس لع هللاومر ّلستو مادي دهقل ديك: ردك نوري تو رون 06ج فَعَلَ رم للم اقمرهاطا ةداق يق د © نريد

 تدم و مو شلاو سير.وتلا هلا دع نيللي َلعؤلسو دلو هل نأب 6 نوفاك هبلة جر كير ضم هل يلع
 ةيبارونامثو لامتو|حس ىو ةيلم ن2 كروس نرفاكلا كالهومهرمن لعو يكفل
 اهنقألام ىاتو نع مسقلا اذه باوجو فيكتناو! باسل ا نرثي ىو نارمْلاَهب كدطمرملع هللا ص ويحتل يمتع لل يسب

 لس ينل دعو ثهلخ 0 قاس نامذل ىعربككو كح َةزِو ةكم لها كم اوك بر
 لليل ى12 أم ني تال < با نعلا لوزن يح ادداَنق ةيض الا عمال نم دما نق نق مهل نصها اريثكى ابر حلسو هيلع هللا
 كد مهوب نوي وةك انك« قبتعا ادوتمالو برهيهال نا لاحم او اوثاغتسى ! او دان لعأت نم لآن لمّا دان ءاتتآورارذ نيح تيحلا
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 ةاكرا قولنا ءزحلاوارما ليو يرصاصتخال قدصيصحاص لون الك زحلا ىذ لبق اكاريرصاتخال ةزعلا
 تال اص نمي ففص ارز النيكل ! اهب رقع لوالا ىف نييولا اسس ن يلو قلا ىلع ير تيد رقع ني
 بضوولا نم ورحل ا ازد لذ ه1 ن زرنا و سلوق عيل #4 نا م نايت اسرى حشيال اذ نشا

 لاق ناكر لع ى ريل ءلالرل باوجبا وزو سلا يما مناهج الا ل جر يتلاو ىرلا ليس مما
 ةروسلامسازدا لك تور ًارسير ثم نوي نانو درع( دا ضرما ىز ىاركزلا ىذ نارغلاو
 دم ازيريرترسلاو كاهازب لوقت كرلذلاىذ نآرقلاو برعلا ترزهجتا ىلا ًةروسلا عزب ىا لع هز لا زاك
 كرمال مالك زاارازلا ىذ نآرقلاود امل صممت !لاك الاس اذا كر او رثيلا و رازسل ايرومشل '

 رافلاؤنوينوكلاو عراجزلا لاك قف سذ نارلوق ناابرعا ةريكل اوما يلامس باجر هلق
 (اللاس طف لبا ميل ص لاو نكلبا مل وق نن انانرقلاو لوك نع اجو ريخاَل اسمو رهن ل ءارغلا لاق
 نارلوق زنا كملنا ازعل او بعت لاق ماكنا لبهلا ل سمشسلاو زوق وي اباكذز نم حارق وق ف تنزع اك
 اضل بلع و وإرغلا ل اري قرصرّل نارقلاو ىنعم ان إل صروقزرا عب ارلاش فحل ارا لسلا ب ذكالا لك
 لإن يعض اهباطكو اسيزع ادوبب لمن معطتقم نور اذب ناو ملا سيراوج ميّت اوجاع اهنم اني ازيد
 نكت لم الا اميطعن ب اهررق د ورك يح ا لو ارَّصل هوى وم الاف هدمت ف اوفلخ او ثوزك زا
 _ عما نلرملان كيا ريكحلا نقلا و لسن قفز اللا نيمتمملا نهم زييشم وزد اى لاو

 مازعمو صوب بق ارراوج ليو زجل نا ف وزح ا باول ال يقو ورعب امري ل دل امم الاام لو
 ناضزإلا ب وجو نم م الكلا_:مض امي لزم لااورفلن يذلا ليرلوق لك ل سطور ورلا قرص
 روق كلش لا» نونناعي لب نوري الرازطلاد انطق كرمال لبقتناكن ار قلازاجن ايدل ل الادرت قت
 9ك فال يحل ورسول كنب يب اهوا لب ةزحلا هقول سيل ناديي نيالا طرب زيك

 ئرتو ارق انتو امر, لارلل قائشو زفر يسل او وسوسن تال ى اناس
 ءدؤلاورصانم نيم تالورلوق هيلع لرارم »قل عر اهتاوزظنلا نم محلب بس جب احراق ىا قزف
 ميلا انى اريلا ال ثيناتلاوات امساك ت بوب ز سيل: مس !ثال الو ص لض سد كو تنتو ناوومنو

 ىوانميدإاف ار نعمل دايز لميلر تورم ةوايز ناف ضنا نحيي اروا ءظ خلو اما نوكك ايف, ش سيئا
 تدب ماو قالا اسف تريذالىب نورا لاقو نما لب ! مخلي سي عملو يسيطخلا فد يشاع
 صازركن وزو اههساد سين ميينملا ىب ل ناديي تاهيدرإفن يمن يملا سيرزوق تطل »تلو م و
 صاشمن يل الو شمل اكاد بوصنم رز ايو سنجة يفانلاال امنا سضخنالا لاو ليلخاوبيربديس نع
 سوني ص ان ردم ملال ىف از[ص انملاد صنم نعى رلالىاوراهن اي بسمنلا ور هّوملال صضلل يف از ليثو مل
 ةدايز ناث قنلا تريكو بدال دازياكة از ءاناوأبلم !ص لا سوم تلا قورخ ناوي وفل ا وسو
 لقتعلا وطن اهراذارماريسسنبي نم .اوسر عب اولجتىازإ اوجد زوق لسلس#- .نيلارا» عما ةوايزل هلا
 .ىواصارت رم بج



 ممم لدرم 0 : ظ (الرسل م + ىلامو

 اًده_رمضملا عضومرهاظلا عضو كيف َنْوُرْكلاَلاَقو(ة5م يلع هتلاطص ىتن اوهو ثعبلا صب رادل اب مفوخعي مهثرنني ميسفنا نم لوس همي
 6 ألا قلو بيج كج كْئكاَنط نإ دحاومهلالكقلخلا عسب تيكى ا هلللا لإ هلا ةلاولوق مل لآ ثج“ ناو هلال ٌلعَجل انو

 طوشم|ضعبل مهضع لوقي ىا اوم نأ هللا الا هلاالاولوقملسو هيلع هتلالص ىنلا نم هيف م.عاهسو بلآ قد تع مرعامتج ا سلجم سخن ين خل ”بجبأ ال خل 95 ىو . 'آ ىلب روب رن قرا مادداك
 0 0 عر خا 1 ع 4١ سو سال كو يا او ل. ككل 1 2 ىو وز
 دهام نإ ىسع ةلماوا ردي دل ىف نهب سحيم اتم 2| ريئىنأ ديحوتلا نمروكنملا نط نر اهتدابع قلع اوتبنا! كلها لع |ريْصاَو

 ا مر نالقلانلا دمحم ىلع ِءكِلَع هكوتو سهول ىلع اعندب فلا لاخداو ةيناثل!ليبستو ستزمهلا قيقحت لنا غب نك 01ج

 كدليل لَب هب .1قاهلااوبنكشيج كارقلا ىاىجوئكو نذل اذ مقلب لاعت لاق هيلع ل دنيمل ىاآنفرتتاذلو انبكب سيو
 يملا فلا زيزعل كروم ُنئاَرَح جه لعن ن ينبح قبدصتلامدعفني الكبه بواجامؤ 4 يلع هتنارس ىلا اوق دصل توق اة ولو نع
 5 د دز ماعلا ل ءاعدا ىلا ةلصوللا © قت كلب ومع ىلإ 615 ضو حوال كلا ورش سم اهنوطعبف اهرب ةتوبنل ا نم 9ك

 لنحي ةفص ودهم كر معينكت ا كيف ريقتح نحب مثك دج ر اكل الا ةزمهونعمب نيعضوملا ىف مآواو ءاشننم هب اوصخف ىلإ اوتآيف
 ثوب تبن عه كلهم كلب نق اوكلهأو اورق لق كيلا واو كالبقءاربنالا ىلع نييَرحتلا بازحإلا سنج نم ىااضيدنحج ةفشط © بارك ني هر ور هي : ف ١ 5 2 . . 9 صو
 َِ ظ 8 يقرر ف وود واس 4 6
 هب نيو هيلجرو هيدي هيلا دشيو داتا تعبدا هيلع بضغي نم لك دوي اك ديول وذ نوع وماحد ىعملارابتحاب موق ثينان يٌوُسموُق
 لسا بول الإ بازحجلا نم نك (م نتاج كايلوأممالسلاو ةولصلا هيلع بيع موقمهو ةّضيفلا ىا دكر لرضأو طول مْوَقَو دوو 1 500 و و َ 5-5 / طرح 1 5 مه و

 مهبل لس سسسسلل اي بلبسسيسيميهمسسع 2200700 ممسملنلسلا

 ةكمرافكوا مكوه رظتني رسم باَّكَع بجوّقَ نيجوتلا ةوعد ىثو ةدحاو ”كوعد نالمعيججاوي نكف مىنما سحاواوب نكاذا مال
 كج و سمج

 مل هنيجحب كبار َماَماك ل زن [يلاوأَكو عوجراهمقور اهرارقفب © قوق نمي با نعلا هلت ةمايقلا نفن ىه ٌةكِيلَو ةَحيصال هذ م مي م مس و و سا 7 5 هرم و 2. عري # #4 م وص
 م معيخ ,يترخا ثءدامأ ١ 17 1 ااا اااال احل 1 حو وحلا

 ىا ايلا ددْواَكلبَعودأَو يووم لع ريص| لاعت لاق ٌعازهتسا لل د اولا6 09 سيلعوي لّبق لامعا بادكى ١ع ان لج اعبر
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 ظل

 اراك هّنلا_تءاضرم ىلا عاجر
 #0خكت#آذآ 5 2000 5 مك ” اور هش را ع تار ىو

 تا هادَسدح (وعلو هشلتم انبو ليللاف صن موق و امورطقيو امويموصي ناك ةدابعلا ف عوقلا

 نال الس لك عريس ار سانتا نم قري رج تاير
 نولوقلا ل سس يس هت ل اب نا ديادو سلم ايضخاىلرب للا عضو يخررق حل

 ماضيك ى ا ىجث ماههتس الا زلال لإ لبا لوق لس #_روعسل ول رب قويسنا اوززلم) ىف نولضعوتم الا
 نمار ماو نااوملعلالو ضيدلولالشمرلا مسسايق ب جلا اذب بسيسو ىاوزلا مين نيرعتلا ىلع رو عيبا
 انما نامنس للا دطن ورق لس صال ثراث ثا نك شا وزن فل ازعل ةرمورترمو لب ل
 مريم اوم السويلم ىلا لوس مكب هل بل اطيل لجن /ييرَق نإ ش قطن او ىا
 اونا ة يداوم نابزرماببال لواقملا سلجن عن يتلطنملا نال ى ا نخب نواه نإ ضحي هنتي نيل او
 ركل امل نا ىور لا بسلا ارثعر وق لس لرارما» لوقلا حش نع الطن» ناهد ملى رج امذ

 بام ىلا ىلا وسمو مددلص نم |سفف ورش ريس عمت اذ لطرق ىلا ذ نس داي شاور طنوس عزذ
 فينا نبا نيبو ننيب معملي يسن ونعيل ءادفسلا ال ب لش اب تلد قو انر يبو انج تناول اند
 لاسفل اويسلا كو سيب يوقد ال وب ى ا ني ااي لاو لس لع ملا لصنلا ل وسر ين لول ضم اذ

 موق لحب رسما حزم نير اطظنلا #ك ميس ىا رق حلل ا" تءاملك |ورمبب هي اوراكل عنب

 للان موزمسر زج منا عملا رزمج مغص مرنم ضورط رادو او سيكل ريف يل اراشملاورنجب فص 9كم انه
 قلو لقد ازميا منج فص)وق كسل نيل اكا) امني مسخ اوعنشو لا مبيرماو مائل ات ا
 هله كردي ِي اكان كليب ادنج نا ديو رف ونشر ع اوأرضرنج نال اقلو مونمب
 مازعم سولار سو عم دانواو نوالاوزرز ةهلا_ »سوما ىا اولزك حرارملاى نويل ل و

 مسياه لس ليو تمي مركز ني يق يرمي و رلوق هيلكس دزني تدني د حرار جب تيسر افلاب
 ةداعتس اداتءوالا فو ةرثكلا عوج اوؤوا سباشلا لم اوذوارؤلا وز حشو لييثو تأيئاو يسراوتعلا
 داجالاىا ضيخلا رق يللا ”داوالابالا سبي الوب ورعّنسلا, سرر رهب للملا بشن شريح ويل

 00 .ىداصا» ظل اباولطا منا منو ءمجم ا ءزيساملا

 ء اودلروش م !واواول زك اذا مك اذ لسرلا مي بر زك اب دعارت الا وسل ارك نسر او لكام ىأ ماعلا ما
 0 0 لا رول موش 07

 اوال لرقو ةويزم ناوي فص بصن لح ف ةيطنمل المن اذ نير يملا لئوربثو أر تب نم لم ند | | سو يعدو لص ايف للا كير واتس ارو ضوا وطوال ايا ؤام لسور شن لص
 حدو بلاحلا قب نين ىزلا نايزلا ا« دمعاو ىشم ناتخل اب ليش ايس نا اهل اوعاطلا منشق | | ..لا لوول اكن اول ارا منيب دو بلا اي نوال دعاك وطعنا تلا يما نا متي
 نم ئلا نم طق طقلا نطق وق هللا حرا» فان قاوف درو ضو نم اهلام قمل و عن الا رطع تمت نم ىاواري شالو ق حسك # ربل » ب ابين اذ: ناادعاداملا يللا لج اول انذطوم اقف شياالا
 ب ةيللاامنئشلا ب س ابن نياسشرقدززفاوطقذناضورطملا بيل اوطيسقل نب دملادرحطق اذار طق | | عىسيع زم ى ارق حلل. روعساولا يولي فرارورطنم دلال هزيفنت هذ انعم !(السلاو ةولصلا
 في لاقيد ب اسلا(ول للا ورخو الورم ب انرعوقىزلا بازولا نم انظتو نطق ال بكى حل اوى | | سيئر و علم ن ونجيب اهج للا ناو سابع نبا لوق اذب الغ مل ان نولي لب نورصوم ال مجد للم ارخآ اما
 راتخادافؤطل عرور عاام يؤرتنتل نلامعا وجمال لج عما س افلا نم دع اهسالط قاضيا ةزمابلا | | ميراكتد لاك اكفردقم نبط زل اكشف مب للف فكس ١ بيلا ىف لبرلع مب ىذلا منيو
 ةداتت نءورب اهد لل ابع نب |!نعىورارل ناءا ب كىارلق تدل مر الرق راشلا ناي ى لاما ب زها بازعاوق زياد لزق م34 لم كن ىف ميل كسير كذا

 مز ودومل والاد يؤيد ريرج نم اهاور نما نم ابيع يمج ننريوس نو قارا ربظاور بازودا نم انطق | | ىو(«: .ياونمو نر اباونقيا] هق اذولو لا ىلا انعلااوق وذيل مارببم او ىلا بسبم
 اني راورتقت جلل فاو, عطت اذار طق نيرثم حلق بال نت نم بسلا طخ ففلا لساو نع نما ىلا ةراشاز/!هرق اذ ولو كلش ' سمح ىنالاةراغاملت حش

 رموقىزؤا نع سور دع ثيل لصين و نير ّمسلا لضفر اهنا صصقل !لهتر لذ نمر وصقل !امذادأ ا عدا وكلا ني لكما نم ب زضطاومأسملاوكطدا منع لازو ىااوقرصلر لوقو اسبر ننس | عروق عنو
 ىداصا» فانيلا فيلر شملان ريع ىف ءفانمالاوربعلاب ل واومذ عيب اءيسس دوك بن يرتمف | | ير نعلا نيروكرملا ىا فلذا نا لو قب رق رقم رخ بارج ف دئاوراذلا بايسالا ىلا لق
 لضطلانعنلا نالوؤاد قو لم لبا سسضنل دارهجوم د ىاايولرطغي داموا يعي ناكر رق هل لزنيو ل اىلاممااوربري و رلع اوركسم نش رحلا ىل اهب لص قلا رأى ملا ىف اورو صولف قخملاو يكملاو

 واص#مثثدامجنا بن لو ١ طخ روعي م نانا /يل ا اّبططا دوب [معل باريت نع | .طفااذاف | | ليصل يريم امو امرزج ب ىارم اريج ا دنجروق حلا ىداصا» نو داني نمل ىلا
 مداد تسل سب وذا هرمأ مهنيا تسب قرش نيسرافل ابيبأل ا نحمد انعيا عوايل اورت او
 ىلا عثوم ا ىلا ةراس اوم, د رنج ىرخا ءفصوا مو زنمل ترظاسا اند ن ايبلا عدد قداس ورك زار
 ف اويزعمام هال برفلاي رابط اوم و لب نومرنسس ىلا لعوب د مقاسلا تارت اب سيف اوررواحت دال امن
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 نال لج لك قريع ا مسا نشلا نم قري رج تالنت وف
 لاما ناسلبوا ماكنا اهبضفرشلا لخير ووؤارل لمت توسل سنا نسي ىا نجل حل
 مش ءاقمسا نود اهراتعم لضفامي قاد لايجلا نم يلام لم هرفي و رع اهيسلا ىف عم نرسي ل يتو
 لوعنفم ضطم ايميل ى م ماعلا ةروُسرطملاو وق و حب اين: ورق اووررتل لم الو تاىي لقي
 لخغلان ارصقي اكردال ارسال حن اب فاو [ّءلطمار كد اذوتس ار يز سبر كلو تك اع ثل او لوم ىلع
 لب امدح ارهتفرب مضر رو ىلا تر شتلرساىلاو ةددقل الكل وا ةدعاو صفو ابر صن ال ينسف الين عّتو
 ىزلاوةرنالا رازسعلا اهب دارا ناو اظراشحلا قلص تتوق قل عار و شب تم لصسم
 ثلا عردط نع الصم ا عيش واد ناكف لاق ثسيج برغم ا (منز ١ ورمل وش
 سان بان ئروصن'ن بررعس ىور جس الص س قولون كل ىواص »اهيوزغ راشد
 اس. ف لص لص ل إب ما نع ارطلا ىدرو ميلا هل ممبالا علا ةولص سنؤرعاب
 ورماو ى م اوٌقاسالا ناانمبب نم حولي و قزشالا ةولصوزب ىف اب مااييلاعن قنلا جولس

 تتواملو | ةرعاو ةولصورصاو بضوء قيصحلا قب ل اقف ىولبرلا لجالا خيشلا ىرم كلذ لسن نم
 ريتولصو نيو انريب نا اون ئيشولا ىف ناي الا نب ىف لص لور اشسلا!ضصن ليت ىلا ارز خآو قالا
 لل شا عراذنر نم ارق فن اشنلا لاّقامبق وري مت يفشل ءاّضف لاق ك زل هي امو ىنا
 قادؤارلر ماو لابجلا نم لكى !بادارللكذوق أل نيل كرو لاوزلا ىلا عروججا ىف راوتسالا
 لاهم اووؤواو نم لك ارملاو ىل ىف ى دايلي ينغلا ليقو حرس حتوم رار ع طوف حس ىا باوارلوقر ص لجبال
 حراوسع»» نورك اب واكرر سارح شراع عم سرف ايلول لا ىلاوت شل عامدو رطل و

 مسلوق هيا لا صاغ ارض قد ةوبنلا نم م اوم ارب كفانا ةوبلا لوقت نش
 حم نوكيفزيلارصر ى اما لوا وصفلا حرش يف ىرؤملا مولا ىلع ركن! ن ايبا ب ىلا لصنو
 نم مرمى لعمل ائملابذي ىزنلا صنمملا مالكا ىا لوبصخملا بحل اوا نيبمل اوزيجلا ىو لص اهلا امنا
 يلا اهب | سم يل ملا لجبل اربي يريججملا نعم نإ مثلا بيج اوت عسككسس عرور ا سيئر
 تلقؤا صتنا مب تلق ناف ركز ل! لاثو ياوملا اور وسكو ارلوق لف لال نم | يجتمع
 رظرلال وسر الا نايا نال لاتاب رياصسا روس لف نوزمكو ااينل ايوا ل أجاي بستسي نا اراولخيال
 رنا لوسي ايا معي لم وؤاورس ف حن او ابتلا نال -.- ابنلابالودذادرسىف ال هرمعى الا حلال

 فوز ايوصنم ويب نا قس ايصان نمي م رسضن ىقرصقلا ع هبلاب تس ودا ناد سو راع لا للم
 اورو ارلوق حسك تما ثوزمل الومخن وكي نارا اذذا ضخ ا مات أين كا لب دهردّست د
 لضرب نيروئسلا صنم ا, ارماو دو او ام تدايعدد منش لغو سجراول د زا نجر نيسراغل اب بام ا
 تس 17/و ىئب نم نيلزملاوومشلاوريبع جم اد حجيرملا ةروص لعن لملا نم رعد نمت يب كيمو
 مامالا( امور ونه اوم مكاو تييبلاررصو مضرفلا ب ارملا سوم (لا ىف يفر فلاير قو هرمجسى ار

 نولي اوناكق لا مدا ل يارا ب بييداحد سانلا نيدعابتيو بلم اهي درس عشصوملاورربسلا نم ١
 ىنعمبارنوك خو نرطنا يلع وريصقلا حم بنلا نا لاري مهتصاو زوق حل لاس ىتنا اذ
 هاني رو كلل لا, ل عفلا نمار رنين رظلاو لصالا نررصم زال ب ف اظملا ندع عقلا
 دم ؤادولا حمارزبا نيدرباش مك نكو ىلاوترلوق ىف اولا اهادنو شيلا مس متصورمو عرج نحمد يف ملا نأ
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 مادريار عقد نصرفلا لبس كرو ىلا لا» ن اهل هداه ورام هرييزوإوو تم ارابتع اب ناي
 رافال مم صق اؤلاب زل نوكي ارنا ناب بذللا نم نوير رك لملاو رم ع ملاربوسضم ا نع نورت فيك
 لوقيدعال لمس وص اذا ملاعلا هركري الر طبلا ةروص لورا ال يسعنا ىفهوروصردال اضيف نايل ااريقح
 رؤادنم حن املينشل او ضيرغسلا زم ضرعلا ناك راش الاو كنس بزع الد اراورلب ىرشواو كري ز بزعم
 صقلا ل واس لضدوارجورف ايروازرالاقي لا صنت جاما بدطو وق حلا لك بس زكالف
 جراب أر وعستن با نع اسلا قر مل زك | بع ل وتلا ضايج اك لير رم ىلع تعتودؤاد نينا
 (فاَر لذ اكو ّئلطو و دري. نا ايرواومو صنم اكس[: صختس رما يسلطلاىا زلا را بولت ملأ
 مجوز نم لزني نا ضي يعخب لأسي ناك قوم اب لخير يطرسما نين اذ اداتعم ماسلا يلع دو اد مدرس
 مسلط دار كلو لسن يررجب اللا ن وسوي, م لسا رص لد اصناالا ناكر قو سبب اذا اجو زسمن
 هالم عتاب ىف اوي نال ىخبأت نيم ا قع يملا زي |شيولعوربرم عون رادرتلزنمرغعل مالسلاو ةوذلا
 17 ىداضيدبا نيدوجلا نيرجتومولكلا لرجل ار وق لل[ مهر وحسلا ىلا نم ا شهاداعا

 تحت, للا ىلا لفك قلما ءلتيقتوار شب بين يارابسب ندي انلاب النكد قملش
 ىببل ربا حمل او لراهملا طا باول اب داما ناريس لارج !ىاررق حلل ىواضب ا » ىديإ
 باف ابرارملاليثو ىم قحك ا ناكن او نرّتف نم ىطنملا شئررتا ناك الاى ايإ طا ف بناطنملا ىف
 ورئارلو هلك كام يطل ىف قبل اذا نبط انفو اريطخد ةأرلا تميطخل اوت رن ىف ميلان
 ردم عمن اب بيج ذرإع شرم ا نم اين عمو واو مبيت امع يب اوجرج دريل ىئدملاىارغألا
 رقم لحس ىلا نا ىلا ..: -- -- سيخرج اون ىلا انتل رق ىلا صا» فازتع لاو رافال
 لاولاب لحسن نارومشسم اورج اون ىلا تبن منم ل اوبل لا عرجنلا ىلا (وانصم رثضل رن وو لاوس لعوب
 ف تبلندقو لمار هنم او ملاوم١ليطط نيا ىاداكر تسلا وق هلثل_ نبيل اكئاط منعلا قب عت

 لكن الدوس نع عكر ابربعه ادم اس ىا ادكاررضدرلوق طا :٠ ورلاودوعسلا يلا نمش ملا
 ا لا ىكار ناك مرعب امو اسرثو انعم لمت ءانحن اردلذ انسداد
 تينت بيوس سضيلالد لكلام ن ثلا امى ادجاس وهيل بوت ةولسم تقولوا ةعالالارسمأ
 هلا كا ولحم انادؤاداي لق لا تلا ةيوتل )ل أرييو لوزن ىدانيو ب ةرسأر لوت بيشنحا
 نوطخم_ذوزو لوقل لوقمزبا لتنكو لفلزل اريل ناوى اىتر وت ىف ىقلزلل ناي فذ اسما الكرد المك
 لبق تناك لاف الغ نإ لكل سيد يلا هز ىو حلاو وداي انلقورل انرزمنعتلييقز دال انر ضن وق ىلع
 ةونلان يب دؤوامل عتررّتخ م ند سو اكد لولى ١س نارها تر وق دب هتل امى رمت رت اي ءرمفلا
 .ىد اسس ىبلا يرمي ناهد معز 1م ريزطلسلاو صن حم قوبنلا بكن من ناكو نطلسلاو
 راب سا شلا ريدي ثم اي هصنم ناك اذا للا فس اننا ود نالف لاقي س نااربرتزرق حلل
 متسههتفل ا عير شمل بام تاك اذا ماكحالا نال لرحل ابىا حابس اندا نيت ممعانوق حلا
 ليفو يوم الا ضو ىف عم اكنحالا سناك ا ذاد» تاما باول! تعست او ملاعلا اصم سس يالا
 لذ لالي ىلا حضي لل و يلثأاىف رمل او رلف رملا عروق ف ملاحلا| بزيت ا ىنحضا سن الاد صام
 عاابتا ىا ليضمن وق ءانقل 1 ىف ابا ويب هزمو (ّلطم ى ا قوملا حوت لوروق حل لك ملال
 رثما/ العاري نمر يصخخملا وسل | عب |لوروق ىواصلا لاقو نيل لئيحوأ ىلع ءارلالثالرلا نعى وعلا
 "ل واوريفموصعل باطل اني ناكا ذانال بما ايفو بتسلو موصعم زن ل
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 | تن الج لك ةربتعا جس انتل نم ةريي مج تاّييلت
 ىاااوض برق حل

 رمايقلا (دي فر يرش باذه ملائم" وقل فروا اوسنل ل وعفم مر باسعما مول مهن يسن ببسب
 رمل ادلوالا وب عينانلا عينس نير وايتملاوروعسلاوبا نكمل النص نع قرابه ىزلا من اهسن بسبسب
 بس ازعل لوصف قيما سيسسل اذ جلا يلع نيس الوقف هس حاسب نايل كرت ايسنب
 دا _تصا» يهسلاركزب تكف ناييالا كرت بسسس باسل من ناييند ن ايزل كيوب ما
 نازوكمو الط اي ئلغى اوريص نم الا موا تدمر رصم ان نوبي ناز وكم هلل التحلل

 يلوم لل ايفل ى ارا نمالوعغم نولي نازوكبو لملاب ىزو ا نياطبسى ا |: لع اذ نم لام نولي
 خردل ملف ى ا نونظملا سمن غل اورذك يزل نظلوق لطاب اهلا راك ذ درت نسم ن١
 تاومسل قلاخزداب مبرارقا م كهتلال شنيعلا قلنا نمي الئاولج ناو ارورفكن يذلا ونظم ويس دكر ل
 فشل مبراكنا ناك ءالرسلا نلوم نيرالاوتاولمسلا قلم نموت اس لوز وقل ينم امو ضرالا و

 زمول ولو لاذ نونظي من ماو لحم لط ايو شسب اريل نا ىلا اي روم بااقتعلاو باوثلاو بالادأ]
 م تاراعم :٠ مل اولا يلم احلا رى ئذ هدمت ماعلا قل ف كحل يلا نرسم ومدرب نال
 يقلل كلا لاثلا لم او عرزاتلا لعب ايلالا لدال و ريصنإرب لئااد يرق نشل
 ىداصا» دس يتلس كا ذا رس ناكو ايوا نم ابرزها قل يلا نمى ان اييدسروارل انسب هدرلوق
 لاس ل يزل ايف ةروم فص وزيو دعبدالا نطو م اوق شلبى ع م[ نم ىل نضص نسوق سك
 ريفصوا سليم ١ ىو ليف فصار يعاب ضرينانلاو تنم عمتىاداوج طرت سف

 . ىفل الابر عمو نث أل ومب نولي نازك دركزملا لع شمول سلخ نم نولي نا ليتكو ماجن ||
 دارلاو وجت !هذزب سضلر لوقا لا» لقال كلذ زورو لمعي | نم مجال مناد أل

 نشل اززنعزبا ىدل سرئانطلا تنالو روق لس لأ وردنا سرطلا شم ائنقس اوم نب نعلم اب
 لسيثو ل املا تيببل |ريذع هري عوف ممل اعلا تموملا اربباصا لييقو سرف فلا مننم يام او يصصلو

 دل سرب |.اوعم نإ اب رمارجواريخرلا بحرق حلل ىداصر» عمم !امل ورحم نم تجر ١

 كلاّناو صريبعال بسصائلاورثاوثلا ت زم ل مييرص' يح نا ىف لاو لع قم |ر لع نمو سررت قد“
 هتسببتانإس م الاد نعي رعت كدلف تنبت! نحم رمل يق ا عير راوريلا بص ل شم ايم ىا ىو ممم ا
 ' ركز نع تروق فحل اور ايعالا نميلويو طمس اززارجنا يسحا نم سيب ١ نا ل داسلاو سسمزل لحم

 دوققحن الارجل يسن احل يما ىاوق جلل لاو ريما نم الوخطم زر ريل بست نوي يلو
 نيل لاري نوع ىلإ ليك وللاو للا لالخ او ازنخم اورجبالا ى) ثيسرحل ا ىف لل | ياو
 تانناصيينعلا ليقو هلع نحل يخلد رق م نمإب رد امضاو تييزعى ا! اجاب سمشلا نرردوت حروق
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 مدير باَلَع م هثدايدامإلا دعى اول ليس نع َنوْلِضَيَنِْل | كريحوت لعةلادلا لئاكلا نعىا ىلا ليس نعد
 كأم ضرك وربع انئلَحأَرَو ايندلا ىف اونمالل باسل موب اونقياولو نامالامهكرت يلع تيرتملا 6 بألا ماي« يسن ولن

 اليطلا العوام َنْيِزَل لعادل نكون داو ُكْيََف ةكم لها |م زكي غظ ئشلاوركت امتنع ابعم١ |
 راكناالا ةزده ىنععرماو نولكعت م لفض رخإلا ىف ىللعنان|نينمملل ةكمراتكل ان بل لرد هراكقلاكَنيقَكمل لعد زفت ب نب يك

 اوتمؤي اهمتاعم قاورظني هيي لادلا قراتلاتغغدا اوريدت هلصا اي

 عيمج قركذلاو حيبستلا ف حاجر ناو املس ىإ لمقر هئبا:َنجكإسمْوَإ نمو لوقحل باص! ©باّركل وأ ظعتي
 ._مهورفاحل ا ضرط ىلع ىرخإالا ةماقاو ثالث ىلع جمال |ىقنو ةنفاص عملا م! فيلا لاوزلا دعب اموه يك ويَْع ضِرْعْمإ تاقوالا

 ظ .-تضرع سرف فلا ثناكو تقدس تضكت ناد تداس تفقوكسسا نا درت ىنعلا قب. .لاوهو داوي 6و بوقت ارقصي رفص نم ظ

 ًافاَلاَقَف مت غافر معلالص نكيملو سهلا تبرغ اهرنم ةكامعست ضرعلا مولب سمو عل يلع حاهجلا هتد ايرون فص نا دعب هيلع

 امور راصيالا نع ابرج. اه ترتتما ىل 5 ليفلر سمتنلاى كير فح معلا ةالص ى) قرر نع لب اقا نيل رح تدرى! تل 1

 لفتشا تيب. نكدتهنلاىلايرقتادلجرا طقوس ى1©قاكلا و قاس عمج قولا تديسإيئيَم َقوطق اهوددف ةضورعلبليد(ئا"قع|
 فللذو هكلم بلسب هأنيلتبإ نيلي ْنَكلَو ان تيكر ماب ىرحجت كيرلا ىلع وماو ايةماريدت هلل اهضوعق يمد قرصتو ةولصل |نعانرب

 ةامسما هتأرم| دنع هعضووراالالا ةدار|دتعرم هعيزتُم ةمعاخ ف هلم ناك هيلعريق نم جراد ىف ماصل نفت تناكو هيوم ةأرم اب هجوزتل ؤ

 نذل نسج هيل ىلع نيف اهنم نخاف ناييلس ةروص ق ىن< اه جاف هت داع لع ةتنمالاب

 مم حرص

 آر
 رادو

 هم ميسا بسم مسج سنس ياس سس

 "منج | يعور نم مك لازغا يزور

 نآملس ىدرك لع سلج كييغو دوه ىج اكل

 قت ميفروزم الور ظن نم اهيراوأر ركن اخر لعل ا ىف ىراوتلا ىو ملاءانر متيال نما نقي ال لسيلا لق
 ليكى ازرق بلا ا ايرل انش ال تيزعسمشلا نا ىوررشو مط ةب وبل اورازنتسالا سعي
 ليل عتوبل تورالرلع تدداهناو سمس با ليئوروشملا وجو ليرينعلا ناري |روورف م ضورعملا
 تيلي مننا ىرابلا جن نلرجين با السلا: حش ابدل ىوخبملا رك اكل عن عى ورم و ريترو ف ةولصلا
  ىا وق له نياكا» ليت |. وورريفكن ارينعتلاب حلا لب ارم نع تب ئلاورعا نع كلذ
 0 ات لبرالل علت ن ع وسلا عنو حرا نعي نك نعلاب ضويسلا رانا قي الرا حطت وام
 :./ مرسلا ىب نالاهايم كلذ ناكوزتكالاو لئاقمد ةداتتو نسمح او سابع نيا لوق ازر حطتلا مس اب ملا
 بالنرلاد سمس | ئاع |ر ودرروق فم ينعلا لبو رخآ سندي بن ذ نع ن يموت نير ملون رك ع مي
 قاع الاو قوسلا اوس ؤطعلوق نعى زارفازخلا لا وانتو يفرععلا ضن ار وورف امي يطول لل
 الا ع ويلا نم غطا ده ةرااد,لمخملا لاوخاب معا دوك انهار ماو ايمو ريب يفت ايس ذا
 رس اسوه هلوق هلل ل81 لو صا َءالصر رم تمض مل ورم لاو حن ؤرنم لص لوسضفروم ارم يي
 نامل افاعزةدلنا عرزمب ىبدابولا تانى درت نارا مص ءيعتتنا/د ابيت ى اولولا
 عرفا سنام سبل سناك لا يايش لشعب اذ ريل !تيعذ النيات اسبر! لانت!.لادروصن نبط اييشسلا
 نيدنرابلاكلؤ لخب يينسكل ك عر ورتو لطم فب عنيت سناك كر نرحب لدعستتايراد فد يع اومخن نايس
 نم او ملال تيزكسلاذاف هانإ سبل ىلع اهتريركلع تاكا ارنغاز الع ناكورلق كلك كا” امابصأ

 نم / هاب لزق لاءايشالا لمت نموه ءذجلا نلت ان ناك فك رز ل ازرع ماذا ريطد نيل ايشماو
 ىئافيسينم اايابل لاو م السلاريلعن ليس ةروصى ع زييساو زن زج اب دابق تيل ل يدا منجا
 متسرمفم تري سل لاو نحب اوراطسا هيلع ضاعن( السلا دلع ن ايلول سلو رب مشد نلت
 فايس ويبلا لبر وري ناكذ د كردارق شيطخلا نإ نرعفرر اذ مانلا يمه نيالا لاذ مالسلا لم ناريس
 توفل لساؤرجباىف انما ت زقد ناطيج ما زاطد سي ف قروصلا تسر بغ امدرعامد نونارا ىحح
 مسيف عهدا مس طبي ىكر رع نم اازر لخ فللارلاداعو امجاسرخورب 5 محك م اقارب رة نوري ىف

 نياواهح لا نم زوجرق تلك /قداضيلاو يطا ىف اك زكن مك مل ابر متين اكمال
 لاّتد يانا نن ل شفي لو ضيفا ىف بكري اب ناك ترث اسن ىلع دس زءارسيف وره ني يبد نع نأ
 ىلا كلذ نادماوريدربامن ثلوّمنملا نايا عما ف ورنا سن ىلع ن ليشمل ار لسيل لا ناك نسما
 نا سيب لينأرولا راهو ناطييضماة ماذا ث يبدع نا ىورياي نال شك ذلالاكورئاسن لعالم
 ظ فلا” اسكن الو اضمضن ال قلت ايضّيارسالا نمر نير يكن ب ؛لاقو ومال ليط اب ف

 | | قيليالم لك نذ ةولصلا توفي نا للا ليلي لاغشالاتاىشدانب ىرارلا م امالارمتدو فاذا ىفازك
 رب سولي باجت ف ليم ىراوق نال ازال ريش ناي تشك اص باهاوراينالاب
 انور اويل اال ورعب نع يدي تانذاصلا ىراوتب املا ناب عررصم اب بتعز يلا دع لعمل بتو يعل



 مم رم ٠ ايكروبع ا 5 أهو

 هيسرك لع و |ارغ هتكيهريغ قن املس جرت ًاهريغوريطلا هيلع تفكع و
 2 0 0 ظ

 [ايانعب هككم ىلا ناملس مجر © بانا نوركأذ ىاهيلسات سانلل لإقو ديسير كللع رف هم
 نور ص . 5و وم 5 نس لل م 9 7 556 صخر .

 ايي نمو ىاوس ىا يكب نبق يح نوكيدل قوي كلاود رْبهَو رفعت لَو هيسركلعسلجو هسلف مان ىلا لصو نأب
 ةيزبالا فس ربك نطل ألا باح تنس ةعيي كني مرثأي رج فيلل ارم © بهوان كل هللا ىو ىاوث نفبأمم ها. 27و آ م29 7 الا سس مرا وك و د”هم ري نو” 0 0 ا ٠

 سر د : 353 7 0 9 5. 1 3م رار -. 6. ام ار هه

 هلام ورب انعا لا مهمردي | عمجب دولا © ف نيدورشم َنبْدَقَم مهتم َنْيرْحأَو ولولا جرغ:تسلر ف 0ص اَّوَغو ةبيجلا
 6م نمو ىلع نو كلل دى كيلع باسحالى ! "يام ريدر ءاطعالا نع كيمأَذَ تّدشوىم هنمطعأ دو واط عال 0 سا او 4١7 ىلا ل خب! ليقويقت ارفسلا“ موش 5| 14ط 50 عاود ايالواس س١

 ارب للاسم لاو داطخالا نم رش دال ىا

 سنان او ناطييشلاىلا كلذ كيسنوملا © باّنَعَو رتذب ضن نلت قلب ىاْىأآكبرى الذبول لطم مدقت ٠ ١ - م هس دم هاا 9 2 0 - 9 5 : ظ
 ١ 1م : ١
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 هل هدا ىحا ىا مجعَش :ك/ذوو اعلم طل نيعَو ونْطأب و رهاظب ناك ءاد لك هنع بهنذ بوشو لستغأذ هنم بوث ©كباَوَسؤو طب 5 1 . - ها .ء_ #0 : لرب تلج صر ا لمد لب رنا يركض لرنا سولاقنان ميت هب لشفيام ىا /]مَتُْماّرُه ليقف ام نيع كطبنف بربتغ ضرما َكِرْجِري برضا ٌضلرأ هل ٌليقو ىلادت .همايداتهنر|نم اهركء ايشنالا ولك نا سي ا 2 ال 2 عر ع 5 ا م رؤاد مصل ؛
 0 , >و س دو و ١ 2 ساه د م 93 0

 شيئثصح نم ةئرح وه [مغِض كيبل خول وقعلا باعمال ©ياثألالوألةلطع ىأذ 049 ةمحن رحب مرلشنم هقذرو ع دال وا نم تارتلكم

 رمل هزل نمد وع ةئام قات اهو كرقب 22و امويميلع اهئ اطبال ةيرض ةثآم اخبوضيل ضلح ناكادقو كيفن ,يبرْفاٌو اهو
 ىو بوفيو قساوة ااه طلال عاجم باوك بن" بحلمارْإصهذ نود 3 دحأ ةيرخ هب وجف ةديغالا :: رص ١ 5 !و 0 20 و و طويلا رو. زي( سلا ومرءاسو لإبن صضلا ربو بنش رسل تاقنا نال

 يس وثب نو ني دهم | 0 ريشا نبع 5 هل كاي ميهاباوأت لبَع كءارق ىو ىلا رئاصبلا ©ضْبلاَو ةدابعلا ق ىوقب! باص! يري لاسزيل ب حم اب ا!" ةهصو تب . 5 7 000 0 520000000 58 و 1 ست ب ل سم و ص ب يس ودمع
 عتب ]2:5 نيراتنما َنيفْطُُملا نول كَدنِع 6005 حباب ىو ةفاضالاب ةدارق فو اهل لمعلاو سرك ىا ةرخإلا لل ىو تصلني وع - 534 5 أ 7 2 و1 هلل هم هك او هضاإط هلا م . همه ع 4 ارك( هكر 4

 نيل املج لك قريتعم ار سا نتلا نم قري رمج تايد
 رةهلل ظ

 نطل سن نم نويل راب الاف م حتما نوما نمور فعول ايي ىع الا لاكن يجب دابىا م ايارعب
 ما معمر قوز لمع نوطسقيال نيا يضملا ناورركع رجل رشم ىف توه لعدد نايف
 لاش رررم نم ييك#“ ١و اهيرخاامرعذمف سيدسس نان صحا بس ىزلا وان لشن نمد اهيبالا ادت
 ةأم ١ يعس لع ميلا ندوطا) نايس اكسو لع سنا لصؤيلا لوس لات لاك نع يلا ند ةرمررب
 ءاننال قيم خ لاا نا امل لاف لات سلا ليج فرب اهب س داب وذ اي نملك ردت يار لف
 لا_قول هيب ىضن ىذلار ثلا ماوي جر سب تءامجةرصاو ةإماآذا نمن ل مكث عيب نمت اظفرنملا
 نيرزضورريسرك م قلا ىلا سجلاوب ٌَسلاور يلحلال اك نوت |( اسرفرمسلا ليس ىف اوبال شل ادا نا
 لرتوب نيش ف ار ىلع عررعيل نا بس [نملاذ تل تدع اذا عترو باسفانرب تحضن يطل نايسن
 نم لوارلاوا ىل ءزتب نوليلاىاىدمين دع ل قضال وقم ل . . فداص# تار صقل لف
 ور /وقيلال نا عسا ن اوائل مب دبوبوتاهرسجت ىلا ت يشمل خخ لق ايعن قرد نارها
 حم بقذ نايلسل اك فنيلوري لقرلاوسمل اذ ريررصييصى احن ل اد هئاو كلما كلذ اصب ماقم
 * ليسولل امرّصَتو نيرلابااهبار انغتساف/مقو ناليسزنعي الامو ريب ل عىل اوترنملا محل مع اورسملا هسيلا
 وسان عايش ان سي لكذرلاوسو ىوس ق عمووب نول مو سارا ىوس ارزق اا لك
 قوز فلاب ميرغاقتو نيدايجلانمزناكو زجل بلطاو  انناو سم اذلااينرلاروم ابةرمانملايلطإل
 ('السلار عى لبر صفو نمد ام, مج ء ايلا سومر ف تيل ل ورع رس انجب عن لا
 تضر اعم يرقي ( لكي مي نان معاصخلا انين رمع فو سرهالاواكال ا ءارباو نوم اء ايجاي مير ايف بطلا
 م ةييرط تناك منال فصاع حررلا نايس اوزخآ توم ىف اخ انيالو نيل اخرا كا
 ربيمست الكلك! يلا دنع ينل لمح امنع ةري مشوا امهزلن اريلس قوارارنع ينل نول ا نايل زل | سنهن
 حلال نال سق ىاراءاز قوي كلام ةداّنم اوم الاكرتدادال مضل اما مدع ن يللا نمو زرماوا
 مارا ىاباوما (نرخاذ ب اوصلا ب اصا ملوث نمدااق حل ل مم اوصملا لع حبب بي باسعا
 ورم لع نديستن يل ايشملا لحزب اكل كل طل ن ير حاوررق هسنلا# لا طخ او باوهصلا
 ميرياع بلوق حرم يطل زر مسلي ف لجرلا يف نوكريقلا نا ملحم ا نم وويل او اكس لب
 هريضصضر اهنا فو رولا لكيلطت ىلا يلع نلت د (نصالا د يوان اكس لالخ ال ابدانصالاشولخ لا
 رؤي ىارعالا ف نسما نبل اووبس و ب اصريخل روق كك لما بيع ساب نيل اد هد
 مسيف باص رق قلل ل# هاني يظر طع زنا ا ءائعلل ءلص ل يور لاسماورنم ليسا
 لاننا ءاطعالا ٌةْرك ل علال داب ورسرّمَنالو باصتريخإ لانيطعا ى ؛انذو اطعب ٌىلعسم ندا ابرعارجوا مالم
 وان اي يلع تل لا طيطلب هلال يك ال هيلع بس ابر دوك اهل ىلا انو اطغ نم لااعزا
 هبسنو وق كك لمبا» ريغ بس يري هوك اه ىلا املغ اذ نم للام تولي ناازوكمو تاس

 ناطيشلا سول لعلام ثلاو لب اهنا اف بدبس ان ناىيشلا ل ادنسا ليقو لا نليمشملا لافي | ٠

 كلش ل« لانة زلب بج اواربذع ىلا عئ.اجهراجد قاش ل كاوا خي ف ميلظم ل انتساب ليخاك

 امنا ورب اظرا ني بن زق قلل لا لوقلا ين فذ امم لج نال ينس ليقو وق
 |١ بز افامسرعا نمل سف اذ عيب اهلا ضرا ىف مانسلا ضراب نيني امناك ل يجو نيلوتر عاود ةرهاد نب
 ىرطالاو ةراص ينسيتلا ىرعا تناكو عاد نط اب رثسلا بسب ذاف ىرخالا نم بير شو ادرج ال ى مترا
 نا نبءاملا ىاءب لبيروت هيل ىواصا» قرخالا نم بيرو ةراولا نب لست او قوراب
 سوس ول اه ىارزط اب روق لل نبل لا" ن اكس مس اال اصيل الاو فزنبلا ىل' لوحظ معلا | همخم
 نيفنضصلا نبل كو ثاانالادرولذلا ىا ءذالوا تاء نسلق هل !؟رالبلا لغ/ن/ناهبشسلا كيلا
 فول نمي ازا سنب كد اساس هذو امه ايس ريو يجوز نم ى مل قزرورلوقو عطول شال
 دنب معلا رمز مم زجوبس لق نيل لج »ا فس ول ضنا ب بوقف تدب اهل اهممساا لليل و
 ل حسد مير اْملاب انعياو صا فلا لم ومجد ممل جا فو حرام نازرجو ضلع د زغالو (رنسبا
 ذعسول نيم ار) تسنب مروا تسال نب شيب تنير ظاموا بوق كسب اي لبوز تولت
 بمريسملا نر ريهسد سس ايع نيا قلرطن ع ماع ىلا نبا جرا ا ضلع ناكرت رت لع لا»
 رتئام زمئاف باص انخضضز غايب نا هرماد البلا رنهرثسلا فنك ث ةرلج ام أما نرلجبل ضلع سول نا
 بسب ف, صاف بسولرال تن الرب اهب نضو ماو س اندل ىب ءاطع نع عنرخا أ ةدهاو رز اهمزع م يرايش
 رباه وقبول اب ارم اذ ىلاد هادو نيك, ل أر يرق كيذ لت نم ناءاطع ل وق ىلا قد اذنلاو يضعوا
 ناليحشسلا نا ليش اك يربسلا اهثطن يبس فلو ارولر لعاب نبال 3 كلش ل٠
 لاف نعبر ىرل تلا قفريلع نيكس اننا ترجوف هيلع ترف ىلا واو يك ةروم ف امير بلسم
 |١. اهضط_زدف فرب بولا ل 'ت يدا ان منتسل اقواوسراتري رأ || تفس كاالاثٌئريازاشا لكبيواوا

 تال كيل ش سيك: كيدي ىف عمن ل ىا كلمت لورق ل4 سص+ نسما كك كيد لا
 رويال تشر اوط اب ريزعو أمل ا ب رعب الأربي لف انصر ىف او تجوزب افر بولا تارموصخن مر نيو
 عي ان رق هآرارلا سرك عصلاو برق هلع ىواصا» ةدرطنم ا ريزعلا ملازم ل صحا الا انزم ةرصاو
 . عمل ننال ن ابنى ركز لا مصلاذ ف انم ! نولي ن ا|ب دعارجو ا هو ف انمالابر بلا ىركذ مصئاخ/ انس
 رربصم ملام نال ايلا هريطو (سبت نوكي باسشلا نال سبك باشر وق ف اكىركز ريو ىركذ نوكترت
 رار نعاوس انئورارلا قيكذ ا يصلص ناب ىا ف وزمل ع اهل اورل يضضمل اذ انعم ارررصم نوكسيف ص الفا نعم
 نوتنلابن رق ايلا[ دادلاهفرتذ مل نحت انصلغا ناب ىنعملا نوكيو ايو ىلاكد لع اذ لعرريصل ا راههدق و ايندلا رك
 نولي سلخ نعم نوكيناوربابونصنى ركز ن وكي صالغالا نحمر رصم اين ابر مارجدا ايفو مفانمالا (دعد
 ى ركزو اي لع لع اذ مسا ملاذ نوليوااذ انهم لميا انونم ل مج ررصملاو كلذ( اك ياه ف/ىركذ
 . ناويىركزي ب ال وعفمن وكي نازوكرارلاوأ رسب ر ايما لع عررف موج واى نش اراينعاب ب وصنسوإ اهل نايبوا كروب
 بمس ىا وز ع فص ىث م فص تناكن ا صلاذو ضف ئه !طارتسا لخ او عرار لا لمع اراانرط ن وكي
 رام از ىلا ضيفا صولخ ا نحر نصم اذى ا نارين ىب ورق حلل ال عرا# ملا لص
 يرطتلابرهن عرق هلل لا" مر صنم بح انا زغآأامب ندي تسي لدإلا ىركذ مل سس ملخنا نحملاو
 عفط ف نال ليو عالصلاوبنيرلا ىف درشملاو مينو ل ىجلا ىف عطفا نإ نم سوم اعلا ىل امل بري
 أل لت ةزهزم يلو ااذوزطالار ل اقيالٌ سف يفن (وزدل ئايددو لاوفا ىلع عم الوب د ل يضف سا
 0 . ل« يصار نيب
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 توقع ارو ريدي يملأ هاهي ناكني كئارالا ىلعأبف نيك امزم © تارك سل هك بام سس نآيب تطعدا لادب
 ةيلاب نو لعلام روكلم ا اذه برت عمجةمس نيثالثو ثالث تاني نهو ةرحاو نآس نيجاوز الع نيعلا تاسبا> نقلا

 لال ن ب اذؤرخ ىلإ : __ ل مالا طم ّْ دهن عرقا 1

 هس جال ل ا الو جامو رجلا مك باطلا ىلا يذلا نم اماه < 0١ مادو مث ادىانالناثربحواانقزرنملاح ةلمجلاو عاطقن اى 5110111001 لهن هلجالك! ياسيد اناقتلا باطخلابو

 ىلسعيأم موبقملابانعلاى رف شارفلا © نثَ ايرتولخ ادي هن يو ح9 بام فناجسم يفظلل نإ: نتتم ملي روكلملا له

 0 0 ١ داع ل ود
 :لشم وو | َهِيْكْش نم دارفالاو عما راو راتل!ل ها ديثرص نم ليساد بيدضتلاو تيضختلاب 0قاََعَو قرح اح عام ىا كيج هوُقد يل

 اين ورع ل

 ؛ حمح يكرم هع اينايرانلا مهلوخ> دنعمهل لاي ةفلتخم عاونا نم م1 نع ىإتاتم) ©2177 قاسفلاو يمحلا مروكذملا

 ننال يروا ]ثايب عاجالاك و16220 يوب مهلع ة سالى وإيمأَل دوعوبتلا لوقبف ةدشب مال كك ل خاد
 رافكما ولكون ف ورفكىعهب از لفم ىا اغضب ُهدقَنطكملَت نميري اولد رانلامكلو ل97 يحق ر/رفكلا ىا

 اينر لا ىف مهرس انكي ا هرسكو سلا طل ايم نك( َنقايندلا ى مص لأكل الجرى كَم احلا فهو ةكم
 تسيل ير نويل نفر مدقد ان ايدل ب ىلا د قدس د أ اس ت1 دل

 قَحَكِإذ نانا و تي لالب درامعكنيملسملا ءارقق كو مهرن ملف ©راَصبالا اعلا تعم مهن ود وقفم أ ا ةيسنلاع ايل

 هقلخل قائم نحاول دلل الإ ىلإ نصأيؤ رانلاب نوزع ةكنرماَدأََل ةكير افك معاي لق مدقت مك 5ك لأ 2ع عفو هعوقو كجاو

 مكتابناىنلا نارقلا © وضم هنت كنظام صد نق هئايلوال ©/مقَت)ا نوم لع بلاخلا كحل امصْيِبَمَو ضل وٍتوطلا
 لال اىاشرمم هتلر يشم امهلا حجر ْ

 ا الج لع جريبخ ارسال ن* قري دمج تاّيردتك
 (العالاض ىف تم زل قارب اذ فرع دوك ىف انيال و تما ة مان ماللاول قت حل

 ركل لع يلا نا بمبو نعمل الا ىرور رتويت ىف فلسا لوق نيل نيل الار رركس ل اديب 1

 لفل اذ ىو ىث زا جي او بقل وثوب ف نزلا بولا نير شنو مثل كلا اذ واسوا شنب ا بدل

 و ملا اب ىف وف بضفيل الو س انا نيت قنصل ناو ليلا م ايقورارنلا يصب لضم الوإ سلا انا ىلاما
 وا تيم عمت تاوم اكن فنك ايريفوا ليعتتلا ايري عمم وق هيل ىواص 7 ءايربالا ل راسصتق مرت

 نعل ىف اماه لم اعلاو ندع تانج ن' لامه ب اوبالامل تشم وق هلل بسيلخن»» ثيم
 نيئرعبلا ىاروب الرد قيريثت ابا اهيعاصو لاه ا نين طيرارلاو لوشملا مسابرموفترم باوب ال او لصفلا نعم نم
 ىلع انا سرق وروعسا اواو[ نييفوللا ىاروج الم اقم مالا /ماللاو فل الاوا رم باو الا ىا

 نيّثلو ثالث تانب نجلا و ببايشلاو نانسالا تايوتسى ا بارت روت كل عررا» لوألا
 ىا مل تال بارت! ىداضربلا ف د نام .ندسامتئالو نريانتيالو نضم اتي تاريخ اوس ليئو نس

 لوقو بص الو نب زوجا ش حبلى مشتل وا ىسْبلا نإفالا نيب باهتلا ناذ نسلا ىف مج اوذال تايواسم
 نإ نيملاو لادترشلا مالك ملا نزل از ناقه فس لمت »م ةدالولا ف تايراتتم ىامل تا
 عاطمناىادافن ن/ اءانوايع لكي ل ضغمئزلا قزرلاومل ا انئزرل انف اصواو تانجلا نمر ان ىااش
 كانوا ان الا هربرت ل يد ف وزم هر خأ نب انين اري رينو ل ةوسك-  ىواسص »ادب

 ليا لأم انلارظسرفيل ىزل ادام ابرانلا نم هت ارريشو اهلا نوف سكش نيل” انملذيخ ارز
 بم لذي ىارخانلاد ميروسلا لكم تت وريفوم !ءقب الاب حر عفتوم ىف ]زر هوقو زيلخ اند طوق

 عون قموث وزين ارب الاب حير عضضوم ىف ازب نولي نازوكمو هوقو زرلن لع تتولالو نوقو زل قاسعو

 عقار هوقو ل فق از ن ىذلاريتشلء انلا تظظدورإلا 2 ١

 [سيتعنر ور ثاريدبل فب اسخعو مو ذرعا حملا نولي ن ازكي ساونا لام يصار رقى سيك
 لضرافنلاب بسن حذو ىف اذد نولي نانوكبدو لقاسنعو مييدم حم اهعفري راؤلاو قاسنعو مدكور نعول
 "لق اشو م“ | بيو هرقو زل ء ف قوبف ىلوا ازر ىل بصنلاو را ادي ز لوطن دوق و زيي ورسم
 اوق هزيل سرّصَملاوا اص لمر مش اذريزوكربتلاوأريريلا نمي ضاع الا وتو زيينز وق حله ع
 لايم كرم ىلا تونميرج اب لكمتصو هوقو زيف ازب ب انولاول محن ضلوا ةرئاذدافل اهو انب
 مميورذومب دول ل ميسي ى زيلارانلا لباري صوب د لاقزياك ال نايبزلاريرص تمر تيل
 مو ٌقاضلاو ريما ىلا اما نوك عيري اوفا ريمجوقروكذملا لمى ا وق تسل[ ىواص”
 ابوزنع نولي نازويس نال حال مفص عاوذارلوق قلل للام اهل نط اشلا بالا ىلا عمار وبب لاقي

 هلل لاو لوقل مرمي فانييتسما با ىلا ريش ملوظدرنع مل لاقل رل وق حسي كرام
 لولا (امتشالاو نبك فر انلا لو ىارانلا كم مت ارت يفك حرب ازر ىلا كس وبقم ف ازرق
 يوغلابدارلاو ازد نولوقيإ ىا صعب حر ردفعتب ني ىلا ( كر ي كح وزفرو ةرشملا ماو مذنب تلا ف
 ىف م اصمالررق فله كراريا» بازولا محسن يي ل ضملا مم اجلا يملا مسمابا
 صلال بوصن دنا لل اًنلاو ايصرم متحمس ال وا ابصرم متي 0 ىارقم لحب ل وعفم نإ امرنا نامج و ترم
 تقيس فن اسم امنا ابها نلامجوزيهطنملا ءامجلا لمن [ةرينف لب اهعرم دلو كبد ل ىاراقتبلاولا لاق
 ءامرلاو ءاعد زءايرسيلع ضقت قو لاو اهنا ل او سلو كرف ن اممم < وقد ناكملا يضم ممر اوررل

 مل #بتا لمع منش اعد نيل اهكلا ىلو عنا ايدرمال مثل الوقش ىلا وتل اراها لنا ياو او لاو حبا
 (اللاكزوكرملا ناي مبم وءوسلاءاوو ىف ل لشرتمأ اًعريطال دالبلا نم ايعر ريتا ىاابجرملوعرت نل ل عت
 ىكا للزب معي شيل اذر زل ا مويترق منا رق ل1 ٠7 نااشكلا يف انكه كو ايس
 .. رعطيملا لامع الو رغما زفاؤيامتعلا نيديلا ى والا مدّ انوتعتواوا ذل لم اول بالا متر منا
 فيرطلانلا وق ىلع لجا» نضل ماظن ماب نرش ايان ال اسيل ان ارغا [نينعا ىف ارمي زتو
 ف ءايلا ىابسنلل ءايلاو وق كسلا جرا هدز نموأ مصري لأى وا ابازعل ثمضذوا هوز
 ريصوضللا ليث لفل ل وف ةدايز هلا راي ىف نال دخل | رهط تريز يسم نيو ولا عار حس
 تا” ارب اوهسم مش ال نل مكيور مدع ىا مب نور وشل اىا لو كلك »ب حرورلا نم صوص ا ىف

 ءامّصث مب و روق كأس كلانا لولد ام 01 امهيف مولا 700 اصبالا مثث تع از

 بو هلع لبا لف مالكا نال طانتسسا بسس نها ن السد رلوق كل ٠١ لاير ىلا جرار يععلا نياسملا

 هلل بيطثاباولكتن ارب لفعوقو بجاوزرق هيأ ىواسا» ةظيرملا ف سانا
 تلا نوران لذل ناين مج اد ثدزم اشر انتنالا مراشا زلامس ترسو وق

 هأمس نايل اجلا نين رج اب باو اد لاوس نمنث يركامو مل اور يشن لور انلا لبا صان و

 لواتتنلا ى موضح ا باين مبا بردال منا لب ماريا لوقو مم صرع ال ءاسؤرلا لوق ناو اهعازت
 رتسشاو نا اك الورع اً ورح اسال ىاررتس انا اهنا وق قل كارم »كك لع ايتن ل يصار
 ىواصا» ايار شب ناكن اواطمفدازن الا مج انرامنامتدر للا عم م ط/ن الر ازن الا لع
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 للملا نيب ناكن جل اوباوه نيب ناديكاتديف نوجا هلو ةكيلملا نبش ءانالاب ةييت وجم © نب رجم دل اوعَقَف هيف 5ذوفنب
 9 ا" ع تجر ن يوحد و مط اهإلل لك "تل
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 هني نأ لَو مهنم كتوكد وجيبلا نع تربت نيربلتلا قيد نص زب وتم اهرفنسا حوجيسلا نع لا تدرين هقلخ هللا ىلوت 50 - را
 ك7“

 ©نيرل موي ىلإ قع َكدلَع نو دورطم طير كو تولحسلا نلف لبق تمد اوم ىا |”, ورجرخلو ل52 انو نمسح كنمْننعدلَح
 كريت لَو -طدالا ةخخفنلا تقو واما تكور ىلإ © َنيرظْملا نر كك لاق سادلا ىا © نوبي ىلإ فو تين لأقدم
 رعب لعفل ايهيصتف فاثلا بصنو لوألا حقرو امهر يعش دب 6و 3101000100000 2
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 قحآذ ىاربدملا تف نهتم هن ىلع هعفرؤ مسقلا فرح عزن ىلع ٌلِيقو قحلا قحاىار دصملا لعل بقو وكلا لعفل لبق لوالا بصتو
0 

 5 ةلسولا غيلبت ع وع أمرين © َنيعمج ساحل | نم ممكن تجو كيد نب كأم َمئدج لقا حسقلا باوججؤ ىعق قخلاذ ليقو ىنم ا 21000 رس هتلكب و ل و ل رس و [ رول دنيا
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 القحنا نجاد سنالك© نيل ةظع دال نارقلاام ىا وه نإ ىضن ءاقلت نم تارقلا نيلوقسلا 3كم ماتيو لعج ربان ِع
 0 ىاردقم مشملال اهليقماللاو نرعوعم مّلعو ةمقل يي ى) 09 ٍنبح َلْعِب هخرصريخ اب ةلمراذكاي نملك وةك ةلملا قد

 "_ره»و ةيتدمف ةيالا مهسفنا قعاوفرسا نس قلاىدابعاب لقال ةيئمرمزلا ةروج
 .مسلاداشملا لع افلا مج نمل والاروع ايف رسل اسن الا عرونلا نا فلذ ل“ ةدايرنودامرلا نيرو رجشساو 1 ننس غاو ننال تان نعلم نيام نير اال كاوا | | ريل سب لحل قربت يس ننلا نم قري رج تاتولعت
 ايلادا لة ياخلا بج نمو ور نضرف سرقت لولاه ار اذا ةروهعلا مج نم اذلاو قريب تقل ل لوب | | نم ىل ناك وق اللا كا له" بير لاقل قومب ىلا معالم نايفو قرب الا ملتي لاءاكا ما وموزو
 س رد ا »اضف ل ل دف ىلاسنالا عوامل لك لصحيملو مدل اورهبسا كمال نطق ارلوقب | | ل ناكاهرزوقوم درلرق كسل ىواصا" ىول ابالا مثال مما يمتد يطوق كذ نما لاب ناالا ل مع
 عراب قفل: لاتلوق لإ "كمال رمز نا ليئاضياو تاوئسسلا نعل يقورلوق لل. | | همضبدوكدن شوك اذ ريلي عابر ال ناك ددأ ايميل يتلا ن داما نا قتيلا لم نم
 فوزه قي !ن1ن طعن ال تامل سقما ىلع بسصنلابو قمن: كارلا لا ست لا ىو نب لا لع | كسل كاس (دأ أين لكل تس امه رجل وكم ويب امر نصدارملا لاو وصوم ا نقلا ىلار علا واوا
 الو هانعمد لوقاب بوعي رأةماو ملل وب ضار لوف قلو روقن طال راوي بسس نر ايا دع | تسهم بلا ىف تدم معلم راو "كاملا لو اق نع درايغا نافل م" نسل ناك الو
 شلال طابلاض يبس ىلا قحلاوا قحاب رشنلا نارلوق ىف ىزلا ل جوزعرمس اما حم ايدؤرلاو قمار ل وا روق يشمل مالا الم اب لق حيل ىوازنعيب »م ىرل ايالاروص# ال ب انكر ل طم و عرايس نع

 عرزن لعلّ رقوريكيشررركتلا نوكيو لوقاوموروكزلل لفن ا,زتر و يلا ليزر وسر ررم تار | بص زاايبدما تامر يف... نومي ار وقدرابلاب موتك زل اعالا حن منتو لم نم ْ
 فرو سفلا نيف ملا, مسقاى ا مشل ن رم عن عاق حل لس قلاب ا ىلا نوع | | زي ليث ام لوم نم اذ نوصل لا لل( كات: فاد انيادمصلاب
 و تالت لاا يضف ل ولا بسن اودع ورعوالال سين ننايسصن نب لصاران لالي سنو رنا | بي ذر لوقي منحت دزتلا تان لوقف نمس ل ل للان نوم كا لرش لسانا
 وشعب | ىلذذو بييداعالا ضب لمىالا سلا براوبورلقو ركع رداشلا لذ رؤ قو نال احا يخردر عباف غلو رزما ناوب دازبالا ىويالىا نيجي يزنانانلالرق تك عرار منت نوم ريل ذ

 نوكينر خلا عفرلا بوو كيرخألابصنملا يت ىلع اراو ى مست رضرد رسلان رت عزي ءررمت نار جإ | ناسف اهكئ البا اهلل تحاك # لكم الا الا شا ولامع, ينو عيلعاؤلا ل لرمالا
 ناصورزنيمارة هلظ لمثا# فل وك ازملا العال زجل هر 0 مكروب تاع ل لونا حم فيك يق اذ رنسقا لو سر الدمع الورعش لو ضوصورلب لسير لجم ارماظىارشبلا ى راي
 رثكالا نا معد قد لكن ود نيحمت اي تو كمت نمور وق ىف, طع ادو كيم نريغصمل يكوقزدا يرمط | | نا اس0 اننا مل لاق نوليبا نك ناب بسيمبا لبي اورمع الور اوفر ارواب قل افلا مل
 عب“ نرحب نمو نيطاوشما نيت نال رقف دصاخ من ريغماررك( ينوي ويلا زوو ذأ | نيس + رطلف تموت ىا زق شل لمبا مسالا لرقم ام ني نكد تيد تيت فس
 لال بس انيالو بو فيلو ياو م ظضوملا ويراد الام نار لما دعت نيل ان ناك ند | | نان قرنان انت تاو تكوين ليت سو لاي ىسلم اهو بلقلا لك ل قمار نيل اعلاني لالا نودررق هلل ود سنو سان: ب لذ تداقنا/سسانلا | | "مناقب لاما لراس ىيريلاب لع ١ بلت هديياط زرابي يديئادز نال نيد الس
 0 ا د .اينملا ةممد» سدا بوصوف ندين داي ياا لإو حل“ ىواصو» ناو | | حد[ اضتسا, مانهتسمااةزم اعلا قو ترس و تدك. ازور انك

 عمد وقرب ناو نيالا بريم نوكيا وعلم نا ليو ءارنومددعاو لوعشم نوف ى نر | | لم دساف يبي نات لعب ندا ىذلا بو داعم سيلا هذلل ن لعن ا فلس اذ | ىحم مورق حلك لقتن» نيقيلارإلا ناي تروم امنع مداني اي لوقي نسما ناكو تولاعب | | 2 (اتيسادو اين ماكل فلوفكل مث ىل' تملفو اذا ءلوادم نوكئا او نيم“ !فالخا
 ا ريت ملغ رسل اراضق ضرع نارلرا نم ىورد ينم نوع ارق و نيوز عمال اىتلاك اميف توزطلا لم و ا!فلاي تكس ارذغ قرم تسياورثكن ب | متسع امجرقو نزعل !بنالسا ع فلالا اب ركل نزلا ةروسانيلا ىحستو ذم اطملا ىبو ةرمز عجتمزلا نا اسوم نجلا ىلا دداوتا يزن قيس | | لداصفهآ ناك ذوى ا تسلق كاك اهددما نوم ن"ك است لد ناكامراىردتال ادمان كاست لرعز مص ااورفلن يذلا قيسضروق ىف امر زل كذب تيمسمزلا ةروسق حل» - ششر | | اما كال ندا لعفل ايان اعتب لا ملت( اريزز ترا لوم د رووب# ل اق.ذ الفلم ةاغادم“

 همني مملاب لسا رن لسوريا زيا لص لا مل ةزركل ايو ف سلؤناهناف ىلا نيذلا دايت ايبلق الا مانع يل اعلا نمرلوق ناوهوررلو لاوس اوج ىلإ شعم رانا نانا رلوق لكس اناا هنن دل روق للك ىواصا» لإ رساىنبومزل ارقي قص منيف ناك سو هيلع سنا لص زاوووو فوفلا ةروس وطقم[ نازي ىانعك مث ن وبين الاد( لريادإم ( اهؤتسالا نوكي نا ابرعا ن يبت سدت اذ
 نيسأ الا ليقو يالا سلم ليك اوفا لن بؤ نا لمع لا شيسرم لا نسل زن سنام اوت وقو عربألا | | ماي اما مالو سلا ماريفتس الا نيب اطيب مسي | نم باوجانرتضريخان لاقل ىداصا" هزب ناي مما ليد روف تسصو يل زن تايآ عندما لزنىذلا نا لبو ةراد يامن ورب ا | | /مس معلا ففاهلس الات داحلاكرابكسالدوج“ اتت نمل ناب بايانرا شام (زنين نبا
 0 0 ىداص»» سبسالا ليو | | نيك يلا نم نرخار ناو نيلسلا نمر صاورانلا نيلصا ناب ف لذ نايئدرنم "ارنولد وسلا كرت ا
 1 ن الاسف الضارقو سس وزي ظلا نرش ارونلاو مين الطب و نعرالا ن ني او تا روفر لا



 و
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 ذلازم  '

 مهرمزلا مرسم 00 ظ مىلامو

 0 ل ل لاو ا يل ا دوا را دا !يواكنم 2 مد سي ١و خل ا وهف . -
 ف ويلا هكلم قِزيرَعْلا بخ وللا نما صبم نارقلا كل لْرَيَت حجل نيختا ممل جمب ةيا ب وعبسو سصمخ

 اتت لاا همممتيسسسيسس تسب لاا 0ي02(0ة2ة| 0200| يحبس سسسسسل

 :ُصِأَتل َنْبِولا نيالا هل طحوم ىاكشلا هم نومك هللا نبعد ددزن اب قادم وحلا بلا مح اَنْ اَيإ .عنص هكر ١
 ىنعمر ٍثضم فرق فلز وللا لإ اووي هرب اناولاق ةكمرافإوهو كيلو مانتتالا ةْزؤ5ُ نم اورق َنْييلاَو ةديغ هقعتساال

 يبت يس ا ب يس سس يسب سس سس جل سس اع ب0 جيب هيب حس هصسصسل ل

 كه نإ راتلا نيرتاكلاو ةنجلا نينمؤملا لحل ثمو ني دلارم | نم نوفي مهر نيملسلا دب: يملا نإ ارق
 9 اءام وو ١ 5300 ا د 4و7 هك سس ص 5 _ 55 - 4 وي و وس

 ام قباب ىفطُصال ١ سلو ناتولاندتااولاق امك امو لدين كم دارا هل اديخةدابعب )كه يلا ديلولا ةبسن ىف ك ناكوم نم ئييضب

 ميال ملزاَوْه للولاد اخت! نعمل اهيزنت ايمي هللا نيس او هللا نيربزعو هّلدا تاب ةك الملا وم اولا نقلي لو ىنذتاو راكي

 ردن و بيزيف ليل قع دل ديري يك وديزيف مقل َلَعَلَيِ) لخير قادج قلعت قولا ٌللاَو حولت َقَلَح هقلذل 6ك
 يي طحغ لب -هه-سهصيعحيب --بلسيييبيوإويبسسسال

لميلان !دعانمقتنملا ةرمإىقعبلاقلا يزعل وهلا ةمقلا موي ئسلل هكاذ ف رج ُُى مقلد سنت |
 هيَ هئايلو ا

 مج سس سس م ص ص مس ب وسم لم بي صب صعب سس ستصل

 لك نم تاه هين وعالو ناضل متفلاورقبلاو لبالا ماعلا نيكل لونا واوح اجد اهو لع اذ! ىا 3ك نب
 هك ِعْلُظ اف افضموث اقلعمث افطن ىا نْلَح لب نال وكيفما وطب ذر 211ج اهنالا وتم ف نابامكى ناد رك ناجوذ

 هاو اوُركَت نإ ريغ ةدايعف!هتدايع نع وفرع نقوش هلك كلبا دل كر دلل كي ذة ةيلطو تالا يلظو طبل ةيلطط

 ركل ياوومد عشا عما نورلملا وكسب هَ اونمؤتق هللا ولدت لو مردحب م أ ناو كي اروز ى طبائع قزح
 _يرولهلا امد كَما آنبظلال يقول هزم نير رحى اىلخأ سنن ُهْزو لَو ضن

 ممم

 | نين ِمويإ عوضتي اعليك كزتّىَي نق امادنا وطعا ُهَقنكْخ دو ول اهجاد أ زيم عودت ايبود رفاكلاىا نادال لمَ هس د . 7 ووو سا/ يا د“ ا ل لن أ#و ( سرا رس 37 .٠ ا
 ْنمَكنِإ كلحب|ةيقب كيك رف

 همس و مس سس مس اسما

 ومو و2 طاو 9 2 وس ! أ 9 5

 كمت مالسالا د ِهليبَس نع ابصخورايلا رفض ارش اذا َلعَجَو نع ضيم ىف امن هلاوقتو

 نال الج لع قرجتعم ارسال نم قري رص تارت
 نم ال رسلان صاعو نئاكن ارقلا لازنا الابار ليرتس ل ةحلس

 نالاذنلزماب قلعت وق حل ىواصصا# مجري نام لوقو رشم لحملارغا نيررشملا لولا دريل زن خت
 ميلا رع قتل نص لمغالانكدلارلاصلتلوق كسل لا« قل اه, سب ارق لع قوريبسال ايلاووخا
 ال دايرلاو لرشلا ياوش نمر لما رف اضحى ا ضار الا نم ليحل كلذ ليك إضل اغ ىلا رده ريينب
 ل مشاركا ىفراتاكل ماو ئلاو ىوملا ناك صلاخلا نيدلا د الات سكت
 كنلا للا ن لطب نايس يعوتلا نع ةرايعوب ىلا دلا ص الفا نركز ميت يق ماا وزنا ني ذلا ولو
 :ملا مكن ام رلوقو جلا نم كيسا ناو لور هنو رلربالاب عفر لوصولا(ل كو رصالهخا كرت ن ع ةرابشوت
 نول ويب هرم وزر !ناورؤيل اكوروعس ارامل ارا سيف ذبل لوقل اير وس ا وز اواو نل اع
 ردا عساشملا ردّ اك, هوز اهنم لوالل  نزو خخ بني اون !و لالججا عيبا نير دايو نب و #امتر هيام
 هاربر يم”ريخنماولاق رق سكس لادن اوزؤتالوقب فاننا لوما ريت نيم انصالبل رق عسل
 دوصلاولا نحمل ىف اطر دصملا نذل طل شرود سمو كارد صم لق سس لا لول نب لوول
 ا" (سسبيرتت ىل اوت شسلا لا انور دلال اولا معن ارد اتم منا مساوي و لزق ىا ىخ نبينا ةرديعد

 نول ل غريفروق هل لاب التبر لا لبو ناين لمرالا نرش اوك ابرق نحمر وق
 - ىرسل فو لالا كرير السلا نارزوق كلل ىواص مر غأتا نئنيرف لكني رح ايلاف ىازتنملا
 ريلا نا طوق نا كلب راسا مول ار لولا يسن ىف روق لل ادت لك يفزفلك او بزكلا لكل ومجيو أر انك زاير نم
 ووفد يصول الا يسن ىف يزال يؤ زهذيجو هت اهرتستت نم نولي نا عجول ريلاواراولل وقل يطوق لا رمي ال
 ضرفلا لس لئرلوذاثت ابر تثدارا تفلعتو ىاللوز تي نارئلادلراو زق لأ واصا' لات
 الوز نارشاوارلو لاعب نا هريرخاو رو هر فص لفضل انيسلاس ايقىلا ةر اشارتيألا ويرسل و
 هآارل اق نيريغلق هبل ل _ صا» الوزن نادم م لذ يشرف طي م سك راذييام قلفياوب يسم

 ينازل للا نملرق ف نذ داش ىف اول انامل اولاقرلؤف د عجم اوريزعو كم لملاي, الخب نيبو قولك اى | ٠
 مشا نبيا لوقو الملا لع طع ابروزع و لوقو لولا لوقم هلم او فوز ار سر سلا تانيرلوقو نا
 الّمنو لمع شم ال ىارلولاز ازا نعل اهبيزنتر ق يلا خرا” هردب ايف ل اً اكو لوفلا لوققم
 الّمئاباو لطابوبو قل اف! شرورم مدس م (سنج د وكورقل اخي رسنجب نملولا نوب لم لي نال الت ما
 ىواصا# ارلوزكسإ للاوكرسلا نا لع ميواهلا بسملاو ةيوبنلا يداعالاو ةارفلا تابرلا ترتئاور يف
 لطي و فيولا ىف الرايشلا ىاريز يف فلل ريو كت ا لصاورارزلا لعرب ليلا روكي لة تل
 (دة يدذ نرخال يق وار مت نئداوع ىاامجوز رزق لش كال ءامشملا ف اكل لا ىاريرزيف ليلا
 دعاكم مدججلا ل رجلا نمل نع عا م ىنالا نم مىلزناورلوقر وحك رعب قطخ كر ذلاكو رمق نع

 ” ٠ |١ تلرامسا» املزازئاكفر املا لنا قور امل ايالا وعملا تاينل او تاينلابالا شيعت ل |زالوا الزنا
 .امسلولا ريف نولي ىزلا نيرا رلجلاوبرلولا لكم وتملانييشل الو ميلا عفوي رشا روت حيلك
 هأرشلا فرق لش 7 /رددرشابىدددر بي /قسوب مس عملا يات حلك
 افنان وك نازوكيومب لارا ل لوقو روعسلالا «أ ثملاربخ كلل لمورغارج 0”دو ور تلاوأر ب مذ

 ىورازل اداب ن اكن ادرس اري سئرفكلاف رش نم ورزلا ناوزوق يل. جلا مف نوكي ناو
 وشال ضب نع للا زإ نينمؤل أمرايحل ىكرسإل ىرسلاو س ايع نب |نعو نلسلا لوق وسو وو اين نع

 و نيل صلل و امالاو 1 نوصل | نوموم اير ايعئاي و ارئارفكلا هداججل ثيل وقد و اريرفكلا نا

 نم ىرفل لع ادار اظنلا ةرث اسلا ىف ( املا نبا لاك نيدرحلا ماو ىرعسالا نعل ععاو سريفنلا ركل

 لوالال ا يبس ؤ طنئمازب اقيو ف ايورسف نمو ىف الا ىلا بسب ذ ءرللا لب |مو ٌةدارالا نحمي نعرلا لج

 .ءاسمبلا منهي مور ونجل هلع يقف زوف بسس ل مشل ضرر اء عيضرل و حلل كك
 ب هضري مرتو دامو قرم مسادو م ابو عفان عايشم الا نو ريابلا نب صرع كك عايشم لاو
 رانا مر ى ا مسراشلا ىلا لوقو طرا راعني ولك فعل اناث هه نمربرزصا ريو جلس »ل كرري

 زك ماسح لكم ال ىا ىرشارزو ةرزاورزتانوزق تطل" كلا ىلا ياعمري وريهام

 تلال نا ليت الورشل الضرس اون مار يلع ندا و [نوذف لع نك تلا للعامل ننا ضو دو ايورخا ص خش
 ده رهطدنو لت“ ةرزاولا ريغ لو ىا ةرزاو لوقو ىريط ل فتى عال مف لحي نع نا ىلارعلا لأ منن نع
 اهلسن اكن ع انشسلا لجيل عروفشس | حوش ورع ىف عش دع (نشلا لل نانو ايان نكن يم نإ نحم
 ىزلار يرى ى ال اوكري نالاءىنزوت حلالا ىوام سناك الو اسمع انسب عسسل رف انااا

 فراس «قشكلا ريل اثري ناك زلال ىنوا الاوراق ور تك نيم حم ابويا عت ناك
 كون ابرعا رمواهزب اه وكيل اوعري ناكامروق نييسلا ةرابعو الر يضت ءآرشناوب روق ب طال

 مب ادام ىزلا نحمي اهنا لالا شل ى وعرب ناكى زفارزعلا ىشن ىازعلا |ههياوإرم ىزلا نم كوصوم
 نوكنا ثلاث ءملخ | لوا ىلع ام ئاططا نكت نصر نع زر سيلا عرس ناكىزلارثسل ا ىشىكا كل اوت ىرابلا

 ايليا ليل وق ىلا عربي تلا ليك بث نم ىا لتنمو يعاد زيوكى نى تيد صم ا
 ل«ل وضل النعال ع ةريفيل ىا باول يف ماللاو نابل ررغو شروورثيكن باور ل



 م ,سيىلامو

 اهيبانعن اني ىا رضا نم ةولضلا ابك اَلجْإَس هثاحاس لل تاعاطلا تئاط وبعث اق تي وه ملا تيقنت نم كرا يهمك
 لق ةزدهلاو لب ىنعمب ما نك ما ةرارقكى و ةريغوارفكلاب ص اوه نك هير ةنحب ةَمتاَوجْيَيَو |
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 يكدر هكا كلل ىقت
 ىنأب هباذع ىا كير اوه اوثم| نينوي لذ لوقعلا ب نصا ©باركل اولوأ ظعتي لذ ليك! لهاجل اوصل اعن|ىونسسي المكن يوتسيالاى١
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 كوشلا نم منيل هلاصِم هلل لع نر إلك نازيماكد ليمريغلا 0باسحرتعي مهرج دب نولتبياموت اءاطلا ىلع َندُددُضلا ظ

 ويحلم أ اريح نيرا نري نإ له لاعتهثلا نو دسيالم* اب نانياو م. دي سيتهيفادغ "فود نقمة كحشنلا نم
 لقابط كمه نم نيبلا 2مل ىلإ ذا وتم لول ةندلا ىف صرل دع ل روحلا ىلا ميلوصو مرعب ورانلا ف سضنالا نيلختز

 5 ساو حرص مو سو يو سال وماياص اسال 8 ةاراس ر والارز سو هلو ىيكص و ص اي مع

 . نأ ناتإالا توما اورج نير 2 نوادي هيلع لدي نوقع نيدعؤملا ىل ككابع هر هلل توم كإذراحلا نم كت جيك نمور نب ظ
 1 ل

 ل أولو ْمُه َكِلوأَو ها مله ١
 رس رم هلي و سدي

 ِكَلَع قح مقل وقعلاب يم | بأي

 رو ىو سو . ْ لإ رار و موو هلي 2 وو
 َنْيِدْلا كيلوا متحكلذ هيف اهوهد ةَيَسْحَأ نوعي لوقلا نؤعيتسل

 رم مو لل وأ ةيذل فهدج المأل ىا ةياّرم مك
 خمر اونا َنْبْرلا نكل انلا نم ىذقنّمف هتنيإ ره كعر رقت ال ىتعم او راكت الل ةزمهبلاو رمل ماقمرهاظلا هيف ميقاو طوشلا كاوج أكل

 و س ؟# رو
 ردقملا هلعقب ثوصتم ُذأَنعو ةيناتقلاو ةيناقوقلا ضرغلا تى م ىا هول ايري نم ري طيز ورع اق نم قرع ل كوعاطا ناب |

 نب الج لك ةريتعم ار سا وتلا نم ةريرج تءائيلت ١
 رق هلع ٍ

 ناصو اهبِؤفلوالااماذ اب ري رْشّنب نق ايلاو مالا فيت ثيكن باو عفان نايمرم ارق و1 تم ارم, نما
 نما هرم توزح ب اًموريرصتلا /اضّنس لاو ىرملا قحمب نم ىلع سلخ / اروح الا ةزحب اهنااهسرعا
 راو بطاح ا رفاكنا مار تناقل ازبار يلا ول ورفك لن اتوب نم اوااد ارا شل .لجتئ يك سر ايوب
 لداييابوأرشيلا شن زف نومي ل نيرزلاو نوري عيئلا ى ونسي لب لئر لع لريو | لك لذ حس لف

 اقلانلل نوكيو ىدانم نمو رارنلل ةزملا نوكلى ا ىف ناو فزنا لع لوا نالو الا نار رسل او زعرهؤتسما
 لش تناقوب نم اريل داكن ومشي ن يذلا ىوقسي لب لق وقبروم ام اود ملسو ربع ثلا لس ىنلاوب
 زين ماهفو منا ىف ميلا سموا اهيا ءلوصوملا نع ءلغاو ماى ين ثلا قرف ا اهلو تسيكد تي
 مط اهنا ناو سماق ىذلإ(]/ضرفاكلا هريرَعَت ف وزو املد ادم صم اهنا اهندعا نال
 ماء قيل .عر# لزؤلب ف ل لوقا رزفاكر اكواوريفكس من اقوم نما ل ىلا ةزرجلاو لبر يوقت
 قدمو ل لير لازال ثيررملا ىف ال رازرلا لكل يذلا مي اضم لم ليلو ألا نو مزخأو طسواؤ لوا يا
 (ويضوقولا_رطعسلا نوم اننا بحا نمل أبع نب !لااقو نوم اني ال قمر يخ نا تره نيت ل يلا مايقب
 ةرلرق ىو ميلا ضيف ىانم ما راف نورلوق ا ىوامص»سس ليلا ضف رطنا وريف ايلا
 امئااببرعا نالوق ز ينج م1 ىو بيطتلا ىف لاك امان لوقو !رريرضتب نوق ابلارقو ةزمو ريك باو عفا
 ىلا ةزرباو لير رققسش وطاف لاو تناقوج ىلا( ريق فاكلا هرديّصت ثوزم اهل داعمو ل صتم
 لا نرمين رذلا ىوئسم لب رلق هس اسس ٠١ لرفكب عمل لوقملازذ امداد ويفك تنافي نما ىلع
 ىف مرحلام/ ني اهلا لحب شيحرلمجزيلارنعمذن يط احلا يطل رردلر كو رلعلا لنصف ن يب يبل ىف
 ميكا تاليواتلا لف بايلاذااولوا روق درارشلا مر لعلا مم ايبئالا تن لم ايلا موي عطس ثيسرولا
 انارق ل ٠ ىثنالاوت يوم اوش امو مانا ناو امو ريطكلاب جونو لب ماوس نيا
 نلةرج ازا عرراوغل نر اهءرمالارعب لاعر سمج نصورلو يروم ىلا (الكا ف لمن اوزي ل عتسم مال اركز
 اظوميىاراؤرر امنا بيطذلا ىو روعسلاولإ مل وقع لسخال زدكلا ب ولق ىف ار يئات مدع نايل ى ص اوم اورفللا
 لازئوقب نار ل أ ةروسر تأ نوف وصوم ا مو ةرلا ولقلاو رف اصلا لوتعلا باص ىا باهل ااولوا
 رطل اسقطت نص ايندلا هز ىف اونصا نيب ذيل وق هج لكلا» يال اروع ماير بلا نوركذي نازلا
 اجناوريلعء ضلع عس اورّسلا راو لوقو ةرخألا معرزع اينرلا نال ضرظن اب ريق الو ىوتتسل ابرعالا ليم
 صرع مايرغا ىلك اصناف ناطوالا قدام يسمو نامللا ةرعاسم مدعي طررعسلا عرسي لشرب بضع
 رسيلع ترسل ىلا ريعس اورثلا ضالو وق كك كلا: ايلا بح نم قأ لعلا كارتر اجلا ف

 دئءال اذ ني اصلاو ءايبالا منسوب اك لذ نير ن كمت شح لارج اظن د طو ىف ناصالاو ىو || .

 ايندلا را ضرالايرارملا نا ىلا زب راش امم اور امفرلوق لكلا روعسلاول و لضازييمل ىف ل
 . والصا اطيزتلا ىفرزنع اذا لذ نمر يف نك خأ لك ارج اريهن لكى ىو اريل تراث نإ حملاو
 .[اكرعالا اهيررحت تداصو ايس ارنوك خنسن ملتي لم الس الا رثعص ىف ارش هلع يف لبق هلا تناك
 | و هرياوش ميظلوليدامبق رحت لصرا ىلارازيد عماقا امبؤرسيتتمال را نسج اب اذ اك سججاو نوتة راتن

 ءةرصزلا

 مام تربل

 | لك مور نوكد داشيررول مذ عبر ايخا امي ضرال اسم رايخا ل لضرا نمر جاي ذا اكبر نم نول ةرات
 رورو نول ةراتو لص الو لخالو اهبير ايما ل ضدال حرلصلاو رلعلا لبا در ايا امي ضو نر |ماذل
 روف باصرالوق كل ىواصاب يلع امهف نمايال ضال يد ىلع امه نيني ضارب اذا اك

 نرطلاواورابصرجالامل بسعيل بد السلا لبا) بصنتا نازيملا نااعوفربس ايعن يا نعد نزيم الو ل اي
 هو ليوراوفصُمي نابرتمالا م الغار ابخالاازب ىف ىلخ ل ثلارهع ناترما لال قزق حل لك«
 || ناعلا لبر فلا ف للام ليق ورع رثويريرمالاب ضعيلو ا يرعاك قلب فستملا ناةواعلا ناذ
 لتو ةرئاز مالا ليتدرابلا قحمب م اللا نا لل تيي ناب ىالوق كسل صا” ل صر ن لتر فلا ل اع
 روز بسس ف افا ىلا لئروق هلأ كا نيدارلا ىف مسدس نوكا نا ليال ككذب تررعا هانعمب
 و ترجو ليا ل ىلا ظشنال رب يبي ىلا نب ىلع كهل ام سو دلع ين لص نمل اول اك يي ظراذكن ا

 [| لال نئابع ناك اذا لسور يعزنلا لصد ال ىص ىلا نع فلا رج امد ومصقنماو تلف اسم زان كمر
 . || مهاونوكيلري نوفصتسمب امن متر ن ورم سم وحاصل اورا بالا نسمه لذ و ىلوا ورؤعف رك و رترارط
 قررت وأم قف نمار للك ىواصا» ياوفصتي ماع مير نورماي شميت نتجت او لولملا ل
 نازرلن عت لظو رك ىنالاو عمت اريلع لقى الط اور ابك لى ا قايط روقوأ ته للتو لاو منوف نمو
 مسا قالطا بابن مذا لوالا هرختورسيف تلق لظنابرحتام فيك ناسالا قرف ام ءلظلا تلق
 ”لظلانا شملاشلا تاكردامئ الرانلا ىف زحل لل نوير انلا نمت زلا نا ىف ناحل لع نب زنا
 | 17 تب انيملاو لالا لج ال اممساب سسيبس ةرارج او ءاذيالا قفين اقوفلا ءلظدل مي اشم تناك اذا رهن اهيل
 اهم نينسؤملا يل وكر انلا لبا لاوحاركذ لاح اذ ىا دات بسلا فوك تذل تلقا جر
 نم ناس ليلا هزبإ تلين ل يك لا سروطاخلا اوبشن نيزئادلق هللا ىداسمءر حاطب ابو قش
 اونمأق نامي اب مترج اذ نع يلا فسر كب اول[ مدنا نصر يصزماو ءوفطوررعسورعسو ضووعنرب نمل بعد نافع
 ورعسوب نو نب نر ميعو نافع نب نايك ى سلزنإلا لولا نوعت يزل حلل ىواص »

 نوت لان ن وعم حلا نوكيفاونم ام هز مير فرد شلا ىنشركل ايذاوقأسس نيترو رول ظو ريس
 0 ' فص داعالا عيتستموقلا عم لمراسل لكلا لاووراسالاض شكى اهلرشل الا لال رلوقوم زرنا
 يالا باور و تلك « امبيواسم ردي اهيب ترحم نسح ازين ايف اننصا عِش ىواسو ناي
 اأن ومطر يرعمل قوس لوس طر انلا ىف نس ضن تس اذاروقو ان وزود ازسجلا نولي نازوكيد رس نت
 . برونو راثلا ل ضو نم زننم برا نلا يمن نب ليسوا الاد ييدشتتو ارزم فعاد نينحنو بالا
 ورش مدبر لكك نا ب اندلاع لص ننناالوا ليث ءاكرانلا نمذ اذ الا ةرويمب ن ايرالاى ارئاعد لد ابجالا
 ٠ عماد هر الذاشفالا لبق ىزلاوب لاوت داي حيو يفور انلا يف ناقش سمانا لاقفرإلا
 ”افصلانةرعامب اوزفسوو نو اذ ىرابع ايرلوقب اوبل نيرنلا سو مااوضتا نيزلا نكت تل
 تامردو تانج مل نان ومي ميلا مجراوق ااونما ني زلادابعابر وقل قبس امئاصيإ نوب انا ميو لطانلا

 ما اسسوزوت ن4 .انازبم يحل ىف هلخاس تاكرد نم قلل ءلب اقم ىف مهتلا تانج زيلاع

 . || ((هخو هريرعتو ىازرقلازس بل وق ىواعلا ل ابك ذرشملا معو نعم ىف نزال وق نالرلؤمردسم
 تراطا» اع ورُسلا
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 مدراو (رسعب_ زجل
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 اشحم 2/6 يف "لغم تل دب

 لحوم له قاتلاو كوشملل لم ةهرثوارخج صريبت نحو تقو ىف هتم سخ هيكل ام نم لكمنم بزطاذا لوالا نآذ سحاول سبعلاو تعامل

 و جيومس 6 وشي و >6 ىنلل ب اطحح كن نوككشبف بانعلاإنم هيلا نوريصبإم نول ديال كلها مهرب دلل نا

 مال جامي خم نا بلطو ب ضتسا نوال ا نمو وبك شل اذا ناس لا نا انعم و رئرس يسانعلا روسو
 نام ىزلارممجدي الارازلا حنس نا يس لفرقتكى ا هاري هلو لخم تر اننا ىف شل زيا يع ئانطع زغا
 مسلوق ارو ىلارييشمل م نما نك وق ل“ لرادم :يل امام درل ةياقو ور يغب ف واما سَ
 نرضورو ىلا ىللا» علما لوري بازولا نعى نمالا نامي قزم رمق نما روق و ققلس نما

 . بلل ةردقسرقو لام واولا ليو مل لابو نوملاظنابزريب ى ا لب اسلا نم مومؤملا مزيل ديهطلل
 لكن نبل لا بس ل كبيس قلط ازاي: وارد م تام يضف هوز الو قلك
 نوكس نا ابرعارجوا السر فاير عان رةزّق هللا بسيطخا»نيدرما نر ظانلار لا حار ىا لشن
 ان ارسق نورك يو ا نورك سس بسصتفي نا ىلاذلا نآر غشا عاب حملا ركن ناك ننال ودم ال اي صنم
 ايبرع عفا ىف لاح ان ال يط وم ال اع سو لوم للاع اهنا لهن رقلا ني لاحم لب بسسصسني نا تسل الا
 ىملقن اذ زيك لا لاقى رطا لاصوا نارقم ا سعن روك ى زر يجر وقداهف اصالجردي زاهر مطول انارقو
 موكل لمبكملو لايك طق نيوتن ومي نا ىل اهب ارعا نات اف ريف تسلق عروعسر غوايش( لباب
 نان راو ضلت حلك ا” بنلا ثادق ابدارلا ليتو نايعالا نيدد ىلاعملاي سم روحا نال
 حرولا طئرغل نا اينو طف عون وكي نا فلا مادعا نترلاف كلذ ناب بيج وتروي لن السلب
 ملص تنال احلاب صتضأو رئوَمسم نم غلااوش ىواضردلا ف باياو نايعالا نود لاسم اب ست
 ل سيلانيرلل لائيلثم ناييعالا ئئاجوك اف لاهتيل لف انيلاو هوجيولا ضعي نم رم انيئسم الا د ارب ناو ذا
 لم يونيجلا جمل روع نيب قرفل او نايا ر ور ىف ىلاتو ين اع نم روت و فزنا دونما بضل ل عروترفرا
 سير وق يلا ٠ اضتطدادجلاو حراك بصتنملا ىف يخلو ريصتنملا خلان اهعاراو ىف حملا ىف ووعتحسم
 لطرال اهتم نم خطباومف ىخنلا قابس لف تمعقد رك د ذر بصولهف نالمن الورم ل اهل الى ا نه لسا
 الضم نولي نازوكء و لبر لسى ا فاعمل ف زب لس نس لربرلوق ل4! رهو نود جو نم نري نا

 اصلا و اكرر ؤصنوسكاشتمو ور يم اخ ن رسكا شتم اكرضلق حاسب لان رع يناذ
 ندرك وضرب كير لياب سكاشتلا نوسكش تسر وق هل لو ب قلت يفو نوسكاش تيرا وا لجرل دف
 رس كلا لطرلا نير لغاريثيس نوط ادت لوف حيلك م فلانا سك شمل سوم الا لو وب
 اهنا لحل سكش رلس ا نيد نبي نتف ادرع نعمل ىور قلخل سيل وب اكسس زوكبو تاكا
 (اللاو نمل جمب لس ناو اهلاد مالا سلو فلالاباملاسوركرباوزيكن ير قاس لصدور ق حاس لا
 [ملس نار الا نارا د اسوم اذكر مسني لع سا ىل الا قدور اذ افلا ناوكسو نتا رسب ناو
 قرع الووجي لع ىلا مسا مرو معو ىلكوا ناعما ذم ىو اطل ايل ليبى ايمي, صو ناعم ايذ الس
 ررصمو ب[ د ن يبت لس نيمنوللاورط ن باو ع اندرو لرش درعا زم نيائااصن اذبلوق أس” عل لوا
 نايبرماولا لم ريالا ىلر عشا مئاوال امو حفص ى ا الشسزوق ىلا كال اذ زم فزع وا نذل ايفل اهب سمن
 الوارد ملقم ع ريما رهو اييفصو دش رت لى لعازلا نك وكى نسم رت سا ل, ضل
 ظ لا نيللى ام باطن يل روز انم سا برص وق ف

 2 رس
 60نوزلزتب

 مَ

 6١م

 0 َّض 8 0 ا عئموص ري م

 وهف ْنّدهاَف مال ةررص هلا نمفاهترسق ولاعتهّللا ةينادحو
 ا

 0070 1 1 تلت اا

 و 5

 / صح يسْقلُل باذع !

 !!ىقاضعب هضعب هّمشيىا هك

 كس

 #0 سس لس سو ايفل قمم 7 رىو
 انقذ مراقكى يللا لقوم !لوخ سب هنم نم مك

 2 ا

 يندد ىف اهريغو سقناو ومسلا نم هاوهلاو للاى امتد ملابيرطغيل ةدجج هم © رعنتآكيَح نو بادمن مَ
 ببال

 نادل الج لك قمتم سا ئتلا نم قربي مج تااتيياعت
 داملاون مدرس ىف ايندلا ٌءايلال يمن ال وسن انيس رمتماق عل

 رلشوارلوق هس ىواصا" امم رت الا دامؤرافزز نع ارمزمت عررزلا لاح نمركذ امءامل ل يمضلا برق
 ىنشاش حرا ضسيارجاملفسا قر عككل ف لصرالا جو نسق اهنا فضيت اهم عوف رزكما ىا عمت منكما
 هآدرص يلا رش نا زوق كلل لكلا» امي نئ اكاد املاباب ريض حبو زلم الاب حج يلا وريسضأر الك
 ليكن ع ةرايع م لس اللررصلا حرّشو بابل الا ىلواب ىركزل | صيرصخ نيزبت لقلي !ىركراج فاس

 نسم اشم اف /السالاءلبّقلا سن !اهب نسل عرورف عينج ىزلا بقنا لح اذ لوارصتسالا
 واو سانلل لكا ىا ةررّقم لمت يك زنط أعءاولاو ىرايالا م |مْقّسس الل ةزم) اوروعس اواو. بلقلا حرر شال
 ريش لعبضتاو عرراشملا ريل رب الك ىلع عوط نك ل وقبل هردقدو تونوكو خد تب لوصول سا نيو
 ثرى ال قدامشبالاو مزعل ارو ىارير نمروأ ل عرلوق هل. نا هاب وا باوجلاوا وشل دمج |رر يف
 وو رورغل اراد نم ىف اهتناور وكس اراد ىلا يامال لاق كلذ م لعام ليت يسغلاو رنا سلما رونلا لوا
 عا نال ا سكري رانا رقما لوبت نع وق .ةفل _ كرار ىواصا' لوزن لبق سلوم بسب نا
 داضل يلا ذ لما نع مول تكي !لييعتلل ياي ىلل نم قم نا عبو توزك ناعم ( لكلا ىفو نغ
 نفر اهلا نعمل لذ |نبب نمو ىنيملا نصعتر او نومة فاؤلا رتل نادباشملا /ولحملا نم زارضو م ولق
 ورتو ]قوافؤعل اى ار انزو يللا ىواصا» بواقلاوز امصبلا رخو بولا دادي كاذب الا

 .اضداعمىوكد ارت الي تدر لحس نحل ذب ىف دكر شلا ىف ىريوبلا لاح انملا لع ل لولا و مضلل حملا ىا
 تسبْلا ألا هزي قانا لعاو بما سئابراشكالا لع ماسنالو ةاسب اهب ىعحت ل ورحت ايف -مرملا نعى يلاري روشلاور
 ,باشتملاب والان اهني عيمج امو ورب اضن زجل يسجل نا ىرغا ياو كفنا تبشر يف وب اسم نقلا نا
 ريك مح ابو سيررلا نسور البلا شريح نم عما وا خللا ىف نعي جبنا ار هير اتق الا يأ ف
 ايو هازعم خشم عما ديلي انتمايو لن مالو ميري نيت نم لم ايلا يئايالاف ير اصلا
 ىئركو مالا عيلان لع ءلال لاو زم البلاو نمار وصلى ا ورع وو يكس ىواه:”هانعدرملا
 ريفرركى ار نت اسباني وفك عكس منو مب ور رطودورمىا ىلاودو حك شن عمج لتحقق
 فيك ركن ام ماك الاو عصى يرو ة تش سكاا لائم )اوس صل | وريطورييولاورعولا
 بامكان الل لذ جي اين باوجلا تمل عجب و اني رطموبب و باّنكلا ففصد تقيكو ا عج ابرعاولا صو
 و صوص وا ل فتك كث تاي و روسو اواو عابسا نّرشلا ل وص لهب ب يات ليمن لؤ لحب
 ن4 _ لما نيركا» ب اصعاو م نعد قورعتاسنالا كلو رينو ظع اونو ( اا
 نحن ىلا نا ىلاازهبيراشاهرعورذ رك ى اق ىلا” بطر ىترل سل اعلا فو كريز لدا
 لم اهو اني عم يترسضعملاو ىلايوإ وق نكسم مزيل سم اذا ندي درو اوبس د ضرما ىف نونا نر
 رهول الذ لام ل وزع مسي ف ون اديلل بلغ د يعول ارك مل اوف نقلا عرابسمنع نؤخلا لام نيب للاعتر سلا نا
 اسر مدع نارثاطلا قت انك بلل ناب حشر ابرفاو املا نال فذ نينو هررمص سم رارلا ريلغ يلغي
 هان ضزمالرفلا ىزوف بازعلا نم نما نكى ازلاعوب قي لا زون ل٠٠١ ىوام ا” طقس

 رست او

 يلع هك كروامتلا نمُلْوْنا هللا نا ملعترتْدْلا دعو 0داَعْْلل كلا تلج
 ! عما رب امزلا ككاو
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 دابعلا و وتسيالى اي الشمسي هللا لحلو م.قالخل ةدمس نان
 هب ماع ثنا اع ماسر نياوورك ىلإ لوبس اذ
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 دازعلانايت) قمياسد ممكن م نبل بنا ىءازغ نؤمن ا
 ا صمطط يوجب جس سا 2 جم 22 ب سس ص يس يي هس

 هرمزلا ظ

 ناو ميت اعز هيرجرخمي مث ضال فعن ةنكما هلك
 كا ما

 قعمتلاكلل هب نورك تي بالا يبول ديكتت ىلإ
 اسرشلا حرش رم دوق رد و ١

 ملك لوف انه لعل > هيلق لع عبط سمك فيز نير
 رييساقدل ليف رلوقر رقما رز لثىا :

 مد: كى نسحا نم لدب ينكسر خلة سبب © يي للص فركيلوأ نافل لوبق تع ىا اونو
 ك0

 اا

 سمس و هوكي يود دة هخ لة و

 ننلا 4 الد سييعورلد ضع لحترت نم ريتش اهريغو نيعولاو نعولاهيق ىفث "قاتم ريغو ىلظنل

 نم هيئه للا ىّرُش باتكلى ا كلذ هدعورككس غائا ذل رو ىلإ مولده نكمل نيك كييت نوفاخي
 كة

 وبكا” جو لاقي ناسي

 اي هقدعلا اني ةلولغمراتلا ف قل كاي هشا ى) ةَميِقلا موي باَنعلا روس هبوب قلي كتي نمكا ©داه نم نم لنا ليضي نم

 ف ل ل
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 3 9 ميما تأإ كوي 2 ٠-0 دله دو نتا

 0و عنكَ فيلا مديل اطل! ص مكسب اعف سادلا اه كمت هلع ردزطصديومائاطيتسا امل كات توللاب ةثارط الف نوتومب

 رص رع عرس كيا هلق .. ومس ىلا يي رساب5 2 ر امص لا 7 0س ” وس جا وم جس )مولا رس 0
 قوتي هللا دولا لع مهرب جف 0 لْيكوب جهتيع تنلا [م لع لضيق لص نمو «ئارها"4سيَْنِلُف ىُلسْما مق لزناي

 نم عل ثلا مدوعبل الف يلع ةرياعرئيرُموسغنل نارنالا ناصانا ىلا ةداشن ايفو نين دعت مسسضلال ١

 مهرمزلا 2 ا مم لظا نمق
 و سد

 سو)؟ ينيج 1

 ىوفموكدج قسما *521جْذإ ارقلاب ق نضل َب رك َرهيلادلولاو كيرلا ةيسنب هللا ل عَبَنَكَنَكِم خلط( اك ْنَمَف
 كيلوأ نينلاىنعمب للف نوتم ملام ةبَقَّلصَو ملسو هيإعهئازص قتلاوه قُدِضلاي مَ ىلا وكلب, ©َننِْفكْلَل ىداد

 اونا زتذع هلا َريكَيِل مهاب مايفنال 5 نيني اةزَج كل مصير َلْدَع نووي أَم رْمُصل كوننلا وقتله
 ىف ةَنْبَعِق اك كلا نيل نسملاو ىلا عب سحا وأوسا © َنٌولَمْكي واكل نسْحأي ٌمْصَرْجَل ويبي اودع ْئْزَل
 قوام ْنم هَل اه هللا لا ضل نم ه هثلذتوا هلتقت نام انصالا ىا ”هن نم َنيِنّلأ رول بالنا َكنْوفَوحُم هقيرملسو هيلع هللاط وبلا
 َقلَحنئزتاس مسدود نيل نقرممْاَس مسا نِلَ ل, هئادعا نم ©: ىذدرم نع يلائم لَنْ يضل نامل كلا نكن للم و ول” 1 ب 5 ةسصو هلكحس 5 2. 0 يلا ا 5 9 0 لا ويس و ص

 ١ رس و وا مس 1 ١ مو ص و9 ١ 9 07 كس هسور 9 بس 5 و 6 وسال س

 تفك نه لَميَضي هللا قدا نإ مانصالاىاوذا نرد نم نودبعت َنوُعْرَت اق تيمرْكا لق كلبا َنلوقَي ضر وٍقتْوِمَسلا
 9 رب و نرو رو 5 ل ا سس وهضص وقعا ل ا 1 وموا 8 ارم مرم و رم وع سا“ لاح رس ىلإ

 _ققب. © َنولووتمل لكوني يلع زا يسحق احمق ةفاضإلاب ةولارق فواز هومر تكيجم نه لَه ٍةَّمْحَرب دارا ْؤأ "وص
 باع ِْييَي مل علا لوعفم ةلوصوم ْنَمح َنوملْدَت فوم قااح ىلع" مليا مؤ مكتلاح كاتم لع اوُلَمْحاِم دي لك نوقثاولا
 _قلعتم ْقَحلأي يامل بنل َككَءاَمَْتأاَيإ ر دبب هللا مهازخا دقذرانلا با نعوهمئاد © يقم با َلَركلَع لزني ُنحيدهيوْحُش

 ا ل ل

 هل

 يبس سس يي يي ب ع ييبسببيبي سبل

 لإ ىَرخُمْا ُلِسْرُيَو توما اَهيلَع ىنَ نبل كيم اقنلاتقواهافوتب رى! "َهوأَكم فر تهتك ىلا قوتي ٌاصتْوَم نحسن 00
 5و ا 0 م كي 5 02
 ِموَفَل _تالالك قي سوكاتملا كذا نإ سكعلا الذم يوبلا ضنا هرتو دب ققيتزيبيقتل! سفن تاكو اهرتوم تقدىا'ىّكسم لجأ

 ءاعقش ةدبلا ماتصالاى ا هللا نود ْنِماوُلَدلا لب وأ كن قاورككتيمل شيرق 5 ثعبلا لعدد اق كانذ قعر داقلا نإ نوملعيف © ولفي طراسصل / دو ده ىوطظط 0 م ' 5 0
 هذيل ال كر دريغالك«ددبجتركلا © نوعا ءاهديغو ةعافنتلا تم ايف َنوكئبلاناَك ون وعفشيأ هل لك مهبجزب هلا دنع اىوإ هه هل 0١ 0 ري وا دم و 5 ب رس ]را م تا ا
 | نين الج لم قربتعملا سا نتتلا نم قربي مج تالت

 فلا ةيارشلا تومي شلناق حل
 يافا توم نوصي ياوف المنا فلو رتوماو لتس ال تسل زنروق لس ةراتنلا ف انكورعلا يلم
 حملا ليقو لاس نلاني) منا مثلوق هلل نااقلا مئاونو صبرتلل حما لف ايم توملا ناب
 سابك ن با ثروت ار او ادمن اهذ ةوئدلا ىف ترتب اواولزل غلب باي مدان ايش ن ومتست ب ايزو كا
 ايرصءاسس رقاب راق ل كابيدسجلاد دولا قصي ماس ىف زو صم وركز اك ضعدسازنكاو
 مس در لالا الازم رار علا مال نس طوق لاكي كا قرصلا سن قوارعلا لحب لايم
 دولدوبااور لب لعلك ولا ىك نا لددارقي كلذ سي ارق لو لب ل غن وكاف م ايرثسلا سئل ارق نس
 ثاللصوتلاوب روق حا .نيلالا» جفال دنع ءولصلا ىلوفورمالك ف اذكس يا ةدإرقرزع لئرلذ نسي
 ”وررلع ملا لصيف قرصل اي ءاهجىزنلاو لاك بارع ىلاورلا ىنثر لعن عى ور حراجزلا لاو وأسرع
 قرم و زلاو سول سلال سر قرصلابراهيىزلا نا ىورورنم اوتيل سر قلرصلايوبارب قرص ىزلاو
 راما ع شيم يا نيلانالدعاو ل اوني قر صورامب نولي ن ا رةيررعلا ىف صول اولا ناك ع ين لكل او نون ولا
 رزمو ارم ليقو نونمؤملا ميروق تك لارا »ميا درك نمل ع الار انصاو اا ذاوب ىلا
 لوو, ٌقدصل اير اجى لاورّسلاصر لبيسلا مامالا لاو نايبلا ردد ىف اضياو ىزارلار متو رع ىتطر ركب لا
 ناب شنسو ىديسسلا هور ناكرب قرص نملك عم اب يالا ف لضوو رن سلاف قل صل اوم ب قرص ىزلاورشلا
 و ارماو سن شى ا نيزلا تبى زر ازرلوق قسمها رس ميل للم لاو نونتتملا مشلول وب عجب ريش
 رول 9 لعن وقابل نول وق ل عفو نع ىئدر لؤلو نونا مالا صل ناب ور الا لص يب

 س . سال لاظنعلانيرلعمةامثمت انيق ! اسس نادم انيدب ايش نافان يوم اموري مرج مررت يح
 وترش زق هللا" ىلا باو بوصنتواركالانحمرابجالوربملا نس جرت تنهش
 نبتت ساهررغرك حيدر ناو نأ دم يزن لم عوور عبث لاو شل يسراؤلاي نعملا لس ضفإلا
 نخل د ناري نوران كيد ىورب تس ا هدركت ومع ًادداس هان سم نأ ياو ل يدززر لي

 اهبعال ا عطش ناب نايبالا نم اميضههلا لا امم انم ف تمم قل اداره نيتي ضلال فو تيرشللا ىواضيبلا لو
 طرب الف تريلا يلع نم قلا ايو زوقو (ونما وبس و نطابالإرب اظوا توم نع كلو طاب ورم لاما ابمؤ فرع
 ناب نم ى درو توم اوبن سس ل جا ىلا لوقو "لا رثع |مزرب ىلا ماذلا ىاىرمنالل لسير ورلوق د نربلا ىلا

 اسبب يلا حرورلاو زم لاو لقسم |ربب لاس ضن ف سمسا عراعشن لش اهنا وررو اس مدني! ف ناس ابع |
 ءملاوز رق تلك ٠ انركؤام برق (ونلادنغ ارو سنا | قوّمو توم اع ناو ةويج اوى ضنلا
 نبا ىف سابع نبا نووي س عل نووبرز ريل طل قي لف كعلا ف الخ ونجل سفل ا.ضورب تر يملا سف
 رض لا بش لا مان اذا ءكرحاور ضنا اهب قلاىب رورو زنريتلاو لقتل | قتلا سب ضن او حرورو سفن مز
 هريس ىلا عرورلا داع مؤنلا نمر ئ اذ افدسمجلا دع اوستن و مونل ادن حرورلاخنزكت لا لبن ور صور ضمت مو

 سرع ىلارع درب عري امو ى سن ماني ردا لاودييعنمم ا عوف مولع نرسل أهلا خوخ وعزف نم خراب
 عرمفاو بزي لاايؤرلال لف رعلا نورتي ىذلاو قرست لا ايؤرلا لاف شا نعالا اختم ىزلاف
 (انلاىف قكسش سراوم الا حراوراو ءايعالا حراورا نا سارع نبا نعرربمج نير يس ير ط نس طيس الا ىف اريل
 ىلا ايد جا لاءايعالا حاورا لسريد لوم ا حاورا كسي مني نول د[ شيف سلا ءاش امام تراهن
 لااسب قول قصصو رب, حربعن اضالا مانا ؤاداد ددلا ىلا نعري لا ف لدابملا نبا جرادات ايحةريءاضّمْلا

 فالك ونولشس لا مذاب نزول مابنم نكن ادد وجساباسل نذالرم المن ن اكن وعلا
 ردن ناسنالا ىف لب فلا دا ملعاو ساس اوزيل سفن تمل نايل سفن سبب ف ئست ىا سلا
 تالاذا ام اب نداعلا سلا ىرجإول اهلشبلا شد اهبيرعا ناموروا نك اوب هاضاصو ارا ساب ررعشاو نرماد

 عرود ىرالاو ثاانملا عرورلا ف9 لئت ناد ناسن الا م انرنم سمجرحارئاف التيم ناش الا ن اكسب ف
 م الك ى تلا تمجد اذاف ثامر قداناذان ايحناكمسجلا ف تم اكاذا هضاب ةراعلارسلا ىرجا قلا ٌحايإلا
 لبا هيلا, س ظن ندري يلا سضن تال ىل سدعلا تال وف ل! ىوارع»# نينو ليتك سضملا
 نرووضُميلا ىارعاذ نمل اعاوف اكول هرلوقو تورم قزملالورب نا ىلا يرينب نوفي ازوت تل
 كاد اجرت ال انش نوقع الو نورروي ال ىا ال لق نلعس لم ملقا مدعو مما مدرس لام

 ”اضخ

 قلازلا ىف ب لن" ,نورعملا لزب ورا اوت الاورسلامع اطل نولي س ضنملن الح لاو نسل ا ىل عت سرر ضال
 لعق ن بلوق ىل*  ىواص»» ءاينالاز ماب رطب ورلاوزع)سففز عا نمو زيزي رضنلا نوكئازميو
 نع لييوبسويختوا ىلاذلو موريلع يلا لمى ثسزو ومال ليلا
 اتتبل؟ل لبن اف همن انا ن ولو قيال معلا اال بكل ابو ا وارإ مانصالا لمن نوف كم ىا نيذلا
 هلط ال وونعكوا فك فابخ لوم اقلا لع اءاض'ل بقالب اق حلل كالاباإ كيني

 . عب مع اب رلعا مثمدللا در صفرو مشمول فسر راب نيوكرع وو لنك قلد عوف وري ارو دن مسا منن! ىذروق
 ل !لم اوتيل ناب ندورطم نانا متدابخ
 روس نم نر رقما وهاب سن ب وزو رشمكرو نيرونسا أبت الم تان اكو زءافرورع ىبإ ري حبس اًورلت لل ىا

 لن النعل الو لدي ملعب سول ماو سو _رلع شذ! للص ياست اذ: ليو سيك ساد لأ ل:

 4 و ملل حجم
١ 



 ؟«ملظانمق

 ال نينا ُبْوُلُو تضيقناو ترفن تيه متملا
 ٍضْرلاَو تودتتل ٌرطاك هلدأاي ىنعمبركهللا لق

 َنيِق ضل هظا نب وةَمِلا مي ِاَّدَعْلا روش نم هب
 كتوؤكي دامو

 55 و رو

 ةتيِدوا ابئإ

 0111م ل

 لابي درب مدي دانص لتمكو

 ويعيد مولع عسوث ينس حبسا لعق انباذع

 نيل ىداَبوُيّلُك نودي وعِل تاك
 وو

 لم 1١

 وة اس وسو

 و

 نورك ال ريت باعلي نأ

 تسال الع لع قربتعم ار سنتا نم قري رص تارت

 رسم اهلا اؤاو م ملا )ذا ىف لاعلان يو مبتسم ب اذا نود نم نسل ارك اذا د لق حل
 لاعب نينرطق لحب زل الهدا شيبس لا تقدركزل ا توات اذ ىا هايا ب رسما ىاوبازملا نخل
 نيرا لك نب ف لؤو مورشو فاشل ىف اذل ب لوعطم نإ لعل ب يفر ظنلا لع ار وصنم سبل ىف نلا نالرصاو
 علال نال كلو باوجباوم مي شلا اذا ىف لع اعلا نال لاو تاجاذملا حسوب يال اذا ىف لاعلان ا اها
 نوكي الف يابا ذليل ف انعملا حمى ف نوهكي حر الريف نحكم يطل اذا ىف لماع باوحب ا لل لعفلا نوي
 رنا خم اب لم علا ناكاذذااماو تاجاطملا نسم اريذ لع املا ٍنوكىلاطورطض ارب مذ ال و ف اضملا ىف الع اع
 اعلم احب اذا ناب لوقلاو نم داصالف طشما عم نمنح ارنع قسرا حسا وراررخاو منعترلا ببذ اه
 زال ىنعلا مسيطر ملو نايجولااو منع نبا عركماو سمجامملا نبارعبتو ىلا ريدر ام قاب وما نحب
 امادانا يزول اناكسافرظوك ضلع اذب وار موا ناك ادوكه ريا بم مبدشع اسف لع اهلاو ريو عطملا نع حرا
 رض نولي نازوبتسوربملا نمل لاكن اكس ا هنوكر مدّصت ل سو لعاهلا لا امم جاع لذ افرح كو يحتل ع
 ن امم ايذ حيبسم ارناف تبترخوك ضم اولا ضورظملا تالت نر نيو نئ كب نعش رمد ىذا أبا
 مضت | رعبا هاف حبس اذا موق ىفاذا تدي نانو راجزلا لاق كن امذ فرن وكر سن شو عببسلا
 هدسداسر تزل اذرظاذاو : انوزجر ان ولين ازو كو ستتولا سؤ نفع يسم لوصع | ذا ىا فانعم
 لعاحلاو مف نم امن اروك مرا ناك ذا لفر لغو ىنصرلا حش ل اكذب ابلاب عجسلا نقولا كلذ ىضناىما

 راشبتسمالاورورسلارئاومج ورشا مراد نر يظلو نوير في ىا نور شيمسيم ق هل لك فاذا
 حرر نلؤملااماو ىلا ىلا رك صرف ال٠ لاصوبس ارز يعول يشب لطسبس ص ادرس بسلعتلا عشب ناوكب
 الفرب عررطي الو ريا نكس ال ولا راذب ضن ايا افلا فوري بلل كن ا ملا كرنب نيزك ورشا كذب
 لاق اصاسر رق كدب كيم كس نا بيس سوم اي سوم للا الان
 هوو كدبع قسمت لاه شريح رز نم سيل ىلا سررلع اما سموم ايي ل اذ يب لف صن لست فيلو بيدا
 هلل ورا" يلب ناطيضمافرثسا لذ نمدرديمم ادت شل فريدا كذ نينا خت نضل دصاقملا لاك
 لكن وكت ترسو ىلعلا نورت نم امون م انزع ضو راي تذزصزنسلاي مالا لصا نا نحر يملا لوق
 راهرلايووصقملاوب اذر قربا رلوق ج9” لمتا# مهلا اي لاي لذ ازيب ع مج الازلو ردع يومان يفر
 طاوس ىلا اسكن مرتك ك كذاب حلا نمرزؤ ضلت | قربا دروع يوما ودل فلم انو
 ثلا لسبب اطلب لو تو د[ ت اومسلاذ مسار وقل يتساءل دقت ندب لوق هك ىواص ”,ر ينس
 بلا احلا هاور حلا نمر اولا اهل لرب | ناو لوقى ا تاولمس هاذ مدلا ل ويف وكري نال اف سوري
 مم تسانئزددر مناد ندرك سر كارم نار شابرلاو نيد اولاب ابانعم يلو نيزلل ناولوزة حي
 اوكا نشل .ا7” تمم ايزو ررد بازم يخت“ بسب ارث ادنبم ودوم ض وكر تبلا نا هلم نار نم او

 بازعلا ناف ب ازعلا ى ارزق كسكس لامس وطن اول مم لو مض اصف طق ني ملا ىا نويبسك
 مرت رازمب لاصق تنم اددقتن ل يتلا يفو فذ هور وع لا لص لارا يخادذع ري ناو ممسك ى لا
 راو ىلاسيلا عمران نرجو ىلا ماع اابابر يفتر يناس اعن روت تالل# لو كلذ لل اعل زاب
 راوضوم امور ديولاناروق ف سكتلا# لام ا املا ذ لوصول لعج:ن او ذاك م نوكر دن الروسي ل اما
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 كك

 نود ىا هلك كارل اذ 5 ©َنوُعَجْت يل ضْركْلاَو توما كم كل هن داب الادحل عفضيالف اهم صتخم ى داك عاقل
 ؛ نم نيل ريمة و قرِخللاب نونو و مج » لساسمو همم ل 50 هو مبمص د ب 1

 ثم ىدجلا َنآَشإْلا لصد ادهن © نوهت هاوار لزن
 ليوقتلا ها © َنوُمل تيارت َنِكل سبل اهرب قب ةيلب هَ تاوقلا | علب لهاهل كتفاي هلل اىم ولع َلَع

 نبكي اوُناَعاَقِْمْهنَح ىتْغَمَق "م نيضارلاهموقو نوراقككمالا نم ْمُهِبْنِم نينا هلاك ند ناهتماو جا ستسا
 شرقا لوم ماب نبل ءاهفازجاك!١ائبك هتان :ة/أصأو

 ه3 نا رالتبا اشي كل هقيضي يرن اهتم اا ْنَمِل هعسول قررا اطر هلا نأ
 تاولاكم امي دايو نونا اًوُطنْقتل مينا ل عاوقرم

 لبق ْنِم هَل لمعلا اوصلخ ا اًوُمِلْسأَو مير ىلإ اوعجدا وين و يحتل وفعلا َوُه 45) ىا كونا نه بانل أهيم رفعي هلا
 ل ل

 نر _نازقلا وه ْمُكَبَت نق كتل لزْنأَم ىرسحا |ًوَعِبَتا واونوتتنمل نامعتمب©

 مدرمزلا

 م و ولي ور

 © َنورفجتس مها ذإ ماتصالاىا َكْنُو

 أم ف َكِوأَبِح َنْيَب وكت تأ دهوتامو باغام ةهاَهلاَو يِيَحْلا رمِلَع امعدبم
 5 اعيش ىف اماوُملَظ َنْيِنّلِل ناولَو قحلا نم هين اوفلتخا امل نئرَهإ نيردلا مام هَنوُفِلَتْحي ئؤاونأَك |5 س5 سس كت هي[ ص نبا جام دلك ىو .4 كك هكر نا 100101

 قحاب ام ُتاَهَسْمُمَلاَدَبودونظي © نوبت اوديو املا
 اًوَدَسْال هَحَم هَلْعِ

 لاك اكن اماغنا مِن لندطعا أَو او

 هلع

 نإ دلة مخ نم اوس
 - 200 ال نورا

 1 سس يش سل ل ا ل سلا

 12 54ه

 «ةداشلا لاما( اهن الا تمن اهضوكر بقع بر يكن سلاوررتنلا ىلع راع ف ننال ارملع ري اعرابلا لوا ىلع اكول
 م لارض الا لع لوفرلل نيس حاولا ضورحلا يوازن يلا ىب اههناذ نييسلا ىف كة زئارن ىب ىل املا ىلعو نسي
 ش8 ريسكه وجيد نملك ولاه نسسا نم ف ال ءاطساس لاب نملك ول لب ىلا لق لش تح

 يتكزلا راش ارك رنلا ىلا مع اهدار اننا وسي ةرماومب د لوقا ىلاررثعل ١نوكراتخا درسا زق تلا
 ثيئاتو لو ع يتو اما رلوككبد ةروكزملا كالا ىا ءوقلا ىازو قييم - كال مش ا لخفل وإلا رابتع أب سين اننا
 فئاباب ملوقلم[ئمىف ءاإ صال سبا ثنا عاس رف ا نورا ناك قارا يع ضل

 ليلو تانييسللا ف انممايرّصن ار يساب ءازجى ازرق حلل ف روتي واننا يلف زن كلج ام
 سابع نبا نضى دراما وزن بسس م1 ىدايطي لو قلل لاو بلك ملل يس يأ اراك
 نوئدت سيك يلا لسراذ( السالا ىلا هوكي زم ل مأ ىو ىلا لسو ردع ثلا سرا وسم شعب لااقزما
 لزئاف/ل از تل اناو يانولار ضخ اضعي اءاثا نس ننزوا لسا وا لنيل نامت تس او كيد ىلا
 سلا لزناف هكر شطر دلتا ل ى لح يس اور اب سو ل ارتذ اف اص لمس لك نمو بات نم لارّسلا
 هلا لزم افا ما لفلم رعب نارف تسد لاق ايي نفذ ناودابر غلو ب لرسيب نغفل ليلا نا
 رسلوث نحمس اذ فرس ىرلال نآلا مث تسد انما رد نما وطن المسن لا وفرسس نيل ىدابناربلق
 للالوأو بوم وتب نا ل سراي نمو يزف ذ سمحت لي وق تشد بان اذا يوي اوست برب ذل لا نا
 رسم اوي مافرسقرةلضب نجا ريمي قري يعد اش ناورنع اود فذ اش ناره لالا ينم
 احلا اوفا نك يلا هز فو فل معبر طفيل مل بسر طحاو لطي فخر يلا لهل ما بانل فو دعاو لكى
 ىلا مشل ني تائتلالاانمو فيرست انعام متنا انادي ادن م, ابق ايم زيشستءايشنا نايباو
 [منم ورشا ناروق نفل مالنا دعا اهنمو سلا ءايساملا لجل مجرما ءف اذعا اهتم رسما متر نمر وق لل بيلا
 هو ع اسلامي لإ[سنمضتن يتلا نييفصلا| جو امابو لصفملاو نااب لوم مرار وفخلاوبب زرارلوقن مدفع ازاي
 هما ني ةزرم لم .قايطعو نابع ابع نب نضل ريسضنا ىلع اوزرسا سلا ىداي لق ق تسلل ع
 لرشوال كم نا مزن ناد عمد ق ناكدنا بلو يرق نبل ليلي م ل ملاو عولصلا ريع ىلا ىلا بتكرنت
 نم !نمالا ل اعتوزن اكذملا لزناذ رف يذتلخندقازاو احلا مولي ارزحلال ضعاضب امانا قلي لوا
 مضي ديلي نارا ثما نا ىلا عن. لزناف فرغ لفرق الريد زو شاني ضد لاقفاملال لع
 سسرأل ااوفرسا نيرزلاىدايعاي لك لاحتلال اذال 1 ىلرضغاملا رول الل ىو لايف ءاني نلف لذ نوما
 ا ' عير ىف ماعانب ورجال د اضخم يللا نم لس فدا ازب ممثل اق
 سولاقلا ىفاوس اًيروق »بروعسا لا نس ء اشي نص وريفب و لدا ىف بيز عتب نثر دب ل داك ا
 | - ا" سيئ نيخللا نيت عملا لعن امنابو بسحو عنمو ران اطنق حرفك ادنقو امون مومن بو
 ناى اور لولي ل ديو برقر عنم | خيب رف زلازل اساماو مالسالاب ب رشلا نم باح نعت حل
 (ضير نافل شما رغم مدع علم يلا, يقول ال اهني ل كك نرددايرفغي ورب لشي نا ضغيل الثا
 'والطم ةيفوارلا لتكا كيلا لازما ابره اف نضال ناب نارقناومرلوق مل لوب زيوبلا وبر وفخم
 كلا سفح الينا



 كسلا ظ الد ع 55 ! _ممملظإىن بد

 ]| [م3لَعىتماسن ىإ قوص ايلا ْنَرْسحي نفت َلْوُقَت نأ هيلا اكان هتوب هناي لبق 0 َنوخْفتال يبث هني تاويل

 .. | ةعاطلا, زم له للان كلوت هبانكو هحيدب ف نرخ نْإُتْدك فلو ىا ةليقنلا مهن نإ هدمحاطم ١ وذ نجاَ تي
 ©َنْيدِسملا نملك اينرلادلا ةعجد دل ناو بَنعْلا ىَرت يحلو هب اذع © َنْدِقَيرْلَنِم كك تيردتهاذاكا
 َكدُدَو اهيناعلا لع تيوبكت َتوبلَعساهاَميتبَنكَكةيرهلا يسود نارقلا بأكثر لب هنن وم هلّكاقيَف يدمر

 ىوام ىروْنم مكعب َنْملا ووش م ُمهوجو هيلا دلولاو كبوذنا ةيثننب وذل َلاوبَدَكَنْرل ىَرتوهِل ميو نيف نم
 ل هيفاولعجي نأي دل صممه زول, ناك ىا ظهرة مب كرشلا اول نذل منجم هللا ىجيَو قب كمال نع © نر

 ضال وترحل ُلّيْاَعم ل ءاضيهيكديف نرصتح وكل ءئكت نك نعوم 1س دف ن1 27110 نر زال
 مادمت يلا ها قكيك هاوقب لصعم ف كور ضلامُه كيكو ناقل عليي ارك يدا #اغو تابتلاورمطللا نم اهيئازعع متناغم ىا

 ةستتجإو قلونب ناريردقتب فورم انل لوثتملا سبعأب كبؤطتمريغ © َنٌول وبلا اهي سبعا فورم هلل ٌرْيَعْمَأ لك ضازتعا اميتبامو
 توسل نص نولدلو كادع نابع خف دمعي كر هاد "كن ل لام كل َيِأْدَدلَو كو ملخ دلو هنوجب
اد وا هترعم قح «وؤرعأد رق ٌقْحَهَلل اورُلَق امو كيلعهماعنا هين ١ : | نم . 70 ةرحد هلال

 4ِةملنع قح جومانع

 افا

 تامووج تيوظم توما َءَمِْلا مي هؤوصتو هكلد ق هل ةضوبقم اى حربي مدبلا ىا لاح كيج ضال وي دج! كونا هج

 نادل الج لم قرم ار سا وتلا نم قري رج تارت
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 رقةولقم ىدام»ل عن ابي لكن نم ضرالاو سراولمسلا لا زخ حر افم تاركا هزل ف رددت
 مص ومد عررانملا حيرو نات ذل لاري انا نورداتا ىانإررصنب فوم امل لومتم ار يعاي بر صنم -ٍِ م كالا

 زوجت مل نمو ضارتغ !ىفور انودبعاي يصنع زوجت ل نيدنع اارعبتي نيو ى ضنك لاو لوريم نلوم | د كو نال ف انعملا كاظم او لمض اررقزلا لبر اوددايفلق سلس
 فلا ىنخمن مدع نا ورمانعرومجب منعني اىوا لولا للاكل اعإ نوران ريع اياراريصنق مرينا | ىلا مآ قرس ارلصارلزق لس نيل اه: لوقت نالوا لوطن ناار ايد ن امو انببدومملا
 لمالاو ى ورم ان لوما وق هل نيالا" ري اد وحى اوبر لاب لور وت شنو فاى | رس او ضوعملاو ضوعلا نيت حربا ل ف ايرعاي و لصصالا لص رسح يرو كما راي نم لوب فلا
 1 كتل ىواص# تنزع و رطاع ىف لعادلا وردات ثريعا لوعقم مقر شل طبعا ناياىتنورانا نا افلارايلاتبلقن ان لكتملا داي ىلا مفانعالاي قصرت نيل ال" تافام لم نزح او ماي لا
 رم لالا ايف نيتولادعا ىعادكل بم زم ف ةيررصملا نارارطا لمى نون لوما | | بما اف ١ اهي ايىح اوان ايديا نول عل اوتسملا اغلا ةيانكا رايولوكت بيرل
 نيئونب لوقو عفات ةرلوزرورارلا ف عم خفى ا ةرعاو نوضوق ملك لمت م شد يعد نابأ | اك لذ باك, ن باها اين نجلا ىذارلا لارا بنج فرق كل كلا تان
 يفرم كونو عاد نوكسمايل وبدلا لقد ايلا نوكسدةروسر ياو تخلوا وراس ني وا | |" إب تل رفة اون نم بنا يد د ونجم نيد ناين ودب وقول (ناول نم نرى انلا كا
 .[|  باوجوبد ل اوملاضرفورمرّملا ليسوع ا انعرفاوت كل ها لبجتا# تولد تارا افريل نكس رممالادبرث ىلع بنحب ظل قالطا نمت مرجال ل اىبامو شلل ايزنال نوكيام نيب وصحف اوبس ىلا ينجلا نعي
 فلز نيت مما ب اطقاب ووصملاليقو هت ءايبتالا نم لشلا حقلي فيكرمقم لاوس نع ىف بنتا نالازاجب رد عاطملا بنحب يدارملا نا ىلا اي اشا تعاطى ارو تقلا رب ىلا ةءاطلاو
 تش لام شمدهاو لكى اىتوا حملا ناي بييمج اسال اوارفار جو اف زتكرتنا لرب حير ىنسطت رايب سل نإ | قبس امل معاطملا نال بحاسبل لك لح عمان رج ابزتعاطلا تسمم بسن الطواري سوما ريل لصالا
 نضطر انلا نم ن نول و زوق لل 4 ىواصا» لص ان مرعاو لك لك ا طريه لا (ن اسك اير الا نا #وريصن ْن وأن يسحلا نم نوكاف لوقا ىواصا؛ امج اصب ىلحتن امل جاو لل (عترلاب
 الا مضلاو تمشلا لوبد ىف الار سلا براوت/ يع, ت وطعم او نوطحلا لجو بيس يسيسأ | برات لك ب وضم ذا ل انلاورب ور رصم ىلل ل قود دلع ف طخ رسم اهناف ةركل يطع اهبرعا
 اص ةرعاقس تلرشا شوب دايرغلا بئاوج ضو وارسل و بو لولا مشل نب براوتاوجو | | من ناو نلمنح نازوبمو نم ن وكيف نوي لولا نا نييتولا نيت قلو ةركل ناولروق ناوهضم تلا
 ترده نالبرتدلاججلراهنلا ماير بعتال هرم وفخم الورم باو انلادبع افرشلال علق بلله _ | | لايقؤلرق تكس حدا نع نا بجو قمت ال متلا لوصتي ع اييرم ن وللايف نويل اناو
 مهلا تلكنتدمق ثلا اورد امولوق هلم ب عود” اقر لولا مي ور, ضروف رف | حس نار تفيكت الاقل ناو ىو الد نشا باهناب رمت كنا ووين اوس بار #أ
 | توست ل ازعل بلس يمل صا تتر تؤرعلكصلا نزين يملا ن متلي | لاطلاق رانا يللا ىف انهن رج ىلا ناوالوق ناكل ناب ياما ذ فرم ابا
 لوم ديلا ناب, بيبا هنو فل ضيفنا لالا جلال اسفص ن وفصاولا غليل ووريتوررق ميل لدن نعبر قد | ادري اهم اباوجاو اهلا لب ناو هل لك! كن ةرشرم ناي ل كرار ك ل علال
 مروناوبو مل تسنرفقلارتفرعم قع زك نينا ناو ليس+ضلكملا اروع ال زرع لمأ | فدا الان نوال رشا ثلا نينار جزع عج اطا الير صمت نا نأ
 رم ةريقحا عؤرعم نس هوارعلا لفت ل ملا يزرعملا ىلع ل وم شير او تالا هك اير فصوو صْنامنلا نع رةلسإلا بسيسو هروق هك ىدامع" اينرلا ىلا عت نير اد ير حيرت اور ذاك نا

 ناب الا رشلانفلب مو كرشا تاذلا نم سمعبلاولاردا كادوالا نعرفتلا نإ لص بر تفك | .ىل لاعترددوح الإ لاكن تا سن لانا ناول بدال لائش درا للوق نال
 لم لدمج دور ضيقو ارتب [ضرالاو لق قلم ىواص»» كلادتو داوي واوساعرميرشنأ | | برشا مجرات لس لمجاا ينال زثلا نول لئلا لوتس ى ذل فنك لات مدد للك يدا

 مقو رباب ةزمقلا هزنمب نوصوم دا لاولاورت رمي وت وون رى لالا مسا نم اولا لعبنا | دمدخص يف ئذجو ادق شل الكب ذللك ةيلإرمظفالاورفكل ىدؤي بزل نامل كنز يراشا
 ةررلاو رخخ اورمقلاو سيلا مندي نم ايندلاراد ىف ناك هارت يذم ل متر طايل ضرالاإ | تسلل ىدام»» بذللاب فيسدماةياددد عرش نافل «لادترثلا ل“ بزار نان ل
 ل عضويت ى ازرق حلل حرا٠ ممايقلا موإ لا انطابذإ ماه دعو رشل اسيؤرم الاف رخل اراد ند هيغل ل كيف و يرعب يؤري تدم تال وصلا ند لالا مب صن لتر جو أ نب نزلمب قدوس وقول ق
 ناوير يرزقك لب ىار رم اب لوغما رس شوب, [نيب صسنفلطا بلان مرا يلا | بس اقلاع اع امو نيمط رعبا تماقتلحم الاد ورجل نالنال لوا لدا زيط” تسلا لا
 رقم مل ادابتع ريع ل يتم و ليم رمل / الكلا ىزخحؤلا لجو كللا نك اي ع ضيفا رقهلل 2 اناقموزرقم ممثل مخ نال لاقداكم 1و ودادوسال لحمل سيئاروق و بلقلا
 بمحام لاك وما لكس ااا تاع لوف ل بم فلا" ليلا ريل تي اسس ملوك ناجم ال م زوق بيبى دصح ةم ايا ىف قاتلا نا ح١ ناكف ةداوسلاوبوزوفلا نم ءلعغم ةز ازا متزاطع

 ملال نك عض يقول اور كريو صن عوض تاس اكتر اذا الكل افي نخل و فاش دما ا سك را ا نه اس
 م نينصلاراشا لاوزاج جوا رفح ج ىلا نيل ار لو ضيقل اب نايؤريغ مرت ثرارلوق يأ! »اضن اون عازم ذ اذ نسما ريرفلى ا بسويطم اب رذاذ نم اما حتر صم
 لس فنصل ار اشار اورام ماد ير ل نومتاب الو بشل ماب ريغ نير ل عصري ايما لظرالاو تاولمس' لامن وق جل 67” ليرارم ٠ ةيونشلاو لوما لور لا شلك

 قعر نايع نع ىورو ضرالاو سراولسل ىلا نقل او نيج ةرض نعي نم الكل اورسيبقشو ارا قم

 و هردرشلاناعسورباشلاوشلاالازلالإرر يضل افريل اقلا نعل سور يلع شلال ثلا لاس شارنعرل
 يش لكلب و تيد ى كلا هريب نطايلاورب لئزاوزحالا» لوالاومرّسلابلا ةوقالو لوو. رْمْعَس
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 ةنجلا تونموللا لخ سيث لدهلا ىا ٌقَحلاي قلدلدل ا عبجج ب منيب َى دش و فدي هللا نست نولوقي ى المحل نيسبالم

 نينلا آلا نمر اخ 5سوَس ةكيادادمسحلاب نيقيرفلاءارقنسامتحح  َنْيلحْلا تري نسل َلْيِقَء راتل!نورفاكلاو

 | س»١ و و در دارج ملعا هللا قدح ويحتل نراها حس ةي نون امو سمخ نيتبالا نول > اجي

 تكلا َلَيِزْنَت هب د
 و رزلاز# حي اهم ليمون رايس نم ١لو

 نال الع لع قروتعملار مس تلا نم قري رج تالت

 عم نوكي زيا ليتر قو مالسلار لعل يؤ رساويبروصلا ىل يغش زلال اروصلا ىف يخث هرقل
 اممبديابروصلا ىجس اص نا لسور يلعرشسلا صر لا لوس لاك لاقى ردن اليس ىلا ضيربل لمت
 روكا نمل وق حل[ لشرب نسل ىف يعاب ناب اريج خ نرصد قصرنا نا ىلئح اي نان ف اهبمريا ىف وا
 اينرلا ىلا تبا هاور ءاررسلا م لاّقف يالا هززب نك برج ل ممل ناورورقو يريد نارلرل او

 ل ربدقو ورع اف متسعاوالا تاما سرم ا َةاوررإن با اظفاح ا لاق ةريرب يانغ
 ىا يبو رصرشو يفشل ادي اىئعلا لف لاق ايرعد نارلولاوروحا نيلوق جس لا" لئلا ةروس
 رباه دل انيق لا قع ىف ىلاوتل وخل مهب اين الو ناسي اب نارتو نانتولك لاو منج ١
 هزي نابييجا ارا الاوانعيا ابار (نذ قمل توم ا روكا سفن لكى اوت لا لرق ليت أف
 تايآلا نماهير ع تروم ا رولا ضل ل كو مي لا #لاب ئس لكل اوت وقلٍرسغسر اوس الاتي ايلا
 تاز اور ىف يس ا ىرخا ريف حن ملوق سلس نايبلا حور نمارفحم ضن انئالو شامت لف
 لف ب حرصت عفو قيحملا علاش اهيل اسما ىفر علا نباراتخا و فسعببا مزخلو عرزضلا رف نانا
 ماو اهاعز وعزف ى ا ناامزن اشم نيرمالا نال ق عصا فن م عزم نخُن ول والا لاو فييبدع
 نور ظنت م ايم اذاف وق هك لا اهفد انتم الا بارتي اولء سس او يرتاح ا البو
 مايتم اذانريع لاقي النر وم اكينسمي ل نماماو قوما لوب راش اى اضيااانر لاظح اه اومَسسما لا
 مما ناابدعا نام دز دطجريفو ال امر صنى عى ع نءري زول م ايت حر ع ماعل ا دان[ نورطنني
 لالا ىل لعاعلاوب ف وزربإلا نا لن انناو اءايق نورت مب اذا ءىا لاخلا هزب ىف لعامل اوبب دن ورظنت
 نوطنئئارال اولا ىف لع ىلاذ مشب لاك اقرت اغلا اذا نلمج ذاد اءايت نوثو مج وا نول حمم اذاذ كا
 ف نوراضتالاكل اقدمت نورس سو لعرشلا لكل اك تلت حلا حرر ابو
 هطساوبطن مر ثلا ولطف رونلابورلاوءاضمتلا لصف وق كش # بريطخ وكذا منيل ل سما
 امناو لرملاروثل اب والا لاقي درشلا مئانورييلا تدك ل ضني كف انماو بتول عراب روني
 ىد نييبل اب ورزق هك لام لظلا سسك وقتا يو عاتبلا نيرزيم ئالاددف اك

 ممم او ميعصن نيرزخ لاو نيالا قث النلا عميرسلا نا سو ةلاسرلا مير خلبمذارعمما لعام.
 بسم نم ءايرب الا هثبدا لاسر يمذن نم انراجاب نول وقيد نورت مزن متايبلا مالا افك ل وقي
 رتمأب ف ويف نرش حج ما نولووقييف جب دما امي مويس و نيبلامل | سيف مب انخلب دق اريل ول و
 لاس انجب اوف اكارناو اوم“ نيرا نم ةييطاملا مثالا لوقت اوفل رق مبنا مل نور سنست مل سو سيطر شبل لرب

<6/0© 
 حرا

 امذ قدام ىناو لسرلا يلو ارث او اياك نيلع تاز او الو سر انيلا سملسرا نويل وطيف عملا وزن
 موق ههسلابس حدو مقرب طي مكيف شما نعل لسيف سو ريلئر لا لسمك لول متم
 بلا رسول ال معاي اذا تووصنلا وبس ورمز! نم رمز | ورم صزو ضيع ىف اريضعبل يقرع تاع

 اشيك اللا ملغم جبس !باوبان البت قل نورانس و اولا رايز ىف لح او لامالواولارلوت
 محم اشان جيفلاوروسلا باولا ضن الخ ا.يؤواولا مع ل يساند رلع ىلخ لج زميررلا بح اص

 نم مر ط ى !رتبكل وقو ورك ريب ميرسي الى اا ينم لسوق «تلثخس ىوامإ»ل الغري نمل اد تملا

 ثوزم هزي مين الا بر اّساو لع الا نث لوك رين !ل مر وصمم لامر وقو ىوانعب وأى ص اغلا سنو

 مجول الما ذا بباوج ل ندي ةرايعر برقم اذا باودر سلط نا” تنضد مئه تسبب اطام ا
 باوبانالاملبت لا نودواول ابان بانا ضفشلاو نييوكلا ىاروب د ةرئازواولاو تحول اردعا
 باولا الخ اميذواولا مدع بك بسس نر يلي دخل مو جف برها بح اص ا رثيجب نا ىلا مماغم نوب
 اسياواولا ة داير لع سنزغمل لائورلوق ياوجلانا ىف انسلاو املضري مار التت عل اهناو عرتل اور ورسم
 هاني لافمجلرمقي نارضحو نزلا لاك فوز باوبا نا شلاقلا امين خم لاا, طاجاذا قحاك
 نول ييبتولا نيرنب لخواورعسوربجل اهررق و اول أمل اوبر ساو هيلع ضلعام رشا تا لعتسمدب كسا ىنح
 سم امنا باول ناللاك يالا واوواولا وزب ملحن كو لاحلا ىلع بخ لح ىف اسياولإ تشو رلوق نم هلا
 تشو | ااه اب اذاجاذا قتوريرّست يتد مدكمنسانو ىلاهترلوق لاول اناذكو -- د - - . --
 ءاش نصل ةقلأس »صد كذلن لاف ابهديبقتري زيكو طزسل ا طزفلب ياوجلا نا نب امياو
 امل ةيرنح' تاما مارب نا ى * ور لج نمل موساولا رينج نس ةوالا ناكم ى١ ىف انمرعاو لكؤ بس ىا
 . تس امورلا تانج او مئامجلا تاندإ ا نااعو مدجلا م لسالا دار تريب يبضتلا لف لاق اردارلو حل ات
 ىد امد, اؤلاميضّنى و نرخ لاملوصم عنب ال ىاول لوين اوورلا اماو مل اشسلل لمت اياها تسانملا
 نذئاالاق لل .حورا» امم قعلاو ينعش لجو سوس نب ناين نجلا ننام ارا مر
 ىل نا م” انا نااطلسخار سلا تاايأ ىف نول داعب نيذلا ناالا لوقي ناالا لوقي نا اولا لا نولد ابي
 ناتيئر ملا نمسا نمّنأب نال يالا ضرافاو تاون قلثا سيث اغلا ريآل لواد تبل ربالا مر ورص
 ناؤلسؤب شلات اياى نولد ارينيزلان ا ملول ن وتسآلاراوق قل( ىواصو ب سغم ارجو ملاذ الغ
 هثبلا مسوس سايع نيا نم وق حل ل ا ٠ لجل نم لا( ضرالاو تداونمسا قش عري لاو ا
 ظ ألا يطل نصرا ضو نوف و متورل ازعل لا
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 'ِياَكِلاَرْيِرَم ردصم مهل وتلا يإَق ودوم للا ِرِفاَع هقلنع ُنوُيِلَعْلا كم ق ْزْيْرَعْلا ربح ملا ّنمٌ/لتبم نارقلا
 «. يىرموملا

 ةريخت اك تيرعتلل إهنم قتنغملا ةفاضآف تافصلا نط نكي مهاو سل !ىلع توصوقتئهو عساولا م اعنالا ىا لولا يؤ تددشمى | نيرفاكلل
 ه1 ا بس يب بم ا هه سلم

 شامل هدايا ىف وملك َءارعيالَف ةلم له١ىم اود نبال نارقلا ولا تأ 3 لدم عجملا دمحم هيوم هدأ . ب ل2 ع ةكو ومر سوو هم ووري ” 7. لا داصل ل ١١و85 ما اسوار 5 مسالا يكرم رم
 0 تت ول 4 م 0 9#

 تّيهومِه لعب نم اههريغو دومتو داعك ُباّرغجْلاَو جون مرق يك تبّدكرانلادهتبق اعنآذ نيبلاس
 000 اا

 ه حمه «واتقي ُهددخأيِإ اوسرب جه لك تهور

 | كر تمت َح َكِ لو دعقوم عقاووش ىامدر 0ع ناك تكف باقعلاب ُممنْردد قل هي اوليزي اوضح نمل طايل اوَنِو

 و25 ا نإ َلَع ةيالا نو نعل
 ارييهل

 ” وس و سم هد يوك ور سد كيد م
 لوح نمو أستم ثا درعلان ب َنْيِزْلا ةملكن م لدي ةراثلا بعص

٠. 
 ك0 1107 سس وسو سمس رس ا ير يسم 0 يي ب م يي بسم لسا

 سىس وو نيوإ 19

 ا ل

 ا[ ها »ل ل 5 5 ل | و4 لر 0 0
 نورفغتس هيل اعتهنتبت |ادحوب نوقدصي ىاوهرث امس اعت مي ونيل هىدمحيو هند اهم نولوقي ىا محلا نيسيلم ممهتر ليك عريجت
 1 سس م سس ل سس

 , ومب 57و ىو » اكر نولوقي وثم ند

 1 ا ير سس

 اًردزيعلا تنك تندم م هجاَودَأَو مهران مهعثشو فو امها ككاو

 ىو مك 9و وم لأ لا تب ورح

 نم وهن نعو ىلا ةمأق | عللع ي

 اوييتا و كوشلل نم اوم َنّنِنَلِلْرِفْغأَو يت لكك ملعو ىث لكك نحر عسو يايْلِعَو محا ءىن مك تعسو
 ٠ | نخافلا |١ زييكلا لع ب

 95 76 الا را صرع علك ا

 تي ملم رانلا ويلا بارق مالسالا هيد كيس
20 

 هامكوو قاس
 ا - 1 و

 06 سا يصوم
 تايسلاقنْنَم ءاهباقعك ٠*تأوتتلا ٌمهَقَو هحنص قي دل

 « ال ود ص2

 مل وخد لسع رمدرضتا نوتقمش مهو تككلملا لبقم َنْودائ ورمل يملا تإ 3 ميِظعلا دْوفْلا وه كد و" اكتر نم ةمقلاموي نيمو
 نيا ممييحلَو نيننتاما نس اًنمأ نير لإ © نورك ناممالا لإ ايندلا ف نعلم ْذإ ةكشنا طوق نم ربكا مكايا هللا تعمل رانلا

 11 م م مو سا

 م تس طق ا * ليس 2

 ًايندلا ىلا عوجرلاورانلا نم ورح لإ لعق ثعبل اب اترفك يونيو ثعبلل اويحأمث اوتيمأمت اويححأو اوما اقطن اون اك؟97 اكاد ايحا م١ ورسم /, وذ [/ودرصوم مم ء ه ها ل 0.5 .يهلمليس ع

 نيل اق للم قريتعم ا سانتا نم ري رص تارت

 ةراشاواولاب لا بسوتلا ل اموال تحلل |
 نلمضزارياؤتامنيب لب نيفصولا نيب منالئالفوي علا لوبتو بوز لاو نيب نوم عمل اون زامل
 لو هلل ىواصا» ضن ود بروزلا ضع ىل دب وتلا ل وق نلسو ميول غم بس و ذلاو
 تلرزعلاو نم طرف امىش ممنل ورهف بسن زلا كرت عرشلا ىف يوتل او تف يزني لوبقلا بوتلا لب او
 ريبلافارنع ضرع الاو رى يصعملا ع دي ؤدرعب ةرطخملا سلط نع ةرايعرا سس لاو ةدواعملا كرت
 تل نايبلا ددا» تنأساو تيئرحل قي ملام عرارج الاب يوك نوكيالدازنضتسالا لخةمرّتم
 ابورصق ناو ازيرر حت نال ميظخفلا لع اذ ىلا مهما فصلا مخ انزع نا هربرت لاوس بس اوجه ورش ىاروق
 نا نم زردللا ون |ههعتبزوكم الف لع الا مسا حو الخ ن يرعمبا نيب فذ ف فال الب راس الا حس
 رجلا ى زروق طخ ىلا »ري فص ال لع اذ مساهل نؤيد نحم نر ذاك طم عم ليفي رض
 ن'ب لاني نال الوط انمي خلا ىو لمت د اير ىا لوط ن الذ ىلع ناططن لاقي لضفلا جذل ابر وعلا
 نرماب اذوب نورك وزو نواربن تنم فلاب لوط ررملا ثو حرورر تلا نم لانيالاب تادإملا
 لا انس و مادنالاو باول أيتارشلا نب اظلاو ليضممتلاو َءو اي نا خللا ىف لوطلاوي سمول ضر و
 هكلال ع | اىترلا لزتي لصف اان دارملان اي نور ًالارسفو عم اولا ماثالا حرراشلا
 ديرشو لب اتورف اف ىب ىلا اللا تازصلا نا لاقي اتي اوج ةرابحلا وزب زل ماوريلا لن وصول ورق
 نارضملا اهب ل الجل !نذل ب قنلا فرع م ترا ص سعقو فيي اذيررعتد فقال قسما انهاو تاتش
 ناب بيجباو نيدلا موب »كاف لست مورو ءذ انهالاب رعت لاو ماورلا يشم ار صقي ماء لكو لف
 حي رالا ىف تءازصلا وزب نم لكبر وق حش رب فييرا ىف روبل ري طرتشم الوم و لاديا لكلا
 ىدقرخالاكل وق و لوالا من لشلاوب |رنم ننضملاو مورا ىلع علت اربم نشل موانع اذ روق ابر وب امورفات
 تانفصلا هزب نا لاو و وري حوصواريا باوج ا ةراشالا لا ضوصوم وبس و لوقبر ععو لولا ىز
 بساوجب ا لص ا وو فعمل تافص تسقو فيي اذيرخأ يوت ل ق تشاء انماو تاتش مالا
 بار يف تاو رافلا ا ررطي الفروق ىلشل_- لم ءفاضالاب تنرعت ماورلا ابيت ١ذا|مملا
 ميل ائرو برق نع ن وز و امن اذ ملاسماكررفيلالو نيك لفراذكم نا ته اذا هو برصد دعم اه
 مهنا تل اذا حم او نري أ يسداضنلاب بقتل اد البا ل لتنلوق هك مو عسل لم

 هلمر ىو رمل تراراوئلل نمياو ماغلاو اي ميلقنو مب ايندل مل اب ادملاسا كرر فيل لفر فك ام
 فواماا انميات يسود هلع لبا لبث ىا ملت تب زك وأ هت حور" ضل وو ايسلا

 روافع نا لت لل عن مبلقلا قش ما ودامرلارنئ تسقى اتم: لو
 ووتسأولااسالا قحمزفالا نبل سقوا بي زعت نم اووارااررياوبيصتنماونك هو زغايل و تل
 ال ب | ظ وفم ىلإ اع ب وقع رقو فاضملا توزع ىل اري ما ب قعدة هلل

 روما فيكم اضفتسالا نا نب ل رادملا ىف لقد احيرتم لرعومش ىارحتوم حماووب ىال 3 تلشسس-
 ا كير تسلك تح لوق كهل: الا ىلع ملم نحر يرتطس لخبر قو قيم او تييبتلاىا
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 اينرلا ىف مماركاو ةرخألا ىف ءال طل لمح وبي لسن ين زك ل صن عّقو اي لم نعمل او تلتبلاو بسب

 - اوم د ىدانصيبلا لوركا مسن أزال ى ازرق «لظ ىداص»» رت ايديك و اينو عشنا
 طلب ريرا نا لك نع لا لري ىا كن ء لرب لو تلم :راثلا لب |نم مث و ةواقشاب مي
 رركلا ناهس الو لا مب ن آلم الل وب رطل سيرف نا لايتستا لدي وار انلا باى منار وق صوصخ كلا
 انرينول وقيلو نولم نزلا ىل'ى اريل ف طع وق تلشلس# ”رانلا بامصامالوف لع ليس حملا ذيب
 لعاقلا نلوم امنع لكن ادري كشك العو شلك اصر حم د ىكاو لاهوا نورطنتسا نايم وو
 ةرئ انا ننايالاب مفعمو نم ني يبس ايمفسضونا لاقياقب اتم فام )و تلك ل»
 لولا ف نكي رن اذداذاف بلقنافقاظد نان ايالاو ناسللا ف انو نبي بس !ناب ب امان رهقمورأز
 نزلا لضام وريطو بينخلاب حرص لاوس ياوجلا ةراشا مر اصب: رلوق تسلك ”٠ ءاشيءادتعاللهرلذ
 نايالاو ن الا فون النو نم جبسم انا اوجبا لص اوربي نونمؤل و وق ٌةرياذ اف مي نونمؤل هر نوبت

 نولوكاصبلاب لاردالاسيترم ىف كئالما نا ىلا راسا انعياؤ ىف )نعى لال لوالاو برلّصلا فث اظنو نع
 راهو قي و نما مقوررق تسلط ٠١ اينرلا نظوم ىف اومادايرشملالاأراصبالاب لل اعترلاددا نع
 قرسفلا الوب مح لكراو نرع تانج ماد ابد ىامآم ثول فلوق م ايما ىسو
 ناشلال و رص لامر الاي اعمل | نال لوا لوالاو مادو لوالوقو م“ روس متي ماركا

 ءرتةوطل“ل ومضر مل و دورس مت اليد معلا نعل اوم دزق هل ناك
 مل منا لايف يون نيرا رل و نارا ىايدزر ا ىلا نيا لاق نجلا نوم الضو اذاورو اى مت اهوز ىا موز
 متزيلو هدورسل ل كا ناكر نجلا رباب عمتتااذاف مةولضوا لايف لد, لك تنك ا ل وصيف لو اولي
 فرز فلع خم تناد بل خيال ىذلا فلا ىاريكم ا زوزعلا تنال ق تطل وام
 رضا نوبت دوق حلل سس كارم »ل رعو ئغلن ا كيل بجومو لكحل نع ايل زحام لصف
 اختو ئلاروسلاب ةراملامسضنامنم#ىف نويت نماق عرارعلا ىفاذكن فن متو تت مسننا نوطعغيا ىلا
 [| ناز ختاشا امنوضخ وعل ان نولك اياك مدع ن وضخبت ىااوعاوم, سايت ايررلخلا بازولا نماوحتو ار
 هت دبس | ردع ل وترا بضخ نحمل اف نوزكسن نايرالا ىلا نوع ريزارلوق يل ٠٠ نايبلا حروب
 س ابعنبا لاك ما نيتفماادمما انرررلوت يالا »ميلا اضغا رتقم نيرا ركن صو اينرلا ىف
 اهسرباليلا ىدالا وما متاما م ايندملا ىف ىل اهيل مب ايعاف ماب بالصأ ىف اوما اوف اك انعلاو ةداتقو
 ل( د1 تير ذنايبلا نعالقن نساك لاو بيطخن انايجد نانو مذ تلا نإ محب مب ايما
 هد رنوول فطن /ميردهو تن ؟ن يشسك يادي ريهوو تنرأ ف ناشيانا كاشي دوا نورس ولسل نا
 اوني ماو اذ اماوما ىطناوناكمم نال لوق هلل دي دونت اء دومين رم اهنودد سيد
 ةئادا اناوماو هلم نا عيد مل اها اضقمارنكم م ااواراوما مقل ني الاب داملا نا نيل تحبي اونا مم
 اواو واوسس + ساه بارو شاودر مات ام رار كريو ضحبلادنعرايحلاو لوالاءابجالان اياب ليلا سركو مضوعبلا مسير خص نم نسل يفتن ا اك
 داتامجلاو مقيقح لا نيب عربا لوالا لع (ز يو ةزنلا ىاوجاماوتيما ملة روبكىف اومجا مث اينرلا ىل اوشا كرسلا
 روى نا مزيف وح ماو لوالا مزليفى زج عم ما لوا اناومما مطب ماي الارض ن ل لرشملا مسوغ
 لاب تلوم ناو مهلخت عمم ارانب ناي ذاجلا موتى لم, ل ف اب ساحب
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 هلا اوق لت ويت كيرذتمل لعجي هب كري
 كما

 همس بسسس مل بي ابساساابسا

 ب نم لع هلوقىر هما نم رس و 2

 اوني مولا كلل نرمي كن مو وملا لع قبال (دوبتاحم كوجر اخ فو سرب ممم يف (ىلظللو مل اظلاو دوبعل اودي اعلاوض هلاوءامتلا |

 [ًمويمُهَر نأ :كلاذي يرحل اين: ]مايا مراه فصئردت ققلخلا
 ٍمْيِفّسالَو بح ْيِمح نم َنييِلِظلِلاماهرب صا ةكمأعم نونلاورايلاي عمجلاي تاموع بولقلا نم لاح اغ نيئلتم ةَنيِمظَك رجالا لتع |

 5 اولبقيملاضرقاوعقشولىبرطغش مهل نا ميغ لعوانب موهغم هلوأ نيوف آش نم انلاهف الصا مل عيقش هلدإ نعلم ةهفمار نعي
 1 ايصال و بس سس ا يسب حس عملا

 +كمرافكى !نودصي نوع ْنَيَنْيْرَلا ووك ىف داو بولقلا روض ىفْحح امو مرح ىلارظنلااهتقراشتتب نيكل َسْإَحهطا ىا

 يلو مهرلاعقاي 0ةحبْلا ملاوقال يتلا َوُهَللاَنإ هل ءاكوش ىونوكي فيك: ئكشب َنوُصياَلم انمالامهو ندد نو ءاتلاو ويلا اذهل
 همسو ٠ ل هه |. ءجا ه6 و. بره” و » ةة[كد ص و وار م5 كان ل مياس م سر لس كرس وذ 7 مصب 3 ََك . 5795 . وو وكلم

 1س دا ا لا اا ولا ا ىمم ضل ف ارائاَو دم ءارقفو وك ْ ملشارمه اونأَك مايك نماوناكَنْنْيَلا هيقاع ناك تين او رظنيف ضْرلا فا ورْيِسي

 قتيلا ملت طفت تاك كأي كلل كبس انعهقاو نم وللا َنِضْمعل َلَكاَموْ مِنْ مكلها للا هّرَعأَو روصقو من انكم
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 3ب قلي وق دكهم ,دَكَو تارهاظن تازجلاب
 هج اَنلَد جك انكر وهاد نورد نهاَهو نوَعف

 نيل || هج لم قرييعم ا سا نتلا نم ري رج تارت
 وب هرمزرة هل

 ومالا زعم نولك ل لارا ن لركس تشم وانما صو تا ىف اور غنم ال ارسم نحم ل يوما لع يس معنم
 تانصلا رقم ش لاى ارا قع كاع اان لما درتم ل دطلقلطمل وصفوا ركب
 ,مراشا عم اروا لوقو صقل كن مرت اص ىف هزنموبجىا فوزي جن ريس فص حوف نإ ىلا لذي داشما

 عفا م عير انى اخ ارواوق جلس ىوام + لعاذلا مسا نعل يخل ايم مذيل يخث عر ىلا
 قيال امور ىلا ولا لوقو زني ىا ها مرورا قلي رلرق ل2 كم قوبل امرنا لد

 دوما رول نايب وردا نم وقد ناينلا لا ىعإرظيال ناك زاورسجلا ىف ورلا نارك ولقلا
 حرورلا قسى ا بهمن او قس” لحس وارل ف شوا ورم نعأر توا هش ان وكل اه ىارنم لاع وا ىتولارب

 نيا لع اكراضملا ب راما ليد عرب اًسلاري ور كل وؤل اربد اردال يملا ور وعسل اولا هأورم أ بسس

 لعغلازروراشي نمل وق ىف نمنع ةرايظو مرني لع انر يلع تلم اق حنا عراب
 موق سل لطر» قالتلا يلوم روكي ل انناد سانلا لو هردق ثوزو اهباوا يلو عفمي_اني
 نوزراب م ربل هك لول لن اًأرق ضميت بوق ورثن المت ايئاوزنك للاب تزك

 لامار يف“ الروقوريما عربا نمذ يترك نيسالا كلما ىلا فانعم موو قالا (دل نم لوب
 زول نيالا نوكلرانيواريماوا لجن شم ررتسيلال نورج انى ميرو نس نوت افق هلل لك
 روجس ولاا” الع ةافم ةع نو نكسر ابار تم ةالم اماورب# باي الد اؤصفص اع 5

 (ايالارماس ف ئريلع سس الرّيملا نام (نيلا سدو سصيصعى لف ئ ثمن« عني لرش
 . ميونلا ازب نوصي وتمال (ويلا ازي ورشا مك رمال الشم ناطر اباورستس ا اذا مهنا اينملا ىف نو وتياوأ اممم
 ارت تلو د نلا فرظ ميلا ورم | تيب فلا وعسر «أ فلا نال ق حيل خس ىواصا
 بوت حلاو فن اسم مالكوم درزن ب اوبل او لاوسلا نم حقت ال ياك انرو ىواسلا ل اناني[ ت دزه
 يلا لوبا لل ادت وقيل رق حلل 7غ للا نا لاقي لين وج نولي اذام ليت اردتم لاوس
 بسصتشو تروماب قلل اذا ىارانملادعاولار ل لوبن بيحبك يجيد عال نيب اذ للاهت
 را لبا بدت ديلا فلا نا لوقو اند ىداني ليو منيل نر ىف ىذا تسب نيل كان لولب (ويل
 مويلا فز مرصد ىلهلا نارا مآ اسما برس شبل نرتهلل فرار ايصلارماولا تل

 سس ال نوم اي رد |ناورشوريثنم اينرلا ف تملك, و تسلا ىزج ضل كن اووى لذ راسن ورع

 عرساوبمدرماو ترقد نك للاب سا باص نبي اصر خذي ل نال قلبنا باسحلا نور يربلل م لب

 اديجرت لئاك هيأ يربو هه مهطحلاذَْ هقلح نع قع مكبينعت ف كلو كاوت
 لو كولا مَنِ ههدبعا هللاهعْداوكط تلاوه مجري ج4 نما عيت ليَ رطلابّذررآتل َنِيوْكويَ
 ولا يلقي هقلاخ ورع وذ ةنجب اف نيدمؤملا تاجر مف تافصل مع هنا تجند مْيِفَد هدم مكصدلخا © يول هر

 لها قالت ةهيقلإ موب اهم اتاوءأيلا تعاند © قاتلا مْوَب سانلا هبلمكوتلللا تونغ دنت هدا نمر ن6

 عيمج بسأحي © بأسا خيركم من مهمل تبسل أئرإ فن ملكى مولا هقلل ا هراَوقلا حا هلي هضن بيجي ىلأدت
 9 ل ا تح

 وْيْْساَوهَحماومأَن بولا 2 اول اوُأَ انج ْنِم قدصلاب ٌقَحاْمُه

 هعمل ] كده :ملظا|ن من
 ل ب تت

 ْنِإَو ةيحوتن يَ رو هللا ىعداذإايتادلا ف هن بديسب ىا ادْبأ هيقمتنىنلا باذعلاىا ٌرْكِلذ ال ««ا وجت قيرط © لبس نق ذبر عيال
 ]بسسس سس بيب سرر سس سم

 هه مح سل سس يي اب ب ب ب بل

 لطف مري يستلزم 5

 ااا سل يس يس لا هلا ظدألا| ”يططل ىٌَرَلفوخرعقترت بولا ذإ برق ليحرلا فارغا نص دتيلقلا [بب قا هلك

 م م سس يس ل سس ل ريمي

 "و ظل اب لل برص اه وبال

 ىلإ رهاط نيب ناهد © نيم نطْلْسَواَنب ىدوُم املس ندد
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 ا" بيرق تأكل كن اذوا ننس ام ىلا :نبشلاب اهبررتفل هذ تسييس ءفزألا نا لق للفلل »نمسا
 قوم عت انفاق حلل ٠ عزرا نازك جوكر مآ يوزن تب صرلا تزاررق هل كا
 نمزوق هلك حرام نرروثو رفا ن ياكل رق تل ملك يرانلاب (ولحلا ىبو
 تل 1 نس نويركزم م الاربباعصا نسوا[ سيما نئ احلا يربي حر يبملا نموا ىلا بولا
 ١ || مسافرعجررت هلق لوسالقعلا نانصن موب ىزلا لك اي ارفصو مال وا امب اىصا ل مرو
 ناني لا لاقرتايأ مسريىزلاومروق ىلو ب نئرخأر جدار م اطماوبس د ابرعا جوار سلاف ه1 نيالا
 ناو ورلا قي لش ميري يزلاوبرلوق ىفوسدابخا نرتوبت تسلق ن إلا اف دعب وق لصق :صملث
 مرعب لك لظ عر اخي حوت لورلوق ى ا قالشلا مول اوتار لو طمس مزن وقل لطارق عرورلا قل
 ناو برو غلا رن نيربف نضرتبلابو فلا مدل ميداننابرماامل م زناو لوني لص رنا ىف الا اغا
 امل لم ل مبا هرنف لني ىلعوإ مجول يقلل انيمي, عيت عع اطط ارك عوض الو يحسن يردك لاظلا
 ىفخيال لوب ملمس امنا حر ارلا برارحلا خسرو ءاصتم نيا سل نان الابرمالل ل يلخما عوق ل ها
 لاما ىلع يعن لحب ف نول ناو ءلعلا ىرج يرام نولث نإ متت ن يمجولا نيب لو يمنا ىلع
 نر اوعاريلا را ذاذ زر ىلإ رظننلمرلا ىو هلم مورغان اقر اسبلوق هلل سس لك:
 ىلا ءايابر وق حلما .ىوام ورعب, ضر ئصاررائ اذافرظنل اي سسسيرت ”ل فخم نى ار اذا ورعب
 نب نوصي ل وق حلل كاد لقرايطاوا تانتسلالا لح م انسبمو عف ل ريقوفل داتا وزنا ميكا
 رسخألا لاوتاب_داؤللا فولو خىف غل ابامل لا اوريسن ملدا روق هلال سردي ن اشيا رتل ى كف
 . ىف اور مواولضا ىد نعم او ورع لاربع ا نم اعلا نالزلااور ومص موال ات ايندلا لاوحاب مه متر ذ درا
 وذاك زق ءريوعضملا قل صن لحي ىف هزه او امس ميقا ع و مدت ناش فيلو مدمن نم وريم ضعرالا
 راما اع امم نسوق حل لب نيت ٠ | ريض شاو لصف يلا وارمس واول او فيك اوت جلا

 ردونصمار يذم لو حيدر لاو درلاوكد املا عم ضيا عنصمماو عر ايما يفو امل ايف نزف ضال ف
 ىيالساتدزةولف رب نوعخ | عن [صملاورطم ا ايررز عم موف 1 اينو نولا 0 سس

 حامجصالا لف ةداي ذو ملسو هيلع ملا لسسيلسس | ريعو | رار رعو نوعرف حم سوم صقر ل ف عروش لا
 نوراق او رموقو نوعرنركذاءلئ اولا بانك اساول امن تيل ىواصا سر شما نيزطلن ىلع
 لمت اولا اول اك.لوق لف لاي ذو بينت كنا ضنك لقي



 1 ا يس اب تس ا - تا و طل سلال ب ا سس سس طل يسم سس سس لمعلا

 مس يبل ل يي حسب م يا

 ةكرم

 ٍداَبِعلِلمْلُظُكْيِريهللا امو ايندلا ف "نعت نممكبقرفكوم داع

 ٌقورْمَموُه نم دنا اخي كل الضا لثم ىا كِلْنَو ةديغو تسويبب

 | نالالم لم قروتعم اس (ىتنلا نم قري رص تارت
 ىا لسن ونكرر تول ظ
 ,ىد اضصيباا هج ايرتضراعم نع سيزجت نا نق دلو ل ورم اسوم لبر ذ انمتىزلا سيلننا نولوقيو
 لرب وا نيثابلل ةرارق ىفورعاعنباو خل انور باور الواولابزما ضضدالا نري ناولرل وق بلل
 ْ روداهظالا نيو. ةرلرقو عا زنا لعداضلا نما لالا مر ابلاو اياب صخر وكلف ى رخال وواولا

 نمل ضي مل ادت و الوم ىلا لولى كب! امل نيو ل مر لاو وق ل لس لكسز وعظم إ ىلع داش تبيسصن
 لاق ىذلان إلا طو نوئرث ءأرلريطو ورعن ل نوعرل لأن منكي سابع نبا لان يحلل نر رتعرص اهي
 ناوارىمومي نمر نبا ناجي نوعرف لتس ررق هب سس + كوت كب ن ور يئزملا نا شل
 طاب هدو نوف لآن مداوي يبى مكي ءلص نوكرف لأن ايل ما ناكل متو لل فص نوف لأ
 نت امان اعمل تو ذكالاو س ابع نب ارك يي رسسا نايك رم اك ا نوف خضم م#كك نكن اكو

 انقلب لق اذ ليرومب 3 لوخملا نس ن وكن ازوم يلع بج تنيلاب راي قوزة تما
 لوفي لع اذ نم الاع نوي نازوحبددايزم لاحم ا باستسنا غروس ركل اب دادتبالا غرس اءلكو ماسلا
 اب دولنا اهمال دبع نبني لقا لفلم ناو رعي ىزلا لحال قبلا... لبا نييجسم

 باذعو بالم اعزوق وابذاكزبوكريوررلا قس نم رك كلو بصح مدعو ف اصناالا ياخ نرد اصأ]
 رسال وب مى اداصتقاب موف ارئاو ىرخالا باذع اريارزجل لع شفا ازرلا قلطم ل حبب ىلا ينرلا
 ىلا ريصوملا ماكنا ني افي بايك ف يرسمو ب نكد الرا نال وق تسكت روس وبلا ل مير الاتا
 قيوم اباذكا فرس وكي لف سئزلن كتل تاءدجم اب نايا ىلا قسوم ىو رثبلا نا وانحم اوال اذ نونو سوم
 سيب ل الان اهدا ىف بازكى وبل تت بم رع ىف نين وعرف ناو نعمل اشلاو باكا و فرم سب
 الو ممااورسعت الف ىازلا وبلا فلل مس موق ايرلوق كا صور صوازب نكدسي الدش اذزشنيتو
 مينا فلتين ايعبىا نوكرف لال رق حي # ىداصا» لطرلا !زر لقب ثلا سابلاوطر تم
 قإ اهلل ار يسضتل او نعم ا لاه ريسفت ميس هئئالوق تسل ىواص» بي لد
 0 اان ىا ٌيداا لاقي نا زيؤللا رسوب
 ا ا و نم كاوا يللا القى ىضن ليش هبال ركسيدع يشن !ام لال بف لوقف رسلان عضل
 ريض ااننل لري وزيهترتمم ملت مايا ف اس لزن لبر عاو مولي يازعلا امي لزش مل بسازع الا نال كي ذو

 يادا_ملل لن ريزتسلا ابو وق هل لس لب ا'رعاو مول ذ ارههسر مل الس وإلا حروف مق بوه خر وب
 سيضم تلا /وي ىالرق حبل روعسلاولا»/ انس فلمن اظنلا كرتيالاو ننزل مت اهيبلف
 | عملا بارما ىداند فارعالاةروسى مل اترشلا ءاك> اموببو سكخل اب ورانلا باىصاو عنجلا بر اهصادارن

 ءايلا متفخ ىزخا قووا ةريرق قو وريغو لتق'نم ©دأسفلا ٍضْرلا ىف ري نأ ؤأهتوعبتتف ىايامككءابع نم ركع لِيبْيْن نادك فه

 جلاد ف اسيل مب نويل تمم طن وكيد قرب ْنُعْؤإ كلذ حمس دقو ههوقل ىَسوُملَق و لادلا كفو ءابرلاو
 _ .رازجلاب تايبلاب كج وق وكلا ند لدي ال ىا نا لبي نلت ةئائزإ متلي همع نب اوه لبق نكت لا قوم
 باذعلانم هب ْركَرِوَي ىلا ضي كنب ق اص كي نإ وهي نكروض ى) ؟ فينك هكَلَصف بذاك كين ٌودوُكَيَر نم تارهاظلا

 راصم ضرا ضل ف لا ييلا َنيرهظ مديل كلك تاور رتفم © انك ك وتم ورسم نم كعكه لج
 اهالامكيرعريشاا !ىناام الإ كير ّط نٌوعَرِف ٌُل 9 نيوص ان اى يناسب نإ كءايلد !ملتن نإهباذع منا نأ رم كرسي نمف

 م لشق ع فاح ن )موي نما َىَرْلا لَك و_ياوصلا قيرط ِداَديَرلل دس كَبِمَمَو ىطوم لتقوج هىسفن ع هبريشنا

 ءازح لثم ىاهليق لثم نم للي لثم دهر نم َنْيْرلودْوِمَتَو ٍداَءَو جْوُن موق أد لْثِو بزح دعب بزح موينلع | بارعَجْلا

 مو !اهعيثاو ءايلا تنجب ونقل موي فاعل ََ)اموَمِب © ظ

 100 1م كيري اداه ةواقشلاو اهلهال ةداعسلاب عل شل و سلعل :وراثلا باسم! ةنجلا باهص| مارن هيفرتكي ةهاقلا

 ني نمو مذا ٌءيِصأَع نم هبا نع نم هلا قربك ضرانلا ىلا باسحلا نقوم نع
 _عباوجلاب كيلا لوق ف بوقعي نب تس وب نب هارب |نب سل قا ىلوم نايز ىلا ريع وق ف بوقتي نيت سوي وهو ىدوم لبق ١

 ._ .رورفاكاولازنةنلفا ور لعب نم هللا كصبيْنل كاهرب يمك وي كم اوإ ىقَح' يك بتلك ملزم تارهاظلا
 3 نول دج َنْيْؤْلا -لببلا هب تدهش اوبن كآن ©اَئزُم كوننم
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 ل

 ورب د

 ع سو حربرو رس

 اهلل ٌةاَمسلاو اهلبالةداعسل ايرا,نلاوراوق سل لس 1١ عناب مار انلا ب امض! ىدانةانلا بس اىما
 كورضواربا اب رس سلالة و اش قس ن الفواربا |ب ردب سال ةراعس وس نلف نب نالف ناالاوان ىدانف
 نرربإق هلل لكون توم النروظرانلا لب اايو تومالخو ول لجبال ايرث وما عزي نى داني
 انوفص-(: لم ااوريصو الاراطقالا ناز طق نول ايلف نيئرابادرىارانلا يفز اوعم اذا مثال ىا لا فتقوم نع
 نازوكيس مساع نيلوقو لادلا ل بمصل لحم ىؤلارئبلا نم عالق عيل سس ىداص منكم لا اوت
 وب نطخس لا نو نرمي هتعتلا نملك ع ةرئاز نعول تنم نوكي ناو نلا ىلكوو ارتع الر اواي الع اذ ناوي
 لا نايربلا حم اهب فان وعرف ل آن سوم م لكن س ايا زب و تسوي ملء اجئاد ل حلك »ا

 فسر لعبا مابي رشتتو نيل جى نوم ناز ناري رق تلك ىواص»» ىو م مكن سلو
 نوئرفنا ع او سنو ىلا بت رش زلامينالاب حرص قو قبب ن وعرف ئوا ىلول نامذعملا نت رجم
 عراب ىو مت فس ول ساء ئاومييلولا رسول ايلا نم عسي نوط فد نايس ىلع” كسول
 رمفاول مى لوم نمز ىلار وق ى واصلا لاق كا دانبالا للدابألا لاوتا هتيم ىلع م لاذ سس ند
 نيؤ وكر ف نا ىلا لاو نإا اوصل اذ مخ ئارعلرا سلا » فعس وب ندب نال ني رسما ندع ملغ
 نييعضللاب ىروتي مزالوب د برتومنو حرف نزولرو ىلسوم كردا نا ىلارموركروا نب وعرف
 لما ىفو مود ايات تنسوا رش هداوررتيرافلاب ومن يذلا زرق حيل م يئن

 فذ و زايزنىلا اع اوم نور فويب ناوكرف ناك ناايبلا حرر ىفو نرسضملا نمو ريت لوقلا
 نروكيذ اريح ن وعر فر ةدم سومو #فسريل سين ن وكي نازوهب نس ار علرا نيزنك مع ىو نورث نال
 # 1١ عمباال ل لال وتر يذبل لول اطنروروق ىلا ىس ا ءلرنمريلاى يبا نال حمو نور طل ير العذل
 مقل لاسلارلسرا يروم نإ فعسولل طمس ازر فسوف ى ا مي اربا ني تغسو ها زوق نيل
 قلي ف مث الما لازاف الغ ماناطزرق تللشس ىداص» ايه هدم نرسم مث /اقاف
 ماو ىيغتلا ليببل علب ىاناب ريغ ندوق حلل ىإرق»ن عالما لاى مل فير اذا
 فسو.ءلاسراقيدصت لذ مارق سئادوردب نواي ني نلا» ايبجالا بيكى ساسا مل نوكسي
 لاو رنضىرز لل نزاما» لاسر بيزا ىلإ ميهنع رول نضل اسر سيكو امنا
 مايعناو مار زكاوفاكل قرف ىلع اومدن و فس وي: نين اوفاكم نا يالا رباظن ندا الل اوفداذسم ل
 ترسو دلل بي نولدامبن يذلا و حلل ىواصا# ىوميلا باه ىلا عطو مر توطسا وخر
 ترادما» رس لك ب ارهاواذرضرب بدال مال عمموب دم ادبازامد

 اهب |رصا لع لوم ب وللا نم لاصوبس و اسمر شرقا ظل يوسع جانعب نيكس ى ا نيبال عسلع
 .كرارم ”دال علا لاوثفا نضومي ىزلا للم اي اربيصو الزم لسلا حرت لن ادا حنا
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 نذل الج لم قرهتعم ارسل نم ةريي دمج تارت
 اونم!نيزلارئدزوت هل

 نبينا انمي ضزع لا بلل قسورلوق لس بس يلض:اونما نيلادنعانعيل انربل
 بلقلا سنفصو بسلك ن يوني ناوكذ نبباوورطوا رق لع بلت لكى روق نسل ىف و نير رفلا

 راتب تن بسلك. لك عما هرب امىلا يلق ف اذعاب نو اهلادرنم نامجضم اناوذال رجل اور
 بلقلا بحاصل تازصلا لعرب بلقى ذ لكل ىا لالا ةدارقلا ىف اذ انعم ىلا مقدقو
 تالا يلقلا مومتللرلوق دارتب الا لبق لحب ف قب ملظدل ازجا عيبتاكا#بسهقنلا حييل لضعلا ممل وقو
 ربع وم زج وا تدطم ةرك ى عسسل غد اذا اربنا نم رع ضوم نعال حرار حرفصلا لبو يول اوارفا
 ناك ةركتلا لع ملظ ورق اني وداد الا (ريخن وك ةورطم ءيؤرحم لع تملظ د ازاو رارفالا موت نول
 نوع لاقوروق هلك لما لايف عراشلا لس اكدازب لا موت الد ؤالا موت ن وكن اّضح
 لبس يشمل ىذلارمالنلاءانببلا عرصلا ل يثور ف ىا اهرعال نببا ناماب ايرلوكر ثم ال جوار صوق ىلع ميرو ىا
 ىداصلا لاقت اوما بابساروق سك لراردوردظاذا ئتلا حرص ايي طم هدحب ناورظانل
 هم ح ةان محى ف لغرا ناك مما عوشلا نو ريع اور تلا سابا قرارت كو

 قرم ن اب ب ومعنسوم ىلا نب الاياوج بسناب لوقو برسل ريت ف | لاو نوي ى اغلا لش نطع
 يلا اج لف يومعنم ند لييقو جب اىررتسملن السم اب اهنا تدع ييرسس قت انايوجس سيوف اذلاحب
 رلعلو لامر ايساى لال وصولا الاورموق ل م اين ى ا | بوم رق ثا 7 ناتبيبس نادر او
 هزب لاثمايىرملا نثر ص نوكرف نا لكن يوكل ايفل اصلا عفر لوق كس لاا الب اجب ناك
 لثراوم ل! نسا ى زلال اقول: صخ| كا" لوم | منرب نيبثوللل ىرنصو تامل اوثتايبوملا ||

 نبال ىارايلا تامئاب لق تكس ىداصو ىدانميببا» مالنا ريع ىلوم مي دإرلا ليتتو نيل
 لاس الذ تالا ىارارفلاراد ى روق ل* #0 عرتت الا يؤ زع لمسو ير تت ورا

 ملكرمالاء ارتب فا ذ'ارلاثمارطا سلا نا نسدرع امد ى:با سات حلل لميا»ل اس لوك الو

 يلق طم الو تمم نذاالو سنار ني ال اه موابعق ب سلال ضفتي اسلام اذا لاعإلا لل ربس ىم ا

 ايلاطايجت ن وتنال ب نت يد ل فق قال نجلا لبا زر فى وت اير قلل داس رشم
 ىا عتاب ق هلل ىداصا» مرو م نجلا لبا نمزنلا انلجتررللا نم ايفا للعلا نم
 (الكن زوم لا موعدا ىل امم ايورلوف هلل »+ نحو قضم لب ا مي لبرحسم يل لقوم
 نال تسلق انلا نود ثااتلاو لوالاءارنلا ىلواولابءاه لكن اذ ست زلا لاك نمؤملا لصرلا

 ثلا ظلااماوواولا لوثد عاما ىف_لعر لع لح ار لا ىلخ انرلريضتو لم نايسوبب ملك لغارب اننا |
 فن امم لمت !هزب هآرانلاى ا ىننوئد تروق هلك” "نببس»م عب املا كلت, سل مك ع لضخ ارذ |
 !"رم اظماوب هرانلاى ا شوك تكل بورما نوكينازوكمو ملم اود نيم افتسا روي سلكي منش

 ما ظ
 مدالضالثم ىانإإ اوم نيل رشح ولا لعق سيللوبخ ما دج ربك طنا ناهز نطَلُسريَب أتم هتازجعم هللا تي
 دو بلق نيتي © ٍراَيجِريكَتُم يلق لك ءلالضلاب هز متخيمبْطي

 !مرع ينبه نعرف اََو بولقنا مومعل اكباقنا عيتتلالضلا مومعل
 2 وعرخلاةدىريغ اهلا هل نإ: كىشوم ىل دكر نو ىدزطرإ) 1 كبالأب وج بصنلابو غلب لع اطع عفرلاي معاك اهملا ةلصوملا
 راسخ لايت نفر الإ َنْوَعرفرَْم امواهمضو اصناف! ىارهلاقيرط ليتل نحرص هل َمَحمَس نوفل نتن كيري او تير

 _:ريتةلرقلا لعلك و سكن ايو هبحاصريككباقلاربكم ينمو هنو

 وو ١

 6 حبس 7س ص سم ني سس

 قول زيعتج كايلي هما وي مدقت' نوازل ليس كوضلادف نحو مايل ابني يدك هَ نما َىَِل لد
 نيم وهون كَ نم اَسلاَص لع نمو هلال ىَْجم الد ةَعنِمم ليَع نم © اراد هةر

 لاقرب ورب لإ مودا أمرمقبَو سيق هاند, 0 اسجل نقب وابو
 م5( انقح ٌمَرَْم) بات نمل ©راكشلا هدما قع بلاتل يزعل ل كوم نأ لع هي نإ نسلم هي كرش دول يردك نيو 22 راكملا |

 مه نيرقاكلإ نيف رْمْلاَنآَو هَل ةعجرم اكرم ناو ةَرِخْلا ىفالو ةدعد ةب اهتسا ا اننا ف ةَوْعَم دز نيل ديعال هيل ذم

 هتفل اهو نءوتاد كلذ لآق ©ِداّبِعلا يصب هللا نامل ىلإ قرم ضف وكل لوكا بانعلا متنياحاد ا وركن هراكلا بس

 أِيلع َنْوُضَرْعُير دلت قرغلا فارع وس هعم هموق َنوَعُرِف لاي لزن ّقََحَو لتقلا نم هياوُركَّمَم تأتَس هللا دوف ميد

 ةكئلملبرماءاخم اوكو ةزحهرلا قف ةرارق ىو وعرف لأ ياولد لاقي دحلان م ديو ءاسم ءأحابص" يحول غادر قري
 لنه يأ يل قطبا نيل! فعسملا لوي راكلا ىف رافكلا مداخن نياكي ذإ ركذا ومنه بانع© بانل

 م/.مؤم لا

 رم
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 ًاهزقرط توتا باس © اينما مبا لعل ايلا عنب
 9 ”" ,سراكا ع

 !" يلع“

 سمسا ب سم

 ل سس د سس سس سس جت طع دع وتحت. حتا هج بج عج هيج 7-2 سلس

 ىداصا» لين مل صفم لري ل وللا ىنشو كرت وق نم لرب زب /ارفكا ىننوعرتلة تلا
 سجوو لت ىارلع افريل تو عت امن ارل وق و بيسو و لت حب لع اء لعن مرج إل ١ مللت تسلل

 ملا ىابب تلا نم لضشريال نمري نااطكح طوب دررجلان ل خرج ليد كبل ( قود ب جنس مدع
 مالمو فو انور تخل ةرابعامل بسس |نملاو عك إبر ش ست حمفاذسلا ةراهع بيس انيرلارزيو وعسل اولا

 تمس ىلا تلوث كيلو سل ل ترث ء امم لرب ال نم صال ىف تناك فك يدار لا
 يتلف (رج ال نولوقيل مارال سلا نع اهب برام كالا, هزمت باحبد كل قلت نمر اصو ملا
 يق الحل ةوكرلابةياهتسملا عزو اوا نانعلارابنا ىلع ةوعدةياهتس ا ىارلق نملك لك #
 ةوابتلاةروعدر سيل نحملا ليقو رشا الو ايندامل عاش ال هانعم ىو اسصعلا لات لكأشملاو ءربجسلا
 لو تلخص ٠١ اداب مررت ةزخألا ىف و امهضن ةدايع ى اوتدتالو تيم لرلا ىرتال م انسعالا نال
 مسلو تت ضووففص سس تولاو صب ىرور وعرف هوست اولا زلت ن وعرف ل سر اذ لس لا اب إبر طفى ا عودوا
 تب ايس اهاقف روق قبل 3 ىداما» نورت سف ابراب معنه حدو ريدعتب ع ايبسلا لك
 السلا ريلع مدعم لملاك اهضو مهل اف نيم[ اندلا عاولا قادما ندياومب او مارك يار ذن ى اا ورك ام
 نووي ل جت وأ تبر انلاو فن اسم مالكزاللا ةراشا مث قار انا ملق كلتا لم قزعلا نع

 نو افراز عرا ورا نا ىوي اه دانلا لع ةعاسلا ا
 دوج با لاقامي نقر كيلر ق يللا ص٠ اهزيزع سكاف نيترو مدل, لك ديرو نسل سد رزت دوس
 مرادي نوكر لأ اي لايف نرمرانلا لم نوني وبري ف اوجبا ف ن وكرف لأ حراورلا نار نعمل نسر
 !/ ارب الاورامللال ا قحممى ب قال لاو بميتملا نحمس ضعرلا ناب نزول ذر ريش اوج ىف جشسا نإ لاق
 راضلال م نوني مجاورا نا سابف نبا نعى ددانكا داسداهابص ينم دادهشرلو اسكس سور
 راف رشلا يازع تارا ىف لمه ميلا هيد م اورلا تلت انك يشع هرنع نوكي ناد نيّترم موب لك
 رماهاورامر لمت لري نريربخلا بازع توم يطع يال اننا لق ناذ نسل اي ليز تنمو نومؤمل امو
 مسمع يلا لسردع لأول برافع نم نطو زرعت تمماك يمملا يف يدوب نل مطرش م عير دانس
 سيينا ىل كى ثلا ىدان مايالا نخب ينحت ال عدلا موبإ ندد بدع ل ل اود دوماب بيز لص ناو لسو
 هافن ايور افلا باذع لمس لو يلا ناب بييمجا د ازربقلا باذع نمثل اب اوزييتسا توصي لعاب ملسو
 عمم اهنوويلا ف نريتفل معنا تسلا ق ري دومس» نارضث او نكرلس نان غول يقلا باد رسما مم ىلا
 هردب مروعا ىف ننس ئاسلا ىئوازرا ترعشسا لايلر ديب لاق دومسنا نتفلاغا لاقل وق لسى با
 هررَمَت وزو و اولد ا لوم اا ءعاسلا مول مول و روق لاااررقلا باز نمزج
 يلاللوثرلا نيرعالا ني اولشالوقيح الا وبرنعملا ود ريلع واول ع اسلا معتدل مل لاقي
 رشا ماهو اب ليطملمالاغوالا نم (نلاسلو ةزملا ضي نمت ابلل قرارق ىلركب يلاورماع نب اورثيكن ب ادور
 تلا بازعلا
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 كيدلا نيبنمؤملا صداف هواي َنَيْمكَحَلَق هللا نامي 03 كيلاني لاك ©رأكل َنْيِيَل لاَ ©راَثلاَن بق ءزحاءيرصنأكع قطف َيدْبْفم نم
 يلوا امنت ةنزخلا ىااولَو 9 نامل نق جوبر دقاق مديح يتميزون مسه بركب ف ينزل لَ ةراتلا نيررفاتاو

 ل َنفكلاوعْداَمَو ىلادتلاترفاكن مفشنالاناذ مقن'ؤدَقاولاو ممءايرفكك ى :١ تارهاظن!تازمجملا * يباب وكلن و

 لمراد وسشيةكالمارهو سان مج ثا رويال 3:2 نارا قرا راظنئن له ل
 9 ا عنا 2 ا ا ظ نمورسو رورو رورو

 ةهتلاومدعبلاى ا هيل مهْل واود زتعاو مهر نع مستر نَعَمْ لطلاء وربجلاب عشسي امون بي نكك ابر افك/ لعو غالبلاب
 1 سس ا سس تت تست و 0 هيلع اوزيل لت

 ا ل ساد و. دم مف موس م ! 1 0 0 2 سكب ع 17مل مويا ت لرب“ كوب حض ص

 6 َبْبِْلا سوم دعب نم ليوارسإ ىوب اعشروا و تارجملاو ةيزوتلاى هلا ىسوم اسما َنَعَ و 0 ةدنن ىاةرخلا ت9 راد ءوسمهلو ْ
 كعبت نمو تناو قح هئايلواومنب هللا ندعو نإ لح ار ٌروَصأَك لوقعلا باصال ةكنت© باب كل ىلوأل ىو ءايداه ىّرج ةرز وتلا همها ٠ 3 يس ع . زأزو ”فم د ا 0-0001 2

 00 5 . وثم 9 56 ماد وس 0 -_ٍ

 | َكيَِنِ] رسخلا تاولصن © راكبالاو لاوزلا دعب نووهقيثعل اي كيرلي امبلتم لص ْخِسَو كب تسمي َكيَِ نفعت مه |
 ٌلِيَتسَ هيفي هاف كيلعاولعيدإ عمط دربكت راكالا م ِهِرْوُدْصاْفام نإ > هنا ن اهرب نطْلْسرْيمِب نإرقلا هللا تال نر +هثس وام كيد .زأم د لاك و وى ردل9ا» هلع د5 54 آو ودم 1

 َقلَح نمر ءادتبا ِضْركلاَو توما لَكَ ثعبلا ىرككم ىف لزتو مههاوحاي هديب مدلاوقال ُمْيِلاَوُهدَتإ مهدت كمان || بام 5 وم مو و يكل 4 . 07 9 ٠ وه سس 9 8 0ك
 لوو /ةيب 1923 ريوس 00 07-5 02 لت
 ةراِصماَو ملا ىوتْسروريصبلاكدملحي نمو ىف“ الك شقق كا © َنويْضياَلر افللا ىط اكلك نكد ةداعجإلا قو ةينآغترم ألا

 نكرم , فلاال سيف هي , 0 : 7 02 و و

 نإ ١نج لياقمهركلتاى وااو ءايلاب نوطعتن © يولي ال ةدايز ديف :ْئيمْلا1و سم اوه ياليل اوعي
 مكبثأ ؤودبعا ىا زكا بيش ومما مْكَفَر ل550 َنْوُِمْؤياَل ساكلاركْكَن كَل َو انهنؤركلش بيرل هيباَل ةعاشل | مودم ط7 و 5 يورو واضرار دوق 21 آر 01 ل

 سى ور يشل ب .عا رك سو نو رم كح ل هال هع موأ 9 و م وج را كلكو نإ م وو ةرس ير سو حي 2 5
 ٌلكِجِْزَ انآ يرغاب 6 نرخ د ما تيكعلاي وءاذلا ىو ءايلا فب َنْواحْرَِم قدابِع نع نوري نزلا نا ودعبام ةديرقب
 اك ناكل ريك اّنكلَو نسال َلَعلْصْفو نأ هللا نإ هيفوَكي كنالقزاجم هيلاراصبالاداتسا هارحْبمرأَهَتلاَو وادع لك ” اسر” مم يام | و سخط و 0 هل 0 7
 ناهد مايق مداهإلا عدوقومت فيكف انك نوه! آله ئكن لك قهر لل كلذ دونسؤيالن هللا © تو "دف مسل ْ 8 7 الا سدس وو الأمءكئرو ببإ سأموت نإ الس س١ ١ طا را قس
 ىا ثوز/ ضوصول ع فصال دطم ل وعفم لييقو ةريازا نورك زي مليت لل ملك | م ةوطا سا. 8 ع
 قاالا نك متزن ئفوم و لدنك صنب ينل ل ازكب ليلك م تركزت ىا عرداشسلا لوقو لارين ورأت كد الع ل رع مج اننلا نبا ةدي دمج تاع

 ش راو لهل لب لع ليد وكل او لتر دلاو الاعازر عبو انو حرملا لح م م نامووفر وابهيعل بسصعنف نوفل اد فش ورط نورعل نالا لزب راما نوضادز قتل
 تر ورخالاوءيومنملا حي اوح ا ىف وترثملا ىلا عوز او لاوسلا لصالا يف ءاهرلاٌم' سس لوكا مد لاق زكر اننا يذلا ل اقورزرق كل ىوام»» ابيل ءفصر انا نمد نوط ام نحن منن اع
 جاى د بجس ارلوقو عما اذار ون عمت قالك بام يد لدم ؛لئسإل د وازمو ةرتحلاو ل يلجلا | | قب متنا لسد ىيظغت و اليوم” منبركذ ىف نال امين ل قل مناد اللا بص دب وق كام“
 ريامالابريومب ب كسا لوق نا ىللق ناره اي بيل شلا لاق ب رايرهحلا لاق اؤادروام تبل اين | | يازين طوملا لم الملا لعلب (نطادراؤلكلا قع ا اريفورحتلا ةريعي ىا مانجر ملوق نيارحترانارعبا
 امض فل اذان ورش لداهدلا ناب بيجال باهتسماطووثريرق ناالا نارب اما عملات ل هدعدده | |  بكدارم "' من ةوكرلا بللبدرانلا لبا مير تف ىل وتيم نعرف ةدايزل قوم بج ا! بلدا
 ىلا بازولا نيلرق خلا فراخ لو ليي لدال عرس ينرلا مايا نى اميل ردد ىارلوت لأ

 درس اطل نرمي اذ ناورب رولر لئاف ل صك ال شمسي ءاهدلا تقدمنا لك يفكر جلا ل ائااضسبي اهات قلت 0 لم 5 00
 طورسلا هزرب ءامرلا ناك اذاذ اب اقوم نوي ناو ثياجالا وجم ل ناو ع يطتش نوكياذ نا حرارعل ١ نف لاق ايضغو ارازسما ى ا ىكعتلوق سل نياك ييعم”ن او بضل وخط نم اني
 زكا نعل (اقس لادم 0 يزعم ى اي كس ديضقر تلا ىار يئس
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 نااللى مم ىزلا زشنيصو لاحت هدام لل ةياهبال اف لاب خدي نااماورلارلبتب نااداف ياهالاي امم ناك -
 نالافرل نيت الا داعرب لل اهب ثلاوحري لصد نم ايدروازل وتب اجلا نرمالا ل ضوغيو لات بلاوعدي نا | | نوذام ا لسرلاب صاضو|ىرتكا احلال يقواعلا نوعي لسم لتنال اي ركز نب ىرعت لس اريل
 هسا جر عيطقوا مناي عرر مل اءاع دامد رتب رف ذ نيذعر فلي نااماو ةرطلا فلز ن اهو اين ل لجأ | شمع ابان انير نا كريكسلاضمردمووصقملا يني طعتس اور وقح سسل# لا: لاتقل لم
 مق حلاك أرقى واها» ل ب اهسايف توهد لوفي لاق ل مجتسمب_فيكو ثلا لوساياولاتأ | ميالذاهخن ايا ب قياب ع: بر لولو لطب زماني يمال دوز لا كلاين اذ تسر لا
 نانو ويحرر ها نير يضل يلا نف نا ل صمم جل !ندابع نع نور سس نيزلا نا لوق دم د هردبام ير نارف سنن تولصلا وق مكس »باهل لاف ل ادق نك دنم لاوق لا نانو ني ابل
 قواه نعلق للك ىوام» لصالا زال يلا ةراراعشبو يرق وجدل نار ارايذاذاجبأ | ناكر قورععلاورجا ةولصو عب محلا ناوبسايع نيا نال قش ان كو لمع اي لوا نيب شحن اووخلاوتراكيال
 سبني ثلا يشر ساي نب نطو لسو ريل ريدا لص يلا هزار د ةداهحل اوبداعدلا / السماري لالا نيش_ل# نول كني هرم زيدا نابل ثوانعب ل لو ينك نايلرو ةركي ناار لب بمجاولا
 ل8 لراربا' ل طما نو لس ل يتو م وبلاب قو ابمدل مث ءدايحلابر اهرللم يفت نرو مدزفعا نور مول | معغ ادت نرسل وتس اغا ل4 بيل للاسم ى سس لا يبب امى خلاب اي
 يلدا هدب نم انر.إ' لج ى زيا تلال هلل 4 "رب يلاورئإكن بال لومجلا ةنز ىلع ى سدح يورو | | تفاعلا نمو قييم ل |. وبدو ةوبنلال بكب وف زا نم (ويصخ مهلس ثنا لوف الاو اذ مالا مرا
 ى ىزابرةهلطع ىواصا» لاننا هرب نم ةدابعاولر ثنا منكرا لاق ناك لاحت درت ماما نإ يلارماخانلواذل ع ضو مالا ك لمي رك انم نوكبد ل اهرلا اندبجاص نادوعي لاف تمنا
 وؤرلا نإ سموا لضفم لقي ملا لضفو ريل لو ١! ىدام »نازل ادام نموا | لإ لاهرلا ا ةراشانارقلا سئ يي“ لزم فاو نتا لاق منام ىلا ني واور لاهرلا مث نوت

 رثكا نك هوت قلل كرادم»» ءفاانم لاب نوكيا بل ذو لغتي زاوي ال ضف محي ناو لضفاا يت أ | نع ةذاعتمالاب ألا اقن د تمعباراكناىف مارب د دارو ةداعالا ىدلق لش عل» يلا هزب
 وون نزع ميغا ننال سناك نك لو لتي طهور ةرمانا| | تونس ديالا ند تعب هوتيل ولدنا ين لاقل
 رعيتساوهل ثا خلا وا بسيط ل باجل او لوشسملا ىوقسيلامو ىو يحبلاو ىلا ى ونسي ابولق تيل ١ لراس «راذكم ظن ناسنالا ناروقدر فكن ارنا ناروقك دوز ادرنلا لضخ نوزع يزف من | | - بلا قباساب تالا طابت ن ايباد" لوقف لك لاورلا قلنا يفلاو
 نو لج كى داىااذ ةداي زروق ن سح البام نوب ىزلا لس الو ىف ىف وق حل أس ىواضميب ا
 نا ٍووصتعملا نا ءلصلا لوطي لصفنلا نم يدب ال ضنا كمال رت ريا ىااذ ةواررنر ينرلوق نيل اهلا
 راما دما نو دع لب ذايير دز قنا معي ملول ور يطوق ليعمل حن لا ءاواسم مدرك ذو نمو !ىدا سي الرف اكل
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 نتي الو ___ملظانمن
 ًافقس تيمور ضرالا 2ك ل عج ْىِنَلأ ا 2 نوني هحازعجم هللا يأ ياونأك نبل كن ال وه كف |لشم ىا كوي كلَ 58 0 7 ا ل ور وهلا ل او رم ه4 رط كار سو ١ 5 ىوو ممملا

 هو نع ومده هلل نلوم 9َنْيْلطلا بر كلا كبف يكل + تلبدلقلا نق هك زي روض َنَسْح اة ْكرَوَصَو |
 سس 2

 فدا ًاًملوا نود نم ابعت نوعي َنْبْيَلا نبع نأ تين نإ لق ف َنْيِهِلطْلا تي سوني محلا كوشلا نم *َنْبِيلال نصل
 ةَفظنْنِمْت هنم مدا مكيباقلخع بارت نِضْوَْلَح يلوم © َنيْيْطل تر ملم نأ ترون نم سبجوتنا لئالد تتعب هي وسو . ساو 1١ 25 , داويدعص ورد و كو د3و”ي و و ةرمزوء كو ملا وز 5

 نيعب ىلا ىلا ةنس نيثالن: نم مكبوق لم اكن وكلش ودل كنب مفالفطلا عم اكذْلوو جربت ظيلغ هد 33ج نووي ىم
 7 ب 5 5مم و  !هرسو وب وص ر م عيد ه4 كي -ا مه رموف ىل وقص ذا

 اَدُهلْبَعإَو اوضيعتمكب كلك عف ةحوضشلاو ضرالا لبق ىا لبق ند لومي ْنَف دوار جبنو نيل مف اعيش ري
 نوعي مئاَو يت د ايعياداا امى تيب تبل َوُه نونم خنن ليحتل لث الد © نوت دْكعَل رادو سحم انهو جس جب
 النا كليا ف ولوج َنْنْنَلاَلإَرَت ثلا روكلملا لوقلا ىتعش ضئتلا دلال سنع دجوي بك اتزيانهتي يجدر نونا مهب نك

 د1 م سم 0 ا ل سس سس لسع مسا

 م ىو وو

 ٌىرَبَف ةكيرافكمهو ثعبلاو ديجوتلا نم كي هياكل ميو كارقلا تكلا اوبن نيل امبالا نع و َنوُفَمْحُي تيك قا نارقلا

 .فوذم بح تبمدق عا !يف نوكتن لالفالا دع سطع للَتلءادا شمت مقا لاش ذإ مجيدلك ةبوقع هني
 أم نبأ أتسيكبت هل ليفت نو دقو 6 َنورَجم راك قيد مد ذيل فاه بنورك 16 0 تريخو | ملجرإ ىف ىإ

 محال يحاول هادي كبف نص اوُمدَو يول لب مهارن الفاء اولاغ اوْلَص الوم انصالا فهو .عمابللا نؤذ نم 0 نارا زةنص
 211 حب ناملاوبإا وه لالض!لشم ى اكل كاهدوقو ىا مكي ركح ولا ن ذك نم َنونبعَت اَمَورككت! لاق توضح !ٌقثاهأيا

 ب دتاد نورت زك جيو ثعبلاراكل او كلاوظالا نم قيمي ضر ىف نوعين 531 با نعل كلذ اضي ما لاقيويبرفكلا

 ش ,رد يرغلا 6 رش و 0

 نا هنييِف َككيرمأَاو قَح م١6 نعبر للا نمو نإ ٌرْيْصاَك© َنْيرَكَتمْلا ىدام وقم َنْهَي هيو نيل مكه باو ايش حرفلا هلك مارس هعر أ وم 2 9 مو رك 7 2 7 جاب نى ج9 ١ ١ رخال رع ص ع ريوس كي 300

 نال الج لع ةريتعم ار سئل ام ري رج تاتي
 نم لب بسال نيعوصخ الفري اي نرحل حملا ملص هيلست هزي لري ازا قت حل
 اعرانعم ب لاو ننماملا زخم عرراضملا نإ ىلا سكي راشناو لومي لعام لش ةزهلا منج يذلا لكلا رلرق و كنك
 قيل لاو نعذس نايل ارق شالا لى لارين ارلوق سلس قداس سبرطلا رونار زنزخسملا
 مروصٍن مح او ىف  اذلاو مسن اي قيلعتل اا نصس ن ايبا روصو قو نايزلاب قلتم لضفت ناي رعب ناكملاب
 ءاضعالا جامو ةرطملا(ىدايزتماتلاىبعتشش طاطا م رعر وت صا ميوصوارروصتلا نبين اسحالا ناذ هر ين
 ع ءايثنا معبراورهرت ملدا لمس نم( هت اينرلذامل بارت نقلك ى زل وهل حط روعما اولا!
 و ةروصلا سو رييررضسلا ىبو سفلالا لثالد نمش لل اوريساوبزطرال اور اشلاو لبطلا سو قانآلا لئالد
 ىا رز مد | ناقل رت ىلا" ىوام #1 دان اددارتبا سضمالا لش يفي انمبب هكذ تايينلا قد
 بيؤرتلا نمش انومورازولا ةزعطنلا لصصا نارا شعاب ورب اظ لع ملل راتبا حبو ف انعم نزع ء ماكل اذ
 (نولرهلو وق ىف نونمؤلا ةروس ف لصصفو بتإرلا ىف انبنب لب لضط عزك مرق لال ىواما
 [مئاانازلا حمرلوق و رمل نع ىراعلا رطل او رب نضل نور فزع از ىلا سنس الس نم ناالا
 نعم عم لفل ورغم لاملاذ مكيف فاكنا نم لاو لطف نا اربجامو لاحلا نيا طلال صت عم ايرلوا
 قوام اورظيل نيزلا لفطلاوال اهترلوت لذ نمر عم اوورطملاو ىرنؤملاورازملا لع عقل ندطلا إي زول نا
 لوا نم لفطا مزنة حش بيغ دب ايث ماادري مذ حش
 ال افملا نزور ككعس نابل ردد ىف اذكم اوما ئايتسدا دنا ىلا ذراع ل محسم ناا لايلولام
 - ولحم اوزلتس ىف /للا نناريري ريتش سب لاضط الا ى ا عما حئتوم علو سنجل فظل ىا
 عماشلا ابرد قدرقمىرخا كلم ل ؤوطح يحتمل ىس لاا زل و قل 7 فوز
 لمت مي لل ذ لاذ ل عفا وقبرياراشا لكلا وت م ةرداصلا لااا نم مرن مورس للشملاو شيل و
 الاب قل ا ل يدق رمق لس قر ملم لفل دوبيزل ميل لح لح
 يلا لت اازر صخر وكن ل لوفلا نعى بولا ةوزرالا بتعلق حل لو ونهب كلذ لحي ىا
 لعن ياذكر وك لال وقل لعبور عن كلل والاؤرل قحم الا ئب درع شوو اىرارير ماض اف ضر اييدادارا اذاذ ازا
 الو لال يس ابل ور ع نين هدوت ةرارالا قلعت بقك ادلع تدايياوزرا اذا نعم اوواكالا

 مورعن ع ينكر وكئملا لون ازرو لوق بنا والاوروكذمما لوقلاق حبق هللا للا ةدع يب
 | ذاذ يلا نش ناصع ملا م لك لاو عنو لع دور ث نم اديس رج ئداهراو الا نا نم اذواهيمالا
 رضوا رينز وكم ااولزكن يزلا لق ىلا ىوام )ل نحل يوصي هدامبءاريرياماف ُداكرادانا

 ملون والا هزي لثد مزلا لش بوصول وزد ارتسربتوا [ئنوار لان اييولر بك وصوم ا نم لرب نولي نا
 لوتدو نومي طوق نم لمجال اوارتبب نوكي ن ازوكمو ملا عبس زن اهم لج نويل ]وش
 بتووس نااوب و ورتب حرصررّتم لاوس باو ىلا ةراشسااؤل نحمس ذاق ىلا لج سنع اورئراَولا

 امتار ومالا نا الاا ذا نحر ذا ناب اوجاعرفتو سم !مويصا وق لضصومث نم اهلل اذاو لإ اسم لا
 - »»  لايّقَحسم الا لميؤحماو ىنماملا لكل دي ظفلبا طرب امهاووطقم تن اوت سل ارايخا ىف تلم اكل
 نيامكا» لس السل اياه ١ اهبي نورك ازوقبراشايلاو نوزم ا سملاىلارءاولاو نوبت تيل

 قص دقبإ/ماظداذ لبث كا سراطن اكولد اسف وكم نبينعاب قريد ري از” ىئارت تبلد
 دباب لاك نورقومل رعت انيس أ !رمارم تاالا مث !نوريتراز نأ لقرب اظري الال' لريو ءانعم

 اوما ةصلش اول خروقولا نع يل لإرتا م لئ لت حلك ا!راناروقو نوريعت

 اوعرن ناكل لبروعسل اولا لئئازنلو نيل اولا بر لك يعلو باسل ماتم ىفر يب نحملا نيو مآ رايات دبع
 انييرتبص ل كو قل رتل انييارذو كام !/زبل نظل مند بحب اير بن نك مانا انل نيلي ىا ايش ل بن م
 لضم لوا ةزألا ل معسل نور تسيل شميت ل فاكنا دلال نجي يظل للعلا كلذ لشن ى الكذب ف
 عفالوضت سى ا يد لبقن م اور نعت ملي رق ! لو هأ اوف اص ملاوبلاط تول قيعشم [نارلنالرطما م

 الحى و اعلا لاو نر .لطاب سنناكمانصالامتدايعن اب فارغا وهب لم منشلا قاف اراكشن نب سو عمال وعبتالو
 مضطرا هيرل/انسعالا ةدابب نم نوُيرمالا لو يف ان نا امي مجم اوكدن نال لم اوتروق ىا لول ا!هر ىلع
 لمت ن!لا قيام باوب تعم ملرق حمل” رتل أمم نرتن البت ازرو نعاولضعر وق نزف
 ضلوا مناب باها ن ودراو منا نم يسصسشلاندد نن وربجتابوناىل انقل انتو ائب لم بل
 حرطلا نم نئاكاب بسب ى ا نوعرم تك اهو لوق حلل ىواص م مين زفت زعمت نورتو مهبل[
 لضم شبل قيم ولا ىونمر شت لزق سلسل كدادم» ناوالا قدابجد لشاب قح ار ا جرو
 قثلادعو نار انرلرق لس ىوام » (ةلابرصخناذلو ىوتملا مةديانا و وريال لوضرملا نال كوبا

 طرمن دوك ظشلاب لوو ى امنا ىواصلا لاق «لنربدوقو لوا ىلع منلاب نسرووو ولمن سلا نمد لست
 تللاطس وت تارا سر نيرافلاب فيت اانرلق لس ىواضال د يعوورعو ديما ومف ىلا
 رشق حرك لوقو قرم اذلا اموبس سيف دم ا لذي لو نا نم لاص ئرمرلوقورخؤم أر درزي ذنملا ناد( فيرجن خلوق
 رك وف نيونل او وق رشا( ل مشل وا لف موق او اهنروك ام قحلاو تري زلاام نمل اوبل عفن لول لوقو قيليحتلا ا
 نرلؤمانبب نا لص لضخ[ وق وار اهىانونلا نمل اوورزخر لوقو عل ايري انو وف لعفلا
 واصا) يذلا لمشو يل ابو فلاب سركومو نونلاواراهبورسكلاب
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 بماوجو كتايح فيلذعلانم هب مهن ْىِنَلا ضب خا كّونانونلاو لعقلالوا ريشا ينعم لول رش ازادو تبغ دم ةيطوغلا
 0 0 ب ل

 طقف فوطعملل سوك لملاباوحأق بانعلا شبا «لعتف © َنْوعَجَرُي انّيلإَو 042نعتل بق َككئيكَوَتْنْ واكل! نف ىافقوذنمغ طوغلا
 .٠ دك 0 ١ ش مس محرس ١ هك و ب 999 رص ا م( اخس و رسال و وو 2هلص وص و و 0 ا

 ىننالا ةيئامث ثعب لاعتدح امر *كِيلَع صْسصقْنوَل نم مانمو َكدَءاتضَصَق نه ْمُهْنُ كِلِبق نمت در املس ْلَقَلَو

 نيبعمش نال يللا ِنذإاَلإ هيأ قي نأ منم ِلْوَسَرِل كامو سانلارئاسدمىنضالا'ةديراد ليوباعسا بوم ىنفالاثعبرا
 هللا . سوق مظرووا سامو اا سي رس نس ' 1001117 هع

 4 ءابضقلاروهطاطا 6 نوط كَ َرِسسَحو اراهيب نكمد لسرلا كيب ضف راف ىلع باذعلا لوزن للدم جادو نوثكيرم

 بكل مة غلاورقيلاورهاظلاو ةصاخ انه لبالا ل بق ماكل اكل لَعج ىلا هلأ كل لبق حقو لك نول ناخذ سانل اوسلو |

 ىلا لاقثالا ل جه روضة جا هيلع البلو توصل هريولا» لسنلاهر ىلا نم خذ اماه رْكَلَو 6 نوت اَهْنِمَ هن
 ماهفتس © َنوَرِكْدُت هتين حم لعةلاللاوثا تأ اق ثوبا مثيري وق َنولَمت ربا 4 نفسا ِكْلْعلا لع وريلا ف اهّيلعودالبلا

 وهنأ منعك اوك أهان منبه بتاع اكتفي ا ووطني ضْركلا ادري ِِصيَلَفأ +خدن ا دوردرتل قارنت خينصت
 ىا اًوُحْرَف تارهالنلا تازججلا تميل بانل © َنْوُيَِي اوناَك اريهنع ىخاأَي روصقو عناصم نم ٍضْرلا قارا

 أ اة[ هلق بادعلاى © ندرك دي اناا حهب لزن ّقَحو هل هيركطم كدضو ءازهرتث عرق معلا نق, ل سرلاىاْمُهَنْدعأَمِب راقكلا
 , | دين وللا تكس انس بازان كل ضعي ثقي كيم ه نزيك فف هيكل سيرك هكدا لكم وٌ نباذع ةدض ىاأكسأ 7 1 رام و 97 رو وراك وا م ل5 أل حر سوو 0 ١ ممل ا 6 ير
 <71 3 5 7 0 3 ' » ا , 1 نورك َكِمضَرسيح 5اتعلللو زن تقو نامي لا مهعفتيال نإ ممالا ىف ةداَبِع ىف ْتْلَح نق يلا هطخا نمررقم لعفب ردصيلا

 هي | (لوسمخو ثالث ةنكم تلصق ةر وسد كاان لبق_تمقو لك نووساخمهو صحا لكل مةاوصخ نيبت

 أ ماحب تسيب شاي تل كريم كنك ادشدبم تودحتلا نمكلا نو ليت مم هدارعرملعا هللا ردح وحلا نول وللا شب
 نارك ةفصايدي برعلا مهو فلل: ل ومهقي ض َنوُمْلُْي تاصّقب قلتم روز هتفصب بئكوم لاثغأَ رع نرَف طعاولاو صصقلاو ِ 7 1 ال سوف كوب ا حم با لا فا رسع 0( ل م16 را 1 ظ

 ىف ابيل نارلولاوماسنلالمتي لما لعن ودم قد يطيل قو ةئيارتبا نمد لامجالا اذه ليصنع لمص «ومطا_سا 7 5
 نا فس ميسم يلا يس نمل نم كفل نين اهرب عمج الرو بروما نعرف نر سسلاوبمو عرول بما د الج لع قرع رهاقلان ل ةري دم تاقيلت

 ىلا ىوامر نع يزمزدوكأ بق يع اورو ايلا ف اطواق 1 ري اولا ار ار ولم ا باو ةدقتول ّْ

 ورأ م ا ىبثب ةرماجاواهسالا ىف مقروملا نا لذ ورسلا تاارأ با لقي لف ارش ار نيررشنا قارؤز مورق لازفوقل عرراشلارزيب تونك يرن باو لئينوت وجو نولعم لوقو نوعي نيل اذ اوت لوقو مج

 ىلسع ءزمناو ةزمبلا جل ااوريمب لئاوق سل كس ىواصا» اساميال سيرخا ى ا ىب بميزع شا مزن ارناف زون هال ئايحف مزون ننعم زل ياو ن وكي نازوسو لاقالاانياقدانميب نرشد |

 تلي ىواص" ران ماضتسالاوؤلااورينملث اوزج امَيلاو يلع فط اهداقلا ضونح | | سلو رقهلل_» ىتناوملانيوف عروج فرك زيراضتق ل ارثرش ىلع لريو باقعلا شا ةرثألا
 ليّتو نر نيئرذ ىقولا نما اهامبو تانيبباباؤزيتسالاقدن الر نرثي لوجو دهسا حروق.( | سا هتم مب ايو السد كلبق نسدرق نارل لوقت عقر شا ناكل سو ريعزنلا لص لئلا اعلا

 ل , مايرلا وس 9 : . || بسمي لاو نورظضو مو نأرشلا ىف مر ابا ررذ ىا فيلل (دمعصت نم مث هي ا ا ل ا
 عم دا ]يارس نيكو عمى ا داير الا مع اور صو ووخش ثملا ىكوب اوس اذا اوف كمن اف فس الخلا موا نول رمال رش ليتل اشكل ب ا 4

 2 لل تكا اي ال ال هدب 7 افريل ترجل 0 0 ه فلاي اهلا ايئالادمع كم السلط رلع ل وسرل سلك اور دخر ثلا ىر قراوخلادؤ ىلا نعاك د

 تافئدالاب لييحف اتملا باب نم نوي ال ناو نوئرف حت ناك ايل ىل اتم انبي (ر * | | اورام اوىبخلالاكى فالأ تنال كسكس حدرلا "شك يا مثب ىلاعلا ناك ولنا 0 ا | تارت تا
 لميا دلو نائب ناريلاناكالوقك غبن الو عمال نسال ع (ىمال نوللا ىمىف فرت لورا | | لا نورشمعو عولراو فلا حمام لاك ايا ةدع كدنسلا لوسر اي تسلق اترؤ ىلا نيرا مالا نع
 ل ومن نوبي ن زويد ملت نرخ مران ماقا ارمقم عنب رسما ليمن و لش باو ابان لوسرل ناك امورلوق لش لك: فش ارز سنن فام تسال لذ نثلسرلا
 اللا كلازري رضزةدلعل اا هداهعاف سمار ق انيمى هلا رس ادينعاى ارز ى ني نفس لا نذايالا أب ل اينا ميرو اول ناك اموبلسرلا نمر ك  سرارق انا ىننلادانع تاي مارق
 لنوللس ليج ”دوعسالا أ اذن( فلس لن اء زللجتسارق نام مسا نالت ازعل مؤ سقواك ا ىا نولولرملق هك كرز" امي تاتا ىف ناب دشن اءاشي ناالار توت رام ةياب لكنا

 لذلك اف لوشملا قسمت صمود ميا ثلا ن دلو تفصو ةركوب ويراعي تسك انا أمت | | ليا ربط( نيل اولا شيم سرق د رام و هريس نزابالإرهاب ىقاي نا عيطتسم اللول او نو لص

 . م 4 9 سلايل ارايرماب .٠ ميس هدا 1 0 2 0 ل و ولسمو

 نيلاو انويكن او انارغلن يت نوف تازوكيارن» لغير و و طل, لاي ىرفسب وصولا 0 9 0 9 0 0 : 006

 وباكارضخ رادار لادا بانك مخل ىلع مزن وان رز طاكورخلا نماادرناي/ن اوبال | روق يلا م يسن فلاب يام ناكف ن ايالاركذ كنب. و بسن ا لطابلايرلياقنم ناكذ قبل
 ظ اندويذنورس | | لييتتإلا نوساف يورو هل لس "شسوي هروب ايتطاب كابس لوب نار اديق مف ى
 ىف لي فذ لس امم موك نام اورانصعلا نالركذ امي لوااناىا خلا ءارصتلا رلى ا وقل وركذ ىزلا لس واش
 ىارصاونلبالال يقر رق لل لحب م ءازمتلا نم ةرايعنوب ىلا ثلارعا نبل ع يقدح ضيا لف لالا
 امنم اوبل ل وقد املك يَآلا ع اذهل اميفر هوك لا ىب امن الرجالتااوبس لوقا زر و يالا ىبمارنالا لي

 و رو و

 هز جهل



 ا

 د ب وو ملل رف

 ما

 هم م سس ميسم

 وال ني

 ا مكاو عبط ندد قخ

 | تال الج لب ةربتعمار بيس انتنلا نم ةريي مج تاتئييلت
 ى بسن وطخ اول او لوقو سرلصف ل م نوط يزل ضء نر رت تل

 سلتول ىلا رمش نب .يدارطاو وانعم لضاازرزلا لن وق يل لمجال ضر
 فنعم لوبا عيطتتسن الف ننس شان باج نا حلاو راطلا ءارتب ا نم يس اجب بككيبو |ننب
 نم ياما دوتو لعاب /مع ف نوروزوم من انرزعا لصون | عطس الذيب نس ئتان ب اججياو

 اود لاق اكب اجلا نماوميز ور ازر كش زم اناازنا لق رق هك ىوام» كج نهد انتم
 تح مثار ئافم تمل اعبطو ملام ضورغاو تم ىلام نوفق سنن يشب ىف الامل لال ءلطاب باج
 ديتول عن عرادانا لب عرامسإلاو لوقعلا بعت لني ىلا كل عرارب سسسلو نارام بادب مكتيبو م نوكب
 كريات يغسل ىا مكسر انا انا لقرلوق هكا" لاو يلقعلا والا ريل تما ىلا لاذ
 قو بيش لما زرول ون ال رهجوالف ورعبنو عة وانععب منعت ىرير شيب او رعسرماوانا لب نيا ىدم اك

 م م ريان سنن سسل كاكاو ن يع ماورلا مهلا انا للا لوي كبل انا انا لقروعسلا ىلا
 ىلا ةراْسا ضو ةريقعل ادوص نر يلع م ! ارث ىا هوزوغتس اوزتومل باج نيو قش نول
 امرانلا لف عروقو لا هركي كرف ويل نا هركيي تمحى نعل يولع م نلاور (نوعتسالايالا مت ال تم ارئسالا نا
 حراق! لل املا ن ل ةزخكآل ايرفلل اب نرقو قلما عم صخن انو ةزكرلا نوتيلا يذلا لقتل وام
 مزاومان وعي نزلا لشسو ىلارك اك رلا] رئايثو توق لع اليد نارشلا ليس ىف ناسنالا.ل ياذا
 عن نم نيم يزوتو فيل وتر يبألا هزي قفا مشعل نوت ى رم نم يمس ورشلا تنانير أعنا
 ىحم او سىقلالا عال ىسورشلا لازلا نولوقي الن يزلام/ سايعن ا لاّواّسادا ل مسيطتو جالا

 متو تضر قارلاو يك يالا ناب لكي وميت ىلل ملكت اف يصل اب شما نيرسسفنا نورطبلا
 قواصا» ُلاتّلا ىن#إم ىف لادا ترصدارلا نا باوجب اد امين ام مني يت اكرفابر ما كاتب نمي لف
 عبس تاولقلاناذ رتداعك اضدالا ىارلرتو لوتي ناري لعن اك لا فل !لافداو لق تسكت
 قساون او نيو لبا دم ف ىا نيد فلوق له لمت » طعّمف ناين ترابج ىلا وعبر لانج
 ار ن ادني تلج باتش زارب سم أو تنو كس اريارن قلخناب رك ساوث نك ريرف اير ظف كيب
 تالا عئرلا,اكماو ن الل يبت فارم ا نمو ضر شب ا هاريو نو ركر النو كم ذئاب قيس
 لاما لق داهيدالا نكما ناور يخالادنعو ايعلل ور انهحالا ئك + لمار ابغا ايت تن اوونصملا نيا وأن ع
 َْ قل اد ما اوربت نبا جرم اعرف مدروازكن يمل اورهالا لزق هقل رس ىلا لاا لب

 قلكل اقف ضرالاو تاوممسق لمن كل رف لسور يلع ثلا لست بنلا او وميلانا تازؤصلا دايس الا
 ل“ قرصي ضر سا نا لايام باو لا متو وق هيل خس 7 نين الاورعالا مول, ضرالارسلا

 م للم ببر عاوفادرعت غوسملا ناب باهل رو رفال نوب ن ببال عمج اورثنلا ىوس املك
 بابان ل تاعرييرلانماعلاوءالقعلاب ص اون عم ١ازر نارصكل اوس اةراغانؤنلاوءاين ب3 هلأ
 رق لل م لعبت ضل ا فوز لع ذطسدا إف ئ اجل ل لج ملف وغب
 نيل هل( بيلتلا سن وؤلس لمن وطعم اذ نولحجو ل عروق بسد ىنمالا لص اقل ىزلا لص
 كلا نع ا يكسما لااا مسد امبكن م ىساورامل لال للعقد داب سميجاامقوف نياق ىف ةزمالااس لين ان مّن
 فلس لا رغم امل |ىلابجلاو نضراما نار نيم ناس الا ريل شوف لاّينلا يبل هز لميت ىلاوتر تلو
 امبرلز نبلاّسلانيديلاردب نادي ىو / اياب دوق هيلا لمار نار اهلارلا الاوب .داظفام
 ,لواافاور شك مت رين ارش, حت ىف ءفوكلاو رش ىف وارذب ىلا ةرعبلا نمر سل وفل رقم تانهسيفف
 نييقلارلا نموا حب ى د تس يق اسلان ثريلاعم يلد الا مايالا نت مناكل هرم الن لكى رج اول الر كؤ اهب

 كيبل كفوا 13 ديل اثرت دسم 115 ىبل واكو لوق اسس © نؤمن
 او ةلاكملا اما ىو ْكفيركبدأهئإَلَف اننيد ىلع نوير كنيد ىعٌل معاق كيد ف ضال بح

 لا نه نوفل يكأت مه قرا ردشو وكلا نووي نيا © نكمل بان ةملك ليو ةعاطلاو نآملاب
 _الوالا . نيبو اهميرجوب اهنبب فلا ل كما و اهليهمتو ةينانا ةزملاق يقنع اك عوطقنم نوم يلج 2 ئإ] تال اول يحوم
 1: هللا ىوس اموهوزملا عجب نيل كل امر واط وانة كعب ديالو تا نامي: ضل َناَح يلي نورك
 ظ تباوث الابحار ىبنجالا لواقللىنلاةلثك لعد فطص زوو فناككم لجو ولعل ليي نوتلاو ءايملاب هعاونا_هالتخإل

 ةعمرك د امو لعد 0 مامت ف عثادعلاو سال أهو هيو م.ق ريف عورضلاو جورزلاوهايلل ةزثكي أَهِيذ كرب هاَِقْوَت نم

 هن اهف ام ضمها قلخ نع © َنياَحلَل صقتتالو نيل ءاوتنسا ةعيالاتتساىاردصمل لع ثوبصنم كوم اب لا دع نشا موف
 | وا _ :ريتتاط ىالاحلا عضوم ىف مرو ءْوَط امكتم ىدارم ىلا ًييْنأِض دلل داَهَل لاك عفتزمراذع. ناعم ضووآمَسلا لإ صصق ىّوَتْا

 | ._ونعم قايردال ءاعس ىلا مجري د يوضلا نْمضقُم ةتاذنم اعهجاطخل اتلزنو !لقلاعلاركلملا كيإذن هيف © ٌنْيِعبْإ انبف نمد كلو نيتهركم
 : 3 ْ ب 5 ير ا 7 ا لا ْ

 اءاوس انه لقيمل كر نل ومد |قلخاقو نم ”عاسرجا اهتم خرق ”عمجلاو سيمخلا نيمو قر ٍتاَومَم حبس اهييعئاويلا ةلئالاعمجلا
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 ١ ب
 برع للا

 ربا

 ءهيلراوماقسا3 ردح ل اومقتسا رن تى
 و

 ند جس سس سس صح ب يس ل ميج سس بسسس عييت لسع
 و ادحل اراون اك تا

 ا

 ب تاوث الام دهن ىلا رجلا ل جت كا 0
 و - 08

 ص سس م و سم امل ميسم

 0 الل 6

 سور اضم
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 | ىا رت كلل ل» ءاماو نؤرقلا+ ىقطناب ناس سين اريح تاونمس ايف قوما
 | ل لو ى' ىداضيببا ىف و عيال'ل م اهرب قزللا تاو الار ست مو رعم ىزلاو لوقو لارج لحج تل لعبا
 رزيععلا ىف ىلا قرشا سمت ىف موكا ل اورنسع ىفو ارب ىلا ريا رم ترس تلو كم ايا را عسل ماير ويارا
 نانا ىف تارقالاورمَعَت لوالاىف لايجلا لن مل اامثالثلا من نررق كيل حس درر! ل وروكرملا
 رم الك مالت لعرالا نلغ نم نيل لص فش لوري زرت روق هيلا كار وكرملا ثددل يف رحال
 ضرالا قلو ريرنع نيالا د ١ اند هرم وروي لحم زنا ىذنكزلا لات راوسب السم (اللا لحنا
 ل | صر رق و ضرالا قس. اهسلا نضر ياني طس كرير يسال نسا محل نياك
 ضل اوان اع نبيا نعل مو مم او بتو لو الا وب ىزلك لاه راسا ىزلاذرساع ى ع ابحر كلن ذر دب شرالاو

 رءارسسلا قلخ نع |يطسب ىا !بروتد رخام دارملا ناب اريهو كلا فردي لششرالاو ل ور لوق نيم لوي بم ايو نعرسفملا
 لوي ةدوسلاهزب لامن ا لكئذ ىلع در وامل اس ايع نبا نىك ادد لع مرسم اب دوج لسا ناكن اذ
 ضرالا قلنا ىل' لوس ربما يأ ذل و نيّروتملا نسر خاتلا توق اردد للرجل قلك عر ارسل قلن ىلع
 لص و ىصاشنلا زول ايدل ارويلالا نوكيباذ ضرالا ىف ء ايش ا عرب فشو ء ارسل قيلت لك متم ( يؤ ام حمو
 اوفر وهلا لم قو هملا نس نخل لمت نسور وصاو |بمدام لنيل توق ويلا هزي ىف لايجب قل
 رسمت اذ يرحل اورو لح كرد لوق نا ل اننذ اتمابامو لبن نم د رهترلا ةيرعبلا ل لذ محل
 نيلساازنلا نمو عروفرملا شيسدهلا ف تبادل ريااورطنما نيكو قلك نال نياداملكو رايس اف رحت جب لالا ىا
 لل و ىو ان يبلا راسخاو لعرالا لك يدا قلغ (مُهَل قرسلاو نو انتو لناس نبلغ ماس هون ريب قل رس

 يسلملي اوقع ارب لاك تلا رمل ىف ةرقبملا نفو ةروسم رن نفر ارسل للا ىوقسم موقف ام لك
 نييس'رب اجو سايع نبا نع ىورازكو ماما اوريزك سال عروتررلا ف ىسيئاؤاو اهبرعا هل هان ن يري
 ميلطوق ف ساي نبا نع ماىبىلا نبا حرم ا و ةرولذملا تالي واننا ىرماب اند فل ذردب ضالاد رق ليوات
 مول سس او نايتال اب ضرافاورع سلما نعم و وة رو اا وط ايما رلوق هلع نيل اكاد بو حياتو
 عاطملامالال بر لع رروا اذا عيار وم املاك كلذ ىف انناكمذ ام دارا ريغو ور لع | عتسم لش اهنو لين اوارازنا
 ةرتورت الوا لعدالا مرج لشرك ن ال نوبي ءارسلا لبق قولك لضرالاو تاي الاي رم الا ىف ايس | عم ضءالاركز امو

 و للشام _لعا تام نا يار لع ينثا حملا ناذ ابو فلو ربي لرالاو لاق اكو ايسا يدعي اجدع
 عت اولا لوصخلا نايبالا ئعشو مل انيس يبق ءاهساي تاو فكبالادامم ارزق ةرترب لضرااي قا فسولا
 . نل لوشل الكل اىرتد دقي ينم امع اس١ ناو اسفر ئررقرجاَن نايل ابركولاءوطروقو اينصرم لمى العن لك

 نوت رطوا نييعل ال تم لااحلا ىلع ب [هتسناد اب روا اعوف_ لفل و تيب اوا ترش ازد ناعفسل كوي تسكت
 ركل السم ا نمل قش نم اين نال و لّصيلال هه تمناكن اور ايسلاو ضرالا نان إلا سيدنت لت حشا
 نمئانال نب سكول نائب وتقسويس نا ىلار انا ىراوطمس حطت ابر يت ىا رزق بلال كوب ضاالاو نجل او
 دودو نا اذنعذ ىا نس اذعت لوم نم لل ىلا ىلغ اب صن نروكي ناز ركن سراولعس حش م اصل نايت يتم

 نا[ ضو هيلكس اللا عسب او سيلا موب ىف ءاسسلا قلن ىف سيو نت حيل ل
 للاى ارهملا نيت ايف اسمع اسرخأو عمج ا (ويإ نيرصحلا روب مرآ ناب ا ضرر ل لس نو روازك نأ
 لا مسا نارتالا لبالاقازلب بطل اف صفت و ل اراوس ؛: لي م هيزلو لق يطل لع
 ديف اهب امو تاو قلو راوي الاوءاثالشلا دل, لضرالا ىف امرماس نلشو نينسلاورمحالا مي ليرالا نلخ
 رمأيعلا |.بف(وقل قلارتعاس !١ بو مالسلار يلع مدآاميف قيلت د عمجا ميل نم عار خأ ىف خرط وجا و ريدم ا
 ا" [ ايا خس ىف لطرالاو تاولسسلا نلت اياازر ف !و د اوس“ نب لقب ل لك ذلو
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 نال الج لك ةرهتعملا رس انشلا نم ةري مج تاتنرلت
 يمالت عل ْ

 اءذانررإىارتسب ال ىفداثإرما ف ءذانهالاورتييتتاىم ىولاو ىنلا لباقي دارا نا لاري يذ نم
 هل لد انرزورلق من وطعشرر قم لمت لغ ل وشم نا نشير رشا طش لوو لل لك
 رازفاب سيسي مث'دا روق رب محشو مج نيف لاذ اذ لطب متساو رسما اف و اذعم نوفا تسر اير
 مامن ذوو قد نون مليا لسرا ىلا كت دس نا نوعرف لاا كتر ذو لسرلا ماكو اناو لانقلاب
 مديد نلرسهتط اوسع اني ثنا ىور مب: ناييالا ىلا اوك نيل ار ايسئال ارث اسل د راصد محب طن ن وزفاكب
 رياجاالايل أري خر طخ | ومو اماقري مدرطمنو مس ريع سلا ىلصؤيلا لود لكي اخيرصرتسما ناك

 بي نافاس وو ريف لك سماو ماي ءرش اذ دومة داع معامل شمر لوكا ةروسلا مالم عرق م
 انا تأيصرول اولا فرعاشب ال درماسوب امزملا وفشل ا ورع توفر قل لاو مب مررت اف بازعلا مي
 نيل اعلا ير نم زرإ لح لاو كلذ نويظم نب ناش لاّقفريارجىلامشبا موال لاّمف رلكرتح تمض

 لئارتحت ىا نضرالا ىلاور تس اذداع اءانرلوق سكك كرارد ا! دوثو واع ءقغاص نعركذام نين أ
 مررفلا للارجالارعل بززعلاو ٌرابقلا نم فالك نما رايكم ىف عرورش ازر واذا رلعّحسم اوايببا
 سءايعنبا لائانئو قبل انضنا نب ازولا عد كررت نم ى ا ةرق امرئ الت تف وام:
 مدد زم" |سجاي اورسفارلوق هسشللا# ىوامصا» اهاددن يسن اكمرعقاو عرار ذاع نناكم وما نا
 قلو لاوط ماجا ىوؤا وئاكرعنا كذوانتوَت ل ضف ضنا نمير ازعلا عضد لير ون نحاول ايوب ازولاب
 رو ملسورطعر سلا لسمك نم بيج ل اوتريملا نم انوي ملوارلوق هيك س# رتل ل تمي
 موا لق كسكس 1 !اور ل وارتواعك ل وت نا عرداشلا ىلع ناكذ ءارم ا الوب لعام[ بتل نحن
 ملقم نم بيب مل ريلع زيدا لك لا امي طه لع ضوطعملاو ضوطعملا ني ويعم دلمجإلا اور
 ءامدا ميزكل ل عيا نال ضرالاو تراومسلا نعلين مل امل ىذا لوق هةهيلللسا»خئينشلا

 اولاكو وق ا مرنم قوم امل ا نا تربو“ ابذ تولت اوف اكش مرح مث اذ قوقل اي مب دفن ١
 ماعنسال تل ررفل ضار يشيب اوو للك رق .انمدشعا نم ديو نا كاوركتسم اذ لم فت نوري هناي
 قلل لثاا نورفلب حري ايلا رشرعت دو وسلارلا_ قت اهذا نويل مبدا نورك توزحرلوقو
 رلرق هللا ىداص#» |هنينعرضملاو رطب سرر وبمن اوب دررصلا نعوادرملاوببورعلا نما صرع و
 تايؤشرإوأ لس ”٠ يوصل سمن زا ىلظوا لوان' فين دا قرا نياد عذانو درك ىلالىا انو كسو
 كسور تسر سنس وير اطل ايو بسه 2 اب ارسل ا ىا زر راو هلأ لس نعل رند مولا نم
 زك !للوصأى اجياد انسسمالا لع باز ب ضدسشة دقو بزعم ضعوا ريتا لود حرور اور

 أير ةدابعلاو ةعاطلا نم هر نم ههيلها ىلا هالك افي قس و مايإ ةس قض ىالاو توهد ا قلخ تاي !انهام قفاوو
 ْيوَعْريوْفَت كلذ بمد اي عملا نيم ارشلا قارتسا تغاهانلنفح ىاردقلل هدفت بوصنم *طْذِحم موخ.”ييإ صب ايلا متل

 لنا ل قف نابل نه دعب نامالا نع ةكمراقكى اأو

 | اورقكت منع ترب دمو مع نيلبقم ىاْمِهِفْلَح ْنِصمَو هكر نيب نم لْسولا هت َجْ] مكلهاىنلالشممككلسسابانعىا

 © نورفك معز كع هيئته اكرَم اولا لال اوبال لأب ا طقف هنمزؤ كالهالاو قايسادك
 ليجلانم ”ميظعل ةرتصلا علي م ادحأو ناكرحاالىا 21211000 باذعلاب اوفوحامل اولد د قحارتخب ضال 7 0 00 2

 ظ 7 ةراحلاق لاتلائزرعلا بارع منْ مولع تام اهنوكسو ءاحاوسلب ٍتأنيمٍْ رطماإلب توصلاةدي دش ةدراي اكرم
 فكل اورانتح ىو ىنسلا قرط مالاتيب نصف دويتو مةعيمنم © َنورلالرمشَو دش ئزغكة رجلا باهل اينما |
 مدبر كداد هللا ق6 اوما تنل اهماديف هن نونكي اذكار يبمر اوزللا دل ةقيْض منار َلع |
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 َوُهَو هقطندااىا ٍءْىَ َلُكَىَطْنَا كر هللا أنظف ايمن دي ملم دوله 9 وسي اَولاماَعْمُهوَلَجمو ثلا
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 م رز ل وز يسسل م هنن سس ب لا 7 نواة يورو يوم وسأل لوم بأ
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 طم ام 2 ١ 2 ا 9 09
 ِدْوُمَتؤ داع ةقِيص لكم همك وخ رك

 اير رهْكلَع َمْذسْرَم ينذر
 ص ران س وادمك*٠

 وج ا تت بلس 000 سس حا تتوصل لاا" نينم خم ا ىلع ل

 ابل ل توما ملا نايرلا ىرشلاو ريناشلا فن طلا لاترى عرورش ل او وم اورق هيلك# "بربس
 لصول م لك لالالا نا راجع ان مياملا نا ى ا ةراشنا ىرسلا نلررطمل اسرق حلم _ىراما» للاد

 ىان ويسأل اوفاك ام.روق هلت ٠١ نايا حور حرص اكل ما ماش الا اهبل يضتوتء اوس يولطملا ىلا

 عادت الا قلل مداني اكن وبلا ميارملا نكركذا لتس وصول يشل لاو مهي عمو مكرشو موتي

 نا( يسبلا نم ن وبي ئلنغا لا نانيملا ىرعلا نال ان اورقمتو سلذردب اوزذكم نرسم اور اعف مسن
 سيال ناس لا نعم نولي قلثلا ىلا ف اضم لا ىرسلا ايا ءار شمالا لمن ناو َنِضَولاو
 ام ع/ىاارنم | نيزنلار لوقو روم: تزن قتلا قع اصلا كوت نسا نم انجلو قل كس كرام »
 . لوا نم دطصر اننا قر رلخلا لبا نم ناكنم لكم سوا يلا ءامعا زوق حيل لنج نال معبرا
 ل ىداما مرسْرماع اهنالرانلاب رتب اهناد اسما ضئوسي داما انلا لارلوقد هربا ن انزملا

 حست قاسي درلا نفضل انام ىف ازيالو اوعى لمي خ1 ىل'مثوا سك وايل او وبندق اسي لوك
 ممر كسل شا ىدام## نقف لا (مقلا ىلخ نولي كس امهزالاو عاملا ل صحت ملول ق وفي
 مرسلا الروس ريف قفشااو ةررّولاو مثلا لكم للاعتر لا نا املوا للوق اال ةدامشلا هزب يفك كأ
 نا الان ىلاعلا لت الا نورك او تاريشالاد غال كلك قلت اونا امها نزرع اكل جلا
 اكت اداب تت ادامالا للنت ناشالا لون نمل ايعالا لت نرد لح لون, اوكا ءارطعالا تاك يلين
 نم نوكيفعمراول نلط“ .«دزملا مير واذ وق كس لضنرظورص لس رلاوتا تاريخي محلا لاقي
 نوكيو تي نك ١ باي نيرو ابا نع تلا نوكبو حروورفلا صوصخرولج ابرارما لييقو صايل ١ لم مالا فخ
 كلل! ىواس سل والا رقالاوانزلا نايا لس رشاريعولااهنو يال افزع انزلاق واسس ىف اذ
 اهنملا ىف تناكا شوطا قطار سيب انو بميرطلارمالا اني نم يسجد جدرف لاوس اني رن موق
 الاس عل ٠ باطضر وخص ار رياض اهتد مشاوير خس ! كلف ممل نار طن ضرك ف اىملا لك مل ةردعاسم
 ناو ١ نم ىا نتن لك طل, روق لال لم ل روك ملا دا. .شااوبب داس العلا ضرر صي ايو رسل

 رواوسد ىا م ا قرم لوا قلو ورلوق ناوي لكى طنا برق دل ارئنلا ةددق نب_برججب سال اةطف نو قحملاو
 فلثثاىازلا ولج ا مال ' نوب ليلو بلل” كرس: ازال ركموتزبد خداع ىلع قزم لدا مكن [شنر ىلع
 ردي ىزلا لشارع ىزلالوقو ىل اوت ا( لكن ب لمووولبجلا مالك سوم تف كرس و ىلا تدل وق ف
 ارز 'ازتدلت_ سرسلا مالك عيوب نم رتمتدلهف المرتل مالك الكل اذ

 و ناين فن مثال ل موف جا اتعس ايزي تنك اتدوعسنبا نم قود#بيطضوكلا هل نم تااينلاوب
 رضخألال اف ل وفلان عمسرتلا نورتامرما لاقت ملئرف ل يلترمنوطبوك ل قلو ن اييشسرقوا شرق
 رنا لزأ انس رمل لا لس ل | لو سرت سك تس زف | نيف ارز عمت نان ارحل الاد يروج نا عمجت

 ؛بيطشا» ألا نورس لانو لات
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 007 ١ و موك م 9 | ودكو
 ُىِنلاذَف وفعلاب ةءاسالاو ملح اي لهجلاو يصلي بضقلاك ُنَسْحَأ ىه ىتلاةلضخلاب ىا ىلا ةئيسلاىاا ْمّهْدإضعب قوف اهرضعب الأ

 قرظا اد ربذلاهن اكو /دتبم ىنلاف كلذ كلعق اذ | ههببع ف بيرقلا قيدصلاككو صريصف ىا هيو ك5 وَ قبو كي

 | نيل الج لل ربتعم ار سانتلا نم قربي مج تالت
 نينا نما مينو نم ايت نعل: نبع نإ ة حل ظ

 مش لاب ني ناعم او ىلاىريع نع انا ثيمدحلا قرا و نام الاورترلال وزع زيلاب نئؤلا ملا
 بفرك لولاوم/مل ىوايراتلانا سقت زل اوربي نازك يك. ىواص#لافاوائافضائاذ فاشن
 لياقلا نزعاناد ملون نا اوسمل الوااوربس/ن انروقتلاوانزم لا ناب بس يلورجلاب ر يقتل
 ىيااولطيررق لس ىدام »ل دالايرددع عمى زرجلا ل ععل ىوثمرانلا تنالاذازئالرب لعل

 ما( روق عل شير ةراؤملاى املا نضيقو وق هس حور بز مج ام اهزجزنوبجدام ىلا عروتلا وب د
 ميرفلن ث ايس إلا مرتك ضعاف وق ود قاييسلال صال عروجروب ووري الس ارم نضاوببو ىراجلا نس ناب
 لانش ورفو للاب نيتك الا ؤدلاباوتيارلوق اكل لب م مهل انضيقو طوب انبي ن ين قلس ايف
 مالا ا ءوسارازجوا - ...٠ ..... ملاهعارازج بقا زوق ح_*أ رس قحوخلل وو لج لا ف و حاولا
 حنو اسيرعا فر صوارصا از ناب ف طعرلوق قهسك سس نيل كارب طسواورلوا ىف ف انعم ا بي تنن ردي الف

 ماشلا كلذ ربا ريمي دال حمال نري رطب م لربما لوط صن لرسلا ناي درورازجن ءالرب نوكيا
 اهفراوق كسكس ىداصا» ف وزو أ تيرجتن ولينا عدول اداميف مو ارت نكي نا حن

 نايولاع ردم ىف بد امنم ام(قسنا مسن اندادقا سرح حى اوترلوق ىو اضيبلا ندر ننال وق
 لفعل اى ساو نبني زرفىلم ناطبيشما نال سملالاوب نجلا نيروق كيس # لل لن وريطوروعسلا ىلا و
 رعادولا نمل للا رودس ىف سوسول,ىزلا للام او نجل او الا ريط يشم ورمى لكن عج فكك
 لبيب |. غسق يوب لعقلاو سيلا نسر دللا نال ءامنا لتك زلا مد[ ن ب لبي او سيما اهب لمقو س انو
 وا انيولق فتشمل نم ايازورشا نانوكين د قهتم امانمادقا تصدق ج1 ل لج يصح [عس يف
 لقمالا رزفلا باند نالانماي ارضنا ى البق بل ل. واما لظسالا ليدلا ىف موك ضةيانكو ب
 دمض» نايبرما نينؤملا لام نايب عرورش لا انرالاقنيزلا نارقق لأ“ ”اتوفوب مشا
 اماما موق هيل ىواصوم سيم ول ادارئاو يول رم ذات شن اند اول تاو نير اكل

 باطنلا نرركل ات ام ا ىلا فلز ىلماومادو تاييذمل ااوينّسجاو تاروم ام اطول ن ابازطابوإبماظ ى ١
 يلا ْلَميَألا زر تلزن س ايعن با لاك بسلحسلا ناو غور الو ىنل اورمالا ىلع يغسنئم قالا
 نم مث رع اهذ نايم قوارلا نم عر زكا نعوا ىل توما نعلق يمل ىواصا» قل صار

 اوكا ربخلاو لربلا تمن ُدْكيَري ٌمُيُحَحَف ىلا هنملدب ٌركَكظ | سنن

 رمل ادكس أشيك و نييضوملا ©نيِيشُمْلا نومهم تلا ىإىتعلا اوي اومن لوتس ىوقم 14و باذعلا
 ملا هل ّقحو اسسحلالوث عبال ملوقب ةزحالارم | نم ُْموْلَأَرَو تاوهرثنا عابتاو ارتدلارما نم ري نيب أَم ونِيَرَف نيطايبتلا

 هرقل نزل ل550 نمط اونا: نب نوم تكله ْتلَحْنَقر يأ ةلجج ذرة هج نئلهاكو باذنعلاب
 تكسي ©َنٌوبَِْت 21521 تارك تمر قاوهبوو نوغو طفلا اوُيا هْيِفاْوَعْلاَوَناَدكْلا انعم ملسو هيلعهللاطصبتلا ةولرق نين

 مهلمع ءارجصق! ىا ©َنٌولَمْحياْاَكْىِرَل اوْسأ ْمُهيْجَبَأ وليد اًباٌَنَعاورَفَك نيل َنقْيِنمََو مف ادت هلاك ةءارقلا نع
 نع هب ريخلا ءانجل | نابي تطع كالا اواو اهلإ بباو ةيناثلاةرحهلا قيقحت هللا آن ْءاَرَج ءازجلاءوساو ديدشلا بانعلاىا َكِلذ
 050 تْونَحعَم نالقلا اسي راَوُناَك امي ددقلل هلعقيددصلا لعب وصنم ءارجامنم لاقتناال ةماقاىا "يلام كد

 ار انلا ف اكونت بلدتي سهاورفكلا سليباتو سلب اىا يذلا نجلا ف اَْلَض/نْيَنَلاسرَأ اير رانلاف اور نيل
 اوُماَقَمْسُأ مت هلئا اير اولأَق نينا نإ انمايانح شاى 10 يلق نم |
 نلوو لها نم فلج مع اويَرَص وادعي امو توملاتمافا عضال ناب يا تأ تومان
 ْريْكَلَو ةامحملااولخ نت تحيي كتم نوكت ى اة رخال ىف ءاههجمكتظيح ىا ينزل قويا ف مكون © نلعب

 نسحأ نم وهلناىإ نوحي روع نق اددقم لحب ب هيقنم أي

 اهيايئزد ى ذكيا هسا ىَوتسَتل © نييِلسملا نم نإ لاك اًكيأَص ٌليَعوديحوتلاب ملا لإ اعد نكس لوف نسح| حاكما

 © براري” |..نيرارلا نحت ئادرورس ارادرإبلا هزب ف لكل ومَن املثل اراد ارضن نرفذل | ى ارزق اراد

 ”! 3س وسلا حد ْ ل

 ىلع انرُمينلَو © تنويذلا نضع مكلزجا ور 32” م5 ١34 سى نوظوس ونعم '
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 بجوأمم ةريغو سيجوتلا ىلع
 3 لا و ع 0 رجدبلع

 المصانع

 تلا 25ج ارِتلاَو هيف كفل خخ نقف سل وو له! نم مثفلخأم
 م سل سس سس

 م < 5 7 5 ول لكي [ تدان سلوق نسالاع نوي ن جوبر

 ين ارضا زحل ورلوق حلل ىدايسبا+ نزل او نزح ام نك مف ريو متر وودص رشي ابر ام لااا

 0 ان تاوف نيدعوقول قون زول هوركد ا حتوتل نانا, وخذ
 اكن ماني نولي نال تسلا /ايلو/نكرق حلك كدارما هوقو ل مقنع نعالا لبا
 ىف مع نوكأ ايندلا ف مءايلوا نك حم اوكا لملا مالك مت وكي نا لقتكو مب الون دو نينسؤملا لوو وربلا
 يشل رنونمتم  نوكت قريطم نوكرام ل امال النوق حلك وام »زج اول ضرب قدك اضن ان ءزخأل

 رق هلك لقت ارك ابي ىزنا ىرقلاوم ل لزنلا ناذ ضيا ل زن دوج الئ نم نوطعي
 حسم نلا زسومياطت ى | نورت ىلعي ناو نوزنل فص را ىلع نوزدك إنو وأ ميرروفت نم
 لما" روض نم مرقة ىاررتسم الا نم سف نونا هب نعلن نعت ناو مجوز
 ناموالال حى زلاوج زرل لس لا لوس ىف يلا هزب تزن ل يق ل وق نمد نسور حلل
 ل اامجمتت او ىريرتاملاو رش ل كالو قريصو تل ايرئسا ىلا ن رك ايلا مذ مانغا ىل (حترسلا ىلا نيالا نال
 مهد( مقفل نيد مهد الازم ال اك يئشم م مدل اب ىلا عترشسلا ىلا نوياملا مناد نيرب انا حشو رمال(
 سلا زوي امئاد نولي سي بويذلا مالع رب ال بولقلا مر شاك بسب لاوزنب لاعتُسا لا نوح اولا
 ضئارضلارااي مالع ال ابرشلا ىلاوئدي نم نو يقل البا ريفومعلا نير يازعاو رينج كاوا سيئ

 م

 يلا ذك ميمعب نماىلا نم ملقا مياىصاف َمسسم السلا يلع بلا ىف روم( اسال هزبد نين ماك
 الار قكرول اف نم ميري القنا ىلع نير ا قئما نم فال لازال فيبر شيلا فول ايلا(
 نإ سب تقيس ون اسم مجول خس ىوتست لو روق حلل ىواصاا لذالك رسلإمما
 لوس ابهرت لج وزع برا نيو ريعلا نيب راجل لامعالا نسام ناس ئادابجلا نين ميراج ل اعالا نسم
 و لاا ريك ةريزم تين نااذو ناالاب متطاسا لام نيكرشملا ياذا ميلا ىف لسور يطع شا لصررلا
 والا ؛؟يروماملا علا وبين ن ايسبؤلا ىلا ارذافرلوق و نسجل بق ا نسحب فايت احلا قلاب عفا لوف
 مع ناف|بضا ىف دانملا وقسم ال ىل نما ئيساو سحلب دان ىدا يبن | يشرح فل هيلا
 تاي زج ضحا ىا | يصعب نال لوتت ض عي نمار زورا [م طحن ل كيزكت سلا ااو مخي قرف
 ناب قتلابعفولرلوق نيد رعبربم و نيرسطمن ودعا اذب ةركو مال .... يسم ومازي ىلع الو ينم لك
 رين ديم يتلا الو ماك الاوراخلا ف تيسلاو رسما للا ىوتسأ ىاروعسلا ىلا ىف لاو لجين
 لثم ٌقاشملا كورع يلعن تلعف اذا كما الا لئيب ىزلا اذ اذرلوق لس: قنلا
 ايدل ابر سئيسلا فد كا سك تلعفاذارلوق هلل كرامتك ة اذ اس ملا لولا
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 ندا هيف امو هومظع اون كح ود لإقامة" ر(َصَنيَوَلا الا سسحا قتلا ةلصخلا ققرىا آلت ام ةديديشتنا نعل
 ا ا 247 م7

 ياوج ايي ُنِحَتْسَك تراصريدلا نم اهريغو ةلصخلا نع كؤوصي,نا ىذ غزت نطْيَشلاَنم َككرْتَي:سازلاام ف ةيطوشلا نانو

 لميلاَو سجلوا لجل هنو لعفل ب © يمل لوقلل مْيَِتلاَوُه 9:5 كننع هعف دي ىا فو نيرم الا باويق طولا
 ر| هلدوجلاسعاؤيكسا كاك © ونت اي وم نإ عيال تايدلأ َنهَفَلَح ىِنَل ويا ُنساَو رمل الَو مَ هَ
 الإ ىرت كن ةيا نم و نول يذل 5 وس اْوصورَهاو ليلا هَل كؤلسي وبسم ءكلاللا كي َّنْسِع نبات الدو
 "|| قع هيرازؤملا نك امأيخأ ىو نإ او كنت: تبر تلوح تاكا ملأ ءاك امد تابنال ةسسباب هش صولا
 2/6: را ىف قلي نما م«ناهنخ اهي َنوَقْطعاَل بيذكتابىالقلا امي 19 سو سماع نو لي َنْيْزلا َقإ 9 كيرف و كت نك
 مزاج "هما ايل ازقلا يولي اوشل نيران مادي دسم ©ةيصب نراجع امك "هتف اَماندَسعإ قبل مي بر قارنت
 أ © يح ويِكَح نق عنز ىرعبالو ينك ب اهكهله5 سلا ةَقْلَح نمالَو هيَدَي نيب نم لطأرِ ديال ذهنم نكئزع نكات
 نأ ويلا اعود ت04 رؤطم ول كابر نكي نم لس ليو نقار لتمألإ بينكي ىم كل نفاس هرم | قدوممل هللا ىا
 ع اتا مايفتسا* رعى 3 قوما ن ارق ءاجمهفن ىتح هاني تنيب ترض الهال :ل الاهل كيا ران ركذلاىا 222716 نييفاكلا

 هذ َنوُنِعُميال نيل 7 لهبجلا نم أهي و ةلالضلا نم ىٌدُض وتم نير مه لَك هتددو عابشأب اقلا اهبلقو ذلاةزممرل/ قت مرام
 0 سدت د ا د 0 000 1 سسسبسبصا ا

 ش ديعي ناكم نه ىااتم امها © لعب ناَكَم نم نودَْسُي كيلوأ هن ومهفي الف ىجع ْمِهِلَع وهو هنبوعمب الف لقث دقو ةهناذإ
 1و و و ل سم ص ا هت موه وسع ويه هس دل شام ل ص بصح هس عع وسو سما

 4 ير حا . - و. ” يثاج » ١ يبي” اكقا مث يأ 2

 . | تقَرَس همك لول ودازقلاكبي نكتلاو قيدصتلاب هيد ٌِلتْخاَو ةدلوتلاَبكلا سومان كَل و هب ىذلاتب[مميقيدلو عج ا«
 هدف كلَ نيلوب نيبنكلاىاممكنَو هيفاوفلتحا اماما 'كيْيَبَىِدل ةهاقلا موب ىلإ قول لل ءازحباو باسل اياب كيم

 نايل الج لم ةريتعم ار سا تلا نس ةرري ص تالت
 تلج 1 ١

 رمل لالا ىذاوريصنيزلاالارلوق ناصالاب ةءاسالا لي اتم ىبقلاءدصنلا وزب قلءامو ىااباةليامورق
 ملوق حي نارص# نرهئاظروو نرد اى هن تن وق لس لماء يس ازد و سضنلا لاركو ني لخلا نم انعوذالا ور ةراههو منجلاو باولو اب دزلاف ىا باول قس كلام
 ا شائالاول ثنالا ممر ختل لايزنع اعين رطلاو سمن اوراربد او للا ىرايألن وقلي هيلا نيل
 در زي عيرالا راق حلا رادو سس اورالاو ليلا ىبد عيدا تايلر لق حا كد
 سا طموقس ل اهلين اني لادامنلاو ليلا اهريعي ملم عر مدبر الل ضر ماورعلاو سماوي موق ىلع
 لكلا لعن يسمو طذبو امتاز امل مايقال قل ضارعالا كس ف يقول ىف رطل امي دوج ميتد نيرو
 [مئدتر عام لملا نم صوت نا ىف لكنا نا ىلابراشا نولصي زرق ى_ < لا ما[ اس
 ورفوا بول اي لوزسل ال مرملا ضع بس سال ايما قرافي نم ل ئالملا ن ثنا لاقي نا ردلف ةالصلا مز اط
 رتبئارلوق ل20 ١١ توابع تراك ا ل وشف لولع يسر فلاب نولمم الدوق كحال لبا
 رسل سل سنا الا“ امه تاهنال مط سنام اذا لعرالا لاول هتس اذ للزتلا عروس ريف ىءاهنال
 ىلطم لم لا ىثرارل الارملان روق ةللس نياك رازأبرواولعك اولراير لاري تلعو سنت
 ننودسىا لطابلا ىلا قم لان فار الاب ضرعلاب صن مْفلا سناب ف اير وفلا نمو نارك الاولي ا
 فعورنه ال ضرينم 1 لاقي نزباظنان الغ اانم/ق ايتس مالو لأ .عددا» ماسالا
 للان ايرينا دم يلا ريرقنا نس مام تتسمالاو ركل منيف ولاء اون او منسي حتا
 ولام راهع ف اود سلا عم نيج دم ايلا مدي نيزم|ن ونأي تايآلاي نينمؤملا ناورانلا ف نوقلي سءايآلا ف
 ماوقوج دوك ندا ابرعارجو لمت الارذلاياورفكن يذلا نبرلوق ل! ]شرس لل رعهي مدئ ريع
 ام هرتسسس اسك لاقو نويناعموا نوللصو نوي ذعددتو حلا ررقل نو وزنا ىف ثنا ندد انيس
 ىبس ري موكك لوبلا ىف“ ا اولوالانيزلا نا نسل رسم الا ني ثلا نإ نا شملاسلا مالدابز مَ

 هيرست وز يادلاو لذ ايلاههت اي لرلوقر بخ انا ارا ندع نوفشءالر إف | نولي نا ميلف م لريم ا
 نييسيف ولك! ى أر نر هلا نم نموع ىلا نوكتوارنم ناونم ىا مسرب ناوثم سمسلاوج مان” لط ايار ايا
 هِيَ انضيا ضو زور ئاعلا» سل لاقيلم لور انا سمئلاريلخ اب راي لركذلاي اوزفك نزلا نا هررّصَت

 ليف عن لوق حل! نا» كلب م لسداد املا مضاف سكي لاي زل وفك يذلا نا
 ملوق تلال ىواصا» لاثملا ميرعبزيرنخلا قي نا عبو هيف لضوفلا نع ضر أملا عئر ام ا لع اؤ نحب

 ةطواو يخل نا عطس لن ا ييفلاوسو ةداتم ل او لتي اذكه رعب الو ريلي باك بت سل ىا
 0 م 111117
 وكذا را نممميعيلا لص لسور طع سلا لس يسن يف عوورط لا فكل ايام ق تسل ل اكوام يدي
 لم لا ى البن بلل يرق امال كدر ذك كل ولاء ىا كك لاقي ىو اضيببا لوو وعسلاولا
 وري ايريأل قرزيغم ريل يد نا مبلل اقام لشم ارسل كل وبني اي قيحملا نولي نذوب مصدر افلم ب لاذ ام
 و بيلا ولان لص ام نا نحل ويقما نولي نا لسيف انا لوس ون ارعال ميلا باق عدذ
 فلق ل سل ل بركاء لم لاروق لع لبو عيوقعلاب ني راكراو ةزضنملاب نين ادعو مما
 انارست ال جتولوزرق حلا“ نيل اك", ىلكل ست لكن ون اوركس ىلا وجسم و تميزك كاوا زك
 لستر ا» بيرعلا ف اسلي ى ارت اب[ مدصفال ول اولاقل لوقو مج الب نآرقلا لزاالب ماوقل ياوتج اب

 رسل ىزكلو نإ لاو سود اشر حبال اىتد وأ نا ىلا ةراشا نارةرلوق
 نيف صوم ن ىو اهنا للم يشي عود حب ناضاق لش 00 ارتب
 اذار يلع نربي نلطا سرك هر زول ايل اهلا رس سس دين رم زبر كرم كم هديل ال دمام الان نرخ اد ني يرقم

 لبا عئاتلا زملاي رك 000
 هال مق قب اذب عرابطاب لوق تسلم بس” م ارشم نودد ند اهل عايش اال اينو سني ةذوكا
 نيبو منيب فلا لادا جم ييناشنا ليس ابو نيرا نر ارق ل“ ل ايان اد افلا عين الا يسلق“ ىف امرا
 وبل قزوت ى.')_ لجب# دوراءوزوقب داملاوم د لافدالا لت حم درماللف عايش الاي داملاوبد لالا
 ل انيباررجلم اسيد روازلف بسلا عر فاكو ميرور قاد فاسو مبتدا ناب مسد دم ااونم ايزل
 0 ا رام هلال 0
 رم شبر قدو (رقيرج ب اذا وارلعافرقوو وريتمشاذا لوا ريم[ تونسؤيلال ئذلادل قل
 ءازلاقو مثال وصى عرق مخ اذآ لوف أرنب نونا نيزلاهى داضيبلا ىفو نك هل والجلب
 دراي لئوازو تلا ننا» تايآلا نمت دمام م# انو عارم نكمل لذ ىو
 فاسلا عب نوعم الشم نءن [رقلاين ايبالالا نودانيمت اكرعغا سنا ملوش (مدحل منا ىف جي يب ناكم نم
 ١ (لكلانىا زلا ىرانمل اكس ىا دوق هيللشل_ لراس امسالا حتت ابيع ناكس نس: تايهلا ىف نوواني ل يثو
 | ناكم نم ىذاني نم لاوكرسيف ارد نارتصلا نضل ل رع اوزخ اوما لوبت مدع ىف ملص شميل ةراعتس ايف
 تايون |لصنو م قلاب م. عدا ىسوزملا نك انووزقتهلع_ قواصااب لك مل ا/مع حب اىلاورسب

 ىداضيبد» لجالايرّمتواام
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 2يع عم ا
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 انفو |نهووللاةمجرنم © رونق سيق ةرشلاو هرقفلا ٌدّشلا هس نإوامهريغو ءصلاو لام !هّكر لأسي لازيالىا ربع رعد نم
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 معي ىا كاد نوعي ُهُعَسم والي و سر كاره لعب نم دف وص و ىنغ هيفي كندا مسقم ال نيو نيرفاتكل اخى دعب
 ا ْنِقْمكَن نو لوعاَم اددل َنْيرَ ينك ترب ىائننخأ] فرت نر لإ ثفجُت هدرا نيود ؟ءال نك 0 كرب 5 ريو 7كه7 فه مز وك م رص و مل م و 0 64 1 1 3
 ا يب حب ااا سيال

 همس ع

 اننا و مق مثل نيلعفلا قماللاورر دش هظْيَع

0 

 وؤرس

 م مهنا و راجتالاو تابنلاو تاريدلا نم ضرمالاو تيوبسلا
 بلا" مول ا ورقلاو سمت 1ي١

 ود

 ديه“

 | تاثلالج لك ة ربت رجس انتلا نم ربي دج تاتي
 ل عقب لح وركب اراها نا ىلا رب راشا ول جدا فلوق سلس

 رييفيطو ماكل هي يلب ندي الذ ىارمفلاوا_انعنل اصل القل اذ ى رفع أر تير بوك ئثو فوز
 سلصا فنممةيآلا نا لاقي امع باجمل ش ذي ىارلوق لس جرا ماقتل بس اندلا ص ارهتنخالا
 رز اورتث' يروسض دز ايخوراهكم لل يسن يل ىنعملاو غلا اهمال بن ضسص ملط ناب سس اهباذ تل
 ابار وصي فيي رمال ىاالورهغلا كهف فرت اال لع للا رتدتي ل ليي هطنا نا تدق ا
 اضفت قو اس مناور اظن | ءةريقم ل عيطلا بيز تر يبألا ىف ىقنم اظل ابوارلا ناب بييجاريغن ىلا راتني قد
 لو مو املاظ تنك لؤ تلف ناف بزرع نسر اثلارعا لضرا ال لوي ىف ئرسلا ناك ان اص او نم
 تم ايلا نع ل شس ازرع الل مسد رميا طوق سلس ىواطع معد ئرل سفن ىلع بر يترم لع
 عرماع ني او ع اذل ةرارق نفوزنكلديصؤنل اي ةرغ نيرو سكس تدر" شئلافا مشي لذا ملبن لاقي

 مبترعايشلا مداني /دإ فوت ايركذاىا مداني مدلدرلوق حال نيباروم عبئا تترك فت أ
 ن ممن وعقسي مهن | مك نيزيلاىا ناش نيا روق سشلا# ٠١ ومان اس منك صفر وقل نع

 انيولقن مللى! نآلا لانع ا ىاروق سك بيلخ» [وللاو باوعلا نم منوم (ويلاز
 فلذيام ان ناكى اوت ءادرممالخ وول مضايف مسوغ ن يلع زا سل ل طابلا ةءداربشلا ل لي رشم لانا نآلا

 و و
 "فان ذآاول اهواورج اف ري ممالع ا علززشمعل اى ىف اع_هلمم ليز تسل دايخ لادا نا حشو نحمي اا
 دياي ما نم (نماي وانعم لسيفو لاحم اا ادار مشن اورج يرش هلت نايرباش ادق يسن

 فيزاؤب دلع اىللىا قلخ لوقو صك نم م اصو ريش نم اطماءابب و نييشوملا فلوق ايوبو ىا

 نييعشوملا نإ ىا نا ! لم ووو زدلا فى الخ | نع وق الحب تب عم النول مل طبى ااونظو
 لا مش اكبت الل ىرعت تذال ثلاثاو ىف لاو نظل نامل او لوالل ىا نيل عفلا رسم جرس

 - عرور ٠ ب حرص هرفاكرا نم الا لاني سلا مصير نم س ايلا نزالمد رفا بلان ضصوإ سنجل
 ريما تءادذا تساريبوف سه سس اري ورسرمرلا ري يسرافلابزيبالا قمسو زينت س وفرق حلل
 ال بلقلا فص نم س اريل او رب اظملا لاوت الاو هولا ف س ايلاراريظمن ا طونشلاو سمصرزنا هدب
 هرسوشا باوترس توزك ارسل ياوجو سما راو ازر ل نم عطر لوق تل سس سيخ
 هلل لمر» ترخاان باويرشتو طيس عر اريج ىرل تزماو روق ىف ةروك ملا ةرعاقلا لع
 سا اهكا»ٌق انتّسالار مول نايببو مكى ارسضم ا وضم لص ى لإ لسنو قتضانر ىاى | رتسافل للا ى اني دق
 متر اياصا اا ناستإلانايفط نين[ ضارب لا ضءا ناسناز | لع[ نعنا | ذاو ملوةهلح

 نصالينام ىا فطعلوقدو ىونلا نك راو تلالا لعىا ةدمإلا يقبل وو فلالا نع زخم

 مم

 ليحل لطي كبَر امو هسفن لعبت ءاسار وضف ىا ايلف ءأسأ نمو لمع ضف امص لِحْنَم قبولا عقوم © بيرم
 5 هل ل 3 ! ها م” وت كب و هوما .. مر م دم رلي 9 .
 تارمث ةءارق ثو 8 ير أنو كريغ هملعي 'نوكت ىتم ةعأَيلا ّمَلِع درب يلا 5 زك لاقنممملظيال للان إ هلوقلملظى ذب

 01 ييسر 7 و ا
 اكرم نب ثاني مويو هيعبال م َسضاَلو

 اونقيا اًُظَو ماتصالانم رن للا ىف لبق نم نودبعي كوع ني اَوناكام مَع باَغَنَضَد اك ارش كل نآي نها © ليك ْنِصاَكِوأَ تآلا
 ُناَمْنِلاَمسْلاَ] نيلوعفملا دسم ترس ىفتلا ةامجليقو لمعلا نعقاعم نيعضوملا ف دلو ب! نجلا نم برهم © ” هلي . . ل . . "عقل ش٠

 ةءارق فو ادتْطْبِم هفطع قش اينو راقلا نع صر نجلا ننال َلَع

 ملوث ملتي هئلالصونلالآق امك وللا وطي نم نارقلاىإ ناك ْهْيَلَم ريشك © طرح[ ذ زل 15م ةزسل وير
 راطا قادالا ىف امتي بس مهلا ناي ككم عقوما نطخكو ا قحلا نع ©ٍليعَب تالخ قاقشاف َُهْنَسلَضأ سحب الإنمي

 عا نارقلا ىإ ؟تاخل َنيبَتَي قعر ىلا عيددو ةعصلا قيطل

 ِءْىَت لكل عا فعحي لغأو هجري تكي لأ هب ئفاجلابو هب مهرقك ع نواب باقعلاو باسحماو ثعبلأب هللا نم لزغملا
 فعبلامهراز ) هير اق نق كش ةيزمْف مكن آلا ام يش هنع بيقي»] كبر هك قدص قرقكيمل قادم لاب ©ُلْيمي

 قئاوزوو هى لاس نيقك اوناكمن اب مث رف نما نماماى ا ءاكرشلا لوقو ب لصقو انع اولنصمنا

 فصوانب ن الرفاكرا ناضالا نضرإملا و ناش اروى فل ولم يسد اول ابن اسن الا /م ايالرته لخلل

 0 دمولاف لاق ك نولي اج انورمل وم ل مور كش عض رع و منا ىنق رمل رطبا

 جسضصسلا مخ

 ب هه ثلا هلِعإ ©

 كاتسلعاا "كندا اول
 سوو 5س

0: 
. 

 وم

 ,ل كل

 ل سس ل بسسس

 1 0700 ل ل ل وي يس يس سس ييسسص وسلا

 راصف عانلا تمورعب لصإلا فيان ناج صويا طك وتلا يشن بل مهلك: لك
 نيربتلا نناشد ناذاربلكى ا ار تؤتي ل وق هلك كاب قم ورين اهدعب ىنعئوايلا دعت
 <. قت اسالا فو انبناوككن بازار رصاع نبال ةويرقىف ىا قزصإلا ميقتب لوف هللا
 جرعتللرابباو تيحعلابروتتلل وقىف ار ضب عبلعوا ىار ىف روك لقت ا ىلع جرملا ل كفلالا
 لاةءاشإ شالو قورلعد وووبف ىا هارت ض لعل قفل كار دفلاب بوكربلكلا نغ ةرابع وجو
 راعنتسمو يفر ثلا نا واعيلا ف ضءارون الخ لاطا لاقي قالا ضولاو لوطلا قلطنابرعلا نا
 ماعلا بشد ليم راعتسالاوةرثكءاوعبا اذ نولي ضيررعلا نق هت شييراوشإلل عيت صر عدلامم
 فكذلك ضرك ن اياذاق كٍولتنالا لوطا لوطلاو لو ضولا ل تثا ٌموارتمال اب تصوير اب
 ىواصا» ىراكنا مابغتتسالا نا ىلا بكد راشاعازز ىارل وق هلع جامد وطي ب ئظاف
 ارشدلصلا عضوم لوصولا عضو ىواضيسلا ف د رسب قات وج نلقى اا عقوا لو هذا
 رافكىرزسهعلاو كيرافكل عشا ريضل اننا مجدي /وق هلل مرا لضريزر اليبعتو مناخ
 اءامص"/طعاو حيف زف لاقت نو قنانعاي فا عجب قاذآلا خابمنكل ام انت ددقتل ال ذك
 ىبنلا مهنا امزيقاذ الا تايلايدارملا نايببا حور ىف لاق قاف آلا انت 1م جدنمإ وق هلل
 رئراسابودتفاملا ل زاونلار ناو نينسع ضب لاف لع ةورلا دتياشك 21لا ثداويلا نم مال لا يلع
 ؤ ا زك راودل قراضجو لع بفلاو قرشل !بلاملعرومطلاو جرؤتفلا سشئافلكو ل ىلاعث
 مف للوعي وش فيا قافآلا دباب لاقد يلا 0
 دز تكاوزلاض راو توئلاراطقا_لوث لال“ مادري دول جي لعام اضلاو دلع تك رسقللا قو
 تال 2-5 اعتثا 9 1000
 ماعلا فقارا وريسبك/م اعلا قا الااول اة او امدي |ةقئافح عاف وقو مدبزيو انامرقانامر
 مسلع خطاي اولاو تدذح للع لمنا د ةزمرلا الا كريت يرو اره حال حروب ررهفصلا
 ق هم انءايلاو ىراكلا م اهقتتسالاو ببر كقول هتظر اعم و ميراكك العن رت اريمتاو

 نزلا لم صم ليوان: ميلغ تلد ار و ناو كلية يبق ت وزج لوعقم او لعافلا
 رينج ورق“ فملاو مدلك تك ير ذابت 9 قيكرلو مز فك ل رز وعسل او لكن لكلدي
 تكف دةرارشسر طع وا اوربتشم لا نعل اذ بلعو لام نعارابخا دألال عج ثتصصاو ىدؤلاورثأ

 تلم و فكر ازاسيلا ا تل عانرل وف هي ىداص» بيزلشل ! مجيلكو قرصلاب
 تيرس لدي ىارم ل دبل |وق هللا لكارسرادقتم لغته طعللاو اولاد راكن الن يكا ةزمبلاف
 بيثلالار نال كد صو ميغ ا ىا لومي دما يلاراشاو مكر متو تدور لوعفملاو لارتصا لدي
 مل وه هلك !١ عالطان ىفوورثتلا نم از لك يشو يب ككاو ق/رصتلا ىف مب ام ملم م
 كيبل, نمار ممةراكشا مب«ر عاق نسل ىف مجول ل عانل ليبدلا نإ نعم او مهتنتسلاب ىا ثعبلا مكر اكن
 الءاسدد ([والاب [ةرحبا لصق يلع صول ل يلو اإ لوقل اننال ثعحدلا عب مسولقى ايدنجبمةدنع نا لاقنال
 ىواصا» ككل ئ اتكرر اساذإبو تمعبلا لعىبامن| يوطققلا دب او د طي
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 أمنورذاكلا َنْوُمِلَظلاَو هوم فزد نمل ني نك

 ( 05 ىو وم نام اضل سطرت د5 5 ٍ

 © ريوق كش لك ل عوهونؤوملا يوه و قطعلا در |
 دنع قر تان ا 0م . + املا

 راق ني قز نا يذم ل مكس ليفي ةهقلا مدد
 نال لك ة هتعمل جاع نم قري دج تابلت

 لكي داالا لوول ظ |
 قف ةردلاقثم عب رعيارف ل كب طبيا ناف ميركل نزحت عملا و هلصل دمرت ط يم ف
 ملوق هل ىواص»متناجتضلالاقاذلف مةناجسشا صزا) نمو ضرالا ىفالو تؤللا
 مل وف هلسسلا, ثعبلا ف مرن[ تفك جناهك قيرطتلا رعب ملا ديا ةداعا و مرقس و ىا لب
 رعاو ما امي ليقو نيتي ادعو طخ ا ق ايتدب لصف كك لو ةروسلل نام نيذب لعن قس وو ص
 نا ار يثيءاكالا بلو ل شوا لوو هك ىواضيب »ماك ا مئاس قتاطبل اجت ل صفلااذ
 ةوسلل واعي لش ىاواكيالا كلو لجو اكا قرا انا وزد مم ةتفصت | لعب صئا كو اكل

 لع ابييغتعراضملا ظفلب_ادامناو ىتامما نامدلا ف كلبقت نم نيزلا ىلا ىواو نآلا كيلا قد
 مرج وول قت ق وارقوالا باتي حاص نو سيلدإ ابى ت] كو رتيضاملا لام با

 نلرفلان لرش قلا اذيف ثعبلاو ةوبلاو يعرتلا ال رومالا عيسي لكل فب ىولا نا خبماشملا
 ىا رق فاعمل ان ةروسلازبل تنضتأر نا علا لدارمل وق حل ىواصا» بتلك نمور
 ىئاعلاوزرر/ا نا ىنعلآ لس ىلا علك لبق نم ىل | هاهوا وروسلا نم إير يي ف شم كيك نا
 تكرادم + هر يعلي !تطللاو غبلبلا ميبتنانم ايبقاد تواملا بتلك بج ىف نآرقلا ىف
 ةوتفللءاهاطبر شنى ايرشتلاو لوقو ءايلامعب ىاردتلاب لوقو ءايلا رعب ىا نوتلاي ل يق هل
 ننالطقفئالثئبلب كلزكس يلو نيتنث ىنيتنم يرض نم ةعلرإ تاولزفلا ىا عبير سالو
 ءاتلابالا طفت رقلإل ةيتختاوايلاب د اكيرقي مو نرطغنيف بتول زوي تيقوقلاءانل ب واكن ارق
 داكن ىف نئارقلا نءلكلعىا لا ةرارقىف و ءلوقو ةيقوفلا راسنا ةزبار قع ى ا ىونلاب لوقف يقوفلا
 نملوقىفريمضلال(لاريشئاببلب قتلا قوق ةرحاو لكق شن ئرر ل وى كك لج تيبس هالو
 ةواساوتتسداسلا قوق حباسلا طعن ى دارت لا قزوف لكق امتنا نمدارهاو تويسلا ىلا نهقفأأ
 .جيقوفلابريقثكا او لابحا ضو ض الا قننتت ضرالا قرف عج طقس نا ل ااذلبو تمافلا قف
 نينو فعل لاوراهنك/ توف لعريمظلاوعب نإ فيو ىو اصلا لآ:لالجلاو تتبيلابي نم غلب
 درطاف نينا نم ضرالان نا نوعفتلو نورغغتسمو ل وق تش م ضرالاركك متل
 ىف سيلا مزضبو ركل متءاوو لوبلطي ىلا اونمآ دلل نوزعخنتلو ل وكف اك عافنشل ارافقنتتسالاي
 داسلنفام ىاصإ اما صخئا صح وق نك ا لم, ىواضيبل ار افلا ل مشت يدرموم ل ع طرالإ
 تناانإ مرمي ضوفمالو جيل وم ىا ليئوب ل قه لح لمي ئش | نم دك بييغياز ارطباض
 | ملوق هلل ةمىبو ىرقلامالباىا يرقنامارل وق هلل تكرار بصر زم

 0 مهو !إ ئ

 اب الاطكدكسإ 1) ىلقالا ةبكم ىروشلا ةروس مفك «زابن ةدقواملع نيف تنم
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 فايد تويَتلا ىفاذ]ل هعنص قوويكلا هكلم ىلا اعدل! لعاق كلا كيف نم نيل لا قواد كد
 تراك ايو ءاتأب كي ريمكلا ©ميطعلا هقلح لع كأنو اقلخو اكلم ”ٍضْلا
 0 ا لا تبومظع توا دييتىتلا قوق ةدحاو لكقشننأا هل
 م اون َنْيْزَلاَو "6 فيتا هع ايلوال روعه هللا ثإ[نيسمؤملا نم ينل ف
 كي اديَحْدأ واحي الا كلذ لثم كلكم ءالبلاالا كيلع امهم بولطملا لضخ ©: يوي مقبَعَتأ امو مههزاجل دة

 قلحعلا هيف عمة فاق (ذيعا عمل مدي سانلاَدزدتَو سادلاياّسو ةكم لهاا اهلوح نمو ىلا فأ فوحت د هيرع نأ
 دما ملعب هلل َءاَمْدَلَ رانلا هرئَعتلا ف قْنرقوَةدْإرَ يهزم قرف ليو كش بَ

 لَو ْنِيمهل
 ولاَ هلل ايلوا نو ندقللا سيل ىاراكلذلا ةزمهو لاقتنالث ىتلا لب ىنحم ةعطقنوما تيدا مانصالا

 درا عريغو نيللانم هيَ ْنِم هيو رافكلا عم ٌرُثْهَكَتْخنَو 1 1

 2ك لعج اهرعدبم ضيا توِبَسلا رطاَو عدا © بيل كونه
 و7

 :أ مالا نم 5م ١> علب نم ءاوحقلخ كبج جب

 0 ىروشللا

 "| ضم

 لكم قال نك هب ةدارمملعإ وسع

 بيرو 535 .٠ هث و 0
 لل -ااي 6 5 لي .

 ل اوواتلاب اخو د نول اه نإ 2
 هما كو و. درب ورم م واط نيسال

 تيك لل
 5و هد

 لزرع اكيفح كلارا مانصالاى ا هنوُدْنِم
 سم سلللب بيسك ل يب محمسلس٠سلل

 ممم يس مشل

 مال سالاوهو نحو نيد لعىا ٌةَرِح 2 و
 _وا ةَندُدْنِم اذَُكَّتا وأ بانعلا مهرتععفدي هرْيصحلَو

 ءافلاو نينمبللوعانلاىا
 10 « لعب لدلك “واين ساي نيبو نع“

 لنا لإدودرم

 ا لا

 مس و

 586 717 و

 ركتملا لعبا 3 ئانؤ مكقلذي ةمجاب ريك ني اناناد روك "جاوز

 ناك افراننالالعصتقا انناوءارسلا لياو لب لرإلا لبا راس ثيوعبم وف دج لكس” اايلوو نو
 ىواصا رافت قولا كلو ىف قلخا نال ىرشبلل ل يكمل تنفولا كلت ىف تالاضيلا ةراشسلاب انوع
 ثيحو شالا لال ف كذي تيمساناو فاضل ب قنتيئرقلا مازريضن: ككل باىار وق هلل
 أنتم قيرفلوقو عجل م لاعوا تناسسف بيرام وف ىلا لاب ناقبلا ترش ابنا ابيتكنلا
 ىالاقتنال قلارل وق هل ,لبصننتا ضوم ناببعوقو ةرلكلاب ءادتنالل ةيوميساو هرعب نظل هربت
 ؤهلل ىواصا'رانلا مجلوخد بس بلآ م انصالا مهذاختاف بسلا كاسل بسسس ا ناين
 ربوترخلا تاليو اننا ىفو وبقيت ىلا ىكد وجم ض رازاو ءاهسل | ىف سف لذ داش نم ىا لوم ا سدت
 نمر يركئثلك لعوب, وادغو /موبلا ب ولقلاو سوفتلا تبميو ةشبملا ب ولقلاو سوقنلا ىا قوم اى
 لوفنلاى جال لب( اقوراتنتسااب سفنا) | تبي ىلج اب يكمل ا تر لسساولا لاق ماسعالادداببالا
 .[| كرلوق ةلوصو موا تيرنر تنم ام ايقر تفلت اء ول وق هلك ٠؟اهفاصوا نائا تسون يح

 اجاورتالوقتكستبب نما ركسفنا سدت مج قملح_ اسبلاختال الل وقد ابل ناب
 ن' لوا ناكلاقدا قد اصاافعت كى ور مدا عضو سراي قلض تدل أهل لج ءاسن ا
 دوج كاكلاق سابين يا نكو نور قتلا ةكمالملا مليار زعل يفارس ا كليئاكيم ملجه
 ايقالرلا# تسمو مئانويبو ىرسلارعالضانءع شت مر اوإ شب قلع صعلا ىلا لوريل | نم جدلا منيل
 دقو مو لاق مداايم ةكئالملاتل اقفال هريس و اريلا لابو ناس ايسارو ظفينتسا الفى نسرقلغ
 » لجا»تامش الث عوصت قتاولاة بر مع ارو لاقل ىدثوتق تاولاقتف لرش ا ايل
 اجاوزا م اعتالاسانلل ل عجولاونوربرتئااز ىف لي ىغللاو اياب لع نوكنازويمآربق لوفي
 نلوبطاؤيل ازتخلا بلقو ماعزالاو نبيطاونلل ل ءرزي قريمظلاورلاوتلا مصجتااو متر تين عنك تح
 و بصر طصاوب:و خبل لاف تلعلات اذ ماكحالا نم بو يذلا لاف بسيفلا بنقل ع
 ب دبل قالي ويده ىف لمدد ىقحماف تاقاوتفزلا لاق ما وتتتااذإ تبيفلا لك ب لفي ب اطخما نا قتل
 لاهتلاتالرإإك تءاوززر قلغو اولي لوقت كارتال ثاكاو ثسلل نعل او عيال اهرب تلا از لعج تلق
 لب او قرلهتلو| لعجم و وي رضلاو ببلد ى ار ابلاكديبللاب | لاذنا و ايحصاصقنا لد
 |ر وكري نوككم راو نطيلاىا يق لوفاق ريفا ليقواجاوإ|ماعنالاو ساننا لج: لسب قرل يهل
 كوبر لاوتلاب بج بيئات

 مما





 م”ىروشلا | : "68 ش هرريديلا
 ةممس سس س- امم مسمع ااا بيبا

 .| تْرَح هلمعب ُلْيِرُي َناَكْن م ءرما ل عبلاقلا قرئْعْلا جدارم لع وَما َوْهَو ءانني ايرمهزم لك زم واقي ْنَمٌقرري ههصاعم عوج
 آم فيعضتالب اهئ ياي تحلي كرم رئاكاو ةرشع ىلاةدسملا ههففبوضتلا, ير ذر ا ُدْرَت باوثلاوهو اهم وِ

 دساقلا ِنْيَدل نقر افكلل هل ءاكوتلاىا اوْغَرَس مدبطايشره اًوَكرُت ةكمرافكر مهل لب ز/© ينص ْنِمِةَرِحللا ف كلاود مق ست هال كرا اي و11 ايسلا ما 105374 هه دمللا ش له 12 رمل ار 2 را
 نينمؤملا نيبو دحكهدَب د ةهقلا موي قءازجلا ناي قباساءاضقلاى) لَضَفلا ةمِطاَلْلَو ثعبلاراكلاو كرشلا#' هلل هي ُديَعَلاَم

 7 | ٠ رهوم ع اسلا لب ل ب هضييح ربت7ت7ب7ب7بيب7ب7ب7 ب777بجببتتت:

 أينرلا ناؤثسكاكم سيفئاخ َنوقْْمُم ةميقلام وب نيِلظلاىَرتم لكم يتاح يب سيرف أكلا َنيللْل قا ةأينددلا قف مهل بينعتلأي
 ١ اردو .٠ ١ ١و < هل ا 0 0 4

 'نجلا ضو: يدلضلاوُليَعَم اوُنم|َنْيْيْلاَو -هلاعآل ةعقلا موي مير َعِقاَد اهيلع ءازجلاىارُسَو اهرلعادز اجي نا تايسلا نم

 ُهأَبِع +ب ًالقثمو اًدفنع ةراشبلاَم هاري كلذ هبا لمسلم كيذا وتسع نورك ممل ود عىل ةيسنلاب اهرؤل
 . | قتيارقاودؤتنإمكلأس| نككى ا عطقنم ءانشسا رة كوم اج ةلاسرلا خيلبت لع ىا عك نأ لكي َسيضل اول وع هاوثما َنْيِيلا

 وفعل كل يح[ دز ةعاط ٌةئَسح بستكي توفي نمد ةبارق شوق نم ىطب لك هل ناذاًضيامكتبارق ف: ىقا ميفم راا سب ه7 هاج 9 د. 9 كن ص يا ا و
 يس ددسملا يصح ك١ ١ لإ" نيل! لادا رخال 7

 ىلع طيري ريم هناي نا اهتهنلاىإكارقلاةبسنب ابْنَ وليا لَعىَدَُها َنولوُقِي لب ما هفعاضبذ ليلقل روك, بون نلل ا اى هم وا ول مق م ايريتم ل نام تك ار كص 22 اضولو# | وب 9و هلك .٠
 'كئلء04] هين لعةلزنلل "للك هعحي قَحلاٌقِحيَو ولاع ى دل لاي هللا منيو لمت ليو ةريغيو لوقل|نهيمها ذا لعربصلا:خ كم |

 ل 9 ورم ١ ىرةودءمص هثكل  [را وم كموم هس وا كفء رو م 006 8 2 0مل الا للا
 1 »سه ج77. لا - ْ ءايلاب © َنْوُلَحْكَياَمم 1 ًاهتع ب ان |تايَسلا نع اوُقْعِي و مهتم ةداَبع نع ةيؤتلا لبقي ىزلا وهو بولق |! قام.©روُلّصلاتاَذِب

 ير وود مرو 5 و نوقف "وس ع وابا ١) ظ ننإد سر وقرا ”* < .9 جوم را
 طب ولو ٌليِرَم تاع مل نؤرفكلا و هلضف نِقْمُهْدْيِزَيَو نولاسبام ىلإ هيج. يحيضلا اول يعد اؤتما كاز بيتي و ءاتلاو
 ازبرككاإا نع نينو ل

 | نيلالج للة ربتعما ساوتلا نم دبي رم تاقتريت
 مدتبءاخيوربقزا صيصقلا سم وتنال عضد لامن ل وقل

 الياي للةوسقبازإ صقار ومناركؤا عيزوتل ناي ل صيمخأل اب سيق نتلاكمدابعب فطملا
 ْق ىلا عفرايو ىوغبا فيو بسلا هللا كرما اربكك !لونهل لاو عوض ١
 | لس ءازاهدزم لع بسك قلطاق باول اوبو جرزلاو لام او بسلا ثررحلا سوماقلا
 مقار سيطعن ابل تدرخو لكل عجو (ينرلل حبب ترص م عللاو يرق رلمتإى ا اينرلا شدد بن المد
 ملص صقنو بر ىف عسلي إإ سنرشلل شى ذلاو بيصت  ولح ةآلا قس ب كة رعب دات
 ريتو ىارداتتإلل كاني وشمل صقار رقه متنوو اصا»ةخأآلاو ايننلا قل لصحو رس وةلاغجو

 ةنرخألا ف رلامدلوقول_»» ضيحبتملا هني منايا ةراشا ريفوريقتتيمواريري الل سقئزلا صر
 كابلا ل ءابيف عش إ/دقو اينرلل_ل هور اخ ل يصفق م ارتلإ نإ رطعاو مجنلا ىف ظ حا يبيصت نا
 باطاصقلعبل ار ناكنايإلا»امف طيررفتلا ناكل! اماوالصا معن زنآلاف سلوراتلا فر لخوبف
 حب ىطقشما نإ لايقبل لا لبر لوق ه كل ىداصا/لعالر غة ألا ف مهن صاع مسوق ينرلا
 راج بطابشلا ىلا عرش ا دانس زا مهل ا عيل قع كك لا» خرب وتلاو | يرن ىو ةزمهلاو لب
 نلاىلافكزنراشااويطعاوزاوس نارلوق هش ىواصا» مل الضإ بد اهنال بسبلل و اتمالا نم
 اوقف لو اوقفشايىا تامر لو هد ىواصاوديسكارءاج سى تاضم فزع لع مالكلا
 مدس عجل فيلكو ورك ع قوتل ناسنإلا قحييا ف ذخلا ناكأدت|لاقتنار بابل ةراشا ءيفو تم مييالاكا
 نالر زو امتثال نيعرزولا نولو اب نوقف وفلان باوك راضيا و ميم قا ووجد لوق يشد
 دنا لااذاؤتجيزلا كرت مو نم صلاختئ اربر عفرملا ىف ذهغاو هرورككلا ذم عقتو تي ام رعشنتنا | ذا فاذا
 توف ىامبوو نما ضبنلاب اهم ننال وق لش لكبا» بيجو نم بججتلل نظم ناك فر لا لوا
 لا فاوسيل يل يخغ د نببا ىف تاحلاصلااولمبتمل و اونمأن ئرنلا نا ىلا ةراخرايقو اربياو إب العا نحب
 روث هلل ىواصا»زنز اهيتبرعلاو نو اشي فا مئردنعل اممهلل ىواص امبالا الو

 عجتلاعاغوريضلا ل صتافراهلا تع برلوقسفللاورررقت ف وزد ئاعلاو هرجخر شيلا وأ تيم كل
 ٠١د داب ايتن كلو همني رقتلاو ريالا جراف ترد صمابنإ نك سأوإ أر لعارإو لوصوم مك هنأ ىلا
 ةرصور تك باوورك الر اشبالا نم ىااقضخئل وق ةراشنلا داء سس ىاةراشبا سلوق هلل ىواص
 هز قو نرسقلا نلتخاررقلا ىققدولاالالوقه ل“ اها» يق اببيرشبتلا نم ى ا القشملوقللكو
 مجوطب نطل سالما بدلا طسو ام تلى نلا نا سايع نإ نعل والا لاوقأ :: دلان”/إع سلا
 افا روهكتنتو قبارىا يفرقلا ىف ةدوملااقاارجا دلع هاكاس ل/لقل وعدن لافت با قرجتخ نا كدقتدالا
 بلان ااضيإ تع اننا معفل يلعب ىفو ونون لو ىتراولصو ير قلا نتاولغخحاو ىف وعتبتت لنا ينحملاو
 مدلي ىف راعباو رتخا ساوتو أرب لصرلا از: ناراصنالا ت لاقت حسوب ف هك ضيمملا منقل
 ثملارلاءاصنال»باطفلا زن وزجألا تلربؤو يبلع إب درا مولا م اودعنعتككاوما نقل اطرل اوعمجاف

 يفر تتلف ىوينو ضلال تمد نع اطبار ذا ىلا بر قل / ىف ةدوصح م كذومو مك اولعج نا الا ءانعم نا نمسك نب
 بله تلق ناف برقتلاو برر قلا خبث لاثلالكو برراقالإ قع اضل/ لو كرا قعجربارقلا لوالا]
 لم زلاربشيلاهب عرد ايلا مارب نا لوالا كايادجدلانلق انصر ادئتتتسالا قحمامفز ومال غيلبتلا لعرب الا
 وهو اناا بلطا لل ق حل اف بش كا حارق نمل ولف نب :, مولوبيسموب ارخص بالو هس ءاثلا لوقدم
 رن( للصتوانشننسالا وليك لديجو موف ارا نت اصوصخزدبدياو نيا ندب جدوملا نالرباب سدي نيت ىف
 ةولاز/ ل اقرمأ مايا ًاسااإ ل فلوق تع م افكت انتو #فملا لافادكع طقس ايقنت الا نا نب اق رجا ظل
 سايل اوفا ليل آو ليل [مليقوامجانباو لو طاف ليقتتبر قوز راو اقل ىا لرقلاف
 مث اري ايعمقس زل لقلوقتنع مالكم منو ع لقشم انئدتس | |ن ىا عطنا ثنتس ل ف هل ىواص»»
 يحاصىوروريفاضلاو ريكي يضلرجاب سنور با طفللا ىف ء اوم كم تاق للرلوا ناكىر يفرقنا ىف ةدول الا لاق
 و لعل اقتفيدومانيلع تبجو نيزلاءالؤب/ب ارق نسدتلا لور اب ليق يالا هدب تازنار دا فاشتللا
 اونوكي قا بجواز تمتازاو كميل ا لسونلا براق) تيرالا الوم! تبشنامبانباو تمعاف
 لاحلاو دا ىننر كب ىلا ىلع "لعد ضف ا لع لوقا انبي هبل ضم ل دتتستو ميظعتلا ريزرب نديعوصتخ
 دئنالصتنال وسرعب لضف !د عنا ىتر يابا نا لاق بى يلضفاي ةاريرع عيقاوموف حرص ىزإرلا نا
 تناك نسم قصور اظلاو لوسلال 1ق ةدولل اانا ىرسلا نو ةعاطملوقهلثل_ ١ لقريلع
 ار اطا نا ىاروكشيل يف ذك _ ل ةزوماركء بك. لل ايلول وانن' ةدوملا لو اني اهئاالا
 ارباول يقولو ةءاطالدادتئال نك ةرايعى اوتريش | ةفص قر وكّشلا لبق ابيع لعاع زنوتلل لب اقل يقول ضف
 تبلت عطر يوعاج اه لاك يلف لع وش شي نافل وق هلل كاد » بشل نعل ضفتلاو
 رسال مف ةوملوق هلك لام م ببنك ته لمت الش ايزل تا ىلع رف ما وقى عو مب اذ ا قلك يسلل
 لوول" لاذاكلعقشلا] قربصلاب كبلق عطب لاق د ارب اجى ورانك لق طبر رشا لعفائا
 قاطو وب لبر ورشلاب قلعت ل طابلاهن إل يلع ف وطعريفن أ تنم مالكو تو لّشلاى ا لطابلاّلا بو
 * ١١ كرار خلاب هءاعورشلاب لاسنالا تطقس طق ىفو اولا تطقتسامناو قكو كرو لاعتدضام كارا يلد

 ىلا وري عفر ىليجنذنلا ضعي ارا فو لبي ميتعبن كيلا ىلا ةراشاهدايك ىف لول يسغناج لوق هللا
 ترقق كالا لوقيتانلا عرضت اوكري مدع لضعف اين انكتب جرا سعب ا هيلا ضي الف نك بان
 حرورا»دابعلا عرضت محن ىفافم|/تلصحا ا تيت اورلترزفيرقف ير بسررل سلو ىرج ل

 ماع ميطشاولمئنلا لاق باها نتي ب اجتسا نا ىلا ةراضنا ىولأسبلامىلا مسك لو
 رجم وقم ناببا نوروز دلااءاو لابلجالاامبالءاطغاالا لأسم قرشن هيو بصتي
 ملا بيمتتيو هانعملبقو لتنناو طع لوقت/ل غلا يكل ةرئازنييسلاو باج قي ب اججسا نا لا
 لمد وكان ولعم يي زيو هوك اذا معا برتمو ماتيس وئوفسلو اولا ماذا مهنتك ل يفي ناي اونمأن يذلا



 ضيالال كب دياءىرلو لس كا برجا ناري د الكب تيس ضييفلا ل وقل
 ناورلاو لولد امهنم عري اعتالوق ىف ورغم للعلا قالطا نضوبف امتتحا ىف دارملا كا ىل» كراش

 0 ىزوشلا , ] ؟جدرد فيلا
 20001 للللبببب]بلاا1

 شضعبابمشتيف ايا هدضو ضيف إلا اهفط ىا تعيد اهب معين وابوي قلل . هلم ذكياَق ب نَقِب قانرالاه دضو فيفختل الا ركل و١ ضرالا ىفاوغط ىا < : اوَعب :هداعل قررا ل
 ه هل وزننماوسياؤطن امٍرْعبنم رطملا تملا لت ئ نَا وه :هرْبصب ديبَح ة دبع نإ ىغبلاطسلا نع شني و ضعب نؤ>:دايع

 00 ا

  [وتنو قرفّكامقلح ٌوِضْراْلا هول ّقْلَخ هيمو رح سنع >محلا ليي نين نسححلا نواه ةوطم طسبي: هير
 يسمي سس سس سس سس سم بسسس سس

 || _طعلقاعنابيلغتزيمضلا ف 0ليَِك زكيأوإ رشعلا مهب لع وْ وم هريغو سادلا نم ضرلا لعب ليام كه: يام نم مهو

 رت كان الى ديالابربعو بون نلا نم متديسكو ا ليو ْتْبَسَك امك ة دو ةيلب و بْيِصُم نق نيدعكملا بالحمص امداليِغ
 امه ديب نملاديغاماق ةرخللا ف ءازجلا ىثيردا نممرك اوت وهم هيلح ىذاجي الف اههنم رن عافيه اهربلوازتلاعقالا

 ىا هللا نود نقل امو هنوتوفتد ضال ىف ايره هند نيم نلوم آم هاقرخإللا ىف 7 ادي سد عفرل اينرلا ىف ”ديصمم
 ميلا نكت َيْنِإ مظعلاف لابحلا كه مالقكل ا كرصْلا ف سلا راجل هت نمو مكتع هبانع ضدي هداك نم طديغ 3 0 0 ا ل ا

 ءاخرلا قركشيوةدضلا فديصي نوؤلاوم مروكي رص لكِ وِاكَك إذ ف نإ هرمظ ىلع ىرجت اكتسب اوث ٌنكةر نيتي نأ[
 ٠ وكلك

 ءلها قفيالذ اهتم يشل َنَعُتعيَو بون نلا نم نيله ىو أجر نمره يحيل تصعب ند ةرغلا نكسب لع فطع يقوي
 تي قارب نيبلبا عم فرط ى١ 0
 و ىو لل 9 رم طأس ١ ا م مورس 3 6 .٠ هاى سدت -- - .٠ ٠ ءا 4 0, دوى يل

 ©ٍصضيِف نقده ماوي 2 اجي سلا ملعيو مةعمقتنبل مةرغب(ىار سقم ليلعت ْلِع نولحم 7 «بصتلأبو فناتسم عقرلاب كيو
 00-2 هناا يح ناك" وسل 5

 علم نس نب هربغو ننمؤملا باطخ ري ة[و لمعلا نع قلثم ىقنلاوإ مادي لوعقم رسم تدري ىفنلا ةلمجتت بانعلا نم برع

 فهطعيو 6 ٌنوكيوتي هر لع ءاؤنم| يزل قبو ريح باوثلا نم ىلا َنْدِعْأَم هل وزيرمت اهرب هب عتمتي."اينرلا ويحل اَئَمايندل اتا
 اتزان نو لوفي يه اوْحْع ماد و لكل !ىلع ضعبل !ننطع نم دودحلا تايثجوم ٌشِحاَومْلاَورثاإلا رجل َنْؤبْوَتْجَم َنْيْزَل و هسيع - م ع ووتر ور.” رار 8 91 هم يلا اع تصرس ميو صوص سو بر
 هتمكعم 7 7 00 0 ش 0 2

 ىو مهل و دبي ىلا هُم واهوم | > واصلا اومن وةدابعلاو ديجوتلا نم هيلامه احدأم ىلادوب اجا ممتاوبايعس نأ
 ملظلاٌّقعملا رياض َنْيْزَلاَو تنصركو مو هللا ةعاط ف6 َنْوُشِْيُي مهانبطعا مدر اهو نولجتت الو هيق نورواشي َكَمْمَب

 سل سس ب يا يي بع

 كال الج لم ةرهتعم ار يبس نتتل ا نم ري رج تارت
 هل

 نئدلبك,ن مننا سان ئوفبلاو نسما اىىيدقلا تيبحلا ىف كلاي طتقتت ال بح للعزل ريف ل وق
 كار ديوربلش ردسقالتبئفاولورقفلا ازا وفصل ندم ناو نيو يلع ترس | حرقت ولو ىنخلاز زا ولصلا

 ىف ءالا اينرلاة ايبا عانت لوقو ماببالا سءابسق ملال اين رآوقو مالكم اررصل نو ىف اننا [دق امن
 لباب ق تاب لع تزين للو ويخشو أد تبم شلادنع امو هلوفو عراتورفى ار ضم نيورجت عراتمو طشلا باو
 بل ركسماو ركتلاو سيدهلاو برر شمل او لكارلاكابعف انم نم اينرلا تان نبل وق هل
 كتسبلا عاتم ثانالا لايعمل فو طق اوتمب عتتةلموب عراتلا نال عاّض نورا لوزبب لوقو
 مباهئال واكل رقتتي وكان ولك يمر يلو ملوث هلك لك »,ل نفل ال عاد ال ليو ثامنا ةدعاولا
 . ضيوف ريرا نااماو ناببالا مرش علا نربي لعوتلا و هاوس انالوراضالو ميلان ان“
 سلوى ايبإلا لما صووبب لب رشف الي بيلف صفا لزم عيبجىف هيلع دارتع|لاو ريب ارومالا
 نزلا عى اريل ل وق لش ىواصا/نينمؤملا مملوك ب اوشلا نمدشادتعام نالانب ادإرم
 رييفتدورما تايبويل وق هلك كاب عوزموا يوصنم حرم لبقو ماللابرجا لح ورث اونمأ
 ارك قربا نص خا يشف نا لكن العض عبلاف طع مدير تدعو بثدرواب لكئارللاو شح اوفلل
 الدنزمل نايا ني ى فتن يبو تبيسرافلاب يعمل زا زام نوفل باو اماذاو ل وف لل كا« هان
 ويلك ضقانع و قل راالا اشارت هدجباورينوأمتب نول اوبضغ اءاذاورل و قلل

 منا نا نمعاءالوإبر ماع ديقايزيآلاها ليقارم سحاو لإ نو عليا وتو امبيدع نم ناصقيارناو
 1 او وم

 ىا نويلودح ١ ءاشبل تقو ق١ىاراشناذ ١ ل |وق هك 1١ ماعلا فلا فالق

 لعاذا ب ازعنا ركع قريات ىزرصفانورل وهل كرام » بئاصللا سليط نقم نتف
 ىلا عمم رتفصو اتلاو توصرملا تزعم موي بألا ماظل لكشتتسا نسال وق كس كدا »مب
 ملاذا عانتمالا لكلاب ب مكسرعل فزع زوجيرالف فس اورو فوصوم ا( دمي تافصلا عم سل رجلا
 رس كلذلو فوصولا تامر اعالاو عرجالاو قبالاو ىط انكي الالي بلخ نارا ىرتدنسارجت

 لمتلابنا بيضي انعم لص نالظيفل و قه لش ىواصا» يراها نضسلا ىا لققي لو نفسا اير اوجيلا
 وراس رابو لسى ةزوريصلانظيموررلا نا ىلا تكرير اض ص لوقو لك نهدف
 فصاراقصنى ايلا نان لماكل ا ىا هو وب #أ وف حل #* _ ىواص»» اراها دعرإلا صاصتتتاو بو انعم
 اشيل نعلاو نيف الو قلل كدا تابجاولاب نايتالاوبو رك تع صتو ىداعلا نك اربص

 فلؤريوا ول علان [ب سد شن ااوقرخلدق لب ل [يفمالو نقرغيف ا رييفصيلو | كررت حيرا ناسي
 رج ثص قابلا م كل وفعلا ل ضءاامنا الع ىنناىسالخ ى زر شكسي ل وق هلآ ىواص»
 ربت ماهم وف هلل كرما # موت كوقعلا قبر طلع اسان خيو اسأ كيسي تل ناو! ىنعملا نا الرمز
 لامقا صُئاصخ نق يلختلا لمن ع قلع لوق حلك ٠١ نم ةداينب ضم تبم صير لوقد مدقم
 ءا|تيالام الو ققثلاو م ايفننسالال بك امعوقو ل طرسشو ق” نود اظغفن الكل اطلا بوو تو بيولقلا
 تلح ءابصاو قيلغتاو بولقلال اوفا نإ سلو و امبقل عضل( لك لمع كلوقو
 ل عاقنا مامتم ماق نييطافلا ممن والاو متو اللا: ل وع بتل مق ىو لرسم آمنوا لوقا

 للوض/ءاعدراصنالا ف تلزن ذا هدو (ّقتنا لوصوملا لعق وطعم سرلاوب يتساا نسذيلاو لو تهل

 نلاسل لع ازملا مباعوأم ىلاهولاجا لوقو ةريجإلا لبق ابيع ىث معدل بتلو لاو اهتساق نامل ىلا ملص
 ىزروشلاو نبى زوشب زماورلوقك لل ىواصا» نان ئاز انتو نيس نا ىلإ سل راشناو ملص ور
 مهقاورواشنامااووإب ااا مدسجئنل (ورؤليقتاصتالا تناكىرشبلاكىألاقتاراشن | ةترواشررسم

 فذ ؛باحصابولقت ايل تمالا قم رو او ىلاعت ل ادق ك كدب مهلجماو ري ل اعتزل محم يلع ولكم
 ىو اهب الكا ريقاورو اثنتا لواومست اطل قلو روان م علسو رعب د اصلا تناكو نر ابتجالارومالإ ىف

 (ضدص ىبقش ينم لا لم لا عذتن |نإ ل صعب وم تنل لوتمولا ىا ضنصل7 سول وهل

 ظ مدعو مبا روقتب اغنصو نوفي ملا وضح اراذذا و لوقو ىلاعناش ا مةرلددقو مرلطن كين وفعي

 ىو اصا» ضورصتنيميىخبلا معباصا اذا نيرا ورلوفاق دا مك
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 _ف والا اهتهماشمل ةئيس ةينانلا تيم» "اهله كيس فكس او زج مد اهت ]قار كه هل خب اظزيمؤيقتني ىإ|ىنم © ٌنٌوُرعَتَسَوُه
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 لص ةهملاظ نع أامع نم هلدإ كازت !هبيبجذ هللا كازخا هل لاق اذاو مهضعي لأق تاح|رجلا نم هيف صتقب مذ رهاظ ا ةروصلا
 س ناوكالا ىف لم اينتا بحة ريل دي زم الد ارم ولو 0

 !؟ | هب اقعرمهيلع بيريغملظن ايوب دايلاى © َنْييِلظلا ببال فن ةلاعال هرجاي دقدانا ىاذيملا َلَعْدَرْجَأَد هنعوقعلابةتيبو هنيب دولا

 وهب, سأل نوفي لع ليلا ةنسحانه# ليس نين ْمِهبعاَم كو "املا ملظ ىا + بريح
 تيا ل ا أك 31 هارب رس و ثا 5 ” دوو سا 1 * 0

 ٌسيلذواجتاوربجلاَك ِلذَنإ ذواجترُفْعَو وصتنيم لف ٌريَصْنَمَلَو ملوم © نعد َك يبو ىواعملاب:قحارْيَتِب ضحْلاِف نولْتو
 5: لالض دعب هتياره ىللادحاىا هرمي يرو ْنِمَل امه كللا لاخي نمو اعوذ تايولطملا ينتمجاهتاموزعم ىا روما ِصْرَع

 0 يرن سور موو دونر نإ 6( ع (34 2 5 و 0 ا '
 نيعشخ رادلا الع نْوْضَرعُي مرتو قيرط © ليد نايت دل ىلا ٍةرَم ىلإ لَه نووي بارع[ يللا ىَرتوةأيا هلل

 0 ل ل لل ل ع ا كل ثا شل ها م 2
 تا اوئمانيرلالاقو ءايل ىنعل ا ةيئارتب عله و ةقراسمرظنل | فيجض يح فرط نمادرللا َنْوَرْظْنَي ليلا نم نيعضاوتم نيفثاخ

 اوم اول منجا فرمدلاةدعلا روملا ىلا مروصو (*ةعددانلإ فرعه ديل 3مل هوما وفه اريح نبل نين هال زه6# تاز - هلك ءالق كرت 2 اما[ قم و 5 تك ووردت هوس بوو 5 +

 نق هنري ءايرذأ نق مهلك امو كاعت هلال وقم نموت اد © ِْيِقاكع فر نيرفاكم ! نيل أَ ناريخ لوصوملاو
 1 و وس

 -_ِ_ م - مُكيرلاوبْبَسا ةرخجالا فةنحلا ىلاو ايتدلاة ىلإ ىلانيرط ق ٍلْيِبَس نم الاَمَق كلا ليْضُي نمو مرتع هبا نع عق دي ةريبغ ىاذللا لود

 هيلا ومد لَم نقل امكدريالكب قااذا هنا ىا ذأ ن مال دَرمالة قنا موب وهطؤَي قي نك نق ةدابعل او سسحوتلاب هذلثججا 0 1 2 00 /
 سل ل سس يل سس يس سس بس ما

 يولطملا قفاوت ناب مهبل اع طفح :ظْيوحم يلع كسا بق ةباجتلا نع اؤُضرعأ نإكم كبوت نل 2كنا © ريكي نق كلامو نرمي 1 : اكل و واس س15 رب و 37 4[9 هس . ا هطشلا ثم و ع ا رح
 ريمدلا مُهبِصت نإ واهي :ىعلاو ىذلاك تمعن ٌكمَدِو كاش انقْداآإ[َي] هدادجج اب رمال !لبقأن هو "لبا َكلَعام نإ مهتم

 ةمحنلا 91و أنا ذيل دازت ل دق الارتكا كاكى ديال ايري «ومدق ى اهتمامي ءالب ديس سنجل رايتعاي نانا 1 رو 0 تبي ا وحجم :
 ىتعلا ف قالاوميرثألاو لذلا نس ف ييضوفت وطب نوى ارا حمو ا نئادتب  تلاو ملوش م م ف

 .رقااوإ قوله >لزلا ننيعضو فخ رطل ىاءابلا ىنحبوا ل وق هلك سالك
 عروقو لاق كون اهلا يعوسمقلا ممول عقاوو مف ل اقن ئرظو ١ اينرلا ىف عقاو يلوقلا وا ور تل
 كا لموروكا لبالايو اما كا ىلا ةراشتاريفو لبالا نمضي اظانجاوصو ثعورل قع لشل_ ىواصا»
 نين نازل وقح لكح_.نيلالك+ نجا ى ميرقلاوراص كاي تاو اينما ىف مهلا لبالإب دارا كوكي
 ريثل# اهوبيسا وق هم لاس اكسو, لبقو ملا قييمصت اعترشسا لوقنور تقنيا زع ىف
 يئادرماب لصتي رنا نمل وعل 2 كاءاويبجبا تحبو: لب يلطلا سلا وبديت ] ف نعسان لا
 مقوله كاس هور لع دمارد قبال ويمتلا نع ىلب نا لبفا تم ىا قإيب وادي كاندعبرتلاهدربإل
 ررصمر تلا نا ىلا ةرافتا مسالك يف د ماو مايلعاريب_يضتو كنا ةورب اهتالىا مكوف ةاراكما
 ملكا ايو ىهرقلا فو كني انك امانبرادتسا و كولوقتيب صوف الاو ىنم ار اكلالادارلإ لعاو س يقرب عر
 مك زنيارا كك طوي كور جال ى ا موملا قحبر ميلا اهدتل حير يبكلا ليقود اهندل ات لص ص ان ربيت نع
 ليييعت للا هر اطيح ميا لنا سر اف لوق ىللل_ لججا» ىلكلا لاق متاع ىلإ كرا هاكح بازحلا ان
 ىواصا»».#لا لاتلسااءاننا خلل الواي باتخال وا نرحت الفريمقتلاو تورتيلا باو“
 ناي مهنمديولطلا لاهالاى امج” ببولطملا لوقو مرننةرواصلا لامئالاىاؤل تفاوت اير لوف هلل
 لالسرااب لاثننا لعروتقتل كسر لئلا ع اطمو نامبو ل منو انرلط ىلا مولا ىلع ميلارع نوكت
 مال خروسفرصف اون ىا قعملاورصحما لعدم اع ةراذتالا ماد ابجب ابر مالالبقازنورمل وق هلل لكبااب
 ناواينملامكا مع م1 نفاؤ | انااناوملوق هلق ىواص»؛لاتقلاو البل ايلع رابح م الاعب

 يف او تقاذا ماعنالا#انلفعلا ىلإ تبنلا ةرطتقلاكة رخألا ةداسم ا دبنلاي اهتاالا حمطتكتناك
  بيلغترشا تر نال ءاليلاف الخبل وصح ريح نلا نل ىلا ةراشالا نإ ءالبلاو ءاؤاب مل ريصت
 مر” ناو فيجا وفلل ابتغاي عرف يجو وامير جو رقغلاو ضالاكى اعالي يف لش لك ربضغ
 بسبب ووك نبيلا كال ةراشا كلذ ىف, مديإ تمدقابملوق هلل كي !«ينللاتعاب
 كضارف كيسا كياص| ايون ضن كياصا ا. ىلاعت ل اج ا لضفض دي ولت هنت او ىصاعملا
 ربصيلف يصمت ررصااذ اوريضري اق ابق صلواريلع و ركشي نإ عن اءاطعا اذا ناسنإلا قع بح, اولاق
 هماطنا عوفو سسروفككاسالا نان موق كلك ىواصا »تقال ةرافكن وكت ابلعلفابيبلع هرج اربع
 باو, لبا قالا قو نبي أمت علاسالا اق لاقثافد زج ]متر اهتبلاوباددقوروفل اذ )هضم قو
 نادال ادوار ار تنلاىل يس صلو او لصالاورقتلا باجل لعىت فنتك او ططرشتلا
 زاجل لع ياا للوورفا بلاغ لاكي سنجل عم ا ىد نورا تلف سكاى ا هواشساخ كيرلا صفا
 مسعلا نيئاتللىفاشنا قم بعل ابهناا) سنجل نيعضوملا سلكي (ًذلا كا ىلا ةراذنا ميفو لقعلإ

 داةئيستنانلا تييسلوقدل كيلا لل ة رب اي اذتلا نم قبب تاروت
 مشع ةزويشملا ةراعنتمالا باب نمابجتا دب ىلعئيبلا قالطا ن إبر عشتلم الرمق قولا ىف شيب رك 2ك ناو
 ملوقى اان وملوف كل ١١ تنيص ىف معوقولوربؤلظغإب يشن الق وجو كلكاشلا ب اي صن كاسل لبا
 ديامو بو ميشيل او رلوقو صاصقلا اب لا تارازجب ار ئاس نمر يي ىكا تاحارجلا نزل و قو الث

 لاماذإىا مهلا مالكلا باوب ضورفمة آلا ىرسا وباب لاقو بينما ةرابعو ىرسلاوأ|
 ءاوق لسلك: ىرخت نار يفنومم ابشر هتشت تش اذا وردا لاوغنا لل تف لا كانا صخش

 رزق الصالاؤوقغلا ل الاؤ ,كثامملا تباع ءازجا ىف بعيولا ناكاذاىا عير طتل لاننا شكر |
 مسفو وفعلا مارنخم حزلصألا نا ىلا فرب راشنارنعوفعلا نيب و نيب ولا ىلصاو ملوقو ايلا ةلثام ا
 مسييامالا ضفنبيغيال شاور ال مالا ضيوففلفو ماتورما ناو تعلا لع شيحو ضيرت
 ىا نيلاظلا ب ميال دا لوقرلنعلاف بر ماس اقنإل توتي عرش لع هرجاف ل ف همك ىواص»
 ن اكن م مالا كلر انمى راني سما ىف راصتنالاس كو زواجك كزلاو !ماظناب نربي بزلا
 دال ماللاورصتنا ناورلوق هيل كراس اقع الا موقنالف ةياكشما لعرب ل
 راقلا تلد و ورخ كتلاواف وقوأرتنم :اوصوموا طرنلا باوتبؤل|فكلو او لجو ديور م
 ماطنا مقرب صتقأو متنا نو يعملو دهن هير عننا سلو رلوق ل ىواص :يرلاب لوصول بشل
 هاشم لرلولفش كاف ]يلا يا رفيل وت را ليكيرججت ليي عل مارون وليس هايإ
 كريت نزتغلاراصتإلاكق كي ومع عن وكرق ىلا حلال سبق نك ظل وق هك كا قكنوكرالورف
 لا جاتتئالف وربسوسو نيجلاربصلا ىلا ةراشالاى ا لاري (تلاوربصا ل وق هلك ف
 نييلا#ا» متدرب ناونمن مدار وقف ترفع رم ىا عتئارلا ترزح ىرنختزملا لاق اك ف يضل يدق

 صتتتإلهف ل مل قاعسار يجوب نا ىنيالمتوااببلا بيرن قلارومالانااىارومالا |[ نال هش
 ىشرلايسولال اكو مةردب ناونم نمسا ميلف ن اضع امك[ قرم د لل مى جالا صورك
 داضرلا ل امل اعّيرتا شرواك لو بيلو كعى عرس رف هات أل !١ تامالع تعوراكإ لير يصلا
 كرار», ماو واضننإل مضى لل اعتب او ىكشو تابييجملا نان عردزجانراو لاوالا جاوب
 راشلا ىعروعبإ يلع ريبضلاواضجلا لام يشتد دير صب ديكر نال لاعزلا متارتو لو لش
 هداشل يفيض وكر برك ىتيسافلاب غخوط ن نو ظنرل وق هلل » بانعلا لع لالا
 ىلا ترطنة نت فط لات لصملاريدارلاليقو نييلاوبووضعلا ضرطلا نمد|رمل ليتل مبا ند
 رظناؤر وقاسم ةقراس ل وق هلل: لوالاو: سداشلا ةايعب بسانم ا ءايفخا ظنك ورظني
 هل بيهخار نمد البر دقي لف ف ديبلا ىلا لوتقنلا خزي كم يضل ىف تاو ارنماق رانلا ىلا
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 صان ينعم اق ةلاص نور لاح ىلع عيشلاربيصت| نم, ل عج اب راما قلخ ار صتقيا) لعجا نإ ماضياو قولك
 انمالعوكيرمجلا ةفليرلازناب ايبجياوريصنمو اهتاساو برعلا لير لازما ايي حنا قابس انك كت
 للكو نكئئزارا باجاو ورابعياوتن كو اهنع يزن ةيررعلا ةروسك د يركع انت اب تم اقانتففصو
 بقاعتلا تارلكلاو تايلاوتملا تور نول عووجولاو زبي متللتتسا مقال حمود لا ازب كاي
 انامكباكلا انرمدارلو لا 1 اًصخايو عاتي ىذلا ناو ةرورطل اول كلو دك
 متر صتارويضترومشملاو لام هدعياي هدعاو لوعقملارعتنرنا ىلا اجيدإلا لع سعر ايبرع
 ريفقتتراثلو نات ب اووووتسسقلا بويع وطع د اور لوقو ل ٠ تتلاراب هالوعشم
 ما قم لوقو لهل لجج» ايناخ| يلعب نولي ارب لعو كار شرورجلاهراجلا نال تتلق
 ىو رئوفح حرول فم يجو ارو لعل وقل يلو ظوفح ا حولا فر شبا نع تنس نآرقلا لاو ىا باكا
 ىلبملوق لش كالو خضتتو لتنمو بتتكار يت ضبا ىزلا لصإلا تال ب الكام
 رسغلإا) وقر يباطتيبرعتتيلا برا يخل يجزويللو لكبر تنتمي يشلا نك اعدجو بالكم ا ىقدلوق نع
 اج والى ا بتنك ع عال وق هلع كراس: :س ورقي لع منللا لوقت بانك( ف تيم
 لامس |ىنعلاو نال نار اج ووري تسخير هكا تفل سو زرلوق هللش كاءابتب
 .تاثنإازلو ىراللا مابقتا بر ضنف ملوث هلل كس هدنع انبانن وللا ىف اهتمت دك
 تاق كلسملوقو برضنخر لم / هريشل م انو امائررقم ةفطاعوافلاو للي اروح

 ور تلراؤإ دك تبرطإو ردع, ررنعلاتبربلا مك سلوق هل لبو كيرلا زنا نع
 بمر ثابت هرعبتىا مكتكودرؤرتلا تكي ننيئرتظفزلا لاق ملاعملا ىف ازادع تلا
 هانعم يبي ضتوهورل ىن قالب قلط ل وعفمو ىف ل وق لل فار ضيا ب غلا
 مكب ضاواذكن كب رخل انتل نال ضن خف ررصم ناب عا جوا ريق افصل وكن بيس فو جراشلا هررقارك
 بصتن أش رلاثلا يجن اصىا لعاقلا ن ملام ا ىف مب روصتمد ا يناثلا رتكيتو ترصو دع ضرع نحمي
 لج نمار وعفا عئارلا تطعن زيا لاق را عّتصو اقدح اع نولي لعب وومم لاريصلا لع
 لاقوة داق كلون زبو اسيل اكننورييصتل يىا ملا نوبثتآلو كوكتال فرل وق حل سس لججا»
 ةر اشاووضتالو نومؤتلخ ل وصلا مة لعربتاعنالخ 2 مكتكض ونفا ىدسلا و رباج
 هفرفل /ءانلسا مور وللا امل شل نار شلال انا تسمزل ى ا راكذا للم ايقتسالا اىلا
 مباتالوق هلل لجن نيل والا مثالا ىف ىاانلسراب قلعت. الاد الزيت مو انلسال مدقم
 قواصا» بج لا ةروصللاراضقش | عرراضماب د عربكو ىضارإ |ىنخمي عر ر اضم ا نإ ىلا فل يرانا

 نال بج لل ٍةريتعط ارسال نم قري رض تارت
 ررفملا ىفزاجبلان كولن ييرجلاب كاسفالل صصخم رقي | تصدقامب لزق عبي ازوهيو ضملاو
 هدابكوؤاشباءالرهاشبإم لشن ناىلا ةراثا نبق ات لْوق حل جر ١ فااشلالاف لاش ام ىلع
 هلدووام مام شقد رولا عاتلو روكتلا نكي متبنر طاطحنا نولكووب هوايا شانالاف
 نل ب يي لاو ماولاف نملاوبو نوي نيب لريشملا ريق دال ريف تطاعاا رين مديد الو
 اماوزامرلججذالوالا ك١ وو املوث« هل كب يعادل واذ و تاورقنم انام داش

 لصرلا نع ة رابع مايتتر اشي حجو يلو حل بخ !مانان والك يؤكل ام ىيفضكملا
 و ةرباظ وو تيقوفلار دلير لتالف هزت و ىماظقئرابتس ايركؤتلاو جاما ناكأذا كاهل لف لوقف قالو
 1و لم قنالاو راتلا قع قلطل ل ءاولإلىذلاممقغلا عايعلا والجر ناكأزا ىادملوبإلوملوق
 قايؤرواكور ف ثفثى ور اكامابلاىاايحوالا تلا سكينا ءلوقر ضبان شعاز امو ى زر شيل ن ايأو
 ااعجلكا باوارو نءوارلولا حرفي السلا لع اربا م اورو ىدرايببالا كر [السايلعل وقل مانملا
 ملا نال ىف اعتدملا باجر بورما سلوكي م عباد صيسانلار رم (ألسلار دلع ىنم عبس ايكرشنا نم
 وا لوقاينرلا ىف يورلا نحب وج ماسلا نا ريدإرلا ندكو باخيا نم ماسالا لعزوبرامريلصزوكدال
 . سل كردي ايظعخام زكى اجو ملوح ف#_ كلرادس »بسلا كلنا ىإ ىو اكل لسير ى ا الور لسري
 قلل عودا ىودايلواو رئاسناىلا قتل لا شيلالا تكلل لاقي بّارلا لاق داضببا نم
 ال ربجلات صو باجيو تورلا مدعو بو مزال باحجلا ضدارملا نإ ىلا فكر اش هيلو ملوق
 يصلي او ايو لوك ا لا ىاتذإ_.كي ىا ماو تس ىواصا وب بررلات صو
 نا زوو فوزحم الك فص اجيارو ن/لرق اذكو ماكنا نم ناعو كل اسرالا و ولا نال ررصم اب
 باجءارو ن' اع ا ايحوريرقتتلاو باكئرارو نمل بقا اعمنيرقلو الاوحا خللا لوو كوك

 لصكر اي عرورلاب نرقلا يسلوبول نايب بولقلا بر ىحيوارقئاوب اعور ملوك حلل لك« السمو
 لاو قرلاب ف يلا نلسا هانحمو لسجل يق وو اصالا ق اح حرورلاب لصحيي كه لقنا قنوت

 ىردت تنلامى!فاضمريقنآًا لكلا فو وربخس مالو تب ءاتش ا يتبل
 علال يصفى ماعموعئاشو لو هلع جلا: يضعنا ب وجا باتلكا مباع
 مشلكو ل اهدنا تتاسولا رقم اكرت قوبل لبق ان او كيلا انصو ! اه, ك لو ان دصإم ىلع
 نآرتالكددبحلا تاياظناى ءارتبالارونلاب نالاروىكوارونلةفصر ىدبن ل وقهلا بيطتلا»
 انا ملوق هلل ىواصا:ءاشك /لوق ليي كصوملا تادبلادإرلاو نوتعلا تايلظلا ف ب كدب
 ريفيشا(ال/نارقلا مالسالعلاقرقو قولك ل وعجل او لون آرقلا نا لعل دياب تلقناءاتلعج
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 | نيل اج لم ربيع ار يسانتلا نم ةري رج تاقتييعت
 لونلخ 770272000237237 325333223032320
 ىداصا/فلع قواب كلبقل سان ع قو تاذ نك الورم اب لست عل اوانلضامورلوقى ار دلتا

 مرام كؤزمتسملا مءاموقانللبا ىا دقن ىف ل وعغلا وب توزح تعا جتا عا ملوق لس
 دوصن | شلل لو هللا دسم ار وق زتتكي ا رلوقى اموت كدمأع مزن نر يلا ف توق بماكا
 سوال ثوطمرلوق هك ,٠ نيشطاب لوانب البا لعام الات وك مح اوبرو زا لع
 رعد ازبو لشن اريصيستن اابقحلا دتريجلا رلاعو ربضلو نم عضورب ىآرقلا ق فاس ىأ
 باوت اوبرا وقتيبلوقاو ىا شم از م ل 11011
 رثادتلا باوبت زى مستقلا طرا عاهتنبا ىف ةرئاقلا لأ زي و ريلعمسقل ا باوك, ةلالرلت دوز رشا
 فاصوالا نافم احول لع ض قو ارزرلو مدجلاوتى لا مرثالكم تا ارميا وعنك ل وقع 21 ىواص#»
 انيم ةدليريازشلافلوقاضيا نو تان كولو فيلكث محلا نو رككرم:ارافللا لوتس ديلا

 اذا ل يفاخلوقيالاز وىذلاوييرقتى ع لا لاعتدانرل وق هك ك«لاعترءالكى تاوف عزم
 منال لعل ىضاقتلا لاق رتمتدمنما ىلع مالك فنال/ل صن ئأذ كاطعاو بيركاىذلا لوقت
 مرتك ناوي يحفر خا عض اوم ىف هتك ع شرات سناك مديل بأ مازن اارررقن ماتم سبق مهلوقم
 ملوق هلك كارةلالجاظقادنعم )لكم اب لعو غقاولا ب سبت افصلا هزببب تصوم اب
 عرارص وب نورتتمرا ورك ىبصللا بلوق" هش ٠ نويلقتلابرلااناوورقا اكد ائىالاعتداز

 نكييناسالالقهلمع ترام !؟دالبلايلا راتب ودابعلا دش اءقي ىاررقتلرل 1

 لات تاداتبكل اق لا نوبكراملوت هلل تاارويشمل او انعببا) تنصلا ين نرإ عروزلا
 ملوث هلأ كراعا» دوبل يق عساوا ىرعتملا ل دطسا وريف ىر تلا بلف وبكت ايتو
 لوقت ال دالاوسيلاتاقلاى ارضنا رول وق علل ١/١ بلفلا نم للا عترلوق ىف ىار اعلا ثزع
 عجتاخم للاى درفم نال ولا | ازعمواماتفلل ا ظن وق لك” *تاضلاوس ىلا ىر يظل عجتو لوقوروفا

 [انعس رول ورا ملظلاع متو رضلاو اف لوتقل ىلا بس انحلاو رع و كفا ىواصلا لاى نعا
 ملاصتا ص اماولا طولت موق دل ١ ورلخ لل يقئ ابيلغف ىددولو |. وظل عل بقت ا يبذ
 اذا مس ع نس واط نعورشلا ىلإ ب القنال او ىظعلا ل قنلاو لقنتلل بوكا فلي

 ماوصل ل لاعترتناىلا ةانجلا بك يلع ورع آف بالقن|ركدسو لوتقل ا ءزييفسوا عباد بلر

 م
 قرت فص © قيل لك تأيإ ذقن وطموجومأعَب كلوت نم

 هاوو تاتونلا ىلاوتل عفرلا نون هدم ف نح َيْووِل ضرلاَو تولت َنَلَح وناس

 | اشرت انك ضرك عج ْئْزَل لادث ار ملحلاو ةزعلاود هللا ى مجاوجيمتا' نجل ريع يومَ نيدكأسل اقتل 'كريمضلا
 لقب 1م بكلام لوتْىيل ةمكرافسا فمكدصاقم ىلا ثنو كلك ةرط جس ميكو ىبعلن سماك
 قهَخكْزَلاَو ءايحاكروبق ن© نوجد ءايحالا نه لثم ىا كنك كييف يلب هي انيبجا رشف نا ةوط هلزنئعلو هيلا مكتحباح
 هيقىأل ودل قدورجي وهواراصتنعانكاعلا ف ّنح 2م لب الاكرم ا ىنفسلا دل نيكل كجم هلع فانسلا جول

 وكع ييوَكسا اد كبَر 2001 اهاندمو اد ظفاإظينرملفلا عج ريمجتأ رك هر ْوُهظ لع اورقتسل اوَكْمَصِل قاغلا ق بوصنم

 نووهق قبال مكلوق نم (ثريللا© نيب مكصلخ ا كشُسكَؤ هسفدل تبلت نولوقت ١ ىار قم لوقلاد راكتالا ةزحه

 مهدحاربخا اذا ىتعلأ ساولاهيشيرلولا أل هيلا تانبلا ةبسنب ايش هل لعج ًاََكَم نمل برضو بدأ ركل ةلهب
 رامنالا ةزحه وأ كلا نع نلآعت هيل تانبلا بني فيكم غل حويكومو ةغمربخت يحتم يش هج 0 ل دلوتجنبلاب
 ةقونالإباههعهفعضلةجل اورغم ©نذمريَغ واصل اين َوهَوةنيزلا ةيلا ف ىبديىادتُيْن مه نولعجي ىا ةلهب فطعلاوادو
 ترفغإلا ف ادنح © نومي تاناقناب_مكه هع يك لح اوودح اوٌلِهك1 55 نجخإل نعمه ننزل ةَلْبل اجد
 | لوقمل كلّما ىلاهتلاق اهب ضارمفهتيظمير هاي !هتدابعذ ةكييملا ى!7/[ن بحايل م لولو باتل اههلع بتزتيف
 | ريغةدلبعب كارقلاَ هين يمت اجي باقعلا مدلع بترتيف هيف نوب نكي ثني نآس نيب ناهد يب [ضرلا نم
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 نيف انيرىزلاى انزل وو ناسللاو يلقلا نئ اعجركتنسل |, اولوقل ى| ىذا ناب اولوقلو
 اما الإ صا ايوريغ راضيا ةنيفسلا بوكر رتل وقلا ]نب لوقي نى ضي و ءتاووا ناك
 ٌسونلاوىماعتلاو عاتنمالا ناف تقم لانلامو هروب إب اسمو اب ورجشلا مسب ابيل ويك :دنيقسلا
 ابتوققإ عاتنتااب/,س يلف م أى لك بت رفسلا| اماو باورلا ق ق انتا لال ذاع ٌاريخسالو
 تار ىشلو رلوق نومقم لعن طع لا هداك الاول سلوق لكس لججتا» خيارلاعرانقن اك
 مدت هدابع ردتاولعبو للاعترتلاربقلاخياوقزتخا ى ام لعلا زيزرعلا قت راوقيل ضرازاو ترولمسلا قلغ
 اوم ري ازوجيداوتمتا اوم وق عت عجلاو لعل وا لوقو ارم لو هلل كا
 تاصالاهنافّشاتانب لعلم القى ا قاس مكوقن منال ل قلق حا اورتتفاو
 برش تانببا | انعم دل وصوماربضامز ل وهل فابمول اصلا نوئدلاراصلاعترَتل اهانب
 ىااهبش)وقوؤ امنا لوعقماوهالّضو يرطىاتوزولوبؤملارم اعوبب ىزلا لوالا لوعقم او لحي حم
 قبل ثلا ياابو لس حام بيا ةيرفلا فصلا ىنحمال باشملا ئاربشلا نجل شل يف

 نونلادوسورديلا فلم ىلا أرق اني دلل وقولك كاب لاعتر يلا تانبلا ةنيسفب مل اوت لابي
 ملوش ئرقو ناتوببناتءارقى ري ىالوعفم ابي ياي رشنو كونلا جنو ءايلامتبوأش لن م
 ىاباررم نسيج لا ا انييراشا تي ملل وق لقا ل وعفمل نم لتقبل أش انو اف ءايلا
 متاررضكنررتأع اونا نايبوجرقك او لوقلا لحجب داملا زا كت شمل ااولعجو ملوث همسك ضرك ىرعتلا
 كلذ اولاتارل مز ا وررورفل سي ثعصو ىب قتلا نول الارشن !لعمسرك رابعلالامب نزلا شلا ين ال
 بتاكل ونفاول يلملم بتل كو ماب[ ىمانعمساولايت ثاانا اما ميدديام لاقت رملسوبنلا ماس
 | فلا بيق حمرا اولد هن مذاب بتلتسل مهلك ىو اصا»ن ولسمو مج ناب

 | كوكو غيل ىزلا ثانا مهنا جيم طفىكا ثانا منا ل وق لكس حرور» ةكاللا لع ارب اوم أم
 يشم ىئاوت اف بوقعلا اهل لجبلابب ضار ا لولو اهب ضارومفلوث هل م ةرباشملا مامترعبالا
 اتيسح (يبزموا ناك ا يوما, ضلوع تءانلملا عجب ترتد يشملا إل لطاي فذ و امباضرلا لعد ابعلا مع
 مدا كوكللفرب ءاضر (ٌنلتبلا او ع ريدي نان زاامتابجرمل وت هلق بيطخا| هربقوا اك

 قحملاو مفك اورببإلوقتل ل واعم زب البق يانج نبأ مما مل (رتولسا كل اعتلايضرم
 مس امب نولجلك | نولستتسين مو وكدلامب ىا نقلا لبق نما لب م اي انل بنيت مما هلا ورضطح
 ل" ل وبيلا ى اعجاب توابع تلا لتيو لبق نيد ىارلوق هلل ىلبقا»
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 نودبعي واكو + 0و نَمف زدن لك نوضامو م اراب الجو اكو لب كلذ عقيمل ى 10 نكي مم هيرمم هلبا ١  7هو ما 8 ما كن ع 0 112 وم 2000014 0 ا روس ع ور 4 .

 إو ةلوَتأَقعائرآَب لجو اك] كدموق ل وق لضم اهومعنتم :[هؤفرم لاك ريتني َكِقناَلسْرآَم
 1 و دنا هيون سَ امك آولاَك زيلويا ريلَع زئْلَجْماَكِم ىرهأي رجول كلي ذ نؤعبتت أ مهبل لق نوحبتد © نو لَدَقْم مهنا ْلَع

 ركذا قبرا كاع َناكَفينطْناَك كاب ل يول ب نكملا نم ىل ككل مر اًقيونت ىلادت لاق © نورك كالبق نم
 ةملك ا اهلك هنيدل فدشي © نفسهم ىقلح ةؤَرطق ْئَرل ل0 لز رباَوِم ئرسك 1[ ةيذقد ديال ب لَكد
 © نؤعجري طاح! هللا لحووي نم ممفلازيألف هيمد هبقعدسيقب همك درر سودأ نأ هلق نم ةموهفملاسجيوتلا

 نم © نيس ]زيرو نارقلا قلعه رجب حور وقعلاب مدح امل ونش باو نيرا كم تحتم لب مويارحيجاريا نيد ىلا هيلع مهادع
 ليلي اره لَ ةله اواو وج ىورفكهيأك] قري مالا قل قه هر هئاطس سوهو ةيبيرغل ماكحالاوعل
 أائزق رك ةوبنلا كر تفس نومْقَيَمْكا تئاطلاب ىفقتتللا >وعسم نب. تورد ةلم: قريغملا نبديلولا ق1 يِظَع امنه ةنيإ نم ٍنيكيوفل ند
 اًمنب_رخغلا هضمي كيل تبر لوب ىنفلاب زئبق ]ويقف مهضعب دو اينغ محب العجيل ويلا ف مهتم مهني

 سيب _ بح سس سس ل سحايب يسال

 للاب

 00070 دل عج ب ببصسا

 هم ل مب ميس سلسل 060606060606060 كدي سا بايام

 نال ايمندلاف © نوم أقبح ةدحبا ىل كبرت نيل لإ كى دقو بسنلل ءايلاو ةرجالاب هل لمعلا فارع يرثي ريقفلا
 مّ نم اهم يمحي فاقلاك وكسو نيسلا مقلع نلوم لب ويل نمر رملي نمل تلعجت رفكلا ىلع ٌةَرِحاَو ةمأس كلا َنّدْلَي

 تل 0 مور ىل اورتن يان_ و 0و 2 َِ لوم شم

 و نكي هيلع مرس عمجّوضق نم ارسم هل 'تاعج 3 ةضخ نم اراب ِْهَتوُيِلَو حطسلا ىلا نولعي. 0 ٌنوُريظَي مَع ةضق نم جر للا جيراْعمَد
 9 ةرخآلاة هظح (لعوات دنعأةدلارط ةلقل كلذ د انبطع ًالرك5 امرفأكت !اوراطعا نمىنم قملإ لعرقكل | توخهلول ىتعلا , اٌقرْخلو - ب أ م ٠ و ٍِ ُظ 5 2< -. م و 7

 ب مليزلا تزل ليد ابر يمن أ (دهاكا 2 2 ىا
 لوزييرثاهرف هب عناب هيثم قولا عام ةيفات رافال ىنحمتلي نشل ابو ةدئاز مف فيفا اكل َكِإ ذلك ةليقنل انو ةففخم نو مييعتلا

 راكنا اهيبعاونبتلاةدسافلام يرمج لج مان لا ل زرنا ولاولاقو رمل وق حلل لقا: نيا مرام ا
 ل اوطلف م: قبقرصاوبو تل ل عدالا ب قيليا) تل كب صنم لاسر نااولاق مب ف لؤو ملص نومن

 كلاس لو يدلاسررب قيما لف فلذلك يئوجنو د اجباو لام ثوبي ىلا تيبرشلا لرلا ىلا ماو
 ملوق هلل ىداما/للاعتشنارتعا رظعمو ايلاو لاما مظل بلغو باو لاما, ال ثا مدحت قرعلا لب
 ريو وب ةتئاطلاو لمن ترا ىرعا نئواشيلا راسو بيطيحت تأ طلاو كم ىانييبرقلا نم
 بالذ مسا ىيوتلاراكئ الل مابيفتسالا مان ومقيم: ل و هلكع# :٠ أهزنمنا نس تاشلا لوق
 لكبإ ايوالام متكا عااتتب هش او اسفل ابلق لذ ىكنإ ىلعالا امل تالا جناف تلاسر لعكي شصار لب
 ترارما» قو تلا فيلكق زرلاوتو مجدا كددالا تمخض وقنو لعجمل ىا مهنتي نسق ني وهلا
 لوقو ايدخو رارضوءاقعضععبلاو لاومو ماينغاور.ب وق ضعبلانلعببىا لا مرحب عقر وري قول
 4 م امش ف مورخسو موف روستو با او ق اتعب مجيب و رصيلاى| اير تساضعب معي نكت

 نا قارة رجالاب للهلال وث لش كو لاهاي انبو لاببابن ميعقانم ىلا اولصيواوشلاعتي
 مجرب ليقانماو ءزرلا حمار يجبارحو لعل عقلا ىلع جاو ىلكتلا دبة زهسلا ىلا وسنن ئرذتسا
 فاشلا تذع مالكلا ىف ه[ك ومين االولورل و لل لاب ان, سانوؤيقفلاب ىنخلا وا متتسايرل
 نالئئاضللاازب يعن الانمى علا وقل حراذتملراشا كالا سانلا نونا توتالواو ىا
 ىف رافللا اداب اذار فلك ف اوكي االول ىاصنو ىو اًصييلاللس اج ًالاريزفتف لوالاف ناجل

 ”ةرافل | لسا نعبر سلو مل تض رعت جرداعررل وقل لام لع اوعسجتايندلا رحبت وزيعس
 ٠١ جررالا ىش لش اببيلعوشلا نال جرراعم جرددلا سدعاصملا تسبحو بيطخلا ةرابكو حور كابر رن
 بصتن نا يزتزلازوجو افرتز هل ندعو ىا لعجاي وضمن ولي ناوي ها افرتزو مل وقول

 اة نارا فرترلارداصم ا نان لاكو :نيزلا قعلاعتسو بسذلا عل صإلا ق ترتزواببذ 0 و سلا كح
 لارتيقراقلا ىب/ًاللاو حلفنتلا نم فت اوشلالل ىينتلا ال لكناوملوق لش
 كار ايندلاة وبا راما اروكزرلا كك لكس يلى دفان نافرلوق

 ملوقهل
 انا مهلققالا عسا تربح نمالو لقعلا ثم ن/الو نايعلا ثمين /ال ارب نولس صل دجال ىااول| قل
 كرام صقلى ا[ تقلا ةقيبرطلا تالاف رصقملاىبو مالا سم هالاو مران رل قف يد ىا ةما قع انوابآ انو
 ناور اوقع لس لكيلا لوول ل راكد صقتى ا ماو” طلالصالا ىف ىجو كس ملأ وتلا
 دعيلاعشر تما نورت ل وق كس ل قلع دقت انضر اوراجبا ىلا لإ يثيبم راك ع نوغتام
 اكرمالاوىابزلورل وق هل كار مرانك عن يتماكى | نرتب لعافر منن ام مراتك ليقورمخ
 مجم امفيلقتلا ا ىلع ل اد كل ني تهاني انلسدام لوقو ديلقنتاب مرلسمو دبا نر جنك
 نسما نا لارين لا كلو نوعبتتا مل وق ىلا دوعسلاو «وريف تتسم اضيع السا سل يقل الغ
 ا معو امك بوصاو ىدبا لرب ىا حا ىدبابرلوق كح كار, لاول و اولاو رقم ل عف ل فاد
 ىواصا:/ن اعلا امتناو مب” وتلا لج | ليفت رجنلاو لف تايبلا نس تاسل ىل اًملالضلا سى

 كو شنؤلاورؤلاو عجاو نانغالاو ماو فى وتسبب تذررصمور د كي ىاوآررل هش
 اهنا طقف/ًاضالا كبي ونال لساني ع طقنمد| يرى رجا ءاعشستس الا ل: ىف كأىرلاالار لوقا

 كال رولا اق هفيصوم ةنرتموريؤيوعب فصال ىلا ارث مان الاسدنا ع مناك تيا وفاكمجن لكر اني لصتا
 هريتو ىلامال/ل يدعتّسامالم نوعي ماعلا وقو مايا لو عب تتر ضل ادعو ل قة علش
 ملوق هله لت» حلالا عفض/ سانا: كوي رتل را, كلور ىارلً او لوقي حراشلا
 تماكلوق ف طفى زلال نجت ىنأ دوقة ورد ابب ملكنا يسوتلا تاك( السلايلع مكب لو ىا ا املعجو
 نا نود تاكىارل و ةةمللس كرام سويت اوعي ورشا ولاوون ملا يال تيرذف ىايقكو بق
 مل لاىلا ترتر اشا لكلب ىارل وقح لس كام اظل تبكين ضال وقلاك لذ لارض وجي
 ىواصا, متل نيد ىلا وتر مترنع ل صلوا, فووق فاير قعملاو هر ئززلأب قلعتسإل لع
 ةلاظنالاماو عابتالا مشع مجملصحا ىلع علرتلاو خيتو اننا بارع ءالؤ تع ليلو هلل
 ياهلاهرب فلات لم ام قتلوا ل1 ىواص + ماقريلعن !لصدز ف ندم سلا عاما
 (هبقال م علام فلاخى ار اثني رت انعالز عملو اف سللءا اونو مورق نه اشاكا فرحان

 قيء اج قتياودفتشا لاق داك معنل اراب مول اهتشإ ىيجوبام عتاب دارا ىلا تعالو اميف ىريخ
 رعلن مالا ب تلكااوذوا تذل قرطتامورلوقاووت اوسككم نطل منك رز امد الرمال ضن يفزتب اوتو



 م فرخزلا ظ 58 ممم ؛هدردهيلا

 هقو< ر, .. ولك _ 95ه را اخروب 7” د. هولص# |. ادى ةسةلس و ويةلحر ع رو قا ماعمو ىلا طر لك
 5| منام هقراقيإل © ني رق لوم انطْيَس ه] بيضذ ضِيقُن نارقلا نما رْلَو نع ضرعي نعي نمو 0َنيِمْإَكئَ ندع ةندما ُةرِخجْلاَو

 ةنيرقيو كاملا اجد ىح نوعمةياعر غمججلا 1 © نورس غن ؤبسيو ىادهلا قبرط ليلا نَع نيشناحلا ىا ودمي نيطايبشلا
 ْنَلَو لاعت لاق تنا ©ُنْبرقْل شيك ب رغملاو قرشملا نيبام سعب لشه ىإ نييُلارشب كب ودب تيل هيبنتلل اي هل لَو ةهقلاموي
 © َنرلوشُم باَوَّمْلاف جك ارق م زك ايندل ا كاوتتالا م كملظ مكن يثتاتا يلد ميل دن كينج نيشاعلا ى ارك
 أقأ5َ نونؤنالصى !ناب مج نيب للض نكن مو ىلا ىرهتؤاريَضلا ا ام ويلان ع لديداو عفنل | نعلماللار دقت ٌةلع

20 

 رمل ا ل هلك خ ك مرو موو م1 نىك _- | 0 5 0 ل: :

 كاتولح ىف كتيرا ةرتخالا ف 0 نويِقَتنُم مانو انجن عت لبق كتب نأب كب َنبَهْزَن 5س ازلا ام ىف ةيطوشلا نإ كونماغداهبق
- 

 قيرط ٍطاَرِو لعد كارقلاىا كي يدى ذل يئسأ كؤزداق © نور م نع لع هيعَنَو باذعلا نو عبر نعم نأ
5-09 
 سدر ورزو 5و ”  ميد 21 ل و 5 5 2 ور رش م وص مس ى ا

 أملك انسي نم كت نص أمل يزن م ْلُكُنَو هقحيمايفلا نع © َنوْلَت ٌْوَسَو متفلب هلوزنل َكيوَقِلودَل نرشل و ينل دنإو جي
 1 و_نيباتكا لأى !نم بم( داوملا ل يقو ءاعسالا ةليلسلا هل عمن أب رهاط ل عوش لق © نرمي هلا ةربيغى ١ نسختلا نود نم ' ظ هل 2 21د مم ل يق مو 1 نو قل ل
 ١ ا ١ تلقا ظ ظ 0
 نقل وهند ريغ ةدابعب ب انك يوهلد نم لوسر تارا هنا شيرق ىرشلريرقتلا لاوس ايرمالا نم دارملا نالنيلوقل نم دحاو لع لامَشَْم

 © َنْوَك ضي بِي مه ذإ بتل اسر لعةلالا ايي ْمْهَأَمَبلَو © َنْييمْلا لو إَلَعَق طبقل | ى )هيأ تورو ىلإ انيياب ىسوم هلي
 د1 سس موو جيوب حس جيمس ب بسسس

 "هش نول ىف الدال او أيا ”عمس نيسلاجلا قولح لا لصوو#«”ةيب له ءادوهو نكاقوطلاكياذحلا تا نم يأن امو
 تميل | مرر اهانرخاوا ب دوكرلا كلك( ليجراوسو كيلا واى ذل( سان لق هلك كادي | ١ ا 0 0
 ذأ 1 1] ]1 ]17 نيل لج لك قرع 0 (ئدلا م ةري رص تائيإع

 ءايننالال اوم تلم ىف دقي لانو الاةةو ابكت رواج, ب هلل كب ص فغلاو ميدو ىقرطنلا نايت ذكلو لاوسلا ظ شىؤرلوةهلل 7
 رن |نوةنكنادربب/ أب ضيتاابتاو بد كمال قر ملل ارمجار ثلا بانك وزخنا عفو اظندافلو ن'و (ئرقواببعت ضو اهعتوثنع و ابابا نصقا ذا اوثنع و عار انلا ىلا توشك لاقي ضو
 عجيداب هربا لفل وفه ل كرالسا» | ريفا ةجاعال قالا بستن آلا عزي زااطلسي لربما | | لوقو لو وقبلاورلونراوشك ارم او وطرف ىعذار انني تسل نكل اقر ىجلاكا ديلا حقل لتعي
 نادلو (ةأرشلات هب ؤريلستلا ل يذلاب كرما ٌضسابع تبا نعردطكب رى وقبلا سراسالا ليال سلال | | وا تار كرام كاد ركاب تادظ ل قاغع ريشي محبو تيس افلاب جلا لترا بوكا
 دقفلاسالم ورشا لسوتلالاقغه لبن ءانلسا تدي ل ليج لاق عزف لف بلص ولا | ١ نطبشلا درت لاك يلع مولد نانا ىلا ةراشا ديلا ف ددوب سيشننمبار وأ ن اطلب ىفاطن
 فيي ملو لاسم ل اسالا ليل سلال عمتاولاق ويزن اوربت ريوسو ىروزلالوقافيو لاق تسيل لا ةراشنا مح للابن لارلولا فتاضاكلاراث ن كل اتصل كرادا ف لو جورروا لاكي

 تيك رانك شعبا فر فاتن لاقيام ب اوتارب ىداصا لاقل سلال عدا ملوق كلتش نييلاكا» | | ل ضيقفلوق جلس ىواص ١ >عاتمعلعاولو تراب إب ضل عرس كرقلا نضال غار فاكلا لا
 ” [ضللففعىا تزج زاجريفلبورباظع سيلاىا اولا ليقو لو علل ردي مديرو | | يلع طلاس شاع تبا كو قرير لو ق سك كاملا ضف اورياعمضنا العطاف و /اطيتال بعين
 أ راينالإل سالف م راسا زاف ندباتلك/ى كت ورتكلمناو ليكأل او تنئونلا نب تلا لب ىار قف هلل سعب ورم اذا عري يضلا عجم او_لوق ع مث - ساب فاعلا لعلجو ةزخألاو ايترلا ف عمومخ

 ! الا السرا ىذلال شو ثءكك بى إاورؤعسل | ةر ار قيلعل ديرو ىروقبلاواكحر ايو صايع نب لوقت ظ مل وتطيىا نياعلن ئلضلارئامضلا نال ارتب سس وعم ياعراق لو شل كان يطايشلا
 لرش لب لاوسلا قينتس لل اوس ايصال م .المملا إلّا ق,  بلوقلا نسدعاو لكي لثي/رط واكس نأ يعل و ناطرئللكايلاو ىثاولليو الار رمقلا ىتصاقل!لعجو ميك مة ورص نيطايشلا ا عب نئاىل

 1 م ل ل اا لريو عم ىا نيف تادلار أو ث تسكح_- قا ليد, ورتتصن يطايشلا نا "افلا بسكي
 لايملك الا“ لب اناطسب لوني 0 نإزقلا نارا لقا كب لق برغماو 00 0 ل 2 30 لواغناصخور نو هنو ءايمالا لملم ناوالا ةداجن تردي لب وكس حنو مادا فنا ناخب | | العبي نيرقوزف كما ىونعي نيكل يذل عنز راهي رلى ورم اع باو عفان وربك ةرير قو
 اواصعواريتإلاو لسانا صوتو سقما تسيىف ءايببالا لاس ناضآلاو نيلوقلارما ار نيلوقلا صدعأو ماعفدت عاذ نال اري ينسق © را رس قرشلا كبير قملاو برغل نسق شل نورا و
 ىلع ن اكو فوق وبر نوسْنلاو توقص زان" ولسا ف وقص دسم لك يلع ا صان|لوسر فل اهم متوتال عضو اين :ءلا قلاش الاي ماهظر كسبت ملوقهل“ تايرلجتام لعامل ىنّشل رض

 نيسلاراسم قول قلك راسي ططو ليي نيعطو را ليسا ياا مكه يلعش الصم! لور | | كامبل انتو لبقنتسا من زاعتو رايق مد ىلا ينعم فايق دظزا يندر إيف ىطمال ناظا ل
 رّدنار# ةدابكاةوتب منعا لسرا لب مككأسا نإ ىلا ىدا فر تا لاقت ,ماق ل تضف ادخن يتعب لصف | | ماقال ا لور ونمالا زو لكشت الف ى تفل لزم لزج تتج لب تقي لع سيلا نإ 77

 كئاؤزطاب تود ندر يعيام تاورشاإلا اال ا ةدعاو تيدي نيعجإ انلسرا اناس ان ارم اي ولات اعت رطالاو بو ريدببومككارتشا) ىولرتتسا يبل خئلا ىف كثار ىنتلاو ممن مكعب ىلا عقلا مععل مالياررقتتلع
 مماىدع الا دلقلا ل ىلا كعب ىنال ناءانايا كتماءاب كلذ نابتسإرق دكر ا ريسو نييببلا متاخ |[ | ىف ترش ولو باذعلا فر كارت عفنمرو ىا تالا ىلع رد لحف مت لوق نولي نا لتتم
 انلساضو لوقو لمبرارقالا لعمباكواررزقنتا_ل وقل للا تت تارومار عاف هلل لاورسسكلاب مكئارم اسيا ةءل قل والا يول ايندلا بلقلاب يطب ىولبلا نكن كاك بازعلا
 و ىو” اقم لستنلسنر اللا تالاقت' سدقت ام بقق* | رعب قلاو :صققلا كلن ف ناك تلا كم بي و يلتشر رنا باذعلا ىرمكتيطايشسو ممتن اول غنام كفش نارى ىغنل مسدعب مالا رقت: لعمل و '
 قوم وق لل ىواصا:اجباو لادلا لقت ربتلا نسوق زهيد اءابجتد قة نعم ايبا عقاد ىلس | | مب رس ليل سلال عجاولاوقد يبرز ىلا وربي يريعسو يرسدلا لوقو با زلاورراظ لول بق واضرب
 ىإ لاحت! نيب لالاوداجبامسعارتقدوكب ولعْا ليونة وبن شيرقرافكط الإ انتاياب | | قسيلداوورلاى زاد لرلاليق لوقو بيطخ كيلو ملك يلعتا لصونلا لاير طف داي نمو
 قتادتبلا هر نورك يروا لق عابس باشلال ىتلا ةرماقلا تازجلادروانامعب مالسرا ليوم فلبقاو علا ندلسملا ماى لسد انممل| لاساو ى!تاضلا تع اضنحابذاججيف بورما

 قعلاو ديا اذا ىلولعيارنم مج ذا ريل و هلع لمجا» خلا ىلوم نلسرادقلو لاعتاقف شي قرافكب دل نا هيرتتمناىا فوزك ع ةفطاعءافلاو مايقنسالل ةزمولا تضافارملو فحمل" دس تزل لكبر
 موق لش ىواصاراقتالو لعانتبثلم عرطساو ليلا, اهب ئباوثباف تايلاب متوامب هج | | ىل ىقنناقجبائراكشا مافتتسالام صن عسل نان: رلوق لالا وبمعلا عسل نا مب لصحي
 ماش ااوءرف ىسومباورجدقر ودلع مايا ندي تل ةزع او لك[ شلاو عرواقلاو لّشلاو ىادارجلاو رفللا ع اميصتالا وداد بزل مو ماعد فر هتكبةناكاد تلذزبآلا هب ورسم ار ياراشن ا مرعمسإو تا
 ىبيقسلا رباعشلا لسرا (نايفطلا نميلع اول اكل نو عدو إرم يرالاو م و لك رن نوت نزح ترصتيولا ل بقل اسضبق نا ىا كب بيز: ارافدوعسا ىف ةرايخألاكيينن اي لوقو لك" ىواصا»
 لتقنطاومرجفربلاوم| سطر طلاب ميبطعاىو مرنة شاكش ااعد /نايفطلاب اوداع م ادراوتاقتركلا | | لودلف ل” ةرغآلاوايندلا ف دلال نوقع انو نينار ورصو كر دص كرب ىقشلأو ميل ذع
 سم تعب ةقتاللا نابع ظنا رمال زيزر بكى بال وقام لل ىواص»» قرف ممادننامقتافمموقو ىو | | رسشيل نآرقلاو كومترانبلاف كييضوتوارخأع توم درو نال خخألا ب! نر ل ع شفي للاعيتصتقإ جر ف
 مب لاقتس انلا|ًالبلع وريف ن نوافير للاب تباخوصوم نبا الكل نيل دررم البت كدلك بلو ةقلاسلا | | لاق ثجاينرلا ب اذع لع ى وغبلارقتقاو ةزثآلاو ايتدلا ف بازعب لاق ث دج ضاقت مث اوبر ضعب

 فاوزآلا نم لا اهب طساو لكن اوتا | | مولر مرار قتنأ دكر شا جسدلاو مما طعانش تل وردا وأ هل لو, سس لتقل نولي
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 فشلا اذ مدريدفلا
 الماك ملاعلأ يار بادعلا اور امل ىلو اولاَكَدمهرقكسع © َنْوُعجْر لعل اَرَعلا وردك اهلبق ىلااهتنيرق
 ._ولومر حدب هدو نونو ىا © نمل ان انم| تإانع باذعلا تشك م "ير اكمام مدظيعل ءرمههرنعرحسلا
 رشم كلا نضل رقي لاك هوك :ذ اد اختنا نور ىالكُومهرفك(فع نور صيورمه سوع نوضقني © كوكو باول مَع

 يي سس ل سس وص وس وم

 ىلروم ىا انه نري انآ نئنبجو نووصُبت ثإ ىمظع ىق نراها ىروصق تحتىا نحت ْنِمٌىرجي لينلانمْئاَرهالا ونهو 'ش 2١ و و وص م هلل تعا اذ وو هدب 20 و 5< مشن ,)3549 ءام و ىذه و 2»

 اقداص ناكما ودلع ىلا له ولم ءرغص فاد انت:وتلا ةرججلاب هّقفْلا همالكر هظي © نبي دايك ربقجي تنعض هنو ىلا
 رس سس ا رف ير حس م - - ليج نيرارر د 67 م و

 يللا ةعم جوا بهذ قوط «وقوطيو بهذ ةروسا :وسلي نإ هنوئوسباعف *!اوكرأ وس حج ةيرغاك قة روسا عمج يهد نب ل
1 

 ل ١ ا .٠ - و ض' رب شالو جا ىائلاور 4 هي 5 5 5 9 9

 © َنّيِق فايد اد ىشوم بيزكت نم نيريأمت ”ةوْعاَطَاَد يوكن وعرفزفتسا وسو ه3 لصي نو دسرشب ندع تنم ©َنئِنِرَكَقَم

 ملعب 0 رج مودع نيقباسىا مهيكو اطل اسعمج يكب هج © يعم 2 ةرغأو مهتم سبقت |انويضغا 7 70
 : ل يس 2 تو محل انك 5

 وانو د نمو نيت امورمكت ١ىلاهتهلوق ل زن: نيح كلكم َميِبْرَم نبا لحجب ٌبوْصاَيَلَو مدلاعفا لثم ىلع نوم دقي "اف مهرل احر نولثتي

 | ”َنُدِصَي لخملا تم هم نوت كيوم هللادود نم سرع مدى طمع حم انتيلا وكت ةبضر نوكوشملال اقم نهدي بصح
 1 هس ل ل - سس صصص وم

 مهي ئسسسسلا

 لس صا يسع ل سس سلا

 | لطايلا,ةموصخ "كلج كأ لفللاى ا ُةوبَمعَم وعم اًنمبيلا وكنا ىضرتف ىلهع ىا وهيا و «وعمس امين نومي - ا ا ا 2 هع طرز 7 وو م امور 1 به
 0 11 رع 2

 000 1 ا 5 ص 97 و هل ءا|»

 ِهُيلءاسعنا ل بعالا وسعأ ره نإ ةموصتلا نيدش © َنْوُيِصَح وقد ه لب الشلا ىلع ىدع ل وانتيالف لق اعلا ريغلا: نات اد

 انمي دوا واغيام لعمل اعت هلا د نق للع هي ل ستي هتيارغل لخلل كىا 0 ليوم فبل لكم باريغ نم وجو ُكإَكَجَو ةوبنلاب
 د1 ع ريل

 1 يب

 ةزإ ]بسمع 0 ع ار مليم كب را ىمكللا دمار ف قاك عار ما . 110000
 مقرلا نون وندم نجح اهييبتالَك هلوزتي ملحن 2ع ملول كدع ىا هوو ماكل نأب © كوفلي هَكَنَفم كنب مكنه

 كَ ٌلُضَيالُو© يقيم قيرط ارو ميمكوما ىذلا ّنؤاديح وتلا ىلع وُعِيتا رحل لق ٌواهرق نكت: ينكاسلاءاقتلالريمضلاواوو عزجلا

 نادل السب . لك قربتعم ا سس انتل ا نم ةردي رمي تانيا
 ةملور صا فاهرارتشاهفابتنا سا اتت قرلوق تل ظ

 مال ىازل ا اكلاماعلا ىامل فلس حدرا» يأ اهينوكى و كلان ىف هنت اصوامتطيرق ابنك وكو
 ليجسل كلب هودانف ةرعءاياعلا نوساوناكلبقو لج فو بيطألا نارا جالا ماعلا وما وناك
 عنا مو فضلا سكرلو نورقوي ويغسل ناك ملاعل ايبا ايات الا ابا اي زءايع تيا لاق يتعتلا
 .. »مرتك باغو ماوتكباغل لولاك كيو فدي هودان ما غآلاو سلوقلارعا ابن و
 ةلاح تاكد لاب فكل الكلب لوا امناو| حاس جال ا ملاعلل نولوقلاوناوكر د م ةفصوى ا ميلتع

 مالا ع يجوب ارو كوب ملص لوس ل اقف مالا عبجم ا ننال و انلازبا ملسمئلا لبق اكو كرعبزلا ني
 نوري حلنؤبو اروع كددبعلد دبهللو حسن وربي ىذ اصنلا تسلا بلا ب رو لصق ل اقف
 (يلا دن ااونلظتى وللا اهندتنا تلسفمرتم ندتدلآو نك وكن ن نبض هنقؤرانلا ىف ء الك اكن اذ كلما
 ىو اصاربصقلا فر سقملا نص عقاولا راصتقالا لحلو تدلع ازا ماوصا تعفنراواولحضث دوب
 لق ملولاد اهيا لواقلا نافواشياب لعشاةررق ل عيل تيا شاى ظل ةمل
 ن ورسم لانو يفد ىعبدلا وشل ييوتجي د ولشلا لاقف ل يق هلل لادا للتو اق
 ملوث لا نينار ع بقلا لوقلافك كت تيس بس 00 حررت ملرلعلو

 لا ا 90 روت وفلا ليما الاهل قلي قا دابا لوا كك هرانقيلالفيلا ماقتل ايولغساص| يئن |رينظت اوعس ام رق اوصال عراطنر ا ىتو عقمئرم جب شم ا ماو رنج" اءاضلاب وجيت | | "ست ا ير 0 ' ٍ
 راشلا قماكن اق سبلما لهيعريخ ندنرو اولاق ما ىتعماو ميال يفتؤلا نسبا ءاولاقورلوو هل 0 مسك بءابلوق هل كارو جس اتيلغ ىدلاابياايهانعم ل يتواراس

 ناتييمبن اتتارقامهف هين تلال ا ايفل يناشلا لبستو سوم قييقتقتا تل لوقورعس ننزل[ اعل ار لا بانعلا تشك ملوقإ يندب
 فوق م فل كلمن ام لوقت ى رجالا نبا كدر مال العشا ىورو رفا نادر نمولوربفتامو كا قاعتلوق دانم لينا انك النه 4 17 بانعلاانختعّتتيي لوثر هلا طرشياىا فورزا ”عاطلاو قولا ىا سونار جدع ل وق حيل ل ىواصاربقل تفل لع سلا | دعب ةدعاو ومب زوز نر قوطقف | | نا ناتو دب ايوان ب اذعلا )شيب او كفو بيتا ةوبن ض

 عت ةوبفلاب هيلع مخ لكوبعالا ىدع ارو ىا مهكر اد بع الاوجنارل وهل كوشي لبادتع 0 ا قرجاب تقشنب لو كك متى واصا ايلاف توزلواعلاو نينا اطال لقالالامإ تنرعارا فوق نكران كرجل نال لات يون: لسد ياماما ||. ةنجب داس سس ادا لا بكر راشا كوسم طلو فهل كك« ربك ولام درجات لو السا لع ص واتي النمل وق لل* نايدلا حر ور جب لعل ازاملاع كا تصوف اما و 1 ا تالا يي
 تلا“ لكيلا مدبت ارو كنا انلوقيو كتي كر نبال لشلاكل ير قيوقروبيتساالاو ةلودلا 7 ال !نوودتلا لا ندع | نةنلاسللا لود بما يضلاو اشلون ناوكسو ملل ضب وتلا و

 نو نأ سول ازملو اكملوالواماقليا رضرالا ىف كيوي تكلل لاراب مكتمايزنلول كنان | | انرلوث هل لاا ةنداساورواساو ةنوسّئجباو بلقلا بازغو باتكلراوسا لوماقنا ف رومالا بم اج ع اننررقلء اأو ل قو اضع مرضعب كتارا تلقوا شالا كو فلي ىامآ ريل لو 20 لاو ءار ترتبي إي ذياب زون ادت تقنلغشالا لوول ٠١ ةزآلاسم الا وجا مت كدي للى ىلإ رشم كت ريل و7 مهح ا 0 اور حرفا - لقلي فو اس عفر منال كاوا تركملا ترتد ازايلاوا ْ
 مشيا ىتنىمدمملاو تامالاو تيررطلاب مال العبى وقف دكا تل تر ىديملاو ماسلا يلع | نس !انوفسارلول كلش. عصرا»عاطا فة فنا مّ يدعو لوقلابمتزفشافاكا كورك ىلع عّتكو ةءاسلا برقي الر ديرروزنا عال اعلا وق عسا كرز.« للزإ | تنم بلو تل لد كيو كدينادر كيم افتتالا ثنخساذرلوق لل ل, باوصا نحل اعتدنا ماسع سدوتنألماسبأ كلاما ناوهختد مبا ةدمق اني عت | نر رافد اونا داون وختاما
 ى ام سساهبعلطاف امروهلخ قو انتج ا/ل لاو الاجار قاسشم ملل ةفالتماو تمرد | | ساس انباذع لبا ويتساف ىساعما اووف ميل ءازعدوريتفدتشا وذافما سا نيل وق
 لاو فلاي يتجفب زعبل يأ | كويتقالاغللا بانتقال ةددقمءانعبتمانعمد مةعب خكتساىا غالب اهلل لق, غ نإ ًارقوةفلايلب مهعئاهي زاب علاف_اوردب ربتلوق حلل. م مك دعت لص ردي تاغ | الاساس مشا هدانا هس قادت نا طال نعل اورقفلباعو ينج” نوعضتتا ونيلسلاييستنما سرا وريقفلاودوجلو كا ونابو باجتسامباعد ناقة ويل || يت لوالد اطدل لاددي نااههعركنمرجرإو داسكالاوزجلاماققبابلعمالسلا غل اما بدت لك علم 1 قاب اول ناو /داقتالي غل يعم امل وق تسلل كيس« راع رانا
 مل هلال كرأل اي نول ىالشومراوف لما اتالم نوم انعءرش.ق وتس ىف مب“

 رئاملاقيًالاشا نود كورت ارو ل لاعتل وك زن ز/اررخ



 ”» فرخزلا ريح [4 ١مهدرب نيلا

 ريكا كير لَك مالر لاو تازجعملاب تيما ىو ةوادحلا هب © نشكل[ نطل هللا نرد تعكزرمي
 هللااوَتاَم نيدلا رماميا ني شويغو نيدلارم!نم ةياوتلاماكحا نم هي كؤفلتخ قل ضعب كن يبا ليجتالا عاوز ةوبنلاب
 م جة 5و ىو و يوجذ سا( دار ب97 ب2 دش ىإ | فز 4١(_ طور زثاب )دمر ؟ فما نا ىلوا كم
 هندانباواهللاوهاىسع 'ةوْيَب نم نارك ل َىمَد 9ةيقَكَشُم قيرط ااا نط ةؤٌقبحك تكي قيوفَملا نإ © نوعي

 د1 و م ب سه سس ا س7 2 ب تا ستعطي سس اسم هن تتسع

 ام ىاةككرافكى ا ٌنْوُرظْنِب ل هم لؤم © يلا موي ٍباَّزَع نم ىسع ولا ام اورفك اَوُمَلَظ َنرِرَّلِل باذع ةملك هيوم ةث الث ثلأتوا
 د نا فكن 0 0 0
 ٍنيَمْدي ايندلا ق ةيصعملا ىلع لِما هلق اهشيج تقول © ٌنوُرُعْمي لح ُهَو تان همي دعاسلا نم ل دب مكه هائلا ل هورظتني

 0 وكل عيكرتت عطنا 7 0
 0 توحد مهل لاقرو ءاقرضإحاءاذ هتعاط لعد ف نيب يتلا 6 نقلل ف نع ضكبِل خُهضَعَب هاوقب قاعتم ةميقلإ موب
 ٍاوذاو أدهم منا هتاخد 5 كول تفاؤل كو نارقلا اًئيبار ىدايحل كن انما تنل 3 نور 1و كت

 م
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 راشلا برش هلو ها واتاوهو بون عم ولاَ بهذ نم عاصقي فاسو ْمِهنِإَء طي أدم نومركت دو ري 0 يل 1 1 © لراس دم و ب دو او مو كلد» جدو وعم جب ىر هر ابجي ك0 لول لا ف“ مساس

 © َنْولمْحَت زتذكاجبب هومر نقلا كل كليو 5 تؤ لل أَيفْمُحْناءارطن "نيج ٌدلَكَو دندت نلقاه يهتقكام هنود وشن ترج نم
 | مهو هْثَع فض فنع ايديال © نارايح م كَتج ادع ىف نوجا نإ هلدي فلن لكوي دونت اهضعب ىا اة هك: هو” ع5 ه هم 2 7 دع را أ يما ىى” وح مد و م - 8 2 9و7

 قلك ضاورار بل 5 ا 5 7س صاع واو 7 م هي 9

 لَ اثم كوريل ضعي رانل نزا خوه كيما: نايل ثق ناَكوْل و ؤليللن امو سار كوكس نوتكاس نُنؤل بم يف
 قَحْكرْك كلو لسرل ا ناسن لع ّقحلاي +كم لها ىا مك جْفل لاعتلآذامئاد باذهلا ف نوهيقم 6و كَت] قس تلا دعب

 | نوب -نيزاوبكوهل ف ان كيكمومكع نَنيْبلَوملسوهيلحةنالص ىتلا مع سيكق ال اومكح  <كمرافكت اا 9 كن
 جنوبي م هردع زهير ةظفح اا نْوُو كل عمش لب ع هزتدي هي نوره ]هو مهربغ ملا نووسام ولج وسي عَمْت : : الا و وو 9كم وو و 2 وسو تاس

 ا

 20007 ١ رسولا د 11 9 س» و3 رمي 7/4 ومر ١ هسا سار وكلب 1
  ٍضرالاَو توبَسلا تر نس هتدايع تقتنأقف ل اعتهل كل والوإ تنك كولا نب !لٌوأأننأو اضرف نو نمحترلل ناك نإ لق كلذ

 رابل| لولمت تن | وةروا تلا فلاو فصوتوا مناورات كلو مل هلك سماق»»ضبتلا || ٠ وف هم بوطإ سا. 5 لام

 لاوثلاةالتمابعب ل ملا وروكىنشلا الفا رتب ليم تبا مكرعا لظري نيم ريفانيلو يبل ف ندالج لع رتل جس سل تك دم تاز
 لمتلانارءل ضفلاب ابلوتوو لمت ياهتاصرو نايوا لبا ور تبادل تالاف ءدبلا ناب اضل! بصياو | | تكا ةرتاذا ةداعلاماظىا نيفرعكد | مل وهل

 ةيقابارباقعاوابمتعبالا نولكأت الى ضيبتن/ عووكا نان يق حل ف م تمرورشا نيفوتي ل صيلانا | | نيل ردك اي كميرا ليا طع موه ماسبالو لول ككاو برونلا سايلانخ خذو دنا

 تراس»:ابلخمابتاكتسبنالاٍ|م م نبا ىف لجد عيال ثيرك ىو ادباراشتلاب نوم ىف جيو ”س لدي يل وقل غلا ليقو لرافك لانك ينال مرر ماتيو مار توزع طع زوجيو ملأ

 موق هلك لبس ايلا يرقولو نبا عاطقناو توكسلاساليالال ص نول مل شل | قنا ةيزإ ماو ض عبار ين ىونلتخ لا ضعي ل وقال سيال تاس نايتتالا نورت لبى
 حرفلا مبلل املا كير انييع ض قتيلا كلا اياددانوعب لوقا ىلع لككتل الورش | تين اك ا ساب تولع , اوفلتخا ال نايب وربو نيرلاما نم حرراشا لوقف برلاو اشرلارما حومجربق نوفل
 سايلابلغلةراتروتاسيغل اوحالا مضل ةددتا/ب اقتحاو ةلواطتم عنمزا كلك باوج اخ تول اي | | ...لسس» نيرلارمإ مل نين لاق تكاتف يملا سا وج هر ضعي نيب تلكيف
 قنادر هتلااوداتوملوق لش قر وشيفعحميةرانتبلتعلا م سلصتشيو جرفال نإ مهو يلع | | ىمسن مز رقرف ل وقار شاعبادلرلوقو ةيوقعيلا ىرلاصتلا سمس دقرف كاقتس هت ا وبول وك
 وبق باذعلا تكللطم اهلج /زوصءابيفور ازلاطسو سلو اوتنزخ بكى ارانلا نرتاضوبرلو ل وصمل ققحت | | شعب تكا ناو وصور شادبج دا ةقف تاق ةينكلد, ى ستر ث يف لوقازز ضال ضرلاثوا لوقو تيسوقزلا
 ينعم او تارلازابلط ى ضف م عرس تاننشلى ا انس وقح لق _ىواصا مانداىر ياك اصقا ىري معاسا انامل قدك ىواص»»رّسشا صنم ان نبا ناو قش سيلا دوبيلا تلاتو مكر يلعن لصيك
 وسولا, ةدشلاطيرغي توم ا ىنشو ايبص ىارامجذال م: البا نركنار ىف انيالابن و انيلط ضي كير لس | | لو للا حوراء ابنتي مزأكاوفا/ةلاخال مجان تطاسلا تتالالو تاس نايتالاى امتنا
 لاق نتسينفلا كلان تاعؤءابع با نك, اعيجا نإ يور لا نسما دعب لاقل و قلل ش | | مزاؤتا) نولفاف ميو ىا لورعشنالميورلوق عادلا نايتاارا ور لب ى ا ةعاسلا سد متت
 ملوث هلل فاير وتفالو توبي دع لوصلختال بلئعلاق كوثباليىا نوثكا ما ميلوق كلما | | ٠١ دوصسلاوبلا هررقالصتترانقتالا نوم زعفدتيمعملا لع شع للان وكيد يمر فت اقطع ايحالا بالو نوت مجسررمئاراع نينا مهدت اكلام كوع نيت ابك م ئوغبلاءنساو نوكأ ركل | | موال دامب واعط نت انسسالا نوكذب لكو هر تيبعما لعل وق سكس كرو” مب اينو روما,
 يشايتيورانلا قراقللاث لبيب نم رومي بال بالخل اهتشا مالك سانا ل تك نكي مونت ك ةدباشبد ادزتل بابلاع لوتس ىف تناك ايندلاىف متل ناو نيتتتلا امل هس
 بكام الك مدا ل قو تكا بحب يؤرق اءاو ىا نوجد اكن نإ /ىلاكو لوقو فلليلع | | !ييلبت رافير شتى هد ابعا مجال اقلو رلوق هل حدر»تابيدلا فرو باوثلا نم كلفلاراخأ
 ملون ل1“ سماق, احن روك خلا ملاكي نال نوت, كلا لاق عاب لعل يركرايراننلا لبا | | ٠ ءامنلااوعم اف[ بلع تىوخال ىدابع ايدانم ىدان تيقلا مول وا عقتواذا لتاقمل اق موق
 ىيلالك لاق كرام -ملةسيلع ال صرص م لرطو متي سلما ماو خدع ماى اوهرب ما | | نكي السا نرتعلاواورو لات لاتى بلا ىفو بيطخرلا انتا اباونم/ن يذلا لاقتيفصتر قل عفر
 مساع مالا مرباو ىيتاليرلعجي لحلب نماقتا ف ماكحالاورجبدتلا ب دايو طيف لتقمارإلالصا | | اونمأن يلاىرادلل لوقيكم ور صرعلا لبا عقر يف مولا كيل تووخإ ىرابجاي تاصرعلا ىف انم ىدانيسيبإ
 مزاعداف مبا سبسجتلاو جنتك ةروسلالوا(دقئال ءارلو ككل اكن إل قل وق نطل كال | | تالىدايعار لوقو امرا ىبادماورادو نييلسل اير جر نإبد الالب ستيف ييلسأوئاكوانتايآإ
 هلا مقر يش الشيب اس نول و مترا بتكتسلاعنالوقن تدرب وكلام سم !لورشل | | ثلاشلاوكزح فلو اثلاو ترف علل واللوم ةعلراب مبا انو فيل ضناها ا باطنلاوآ يلع
 تو من اىاملو ليلئناكنا لقى واصلا لاقو بيطخ# الو ىترلل كاكا لقرع/ ل وقل | | .يلاتختوو غال ىدابعاي مساع ن عروب ارق انخش [ن وربع لوقف رورسلاب ةراشيلل عب اراودينجبا لودي مالا
 راش ءلوالنا تبث كرلوق لل” هديعيورلولا فلو ملحم لوا اناف حج إربب كلو | | كتل عفر ف وخال اعلا ًارقو ةنكاسابتابب وق بلاواغق وو ادصواهف نحب ص فتور ثكباو ىلاوخألاو
 واو ىاتلاض يقل لا تبث الروقي مقل ضير رقى شتا قو ئانثنتسا سايق ا ىلا كلذي | | تعقل و كلش نبا ت اضع توزع لك نيون دوو يكن باو لييقو بو املاسااماوأرتنماما
 ال اح ابي قلعلا ناك (يضفو تلا ىتدرلولا نوني ةؤابعلا قلع رحاضتاو توابع ضتناف ل وق | | ملوق كلل يلا حررلا لي وصنم دا ليقو تاضم ىرانم ىدابع نال ل حبا يسوصنئرابعل
 توئلا بروجاكاملات وسلا بر نام لوق هللا ::باوقو هوكولا غل ىلع ابق ل ص اهبلش | | لاع ىووربكو لصفلاو وجو اولقو اق اك إ ضن ى عن طخ بوز انا بيك لاب ىفر وشل نيل اخ
 اىاددفصصل رحل شاؤيمزيصقلا لونغ ناصقلإ ثم ٌلاسالال اق ءاصقملوق كلل لك
 زوكلاو ا ةورعلال ةوعاللوق هل أس بيطخ»» دضالشلاوا ندلجلا عيا و لكيلا متنا عيت

 مر لوتا كلل ول والامن اكمل ذاو قلق عررزتز مل سين اكول قط امجتةل وبالف لشرعلاو شرالاو
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 هو ةككارلا قف ايربظ مالا لوقو مشا نود ىمدوس كت ود ناد وكري يزلا كابل فو كراسلا فانك || ٠
 وراك لم امبولات مالا افشل نولليتإل راقللاءال وبجميع قلاءايشال مرا ىنعملاوريزعو ىلسل

 يع فوزئطرطلا باوتو مقل ب اورتن ناوقيل لوف بسيطخ علا اعم نيروبجملاو نربادلاىا م رقلهبويم ب

 فصلا كالا وربك ةدابك 1 !ةرابعىلفومدل لب» باوصلا ف الغأت يداوملبق كا

 مم ناآخدلا رخال ؛مدربديلا
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 مُهَمدَي اولي قَح م هايتد ْفاَوبعْلَيَو مدلطاب ىقاوّضْوْحْمهُرَرِم هيلا دلولا ةبسنبنكلانو نولوقي ©َنوْف ضيع ىسركلا ُلَدَعْلا كَ
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 كي كىْزَلا مظعحت كريت ومهاصم هيلع مقلد دت ُمْيِكَحلَوُهَو ”ةردب مب قلتم نيفرظلا نم لكو لإ ضل ىف دوبعم
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 هدد نيرانكلا ىإنودبعب نوعي كبل ءايلاو ماتلا © َكوعجْيتِ إو موقت قم عكا لعد" يرو ضل وعيا
 1. ا و 1 و د

 ةكئلملاوريزعو ىسعمه ورحدرتنسلاب هاو سرش امم هرولقب © َىَوْملِعيْوْهَو هداالا هللا الاقي يحل لِ يَمالإ سل كعامل هللاىر
 امن نورمول ١انإ تعد "يدور ملليال ك١

 عرع نوقرمي 0 نوكفْؤُي لاك ربمضلا دآوؤ عقرلا تون وهم فنح اللا يوفي مَملَع نفوس مقمال يلو نيم مل نوعفشب هج

 يدر َنِ ٍتري لاقو ىاردقملا لعفي ردصلل لعهيصنوملسو لع هّنلالع ىبناا دمت ل وق ىا ليهم لاعتللا ةدايع
 ا" لع لو "ها فير اع نيا عفان يوه دك نا م ع رت ظ هلل طا كثر كرر ودع و01

 قر وس مهدي دمت ءاتلاوءايلاب © َنومدَيَىْرَمَش مدل ادقبر موي نإ لبق دطومكتم ل5 ءمُتَع ضرعا هلضاَك قاتلا
 تك عيه علل يبست اعيسر شبا نما كيدمت د ايلع طكيلرزيتلا هه 3 . »© وه م

 حسو اعيسواتس ىو ةيالابانولااوفشاك الل يقو ةينعن اخ كلا
 مارحلا تم لالخ ر يظل 6ث كلرقلا نو ووب ذارهمطا مث قدح هيما نعت ار مر هي |( وسمو
 ككاو اهندلا ءارسلا ىلا ةعبالاوامسلا نم كلا م) نوير لزت نابهش نم نصنلاةّلزوار لقناة ليا هويتي رن

 000 ل ل اي حتت لاح 1

 تهل ىتلا اهريغو لاجاالاو قانرالا سمك قوُيكَرْمَُك لصف قرر نآبعشت فصن دليلواىدقلا ليل ف ىو هب نيفونع © كني

 ره! كيت ْنِف مملا لولأب ةفا كيس هلبق نموا دمع لسررلا © ييسر 4 يعني ايرق ارثأ ةليلا كلت:لثه ىلا ةسلا ف نول
 د سوق و 5 تاات5ر_.ه 3 وص سرس. 5< 5س لسا ان 5 لا واسوا 55 وو

 © َنْييِقوَت هلم لها اي منك نإ كبر نم لدب رجب ثلاقبمح بروعفرب اب و ضرالا و توبعَتلا تر صل اعف أب يِلَمْلا مهلاوقال ٌمْيهتلا
 1” كاتس وأو

 نيل لج ل قر تعمل ار سا نتلا نم قري رص تارت
 ىهتنارنامحتلو مهزخ اذ سروملا مبرور نارا تءاينقنا لوجو ملول

 نمراوسلالبادومسوتىاابيديعي ى إل قمت ىازلا اللد امسلا ف ىرلاوتورملو قلل ٠١ توللا بي
 ضرالل باروبجوبفى ا ابيفدبعي نال قمت ئارلا ضالا ىفو لوقو امبالا سلوو املا مقتربو كالا
 الرا لاعتلوقوبد هىبامب قلعت وقى لك حورا» اببذ الاع سلو شءالا وعني و جاو شالا نم

 لعرماع ناو مساموور كاد عفانل د يقوفلار اننا موق حيك: بيف ةزابلا تأ قي روبل ىنح
 /ةةرئ الودي كيلا لوقو مهتبلا ىا كلل ملوق كش كا" يقلل يت امايلايو تاينتنالا لع

 ريض يريلعشا لسونلا يل وقى املوقوك__لكر, لبق واروح تبلو تبلل يثو هريرقثت دزك

 عقرو اللاب صنى ار بصلو لوقو يكل اري اءريصعلاو لوقلا ى نحب ل بقلاو ريل | تاضملاو فاضل ملكا
 مشير يالا لراتممالسد1ل اري شمال وق كل بيطتلا نسءابلا
 نال تكو فون آلاف ى ا ملاتقيرمولن اليقاي ولو هلأ كار كك م السى رمى تعزف
 نب. و ارتبليقو هاد قلا ليلملوق لل ىواصاءابرف خرتالف مالكم تلي اهتم نكت عكا والا
 ىذلاناضءررمشلوقوردقلا يل هانلزناانإلوقل ل والا كرومتاو ليل وعنراو ىرصاردقلا ليل
 ءامسلاى اطنوضعلا جوللا نم كج زن ل يقل اضمررمت ليو اق زا للف ددقلا كيل نارقلا ريف لاا
 رذاةلابلاوددقلا ليل ىف و زلءا تب الذ /ند/ يعرج من ىلا ةدباحلا عروقو تقزو ىف لرجل زن مايندلا
 كراد هآ ير للءرصو نرقناا لازننا الااببكدجولم ولو راعرلا نب اجتسلو كارلا نم ابيف ل ونال
 ثربعاماو كاضسر ىفابمنا نآرقلا ص /نافرعيادقتن يعش تصتلا ليل اهنا لاق, نمو نبلاللا لد
 رلثي لسثييصورف ولا قسما جيرو رلولو عيل جرا نا تت نايعشيولا نار ب اجألا عطقن
 وبجلا اع عض صنلا كايلواررقتلا ليلى: لوك تسلل لا, بسب اوملا ىف اذا ص وصنلا ضراعبإل
 فصتا:ليلوال وق لا :«ردقلا دليل ىب يسفملاركاو بيطخلا فو كرايم ف اذكل والا لع
 دل بللاواهسا:ةولرا ابل ابعت عصنلا :ليل نا اهنسروماي ريوو :فّئأطو تركع ل وق نابعشإبلا

 زاكألا جلرنإلضا نود دبع اء لكل وصوم اب ببر ىلا لصتنم ىشنتتسالآ و ادتخ ع افشل اف رريزكو ىلشي
 نزلا ثيل صتشدما عر اشلا عيلص درب طنداو ىداضبدباا ق اذ انصاراي صخر لصفنوررثسملاو
 ماو راوقوداشلاوردقب ل ناو تويزكرباعلاو لوصولا لص ن وكري لوقوابتو كل ع مانا لب /مانصالا ىلع
 مبان رملوقو لل ل1 ل! ىليعمتو حراشلا لوقف عيب ذل انعمراي عاب عجباو نمل ارماوريضل نوعي
 نمسك أب صلو لصتخا زب قعر د ثتسسالاو ىيكشم ارذوم اذا ىتعنرا نا ل اعت داب ندين, نوعفشي
 بيرشلا مبعد عيني دياعلاى ازا هتلاس ملول و كح كام الصفنم ناكل مانصال بش اهفاود

 لاعت لازما لاجآلاو قانرالا نملوق كلك ١ ضار تكا امبنبأمو تليطانغصوا ةقن اتسم لحج
 ارو قزروقلخلكردقلا يلف سس ةدانقددب اجو سما لاقرما لكن ءاربف عرورلاو كالا لزضت
 ًاوزنإطعاخي رمال ام بست نا دعا صو امض وا انرتع نم ام لوقهللا 527 هتسلا كلت نوي

 اءاووانل نايا يصاتو لالوعقم نون ا تلاثلا بارومابوا هرم !وانل زنا ىا ل وعقم ناصع تا الا
 ملوقه لك عاءامال ةفصات تكي ملوقو هاف ىا قرى نع مرد صع | علإ لا قرم ماو نكييزنم
 ررصمد ا قاثلاك/رزنم داو مانلز ناار يف ل ماعناورل لوعقملا نإ لوالا ربو ضن اريبق تير هم تي
 ىوذى يلي اعنا لارا سلسل لوعقست  ثلاشلا تيرانترىا ردم لعب ب وصنم
 توزحيوا تقرب قلعت لير وز شح اريف مو الاكو دقت امرين ياما لرب نا سماق
 عر اا انمي لاقل[ قت ار لاوتم لكبر ولو عتييلا ىلا ماكتلاهنرت افنتلا كبر نم ىف و ةفص ابن لع

 مكريزعلا نيلي لوقيلل يلب لعاف ميلكا راو تالطب ةياغاراكنالارزعتل كلذب نوبيكداو ةرئاقلا

 رضا يلوقى امل و د لاب قلخا فر يجوتلاب راقإلا ع ةدايعناق كلش لال بسمجتفو
 لينا, لوقتاهفددصللا لعبصنو لوقو يف عم اء_رضلاو لوقل نب ب قلاذ يلا تام او تاضلا سلك
 و لوقلوا والا براي لاو ىا لوقو كانوالاو زب لع ت ءامرماو قحئرراصمابلك اقتلاو لاقثاو
 نا لبقو نومي قاله ابدأ لوف حل اقى ال سقلل ل وصمورىبارو ءارزلاو براي ليل اق
 ليقرطعيو عادا كنا ليقت داك عاسلا لح لع هلعلاب زن ليقو منا وو مارس” ف طعلاب بصتلا

 باوجلاو مو اولا نإ ىف اثلاو ةعاسلا لمت هطعلا اهيدع ١ نيبتو لسور ورجلاب مصاعو قرأ رق ومد أي
 ةالقولاو رع الا ًارقو ىرشخولا هكون ونملال مقرا بنا لوقؤتهروا طع دابيرا ا مبين طفار ىا توزحمأما
 فزع ملي ف ورتعو ىا ف اضمررقتت: ةعاس | ععا طع عقر لا [رعارجو اريفو عقرلاب نسم ادراج
 وربفوأت بدا تلاشارإماوبب طلاء ال غب نا بيري لوقعم اجباوماهت الاب عروق مدنا فشلا م اهتم ارب مه

 ظ ايف لوقو ل ىواصا»اببذ ةذابعلا ل ضفامنمو كلا ليلو تلا تليلو قرارا كيلو ارابملا

 لدسل



 «0ناتعدلا رهو ! ءمدري هيلا

 ثحبلا_رم كَم , 0 الكير بروك كيكو هال هل[ هاوسرادمحم ناباونغإاق ضرِفلاو توسل بر اعتدنا(

 شت ا ويش كاَكدي أملا قايموب مل بَ لاه لاق تسوب عبسكع يسم «ءلعىنعا مال لاف د عار كي ءازيتسإ 0 نمي
 ,مب حلص شاى رز يب اهب

 أبع يلا مكر 0ك دياره ولات ْسأكلاقَكْفَي ضهالاوواعسا تدب ناح دل أنني هت دش ناو: نإ ىلا وجلا تدتستناو ضريدالا

 0 لوو 1كوب نعلا ل هزن دنع ناميزلامهعفنيال ى ا ىلا مكن قاعت لآ كيبنب سوقدصم © َنوبيؤاَدإ بم |
 رك رح همتع_دننكف كِل انمزمككع عوجلاىا امال نإ © ني رب داقلا هملعياكا كول وئءا1ووتةلاسرلا نيب
 ولبن ةوقب نحال ضطبلاةرمهنم © كومار دبره ونه ئةم رك هيل اودادفمكرفكالا 6 كد
 اورهطت نا ناجالا نم هيلامكوعنتل اذ ]وز نايا نأ اعتدنا لع (نرَك مالسلا هلع ىهوم وه وسر :ن11جو هعم نَعَمْ
 نهري طلي كير هتعاط كرتي ثلا َلَع اونيصتت اٌهنَتاكْنَو وب حلسرأام لع نزل ؤسروْكل نارا ُدامعايىل عاطلارمكنامإ
 يوليو ىوقادصت نمل نإ َو ةراجحماب © يتوج نيرو نري ُتْرع ذل اقف حجرل اب »و دع وتخ ىتلاسر لع ندب يي
 تارا ىنب أيوب اه دصدو ةزمهيلاطقب ا لادت لاقن ىووغم © كرم زكؤط كاب ى كبد هوككيملف ىاذادكوت اق

 ٌنئج نإ طبقلا هل خدت يتحائيفتم ًدكاس اوفي كباهصاد تناولت اذا ركل تاو هموقو ىوعيؤرمكعبتي 6 نوف لي |
 سوك

 ا »عر 077 2 وح 0 ووو يالا  وروربس الص و ا. وطويل 8 ' 1
 انأَك ةعتم مكن 0 وير َكمَو ْودر و ىرحب © نْوُيحو نين اسب تانج نم الوم اقرغأف كلاذب نامطاق © توه

 نذل الج لك قربتعم اس ىتلا نم قري رص تااتريلتت

 ماوقات لل روعسلاوبا » ضارتعارنبامو خيتلاوريرهتلاديزد تاقتنالاق يرطب نونمؤناتا باذعلا | | كافراجخالا هين يرش لمباو توزن رشلا ب ارب إ لا ةراشا هردق ماتا رل وق عسلا#س- أ
 ازز' شاى يباب ليلقنا نامزلاب ولف بيطخإلا مرامما نقيم ىلإ ليقدددي ميبى؛ليقز ريق | | برلاتنو انايداالدي لا تاعلامآ ب دو ميرلوق لس ىواصا ارز الرق
 لج ا»س ناشلا لوقلا لعةرخآلا ىفوالوالا لوقلا عابندلا ىفاما مرت[ انو لولعو هتك, ؤزلا | | تعتلاوان اببلاوا لمبلا جاب نحو ةويصوبااو نسا ىلا كباو ىصيبن با [رقو عفر نم توطسا
 دل ةيرتشطملا فطر الا مدبب نادل اسف مووعساباوسفازكدي دوت ريوثا ب ل.س | | عسانا كلف ميل يرلوق تل ت٠+ تردللا كب صنل,كاطنإلًارقو تاؤلسا بر
 طامي اهو مهتما فنموانم بيلعب ايقاب نحت لعفر بيا مف ينحلاوانقنماىاانوارلوق هل ل لاقل تراوهن ى وعلي مؤ/لاعىا لاح ى وجي لوقو كتاف م /لب نيم اول يتعلاو تووزج

 مراد ماظناو سنتا لئواىاشا لظلوق لل ىواص»» م وقدويدزرلا اب بامان ن ويفرق | | لوفد كد تسي رن عقواد رجب ننس عجول ف تكل ىواصدوبل|
 ريس شل فل قوامه تعم رمتتولا لك وكن از وكيو ف اطعتم ىتخ/ فاشل |لحو نيكو تعمل والا بولا لع وو يملا ىلا تتعب ا ع ىف علم ئى او كك لصتلب ف لشتا وتولت باها !ىامتل اك

 جالصم ااا يشل ايالا هدبلا موا ارسل 07 طا جرا) ةدوصأ | لصق ىتعبسلكا نإ لع سل ضفو الارفتو ووعسا بان كى راغإلا برجا اذل#! شالا تدع ان لوكه أ ىواص» جترإلا

 نال قرف وكلا ويسورمالا ىلع يدصلا لمد زوبع انيز* و ةوكدلا لوبقو تءاطنا لعق قجداوالاو | | ستر اول ابعت ل لاق تور يقركاو برجل اسير قاعقد ناهد ريف ناغرلا ضد قا
 رثادابعاورابلاب لو متداهو ىنعلا ل يقو ليئرمىنبو طبقللماعوبو تاضشم ىوانمدا لعب وصن» | | (ةراصبا تعض نربي ئيقاوأر لي نافرلا دقيقة ءزررا سد لا فلير اشا كارلا داري ش ارابعإ تءاطاب مكايلاورظ ىالوق هلك نيلاكو ةوعدو داس دك ل واب | | ملوث تك ٠١ قاب اد عاساطلشان'دومعملا نانا كاقملاي ارداناهتريو ساو
 ولله لل لامدالافكاوالاو كول مةابعتتساى دنا ليسا ىنيشااد ابدا داراوست تولد او “| | دم اي لافتة دايفسولاهداجرمج يسال رتشما|هظوعسس نيو رب ينو ٍلتاقسو ٌايعنب لوقوبو
 لاقو لجؤبقلا ثاوايعبدالا نوكلزب لغو توزكتاددا لوعغش لاو ىدانمدإ لع عواشلا ىرعرشادابع | | ممجثيتساو لون طلاب اصدر مز كت شيكل اثنا عداقأ فرت لوف ناو[”للا ةلهر ماتش
 الود ةرايعاوربتيلوقالما لت رساونب ماقرلل نااواووال لوعشم اواي ا نوزخألا | | كوبا لاقو عيفلرانعاهيرفرعقري وكي كادي لطو نايفسول ءاجنٍ ذك ما ورك تما حديس
 روق كوننا نى نوت اسلوق لش م ىواىجدلوسوريصولةناهقتسالاب هيلعاورباتت | | بيرق ىلع مالع كو ايزلاغأى ماعلا فم لبي ةقيقتافو ءإ ىسحلاو لعن يدين و أر هولاو

 اهقنموابتابتازوج طفلا ىف اد تاور تاحاي سماهنال سيضولا ىيرب سنك مستالءاببا نولزتفاخ | | .بتؤوؤلااتليلو امل جلا يضر الاوءاهسلاءنينامو برغملاو قرشلا نيب( امد عاسا
 ىا ابلصوو روق ال ءارمالاسمؤغارس اةريلو قه لل لبتابقزص نيتك قولا ماو لصولاف | | اسيلكض رالا نوكتوهريددريفؤاو هير جري وجالس نإ كسلاريصيخ اكس اءاو ماكنا
 شارو ىانوعبتبحنارلوق هلل“ كار ابلاب نايرعتت نامزا) قتحبامجو كسر شكباو عفانل | | كيرلا ودوعسلاوبا ب طيكبا' سانا يخيل وق حش ئواصا,رانلا ف تدقدا تيب
 حطقا زال وقول كراحا»يعلاتلاقزيو نس دقتلا ىضيفمووجو لوكرف عبو اومرتتتنا | | ماع تسمو متاكد اكلقلا مم ملوث ناعم ةفتبجلا ل و بوصول هلم
 تلصووورملا كعبتوإمتساؤ)قحلاو اوين ا لبق ريبؤ ل عفلاب ى يل ميلحت ارب لب تن | | (ًهفتسالاب دارا اللا نوصارتك اهزظاعت ال اوركدسلا ىعئنملا نايل ررعولا ف مرا بيينسكو تشلاا
 رغريل رام لعقتبا لب متي لامب يرضتالو لاك مارتافرنم ميو ريف ملوو ريرصي كاز ماورعلا لا نايإل ارم طعوامب كويلو كلذ وركزت كإ كاوا كورا نت تبلى ]م اظوتو قييتصال راجتسالا

 اد ىاةحساولاةسرفلا ىنجتتو فلاي جباري ىددصم اورررملوق حلم“: قيطندظدوقو نوير | | موعضنل يل حرلاشلا ليقام اوس: ايباد اعتاب و نايل رود ف اند وعسلاوو مآ با فعلا فتك ع
 دانا قاشلاو انكسر ىا نكاسلا ءااسجما كابجووترلا فق عرورابزفشراو لعاسوتفمايبارواوهرأ | عقو اكلك لري ىذلا باتعلا وانا بانعل لوزن ابيالا عقفءافتتا نإل ئشيففز لا هلابإلا
 رعبا فصو يبل عاقلا مسا نا ى اراشاو نييبنعملا نين عم حرر اشلاو بيليذلا نم اصقخةعساولا جول 19: ل انعلاو طوع 1 عن لاولاوزب ىقاونماولفددماولو دبل ميو طهتلاو عرجباوبب ان ب انعلاو طول وقكن مقتل اها ما[ ضعبإ
 اكن لزانمو ةنيزءلف اى كل وقم لل .!"ابرفنم نكس لوب ديبالا ىنتقرب اكرر | | ىف لضواو ثوبي اعمق ىا لا يبل وسم معا دقدملوق حل شلت: لعاتعدق مبنيي
 نيم انى وزاق حو فلز قلازوزشئرقو فلالاب اعلا سيلا لوتن ألا ل وللا لزانمف راشموب ّ تانيبباو تايآلا سمك لعتن ال صتنا لول لعطظاروتو ناقرلا تشك بداككالا بوو
 ىواص: ثا مني اكزبنتم نينفتسز نر قع نيرنتلى زر سقللا لاقتاك | | هوه ل كيزتلاوج بيق معيار امالغن اسادع ناب هوهتيو شاولوتو ارتي ل ورطدرعبلاب انك نم
 ظ انعت شلاانير جلوة رك اعتني م ب اوتبزما ب انئلااوفشاكأنا ل يقال كدا ا» نوني ىلا
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 نييرسرربسمب روسو يويسسم سمسم

 |" دعس ا سابا عجرم

 مو و# خر

 1 ود عزا عسى ليد“

 0 0 0 نا سمو مو

 دكا ارا يقم

 نال الج لة ربتعم رس ائتتلا نم ةريي رض تامل
 لاي ىالوق عل

 ةداتف نكىوراذ/مملااور وعي مل مزال مريفيليقو نسا نك ى ور الك وعظ لالي عر صم ل ااوبجر د قف
 يلا نك تامىنإ باو لسا لعبولاىورزلا موي ج2 قير وللا تالخت وق لس كو
 هاف تاءازافمقزررتم جريب ايو مالكو ل يف ل ري باب ىاباي ءامسا ىف ل والادبكن ' ام اعوفرم

 تياغ هرفي سولت امام ىرضحاربع نب يرش كرز ىدرو تلا هذب . التاريلعايليو
 نيسزتكآل ىرسلالاقدابفارطا ةرترامسلا واكب ءاطك,ل اقزو ضرالاو ءاهسا لع تلبائاريلاول يقنع
 هلوق هلس كو رالاوءامسا لاه دع نكياننوريرقتل بق اهن رت ابئاكيور امس يلع تسي لعن
 نلكوصنو شرالا نسوالصميلع ىكتاماذا مولاه لارتجشاى ني لكي اقزلا سوما فراخ
 جرخيب اب لاباب ءاهسلا ىف لوالا مزمار لاق مكسور يلعن يذل (نوك كاي نب سن ىورالر اهسلا
 ملول ”هرقو بيلقلاف كالو زي الئؤ سلع ايلي هاءقفو تاءاؤاف لمن ل ظبي بايو قزررتم
 ساي وشو لصد لس لو نمووصقتللاو ليمؤرما ىنجب لع م تار ادعت لج نمازي خل اربكر قلو
 ىا ملوق تكن ٠ هموقو كوعرفلشبجتلا ىف اوغليس مل متناشع ىييلشملا ىريإ نم ويتم كلامو
 تعا ناعم نيم اعلا لكن لضفا ليسا د نروكل عل دي ديال ارماظنا دمام عفو مرتان ىلع
 رووح ١١ م لضفا ردا نإ ىف انيالتع م7 ايزوم اعوزرملا ناب بكذ عفرق مة لضف ا زي
 رماولكزا ثم سازاجباضيا ولا لعو عونا لع قلطلدقور ايتضالا قيء البلا نبع لب سقار

 رشا ع للعيان م ةلءاعم تلكه اهيشيكئ ياصأرر ثنا ل ادرايتضالل قير طو بنس وبيان
 قولتلاو نمللادتاو افلا ل يلتتو ب قلك تاي لاب دإرلا ناك نإ لبق أك ايعو قيل نالوا
 نملك لعاتتلق يلج علئ ا ىبيبو البريق الوقق حاف ك يلهرعن يفق اهنا لش الو إ وو
 ءالب ا ةرباغ تالق هل جر ميررجتللى تكن ثا سلق راو ايفل اعنالول سبق
 و ايس نول امش عاو لكتا ثم ازاوب اضيا نمل الو ترعنلا لعق لطي قو رايتخالا ىف دقي
 مل الغ رركقلا عبط مل ثور سامو عل اعم تهكم اهبت: لك باص ردّ ا عادي دابتض ل اير

 ىداصب, ادن مبتكر يرقلاةراشأب مجتلاراشا اا كترافكى الوق دك لج حتت |
 الاىبنااولاقف كنك تؤم محد قنا[ةايحابمتتي نااهتاش موتا ى ا درلولاإ سب قتلا رتل الوفا

 حاولا انسايحالا ىبنا اولوقل نا مجرم كالو تاتلا ايبا ناو رككباوأ اك/وقنلا ناري لف والا انتتوم
 باطخ انما اياوناف دلوقتي فا مرر شنو قوم هش أ لاي يرعب رن رورو قد
 عير مالوقه لش كراس, نينمؤللاو ملي! لصلا لوس سروشنلا ميرعياوناكن يذلا

 رثلام يك لدلو فاسو ن الو انمؤم ناك امدرر لبقو نقص جو قربا متو لئويجلايراس ينل يومآ
 معلا ل مىنلا نمأو ساو ىواضيو تيفو انعم( ىردااممالساو ولسا لعل اقو تور
س يريم وقو اننشماطت وأ بص نو ريكو وربإ اترخاام ةفستارعسب توالو لبقرطسو

 بو

 م لمرتيصو م هظفور اصنإلا بس تيلاورعساهساو بيرلو ربلالا عيتازرو سلا لب كوريل
 و هووقتواراا. دعب تيبلااسكى قلا بركوأ ادب عنو ىلا فو تيدا مل واو (ًالسالا ىلا اهردأب
 اوناكوابل ا دنع وواز عل اقر صارم ى ترج بع امناريخا امل اه ف رصنا م مي اشواراو ضرما زف ايدعب

 ىلا رنعرعشلاو بانا ناكلاقلو ريلا هوعفرف طع لعن ا لصونلارب ا نا ىلا رياك حا رباك وتر اوت
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 فالدع .ضرلاو 1204 تكراَبَ ليئارسا ىنثللا © َنئرحأايوَ مهلاوما ىا ارو مالا ىل ادت بوري قلل ك نيمحان © ننهلف أمف
 ليوأَرسإ نب م 0 ةيوتلل تيرم () يرن اوناكارَو ءامسلا نهوهلمع نصصمو ضرالا نممهل ص ممدرتومب ملع قس نينمؤمل

 وب يسع دعا غن طار الايات سقت ل عي اج ازع ىات اضم ع

 قنن بازعلإنم ليي لق "وكت نم وراسنلا م1 سقئتساو ءانبالا لتك © يهمل باٌّنحلا ن

 كدؤأي تال نق مو رداقعلاىزمهمامز ىدلاغاك ا 0 َنّبرلِمْلا عر حدب [مانم وعل لاوس ىنب ا ممل © قنؤرتلا نتا ء نأ

 ائتزَملإ ةوبل !اهدعب قتلا ةتوملااد ف نإ 0 نولرعيَل ةمرافى ل نإ اوريغو ىولشلاو هلاورحلا قاف نم ةرهاط ةمعن © نيو

 قرض ءايحا ام ادلؤةينانل لدي ءاهحازدزوعبمب ©َنئِر كندي ُنْحنَسَو فطن مهو ىا لوألا
 نول وكله وتمهرتم ىوقا وسبل يتعملاومهرفكل قدما ممإلا نم مهب نم لَو اص لجرو !ىنؤلط ْعَبسفْو ما يحدها ىاعتلات ايغ

 لع هب لدعسي كا ى ف يق ىا قي اَلآَمهقَح اب لاح ثلل د قلع © نيل اَمإ مضل َو تيوطتلا انك امو © نبا
 ماكيِو دامحلا نيبهيفهللالصقيةهقلا موب, لَْتلايَدِإ © ىزئلشيال دكيرافكى ا زك نك كلك ريو اتينا رحوو اةتردق
 _.روعنمب يب نْورَصْني سالو با نعل! م ديف هع عف ديالى ١35١ سموا بارق وم نَعَّنْرم نبال منا دل بانل ن نيم
 نم هماقتنإ ىف بلاخلاُرْثعْلَوُه هك هللا ن ذاب ضعبل مضحي عقشي هذ ان نونموملا مو كلامِح[ْنماَلإ ل صفل| موي نول نيم وبو هنم
 ارانط ميحلا ق هش ايعبنيةمازتيرحلارجشلا تدع | له (برلا تربش نإ نينم كلاب نيا رافكا |

 م,نآحت ىلا
 د1 سس

 ا لاا٠ب7بوب7سسامسلولا

 لس وعود صاعق اوكا فدزمب 2 كك 9

 اني] بازعلانم لا ليقو بازعى |فأاضمرسدقتت
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 ىااةتوم سب تعبت ان إ © نقي
 1 ار ل ل سس سو وامل

 رز

0 

 ويل

 .. ورك ا رشد ولك مشل !ىرارٌسا نس لوس .:تارمت !لع تربط هيو ديز نيرلاغ بولا

 و كعنمأاثرعي اءاررتكزلاب اتلاف كاك اوريو قكأ كبا ىورو 3714 تياورل ايزو تنك

 رايب هت نمآو تركب رو كبر تنمآو كئنيو كير ىلع اناو كير وي ىلا كاك
 ةمايقلا| و يىنضتزإو ىل عفشاف فكروا ناو تمعن و اري عاردا كاف مالسإلا عيوبي كم
 نكمل سابع كيابل ليبا لو فتط لعاناو كتيب بق يلب و نيلوالا بنانا
 و سيبلاماغ روسو رسايل! ياتيدكلا ناونك عب تلورعي سمو لبق رم الارلل يلع قلو
 بعالاقوايبن عيناك ءابعبا لاقف كلو ان اكل ب تلتخأو لكل عش لمريم اا بر لور
 منازل كب زق نا يقر فل ماو باذللا الروت م1! انامكسوق ناو لولدلا نماكلم بتناك
 ديصسلاقواهاصالسر نال  افاعاوستإل تاع تلاقو لسا ب كلل باك إير قل صفر دعففانإررق
 نمر قار يقل برضو سني مو سوقنا 9 بعكلاقو (لا تيب ااسكى نلاورريجلبا
 دق ؤميبا تعض عم مرت نم ناك ديرجاوناكمم بنل مهب مو للاعتئرامجاكب لغم بوف موظكو ميرو
 ”ًالاعبرسملو ا ىكليفاو شيلرق مريخ ع بتر وقاثلا لحج ا ألا هزبب نمل ليازتفاو كالجلاب يرتا درعلا
 لولم ةريدجولا لاذ” راص لعروا ىنو:لوق تملأ جارلاسعلا ع ققرشملا قرف ابو سمشلا عرق عت
 ىيللول سوو يربك عتوب ةرانقل اقو توعبتتاوناكأينرلا لبا تالاعبتى ص عاو لكنا
 موقد[ مق فكاذلو هديذلك (السالا لايك ورموق ا عدو مساك راتل ابها ذب اكو رعايتا ةزلكك لزب
 احلاصالعر كاكدافاعمت اوبسال تلاقةشلا عن كو ىثر غو اان علال ىدداأ ىلا نو ص مع

 مرات نيزلاورل ارتهللا بيطخت ب بريدي نبدعس ا براولاوهوخألا عبتوبب لس ابك | نكو

 اماو/ممئانللا مو رعيايرو ا تنم نوليىإ نال عيت مفك اقوطعم اوكي نلا م عارجوا ال يفززوكبس
 لفي وصن وك ثلاثلا لصلا ىف ساكس ىزلر مضل لاعاماو تنانتمام مب انكلاف لالا لع
 تلال ايلأا لاريختل ل نييقكىا ملوق للك جان شتت ئانللب ال لحباذو مب انكلاوضيل د قم
 ملوق لل لاك ئاغ تيسابناف تيببسللءابلا نا ورك ءامجريظا ايو لعاقلا نكل اعرورجلا هراجلاو
 نويت اى دالا ةطباضلا نال ماللا قعمابتارماظتلاو راسل ل راض ىفاكق لع قا ضان [لصفلا مول نا
 الورقادبا وركوب عفر يب الى ا ىيطتقلا ىف نما ميل ملوث ل لجو لينا كولو اللافرف قاشنا
 فاشلاو جلعافلاب عرف لوالاىلولاو ب لوعفم ايس ومآ اس قارص *  قار صا ]و يبرق نك يرق

 ار ضم ناك لاو لور يضلازلا ور صم بلور لوقا كر واصعو تفل وصلا بارع اهي ارعاو نعنر ورب
 مي ىنعم او نموا رب دلل اذ لوالااماورفاكمايدرلا ناز ىف ثلا ىلوملادإرغاو ءآع ج نعم ىف تالارطتقنلا ف
 جيلا ديف رضى وجبل اروي وقناو ىلاعت دوق ظنا هن ائيير فالى وم كن سن لوم ىلا
 انرلاف اجت ايو اور فاكلا سلا صال ق علو [ئييخ لوم كى وم ىنشلاللوقلر يكون ورص:الو رل قو
 | ]رو جاف سل حا لوما نك ومولاي سلوق حلل جر ازءامزريخن وا ةدق ا دصوا زرق م ضلع
 جيوراوو وكل لوو تسورزا تيسافلاو نال ومى ا لوم كل وق ىرتواشلؤوتو قود يسااقلابو

 ىواص»» فيلكا وراجباورصانلاو ملاهنياو عتفل أوس قل ىلع قلل ولالا لور وق هلل
 | قلطفرانلا لبا |ماعط لكتلا نيم سال تبدابلاب تاينراعي ويطل مقرا زخم لا مل وقل
 عرايواورخلباشإماو ةدرابلا اير ليلك لعفلاب يجمع قانا ميظكس مد لورا لع
 ارصتى واسصا» ى بانا جيليلب ان ار لاقل ورغاستلا قرعو لصافم ا

 هياوصاو لهج ناىا



 مم ديثاجي ا "عا ظ ١ه >بهيلا

 200 تام عج اح 201110101710 1 0 هك ضرز#ا هلت ا 5
 لهملا نع لاح ةيناتتأبو اايربدع عيناقوفلاب © نْوُطْبلا ف نين أثزبخدوسإلا تيزلا يدتنكى ا لملاك ريشكإ مثالا ىوذ
 2[ م لوس ن كب 9 او في قديما بيسو ا يو ل تججل

 أوس ىلإ 3لشو ةظلفب ووزح اهريغوءاتلاودكب ةةلدغاك ميثالاو نحوتين [زلل لاقي هلْ رحل ديدشلا املا وْيِمْلَعَك
 سن ررهاو ن اول اد لو 2 ا حاملا سل

 قم ّتَّصُي ويف امه غلب وهف باذعلا هقرافي') ىلا .عمحلا نم ىا 6 يحل ناَذِع نهار َقْوَف اَوْبَصٌوُت دانلاطسو ويل ص ق5 5 ا 5 5 5 يد وهكر 5م يو سقذ و ”
 2 كلررب لجولا ل اشا لاي ىلا ل را 1 5و 3 97

 مهل لاقي و ىنممركاوزعا [درلبحي ابحي نيبأت تلوقد كمعزب هيكل ئرعْلا أ َككِإ تازعلاىا ؟ٌقْددل لاقيو يع مدرس ٌةَءِر قوق

 ٍتْدَج فن ونملاهيق نهدي نيم سلجم ِوأَكَم اذ َنْيِقَتمْلا نإ نوكشن ديف © َنورَتْمَت هيزئثدأ ام با نعل!نم نورتىدلا اره نإ
 و5و هو سا ووس 5م ©

 ىلا ممهضعيرظني ل ىالاح مغ َنِئِل قت هنم ظلغأدو جابي دل ١تم قراو اق ٌرْبَكْسإ ةِسرْدْس نم نوبي نوبْعَو ساب
 : . ا مدلل 5 .و 78 واو مصر هج فس ام

 ابن يشع الا تداعسأو ضير اسْنب نيب روحي مهازوقدا جوزتلاٌكم ْمُحْنميَرَورمالاهلبك ذوقي كِل ند« قرساك(نارو ىل ضعباذق
 مو مس 9و م” 9س 7 100م 3 7 ضن ظ 01 ال سو 2 2 ىنأ ل مس وو »مي

 َتوِمْل اهي نوني الل اج تونغ لكن م وابرتتم د اهعاطقنا نم © َنْيِدِم ده ؟ لعب اتاي نا ةيجلاىا أهيِذ هللا نوبلطي وعني
 « رين نا سرع صو ريب

 بوصنملضفن نكرم بارعة ُهَشَوَو رعب ىنعمإلا مهضغب لاق ادرف ملح سعب ايندلا قتلى لوألا 1

 © َنوليوُمَتُمَل كتم برعلا همهضتل كتفلب كأس, نارقلاانلهس ُهيْرَكِبمَئأَو 9مم كومه كر اكلزك نق ردهم لمفتت
 مهد هجب رمال! لوزن لبق ةهو كلكاله 0 وقير ْمنإ مدرك هارظننا ٌبْيت و نونم خيا« كان ونمؤيف نوظعتب |

 نيثلثو عبو تس ىثهو ةيآلا ا هرفغياونم !نينلل لقالا بم ةنيثاجلاةروش
 جويا وكلم ىف زئْزَعلا كرب ملل نم أنتم نارقلا بهل ليزي هبداصيملعا هللا ةمح 9 لا ”لاءلا رش هن | '

 نممكتم لكقلخ ىادكولَح ل 5ث َنيِيعْؤُمْلِب لادت هتننادحدو ولد رد 5قعةلا> قِبَل يقلخ ق ى)ٍضْنكلاَو تالاف قا وعتص
 ُثِ مهريغو سانام ضرهالا لع ب يام ىه عام ْن م ضردالا 3 قي كبت قلخ د اًئاسناراص نا ىلإ ةخضممن تقلعرمث ةفطن
 مست السما وس صا ل سس ب ل دعس ص سس

 0 1 4ر3 هاما م واب” مم اك يكلم م أ ا وفسر و
 ابيل قز :رل !بيس «:اكرطم قرر نصركمملا نمل لدا ارداطةيجغو اهعاه د رَهَئاَ لعل فاكوْخا ف 5 ثحبل أب © َنْوْنِقْوُنِ وْ

 نا الج لك ةرتع ا جا ئتلا نم ةري دمج تابت
 نوط علال وه اريرقتتسا لا تنإل لاقت وقول سوماقإب ل فسا ىقل اء تلا ىدرو

 ملصق و'اقلاؤ هفنعل يشكل كخاارواصل | جرات هظغب هول وق لل _-لاءلبقاي لع
 حئالا(اصالا سلال بويع سل بانل ميكاب انع ىرلوت علك » انينعورلتعثاو

 لبقئنسلا نال خيفلا سريررإ)ىزتلا لبقوإ مالا لبق نو حراشلا لوقف دنا كك عررشتلا ف تمنت
 20 جرار لمائف لاب عين تحرش حف سيدك ى بلا وا ريرص لا
 بساطخلا رك نيم اب تلزنامقاالاق ةدادقو سابع با لوقو ورشا مايارلوقى اىازاونمأ
 (ضياركبو تازاهناف تيالاهرن ىنت ايدك تبل يقو تل زفت كواراف ىلا ب تءادمتب مشكلا تم
 نا ىادالالؤهلات ى واصا» دارج ا تيا تخلل نفر تفقد ارا لمي راغللا لير
 زلا بانلكال بورت اوقف لا وءاجالاي عوفر وو قر ولايسا (اندعج نال وق تلك مشا مايا لوق

 ترداز نالوق ل كلل «زربغيطلا ىملوقو ارتب باننا ليزننواك تهور يرعت ب انلعب داو | | عشنا لاب وهو بالا مر قوفناسيصي ل يقف مج ير قف بصي ل صالا نات
 ونتوب دياثلاو سنمؤلا لوالا مو لصاوف تالف تتسلكالدلا نس ني/ امتد تاك شارل آما ضرالاو ريشي دول وعض _ لقا كىاريج ابد وقو كي روقل يف كولون
 رظنا لوب مع اص 'اهيلري ا) شاو ضرالاو تاومعسلا ىف لمان | ناس الا نا ريإغملا وو نولقعب ثلاثلاو كالو الل لاري اكلاقالاوسف مار ارتغاب ناكسلل فصو وتو ناو لوعق عيب يوفر ززإ نإ ىلا

 تايانرلوي ل4 - ىواسم طعدكتو راقت كشراوجاراس ف ظئاذاوانيقنوادزا | وجو ضنقلفؤ | | كلو شل ٠١ يقارتكا لبا كرام فك ذاس الار يدقفئارمالا لبق د قتل وقع ك
 داتلقينلق نوع لدول دوت( تايآرلوقانآو ىامحا دالولزقلاقافناي سلا صنناب سينمرللأ| | مايو طض اوايندلا ف نيون نارقلابر ولا نيو مثازرقكا مجيازرقو | ملوقوقعلابىا كيرلا
 ارتب تايآواءمقمإ خرقا ىو ا اربرصا نابجو ل فعقرلا راف سلتا بصنلاو عقرلا ناتج نقلا مزق ىابيطخلا فو لجتاريفض يلم ناو لكا جرم افرقعتلا ناب لوالات عضو فال
 ىفاشلا نإ رويل ث ولعلاورك يت وطعللاذ لا تاولمسلا ىف نإ لتلع فوطعم كاوا تؤم | | لع ىتنأ يرجو ل ياك تيل طي تسيل نب او لحل ادققعلا ةررئاف ىلا زر قحلاهيدرملا سلو تاوزالا
 بسصتلا اءاو كدزوكبندتع خجانلا لوثد لبق ل ح ارايتغاي لدالا تاي[ عافوطعمتس اي وبك ا| | ءابلاب ىرعتالدقعلا نش درت نافروح يدر سشن دورا كل وصح عل لسلك ايعلا حرور
 رب قطو هوقو نا مساوج ىلا لوالا تايآق ع اخوطع اين وكيع ااهجدع ا اضيا نيبو نف | | ”ةيافلا مم ازقوحو نيبال نايتدج يورك ت غبي يع فشلا نحب جروزلاريدارلا نا ىلع هاشلا ماكل تركو
 دي ترركتاين وبن ا لاشلاهتايآ باد لن تبي[ مانغا لاو لبق ناك ريغ طع اقول اياءابلابىرعدلرلو مي فنا ملت هك اسميها يريفس نزار نايصتم ميناس نيرقو
 ماوق هل“ جا :اديكول رجب فرت دم ريك تاولمسلا ىف لعاذوطع/اخؤو نوبكو لوالا تابآلا لقلزءالعةانءابلا لاقكرو تلا وسو كاتسرتقع اا ساد ءايلاب || سغئاكدعّتافاف جرا
 تلاشلاه رق /ف اضم ءرتن ىلع قلرورب | راقتاخ ولع ىوطعمد ١ اربي لنا كابتو مفاد نش سامو عيترو ا نايا ةراَشا راض يراني لوق كل *- لاو قم ونشوزا جفلوجو اضلاوابلاب يموت يضخ ا منو
 ةداعا كودي ر ورايا ل عت طعلاز وجم نم ببن لعق لقلب ضوفقلاررضلا ل ووطعم دا نائدا| | منج لاقملوق كلل ,رينيجلا رميت انيلا عرب يجناووءاسنلاب حرداشتئ ازا ور اضل بد داروت
 زم ىو لرو ب اركقافوم وطعم دا ىلإ كذيراا ضرالا ف قةلملوفاه_ ١ نييك رراجلا| | هلا لوقا والصا اميقووق دي لم تاكل زنا لبا فص لاق تيل يقام ع دن فيو قرطلا و
 لوالا وما نكلؤعلاو اهطقنءر تتسلل عج شعل رب ملىر قعشالا ئمررزلا لاكشالا عفدي ناك
 البلا نامالنمرايضفن ب لذ لكاوطعلىااوطعاب وا ىإل ضفتت ل وق كلل ىواص» | .قافرت
 منا باراف لوف هلل لك, شنب انعلامباقو ىىارل لوعفمو يش لع نت
 مدايجيمانال بقا نو لوث تلك ىنركو, ت وزح ان كل وعف سنا ىلا حرراشل اوشا خلا نوم
 مكعفر خرتلااهن ابهخ سيل يلصالا حابالا عقر نال محير سيلو رضع اا زنإب لان روض ووفى ا

 :ىواصاوتنابتاب5 لشنلا ةولرقتلا هدي
 أ ريتمدلا ترتنا لإ قماراشارانلاو ليللات التخا قو ملوى لس ىواص»تاشم
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 تبآلا َكْلَي نونمؤبف ليلللا ©0ُنْوُلِقْعَبِمْوَقْل تب د احد >راب هل امس ةرمو ارونجاترم (ىبيبلظن' عيلان كو اَهْيوَم لعب ضر ١ رم مول ىذ ل ١ يهل 2 هم نى أ نإ .5 وثم رالر نور مودم موس
 ١ 00 ردط 1غ 0 ىف... ممل ماكس ارب وأ 1 ١ لا 2

 تارقلاوهو هثيدح ىا وتلأرعب ثْبِرَح قام ولنتنب قاعتم ٌقحلاب َكدلءاهصقل اوت هتدنادحو ىلع تل! لل ادججم هللا كيا ةروكنملا

 ا ار لا لل هرج دس 9# للا © كسلا معي: 0
 مذا تيم مئالابضك كوبثلا بانك كاكا كل باذعة يل ليوو'اتلاب ةءارق قو نوتمؤدال ىاةكبرافكو ا نوفي هجج هكياو

 نارقنا ىا اي نِممِلَعاَدإَو ملؤم هوبا نعي هو [هتميلَنأَك ناربإلا نعاريكتم ايم فكل لح نين نُت تارقلا
 66و َلَمَج ايندلا فسخ كتطااى! آر نق ٍةحاهاو د 6 قه لاَزَعم نوكان دى كب هربا وزدم ىف يَ
 اذكى ْيرَلاَوَدل لضلا نم ّىَرُه نارقلا ىأ اذه هع فارع 0 ءّيلوأ مانصإلاى اولا نود ْنِصاونَتأاماََوأمْيك لاعفلاو لادن ماوُبَسُك
 هجيج سببييبيبي بإإ-إبإبببببيبييببب-بي سباب

 جاب اوبلطت ابو مح ذاب هرئمأييَو ضسلا كلا ىو كلر يزل ةلئأ عجوم ويلا با نع ىا زبين طح باَنَع م1[ْضوتِت
 ىاالريغورايتاو تاينورجتو ٍةباد نم ٍضْلا أَو ةريغو ءام وهن ورمقو سيمثن نم توما فاك كفو يوك وكلكلو هيض نم

 5 | رس ريل 2 10 سمسا ىو: ل 5 هوو 2

 اور اوم دنم عبق ادرق © نوي وز حبال كلذ افر نإ ةلاعت هذه ةالئاك اهرفمسي! لاح دم سيكأت اًيَجمكعف ادم, كلذ قلخ
 1 احببت مم ىب ىل نورنا بخ ثم بس ل اظئا“

 ب ص وم ملك ا . 55 1 هلك . 0 .حل بو وم كي مسد كب

 فد هللا ىا َىرُجَبِل مه >ابع مالا لبق نطق مكى دالاس م مهنم حقو امراتكلا اورّقغا ىا هاو لامي نوفاخب نوح اَنْ
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 نال الج لم قربتعملا رس ائننلا نم قربي مص تاّيييلت
 بلو شوخشتو فلةاعو راو تل : ,

 ىادايآو شال لوقك يل لمت قفالا تابج بسيد وبراحابرلا الر وبدلا ءايصلاامبو نينا
 ءايلاب نونمولم لوق مس كرام ا:ديرن كبح كدري يرسل ديدن ىتدجبا موتا تايد عب
 ةتماملوق تكل لاو ديقوفلاولتنلاب ماع ل زرزرقى ف وريث باو عا و صخشو ورى ل ميتا
 فزوكتلاثأب عالق نشل ىواصا» تي د او لعق لطلو بازولا لع قلطيفرىا باذع
 و يقص وكب لاو ميا قر يمقلا نمااع نوي نادوجرامضإر يو موا جيوب ىا فن انتم نولي نا
 امر قلل عه راصاى ا لقتعلادنعى برا قتال غلا صل زوق شا تاي[ لاعلى تنرلوق
 مطعم جرالاعو !فناتماببعس نال وقو لوقعلا قر عيتتم [رعسو رولا ١هلدالارل ترق

 لق دنعامايجمامل اير وزم حا نري قطتتابل لاعذالاو تايآلاب ىا كاميالا نحر يكتم لتتم
 نقلا عامتسا نك انلاابب لقشيبلو يلا ثيداعا نى كاكا و ثراها نررضنلا ف تل
 كايالانرابلكتم لاو ”لالضلا لعرارصالا إو مش قرشا ىرلار انقم عزام لك م اعديآلاو

 فرع كن الار ممسالن ك,لوث تك لراءا» ل وقعلا قر عبنتمرزرقلا تايآعرامستتك

 ىفناظبلا الر“ اهليتة راش امري لب ازعيو تضر اموا تفئانتسماءا -لماو ناشد يم ابم
 انتي عئاع لامه صا كابجو تولايشلا ىف هآ اًوزبمإ نخت/ لوق تشل ىواصا بر اسااربلا

 للعتداالااوزس علا كلو دخت ى نعلاو آلا جالا ككاو انين لع اما ىف ادلاو ىأرقلا ف
 ريك ع زوشلا تايآلا لم نم تيارا لعد مالكلا سس ئش ضال و ا لع ا: كإبراعشا لل[ نخل اق
 ماوقعش جرا صاولا كري ءازتتالا لع صتقل لو ت آلا 0-0 زم اف ص انواع اللص

 دامصالا نياولاو مزلاجر عب دال هل يرموا ىبقحل ىلا نوبجوتم كو اهرب ف منال ملام ا ىا مكون
 فاشل اكمل قو تلغى ضل ابيمزاوبل قتلا نجل كسار زرولا مب” اء! ىار لو ث لن نيلالا»
 لاترافمكل ورا سمو لاروو ىن ونمؤملا مو رعتتاورلنعقا سلوا ىر اذ ملوق لل :سكيؤلاو
 جلل ىواصاساناسقإلا نيي لئلا, زيالو نينمومال تو ءافشومم ام نارقلا مل وشو لاهث
 اب وتساظنلا سمار عجن أي يبق سلا كل سور لل ىنعملاواىلعو اوعى رعبا ماك خئذل ثارملوق
 وزب لوزن تدتتخا مآ اونمان يزال ل قوق هل! ىداصا» ريف ص وقلا عنيا قس لميافا فش
 ل ل اقنع قلطصملا قب ةوررغيف اولزاع,أ كلذ باطقلا نيركوف تاز اب نإ ل اقف آلا
 رم الغ لاق ك سعال لاق هانا (هنجيلع اشراف ع امنا ىقتشل م الغلا نيس طيبك ل ساف عبسلرللا
 رثدادبكل اقلب برقو مك دعرشسا لسى نلا برق ازس تح قتتيلارعا لرئايقرشلا تطل عرعت
 تلاه غشا لزنافلعوتلابير يرغب ل مش ازرت كلذ غلبت الككاي فيلل مل يق كالا الوب لش اندم

 ضرقائزلااد نع ىلاعت وقل زاد ىدوببلا ضافتتا نارين ب لوى درو جروب نوكئازر لعق
 رشا ىدلا تعيتلط ق تررتو فدس/ل تت زر ك لو عمش يف بر جراتحا لان اتصاض رقما
 مدتعدتلا ىتينركف تلزن#لا يزللاو_ ضضياوتمانيزرد لق وقول ل لمت هدر فيلا مريب
 فرم ىارافالاورفغ ا ىارلوق هلك ىواضيبلاو روعسلاولإ ميري شلي مف رافخر مش
 نيزللن زال وقلاورطخ!لوقلانا لكل او اوزمفل ازعل او باوك الو زفخا وتو لوقللا
 ارو ملوق هله لج» لا يلعل ار نولنآقب تال تزف لاتقنا ف ىااودظ مجاب نوكاقي
 0 برت ع لونك ليال لبقو لاتتقلا آب خر وسفمو رقى ب لارمإرا لبق

 6 ام هراز ةرايعورازمجاةيغيكن اييل ةفئاتتسم لكما قتلت اءاصس زك ل هللا
 يسع فتناوب تاو بات اق كسا نكوفعلاكاىءادص بسك منا ندير بس ى نجي [رملا نا الامجا
 لئاارشاملا عدجرلا نب وكي امن اررضلاو عفنلا كك نا يي مكرر ضتتو بقاعي قرءاسال! بسكن مو
 توقرفك عن رك لاق نكمل ات د سروصقملا ل لزرسا جاني ارق وق هلك
 مكاو لوفد لل صوور فاك لع اورصا لباوركشيل مخ دينملا رعلاو ب انا ل يزرما قباني انناذ
 ةوشااووءلف كراع ماتا للا ننال لساتلا نيب تايوصقلا لصفو ارقفلاو تاكا ىا

 [| (يسيصخبو مظل لا ىولملوق كلل كرامي صالسلا م جيل يالا ةثككر اواي ابصخ
 ةرابكءالقعلا مج ىز ىلاعلوق هلل كد ىنال[ يراد نةزبش/ مش ايهبالا نا عللي
 ما مبانبب؟ت يتبلوقو تبتنامترفامم ا تؤلم لام مانبي" ت بن نييلاولا لع انلضفو ىواضيببلا
 منهنايمبليضقتالانا نرساطنا لكان منار ولاعب نيملاعلاصيصخملا عباعإل نا ىلا ةراشإ
 ندي ةركق تتار ايقنا و ىولسلاو نمل للا ناو مدرع قزتور جب قلغو جيش ايبنالا ءرثلملئاضفلا نم

 (ثقئ,القعلالوقو باوثلاو كير بسيى يي اعلا لع م يلييضفمر لس لوريل قذر قربيغضت لا
 (انساو ةولصلال ضفا مدعم بولوك السك داصو لج نيلقسلاب يعش ىل والا ل ادق
 تنملاو عبار إ لو نيرلارما نررلا دارا لبق لع لص جل داوىا نيزلا لت عطع
 ةراسا وبل اءلوهلخ ىواضيبءارصو ةداعاىااينب ملوق كلل لك يالا نبي عج

 مسي مكر علا لصرا صه شرع نبال وفا كلك اسر شلع تالّخال كلءايغبناملا
 لوئوعفلتاكلاالا لاتلعج ملوق كلش ىدلادكءاداضو ايفبالا متالتخا كوليال لاح ةقيتك
 دائاو لاو بعزملا لعوءارلا نمي سانلا روبى عقلطت ىلرشلاو ىفثنال وعمل [ومي للعود اناعج

 ىو اص /مم شطعلا ننام ىلا املي (يلبو صقل ناز تير شت عيل ندد (يعيار لا عت امان
 ىندملا موو لابجاءاوجا كميل -دجالاب عّتتالو ىا نومجلال نيزلاءاوما عشتالو ملوق نش
 1١ كرامملا قاذل 2 1 ىلا عشرارل اولاقة نمثل قءاس فر ميو ةعريو ىو ىلع
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 _ونعمب ما ثعبلاي© نودع هَ ىّرُشَو دو رملاو هائكالا فاد نووعبتر مل كَم كلل ب[ ضب نازقلا رو ىنم لل كنت
 وأدب اَكمَورْهَظ ربح يدليطلا وام َندكهَلمحت نأ ىوادملاورفكل كال وبستكا اوين بحر اكلالا ةزمه
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 راسو ييقإن مهمككائاردصلا ليوانت تال كوكا رلوق رملي صوسقملاو ىهتنأ موقلا ثيل سن
 ىا |مذللءاشالءاسوةقوصومار ىناقنا لاو يررصم أر نوكعت (نلاراشتتال شو كينلا للعفالا نكد
 نءيلوقاز حصمايورلو لل لكءرايخالل لعفلاف ةيدصم لعتولو فك ياو انين سي
 لوقف يمض نم نكمل اروي لعاقلا ناكاذاو لعاقلاوبإ|دعب اموات: لينلاررصملاذ لو ةنليع
 اذه .واتنتلءافلا ناك زدت تاكاذاو زيبماببناواضتقمزا ىغيشنلر لع يلصبكت لعامسكب جلاشلا
 فلكل بقوة فوزك لعل عض طع ى ءجتلن لاشي ؟لدييمل ف هلل لج, ترسم اهتوك اني
 كاز ى اوى رخام لوث لأ سيلا" ثعبللا) باوصلاو لرعللارقاغ تب ناف قكاي نعم
 لتر اببتالد بسس د وبران إ) بدبس ةؤاراو بميسلا//( قزلطا قرط ل كرايخإلا ةواراو َتورلا قالطا
 ملوث هلك تا»ت يال وال وعفم خا لوقو بلطلا قلطم ع مابرسارا ىنحمم اتش
 حار بجو ازاي اهيعي برعلا نمل جرلا ناك لمابع نبا ربي نيديعس قط نردكاكلا جرت ا ما كس بنا
 ةداجلاكدميعب برعلان اج يرببسلاكى نار يلام لجو عا لزناقرخآلا ققلاو و زها نم
 ىلاماىهنعلالاتزألاا اورو هورساو هوضر لوالا نم ىحاإ جاور اذاق تضفلاو بجزلاو

 ىوبيالخواوم امد يدخر ق نا كك ذو ىسلاو سابك ب نكورانلا قب اصى وب شار ىوبلا
 ريدماوبيانملوق لكس نيلارك» يلع محام كالو دف اخي لاورشاي سلال نال كرا امم
 تتسم زر شكو كامو سمنت امو يلب اجلا كردا ةقلوبتو ىدراطعلاو ار ىف نكى ور ردع
 بارتسم ةؤت انعمبار جت اذافرخآلا انزهاو انستا نمنح ا! امرعو اذاغر كار يعنانكل اق
 لاعئالوق لل عزورازدانلا لج اصيىدبمدنال ىوبلاىحسامناو بيطخابياتقط ما يبلع انيبلحت
 طفلا فروق ل شا ناوكيكل وعقملا نمالاص لعجينلا نكييو لع افلا مالا ملك لعل وق ضنصملا خت زعيوأ
 انب هقيولوف جلل خ١٠ لع عينت شاازبو ني لاعوبتو ل ضا ىنعم او لعل مراه ايرعب لا
 ضرما ررقماقاضم ديف ىلا ىلا ةراننارلالضامعب ىارل ول لفت :٠ يلعي يسب نم ةلالرل توزع وألا
 مف ىكو ت وممن ا لاقي ام ب اوإلا ضعوعو ضي توي ىارلوق تللط بار اقام
 ىااولوبونلاب روقذزل: ضعت ومي ى ا لوقا ل وإ كل لف ابن ورككر | ع توها عب ايي اب تهازنكا
 ريعبا )اوقملا ىا كلل يلاراشم ىلا ةراننا لوقدلا لوف لكل لدتا ءانعصرارتطابر يملا ضعبلا
 بيطخاضلق ومال كيلا ىلا ب وسن ل البلا ناو هرياعب ةايجال ناو و باوصلان
 طوال يبتسم متييسنو مجاقالا امس اولاقة نا اللوق, نارسببصتلاب مت اكا ارلوهلش
 لع اردانندفاعيت تءاينا/ ربل خحسا تايتقلا مرا معي مل وق تسل ىداص موك بح
 كراا» ةرونممكئأيأب نايتالإ لعارواق اكلك

 نادل الج لك ةرهتعما سائلا نم قربي رس تانيا
 ملوقهل : ظ

 تاو لتس ل ضفااونامتنأف لءأيأ تدلل عترااولاق تجر ءاسؤر متو ىا نولعلإل كلا
 ”اللاددن نمر تتيلا ىف امرابتسابر فا عجور بخ اصب وأ شبان ما ئاصي ا مل وت كلس ىواص»»
 لص اابضةعاو لكل صوتت ب ولقلا قر ئاصبلا تان ضاولا لئازرلا لجو نيون يئبلاو
 ىف و نلرطلا لعل رتسيرتالا م عئارانؤلا ىفو لع عجل ا وم لوق كلش لتر سيقسلاو نافعا
 راصبلا زن يف كلا تانبيلاو تيفاثنلا تانايببا نيبفاب لمس انللرتاصب نآرتلا زر عم اوربا
 ىتلا لب ةراددقت:طقنللاماو ئطقتم تى اراكذالا ةزجى خمار لوق تلك م بواقلا ىف
 (ىواضسلا و لكبا نط قفراكنالا رجب ةراتو طقف ل ب ةرانؤراكنالا ةزمجو للقتنالا با ضازل
 رطب ىلكللاق تانيا اورج نيل ملوث تكل ١ نابك راكن اف ةرصإلا ىنحو ةءطقنم
 لاو ثراحلا نب ةديدجو 00 اح اصلالولمتو اونمأ ع لاو تبع يلولا و ةعيبر تبا تبيتو
 اههلبخةرخآلا ىف نوط مب ول اق: سياشملا نم وكف تلزن ل بت# ملول منيل مهبل او زري نيت
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 ةنناكى لاح ضْرالاَو توما ىف دظعلا كيرلا هل لدب كو هحاون منالتنالك يق هنلاىوس ايرملاعلاةركد ام قناخ © يدلل تر
 هه لقمر

 امكربصاقالاو ةيألاهّنلاستعىم ناكناميادا لكلا ةئيم فتاقحيلا قراوس مدقت هيك ارز علاوءاعمن
 | و سمحوا عيرإ هو تايا ثالقلا هيدلاوي ناستالااتيصووالاو ةيألا ل سرلا نممزعل اولواريص
 هيح وذ نم أدهم ناقل! بنك َلْيِرْثَتوب ؟ءارمملٌ اهلل ادح ؤتلا نبذل هشام ةيا!نوخلخ
 27( , انستينادحود اند قع ل ديل قتلا ياقلح"زإ اقيبامو ضرما توسل انما دعنم ق0وْيِكَحْلا كلم قيما

 يو ل رس نلثل الج_ لمت قرهتعم ار يبس نتن | نوم ةدي دمي تائءيلغ
 لاقي نا زشب موكب ةدئاطلا (معلايرضالا تيرضاي لات القاهر فم اقتسا بلا زوجالادل | | "رول قمار وساد متلو ل

 لائنارف قلطلإ] مف اال تالوسم ا عيت نم هرعبار لماولاع لفل وجستاوحتا /قرقادقو تزن رام ا 11 0 7 ق نوتتلاو ريلوتللبقم و نمد شوا

 ىف لو فضصللاو اههيدروسياغتن يعروصتت ازا حلاو نطتاويو تايثالاو ىقنلادروماجلانظالا تننظام | | "0 الان كض وكت ىف نيونتلاو ل يبات ساظنا ل ديل وق لس ىداص:» ىديلو
 وكت ابالادروو قتناوروماذ بقل اعفالا نسل ضر عراك نولوبو نيوز قتلا درو نارا ليوا لنالاق رة سو لاقي اهئ اجرت تفي موق لس لا تءادلا مايتاك | توزنجل

 0 يا مورا
 مل لو نيل ىو ابل تاطم الوافي رفندوصقماو نتا لع تسد دلعأن أ | ينس ب ب طش ل قاع كل عايش فو صوم تت لي هلا تا لكم
 تائيسلو اندرو دارلا قشنإ قاع ىارلوت هلك لك, نمت متو | اسال فرو تير عضو ىف بصل ديت زفوتسا سوماقلا فو بكرا ل
 . || ةلع مث اك بس انعلا ىف مكشنى ا كاش ل وق تلا م تاضملا ثذك: قل رلاج اجل لارا فو ىواضييبا نم ةعامجا ىو توتا نم عا رلوقو بوثولل اتبعي

 ملاهي شاء امنت ىارابنلاو ليبلاركس للوقت كلا دف اضاع[ يلا ىلا ءاقتللا ةفاضاقتئاطا لوب اقل ىاب را لعل وقود ى تن توت تاي ليفو تير لكم اذان تالف الاقي بلا

 نايسنل ا ؤالا نا ىلا فكري راشارانلا نك نلوق كل كراس: شازجج اقل انبأ مول يف ىبو ميلا شلش جوت نس متو يفت, عبر لج رعبا رشم ١ تب ىئرو امر جالي وماقلا ىف رع تار

 دل (ىتدال سيسهل, ساب بهيسلا مز اييتسا صنف نايسنلا نكس يممبسلرتلا نالاازاجب كارل بيسانالا مات يض هبال امل و تك نالاك وريف بار ى ريق تعمتتااملصالا
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 لدي سلق هلل كن اب ةدارن ل مدقو بلطلل نايسأو اضرلمصضلاب ىببتطلا نوبئتسي ل/زرلا بت اكن نتي لش ىداصا» | اصحاالا ربا لو ةرفضد (فيال باتكلاانب
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 لزانمف تنكس ميايدإ و فاحالا كا لاش نق ايس اتالا ةروس ]وش هلل لمج» تتقلب ئينب هكلالملا مانا ظفعو تشن لو حلل ظ ف تسي: لوقإ حرر اشلاراشإيلاو

 م لقال و هلت لكارليرلا نل ئاوبو تنتخب تاضا نا وو قايسوداع لهلإرعصازا ب للا نادرو ذا ماس خا ماق او ئبلاطبا عشلاررارلا سيف ايشاو نولمت

 قوي دإرلا لا قعاماو نيم ابالا نآر قلاب قارصتلا موطن لذ) مالس نإ دباشلا نا لكدانب ىا دوق مى غم لهب لببصغت أ اوتمآ نزلا راف لوف كلل ركام حولنا فان لع باقم
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 رو طسالاوب ل وصلا اهب نا ةْرسي دقن سهوا لع! دارس اوه هللش  ىواص»الوانقنشم يآ الف ءافشا رعب وا باسل اءعب ايا لب نقلا لإ مزز نكت نب( لتي تائاصن لم نإ و نسكن ا

 نم تما هس ل علت ىواص:»ىلاعتلاشتنلا مك ضرطنو تدسامقيط | | لو ا ىواصا»اىلاصل نطو نابززا لص تار نم جريب اصلا لمعلا يبقا نإ لاقي

 ررصمل فص قئابالال وق هلع ىد اصاوسراهغاكا لاق كى ينم للورشب نءلقتفو سف م كن ود ابيل وقيلاب ف صوتو ريق قلالخ رست تار ير را دنجبو ىنإ) صاخب (اعدإر سفن رتننج

 /نزلكلاو قلل ضلع رس نماو لو كلل لم« ياله ءايلاو اهل وعل رات توزغ ىلعوق "راف انبوب ن انت ارقاموفى ا بصتلاو عقرلاب ملوث ل كش  ىواصو دجرلار اثم
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 لا اوعدي 0
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 ان ْلُك ةبوقعلاب م كلجادرملذ هب 0 ميِحسلا باتىمل وفعلا وهو حُكَئيَب و جب !َنيِهَس ىلادت هي ىقك نارغلا ق قئلوقن
 انتدلا ف“ مكي ال و ىف ٌلَعْفُي ام قردأ ايو ىو نكت تيك همر 3 [لبقى ثم قدبس رق لسوم لوا ى السلا نق اقتوي اعني تنك .طورص نص رص وا ياس مم وتطل ير ص لا 5506 7 مرا ر نملك عي و هلو وقم

 وى لإ قو ام لل عسا ام ناردكلبق نيب نكملاهمكب تسنيم ا ةزاجماب نوم وا لبق ءايدنالاب لكم امكل تق هى سلي نم يرخأ
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 يُيعْنم نارقلاىا ناك نام كاحا ةامؤوزبخا ميِد لق رازدالا اب © ُنْيَرُم ٌدْيِزَتاللإ انآ امو اًكيش ى دع نم خيتباالكنارقلا
 200 1س د ل حس ا اح يع جوس جبس عيدي سس لح سعد

 ل نص الا َنماَك هلل ادنع نم هنا هيلع! هلثِم لعكمالس نبهثلا نيعو» لئوارسإ قب نق ٌنِواَش ندرشو ةيلاحةلمج هركْرَفلو هلل 1 0 5 موو ول ع عج كي سا د وو دبس

 | تال الج لك ةربتعم ار سا نتلا نم قربي رم تاني
 قولئلكي ال ىزلا/ويلا كك لوب هور زئا اما اورزنا اعله ل

 نكى ا زتررصما نوكن ازوكيو لواصتنالاب نومتتيإاو ري نونمول إى لوضع وقيل ءاهتتنا م
 اهتلابلايل# نوكتلا اميصا نو تلم فو رارل ارقتنل فراس( و يلا لذ ميراذتا

 لوال!لوعفم او مايؤنسا نالاوقلغا وار لوق لتر تيارال ىفاشلا ل وعغلا وكي لعو ىف وربنا قع
 نال عزانتلا بإ ص لاسلا نوكتاز لعد ايل ةءلؤم وكان | ىفاثلاربجولاو نوكدت ارلوق#
 قاثلاللعا ىمسلأسلا نولكوريف عانت اوباوقلغازايرلوقو لذلك هراوايناث بلطي مارا
 لاوسلل ثومانفلئاراو للاق ثتيحىزعتيإل نارا ىف نيطك, با زوتو لوالا نان زلاو
 تان ويعته انعم ودتو لاقو غيوسلا انعمارابهقنسسا لوعزتا. لجو الوعفمىضتتل] ماريغتسالاو
 جرار كلو ىصسقو جلا ىلا انسواذا تبادا لاق كلزي لاقرقو ُسقتإلائارازبو

 لوقشا ليللا فى ا ةراشالاو تيبايتللمالاو لوقلا ليما نزلا باني ىف وتل و كلت
 //ةالضلاو زينا لدصموب ةراثاو املوق كك لب" ل وقعلا ليللا ىفكىلا ةراشالامعي
 هل نلاك»ت العلا ليقو ّتاورلا انعم ل يقو نم يقل ىعاكا من م ةزاغتإ لع دقأنلا تشم
 ارح لاى ا هادرطخلاوعرشزلا لاق سابع كو ترجى سلوان نور لو
 ابتلصإر عيابو لوصول ا وا دعب لمار دفوصوم ركن م لإ بيرتس نيون
 اهنرلا و قسإو يديم ال ىدلائتلاوايبجسال يع صك م ل ضاع || قمل او وعدي :ءاومحماىتو
 ملوق تك نورا/#ريلوعفم مبا بيتا نرملوق شل ىواص» ةغآلاو
 تنك ىواصةزغآلاوانرلاف تباتالا مع نع يانور وايغلا قلع ار دياغلا مّن وللا
 سي تا عمدت اجتسالاعقت | ىب نااسابهبق اءارجنلعلاملا :جاغنارماظ قلاب ى ل لق
 لب" كيرلا مولى ا قتفحا ل يلعن ئاو ىلا غترلوقاررباتلا ابي داملا ناي ب ايببنلا تاتو ككزل
 وزملاممتو لوق ءءالقعلا يضبلو برجتسما) نمل وقى سرر وتعب كامو مانصالا مدل هك
 رنساةتفاضياو متت اراب السبوع /العلاو ةنوايفوال مجبر ستلاب اهتوقصياوفال ايدي اع نال كك
 ىلا كري راسا نولقتلاميلوق كلك رو ةلفغلاو :جاججسالا نمل لول دنسمل مابي
 نس ما خامعي اوعى سلاح انادوماوفهلخ ىدواصا» م رفل | مهرلقفلا دار انا

 ىواص تن ورتانابا رتنكام ميو اقو لاعتل وقر ظنا زرو ىرلتمى ر نيرعاصرلوقروبقلا
 ل ىا بجتللر مضت يجوتلاراكنالل تملا مما ىف اى ارا لموت( لوق حلل
 اوضاع | ثمل قاوضاخا لاقي نوفي 70 روعساوبا ب نّررقلا ىف نولوقلا
 دارا ايلا نولو قت لوك لل جوورا» دعطو نآرقلا رقت ىف نوضوخىاوكرشو ريف
 نااهتسما نابجو فدا امدي تنكر ل واهل نالاكا» عراف دتالا دقللا ىف: الاوانببلب

 مضت رمل ا ىفاشل اواررصم عريلا نولي | قعانو ءاقتلا ولا لاك دب اذه ررقت ت اضم ثم ىلع
 عاريضالاوهو عياتباذا ىموجو لشنمإريملار علربلاو عرمبلاو تيضتماو تف اكع برب قل مق عز يفص
 اضياةويتوبأارقو عرب اذ تدنكاب ىا ةعري حجل للا تبل اربي لبع ىلإ نبا و ةويجولاو تركعأرقو
 دامي ىلا كزبراخ اهيل ةهلش لير, ر زب صووتو لال كوولبلا جتفلاعرب رباجتو

 ٌقرسقو عدباذىاإ تاضء طل عاررصم نولي ا جتتلو عرارشالاو عرامتبالا ندوب قو
 ىواص»هرزكف صو لالا كو ءايلا حمو عدي بح اص تنل اتي عيلاملا ضو راب كا ذوزش
 ىردال ةقلعتىبوإر خإ دعب لج ا وأ, تدم تمام ؤتساار مكبالو ى ل عقيل ىرداامورلوث هلك
 (يب ع تن ياو قو لوتففانلاو كوكشنلا حرف تلا وري تازنارآو ايدو عش ل ةداس بف ل ملاك
 ىزلاورالضلو اقل لوقلىذلا عدتبا االول و انلعل لضفال ناوانيالو ب لعفم ام ىرريال
 (مقتايرشازغيل ل امتلوق ل وزير افللا كئلاشا راو آلا هب تنخنكب ىذلال عقمارب عل
 تلف /ل عقلا, كرش اند قارُسا لوسإي كلاب تناكصلا تلاقتق تالا ضاتارو كنز نأ
 تز:نوآلادامتالا ارت م ىرجت انبب تانمم او نينمؤللا لريإ تلقاني لعاق وبر ام ازرع
 نينو قنلإ اي ناب لبتممالسالا لئاوا ىف تريلا هرفي ضخ ا نم مل كلاي ننس رذتلو
 ياكل قبض للورل ل صحيا, نآرقلا ىف شارلع ايت اينرلا نسم لق يلعدتسا لص جررخ اهفالاو نر فاكلاو
 ىب ىقنلا نولي ازوك ل اىرلب نم رت لو تلك ىواص لصف وال امج ةرغالادابزدلا ف
 للجار ناكىلاو يغلب ى مل الذاليصفسا لع يرالا ىف مكالو قل عشب ىردااموى ا-لصقنم ات ادرلا
 مشل | رؤرءاضياو محبا ىلا راقللا ريصمو مهنا |ىل رايالا باو نوبلاغلا مر ادني ن اق أولم
 | ناررالأو كت يررطقاءاررخاوو ارحب وصاو سانلا مح يصعلاورووو قرجإلابورماف ممرهاو هما قاع يلل جو
 رابين مادلل ف ا مالسلاو ونصلااع ىلا نإ ىلكلا نى دوردقو ملصأ دو ئارعا لع طيس ابلك
 قوربخا وق هل حور: اور شنت اف بلا ىوا قو دااوبئي اح ربت افرول تماؤ را ىلا
 ناذوزومإ الوعفمتيإرإ لق يملا ىف و اسيلع كالءلاناف ونجم تلرا لوقت (ىلا ]نري راسا مكلاعاؤأم
 ىلا اذرلو رتظاتف هرييقت فو زجئاضيلا طرشلا بابو نيد اظل ١ :/ناكورامللاع يارا هربت
 شن ماسك شنب حكة يزعل جرا مالس ياقلب ومد مل ف كل 3 حا ءايضام يرش لعب
 دزرللاكاجزتلا نكسة روسلا نوكى م قاتم د بآل هرزرو سيمبا نكرروس كرم اع نث انت جرخاو
 باس كذانو قير طوع نولي شرما و دملا كأي لوا قو ةروسلا لوا صملاهرلو نرسم نحت
 فاير شادنع نمد ا نررلا لع مينى لص ل شن ا ىف اي عامل وق حس ل تاارغالا
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 َنيِزلا اكو ن نيرالفلا مقل ىرشي ال هلرا نإ هيلع لد نيملاظ متسلا هيلع طعام طرشلا باوجو نام الن عوتربلم مثبت د

 اذُكهَيْمَل إد: هيَ َنَُمساَاَرْيَح كامالا َنَكْوَل مهقح فى اوم نيل اور
 - رس اع

 .نولوقيسف ارقلايى |هي نولئاقلاىا

 تارقلاىا انمووالاح هب نينمؤملل ”هَمحرو امام ةبزوتلاك ١ ىَلْوُم ا نارقلا ىاَهْلبَق نم و ميك بك ٌكنإ نازقلا !انِه

 0 َنيِنسْحْمْلِل ىرْشُب وهو ةكم لرشمت اوُمَلَظ َنْيِنَّلا رْنْدُيِل قرصم قر يمضلا نم لاح ير اً هلبق بتكلل ُفْيَصُم بْنِ

 ” دف نير لح نجلا بص كيلو  ٍنْوُيْرُجَي مهاو ْمهِلَع ٌصوَحااَك تحاطلا ىلع اوُماَقَتسا ريم هلل اني اَواَك نينا نإ نيدموملل
 -_يااناسحا ةوارق ىف د 'اًنِنَح ينادي ناش اِلَنْبصْوَو ومعي اوك امي نووي ىاردقملا هاعقيردصلل ىلع بوصنمدَرَ لآح

. 
 2 نباو مث اهو ورم لا يدرس

 ١
 ةلمحو قش لعوا اهُرَل ةمعضو ٌوامرل همأةَدامح نسج هلثم ور رقملا هلعفي ررصلل ىلع (اسحا لن اجبلا نسي نا ةازرم | موضح ص 5 و“ 2 10 7 2
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 ّنتَح قكيلاهنعضرا ةعستوا ةنتس هب تلمح القد عامضرلا#سبرثكاق ايلا لمحلا 3سم لقارهرت | ةئلك اً نوبت حاضرلا نم ُهُلِضِفَو
 2 ل أ 95 كالو د هاك وس 1: مر م ١ م

 رهوادمامت ىا” كرس َنيِوْبرَأعْلِبَو ةنس نوثلثو ثالث هلقا هيأرو هلقعو «توقل مكوه نشأ غلب اذإ_قةحشاعوىا5سشمةدلمجل ةياغ

 هاوباٌنّمارمث ينم !ملسو هيلع هللالص ىبنلا ثعيم نم نيدنس دعب ةنس نيديرا غلي امل قيدصل اركي قال تائرخا ىلإ برق سضيلارثكا

 ْنأو دبحوتلا هو ٌّىَرِاءىلَعَو لعام َتَْحاَقتَلا َكَتَمْحن ٌركَشأ نأ نوه قعد قيتعوبا ناجولا دبع كباو نط حرل اردبع هتبارث
 و

 يا و كيلا ْثْبش نا نونمم مالكف * يريد فل ٌيْصاو هللاؤ نوب نعب نيم وللا نم ةعسن عن ٌةسطَرَت اًكِلاَص ٌلّبْعَ 0.٠
 02 مما سم ساو 22 ولطا م لو 2 ووو هلو جوس سو 7 ”ساوسو ا سو ( ورواس 6
 نع زواجتنو اوليعام ينسح قدم نسح | م لبقتت َنْبِنلا ةديغوركبوبا لوقلا!نهاولئ ا ىا كيلوأ © نييلسمْلا نم

 يدمؤملاَد َنبِصؤُمْلا ملدا َنَكَو للاعت ملوقىف ©َنْوُرَعوُ اولاَكْىِزْلا ٍقْذِضَنُعَو ماتلمج ىف نين كى! لاح د ةَنَجْلا يضصآ مؤ. مَ
 2 ا 10 ا ١ يلم كن نبه وحال عا عر ف كن

 7 قذر امكتهوجضتا انك احمق وانتنى ار دصم كم اهرتقو و اقلاوسكي ْفأس نحلاوب يدا هاضالا ب ةويرق ق وينال لاَ لَو تك

 بص (ًالكلايف ورش نيرشكو ىرعا وضراور تعسلم ا ملم إمي ريت لخ ىف ل اصغو م اك قلرصلا
 لبأ'قع/ا تلو ةيزاظنالع نال ب صتارامت الا زب الك وس وثالث لاصق دم ورام ةدمو ا
 . .رمخا هتيم ةرم لقا لعل سل ريو كيال ىف ل[ زحاةسس لقا تسل يقولك

 ري وربما رسل م ترق نيل اكنيلوتىاىت ل وقل نيلوت تدك اذا غاضلا ٌةم تال

 0و فيضادعإ مر وُنالش عراضرا ةمرقفلاف و نايل احمر وللاعتٌساامبترجو ئسيلولا لاق
 فرتكه رشا تقو غلبإ ذا قتاىا ويش ماو لل رقفلابتكق لدللا لبصفتو نم مالا زك
 سا بمآ يكن بانك ودرم نباعخازلا قي صن لبى إف لل نه حدد تالا
 ناشكموباوا هاربا نأ ملول كس كاب ةباحصلا كدصال فك كيلو تراعبطتسما مو اوإ
 مودك ريس او ى ا نحرلاربعن لبا ل وقرن برص تنير ما ماو تفاوت سنن ورم كرم انمنإا
 تي 4 ىواصا/ر بوبا تامماورليى لاري ةياىصلا تدعالادب عجكمومو معنا لصوت ٠ و/روإ

 ى ريان مجاصخخمو ميانتقا ىو قتعاف ئامدرطنا باج اف ىاما نينعؤملا عم عست تعا ريوق
 بصن لع اهلل ينم ىونلات مز لمس ةرررق لو 14 5 ”ءلوثولل_ لكو مبيت اعلارافللا
 سيضم كن اولا كدي داش سبل وق تلقا زواجتتو فلذلو رب لوغغلا لموت
 نيسأ ةرابتوانضشوآم تل بقيتل وقى ىهجر ورجل | ضنا سيئا لامر لو قه كلل ىواص ياي لع
 للولد لا باحصا لمى ننال | لاا لم دارج اظلاوتو اب دارجو ا هيف تحب باحسا ىف لوق
 باصصاى رب ىلمتعم اء تيدرجت اهنا شيلاشلاو عي قتشياف كا ىف شناو متلو ىاريىصا فر يمالا تشل
 . || اكواص,قرصااعورشسامتعو ىاردقلا_ عب بوصنررصم لا قرصلارمور أو ق لل عج نما
 دروبك ا نبى رلاف تلزئابنا ءايع نبا نكران |ىور سابا سريري ملون
 اداناىراخبا عتسمف الركب ى إلك اجار شْنأع يفنى كرك فإني دل دبع اجيورعم تاع نإ كي

 ملاقاك فج مالنا لامن ترابك ابلاورنب ل ئاقتم نيبو لارج نب خجل لات ن/لوبتتلايلواو
 | تلا بميملا صوصخ يحيول ) بمسلا صوص جا نك لوزن توا د اخ يو لك كت نمل ا
 ردصمو بول انبب لري بتلوررصٍإ الا ة روسو ى وسل ةرايه سمج ل وملك
 ةئالت حالا صايل عج ]و ضنأ و ب ىزلا لعفلا م اوإ جفت لري توصو وا ئقوارتب نعمان! فوات
 لعاوإرنفاوكح نتا لوقباو ردصم قسبوقبااونم نما ل راشإ عرراشلاو لعفم | توص او ررصم
 ملوث لل جا لاتيلخ كلل واذا عيب ل تانق ل عف مادتين( وررصل نا
 و لسفر يذومتا لوق دلل هابيذوب الكب داما عا حرص وخان نك اننا
 اهي فبراعلاق داك ل عف موا صمروعملاءا تال ىلا حر راش ادانإو حرص ى را قبب
 لما ما صؤل موفحب للا كا ىلا بريش ل لوقو كك اذ وا

 نال الج لم قرتعم اس انتل ا نم قري رص تارت
 داما ناب كر شلل هر اورو متلظاتقر رق ىزصرأ و ايرترلا لاق زكنييلاظ تس رموش سلس
 راغل لطرد مجال ىا ومآ كلل ل وق كس كاب ءدفلا بتنزل اي اوج تق أذا تيمابفنسال
 تلك ليام وكسباو بيببصور اجل شمل رتفلا نونملاط تسلا اك عينت نم تماعب نا أولا لع
 هك وسايرب هسنر راك ر تس سسو وبرج نيد نب رك :يسيافلاي يلا ازوقدس امام دلو
 المدانعلظ ل ثمن ووري قدا ىرظلا لاقي اورتسرلث او رلوق حسك جس نانموم نأ
 نيسلا و رورتساللرامملا ناي لازظ ل مجرب صووىضللز او لايقتسالل اف نولوقيقلوقل
 مل ثبت مدصللا تع ىلا وريالاو ىلع ص أر لبق اهيف ل ملا نك عناق افلا ءا دميكاتل ادرج
 تيلاعدلجباورتؤمأ تنم باتكو د قرريخ البق ور يأ حش ل ىلا اعلق
 و ىو بانر مات اير الفا ديوك تبا ىنعملاو دق كلا ازن ميلود روميو فل اسمو
 مو لسلا نس سيقتل صعق قووريغو ىومعب (كقرصم نقلا اف مع | مصير
 اوماقتنما موتو متراورم و ىاشاانيداولاتنيذلا نامل و ل ىواصكيظاتلاو
 الاطلال لاو ريجوقلاعي وكانا لمئاو معلا اتا كا ىلا ةداا مثيلا و لملاورلعل جي اقتنتسالا
 اف ملو هكسىواص» تافلازما عرب مقر تاقتتساللوصتوررلب سيل تماقنتتمال لع
 باذعو نيللملا لاوسو تاناتفلا نم وتمايفل :ءايضالام ىلا تولاروضج دقو نم ىا هيلو
 ءانع شناءاضر ناكامل الا ناسن الا انيص وو مل و كحل ىواص !,رانلاو ثققوملا لوب وربقلا
 اد ىواصلا لاق لجبل انبصوو لوقتلر علا تح شرما ببدرو ار اورطخ وق رطتعو نيرلاولا
 تيصولالبانمو لاعت قوقح<ق لع اررثا امبتصولالكلاعتدّتلا ق”رعي ايولطم نيرلاولا قكنناك
 ىنوكسفامجربرقق رولا عملاع تانك اثالا نالرانلا لباو نجلا لب تاقصرلو بقعا يدلاولاب
 * عال اربإلا اناسحا بسضشمل اندهك .رانلا لباياقحان نوليقا رقتبدقو هنكبا لباب اتيل

 ابلتغراب لعفلاو لوقلا ل اميوجور ساو قعبناصالاو ساو شوش شنلاو فلل لك توارقلا
 لينا م قتقاو ةرولرلا رتصولا ل يبعت ماما تارا ف ةلشس ىو اصاوءالعفو الوق امزر فولو
 خلارما لجيلوقا انو ىواضيبلا فو بيطجتربلااذلخ ابل ناك كزلو منح ااهيقت نإ مرا لع
 عفابوام جفإإ ملوح لل_ لمياء ابينتيصوتلا ق فلام لولا :تيرتثف مالاورياك ال كإيب
 مل و” لل كابر دصم حوتفلاومك| نضل ليقو نآض ابو نيف ايللابب متن ووورك يل اور لاو
 تاو اوركتاقاىا لاح لئيياصتناوريخلاقو ضف اهنا عرش يسوصننإ ىلإ يشي ا يشم ولع
 رك إاق تلزم يلا كا اكدر ىلتقنا فزع ل مو مل وق تللسس كك( هرلأ الحك اردد فص
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 الا و نجلا َنِقْمِهلَبك ْنِمْثَلَح نهم ف باذعلاب مول دع بجد ّقحَنْيِنَلا كيثوأ هعيداكأ © نول دوطاما
 سرصلا ن تيس اجو انكو عزاه لك

 .ى* اوت انسي ةلفاسراتلا ف رفاكلا تاجددو ةيلاعقنجلا ف ضل! تاجردف تبي رقاكلاو نول سنج م نكون
 ةويووُدل و ىداعملا نم نورفاكت أو تاحاطل ا نم نوتم ملا

 طار 1و سل سو .ه6إ ور صورو مكس ل ل لأ
 ٌراَئلاَلَعاورَمك َنيِنَلاٌِص درعل موي و راقكللداتيونينموملل

 مم اسس ييسسيسساسامللا

 صقني جس © َنْوُمَلْظُي ال مهو اهءاذحب اى | هلَمحأ وتل ب ةءارق قع هللاىا

 5 نمو ةزههريو نبتزجلءوةزمهرب بهدا مهر ل اقيرم) تشكن أب

 ٍنوُهلَباَرَعَنْوُرِجُت م ويلا ءاهررمهعتدتٌركْعَتِمَتَساَو ينزل َحُكِزأَيَح ف مكت١ نليمكلاغتش:اب ٌُمُكِتِبَيِظ يناثلا ليست اهمو
 م يي يب

 أ

 ِ ا , ب هي ' 2 م و ع. و5 ي ورق و م( سس هس 2و ء. دكا : سا وو ةصر وهو, درت رس

 هياع» يهوه قاَاَحادْذاوار, نوبنعتو هب 0 وُقَمْفَت ريثْد و نحل ريح ضال ف نوربكتت َنوُريْدَكَست عندا امي ناوعلا ىا
 ا اا

 َديِنْيَب نولصلا تضم ردات َّحْرَقَوِمهءذانم مب نهلابداو ٌقاَدكْاب مهفوخوَّمْوَق ريل اش لي رخا لا ّذإ مالسلا
 رس ع 9و س

 2ي
 مكِدِلَع ف اَحآ | ةضرتعم تا دقو ةلمجو يلدا اي اوئبن 501 لاق ناب ى١ آر حههاوق ىلا دعب نمو ح وه لبق نم َهفْلَح نمو ها 7 م تدق 2 ل 20

 ل

 با ذنعلا كيت ايقؤملعي ىنلاوه #وذلا نحمل امن دوه َلاَكانيتايهناف نيرا َسِمَتْنَُك نإ اهتدابع لع بانعلا

 .[باذعلان مدي ٌمصلَجْعَتْسا مَوُم لبى ان لآةانايرطمم ىا: يدم ضِراَع انه اًوْلاَك د ْمِهِتَيِووألوفَحسُم ءاتلا قفا ف
 وم ميلا باَنَع اييفامنم لدي عير

 نال الج لك قربتعملا سانا نم ةربي مج تابلت
 نةرتمياوهل ظ
 ىواص»» اينرلا اضفنا لبكل صحاقمص ن وبروقلا نم تورألا نار نم اعز ىا روبقلا
 ون و بلوق نو كسسّتلاب ثايفلا نال وقل ى اسنان ائييخفسيلرلوق هاو ىاامجومل هس
 ةةقيقنالاريإلا لع ئورقلاو ثحلا ب د|رلاوروُنلاب بطعءاعد كليو لوقرل نازوقتلو لوقل ماظعتتسا
 قاقتثالاسوؤعلا قر قالب لعفلررصملا لب وصن كرو ملوق كش كرا كازيلا
 ةلوملجاف ريقتتلا اكل كو كليو كيرلا ريرقتت رب لوعفملا لع ماو سوو ليو ور كيور شو
 كلذ نال الانيمى ا لاك عب صقل حف لوقلاو ن1 ف ليو نإروقي ىاردقملوقل
 ىف تلزتيآلا ورب نا سكا نكو قدصوأ,ب لو تيبساافلاب مآ ليو ملوق تل لكي
 مم || يق عي ذن ا ىتضررؤ ا نب كر فاربع ىف تلزرض ل يقو تعب اب ب ذكملا ريرلاول قاعلارفاكلا
 نةرايتاكرداجل لاقيبرانلا لبا بترم ال سيبقتمالكلا ىق تاهرد ملوق كنس فكرا
 اوفى ىواص١ ةيلقسوا زيلع اقلطم لزانللاراو تايرملا قلطا تح ع سوا مهيئايال
 لا»,مبازاجو تاجرد مددقو ىا نيوز دعمو عف انو ريك باو مشاعل متنا اياب ميرو
 لصجو مرعي ىف تدم وا ميلاقيىا ردم لوقب بوصنم موب ض ب زبر مأ وق كسل
 اضياوقروميلقل |نأب سا هدروايلقن وليف لول! ىلع دقانلا تضل حاز ىرشنلا
 رك يزتلل ةزمج تمور وق كس لك موكا ىلا و قانا ىلا تين صنى ين لعل
 الا ليسو امو ماشبل ةرمو ةزصيورماع نب حاول بال يتقن رج وربتلا لع مافعشا
 الا كوكالرابلتازانال تشاكت صولا قرب غر لو كش نالالا# هلاك درب كبل
 لوقرمىا لاتشا لدي ل وقس ىدام »هدو رشلا تعصو ميلر يللا اف قاري
 بقاو ثدىلا تزف اذل وب تدايلارلؤ ال ايدل تيه ظئايادب ب صننا لحدا لاق لو ار اعاغا
 ت'ءانحتا سبق عقم ليتم رومو تح تاجا مل لش كا اقم ىوزأفلا
 هلل لك»ةرم ونام داو وباعإتكشا تت سايكىبإ نع جوك اذا كلا تقوتح|

 نيزلاو حولو نيلداو تدحو مهاويرال بقى زلاو رتررشلو تل غلاووب ل بكى ارلو
 لاتنإل وخلل ىواصرب ليزا ىئرئاسد نك او ليعساو متارباو حاصل دعب
 هلا ىواصا»ريصتلل ةررقنلاءايلاو كمشلا نم تففخو | يررصم ا نإ لا فكلذي رانا

 71١ مالسلاو ةولصل | يلع ورل سلتك

 ابيب هكلها دارا لك ىا هتداداب هيرب هيلع ترم جيش لك كلط# ٌرِيَدُسم ل
 |اوحبصاف هاعم نما نمو وف قبو هتتزمو ضالأوءاعدلا نيب كرنب تراطن ابر مرلاوهاو مابك متاذصو مج اسن ومهلاجر تكلهأ5

 امتا لاولوقىتلكاىفو رعاك راو لراشت العب انعلا كايت تقتو ماى م علا امنا يق
 نري ىلاعتددنالالقتتساوريف تيل ىف عة رازلرصقلا_هيع لهيب قع ىلاعترلل تايشاو بضل ع ماعلا قليلا ةراشا ملام قري لجنس: يف ىل لشماإو كب اذ تقوى عال ىاش ارز فعلا
 ناذيرشرلاورلولام ىلا ةجاعالف اندعتامب اننناغ مهيوقلاي اوتو تر امتع لعل ارنا لوق ةقباطر ريلي
 [مقنا لا عج يضلا نا ىلا ريخل ب اةسداوب اء ىارل وق لك لحب: ءاعدلا بايدس لارج
 ناي يلب قت لل اعو ا زب اءاوةد اضاع لوقو سقي بشل رش تلاد اثختا و بانعلاو#و
 قبلا قرصو سفك وفرعبال ةامنلا ناي منو بير باى هدعب ارو فيلر وك ناييضلا

 بيس الا شراعلا(روماقنلا ىف ءارساق فاى ضع اي[ تسل ع دب ربا وضاعت دوق
 يطعن يف فاضالاورمةدوا جوتن ى امتي لبنت وق حلل ندا ركاوب قفاللا ىف ضرتعملا
 لاقل وقل كابانايارطمبئالوقيلا تنصل راشنا ياو از طصروقق لذلك ةرلتلل فص ع قوازلو

 اهنمجاوقلا روب الك من وكن ا حصنو للاعترما/ م ماوس لع لوقن املا بكد يداشن) ىلاعت 1
 لاا وعصاخر وقل تم طعيلازناررقؤملا مزلاجر تلا انرلو هلك ىواص»» لوالاو واط راع
 حئرلا تءايو قريطقلا قف نينسؤملا لولا حرا سحا ام ادوبب نا ىورسر دقن لك وطع بق
 موتلمتتاو لمللامهنكترفشنكمث مايا مثو لاي عم تحت وفاكق ةزغلكا لت افعال تلاماف
 ىاوملاو لايرلا تيرابد نارام ناكأم اور ف حزلا تءاجو هلوقواىو تيب رح امجد
 با ولالا تعلقف ع كرلا تءايف مءاوبااوقلعاو ميو يياولعف شراراو راسا نش حرت مريطل
 تنل راا ناسا مكن بنا م/م إي ينام لايل عب لمرلا تع اوف الف لابرلا جتنا تل او مر او
 تالا يرااون الو ماعم تودوب قبول وف ل 2 لمررجبا ىف موتو مهتلتخاو لصرلا مب“
 اطخ يمول نيدموبب نم لكو سفن لع طخ عررلاب ص اال للسلع دوج نإ ل قو كناغا و
 قاوم هزيورككبت هفصام ةزيرش موت يصل لا حج رلا و نبطي ةدراي تشي مارق خبرا تناكق

 مدالبتضتول تددحياوراص ىا خازم افرأو ف
 اناع نوب انوجسدريدقتلاو ضفنا لع لعشر لص ب اللا ىنجلكواضب منك املا ىرتال

 راخآ الااهنمق يزن حرزلا ناز مونلاسمراتآ اذا ىرتال ىنعملاو كزاؤلا ىف و بابين باطغل حسن
 لك لطعمركاسلاو

 هب (0(2-<



 كلم

 امججوا بوليفيا انابرقلوقت يحل ةرايعز ماو زختلوعفمو لوق كل لل لوعففا |
 ىلاشلالوعقملاوب بلو لاح ل كب صئانابر قو لوضل اراء وج تود اذ /لوالا لوعفلا نا |

 + فاقحالا : "مم ظ ش مكمل

 ةيفان يبا ىنلا ف ًاًمّيِف ٌمهْدَلَم ْنَدْلو مهريغ © َنْيِمِرْحَمْلا موقلا ىزجت مهانييزحامك َكِلَْل : مُهْئكسَم ؟1ىريال هلعم و جاجروص و مكسر و ياخ“ ا. رج # م3 29ه مع ع مسا د رقع اس اوكلا رقد

 ىنْخأاَمَق ابولق # ٌةَرْكأ َواَناَصبا و اءاوا حب اكره َهَجَو لاهلاو ةوقلا نم ِهْيِذ ةككلهاي مكب ةدئانا
 ض ._ وعم كيرشأو ىنغال ةلؤطتعم ْذإ ةدئاذ نصوءادغالا م ائيش ىا حنش نق 2 ةنفا 7 و نطراضبأ ]و همس دهتَع

 اب ايزو نهرو باذعلاو ١ 5 نوره مي هي اذثأ# اي >ؤب لزن قاس وةنديلا هجج وثرا تبا د َنْوُوَحُجي اوثاك ليلعتلا
 هله اول © َنوُحِحْرَي ْمُهَلَدَل تانسبلا جول نررك تيل ايْدَرَصَو طول هوقو داعو >ومثك ادراهاىا ىلا نم ٌمْكَلْوَح
 ك7 11“

 0 1 هل 2 و د 0 53 د رم ما م 2 ا . 5 - اف رس لس يس

 ومانصاامهو هحم "تهل هللا يلا مهرمايرقتم ئاَبَرَق دريغ ىاوتلا نود نم ونحنا نيِزلا «عبانعلا عقب ْمَهَرَصَت

 ”|نعلا لوزن ددع ءمُهْنَع اوب غواص لب هنم لدب ةدرلاو قاتل ان ابر قو ده! لوصوملا ىلا دوعي ىو نحيريعف والا ولذا وفم
 ىف وذم نث اعلاو ةاوصومو | ةيددصماوو نوبزكي ©َنورئْفَياوناَكاَمَو مهنك ريف انآبرق ةمرلام انصالامهذاخت!ىا كِل
 ملسو هيلع هلل اتاك ةعستدا ةعبساون أك ىوشدز نجوا ملا نيبدصن نجح نحل نِماَرْقَن كيل انام اَئَفَرَصْدإ ركذا َو هبق

 رس ةرعلز نووابر خا /» مف لا
 م هاي 8 -. 1 لا ا ل ل 3 م تولط 1 ٠

 امتيالاوغصا < |”ينصنا ضعبب مهمقعب لق يا اَولاَو عورَصَح يلد " نارضلا نوعمتسي ناطشلا ]در رجقلا هبامماب قصي لهن ناكل
 قرر ل يس رلاو نآرتطناك ا رس ىو اصلا نم "لع طج_ر روصلاو

 رج حس ل ٠ 3 ع سو ى.د م . ومي 4| سىس اى او هس ا 0 ا ا
 اَمموُقي وَلاَ ادد او اكو اوتمؤيل نأ بان علاب موق نيدو © َنْيِنْدُم مهِموُق ىلإ اوعجرا اول و هخوارق نع غرف َىِضُف اَنَلَ

 أ ىلإ و رهلدسإلاقحلا ىلإ يقي ةسوتلاةمدقنى ايدي نيب ام اَقّوَصَم ىسوم عب نم لونا نارقلا وه اين انعهس ان

 رق هدا مكن ْرِفْكَي هياوُنِمأ و ناميالا املس ل عهتلالص دمحم ولا َحاَد اجل ايمو هقبرطاك| ج ْيقَمْسُم قط
|“ 

 1 و ب تك : 5 هع
 - َسْيَلَك هدرا عاد بحبل نموجلوم ويلا ٍناَذَع نق كري و ادم ابدا ىضظربالارقخت كوملاظم ا ادم نال در ضعي ىا مكين

 20 ا

 انعلاهتع نوعذ ديراصنإ» ٌءاَيِلَوأ هللا ىإ َكْيْوُد نم بجبال هَل نأ :كتوفيفهنم برهلاب هلدازجتل ”ىلا ضل يف ْرِجَعْم
20 

 هضدلا و ٍتومّسلا َقّنَح ىئِنْلا هللا نأ ثعبلا اوركتم ىا اوملعي وريم لَو رهاط نيب © نيت ِلِلَص ىف. اوببججرمل تنلا كيلوأ
5 

 نادل الج لك هتعمل اس ىلا نم قربي رص تاتتييلعت
 وعلب وكيو ر ارحل ل قثتاعف و اببظفلب توب لوا ندبات الوفه

 تيفطيز لكنا ىلا ىف مانكيهقاو ريبصتلاو توج ابمارجو تيوتا و وكيلا جنو اتليرقتاو
 قمتم ءا/ئنغا ا ىرظ ل وق نارجاظنلا قال وصمذ الو لس + ابدا ابرعشداو فلو
 لييتلا يرى ريو شارف وتل بصنذا ىز قفا لوممذا موق كلل لام ىقنلاب | قفشلاي
 رتطلاغى اربج لق بشاوهالعى|ةركض مالا ب شا لاقي تلغى تشاو لوقو كراع
 ليجعل يرى رت ورنا رشا لاق ل يبعتلا ىنعم تناول و لس ٠١ حرارصلا نم
 ةاساحقو فت يطاذا تلا ءاسا ا تيرظو تءاسال رت كلوت تورظناو ليعتللا ىرومياوتنسال
 موق نكن لد كلك ف ثوظلا اس نود ات ثور ىلا الا يفد ءاسادوتور يف ترض امنا
 لوالااوزخآل وعقد ار عتءءايلايراصدلكل وعفللا نزونمقانتلامزإز ناكناو برتقتلاوايرمعت
 دانلود كبت زخنكينلا م يصن الب ىعيدم لدي بلآ ىلاشلا انإررقو لوصوملا ىلا روعي توزر“
 بلع م قيدملاعانابر قوي[ اشلإلوعفشا نإ وري اقايرجاطنااو.تلألا ىاراعفشنا ىلا مجلي رتت

 [# جو م ةايفسباورعاو ىوبيجرساكل اع شلالات يق ارش وع موي ماقاف حرام كريز
 كوم دليل ععضمموةو دخل زرت كم ىااعجار نعئاطلا لبا نحال لاو قولصنإ لع صناادرو يوديسمل
 كاتو و لصيل يللا تبق ماقدقم [لسلاو ةالصئا لعن ايون يسصنن ينم عسسل ا ترص
 ىلا موكب تئاطلا ىلاةيرتووبببجت ىلإ ككل باسم سيلا ل لوريل لا لسنا نإ قضت رق ناو
 نيف را نرغب فلا ةالصو نآرقلارقيم اول خرط اكو تكلا تصل اربخ[ السلا لا
 مور طنا لسبوتلا عر نيج لوو تئاطلا و منيب عضوم ضب لوو تلبس
 ىلإ كيلو ناقل ءاوررغلاب مصار لن لوق هلل لاو تقر بور سن نيج لكى اعجاب
 اولا تو نوعم العفو طبي راما رق و مور يلع لن لص ذلا ىلع وطب و و وعسل نحب
 مارت وعمتي يف لكس سالم يالا نجا سر فن كيل (:وزصز او ىلا اعترنلا لزرنافاوتصلا
 ارادة ىااروبيلوناو ملوق تل لس ىواصرم عمت لاهل ظفل ىك | رواو زنا ىنعل ةاعاصدكب
 اىراصتلاو مد ممن نارءارلعلا ل اقو نوعبلمتو متورمتاو متنا اوبتب ندع جوقة سوسو كقاولا نب ىف
 يسانلا سيللووكو نآرقلا قطوررقلاإ لوقو ترتب باسو مانصإلا ةدبكو سوجلاو
 بالكلاو تاي ا ةروص عض نصو امر نور شت خسنا مب تنص هال ف انصا مج ىورو ردبلاو

 ةقريطولا هيلعورانلا مق اجتلاالا مجاب اولا لبق ب/ ق وم تل او ن وعلو نولكتعنصو
 وون ولك و رشتكبا نولي رع :تارثارتمال لاق اب اًراونوك لاقئرانلا نم وتئنعبو ثييللاو

 ماوصل _ىوامءاببفاوسلو باصرو ض برو نإ لوح وأو كرس ليقو نومتتتو نولرشي
 نا نو لذ اوماساو تووبممل ل عاونام جل هولاق امناو قلاب انامعب نما | ىدوشعب نم
 ملوث كلل روعسلاوبإ م السلا ريلعى ليكم اب تعم ركل رجلا ىلا اميننلد اى سابع
 كا ى اال هوقصو ايرعب اعتدال ةوكدلايووفصو باكا ماوعم ار ريا و وار لاب اوتسآو
 تياجالا ىف مل ايبفز تت اقنماو تقنيقت اب رعب كلذ لل مناوكو ايهعر انت ميقتتشما) زوز صلاو

 بلاوب بقعلاو لتقلا عاتب قلرحلا ىاز قلما لص سل آلا رغغت نورس يف قيل ل ووعسلا ولو
 فناوتتلامءايحاص لاقورانلا0نم تاهت الو مب ب اوال غيبتي لاهتزلا يبول قلك
 تلج لو باوتلا( دعب( ةيطولا مءاوث ىف تفقوتو ىلا ل ا ::لكا لوقو بيو باقتلاو
 رسل خيزوت شاطى موف زل اور لوا لوقا و رق اوعم يبت نبا مالكا را
 : ٠ ىف م ثعبلا

 اهكاضيإ تدك ل والال وعقلا نا ىفاشلاريلأءابر قت متو نيزلا مك صفالبف ير قتتلا وذ اخضأل
 انارف الشملان اءداتبلاوباو واو تيك با (عتسيلاو تم لريريلآو نات: لوعفم انا قو هرؤرقن شقت
 لوالاع لال وعغم نبأع لزب لكواضيا ءاقتبلاولا بس ذر يلاو تلقب ل خشتلاواززعو مبا نبل وعفم
 وثهك ٠١ كلا تال لايرةرع يتفنن لوف عكس تار سقت ىوزك
 اواكدلوق عل لان السا لع ض ويل لضرلا ديرو اولا جيش ةنناشلا نونلا مور والكون
 نبال امم طديرد نبا كالقن بسجاولاوق اذكب تحالاو ضار ندبتانمو انو ىو ا رسا ديم
 /ةييسا ل نالورل اوندك لال يما لباو ىفليطلا دنع ساريا نك ورملاوهت ربنا لاو سوا
 و لحل لاقي ف ئاطلا قيرطف ينم دليل لع عمو ىدلا ناكملا ارب نال راسي لت وطب
 توذأ ةالصب ةروبشلا ةالصلا ول عسا يقل سى دلا ىاكمورف ل كن طباءاودلخ ناجل لاقي
 نييزالا صقلال لق دعم ناك ا تسقي هو ااضيلا يسفر اصاب لوقزك د يييملا نم نيتلعم لكوبيو
 لع ةارصلامب ل ركدلو ةالصلاش فل بق ناك عقاولا وز: نالاضيبإ حر اسنتيفرفلالوقو تاع
 معم نو بلاط تدشعب تر بباوملا ةرابعو لبس إضف قايد ص, ال بتنلا نتن



 ءانمح مم ١ يا
 مس  ليوسال سود وج 200 510 | 1 0 اس نكس روس و
 قعر د اقوه ىب :قوملا سنا ىلع رداقن هثلاس لا ةوق مالكا نديؤءابلا تديرنو ناربخ رغب هنعزجعيمل ندةلخ ىعي مل

 اولاق:قعلاي بيذعتا انه لآ مهل لاقي اهرم اويدعي نب ركل لاؤتقكَن نزلا ضوعي موي و© ديرك ةئش لع لَك كي قوملاءايحا
 نم نئادشلا لكيصلاو تايون رص اووبَص ابك كمق ىد نع ديو ©َنْرْفَْت كاي باَرعاودَك لقد ابرَلَ
 سو ياكو امره ْنَكَلَو ىلاعتول وقلم دا منسف ضيعبتلل ليو مزعوو ةمدبلكف ناييلل نعوم زعاد نوكت# كلبق لسا
 رمأق مبان علال وزن بحان مهنمرجفمن الق ««باذعلا لوزن كدوقل "مرت حيدَتَتَت ”ل) و توحل بح اصكنكك كى اهت ءلوقل
 ل هلوطاةزخيلا ق باذعلانم» نو ٌُنَعْوُب أم َنْوَرَيَمْوَي كما ةلآ هال 66لزن ةنآف بانعلب لاجتيسالا كرتوربصلاي

 وابد و .. كلك ذل لاسر نا صييعو أ نى ا خم 2 طل ريس اح 5< 0

 بادعلاةيوردع كامي الىا يق مكيلا هللا نم غيلمت# مب نارقلا نه 'ياَهَث نق ةَعاَس الإ مهنط قايندلااوتَبَْب

 1 و ةيكموا ةيالا ةييرق نم نيإكدالا ةينذن لاتقلا قر وت هداك 4 نفل زق ل
 مهتبغ و ُْيَصَو تامل هاما رش ْيْنَل مدكلا نخله ثار جمب ةيانوثلوعساو|نابتىف 1 7010 را و ا ل ا 0

 ايضدلا ف ابرب نو يو اياوث رجلا قايل ن وريهلةرواحرالا ةلصو م اعط مادط ا تون ا لي ! قا كامهجلا ىا ولا ِليِبَسُنَع
 ”مهوز ندع نم حلا وَمَو نارقلا ىا ِيَّسَحُم لعل امياونما و تحرص اول حو مهري غد راصنالا ىأ | وثمان يِزلاو لإ ات هلضف نم
 سس ب وصمم ب يمرر سس سس سس

 200م

 او رئنلا را بيس نأ تا يسلاريفكو لاعالا ل الضا ىا كِل هنوصعي الذ مهرلاحىا ©ْمُبدَلْصاَو ْمِهنأَيَس مهلضفغ ومع ل
 .تيبي نام اتهم برْشَي نايبلا كل اه لشمو ا َكلْذَك ”مهََت نم ىارقلا قائما َتيِنلاَّنأَو ناطميثلا لطب ِِط

 نيل اا لك قربتعل ارس انتل نم قري دج تاتررعت
 كا مريام ب اوال ةز اشارواقيرتنا سياق وقى[ الكل نازماوق هل

 ناك رج ايو تآلاررص و راوىشل اك باوتيا لص اموتبّم نادرو قس رعيرا اما وابلا

 ملوث للملا لئايلا ةدإر زب لولا متسول ل لوقتب ب يجبا الود اهتيرشا سلا لي
 فوز ل وقل وقم نإ ل: سيل لوقا ى او تمزح تظل ا ىلا ةراّشنا هرم ملاهي
 قازتكالاب صال نوعملمبأيريموءاوياورلاو مقا ولا رع اانيرو لو حل ىواص»»
 ررصل د فصل تيب تالا لا ترعئااولواريص الل و5” تكلس روع وب ا١) سيت مام تيت
 تنايثلاووزرأ ته ىواصو ب [علاى ور بصر ار بصر وتلا و ررصم امو فوز

 تلال سيلا نم[ علاولو | ورمإلا ىف جوار يلع طقوا_عقو ارارماز ا ىلع[ رس وم اهنا ىف هبا رشلا لطر يصلاو
 وعلا اضيإ[زعلاوريصلا ىف يله ت يدققع اى تييزعلاو [”نعلاوريفل اق ىنأ ميسا رخام بارع لعاولزرع
 هاضقوور امج امف شما لكن ورباصلاو كرجل ا( لوري ايوامل اقر لع تايثلاو ىلا ىلع

 ىف نويغلاروبج بس ذالفازلايرتالا لب لسرلا ع ببتر روي وريصلاوررجباورجباقلطو مج
 نلءا نكرم اص نبا عررمتا لا نايل سو لاق ثمهجرسفملا هراتتخاو لسا قرم لا آلا هز
 دافئ ئاع بالو ىليو ىلولو مارا و حروفو مولع ا ل ىلا لسرلا تس مرعلااول سابع
 موا س ينو بولإو بولو لبج امك رج نبا ىكتسلا ناز ىادو بيشو مكارباو دوز و وأم
 كامل ودؤادو ىو حتاصودوتو وفم سايح نإإ نكي ودرمنئالو ناييلس الو سنو او مكر
 بيلو فسولو بوقنتبو ناو متلي او حول تسرب ل ئآقم لاو ورتترينل و تما تل ري اجب علو
 ملوث نشل نالوا بستة نييصتلا ىف عسر سيو دكا دو قدم هةر وماقتلا ب حاصدلزو
 نييبنلا نما زمتاؤاو بادحالا فر ام مشعلا ىو إ دارداو ضبعتتللو ار[ لاق لاق ض يتبل ليقو
 تروكأ بحاص ا از وقم سر ثول و كرد نب ىو وو مكيتارباو حروف ىو كو متقن
 تك مالا ة فص( ولاولو نولي نايببلوا امر رهكم و لامن :لوقل/ السلايلط موكا ذكو
 لف الاولبنملكالا ( عوار اتسبلغ دشن( ملكا اننتدللا نال اءانتئا أما ايزرعل يضر و ل وف

 ل رشعب انلضف ل سلا كلت اعتل اقم ج1 بصري ف نول اغتنم جنز ربع( يح اص
 داق ديجرص عزنا ىابانعلاب شب قراغاكى ا لير جتتتالو رسل و8 كيش ىواصا عب
 تاامدعا كابجو ر يفور قر ىلع ماعلا ه1 رالي وف تق كرار: ئات ناو لاعمال مكان
 ىا ابويه ل يتورابتا ةءاسالا ل وق لالدل ارالب ءاسا كل جضعب رف توت امتيورجخ
 فتقوبف طرالب بلى ا ل جتستز او لوقمعب عقاولا مجال وتر تاو تيدا ىفاسلاو ع الب عرشلاو نقلا
 ل ريزارقو لاوجتسالاب مقلع الغلا الو يعجتلا لكلاب لصفلل ا ب تشو تو ل هجتتست الو لع
 د ابضاءالعفةلاضيإ قرقوإم اعله قا قير يواغالب غلب ىطررصلا ىلع ايصفاغازي ىلشو نسحاو

 عادت عنلال عواصم لعيصتلاب اال ئرقولو لاقت اف تعاسا تبني صن زوجين كم هاك انوا
 تاضمةص ل صراف صورنا ىلع تتر قورجلاي غر الياضيإ سك ار قو كلذ لع ع للتن/ د اكو ري ير قدقت اقذاعب
 نوكيالى اد لبق ليف لش عام ةغلابم عرالبلاب كازا ت صودا عا ىذدامانس اها
 قايل اه زو بك لل اقيالوزيباقوبف اصاعولو نابإلا لع تارت ءاراو نوف اكللالارايرلاولاكبلا
 اذا اراها ضايع با ورق لمنور ث أ[ ق تكرو رشا لضف دس ع ربطت ييفذا نارا
 جرلا اواو اهبرسلتاهناغ ابهنموقسو لسغنا دفع ناشلاو كانتيلا نات ب تلئارعكو لست
 م و7 مظعل ولا برو ضرالا برو تاوطسل ل يسرا اى كراك نتا مزه الانا لل (كرلا
 لبف غرالبر ام عاسالا اوشنلي نو عولا كوريل مر ايفضوإ تيتكال اونا ل ارنوب مل
 نزلا ةروصر روس لاتقلا ةويلوق هلل ىو اصاز وقس افلا مولا الا فلم
 دعي تلزنارزمة يالا تندم ةروسلا رز سايعمبا لاقؤلا ضلي هلل بيجخ »اورق
 وتد تلا يرق ماكو ىبو قارف لعازوتكيوبو تيدا ىلا يس حجو تلم رم جررت يدع عراوولا نحب
 ولو مع ل تامؤرم او قررا لبق ززنام ىلا ناروبيشملاو جرجا عدول كسب لزم ام قم ىلا ىلع ىندي
 همست مإلاعا ل ضالوقوأ باوك بز لارسل وق هل لس. لمب» زم ألا هز: دوكتيلجف لف
 ماو نوقمافلا (وقلا فيري تيك انءالئاق لاك لذو ةزباظ فاحالازنأل يلا هذي دساتمو
 ناو دصواورفكنيبنلام#ندقتس غر ناب باجاغ  يتسملازبا عل ناو هوك ( اعل (أعط اك اها
 نع اوعنتناو ينعم ا ليف ريفاودصو لوف لكل ىولص»ايلطبلاو مرا لص اإل بيس
 و رعتمارصرمالا نحو رصو ضء| ادهرصدكرص ىربوجا لاقل بقال كا. :ننوليث (ةلس الا ىف لمضتلا
 لرتارل'لباقلا لالضلا مال كلبو عاضا كى كل شوت طج| لوف هلكت لاو نر ؤرم
 فكر ضو يفاعلا عملوا مدازبو لادا ف معسل تاب كاع اينرلا قاب ينور لقلت
 اوقطنو مهوقلاوقرصىازئااونمآى يزلاو لو كلك ىواص»+ ءلير الوز ارا هدصتيل / ثددج
 ىق افاد سيلمراصلال ملا نإ نمد يفتن اق ةرياغلاىضتقتاا ضد طعلا تالا صل (ا ولو لوقو متنسي
 صامت تطعاوتمإو ملوث هلك . ىواص:ةرعاشازاراتيوباكل الط رول لاببإلا ةقينتع
 ةكاوبورلوقلو لاذتلو دوري مقتنإ) نابيالا ىلا لل ةداشا تانتئءانتطالاو_ميظعت دلل او ماع لع
 كاد (سانلاىا عجار ضد مباخر هلق ١ خس الوبو وريف خم ىزلا تب اثلاىا
 لهاينا عايتلبجتتمو م”:او دعي سانلال جال مإلاثما برضيدا ىلع يقر فلا نم ناروكرملا
 ريكو رافللا يقبالشم لالضالا لعجوا ينم ولا مل الشم قلاع ايتاو نيرفاكن | لملإرخ
 رام ٠١ ر أرب الا ٌروفلا لح تاضيبلا
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 ما زاوبرضاف ىإ هلع في ظفللا نمل دير دصم راك بْرَصَق اورَقَل نزل يقل اذَك هلل رقغي نمؤملاو ء|عطبجر ف اكلاذ ىزمهلاوحا
 لوو وقصناو لام ا نعمان اى موسمي

 ى 1 أكشَق لتقلاوهرف مترتلا ى ا ْمضومْدَحمأآَد]ٌقنَح ةبقرلا برضي نوكيا لتقلا ف بلاغلانآل باقرلا بوضيربعو يلتكا قا ْ 1 ا وج حرا 9

 ىاتربغ نموه ابمديلع نونمتى ا هلعفب ظفللا نمل دير دصم ُلُيَباَكَم او ىرمالاهب قثو اد كاكاو شو مهووماو هنعاوكيهاذ
 وارامكلا مل ينأب ةديغو حالسلا نم اهلاقثا# اَهراَروأ اهلها ا برَحْاَضَت تح نيميلسم ىزعم| وا لامجم“ددافناىاعآَنَف اّقإَو قام مو و وسو 84 ايد | 7 عا ب

 َنلَو لاتقريب منور صا هللا آيل ركءاممهبفرصال ى١ هدقمأتمربح* كلذ ومالاو لدقلل ةياغو نطو دمعلا قاولع دي
 ةتازنةيثلااولت ا قء ارق ف واول َنُيِنَلاَو رادلاىلامهتمو ةندجلىلامككم لتق:نمريصبف لاتقل قمهنم *ٍضْعبي ُ|َضعب أوبل هب كوع وي 0 د 2 0 0

 كون ورب يلا جور انامل طلو رائشلا ىا زح”و

 مهرعقني[# ملا رخو ايندلا ى قبس ملامح طبخ. ضي نَلَد كلنا ِلّيِبَس ف تاحارجلاو لحقلاسييإسملاق اكو دقو نحا هوي
 تتح 0 ١ ِك موقد اتن نعد برج باه ادب اهبع رج خا“ ا صوم حو

 ميتكاسم ل! نوصيرف مصل اهني اقع هَكَجْلا مهلِخَريَءابلفناولقتةاوجردأ لحقن مل نلايندلا ىف ايو هيف هلاح 0مل
 ص326

 ركلو كلذ هلوهبادتبي دقو

 و مر 5 رب ساب رسل

 ُْتْيَّسُي و ركود عع ْحُكْرْصسي هلوسدو هنيدى ا َهْللاوُرْصْنَت نإ اَوْنَمأ َنْيِزَلاَهبَي ل ال ستساريغ كه مهم سو مهجاوزاوأهنم
 هرج هم

 هليقأمبذلاستا
 1 يي م م

 رس و ا

 هند ارم ةبيغو كله ىا ميل اّمْصَتَق هيلع لدياوصت ةربعأستبم هلم لهاسم اورق ك َنْيِزَلا وكمل نرملسني © مكمانقآ |
 0 ١ 00 ا وو هل 0 ىلا وودروم يا م

 طيحاو تيك !ىلع لمشملا نارقلا نم ُهُناَلَرْتَأ ام دهر مهنا لالضالاو سعتلاىإ َكِلْذ وسعت ثفطع 024 امعأ لَصَأَو 8

 رهدالواورمهبضنا كلها ذ ُمُهْيَنَع هللا َرَهَو'مِهِلْبَق ْنِم َنْبِذَلا ُةَبِقاَع ناك َىَبَي اوَرظْنيَف ضال ىف اوُرْيِسُي مكه وهلأَمعَ

 م َنيِزْلا رصاةوىلو َلْوَم َهلدا َّنأب ترفاكناربقو نيدمؤملاوصن ا َكِلْذ ملبق نم ةبقاع لاثما © اَهلاَكُمآ َنيِرْفْكْلِإ و مهلاوماو

 اور يلا و جينا اهتنت نم ئ جي ٍتْدَج ٍتحِلِضلاو صو اونمأ َنْيِنَل لني هنل نإ 5 64و: برفح نأ اًومَم

 نيل الج لمت قريع ار سائلا نم قربي رج تارت
 زب ىف لعاعنا ها اورفكن يرنلا متدشل ذا مل تهل

 عمو ورعلام خال تقو باقر ااويرضاق هريرقت ب اقرلا برع لع اعلاوجر رقم لعق نول

 رضي عفلا نكبءانلاددصملا ىف سلوق حا ورك مدال لاق الءاع ضل صل نوك ا ءاقبلاول
 باقل ئلص | ىا م؟اقراوي ضاق ىار لو سلس جرا»,لءاعى اوا بلا بوسنل مل ليو
 ماهل م كرايلافانكل وعقل اان اضيياتم بار رصلا/رقو ل عفلانزحإض

 ةزتكو مبلل عاقيا ورعلا ن اخاف و لايسا رن دوا م دوق لاع تاهيالا نمتئالقنا ين
 لي زعاو بلصواذاغ دول راك رخي سعاقلا قو لقا كك نعت اعيالل وراق حروب ١

 قانولااورشفلوف هس لك جري ميك توسل ىا موتنا ذا ح صف حاجا غلاب فرعا
 ملوق ىلا :دن زيكا ماكو ين هنيو كايا ناني اميري قعلار نيم ينلراوتسا سي يساقلاب
 لاعف كال تومللاماو بازل مصم قاثولا نر جاظلاو اورلكب طلبوا رس لا ب َقُلولا
 امن امير ىلابتتو اهفرادف ماو عب انم اءاذ مل وق تشل نيل لك" م امالاو بس اكرلادوا#لكاي
 رامضإ يم ب جو لم يق اعل ريصقت قدس كرر صلا نإل هرايطازوجءا) ل عقلررسلا لع ىاروصنم

 د/ل اعل اهبنالوعفماعاءاقيلاولالاق ىفانتاورياسف اودافكن ااءاو انماونكى ا اءافرررهتلاو لعف
 اذ اماؤعيانماءان نيلوكاىفو تلا« ىرببإعاب سدلو خلدا لاقراسف م ًاولبقا وان يولوا هريدقت
 نكىورو قاقتالاوءافلاو نلاو لتقل نييما ابا جدنا قاح اور ماو قفاشلاو ىروثلازغاب
 قو ةرر لاعتلوقب نوسنملا ىبىئازوالاوةةخيطولا لاتو كريمي دلياو نسكاو لعاب نباولكن با
 هدبايتو ةدآق وورو قاقرتالاوا ميل تقلا يعتقل رنايرخآق ءار نال مومو تين يلشلا
 ءافلابو ديرو هلويقبا ولقي نا نمل رإرلا لقو اضل ٌسسايع نيا نعى رورو ىرسلاو راطع
 لرورمشلاو اهيلوقوببو :ةقيشعى إن حابب ىواوطلاءاوردقف ىدكشملا ىراسا ىا م اراساي يداي نا
 يف قاقتلالازاو#ل يب ىراسال | يف قرابة ين ا يفاشلا ل اقتدوريغنالو لاب صادف ىريإل
 رسال الالي واو واتم نونئااتماراف_لوق شل نيالا, مريخ نتف اًتتيرومادلا ل تقلا نا
 ريمالا لشي لاو وعارف نورفتى اوايق اياو قايولارشدع ىادعل لوقو اسي مز اب ارب ررقاكلا

 ابنا نتشاذب يسساغلاب مالطا رلوق كك ٠١ كياقتم ىف اهم راو ا الامد فغاتورفاكل رجالا
 راشافطلاف زاجددانسالافزام/الكلاىف لا بحا عفت تلوث تش م قالطاب فس و
 دارلاذ ىلرافلكا همنا وق تل لكزز زغاراونللا مسير اب لوقف اننا ل اداب يالوق/ لوالا لا
 لآنقلال بثت صح عبقراعتسا مالللا ىفذطللا دلو ض اضفنا لاتقل لرتلاتقلا دعوا
 بح او لانقلاب ىادب لما سكورلوق كلش يواصا«لنؤحب ع طن عيضولا نم قتشاو نلعب
 نيرباصلاو مك ربما عنئحكولبنلو لوك قأيساكيرباصلاو نير الإ هع حب اشعب خو و دبي

 فقويو

0/-0- 

 قواو كى ا تاماوياو ميوقو نوع اورو لتفنا_لوقو تلاع كج اشف قو لو حط لق
 وا ل تق تءايقنلا يلى ايد صنلل ا لدبي تاك كر سحر ىولا ا نرف بميسلاصوصتخيال ظخفللا وع
 مف اطغالاو اصلا ل منا (ينرلا ىف موضي زلاذ ىل مرتعتيإ لل و كلل ىداس» لقا رج
 كيم توت افلافلا سك ايا شاطي ارت لاخي مز ع قلالفزئجو اريقامو صيقرنالاوؤ مرتشي لاو
 انعم ليررب ليل ىصاعملا دابا موتري سيو مك ترتد قف محن م اولا لاهتظ لدي لب لحنا عللا
 مكون تيرتشافى بولا مالا كيزام ا يتر ىف مك اور رعمتترفو تدك كرف دن
 م الاكل الصإو تاررلا هى اايتدلال ايوا كلل ىواصا» تيفمتيضار ل تراصق
 هنرى نحاملب ىلصلو مدمس لاقت يكل اقنامكب اوجانر و لإ / نى ل صو قاتي ارنا ىا لتي
 اينيلاف ملب كي جري لاقن تيلكة شنيورتتا ليبج ىف اولسف م ر ضغلاو حررانتلا لاقاك
 م لوا لعضلا اولتننى ا نما ىرخالا قوقل لطي اول اق نيب لاطولتف نايل دل نلا باول طصامو
 اجرا ذ لوقو تلزؤتلال ع كلا ايندلا ىف لاع عليو ري لشن نو جلا شاي بيب لعفلاب لعق
 روالاف د لليمبي اولتقيويتلاو لوقف اجروا ىا ل تتتي/ حر موقف لى تابعي عرباو لش نرماككا
 مت ساوقع الا يضتؤ و لج زلات بعسلوقل حج كا زر لع لص اى اوازوإ لشق اوس ل تاق لك
 قبرط/ بس ةضآلا قو بفاولتقئ رق او لجاعلاو :لجآلا لعلوم بلاغ اوكناقوااولتن رقى |
 اهفاصاركباينرلا قول نجل ني ىاابنم لوقا لكس: مدوعشيمالا معدوبت مضفور لذتنجلا
 حرور »قاض ند دكا اكاديا ىدشيو رات لكم اشم يمول اهني وا اهم اوقات تيجي

 تملا وقلب مدعا كا اعف بىراخببلو نوسفملا لوقا ذل! لالا تس رك كملف
 ماعطو بطلا حررلاوبو نرعلا نم اربط ى امرا بفك سايع با عن ايزل قل ناكل زر تم كرب
 رامات وق هلل لا فئاتسءاقبلاوب|لاقودق_ يمقن: لاح جاو بيعمل ا ترحم
 بيق ار,مقي/ل وبزتلاو تايثلا نال ملدقال ب اهنكبكو ارمامتت تاوزنلا مقال اي د]رلا كناى لا كك
 همست وقول بلير وم تع عم عزم لع ئاإ وق حلك ىواسا»
 يك ا ا استقلوقق رافلان ا ىلا كلديراشااوسعل
 بمال قلاوواوصتل عت طكلوق كلك ىواص افلا سرت رقي إسم بس انلافندنتو
 رت ةزاشالا م نوليى ا عجم هرعيرو كل اور اجاوربخأ تبا كلف هلع هاسنلاعترلوقا
 امتار جوان رفا تيلككب لير تشل لولا ىواصا» كلرصالاىإ ثوتك رشم
 يقابل نانعلاواغرا بكل هلك بلا لوقنلاو تاوبشلاو خازما لت يلالتلا ل نال كلذو
 ص١ لاعِتيشاو اضرار ةواتربصتى تسسفلا اهم ىلإ لاسفال/ىلعخرغاجو لك سف ع بف تاورشلا

 اودر مسلوق فلاقيالازنو لياقتم نمد غر امير صانال ىا مب ل ومال كوفاكل ا نا اوملوقوكلا
 لص, ارهتيعبملا ماعنالا ة روسو[ قط قوصانلاق خبال ىا بلال نجميث ىلا ن اق كلا متالورسشنا لا



 ««دمحمل 00ا 0 بذل

 وره ىَوْتَمراَنلاَو ةرهجلا ىلا نوتفتلي الوم هجورقومهنوطبالا ةمهمجل سيل ىا مالا لك أَتاَمَك نوصي اينرلا ف َنوَحَتمَب

 ةيبرق ظفل ىدر* َكدَجْرْحَنَلا اهلها ىا<كم َكِيرَك نم ٌةَوقَنَشأ ٠ اراها اهمجليرا ٍةّيَرَك نصمم كو نيكو ريصموماقنمو لذنم >
 00 0 0 ل ل مت
 َنْيَز نمل ونم وم امهو ِهتَز نش ناهريو ده ٍةَنْيَب ىلع ناك ْنَمْكَأ نككزه نم رحل ٌرص(َن١[َك والا ةيرق ىندم در ٌُمُدْنْكَلْهَأ

 مس مو

 دعو تلا ٍةَّنَجْلا ةقصوىا لَم اعتدبةلئامهالىاناتوالاةدايعف ©مشءاوها اوعبتا و ةطرافكوهو اتسح هارف هلمع حرس ل
 ش هك ) مام سر و ىو ص7 علو هلع 0 | سور# 3

 ًايندلا ءام تالي ريغتهريغ ىاد 3كو بر اضكومقلاو بماب + نيسأ رْيَغ ِءاَم نم رِهْن اريِف ريحا ثيم ًاهيلخا > نسب ةكرتشملا» نقتل
 جت <55 كا ةثي اك ول و نيو 2 9 سدا 3 هن ١س ش

 تالخمةٌنيِبِرْشلِل :نينل دل رمح نم نو ءووذل| نم هجورخل ايندلا نبل تالثخب © يعط ريت بَل ْنْض رهو ضراعلريغتنيف
 ن7

 ب سس 5 بور دمس

 هلو ريغو عمانلاهطل اخي غلا نوطب نم هج ور هنأت ايندلا لسع تالخع. ٌققَصُمم لسع قوِفْساَو بوثلا سدح ةههيركادعاذ اين دل ارمخ
 عم نوي دق هتأق اينرلا ف ديلا ديس تالي ركذ امجد هتاسحإ عم مج ضاره حقت ني ةَرِفْعَمَو تِرَمَتلا ل نم ناتصا ام

 ةرارح ديد ىا اًييَِح ءام اوقسو ميعتلا انه قوه ْنَم[ى ار رقم أس مربخ ِراَدلا ىف دِلاَحَوف نمل م هلع طخ سمهيلا هتآسحإ 5 ١ 2 ا 50 هلع 520 هقع 49 كلك م جا 8

 نم راشثكاوىا م6و نآيعممدرلوقل ءاينع ضوع هفلاورصقل ياعم عمجهومهرأب >|!نمهتجرنغ مهنيراصم 2 خه ء[ئمأ عقم

 دوحسم نبا مهتم ةبآىصلاءاملعل ملول اولد اولاَك َكرْدِح ُنِماوُجَرَح اًد] ققَح نوقفانملامهو ةعمجلا ةيلعجو كيَلع كَ

 كبت رفكلا حويل مامي كيتو هيلا عجيل ةحاسنأ و ارصقلاو ريب “از َلاَكَوامةيرخسو ءازهيتساسايع باد
 َتوْرطْنَي لهم راتلابنوقتإم ممدبلا 0 حيف ُمْناَو ىّرُش هللا ْمُهَداَذ نوتمكملامهو اد نتف َنْيِنَلاَو قافنل ىف ©خشعاوشأ ا وس ووو طم 5 0 0

 ”اي ارش ْنَقَق ةأيخ َهَدْدَب م:[:ناةلارمالا سل ىا ةعاشلا نم لاهتشال ديدْكَمَنَأَت ْنَأ ٌهَعاَسلا الإ ةكمراتكى !نورظتني اد
 ربا 04” ا هيه- لطم ظ اي هلع

 ممقنتالى ا ذكرت 9مل ةعاسلا تجادل ن اختفي اوروقلا قاتتاوملسو هيلعماماوصوبتلا ةثرب امم اهتاالع
 للا ءرعل ا يشل ١و لع ال١ تسمع 1 ىف دل:

 ند الا ل قرم امس ائتتلا نم ةريي رسج تامين
 كا, اهلا ةدارا: لح ا اي ذاجلا لعوب اهبل رق نير قي ت افلا يرتب املا[ سيدار هل
 اكبر اكحا ىرجاو فاضلا اههناتهدصرقو كى زو كررت فص جرت لا ملول

 اوثاكن بنل كبّرق لب سمتوقشنا مت يرقل با نر كو ىا مانا لا عتلوق وائل ذئردع ع تن
 ليا ناب بارعالا ب ضارتك ا آو ري تمل تجلس نايببلا عورات متش ا يوزيلابديس
 اهل تفصازاوذنلكيدارينا لعايبل اتش الًارتنيلا نيج نلاب ب اهسس ونا اكو اتا لعد وعي يبق طبارالو
 حفلا للم رطنلا هردقف د دقم و ريخو ًادتتم دا ع ا جوار يفر نجلا لشملوقن ييسلا ىفو انتم
 ايام عب ماو تن لت يلع إش ايفر ودي ررقو ل فم اهغ ايفو وربنا لوعم اف نوعمستأب
 اهتم نإ! ل شوا ثلاثلارابتاارخنوقتلاءو قتلا ثوبا هريمقت قرئاز لشزرا ىفا شال شالو اسفم
 ام قعارئاعرييضلا نوكع قالوا رنتبلا ىلا لمي كدئاعالذا عنقي إ ىف رو راهعتاابيفلوقربتلاو
 دبا ليات تكن هد ققرانلا ف دلاغو ب نكوريخ أم تينا شمول عيال اا متنيملا ربل! ف يطا
 ملوق نم امجاد لاغوم كان ل شكى تلا هررقو عظبل اضم ور اكنالا ترد قف لا فو نك
 رهفمأتيارجخاريناىفاشلارابهغاا ريف قرتنتسمو ا نبا كلام ىزإ معا رجوا ثالث ابيفاإ: لكابتا ابق
 امك ابتاز زل صال ر كن وكنا ثلاثلادابتااببفل يقفابلشمام لاقل ئأقن اكرابمن اببناكب كا
 رمتقلاو اوت لتتور اكنالا ترس ىرعامنا رابمناابيف قتلا كوق شين يرنتألا

 رميت وق كلا لا فنا بلا جفإر املا نس صرفت ارزعو براضل شكراا ىا
 رلوق هفيزللاوجوزل ثيناتةزرل وق شل ىواصرربرعطلا ووك واضماودوعلالف ىارجط
 مضا تاف/نم :فاللو عرالص الورامتالو لقكب ا زوم سيل ص لا ؤلا زن يتنا لزاوجاءىا نييراشلل
 لاابستتبلو ةرامالو ضاضغالوعضوع اييفس يلى ا آس يراغال ةنلملوق هل كءاد»
 طقق ذ انتل الاوربى :لراخالو عئامصالو لقكب | ةابورشؤ سيلورمعلاي ئريالازإو سورلاب
 ارمصم ن وك ناو وازب لعل واتالو زب زل عب تل وزل ثيتانجووي نا ذوكس زال وق ثول فو
 ةلولارسلا ل عن طع# ا ةرقغمو لو هك لجو ةرويشلا تاليواننإيقكري ضو
 لمروكورتغلب نا لاقيا, كدي درب ضر وبفلوق شن لو قرف جاى توتو رمت تبا
 تاصاضياو نجا فن وكوت واضرا ةرقغم ا دارا نر فما باهبافاريفارنىضت د الاو سنك لوقو

 باسم ا لع بتر ةياب ورش ابلوكا, ناف ايندلا فااغب نول ظنون ولك ياس تيد العلا مهنكرعتر

 رونار ترض لوؤهقل ىداص١ »ريف باقعالو لعب اسال تنجب ا مبوب اقنعلاو

 لاهو ببن يامقملا مصنلاازز قروب نى وتتيلا) ىاراكت الل مايفتسإل او ثول نانا م لاغوج نك
 (يفتسالاو د آلاف دلاويرغاو دعنا ا تيلاوماهت سنا قوبل قع لش ىواصا!رانلا
 :ايم له : طعلاوؤ و نييودم َماإ لعن وطعلا فو رتريز لصيإل نياعق لم نطير لاو بط فوطعم اوس و لوقو راك
 نيراصئاقفرو ضير لمس ور نإرصمو ور ريع ياصنىارأوق كلل لم: اهيلغفل
 مهلوق يلع ليللاو عسل ص)اعم عجر اعما ىا ملا ءاب نك وقتل | حرصا قانكعجيا عمج
 ةتالابآلانسايدعإ مانلو تنم ديآلادنن بوكت دييف مبا طخ روق تللشس_ ٠ نابعم زال
 ملا لتاقم لاق ما مبا تطخو وقح 1 ]+ لج ب دتيب ةرروسلا نايل وقنا (نم خانشنتس/اوكتل
 نا جرزتاو ملصلمالوس لاقا اير ازمتناوعسم نبا اولًاس مجمل سم اوجرقا اذ نقال بيعي ناك
 نوقف انلاوعو توعلو نمل وقملاب نوتمؤملا عيتسة ل بئتل ىلإ نوعي وتقف (علاو نوتمؤنلا ناكل قنمل
 تا لاريتيدعاسا ى ار لوق لك لاو, تلزنف فنا اقزام نعل اول( اوعجراذاف نوعيالخ
 نم ابيفوىبىتلا ةءاسلل ماا ىرشنكلا لاكن الاى ا(ىوغبلا ل وقر كو ى او ديو ظلا لكبر وصنم
 و فانتيالا نم افنتوماتقو ىف ظوب ىطاعلا لاقورصاىلاتقؤلا لع اجوتل م دغتلا قع ف لالا
 ناليزعقا عبيد افرعاوزلا نمد يرجي عدا سايقنار يؤكل عاخ محا رأ تبا ىارمالا تفننتلا لاق
 قرظ وبس ب ةاونلا دعا لقي مل او عيلاحلا لعبصن يخت د | نايدولا لاق ف نقي او فن أتنا لب
 دعب[ لكلا كلذ لثمولا مك لعن لسوتلابلا عجن إ) ىامايلار بلا حاس ا ىامل وأ هلك ا نيلاكا»
 نبل اسكس فصئاذو هدرتا لوا م بولعشلا لسونلا ىلا بج زنالو عترنإل ى ا نونلا وي سؤ و

 دينمو للام ني نوعسيلاب نوعضتخار مرو نيقفانملا لاعشسا ننام ورتب! نيزل اواو هلك
 شعل ىرتصلاارّارالع نيا ىازلا ىنلا شبان لو قلك ىواصا»ن وعم اري لوعفتن صا
 عروقولا نفت تامل عشب نكريعامنآو قاف ىربكلا تادالعلا ياو لعفلا لصييقرو مور يلع نا لضوبتلا
 يلعن ل صنم ىف ىتضقئذنا خروج ناغد ىا ناشدلاو ملوق حلل ط  ىواص »شام اصلع
 تب مالو (سقربخملز ان لوق تل قس نياك تءاسو بيرت 3) اغلا وشيق لعمل
 ز:ةعاسلا مباع ذاركدتنا بلت يكىنعلاو لبق ايري لع ل و تورتك اههبانو ضرتعم | رعيار و ازاورخوم
 ىو اصار وركن تيك
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 للا روصو صم ىلا :

 نبلالج لع قريع اس نتن ا نم قربي رص تايد
 تداعاز!لاق اكليقار ىيبتس شالا اال د طع ان لوقت لس

 رت وتنايقلا(يل عم انلا ناف ينل صولإ مهلعلا نمرلع تننااب ىلع مف ةعاسلا ترضحا فارسا فضال ا
 مهلا ل قالا بتاررمطعلا نإ ماغأو متولاو كتلاو نطنااكديجوتنلا ىف ىقكيال ورانا ىلا ةراششا معلا
 وب ثيفغتلا تليرو نت لكلاب جرى تلاديجؤتلا ف بولطملاو بانر و نقيم لكل وجو ايلتولو ليليا
 وقدباشللاعيررعلا ثلا دلا نقتل راعى مور تلا يقام عمرملعلا تيناكنلا تال يفو ليلو ريم مر
 زل كيت لرقغتاورل وق كلس ىواصا»كوسقانتلاض انني ب تزرلاو ذب قو نبق يع
 كيد رافغنسا سفتلام ضو عضاوتلا لور ثنا زتسن اصول هعلا نريلع تننا ار قلك ت ظنا قعملاو
 ممهعتإلرز لور افغتنالاب واو بنزل وكيلا زاج تاليوانلا حرت و كير لعن بول ذو
 رئابللا و افصل” لابقلاة شايمانب وفذو ىريقلا ةر شاب لوو لضفالا كتر ايبتالا بهذ نار
 رعااز لاب نتتلل وق لل كرام»»لاصتااهبنب لع لج طع تالا و زر قصت افلا لبقو
 يلع عقتلر | (لاع م اهتم لكو بو نايبلا عرور ف و ةوبنلا خر راس ف ىو/ لإ ث دما ختنلا | لك قتلا ووجولا نت
 و || تيكليدجابصشإلا ظن ب نذلاي دكربكو لل والا لم [ًالساا يلع تكرر صارو للعا ىلا تك السلا
 ماوي( ٠١ لحتلاءاصقتساو ضفننلا مضنبو عضاوتلا ىلا لواترا و نينرقنلا تائبساريالا تانح
 تهل نيلاكا» تامتئاذا هب ب طعشلا نا ناكم م ب لقتنلا نار كفا رصنا عزم ااا عفإ ماك صنم
 ماور ةزملا ف كوثسو اينرلا ىف مابظنتسايع نبا نكو ريزجا لب او لئاقن نك قنا ذل[ كاد امل ف
 متوكل مظفيار ةروسلا ف[ اان مؤ اونم) نيرا لوقنو م لوق لس لاءدزنلا نباوريك رت
 اهيلغا لع دلمامتاب/ سقت اهف لوغنا لمت اري الاميل قافدلا ككذلو تمل اب الا عرش لآنقلاذا اين
 م لدالا اكوا هم. ل وافر وق كسكس لج: اهني ض بلاى عع يذم بماي لوقا لميا ذك و إرثكاو
 بيرج نباو قانرااربجىوروسابعن | نئراطعن كو #ران/ءابلا عب هاللار لوس عطور ثم عاط
 سول وقولك" مريخ ورحل وقو ةعاط لاقف مالكلا عطقنا ةديعو مج لوا قداتق نع
 توا وقلاو جل وا ةعاطلا نإ نعم اولها ض طل يدق نت طعلاو توزئ هربوا نجلا
 ةعاطلا ع فطع. | ىلع ديإ نو :ناهالاي تدورعم لوقو ةعاطلا مل واف ىوخبلال اق ورمتاي كيريخ
 7و غلكب قلعت م لوقو تورحبي ضن نموا لونه كا" لوقلاو ةعاطلا مق يليىا
 نول لكن تبع ورخ لوقا نورعم لوقف 0 هلا لاقل لا كمي لدمج نم
 دش مزال سي نيسلافلاب آلا سلا قد صولفمالا[نعاذافرلوق ككل ٠ررا ل دافؤلانذلوقل م لاتاق
 نم مهل تاق صل ىا ىلاكك لوقو دابترب ص ررامظارد يارغاب ىردتفكت سار[ يل اتقرما
 مسلع انبيتم ناك ارغصإلادابجلا ىف تباجالاو قدصلا (.ليا [.تر ملقا رابيبا نضوعقلاو قافثلاو ب ذكلا
 لقتلاوا شرا ةراشنا قفو ىلع تادباجل او تاضايرلاب ف كوو مير عطا ا ذارمالا داب اق فلق نيك لذلك
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 هما هب نمل هعمدع معلا ذ هل لبق هلجال كين ٌروْغَتْسَأَو ةهايقلا قف حقاتلا كلنب كملع ىلع دهغأي مد ىا

 مهينرماب مهل ماركه ب تْنِمْؤَمْلا و َنُيِدِمْؤُمْلِل و ةرم ةثاوموي ل كقمّطارفغتسال ىف املسو هيلع هللا د ل اةزملسو هيلع هئاا لص هلق قو
 مح خور 42 روس م ريس موس قت ل نس ١

 كن اوحا عيمجيزملاعوه ىاليلل |, كعح اضم ا مكبؤأم وُكِوْمَمَو راهزلايمكلاذتشال مكفؤتنم يكَسلَتتُمْملدَي ُهلاَو مهدرافغتسالاب
060 

 >اهرلاركذ ًاهبق 2 قوس 1 20 ايلطايمأ يثني 5 ع ع

 مارد اهيث ' ةروس ترن اله لول داررجإل ايلطاونما نيل لوقيو مهريغو نيتم ملل باطخلاو ور نحاق اهنم يت هيلع ىفخيف)

 كّيِلإ َنورظْنَي نوقفانلامهو كش ىإُضرَم مول ف َنّيِذَلا ٌتْيآَر هبط ى١”ُلاَدِْ ايكو قتادغم ضيرحل ىا ٌةَملَحُم روس

 هنوهركرو لاتقلا تم نوف انيمديف ىاهل ةيهاركو هدم [ذوخ وَمْلاَنِصويَلَع دما رعت 5

 ُتْوُرعَم ١3 اوقَكَص ولف لايتتا ضرف ىل ترمز أَو كل سو
 ضرإلا ىف اودِسْفت نأ نامإلا نع متضرعا يلون نا ملحن ىاباطخلا ىلإ ةبيقلا نع تافتلاهيفواهرقفو نيسبلاوسكب ْمُثييَع لب  12.روجلا| واد دم 75 . ملل يوك د 5 ف وهو سم
 قحلا ءابتساى ع ٌمموَمَصأَف ُنْررا ٌمنَتَعَ َنْيِنَلا نودسفملاىا كيلو لتقلاو ىغبلانم ةيلهاجلارم | ىلا !دوعتىإ © عم َيِبَأ اًوُعصَفَت و

 َنْيِذَلاَنِإ هءومدفيالف باتا هل يلق لعلب ما قحلا نوفرعيف َناْرُملا نودي نيل ةيادهل !قبرط نع ©ُمْشَراَصْبَأ ىدعأو  1ل ل ل ا جة[ سنك
 _خمللاوماللاو هقفبو هلوا مكب وهل لمو م نيز لوس نطيشلا ىلا مل َعَبَن ام عب وق مابا لع قافنل اب انتر  5هلع فى ومرافقه د. ضي طالق ( لدن ردها ع 1 سهسو حس وص و نو 000

  1م ١ د وو ف :. ملا مار سوم س وع ساسو سنار هس وكيك

 ضب ف مكةيطوُنَس يرهك شلل ا هللا َلّدئاَم اوُهِرَك ينل اوم ريتا مهلالضا ى) كِل مهر لضللا وهف قآعت هك حارب ناطبيشلا

 ملعي هللاو ىلاعتهللا ةرهظاف اوس كلل ذاولاق ةعمد اورج نع سال! طيغتوماسو يلع هللالص ىدلاةةو سع لع ةنواعملا رما!رثكلا
 للا" كى بع
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 دولا كن قو ورلاو بلقلا مانع نئلاررحلا بم ضضفالاو وبطلا ترب ىف وعلا فال او ملسا
 ايفل ماولاو جوانا باولو ث جلخ حرور»»س نيقيلاو نايبإلا لصالا ور وشلاوو نمريوبلا
 اقاضيقنو فون ف غلا لماء ىضاقتلالاقزو ياوجصامارلبقاسف|ر عبار لك ال وواافلاي اين قا ورضي
 ١١ ناقفانم ىاائزإ تساعفوترياشإ[سيديسسافلا سنين هلل بلاك« اوريو
 ضرالا ىف ةضقدلباع/ | ىف يطر تنل ىااو دوعن ماككدو نآرقلاو ناهيإلإ كر تضع اماونهلال_

 ا!( بالعونلاو مكامرااوعطقتو روت تل لس ناياك, اضعب مهفعب لتر كرلاعططقوي غلا
 مضاعم ىاوراَقَبي |نآقاندررتالناملوقهلك يرسل ” [ًاعرازا لصو حر الس الا,الا مكعب

 الو ئصنر نوعمسأل مولع عم زرعبا ىذا منعت يزلا كيلوا لاق اكأب قام رموقتتل آلا هزب و اودتف
 لع ليلو هله ىواص»» نآرقلاك وردت ملكك نكبعبمقمالسإلا قرط ورم

 مف لظير الف لطقلا ارباع, راك عريتي ما ىنعملاو ايلبق ارب لصتت لبقو وطقم م1 اريل ل, ول
 لاضقا اهنز لع لال لل بولقلا ى ل ىااببلالافقالا هفاضاوابافق مل هلل كاملا
 ىا لوا معي وق حلك !؛بدوعسلا لإ عه ةدوبعمل ا لاعف الاراس تناوب بخ ارب ةديسانمارب صوصخم

 كارب بوقعيل علا عراشم ا ةنزلعر(ايلا نولس يورو ا لوبجملا ىتفاملا ةنز ىلع ايلا تضم عم [لباسكو
 بوتعاةرار قلع ل ديب ايما ملجم او ىنعملليقو ىفاالاو لاء آلاف مرسى زنا لاول وقل
 راجل لت ل عفلاو مرعى فم يواولبحا ماو ورى قرارق لعق عم او نارك لع ت طعلل وا لاول واولاد

 لاو ع ب اوت ل ىلاعتتابإ م يلاوف ل41 لل نطيل ريم وعقمل,ليقو مهل عار ورجلاو
 زرق نم ةرلرقتتميلكش انمالا نوكيا لامآلادصو لاممالاو ءالمالا ل بق اخ لوقبوربقو ىزارلا
 امو ةقتيقح ا ساو: او لوسم ا نا باوجب لصماعو ناطيبشلا ون وك ئنيتيؤملا ناو ميل ىماوو
 ق مب لوقو ميلي اطشا بلزف ةلاسلو ميدي لكك سقش نإ فيبتان اطِشللل عفلا نما

 متنا بسيئااولاتزبني سلوق ح للعم نونموت زماان راتني رباوعتتت نضال بأ
 ال مك يلعّا لص ردنا لو ع ارقلا لورنل نير اكلا دومالاوت/نيزلب لوقو نيقفازل نعيلاولاق
 رب نيكرشملاولاقرمبن ىلع حرراشلا ى تمور ككووبملاولاق وظففانملا ىا كرإ ىلا قو لبق كى يلنملل
 اوك ىيزلل وعسل 0 ار ناو املونمللا
 لاتلزانع داب ماع عم ولع رشا لصتا لوس ى ع نارقلالوزنل شراكل اوبتما ىارشنا لزنام
 بازعلا 0 اوق نأ لج»ل بقا يات مدنا ملكا وررنإو اعطوارص

 ىواصا»م زار داف "وتو امم كاويرنعببرح ا نس عماني مجاور ضبقنج ات
 و لابصالا هانعمواط الا هريزقترمققم لاوس كس اون اطبشلا لملاو ملوق تع

 هر ئلاومةقيقتت مما ناي باج اف ناطينلل بسن تيلكر اننا لعاقلا تارا نمالا عل وب الوب
 ىواصا لجإلا وسر سومري نال ريب لعراه تارايتع اب ناطشللدتسا



 « دمج دم اع | ”بمح

 طخسأ ماعندنا وكلم ا ةلاحا لع قوتلا ى اح ذ دي رح نم عم (ةمممهروهظ جّمُهماَيْدآَو _واْةَياَوُضِر اَوُهِرَل و هنئاطخحسشأ

 بنل ىلع مهاقحزرمظي ْمُهَئاَفُضآأ هزل جِرْخُيْنَل نأ ضَرَق فوك اف َنْيِذَلا َبسَح م ْقْهلاَمْحَأ طبخأت هببقربإمب لما
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 دارج م كتربدخمكتو لبذل و © مكل ابعاملعي هلداو تيملسملارم | نيجتلر# هيف ام اوضح نأ, كدنعاوملك ! ذ!ةاتعم يا » لوقلا نحل ف مك 517ج سما و هي هم ور هس ود و” دس و ل 7 هك . هك وسو م
 لا » اع دمز نرصعم لا

 هده سمس نه سم 000007070707 مميسياتنسبلل كلاب

 رهو دابا ق أصح طكتعاط نم كر َبْحَأر ديظن البو ديو اهلا ف”نبٍر يلا دم َندرِهَجُمْلا يوه ملعَّمكذَت فح هريغو
 هده لسيلس44يم#م بلعكس

 1 ١ مرر لعل لب ياس يللا 0 + هب رخبأ | و ميل َنيَبَتاَم عب نمووقلاخُلوسَرلا اوُقاَسَو قحلقيرط ولا ٍلْيَِس نع اوُنَصَو ودهن نزلا ناتخلل لإ لاوفالاف نوجلادوأملا

 فا كلل 42م 0 ث(يثس | ف سرس .حي وكس ل فق رت د ا و
 اص نم نيمعطملا ىف تلزن اياوث ئدجلا قاهر نوربلف اهوحنو ةقدص نم اهلطس © )عا طيحيسو اًعيسنل | ورضي لل ييبس ىعموهئلولا

 نَع اونَصَو اورق َنْيِزْلا نال ىواعلاب حيكلخآرلط اولسوي هن وبطل دئما نين ارا ييضس او ةظيرق قوارب وم نقر هس ووهبم يو < < كو هلك وورش و ل ووةتسمد ورو ب نإ وا هس س ل١١ م11 1 ونس سو كن يك براء ج :
 عتفب لا لإ اوتو اوفجيضت اوم اَلَك بيلقلا امص ف تلذم حمل ممر َوْخي ْنَلكَدُكُ ضو اوم مس ىادكرلاوهو هقبرط درا ليس

 رصتلاو نوعل أب يَْمَم ُهللاو نورهاقلا نويلغإلا لهفل|هالواو هنم ىذح5 وكما يْنأَو تمتيقلا :ارافكل عم حلصلا ىو ىتبشتو نمسا
 ! دل ا روطاهيمصرورب 5ص 2” 5 ه7 هان سدا دو |” 9 مسك ل هلك ورق مم 5 هس

 روما نم كل دثو هز ردَقَتو ويموت نو * يلو تحل ارق لاذسالاىا اينلا ٌةويَحْا يك ]اهماوقنوا يكل ايام كصقنب كرتين
 لعبا ةزخيو اوك اهملط ىف غلابي رماح اىَومَُلَحسيْن]ادبذ ةيضورفملا لإ لب اهدبج © وكلام ٌمكلعتي "لوم كروج يوي قرحللا 20 جر[ ول. 3826 ءرووزس 7 سوي 5 7 5 و راس رس و د وترك هس ا مو وو ١

 ويرحل ل حل ا” ىلإ عسدافكلا تلك أ 2 ١
 بوس (مةر(س 5 بس وس د بت سحور س ةسو هرورسد 6 10 5 سجس وع ورع د سوم د 111 2 - ووري موس

 ُلَحْبياَمَنِإَك لَكْبَي ْنَمو ل َخبيْنفونفم كيلعض رف اهلل البس ناوُقِفْمَل نوع كلؤطاي مناط مالسجلا نيدل ومكه
 ”مكريع اموت ليبتس هتعاطنعاوُلوَسَي نإ ويلا ءاريْفْلا منش او ملتقفن نعىَعلا هنناو هنعو هيلع لخب لاقي +بششت نع 05 رلس سو يي [ 29 4 - هه 7 مبسم 5 ورع, و هس 20 مى رع لب شلال 3 نفي 4

 : م لام نا حم

 نالالع لع قرهتعملا رس( نتنل | نم قري مج تاير

 ىاريضيابلوقهل
 للسادس عيزلماعملا نما وعنص امي عاطلا نارتو نابيالارعباو رفات دج تءاطلاو نايل كم
 ىعتلا فدل د يوك ق بالام رفصو اوفصو .ويزشل ملاح تددصف يزل وضفانملا مةهأن يذلا بص مايل
 نا ةقوزفن اشار ضا بمساو ليتل نم قف او ةعطقنتم او ميتا فضال جرين للا لوقت جلع
 كلو ازصلاولا ليروجو لقي نييذلا بح! لبىا بص ل وعغشس ةداسابتلصو ناو إبر تؤ بجق ايو
 بلآسماوب رقما وتو سالب نفض ع بك رافضا مبا غض لوف _الس_ لج: لاانتحالا تنل شري ناد اكيإلام
 | زل غراخاشا عريسنا سينؤملل ةداعو در هولقق كينلا سالب قعملاو بلقلا ىف قوارعلا
 تسلا ىفو لبتدفلا ما متعلق لوقا ومنى از مصاللا ترو حورلا سب ينؤئللو ملقريلعرشل السلا لوسل
 ولاا كلشلمبا ايعارسلعتو تالااو لئزرب ى امل نضر عإ وفه :ديكان اسلام تولفو (ماللات د

 ليتنا عدل نضر نر نكرم لع ] وق عسل لى ني اروعملا عشوزاج دير تدحولو رتيلع
 اهيقو تاوزغلا ضعي انارقلرو ماب لعلو ىىريقخنبلا نمش ورب دعب مويا لصّننا لوس
 "'ووسالأف الوفا نمازب بوتكم يذنعاو لكل عو اوحباو ليل ت اذ اومانف سانلا مولّش/نيقفانلا سوست
 اماو فوطعلا ىف ترررم ينال يف قتلو باو يف ضار مرترعتلو ىف ماللاو هانت ملوح
 كي اقت ملا لوقلا كو رلوق تكس كرا ١ توزع” اوتف نونا عم قاوفممنرعتو ىف (أزلا
 نوبمرطار رسام [ًلكدل ن وكيت ريك الكلاب :جانلكاى اذن او طق ا ىلا بازعالا نك دالكلا» ف رصاص سيفخم
 ىزلا لوقلان ميد وضعاف قتال نفر قتلوا ككاو تآلا حش ان دارلاو جور يتحديطابوو (عظعن ورم الغ
 مرضا ىلا ناكل كندر قال منال ىا ا اوشن إل وق حل ىواصرفاتطايو مالس و تايئاورم ا
 راضي مال كرمت دتماو لووول لور يلعرت لكى نازع قفانم ملكي عب ناك مضغ لا

 نت مرر فاكلاو نينمؤملا تاصو ارك عت لش ةروسلا مرن كلم ب ورلوس ةعاطو تعاطي نيمو لإ مإ

 ”الر ل رشنترلا سور ايللاو ىصاعملاب سك لات ىص اعماب ملا امك اولطتااو ملوث هلظس ١١ بيترت

 ويف ديرب بر شرك كل وطين طب سا كتم اءاطلا ع بت طبة دعاو قى لاو تاعاطلا ىس علا طب
 بججلاو ءايرلاو قافتلاورفللاك الت لطبااب لشي ولطتتأ) ىنعم ا ناي قلب اهآو هربعي منك
 روم از ىوكو عسسل او ردي لاب ىبلكلا نق افنلاو كلاب اولطتتا| سايك نب (نكبكورف ىذاالاو نملاو
 انلاهياططساررو نلقت لزفاف م كاع |اولطتتازو تاز تا اوهبقم إل! تالا نم ئنم سيل ءإ ىرن راها
 لش اطفال لنا ا تلزن ق كك لبق انلق كيش اهنا يباص/ نم اني اراؤا تلك تحاوفلاوئابلك نلف
 ناورلعاتفخاششابنئباصاا دعا انياراؤاانلو ل وقلا نعانقفكت لدن ارلفء اشي, لك لفك ودايرفغلو ري
 لاهبام ردا لوشن ير اشا لبي ىف ادم صولا ريل وق كل 12 لان, لانز تراي ابننا بصي
 دو عماوا بر فضلا خشن هررقارارف الخ يفاشلا لاق فيولا لاقزييو تالصو عروطتلا وص
 رسيف سابو ىذالاو نملاوايراو بحجلاو قافنلاوزفللا مروا ءال ويري لطبا بي ىاووعسلا ىف ىف
 راف لتقلايف يقل اردب كريو بيلقلا بام الو نلف: سانا, تاءاطلا رابح ا لعل يلو
 ءاقلاوتيتالق لوف لش ٠١ ناييبا عرور فل شنو لما نم ورفل لع, تايرفاكل كف مماءابردجي ركل
 امنلاف للا ل ذو[ لسالا رع يطقلا ةلالرلاب كم ييمتذ |ىارر قمر تب اجي تعقو ىئيضف
 تلا ليل, ىلبشل ىلار اقلك اوثدتالو سلا ىلاوعنتورمل هل كس ىواص ماوتبتالق ةذآلاو
 اونرتةسؤطعلىبنلا مكحول (ردتاو عيت فادني يلصلا ىلا. هك اوكذن الكاك او ةزح ساو لوق
 العسير حض سابع نب نو رقجصققنا تو ورتو سماصتيت سل و قل تناك
 ناز متلو ٍةرخألا بلطعاينرلا عنيا ل ورغو لطاي ىاوجلو بعل اينرلا ةوج امال وق
 ريف سمو ا يعي انمناكأر اونو بعل ابيكا را

 "مب رغشاو او بعللاوبف ولالا ريتنت لو ناس نال/زمعتسا اذا لاما ف د لاما ف ةعقش | ١ لوقا نيل لكل عروتو ضيئرتت مجمل حيزصلا تترك او ولسا لوقلا ين اهنا لات
 ةولونا ىف مككاوما عش جارتي كرما لى كلاوما مشيا زورا وف تبلل نازاضورماوبفضفل | و ا دع د عين
 اىابراشلاء افحارنمو ةفلابلاءافحال كفيل و فول لس ىواص ابضعبئران ا ملساي لأ | برم ىيريمطل قوق هلل !مولبتو لع ملبن ىبو ةضارشلا لامقالاملوقهلش
 ملول لم/السالا يدل مكئافضا ل ضل ملتي ى ا لا جرم .لوق تطل !٠ ملاصييتسا | | رنا لومي عمار دون وناكر افلا اينغا نا بكرقو دب[ افشل /ماعطلا ىريعشملا ىف ىايدب

 ءاردملا:لتو هربت وكدتوسفئلاهررق توزر يتبل ارو ىدانمء الب هانم مكاو يدهشلل م ا! | | رشا ل مم عاورصيلم لاما نوقضتياورفكك بدلا كا للاعتدل وقى حمد آلا هيو هيزصاو لبث اكدياحصاو
 و قافنالا عفن نم الكل اف ف كلخدمافرلو ف هلل ىواصا:ر لاو ادتيما كيث ةضرتخم | | نايو ب سو طبقا ماع ماعلا ناكو ارعجتب ندب ةدرغل تجر اشير قتنلا كلذ بتيسو ألا اهنوق ضيف

 ررلع ل ولو قى ل2 روعساوبا »رب لاسمالا نع مضت او نعل متي طئاو ريلانماع لضالرع أ | ست اوفص طرود بوبا دلع مرج ور: يم سمول بل واذ شمل نومليل م يوايتنا |
 نار ملول يلا قس كلاما نال ىدختلا لاسالا نحب نمت نو لشي دعتياكا اتت | | مف وباب اوعيصا م ئاعست ريش يل خف اوي اوما واولضفوبلاوحشملا نماولاموريددقب | شكل بم افسعب
 عدا اوت يييضلاو رتبي كة ءحبدناددعا لص ملسا) تيوتا تددوصقتلاو تياوصملاباطخشام از ولو | ١ سولاف يلع ستؤدي را ىلع رباب ربو اهستاث دال جوا نكبر سايعلا كو اعدت برسل
 5 > .ىداصا/لعفلا لص امرت اوني للاي اطخوا مثلا لوسرر تفل يور افلا لاوحا ركل اونمأن يزلا سا( مهل ىداصا"مداوزاىأ اولكأف
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 ٍبولُقُلر ةدبزامطلا َةَنَيِحَسلَلَرن[ىِنَلاَوُش هوم لوالوعاذارصن 0 وْيِزَع اًرصن هي هلل كرصْنيَو مالسالا نب حوهبو هيلع كتالي (جايقَكَسُم
 اناملك بدلا لارشب .حهنأميإ مَهاءاَمْيإَودادرَيِإ ل يِنمْوَملا رخو ط9 هادا رهو رد و كسل ل 2
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 لأب زبكام مرالبي امي و بول ذم ا قزطخم انس راصيئ لا داراومف ِضْرماْلاَو تومّسلا دوج هنو حاجا ايرنمو ايباونم | اهتم ةدحل ل

اراب رمى ا فون دك, قلعتم َلْحلِمِل كر لي اًمصتم لزرما ىاهعنص ىف نئ يي سهقلخم يكمل نك, ل عقل ماريغب هنيدومن
 تيوصؤملا 

 ١ درك ب

 ِتنمّؤملاو
 بأ د بور 2 ص لع سو سسو سو ١ رب اذ د وسو قرع عمم
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 برع و كاميِظع روف هش اَنْسِعكِ نو خم
 ادمجحرصنبموت اوتلخ ةهلشلا عضاولا فاجمفو يشك فب وسل َنظوْملاب َنْيْنآَقلا ٍتارتمْلا و َنْبيَرْممْلا و ٍتْفُِْمْلا و َنْيِقِفْنُمْلا ” 7 اذ
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 ىلع انوش كَنْأَسمآ انا كل نب اًقصتم لزيمل ىامعنص ق6 1[َح هكلعف اريحا َناَكَوضفكلاَو تِوصَتلا بج وبرر ورم
 ١ قاف د يفوع ا

 دويف ءاعلا وايل ابهلوُسر و وني اوُنِمْؤُمَل راتلايروس لمعنم اديق(ةوتغ اندم اريِنَتَو ةنجلايايندلا قمه اًرشَيُم َّوةملقلا ف كم١ سل اه هام
 داس حش نسال
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 جربتعم امس قتلا نم ةريرمج تان
 بوز نزلا عقلا ةروسلو هل

 رادتكالل لكن ييصاق ياسا نستئامعدراو فلاب تم اسلاتنسلا ىف جرت كيريلع نا ضنا لو ا
 املف :ئاوسسموقلا قاسو مخ برب تنري نيعبس لور لعد /لصقاسو تفلح ىز نم قمتي اومن أف
 ديب مك عا لصننا لوس نايابملر فيل دام( ارت ل سرا درس لكن يك وابني ز يرقى جد تعمم ا اولسو
 ن امكن از بارصلا ف سلبا عاشاف م ترتعووسجن اركب رز اهفارحادصاق نيكو مارك شات آل
 ممتذغا كلذ نّلشملا غلب الفار رت امى ولي مجأ لتر ىص| مليررلع شا لصلالوسر عل بف لق
 ايلي باقل ماعلا ف ىقأي نا لع ماقريت (لصاتللوسر م لعل اوببطو ناتخاوقلطاو بعيرلا
 الاورام تولعياوصرو ىربلا نمو وقاساب حذو قلكاب لانج دياهصاووب للتس اةثالابمشو
 ماما داووب ورسم عار واعز ىف البارا سوميو لعمل لدناف م هنئرزدحا بإ ذاو متيلست | اراف
 مقود تفل نييضق لو حلل [صتواص | قنروسلارفكىل انيبصا وتفكك انا ةنيمملاو لكن ب ناقسك
 الاوتفُمل مو تس اء ةةبيرحلا دعوت ىف تلون ديلا نا لافلام ب وتود اروكو تكا طلاو نينو يمنى
 لزالا ف فكاملكو حلاو لزالار اضل تيشلاب ىنقاملابرجتلا ناي باهي اذ ىنثارابربج عيل ننال ةنسلاف
 ىف غقلوريظلعروقولا ققتح ناجى ضارإإبربعتلا ناي اضيا بوياوقييقتىناملإبر يتلافزونيخو نيبأ) عتفلاي
 | ريغ بصي مابي اصا دال دب دح حاد ارلا ناو تت ع تقل ناياضيا بيجبا و روصلا

 د عراهذملا ةرايعو لس -ِنفاههنإٌيعفاشلا بر يوةفينعف إب مط ازر ماقتل حلل ىواص
 ىلاوبورلوقو لل با ىااور فكن يزلامككئاقواو للاعت:لوق لع لد اكترس لرلا لاق لص لكس ف
 ميضقلو مررغاقوتلازقلنايراتم ملكش صارلضوارناو كم طبي هتك ري او كتب زري  نوك

 ريزلا_ثإ العاو ةونكل ايفا رياغسا نا ىضنوبلا ىف و امل وتو لبق ايفسإ نيبو رتبب عقو ىذلا
 ترام ضراقتلا]ر با قللابخلاع تماس ور اخلاء اصق تيل لعن ليج ضد والسنن يي
 سصنشل وك زخلاور شن نم ئئاز جتفلان لاقيت باوتريو لع جتخئاوتي قلعت كار لوقا

 مشادتلا ولاكن او جتفلا ناب بارباخ صخخشل وم دوك لببنتتنيلا ناش مرغاو يلب ب تتناضعي
 ملوق كلا ىواصا'رابتعالاابنبقرفغما تقلا لع بتزتيسا عصف (هجاوبتو ىللا لف لبس تت
 رو دنا ى يغير ختساف انيبمات ف لانمتثانابيدتلاو ةرطخما ريب يل تفل لبق ءا رنا ذغيل
 بدبسو هرعللدابج دل! ثيدتانلسلك ع يولوب لا زكي و فغتتساو يررامحي وضل قل جتفلاو ربو صر ااا
 الق فغملال صعب اب مرا لصبصيتفلاي رزمة شك وجيب اير ىعز للا بس اهباو كرامملا نيب نافلا
 واروفغماينذوارولّش ارعسواروريماجل عجاربللا جلا ىف لاف ث يدب ءراسلاو ق:ولصل العلا اهبو ىلا
 دامللابنانو نيتسلا بتر دلملل دعاه جو ناب اوجما انف لرضغيلا ؤارف بنون ىنلب بكل يبكا ىف اضن
 دانسا كاى/لو ووو رلوث يشل ٠١ ءايبنالا ىلع اجابمنافرئاغصلاارشلانتو لضف إلا لي
 ننال ايسإرإلا تاني اين وروا كّشا بوز درملا لأي االول عشا قصل بضل

 بلابعلاليئامارتسلاورتسلاوبر فغلا نا ترم صت لفي ولذلان مرو يدم لاعالا افلا والا نايوا

 ا و 200007 ُْ روو م ُط هلك . 55 . - 6 ىو و رق ادني سرت ص

 اليا ةَرلب هند ١ ىاهْوْخَبيوهِل اوسرو هللاهبمذو دومظعت عورِقوُيو ةيناووفلا عم سيازب رقد اووصتي قوس

 ابنا مع وقى كل .رًصتكئواصا» فانا مكالإ و لوالاو انزال (ي قّئاللاف ب انعيو بتتلانوا |

 ضع كو نيئرقلا تاييئارالا تانسن اف دئييؤتللى وإلا كرت بش لاب رارلا ليقف( الكل لك نبا
 ديلا ىبو ىا ةياقلا لعل ل وق حك ككتاب رخاء وداوتو مد[ ولا بنوت [هقتام
 ©ك _ ىواصا»ماكخالاو لاعفالا ىق ىلاعتّش ا ل ض ار غال د اوتسإلا فنعإ لع تدسلو لعفلازنإى ع

 ا بديلا بسال لوقو لج شئ عبس لل اعتشال شعارا لن ىا تالا دعلل ل وق
 ملوق لش لقب يفرق الكت سلة ذغللاورمظلا بتول لاوزلاكميبا مك فاضي
 بوصخاصلى ايس فيس يعف نار ياو عيلوآ ور صقار وصنف صو ديلان لامتلارع ب اويكو
 كلا قعساوبا سرني ا ضضانيتنب ى ممن ايبا عم اناا ود اوزيل لوق حل ىواص معلا
 اياك ملقةهلل ٍلارسلوكورشاب ىافوزمم با اها تلوث قلتو انايبإ قلعت: يرلا عئاشلمل#

 م ةولزلاوةولصلامييموتلام لو هلعش ل سوبنلارب مجانا لوا نااعبتعدتلا قش سابع با منخؤل لوزن
 سسايعن بالاك ااببنمةرعاو لدن هم وق حىللس روعسااولا »ماي عم اناييا اووادزنافر اهجياو ُُت
 لما قحييبا مث [ايصلا مة ولولاو جولصلا متدازووقدص (هضرش االارلاا/ نا ةدابب ل وسوركلا ثعب
 بسك ايإلا ةدارزفرفنملانباو فل بطلاو ريب نءارزخا اهترصتاووارزاووقرصن بارما الكف بنو م

 لصق يإ|وريزيال كاملا نا جري تال اهنكرزقتا, لع عيال ادري الف ضن الرب مؤمن اد از
 اتا ليل عفياررشلا نيجرقوأابمًييناولاقو آر ثنا كيفغيل تلال سنا نحو جس ىف زل لضر ل7
 قلعت يطع درب ناكأتو انجثانال ل عاضياش| ساظااف ار لعو ريظخ اوف وقىالشريل تلرزف اني لعفي
 الوا قلعلمعب نان |لوقلقدعتس اي ريغ سعر نع اورق ارق #فللا نك ل دعرع او لءايبرب فرج

 رشنلاو تيزملاو باذعلاو انعم مغلاو ينمو نيبسا خف يق ىلا نيل كس ل ناي قلعت اوواوزيب
 روق ثلاثلاونيزلاى ا قارا عضاوملا ىف لوقو كرير غشا ف عراشل ا يلاراش كارلا وانعم جفلاو
 ثلالاو لوالا حل از ىف اذن عطول ا ىف لوب نار ياوصو حرراشفا نلف ق نسا يو ربوسلا نط رت
 طم نسر ابع ل سإلا ف ةرارلا ءوسلاةرئاو م لوق لل لضم عبس قاف تفل امهيفس
 ىا بافعلاو ل دلال لكع_ لك لع تعقو نيدطيبلا داو ف تاصتتس مكرر طيبا
 دادلاو لآلبلاموسإىخغرلالاقإماطنتتالم مدلعماو و مق لىومق هتتؤلا دوما يو وتلف

 ٍةاينلا موتو جلل نبلاكباربتوطنتدو اهم قتلا جريل عتتنلاب وسلا هلا دو هيرب
 نود بيان يزعتلا سو ماذا نك رعت هويطعا تكدر رق لعررصن لاكش رلاو عتم ار ررعتلا لص
 ملول كبة ينافوفلا عم هتلا نيئازلاب هوزرعتوذاشلاف قو بنذلا ةدواعم نكن الرا
 نايا الان أ1و ىوغبلال اق بر ةصئ ث ايزقتيورملاو امرنم/لكو طع و اورصن كا لوو امهم

 نيلوال'ل عجرئامضف قرف نمور يك امقلا ى شكلا لات ضعقاو انتو مكبر لميلر لمتنا ىلا ا تعج ار

 كاوداهبنم ل كي ا ريمطلا داهياف نيلوقلا نري عّوعملاو رىبارتتف مليان لسن ىلا
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 وودول

 تيل الج لع قرتعل ارسلان قري مج تاروت
 ملوقهل ض

 «تلسس نيللي يتلا د تنم ةارشاناحاولوقوتحلاوإ علبرالا قولصلا ىشعلابرارلاىثعلاو
 ارتتالا كوييابيفانينمؤملا كيتا ىطد قا ابيفواهتلوقلاك لدي تيس اوتملا ديبرل ف
 رت كونلاانناو ماسجالا تافص نو حراوبانمدز اعتدال ةراشا للا لوسلا عطل سنو بلوق
 ايبا قالو لح ١!وريفو كرطدلاف حرص لا عنرب توافر فلمن ا عم ور تعكل وسلا عم قاتم
 بمحاصلاقد منيا قوفر أن |مادعو اد ءافولا سادي سابعنلإ لاقالا مر لعدن ا لصوتلابب
 نلابلاىريولعت لال وضرب ناديي ل بجيت قرط لعاب[ لارا بوعي ايام لاقت لشكل
 ردنا و تلل وسلاعب قاشيلادقكن ار قل نعل ناو ماجن !تافصو حرار كوز اوشا ىب
 ديل اد عبابلايلاردشنتانللاب ةراعتتسا تلالج ا مو ىف ل جاهلا لاق ىوتن اهني تو اتريد
 راقراباض الع لوقا تسال سانلا ىدبي !تدتلدهاشلا ةوايزن كليب ةراعتسا
 يدرج خاوقلخ نزلا ميو اغا! من وغلا فال وقيس وق هش لداء صنع
 ماع لمار يئادارا ندع مالس الت, لوو لئدلاو عبجاو لسا و تنيرجو تيزقرافخ ب ارعا مو
 ارضع! لوقا دم ماو ذيل داوبلالباو ب |عال؛ نم تذيملا لوح يرغشتتس تتح سديسمملا
 لئاشتقار تيري الام اعيئربل ارومقاسو مور او هيدا لور [حاو تيدا نك هولصاو»بركرل

 دنا اونظو ملت ايفر راهصااولتقو يدم اب هراررقك هوزف/وقىا ببي اولا قو بارخالا نك
 ىلا مرا فصوا باعملا نمل اعألا تتداول وق حك كارا ٠١ تملا لا بدقش زف كلم
 لوقا ظبناتسعجر اوارأ وك يكس لث» تزل ل وع نيسقماو نيلزانلاو نيناكلاوا نينمال

 نايييعلاثاننلا ى | ملا (ولب اهلقمك + تيم اخ استنا لوسي تعجراذا كلل وقدباىا
 اكواص:لايعنا فيلر غّتلاو لاما عر ارق كت سمت تناو 4« ممو بازل يكف نال اوعاضن مت انا تول ناف
 عم هي ىتهقلو م وأشمل امى شيتم مالنا سكك ادد سناك مك كينغ نوف ةلش
 موق لا _ ل, ع زا ظننا ىق اقر ئاضعقو تينت" نمر تكعتمي ف ىا دوعسلاوبا مارضو| ع
 ماوق هلل ىوافب:فلتت لع وقكو لبالاو لاما ىف لضضو :ةءزنبو لتنال طيار ىا]رطركو ارا نا
 دادتظالا ملخت ان (مبلامع امزجي (/داعبإ ىلا مجدانتعا ىف ممل كتابا نماف ىارخأ ىلا ضغنيلاتتن ل
 مرة درلاو قرتلال سبع ارو فل للعم رلتام ناب ل ميز اذا الطب كاب نككرضا ميل طال
 مدافعا كلور متر و د ترم ا ىلا مح العا لوسلا بلقيت نان الق كلل ىداص»#

 ١م ظ 0

 انا نوعي امَنإ ةيببدحلاب ناوضرلا ةعيب كنوع َنْيِنَلَن]ىتفلاو 2! لغلاب
 ضقن تت نفاه لع دريزاجبف مهتويأبم لع علطم لا دتوه ىزملسو هيلع هئالص ىينلا اهجا وعيب ىلا مر قوق

 .| لوح بارع َنم نوفل وقيس ايف اوُجأ ن ونلاد والا ويوم هل
 اهتم حصقتادا ٍةيبيدحلام اع كل لتيرق ضرعت نه اًقوخ هلم ىلا كعماوجرخبل مدّئلط امل كتتجك نع هللامهؤلخ يتلا ىإةتيبدملا

 اقغتسالا بلطنم ىا ممل نوُلوعَي مهءلاب نكمىلاغت لآق كعم مجورخلا كنتم هيا

 اقوي دان ايي وا نق همك كمي دحاال ى ا قتلي اهقنس نقف مهداذتعا ف ىوبداكه فون َسْيلاَم هلبقأدو
 للا ضرغ سم لاقثلآل) نيدمضوملا ىف لب عال ذباًقصتع لزيمل ى تاريخ وَما للنكبة مآوأاهتقضو جالا قفا
 ١ نبأ مدلْمأَل| َنوُئِؤُملاَو ُلَوُسدلا ٌبِلَقْنَي ُنَّل نأ ٌَُلَك رخا

 منَمَو _.رظلا اذهب هللا بدع نيكل ىارناب عمج اوبل هريخو انه ووصل نول
 مل ىا ًميِحَئاوُفَع هلل ناَكَو ءاَسيَْم بْنَحُيَو ءاَني نمو ضل وٍتوِمَّسلا كلموني ةديدش ران ©ريِعْس ني

 نون كفيت انولرتا نور اموُدُحَتإ بيحرض دق مام مسْفكَلنااَدإ هوروكدملا نولي نوفي ركك ام. اًهصتتم لور
 اَْوُعََْتْنَل ْلُك ةمصأح ةيبي رمل الهارب يخرمث اتغب «رتتئاوم ىزمالباوسكيرلك ارق قولا مل َكادِنَبي ألان نوير اهتم
 َنوُسقْفَياللا ون اَعْلَب كلذ مقل قفمثانغلا سصرمككم بديصن نا "كوني نول وفيس اند وع لبق ”بإْبَو متم لاك كرنك
 ةفيندن. لبق نيرشسَب بادصلوأ وكل نوحي !رابتحعا نيدوكذم اركان م َنْيفْزكيإ لَم مده كريإك؟ هيدلاق

 مهلا ل ويم ُتَ نوهتاقتالف“ نومي مهد ىعلا ف اهيلاوع دملا »ردنا
 220000 و بي ا ل ا ل ا حي ا 2 ل ا اا يي تتم

 سل مو سس سوس ا سر سس | دب كس ٍ ا آ 572 ياواد 2[ روي و + ساطع سر روصو و

 ويحرك لالَ رح شك لع سيل ملم هيب َنعْمَُحُب حي لبق ضميت اَمَكاووتمْن و َنستع/همَ

 و ول 2 مودم ل ود هوس مل <
 هللا َنَي هللا ءاطانقَك ٌلوُسَولا عطب نم حنه هللا

 أ مجري ُتْلَكْياَمْتإَو ةعسلا
 سور ب ل 5 يل

 اى كلن نوقييسز يقل ورع

  نوعجريالق لتقلاي نولص انسي م ىا ولن نو

 ًاندتْعأاَنِإَو هلوسروودلاي ُنمْوؤُي
 ا

 م سا ضيا بس سس سا

 مل نسورلوق هلل ىواص/لعر دك الا ٌنيوبقر كب اماولاخق تجب يضمن ةراغتناو نييلتمل لفك
 اناورامضالل م اقتل نيف دز لوقو يفيدك ن يسو ير اوبرقش اوت ةييعيمأ,ن م [لك لال وسرور اب سول
 زيسل'هلو بلوس وسلا ب موتس يوفر وسو رشاب ايبا نيب حبكم نم ناي انازيرماظناب قا
 لصبا»م زع د مجلد سعااناف ىانيريدطتلا سلك عر ماعلا ماقتنم اقر سالظلاو لوصومو | يل نمو

 نل اان محور يضتم لعو تيوس ساوض ال منا ىور نوفل لوتسل ملف
 نبيل الاو انييشسرمجتم اوريو لو عمت اوفرصنأ اذن لكلب مكان: رع ا يوعر نص اخ تير ول
 ملو لاقي ع ةيعيحلا نك اوف نا اد ىدنسؤملا نا فلوو لاري اعمل وتلا
 نع اضوع اخ تبرم ارك ل اهيفافم عمو ست عب لجو زكا مددع و ييسر فا غل رم ا وبيع لو
 ور نإ عت از ورزرل وق هلك كزام »ابيت اويل و ملاوفرصتا ثدى بامان
 ةتيبدرملا نتراد مك يعش السن اذ رفا صاغ وث تلاش ل روعسا اولا مابا لمقر كشف

 تيب لا مما تار غرف ع يس سمرا لما واو تيقإ زرمل اي ماقا تس مفي هوب ىذ
 لبقاكا نك لبتاىا يلو هلل دوعسا وب, ىلا هت شاورما اء بستم بار صنف رشالوما مو تف
 زلا انررسكل ملول لال تيفو تب ركل رينز ريض مف ىلا ترم لا ”ةكم م ني لصنأ
 وق هلم ىواص»:ممانغلا ىف لتلاشم عازل مكتمسروملب للاعتشلا ساق بلا ا: سيلك ا
 رسل! تابثاوموعبصتا) نادننا مك وك ا مجور ه انعم لوالا بار ضال( نا ى ا بيرت انام نكمل ل
 اكواصا(مهقلا تلقو لبي اوبو ماو ايو ىلا نيتسؤنلا ىلا سح لا دفاضاي ماو نكايسإ نا ىلاشلاو
 بيرك تعقداربو اهتالسو | رثاملا باح بادالا ريس و فيطوت لق تنل

 نحر سرنا اور[ لاو لاف ليقو ىدرسزلا ىف اعلا جيرخت اال لب ىلا نمزيف نيياسمم نضبو منش
 ةررشمل اعرل و 0 اراد غو ل ايكن ا نوب كيإ د أورو سا

 ادب انقل ان وكوتسوتحملا نان ىنعلا ىف اميلاو كرما لالاىا ىنيو ةوكيلل ار امتم كوكي ال لاتنقلا نال
 تابشإرءفرلعدماعلا نيس ةترابكو دفن انتم دلما نا ىلاينتطتلااذييراشا نودع ال وفل
 (مورلا ناقتي جا نزءلواو ل وراعت نوماس نو تبت وسلس واى تانبتتسالالعو) ميول اقتنع (طحب ونلا
 عناد نازل لب( لاقل تاز تري وئزا ليس ل فحل لم ةيزدجاب تقاوم راك و رافو ىلاصن
 هديعاومى ا حسح ؟داصا» زا ولوتنناو ىلاوننروقاوعم بعمل لعشر لصّتلا لوس إي انب فبكت فآلاو
 ال نايفلش اما ىب لتاقتم لاقت رشلا م الكر يفتت يقييقر مرا شيال تما تنب رجلا لب البت مانغا
 كلذ ننال بقو باطخماننورشرمت/ئاملاو ىا [درلاو سراق ل توسل وو همه نيل كاء العا مهتما

 "و اصاررسريلعس ا لسصشنا لوس ب" ى اللا و نيتك وا ناقطتو نختاوم
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 | مُهوطَت نان اميإلا ةفصب ْمُهوُملعَت مل رافكلا عمدتكعي نو وجوم ٌتنِمْؤُم "سنو وُصْؤُملاَج الولي لاهقفتا لكيم رح ا وهوة داع
 7 راس#

 5 ىد* .؛ 4 ت لع اعلا و جات مو لل هكلام امام س جو و 2 ى ولمس دبع هل موا ع 9 ص

 قلل ةيِفلارت ام قو هب مكنميواع يخت رحنا ىآ و دَعَمْمْهْنِم كبي متل ايت لكي مهفلا ىف مك نوأولر اذكر عم ملقى

 روكلملانيدعؤللك اي ْنَم هتَمْجَر ]ف هللا لجني ننجح هيف نةؤرمل نكل فلا فكل ككل ى!فو نغالكب اوجيوروكللا بيلخنت
 00 تلا

 قلتم َلَحَجْذ | املؤم© اكيلَباَنَعاهتق مك د: ناين شتي *لم لها مصنوع َنْيِزَلا اَنْبَدَحَل رافكلا سعاد زيمر
 ل

 هب اهصاورل سو هيلع هئلارم ىبلامثرص يش ةبيل اهم لدبةّيِِاَجْدّيَِح ىغلا نم ٍةذلألَةّيِوحلا مووت ف لعافاةٌرْفَك َنْيَْلاانينعب
 رافكل!قحلأم وتيمحل نم مهتم مل و لبق ناو وهي نإ لع مهول اصق َنُيِنِعْؤُملا لع و ِهِلوُسَر ىلَع كنك هْنلاَلَردَأَك ورحل ديما نع

 و يبس هنأ ىوقتلا ىلا ضيبضاو هللا لوشددمحم هلل االاهث 5 ىوقَكلا ةَسِلكنينعوملا ىامُيَمَرْلاَومهولز اقر تح

 5| اهله ادهن! قاعتووولعم نمو كر ني اقصتم لزيصل ىاذ اًسميِلَح ةيَعَت كب هللا َن اكو ىريسفت ف طع“ اًهَلْمأَو رافكلا نع ةملكلأ

 هباحكاووهةكو لخدي هت! جور لبق ةيبيردل اما عمودلا قملسو هيلعهّلدا ل سرر | لوسر ىار < ْقَحْلاَ اًيرلا هلوَسر هللا قَمَص َنَدَل

 _ ضعب بارو كاذ م,لعق ثنو اوعجرو ةيبيدح لأب رافكلا مهرضو عم اجرح لفاوجرغق هباحص| كلاتيربخأ3 نورصقيو نوقلع و نينما

 َنُخَرَتَل اهيريسفن اهسعب امو ابكرلا نم لاخل !قدصب قلتم قحلاي هل وق تازن نييققانملا
 جيحبيبجب »حس يوب بيب ببيع سس بس 0 ااا

 عيب ريس يبست

 سا[ نَلاَوش لباقلل ماعلا ف ايرلا تققتدرببع نوه تايَبرَق اَكْيَو لوخدلاى اح ذ نود نم َلَحَجَف حالصلا نم

 | نيل الج لك ةربتعم اس انتل نم قربي مج تارت

 ولكى مرا خرولب اورصونعلاو عسيلان سى! لائتش لريرمل وق. ةهلب
 ىواصا»افولعبوإلهصب قلعت ارو ا وراباو لوى ربلا غلبشمبرا كى اضفاؤلا طاقم لمي وبين إ جم
 لات ماي حل لل تقلا فانبببئل مسا سورا ىلولالصا متولى ار لوق تس
 نا دم قئااروارلا بلعود انولاعرنمالرب نوكن ازور مواطن إل وق بم اة ابك أمن
 رام رضح ايوا نود ءاسأو ل اعرءط والواو لوالال يرض تتافمورعتل وفم 4 الدب نوكي

 7 ري نا ىورانللع قش رليأم و اذا واعف حي ورك د لعشم ىبوسؤ تعب يف رمت (ممارلوق
 قف/فإ تو ماا ْؤ ايي جاتتن ملي الاتا يضنحاذهع ارو مالا ةرعملا ناي زو صايع نوع اتقن ك
 وا مبتكش صبار يضقتلاب ىارإ/ وق يل كارى ضاش لوقا لا ذو ةرافلكال قو بدلا /مزخ
 مالي رك نال هش« برو ءاذا وراد لضم بئو (ًضيبلا ف هورط وحب رحم
 عم ليف لوقا متو عيفد لا ةراشا ذو ممألاب نايات ةوفطناىإمتوطن ل عاذ ىلا مود
 ملوقح لا ككل فل يقو ناييللادابتغاب وضل لانو مال انببردلعلا قلعت اب متودعت زوق
 مابسذإ/نلباهمتلاعراغلكلملظا ني نيم م اساتا اوللجتن ار شرارلالول ىنحماو ىا فوذح الو باوتيو
 مورصياقتخرو/نازوجسو لفظا انيزبقلعتل عك ا[ تكي تكل هدرك مجاب
 و معلش لسجونلا رص ىبو فاعكئتسالاو رابلتتسإ نيتتف فن را رلوق كلش كو
 فرص مولا ضيرلادنامساورقلاطو ىبحا اورق لدا موتني دنا راق جير /ف مساري سما تب اصا
 |ولاقتو تيبلا نيمو ديب اواو حاصلا ف يصف بتي ا هوعنمو مذلا كساب ب تكا نب ترن الاولاق
 جلا نيل الزنا ملوح ل لام :ةطعتض ا: نهغإ: برعلا شيدت ماعدا لهن ىف يبو مك لق
 تلق ىواص بل رنافرجتاعيرركلا سشماو نيه سلار وص تقاضفى ا دقن زوطع
 ىو اص ارب بشل ى وقت زرلاو تيرشنو ملراممازلاوبفمملرامضا ىكا يوتا ممول ورمللوف
 انليذإ كيك يرتلا جررخا و ىف (سار م اءاطحب كريز جانب جيت اذ شا لويد حض تالا ل ناو هلل

 اوثتلال تكاطرمتملا كرا ادتنا محسابن ا ىرهنلا كرير هت الور الا اال امناء وق :

 نالالا» قبح ةفاضالاف اهيلبا تبلل يقو تسلا لم ىفدال ةفاضال اف ىومتلا بدس ا اريبس ينال
 هوه لل»تيلرداتناللاعتشا الشام ىاابعتااوناكو لوقت هلل
 يضل لاكن اد [ًالا ثاغض ١ ارلعج/ لو تققتك دة قداصو اير لعتى ا لا اي كرلا لوسر نا قرص
 مصري هايا ل اعترشنا | انا قتلا( يرل امنا اعتابخ | نذافلا قو ءاضقلا ةرم ف كلذ معبالا عش
 لات قزوقه له لتار قرصو نم اا ى ملا باهعاو وب لري دا ةسييرج ا ىلا

 0 0 9 نى 822 7 7270717
 هاي قل وع نايدالاقايعيجوع ِنّيِنلَلَع حا نب ىاةَرِظْيِإقَحْلا نيد م ىرُعْلاِب

 ك1 ا ا م

 هر َّنَحأ ام أ

 بر قحا او

 دونا نةللارإ محمر ماد رج درا
 نييمأ كربتلل ها ءاَسنإ مارحلا نحسما

 س ار م 0 ا

 مد و ب _- ل
 ديو

 و و ع هال رصاص رم ل رتل | هاا سي 1 رس امص ورتسا رس و و و رس اع لش ساو

 اوُمَكُعَتْولاَم حلصلاقَّمِلَمَكادب "وفات ل ناتتاذقم نالاح اههواهروعتت ضعب ى) َنيِرْضَكُمْواهروعش ءيتجو ا كسور يق
 ةلوسر وار تس

 هكاعنت لاق امكركد اميل سرم كن) 6اَْيهت

 نيقفانناشع!باروسلوق تلا” نيل عصا لالاو رحاب كلذ ىاردا بنتا الو
 الو انقلعاب رض او تيراك نب عافرو لض' تاو ىف نش امك اقوم خانت لعل بال ىا
 ملو هلك ءزعسانإ سم ابكر ملي دعت ا لصق رص ىا تلونف م اولا بسلا نير الو اززمق
 فوزوررصل فص نول |ىاثلاقرصي قلجتولا ار عارجو ار يثق كار لوق بما ةزرابعوأ قر صر قلعتم
 ورشا عبالا قحاب سلم ىا ايرقرلا نمل اعد ا لعن زب قلتبدلا ثلاثلا قكاياسبلتض اقوا ىا

 ورفااايقرانلامداملوق كلاش عا[ عباس تمو ايفر لعن قول ازز لحف راض تلرباو
 نك اياسلخض اود صريرمتلاو توزجمدصل ةفضوروي/ىا حشو قكأر يسلم زصتل او فادح
 يمىقولافلبقان لع فرلارلوق لع قولاف هلعو إما نلضتتللوقرباوتو امنق ماي وكنا عم
 اال ىواصاب ف وزمسقل فطوم مالا غن لوقو قا ايملوق
 لبقامبملاعوبو ابك ايشالل قلاغ ل اعّيرتنا نلاقي ع اجو جو ميلامالا ضلوفتو بدالا

 عروقو ىف لانلاوادرتنار ف نم وبيان قييلعتلا ا عم ديشملاب قيلعتنا زم عقتو تدلك ا يوقو
 رابتطاب تيشملا ناباضيا باسو قيلعتلا || لرهتلا دوصقتلا ناي بابا فلز نك زمنا و قلعللا
 باسو يفق بلعتاإ براضقتلاذ روم ارابتتعاباما ٌةمارعدساون اير ارضفلا رك اور ضح نزلا اف لشكل عبس
 تل ىواصا» السلع وسلا لتحدي اكعيوارمذا مالك ل علل غلا كلل نيو حياك اياضلا
 شنلاو لولا نراهم لاعى ا نينكاارازقتلا] لم تل نم فو زم اواولا نمر اع ونين لوقف
 نواننالاعحراشا لوقو لبقنتما قميري لورع نوفاخأل لولا لاع ىف نينمآ علو ضرعم
 تيك ازب روق خنت لوقو ىف لعل غار تضو ل والا لع فدا تبت ينم[ يف هرضلا سوااضيإ :فوزوم او اولا
 الاع تناىناذ نرصقف و يقتلك وا بنما يضل موا ىلشتنل لعإو نماما لاح وكيع لاو اضفاننسم
 عئاجيالل وتلا نالناتزرقتم نالاعامتو وق كلسل_ جر :ريلوتلل ىف راغتل لعاف نو نيم نم
 دماعالا ل امو, لوشيلا لام ىلا لاقت رقاب ف لذي عقد نانتدقم ل وق حللس_:دريصقتتلاو قلكلا عم
 حلا ينم وقع مركب الا كلذ راشااببا نوفاخمنال سلوق حلل س ىواص »صقل زو قلصوم قالو
 لطتو نو لتحالف دج شا دلك ل بادن ناكمنقو جروزملا لامو ثمل لاعو لوقنلا لام ناونمأ
 ع بسوم ىوقبلالاقورش 2/3 كف ىواص»ا مارتالا نمماق عب مما ىتبتنا داف اف ملل
 و نواب جل باقلا ماعدا اي رات صفو ىقالقتملار نيا فاو هراتتنا و زتكإلا منع ةيدسوم ا
 سم كو الك لال علوث ناله لك«ءاضققلا ةزيئاىتواوجتت ثم ايا دال ا وثشللو تيدباياوفاط
 نيران تاعي قت نو بالكل باو نيكشللا نارها م فلفل ىلا, الأبي دب نبلا

 ليقورفاكر ئاناود لكيت نط الس العشك وزن نعوم ليقو ةلغلاو تلا زيود مال ساللوالا طق
 نيعو الوب العوام نا لئاك اديس قفلو رسل وف كلل كارا م تاايآلاو يأ هراوظظا
 اهلى اً تيم بخ لوقلاعو ازيبمت مشو سيطلا هافلوريقتلاو تير مظفر رك
 كرادن »دنا لوس لوقو ررخ أر نب و |رلوس لس ىزل اوبر لوق
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 ىان اشرب مذنب ءامحر [«االجريإلِراَفْخْلا َلَع طالغ ٌمَّنْسَأ ريع حرم نينمؤملا نم هباعع| ى!ةَعمَنْيْْلاَو طبخ كن
 مسي لمسلمي

 موثزحجعلا

 وعم وص
 ديس د لسد شسنتل

 4 5و م سوهلسض وس د نو ” سوت ع ولل ” وقموجت س2 سس

 ههرتمالعمساءبت ناصر و وللا َنِق الصم نويلطي فن ايم َنوَُتبَي ن
 0 هع كلا طور ىو مب اريل شم 5 هك 2 ٠

 - برجاو ةيئاكىاربذلاهب قلعت ام,قلعتم ٌدْوُجْسلارثآْن فاينل أوسم ةرمإلا ق هب نوؤرحُي ضايب رون ىف كريدخ موو

 ل ا د رم 2 300
 عويحارتم ”ليججالا لمهلتمو ةريحواستبم# ٍةيزْؤتلا ف مهتفص ْمَثَمروكنملا فصولاى!كلذ ريدا ىلا لعل ريم وهال اح
 صح سس ب ب دس سب سهشسيب تت ييسلل

 دس نيس انبل رسيسسا

 ءلوص!هقومس لكم اقتساو ىوق ىوّتْساَي ظلغ اًكدَكْساَم هن اعاد باقر صقلاو بلة دملفاهيقوواطلا هو كسب كمت يرش مل
 ديس سل ا +... عمل كيل

 لكاوم رج ىف جاهم اخ تي 13 ىذوكو ان ال سك بكامل رث دارلو وسو عر

 ىوحبولا نسحإ لل عاووقواوزتكت فعضو ةلق اودي كلل نب منةهقاوقر ةباصلا لك تسل هعارز ىلا بحي قاس مج
 لاررب نر ؤزم نساك ١ ل م عمر

 اسس سس سس سس تاس ل الاسس

 ٍ مكس نم كلانب اوهش ىا هلبقادوبلع ل١ تاون قاعتم را لاوهب اك

 ل راء

 هب الاى مُهْنِم ٠ ٍتْحِلْضلا اوُلِسعَو انما َنْيِنَلَهْيراَدَعَو
 د0 نيرا د كيو تقل موي لا مهيأ نيحب ات

 : | 5 هر وسن تيا قاضيا ديول اهو ةنحبا 6 اجي ارجو وروحي ةروكنملا ةفصلأب نال ضيعبتلل لستجلا نايبل
 ان حالاو جْرِخملاى ا

 5 ..ب وم يهلك ىم همهم ومداد «(سومس قد ىلا دمي زا ىو ”** لاوس رتعم كأ| اع و
 أد ةعتالىا مثرقت ىنعمجرمدق ثم امركم ثم َنْيزل ايي اهسيتلا نيكل وذ ءا وشب كر وسن ىلا يت ةينادد

 ل ا

20 

 دج اق تزن مكاعقب ديل مكلوقل يمس هللا نإ. ”هلدا اواو اهمةائيفب ير وهعغلمما مرو هللا ىكي َنْيَب لعفوا لوقب

 اال ينل اهزحدتم عفر نم ق لوو دبعم نب حاقتعقلاو| سباح ىب حرقا لاربم نق صلسو هيلع هلنازص ىلا لعايبتع ىل [هت اورو معو ركبوا
 كتب راجل ومحجا» لزق ير زرهت لوطا د ىلا بصق مهم د زطرضا 2020131 ننزل اكرل
 ناك م فلن ةيروكن ليروجلاو عفرلاي كلذ ةيشخافا © نومك ال دو يكل ارخأ طبخت أ هل كل لحب كال اذ نود لب, ضحي
 َنْيِنّلا كيلوأوللا ٍلْوُسَر َنْدِعحتاَوصَاَن وصحي نين نإ مرتع هثلاوضر ايهريغ ردع وركب ى ايملسو هيلع هثناطص ى بنل |ددعهتتوبص ضفخي

 نال الج لك بتعمل ارسال نم قري رص تارت
 امتاز وغض ىا نالاعلوق حلم

 ناب من ل اوقع تف ترل ف فلس. ٠١ ةؤلصلا لضرتبتاول نيس يعكر تاكل اع مترباشت
 هيلط_روعلاولانلانمالشقن وغتيل يقف فلذب لو ديياقام لبق تاكووجساو عروب ىلعستيتاوم
 يلع وقبل يللا اولصار لوط رم” ةداشل اطعنكدوحجسلا هرثوي دل ئاتمم بالعز اسأل وف
 ريانوقر يب ض ايبورولملوث ل ا٠رارنلاب هبتو نسشتيربللابهتولص لعنس زا سلاو قولصلا
 الربان كو سشلا مولر وتلا تاس عوفر يسكن بىإ |نع ابطل ىوراينملا ف اورج ا ةرخر ف
 ددرلا لير بوو عيضاو مروا( ب شوت لربك كو هابج ا لك ارتلارثاو مير يجي وبار يوس نو حاولو عروش
 ىلاوقوريإ قلعتا, نسوا ورب رسل وق أ »١ جو ىف ىل اعتنقوا ور الوووه_ لك
 لك يف ككاو قش اردت ىقوربثوا شب متلو ا( شمل وق كس لمتد ورجل اهرباجب اوه هرملا
 جراب ةداشسال | ىن ل اعداو مصر مزز ام ل وسل( ىو ورجل ًادتني كلذ ناكل برعاو لوا ًاتبوف

 ناو ةارؤتلا ىف لول كت قو نيو ئددللوقورخأا تب نوكن ا تليجراف ملت يق نش
 ف اعاو الش ولو ل بجألا لوق عت قوبف زئقيتو لوالا ولن ت وطعم نا عرتلورسظملا ىشميلمو نين
 مخارقملو# كلل ىواصا» فناتتم مو زما عردزبمهرلش ا تور ببعد زل دقو نيالا
 هلم حارا قانكق اقشناللايمتىا عررزلاخررفو خرف لاقت ضنك ارت ليوا لو خرق

 انعلا ىتاملا ف ةيئاشلا ةزهل |تببلقن الركن زوبر زول عراضم بركان زول ورز لص هرزاتملوق
 اكري مزاللوق ىلأ لب داوقو داع هانعمو يرد يرشك اظووف عقاب ورذااماو ةروبمشملا قر ىاقتلل
 ملم لاف[ و ىف متاع ةانق كريب نا اور سانلا ب حبا ثيييبم كرما قرتّوح لا تعضو دق
 ا: لاقماطخ عرفا عر/لبكألا فم جلملاقو تزوتلاف لشلاب لاق ءاروتلاىف مسك ةؤلصلا
 دا اول لايق تسب اىص ناكل اق لاىضلا نر ررت/ خزي جررتتاو لبجالا ىف هك اص تمعن

 رنا ليوثلا عارزلا ضعي كو را ا لا
 مسهل دار ل يعتز ىرشتلالاقايرجاظناو توت لوق ردبارل/رباوص/اطشلاو مولع ١ ب ارشرك

 متم اور ىف رامي كلا عرورتناو ببباولا ق ل اقوتوقلاو ةدايزلا مضروب اميتا عررزلاب هبت

 1 السا/ اولا متو عرر لا رييرخا ىرلا اطشتلا منعت نب لاقو تباوصلإ ى ار وق لس لاء ىلعلا عد عامج فل عفا دورفايوبف اوصل طاف ىو موفي جذل لاق ياىصلا نوع زل ضاوي

 ىنصلاب مين إإ ضيعت سنجل ناييإ نو ىوخبلاءاكحرطنغل عال افشلا حب لعررضلا ع حجو ماين ول ىلا
 كمال مق ناىلا ةراشا قت عمق نءلوق كل كر باعصإلا ف نخ طال د جالف ةروازملا
 ضل ف عيني ار لك و انتل عفوا لوقلاوهدقتن) ى ا وقل حررالا يب لوعفلا تذمر عتنوببو مدن ينحل
 ةولصل| لبق ةلا مول حرنلا ىف دارباج يوجنتلا اقف آلاورب لوزن بسس تاتضاو بلا لاقأأ

 معي امثارضوعفرتارل م مكاوص| اوعفرتالف تمم اصوجو مومتناكاز مما ىف غلاي ءارلاو مال وو مكمل

 طوب | يشتت اضم نزع لع طك انا ىلا ريراشا بكذ تينت مل وق نطل ىواص»

 دا لوس عمرك اك اظريبزلا نبا لاق معلا ىف مآ اوص نوضغي ابيزا نا مكه لعدن لصوتلارزع

 نيلاارب مرتاوصإ ىوضغينيزلا ساس لزق

 اوريعي نام رماف مو, لع لصربق يذاسان نإ كك ذو ملول عرذنالصوننلا حنذي نا ليقاوك جالك
 لاتفو رايب اوبوصب نإ لبقاوموصنأ] ىإى تلا /ل مص كوبنلا قدا زيشناع نئاقورس تو حيل
 لوس اع إم ار نيعب ااوفوكل باها رضي وق ل2 ماسن عد, ل مث اءداشا نا كرإو ىذزإا
 هلل لارإمىات وز ل وعفلا لبقو اهيتور ىهتلاورمالاب لجلك مماورساىدي كان مقتل اتي
 ما كولا اقفدجم نب عراتتتلاوا سلاح نب عرق ال مارب لصون لح وري ةلواج ف تازء] وق
 اهتاوصا تعفن او اير ارت لاذل 2 *لاقو ىف الخالا تدراام ةيكعولالاقف عراقعتلارهإ ليتك ل اقو عرق لا
 اوكبداسانا لا سك ا نو ىراقبلاهاور نورعسنأ] تاو رلوقل اا ومقال اونمأن يرلا اميل اي فكك ىف تلرزف
 ىفاربطلا جرزخا و ووك ودرمكبااورر/كلواور حذلااوريعي نا مرماف ملوريلع ثنا لسرونلا لبق تض (
 تهلك لاب تلرند نيل ااررل ىعلمايصب ناضمر ىدي ليك ومد غنت اوناكممبنا عشئأع طولا يف
 ام ثبدالاف سباع ب عرق الامال ركل اقهريعم نب عاملا مماكوبلا لاقف زما عرق ازرع ان ل وق
 مل وق كل 4 _ لقت» تلرنفاهرتاوصا تعضترا تح اص( تك لك قال وراي اقو ىفالغالا تدرا
 ملوزمدرومز | وربط ئاوص ا اوعفرتالاونم[ن ينل ااهياإي مك يلعدشس لصرونلا عرب وص عفر سيف ل نو
 كار طة ليل د صقيف تلزم ورعشنازو ى ا ةروسلالوا مننا ىف حرم اناني درادو لعالا لوم دروبي

 ناو توصي ؤلس ىزلاى لاءارو مكاوصإ [وغلبتازا ياعفو قطناذا ىا ىنلا توصق وفر تول

 مكر ات قإارو دكار م كيلع تيزم نول تحرك اب هروجو مكصزالس ايلاع ام كن وبي ثييح بتماوضنفت
 تعلن اعب امابقأ عمر رللاو لميا هز تنال لوقنإلاوربجالورل أو هلع راو

 نوكي لبرتوصؤلبيإى مكئاوصاب اوذلبتإل نإ مكيلوقرمطم قطن ذا لو الايدارما نيل فل اءاظا هابي

 نييئرلا ذل واللو نضر عبلانع ف ئدلل جالازوعفم نولي اور مجاز واوعفرتالر عز انتدقو سوت شن لاو
 متو مف ل نول وف لاس لمنى اننا قر امضالا لتس وال( لامعا نال ما لوالاو

 اكوغيلاواز دوصضفخيارب_مقنتيإئ حب كئاوصا اوعقرت اونمآن يلا اهعااب ىلاعترلوق ل وزين دعب مكاو لعرب لص
 اسمر قدا وتل زكيمأى يذلا ذا أوق هلل

 نكزلا دوي انوكو لاعااورباظناوجوفنانتسماءا ىرخا كج ةرفغسو/ وكيو نار لاو ور ضئيل او
 لع | تم ٍةرفخف هدعورباومرمبا كوكي لازوكرو دةررجخ لحج قرف ان ايبا تمالربب وا ككل ال فضلا
 1 جرا مي
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 تكا 55 تأ و كاع “ قد ا.د ود بي تيس. 5 هو ل” يهل ١ اخ 1 | سس سو

 ملسو هيلع خف ىلاو يي تق ادءاج موقوف لزتو ةندلبإ ©ميظعرجأَو ةرْفْعَم مهل مهتمرهطتل ىا ىوُقَتلِإ مول ربتحع | مرا َنَحَتْما
 7 3 ما 301 5 ب هوم رد ا تسد و تام د وعسر سو 1

 طئاعيض رتل! نير ىثد ةرج حوملسو هيلع لطم هئاسن تاج كلا ورَو نه َكَتْوُداَتُي َنيِزَلا نإ ةقداتف هلزندف
 هم حس اماثا 5 و ا 3 ١

 عيفرلا كلاجم هولحف ايف © يووم سنك راقحبو ةطلغب بارعالا نا دأتم هربا هوماعي مل منال وج تلغ قا أان ©« ديو لكز اك« وجت و
 لرر نواه
 لا

 هاو مهلاريَح ناكل مرول] وت ٍنَح تدتي ىارد قم لعفل ل ع5 لبقو ءرادتبالاب عقر لخ فه اوديو يظعتلا نم هربسانيآدو
 : ظ 1

 مهزديو هتبي تناك تل 0[ ةرصم قاطصمل لقب ىلملسجتلء هلل الصودتلا هقدي دقو ةيبقع نب سلول قل زنوت م6" ب ان: نط جوي هلع ءءء[.
 م وارع

 اًومَمَنْيِنَل | اهّيأَي مهدعم) اقام نبركتم اور ات مهوزغب ملستإع هلئاططىبتلا رموز هلتقناومهو ةق سل ! اوعنم مم |لاؤو مجرف ةيلهاجلا ف
 مم |[ رص ىو . ب مم وص . 1 . نهلتكم 2 1-0 2 0 رس و سر انجل

 ٍهلاَهِجي كا د ةيشدع ىا هل لوعفم اموت أويدصت نأ تايثلا نم اوسزتك ارق قو هي نك م هّق رص اونيِبَتَد ريح بَنِي قساف مك ء اج نإ
 كأي 2 ,رّسصلاب كا :

 ل | مهدوع سيم لسو هيلع هللاطدحدبلا لسراو © َنٌيِمِرد اوقلاب لخلل نو دّلَحَق ام لَع اريضت اوُحْميَو نيلهاج ى!لعافلانم لاح
 ا ةيخيمملاناف لطابلااولوقن الذ نا َلْوْسَرممْكَيِف ّنآ اًوملعاو كل نب ماسبلعهللاط وبلازبوحأة ويجماو كع اطلاالا مه:فرب لذ اناا مهدالب : ل 225

 بترملالا بستلامث !هّيوو متم ال ٌمثيَعَأ هاضتفم كِل 5 لع بترف مقاولا نالخ لع هي نوربخغ ىلا رمال َنِضرْبْتُك ىف مكعيِطَي ول لاحلاب 5 نا ع 0 ش 00 ا
 نود ىتعلا ثري نم كار نتسا "تايضولاهقوسفلاو فلا مكيلإ هدد و مكبولك ف هعّسح هيرو ناَميالا يلا بَبَح هللا ّنِكَلَو أ و 5س 2 لس و ا تا . . - 0 7 0

 نوتباثلا نَنوُنِشُرلا باطخلانع تافتلا هيف ممَكِيَلَوَأ هركؤم لقت نم ةفصهتفص ترياغرلا نامبالا هيلا برك نم ىضكلتفللا
 مس _ سس _ سس مص سس ل لسسل سي سس سس سس سل لس

 ص . ب نا عر قوش ورم عارم 8 . هلكت ل رم و كا ف م

 ل نم نتفياط نو م هريلع هماعنا ف 0 عكحرمدرمميِلَع هلئاو هنم ةمحْنَو ل ضف ىاردقملاهزعفي بوصتمر شعم رد َنمارْضَك يح قع

2« 

 حور با لاقتف هفنا َقإُثبادسقر امحلال يف 5 أنبا لعرم و اراه بكيملسو يلع هللالص ىبنلا نا هةيبضق ىف تزن ةيآلا َنيِِموُمْلا
 2 فئاط لكن الىعلا ىلا ار ظن مم: ايديا فئكشلاو لاعنلاو ىديالاب برهغ [مهيموق يب ناَكَق ككسم نمار بيلب| اجل وبلوطاو 1 0 ْ و ش

 وج سمو تميس

 ةارْمآَلِإ مجرد هت حوت قنلااولياقىرذكالا لع اهل غر تدعت ْثَكَب نإ طفلا لل اًمظن ىف امي ءاتاتقنق | قرقوزتعامج
 نال الس لم قرتعم ار سائلا نم قرير تايد |

 ةقاشلاميلاكتلاو نحنا اون ل عابطصالإ الار تال ابناغ ىامهترظ تى ل وق كل
 رابتمالافىابسبملا ل بسلا قالطا سضورفا بف ى وقتما ريال ىؤفتلارومظل ب سايتف آلاف
 ررتق ب حلا قتلا قانماك لاك يرون ادلالا اس ااركى وتلا سى ضنلا ىف انماك لاكمي
 مع الصرنا لوس قا مكى فو ىف تلزنزلا تكداني لا نامل و حيل ىواصا»
 ءاارإ كهيلعتنا لصونلااووانو صتيرإ نييك سباع نب عرقالا مشق موتو قر هلظلا تقولو
 ملوق هل كلا تيفو فتيتساف نوتانمذو نرنانهسم كا ياني تررخأ اول اقو تارت
 هلك 7طلاعبةروجلاقرالا نم تعطقفلا ىو رج عج ترج ىواضيبلا ةرايعو هللع حم اب ىارلعر يا
 النوكيا لصكمادانم نإ)هكدو لامتحا ماقس تل! نانا رف [ئجال ةغيبصبلا ماو لكد «ملوق
 (”انقنا نوب رجب تلظىز ارو ف حلي ىواصاء ابين وودانو رتل كل عاوفقو لكئاوإ لإ لا
 ولج كودانيلل وم بارعالا ةارانل ون كتل لاعبا عج كاتس يضئ اير اع آل لع داعألا

 نيبو سباع نب عرقا لاو ادان ىذلا ىلا ىورومافبو تايم لوق حكت ٠ دانم لوم نون انو
 ارينربصلا ناكل ى ارجل قير اهلل وق حلل لاا باورماو! ند اوشن مزق متنا بصف ناوى
 م شك ب دالا نوثراعلا لاقت ب اؤنلاوءانثلل نييتؤيلا وسلا مظنو بد الا ظفر يقال لاهجتالا سم
 ريلولاق لذي و ف 0 ىواصو» ةزخآلاو ايندلا ةؤاعسو لا تالا ىلإ, اصيل ررباكألا
 ثرام افا ثراكا دمت او لا طلاجرتاورب انو سايخ ىلءاو ناسا نكرر ارببرخ ارت ا يفك نب |
 ونيتقاوق هلل ف«دقكاو تسلا ىبو ءارلا فض ء اتاك, ةتلملوق كل كازا
 اقيسفلاس يو اهتنإز نم نإ قساقلا لوقا ورهتعنإلو قبتحلا فشلك ومالا نام.اويلطتو ريق اوققو تخت
 ىاتابثلا ما وتبنتف و قرد قرير قف ورل و تسلط كرام نم عوف وبي عذلا بذللا ىناجتال
 نؤصبلا بهنلارايتضا تاضلاررق لاذ تخل وق للسلام لادا مك( ببتر ىلا اوفقوتف
 مرماه اوهام ااراعاو ل وق تلك سكارف ىفالكاو اوبصن زان وررقي نوشوكلاو
 ىف ر ورجل مقلا نم لاعباذ خلا عطول لوقو مو لاح ا ني يقامرابتعاي اوماعا لوح سم قداس
 منا بو فلذلك لاع لم يتناول فن بسبع لاروع ناك كفو ىنعلاو يقر ملا عروفرلاو | مكي
 نين مجاب نازي اريثو ل البلاو لج ىف عنو كلو لعفولو ثراوحلا ريل معي الود
 اهتاتئعيطلل ن وك نازوسوانب ميار عطب داو قلطصملا سوف عقل ملاوريلع نإ لصرلنا لوس
 | و اضلات او فتانيتسالا لملاقايرظفل او تنل ضقارنتى ا ماوإإ لامتح الا لهب عن رخل نال

 ف منار منيل وق هلل عا كدديريإب لعلاج دارإ ىف نايا لع لال دود عب عرراضملاب
 نون التكيف اعمل اهرب نا" لكو ناس للعمل لوثر كالبلاو الاوراسقلا تننعل(لوماقلإ
 م | ملوقو ردع ارزلغ ملك يلع نا لصوتلا نود ىاودلوق هلثل يلا ةبآلا قادإم
 امل عفلو لرايبنإ لعونلا ميتيىنلا ىا بيترلاى ال رقواولعفترل مكتإ ل عفلا مما ال ىا بيبا
 ناالاب ل ملاو نال لا, رارقألاو نانجلاب قلرصتلاوتو لعاكلا ىا ناميالا ميا ب بيل لح
 ىزلافللامكيلا ورلو ل اقف لزلف | داضال مهني ا ثرزثلا لاصغلالع رن اجب ناييلا كنا بسجاذاو
 للا ءافنءومىدلانايصعلاو ىاسللابرارقالا كاقتمومب ىزلا قونقلاو ناتكلاب قرصتلا كيا موب
 كرتالأد ارم وّيار عفو زيفللا نور ينحل تي الارسال وق حلل ىواص»» ناكرالاب
 ىب باو! لصاعو بعقومف تسلفانبإ ةدوقفم ىو اتاي او ايفل املبق ملا رعبام تفل اضطرت
 ةهصرتغمترراغرق ناييزلا ما بج نليذلا نال فعلا تيجاول:لصاع فلا ثنيجن/ قروق
 لق ويملاخملا لوك هاضضتقل علا ىلا قسافلا كاررتس الا نم عقومىف نكت عقوفم لد مدقتملا
 ملول _؟تاشنالا اكاوعمس ار لكولع او رهتتيلمل نزلا نيططاكلا ىينمؤملا نابيالا ايلا بج
 ارو ببيرطامبال لوعغم نوع لا حجو لاضفاررصملاوررصمممساوب ذا ةحاسملعفإ ب ونشر صم
 ىواصا» قوسفلاورفللا لباورلوسورشناردجو لخشلا ةداعسلا ا لعرينتر بألا هزب ىف و ضارتكا ارنب

 | صني ابفو جا ى مل وعفملا لعب صتنت ازيا ةرابجد قمل بوصن شر صم وق
 مب تاو لوق نم ضارتخا اههنعمارفازز للقو كايإلامكتلا بسجن !نالو لوق امبرصا نابجو
 حرراشلال وقفان لعو نجل ضغنور لعل ضف اور اتخ| ف ل ضف ىارلوث تلسشس كا» نودشالا
 قتلرنلوق لل لت, لدصن ل ضف اضفالضفاررصمواتماسم عرولر يف لا رهصم
 نب ناك _|وقملسل__نبلار« نا كن ازجشلا رفا رام باركر يلعدتلا لصد ىبر يق
 م السلاريلع ربك تروضماو سوالا نيب شردصل انى ف تلزن آلا و ىواضييبلا ف يطابق
 الث يرملا ف اج اكل م رمل نكض بقا ذا ماو نمو ى ابلا نا لكل دت ىبو لاغنلاو تعسلاي
 ملوث لل م تىلاصللا ف ىتسلاو حصل[ كام عبريلع ىغلازم ةنو اوم بحجم شاور لم ا ىلا
 تنبناتلو هلك )1 حرارصلا قالا تعامب ضن عسل فراش رحت اي ضعسلاو
 قتووك زوجا يلق تلوق سكه ىواص ارد لجيلا ةباجالاو تحصن تبا ىازماهبسدعا
 لات الوالاو ليبغتل ولتفيىجب ل وك ازوجو نا ىلا ىاإ رعب ةرمت عاب بصنلاق ةياغلل انج
 ١2211 ٠ آلا قايسسب بسانما/جاظناوج ميضعب



 رجحلا ظ ةارك | م”بكدمل

 2828 سور دريك تغار | قتل م ري أ اول طعاف ةمسص حاير 09290 وسو سورا همر 00
 ندىلا ها ةَوْخإَنْوُنِمْؤَملا اَمْئإ © نيطيقملا بحي هللا نإ اولثعا اوطِسْكأَو فاصنالابليعْلاب اممييَباوحِلَصَك ث مان إك قحلا
 ت1 ١ ىرشوكم سور س ل سو 2111 سى وررم ور و مسا اير سا و ع رثرسكو مص رس سو لس ووو 8

 ؟تلزن ةيولار كسي الاونمَنيَِلَيأَي نومي ُمَكَلَعل حالصالا هيل افا ةيناقوفلابمكتوعا رقد اعنا ذا ٌمكيوحكَبارمْلَصَ

 اوُنوُيْنىَسَع موقع كتم لاجتكىا .موكراقتحإلاو ءار ددالا ةبرخسلا 3 ببهرصورامعكن يملسم ار ارقف نم | ور نيح 6مل و ىف

 اضيمكشعب بيبي ايبا ويقال كش اورو ال نايكي نوم كم ![سراودللا دنع يَ
 ا ا تتيح يح
 زيانتلا وزملْناو ةبرخسا نمروكنملأ قا مناسب رفاكاب قاف اي هنمو هركيبقلب يضع مكضعب وع ديال اوكا يادي
 اوثَم نبل اَْي(9 نويل ٌمُم كوك كل رم بَ مل ْنَمَوةداح ةروكتل قسف هدا ةداذالمسمالا نم لاثبَنالا يدب قولا

 از نيو اوادذع تعلمه. اعمو نيمل ىلا تادوعاوعبتن/يئاتلا ىددح) هنه ت نحاس مه نمرجطي دوف
 ءاتايح ىف هبايثماذ ى ”ةوممركَف الوب سحاب نشتلا» فيفختأاب ًْيمِويِحاَمح ينل ههذ كاكاو ةقليرئتنركذي

 ك0

 لباق ٌباّوَت هنلا نإ هنم اوبوتت ناب بايتتغالا هب اقعى ١ َنااوُعَناَو ل هالا اوهرلات هومتهرككى اذا مكيلع ضرع رقو هتامه دعب هم لكأك

 تاقيبط_طءاونفو نيشلارتفب بح عمد ايو مك ل عجو ءاوحد مد! ىثأ ولو نممَقلَحاَي] ساق

 ةرامع ارق ةليبق'ةن اتكب عش ةميزخ هلاثم اهرخالئاصفلامث دانفالامث نوطبلا ثري امعلا اهدعيو يوعشلان ود ىف ٌلِيبَتَو بسنلا
 ك0

 و بستلاولعب اورخافتنال ضعي مكضعب ىرعيل ى!نيئاحلا ىدح اهتم فز أوقراعَ هتليصف سابع (ثاخحناه نطب ئدق  يعلا رخكب

 مالتلاو قولنا دلمماعط لع مارابرلاكوارادا ب ىو لعدشنا لدصتلا لولا ا دس اثني ررنغ نو نا ,

 ردلا لوصول مارارفإ امرافل عيبا ناس عتديولالاقنن لا ردساراف نش دنعالاقنأ | | تل |سجل جريتعمل اريسس (نتتل | نم ةريي رم تاريح

 دقارلا/السلاو ةولصار لل اتف امال انناالاقفارلباوفا يف مل قرير اء ارب لازم يلع تلا لمص لروهانمارقا نا ابر اشااوامعاملهق حل
 لاق لير شيك اق ف اكاو عنك[ لوف ل ىوعسلاو بام تل زف يتب ١ واصا» يلع منبجاوناكف نوطس قاما لاعتل اقر اجو انعم رقت الكب بله حزم

 رقق لوقتابرهن سبل ناو تدجتغارتف ل وشنأر هيف اكد لاف ل وقاام كغ ىف ناك | تار ا ليف ركاب فل اصملا تمزلاذاف عرارتلااههندبحقتل نمل قا اصبت ازدلاب نينتارا صحت دكوخ نباص اى ويف
 ارو ٍ 2 #ت ا ثرتلم اة و 1

 0 0 انا لاني نوعا ليل زوالا ادع بحي امل وقال لب ماسقورتبي عاطا قرتلااوت فو موقت ل م وتر نههعي وق ىلخ_ يواص, لوا غلا وبي تناكلخألا ناب
 0 را دي قرم لج ديرما !ءانعمائذلا منش لاب تاغلايبريتو ريد سال أ | يم( سانا ها اخ لارا وقنا ودق موق سل لو سك ىداصا ملا ميلكا نع
 قكرصتقلم/نااهننو كلو بحيال كيعالا سادعانإب راعشالا ورم! للا لعفلاوانما بهو تما د از و ماصع جرو موصل اعتب لصالا قو ءاستلال جير وماوقل اجلال اهرّسلا لاق ءاسنلا

 داتتي لصاقح لميت اابنسض نا كاسنالا لعبا دانا ملكي بايتغالا يأ | رن لب قو ناو لفي مل قف لضاد ءامنلا تناك يلا ف رم اهل وقنا صاصتنا
 ا فش تدعو نا هرلئال ة اتق ع داع/فنو لورق و ىف مباوقارا و راسن م نصي اموقا + ىرو| لاه تسلوىدداامو ه١ ف

 وموت وإذ بكر يخإ فجل كا بكي للم بت ادعا ناي مييرق ابو ربا موا ملل نم لاى ىلع ا رار ل را لا ل رم ل
 كام” كبلا تاق ترفلا مو لنوم أر اوك 7 قتيل م قا 0 ا ا م

 لالي جالاتيىا اتييدغسلكاإ سيك عالاوا لأ ص لاموبتد عفانلىاريرشتلا ولو هلع | | ا 1 قارات ىف 17 0 دم
 تيلريفابسكلرلؤ هلل كي ليئارلجااو كري باتا تارك كيلو أ | يري
 ب ل2 7م يب 3 ناشلل اعاظ غدشساو دب لع اسلم ةدع اورو مجالاعر ندرعا ورب مادق ا يالها ريووتلا لع

 ممل كب كارير لوقو يف لالا سانا (ثع شدد نه تسييلاك ندين ف تال سكك تسمي ايدارلاف ملول عريف لص اتحالاولرقو لالذالا ءادذ الاله تي كرار »٠ يلعاون زنا

 موق هلسلس لجني تييالو دنا ملكا بحالك راكم ابيفنسالا ا كا داش اللوق كلعاو ال عجل بقو لور نعل ف واو نماخ لايرلاويوجرساموقلا نإ ىلاتكذيراشا زك مكب ابر ىا
 هرلواوينتبافدوتتر اك االاولاق اتييربخا ملكي ن 0 اهبل اق خل هوتيل ىرواصا» خلل إ ل صال ّققاول اوما وءاسن ساس الو لوب تباع لاعرلاب صيبصخ لكل وير غل

 2 -رمص, ىف : قت ادعم رع : .لار هير 7 . 5 2. تر 0 1 مو

 سود القاعلإ نع رسكم لا زاهد طق معسل يلع عرق, مقل (ن نادرا إل امو و بل | كاسللاب ىعطلازملاو وسنن لا ب اراضعي م. بسيف ةرعاو ضنك ينولا نالوا باع ناب عي نأ
 موكل زرت سم علك مجمل د الضر ضر ملقم > ناسنإلا الرو درك ف | زلم وسلا بقالا, ص تول ف واقلطم بقل غلا قبلا اونبانتالو ملوث كلش نيلازا»

 :يازتلاةبقنللا بلرتإ زينل سوماقن فو ءوس ب قللازبلا ىاؤملا اوباخالو رمأ يقيل ىواشيبلا
 (ًالكوالايبقتلا| نمر اشإ غلا حايحي اتت لوق فلعل ١لاوالإ ضع ض رقم سيم/نئاسفإلا

 0 ا ا ا (نقاقانس تلامسا اب -لؤملا ةراعتسال! باي مدا ىارستملا ىا لش لصق . ل ع / ع
 اسيا ومانتانب روز /كريلعشلا لصلوسلاول اقف بن قامارنباي اوتو دي ىلا ديفا سمن ملي عر لص زل اواني ردات ددزفاو ربما الا نافل رت ىا لوف تل - كرام, (للابوا
 الا ماسيلم شر لصرلا لورا كم فرب ناعأل سايع با لاق دعانا سانا اري ليووعتا لرتاو | | كلر اعنا ناله دعو تدم ا رتوتؤايلع د قمورخأ يري داروبشلا لالي هلق لل كم
 | همز ل هارت وو 8 رك ةداعلا ىف_:لكارب قسفلا) ٍجفصو كَل !ىل اهعاو نا ىنعل ذاع ورك يق كال بي

 الآ ىرالقوا ضب دلال لدا صيعلاىإ نيديسا بياع ل اقف ناف تيار لن ل عاطع تح لك ىف لع ّناوط اتصالا غرد ا ةرانناريثللا مب نعنادا ل وق 70007

 نانلابيالوق هلل لت انذوتدوسالا باغلاازلرطوجيموار ماشم وب ترراكلا اوتو يلا | | ل لل املا وطاينع 00 200 "لو هلل قر, ةقضنة ريم
 رهن ازاربفيب .لاتف:بللال عر واخ لالي وقر محفل موب ناكل ددإ يبا رزنما نا جر هرخا م[ كت ان سير اوريرمككو ني ناومو ماامبرعا نانظونلغااىروتلا نايفس ل اقع عقليا تورط

 تسلا تاقبط نا بستلا تاقيطلعاورولوث تلك نيالا تعاكررغ لع نا يو دوسالا | | 0 ا ا سك تلاد دة 2000 9 فلائالفة لك ب فوصو,ض عبلا كلذ ىا ننال وو رملوق كلل هب ماكتيإإو شفي اوبتما
 ا رز | | لعادل هاور قسافل بغل ثيبحلا فد دوال ينيك نم رف ل وثهلش كرا
 لوح ليقوم سما ىدلا لك ركنا لق قسفنا لبا او يوسي خلا لبا ف ئظوب جرايزلا لاق
 ناو ممابسيالاورب ملكيتو نان اوتو ماو نظولانلغ نظن ىروثلا لادوات انما اوبن

 ةايقلاو ل بقل ع يتبعثلا لييمفلاو وغلا او نطبلاو ةراملاو لسّفلاو بعشلا ىو هبرعل االعول ٍ

 ير ديب نانلو ب عش ير جل اصفلا عمك نوفل وذ اوقل ا عيج وطبلاو نوطبلا عج ةنرارتلاو ماعلا ع بج

 باطاو يفق لاب سم اوبو سمان لعقي رسمت ا اوس ورلوف للكل لابي مهكتيلإو ظني
 لاى دبارصلا نرد ناىوراضعي شا بتال ول وق لكس. ئش بطل نوت

2 30007 

 ل ص

 4 (ل الا بس ى .

 هيقرغت لنه مهرتم قأسفلاب هدا دبر تامهو نينهؤملا ريتا لهب ءوسسلا ظكوي كو بة متم ىا كين نقلا َضْحَبَّنإ نَا

 وو ب
 20 م0ميِوَك نيماتلاوتيوت
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 | املرالا قاذكاوتس تشن ل بقنا ىلإ) بوعشلا تبؤ كلبصف سايعاو زف م نإ لبا وهقو ةرام
 ا" نادلاب بيسيعلارؤو نعطلارلا راو يم



 ه.لك ره بى ل

 اتيولقي نق دص نم سس اىنب نقرفن ٌباَرعالاِتّلاَد مكنطاوبب ريح 2 يلع هنا 2 اوللا لسع ممر (ًنإىوقتلا_رخفهلا منا

 < | راو مكرم مق وتب هدكر نا ىلا طرت ف ما اش و موا  ءءإلا ينفك رود ردو ماماوو و494
 وهلا اوعيطت ناو مك هروب سنكل حالا ىلا كيل كأحد ىااّنلو ارهاط اندقناك راسا اولوُكن حلو اوُمصُوت مل مديل لك
 ش 1 ور# مالا عووس 37 واظرا ءروس و س م نيت ”درك ير سوسو 2 ل

 نينمؤملل ٌيوفَع هللاّنإ اش اهرءاوث نم ىا ركل نم اصقنيالافل هلا نيأب وأ وقمع ابرك ةديغو ناميلاب ُهلوُسَر
 | كافل فاولشيمل اوباَترَي ملموس وما َْيِلا دعب هبجرمامكمهتامإ ف نوقد اصلا ى ا َنْوُبمْوبلا امكارس ويح هناا لص اوم يود ودق وهدد راب ص ىقسا سو 4 ف يلا

 ب 0 . جراوي | هقاسر ٠ ل هما ر )إو سوع و همر و 00 8

 مآ دجوب مو انما اولاق:نمالصهم اهيا ق©َنٌوقِرضلا مم كيلو 6” ق دصره طي د اجت هللا ليس ف مهسفناو م هلام اَوُلَهاَجَو
51011 

 10 تت أ

 و مموا

 يام ملَعَي هنلاو انما مكوق هيلعمتت ١م. ةدورعفتلا ىارعش ىدعمب ماع فعضم فييرا ٌنْومِلش ام جل لك مالسالاريغمدزنم

 مهتم لاتت سحيم لسا نهم هرربيغ تال ل انقدبغ نم 'اومَلْسأ نك يلع ثدي © صيحة ئس لكب هلناو ضال امو توصل
 00000 اااااااكثكثكككثك 1 5-3 ص ب سل ل سس مااا

 ور يت ا ل يك ١ دس 1 وطول م ل 1 . 03 ٠ 57 واسم يب و ١ 21 2 | وثب 2م ويلا 5 |

 هنن ]نامل نه نأ مكيلع نمي هللا ِلَب . نيعضوم ا فن ليقر نقَيو ءايلاضقانلا عزنيب بوصنم* * مكمالاسإ َىلعاٌوْنمَتاَل لَك

 هيلع خبال ءاملاو ءايلاب مق نلت ْيِصَب كلا واهم باغاد ى) ضنا وتولت بيدي نإ انه مكلوق ف ©ٌوِقِر
 ىلا زيك ل مرق بعل ا نهر بلان يال 0 7 2

 «ه©ر ةإ ١ 1 نب © هه ىلإ ١ ىعها ىلإ ه» ! ,/ ”جه هه

 ةيانوعيراو سمح ةين دمف ةيالا تومسلا انقل لقلوأ]ا لهو 3 قروش مم
 سو هيلع ةلارص مح ”كمرافك نما اممنركل يجمل نإةلاَو هب تدار عملعا هللا ٍيَيلانِمْحّرلاهَئاهَسِح

 ممل

 و هللا ا. ١« بوو ا” كا سس ع .٠ - 5 أ 5 2 بي .23م وو 70

 ءئش را نالا|ّن هه نورفكلا ل ايو ثعبلادعب راذل اي م هؤوغب م هرنتيرمهسقن!نم لوس وكت ٌكِنئُممهءاج نا اوبجع لب

 هحبلاوةياغ ف 00و َك إذ عنج 'ابارئاَتك اَنْ فيمججولا لع امهنب فلا لاعداد ةيناثلا ليهوعتد نيتزمهبلا قيقتن 5| بيع

 بَل نارقلاب ْنَحْلااوبَّنكُلَب ةددقملاورايشالا حيجيف ظوفحم اول ايه ©ًؤَح كا اكدثيو "41و لك اج طنا سنت ا ايدي
 "ذر ايكو نضأك ةرمورعشت ور عاش ةرمورج ورحار» قرم اولأت كرطضم وجيم ومآ نارقلاوىيلا ناشف 0

 آهرببعت قوقش 0 جيورف نم اَهلاَم و بلوك بدير ويمعالب يبس يك هْوَف ةسس املا لإ ثعبلااوركأ نيح«لجقعب نيريتعم
 « ماك فام اوتو اتا < اود سك 0 7-9 0 هاضالاب بوسع ير لس ٠ د
 لك نم انْدِو اننبْنأ و اهتضتشلا بحب ىداور ام اَنْيَمْلاَو ءاملارجو ملك انوجيٍد ا دم ضيلءامسلا ىلا عضم لع فوطعم ضو
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 ديل

 وز

 ن اقثألا ف لاق ةراتقو سايعنإإ نى ورانلاألاتاولساانتتامنقلو الارلوق" كلل يواص»
 فكذب راشا ا يرافك ما امرميلوف كلل نالها دوربلا فيما ةئاهتاوريختو مكلا رتل
 مر اص نااوبكللوقل ياي اناس اد قلو اهرعباص ا ضال ءامب هر مقو تدوزئرستقلا ب اوبن لا
 ينم ضوكألبقام نال لو سافل ام رلوقوموا ممالكلا لوط اللا تقزعو (ةطعر قلتو مجرم
 لمت عروفولاق تخمر عب لعفلا نإ عبق بتحط ف قو ابكر سعال ادق لوق ىلإ اهضو سمشلاو لاقابإ
 (ًاظنوسسلا بعبلاو دعيزشلا مإ اوكا ناب توزحت مس !بارب كب ار اوجريةهلك
 مين تيرقلا نلعب لع رفا انر“ لونا الولاولا# ثديب قصاقلا م يوقعل د ريستل ب اري وسم نما
 نالاسلا» مسيلع/مااكلا تلال دل هلل دف ث ععبباي يلا عييرنائا جرم ل 6 حلقه ىواصا»
 قنا, لعيد مطل نءنلال عيترلاممتداعبتسال دروب و متانة مداسبا سك لكامل هلا
 ملوث قلاع . كراس ءاوفاءالايح ا متت لع ارداف نلاكم إن اظعو مجرم لكأتو قوما د اصبا كلي إلا
 ظوففو اهب اتكادنع نم مر ايشمالاليصافنت_هلعرتل م ماكل او تلاع لحب لظيفح ب نكن رزكد
 راسا ق وف اوبل جرعنسء اضيع ةرو ندوبو ىاطضوفحن |حروللاوببرل وق نا ىواص يع ع بطل
 برضو ىواصا«بيرغم او قرنا نيءاير ضرك و شرار و ءاهسا نيتام لوط:علاسلا
 برو بطخلا نإ ىزاجدانسالاو أ برطضالاو طارتخإلاو قلقلاوراسفقلا دل حررلاءلوكاقلا ف
 لو جي(اهفتسالاو لومفملا سل اعني[ انني تيل لوث ىلسشس_ نالاكا, الا السلا
 اهل قتفإلب وعلا, ءلسابنا ى ا قوقش فص ينل وق هلسل_ سلال رارقالا لك بطاقم
 رلوتوراهسا و ظرف فار ريتا ذا تلوعفلا لع بصنع ضوم لعل يقلل سلال عررص الو

 راسا ا عضرم لعل وق ى أل جدر ,مطتنلا فبقي لحب نسأل فرفع باوصلاق عقوم ال تعبك
 هرب اهسلا او ظل فايزه ! ذا يلو عقلا لعب صن ضيمو

 نال المج لع قرهتعم اس نتا نم ري رص تارت
 /وسيطعرا لسوتلا لع كك وتكرر 7| اهرتليجت | ةوأقو + ايراقرساق يدفن لوق لس

 عم قلرصتن ايإلاداماظ انرقثا ىارأوق كل نسالك ءانطعا ولوقلو ةقدصلا كودي بيو
 فك /مالمالاب ملك يلعر تا وص ا لوس ىلع تفضي ززاو كل صير وبلق نبيا طو دقت
 لبن ابإللالوصخسقو نيل ييرلا للا ىلا ةداشا ميقا زل ا اولاسب م ملوق هل
 مرر قر داب لوق لل ىواصا#»ف كد لعاومار لاقت داك لبقتتياربفل صاعو مى

 لملاك ارو لاح ركب اوتويوى دقن اوستو نايإلا ىف لوقداصم نأ قيل دانا لس قدابتب كا ىاأ]
 سال كن ايلارّيآلا نمو رلاتلاسكب اولا حر اضياو تَرْا هز د مد الت يلكن امإلا سمس
 تلزنا رخل امإلا مج اعوا قف بسارعالا بنت ضيعت يف وقداصنام«كتلدارل وق عكف
 لزتاف ف كوريفصب دنامكو نوقداص ونموتم نوفل ا لوس بارعال تنتا ناني الا كاتإ
 اقرعتانبلو/مالعالا قحاب لعتلا نإ ىا لت عضم وث ككل ىواصإءءّلا نورلعت|ل قدا
 فييتنلا لساراواتفرماولا ىروتيؤ حلا انبوب وشو جبل ون نكس كمءابلاب ىفاثلا لوعغمل ىلإ
 اى هانيما/انمآم كول وربتأى دورت وقور كلا تركي لاورضنياداوا نيننألا كرست انبجال
 فكاماراغال اضيع ى راي ل/ لاو م:السإب ىنعئاوملس/ ناي ىا ا واس نارمأ وق حل هرفو
 نلواومس ناار دعشولا ىف لوقو عضاوم ثالث فاتمبثرموتسوبفء ايلاوج ىلا ضقاؤلا ىار قلو ل ق7
 لثلوؤ سلا ىدعانباو لوعقم ا ع,ضومىف املس( نإ نايسوبا لاقو ناو كا عم ديوك نع او مارب |

 تنك اوريرقآ لعلبقار تلال توزحيراوجناقداص منار وق حل * جر »كالا ىلعاونم
 و نيلوقلارول ل عالى ا تيم لوف هلل نينار« مكيلع ا د اقناتاايزلمكضاع اف نوقداص
 نيوقللا وو لينانقار قلو الاو | لوقي نإ فم بس نلا اكغغآلا لوقلا ل ملغ قنو الل



 الأ ٠

 1 ّى ١ ممر +ب< ل

 م م ١ نكرم ف ل فم تاع _ م 0 0 57 شي . ايا ١ ع هلك 3 كنق #

 َنماَيَْرَن وانتعاط ىلع اجو © ِليِيْمابَع لكِ اًربكدت ىرْكِوَّو انماريصبت كل ذاتلعف ىا هل لوعفم قصب نيس هيام موب فنص
 قا دما ا ل ب مح

 71 5 ا الا 1
 مطار دقن لاح كلاوط تب َلْخَنلاَو وحلا © ٍيِوَحلاةمزلااَبَحو ندتاسبٍتْنَج ِ+اَتَْنَي ةلوبل دينك صرب أملا
 0 7 . الرس وس يوه .. لالا وهل

 ءايحإلا نه لثهى ا كرنك ثن ملا دركمملا هيف ىو ََْب هب يي ه) لوعفم اأو يذَر ضعب قوف هضعب بكارتها
 ل 22و99 و راي ل 0 2 ل اى يل 9 1 مورو

 بعت أو وف ىنعملعفلا ثينان“ جيْونموق مابك تِبَّنَز ركذ اماوملعو اورظن مهر قع اوربرقتلا م اهفنسالاو هن وركتت:قيككروبقلا نم نومي
 7-5-3500 ووري مايو لل ك١ 1 اس ادني مئارلوق ىلا ل

 د وهموك هاعَو أصم دو مومو ريغ ليثو ناوفص نب ةلظنح ليثمهمدو »ماتصالا نو نعي هرمش اوم اهرلع نقم اوناكرتب هولا

 4 - هها م م 2 : ب ماا ؛,ةد4 سم ال رد مام موصول

 لق كوب نكت السالا ىلا هدوق اع5وملس | نهلاب ناك ِلَموهكوبُيمْوَفو ببهشم وق ةظيفلا ىا ةكيكلاتسكاَو يو طوول ناوْطإو ندعو
 1 نى

 1 رشم تع عت كرم لإ ل
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 0 نا”تتايت يحس 0 بيتيسل
 نخاع كلب ٍشيرقفكوم كر سم قيضيالذ عيججلا لكي |نعلا لوزن بجو جيعوَّقَحَ شررقك لسانك نروكلملا نم

 ّ مكه هس عمدا لا عل 3س وس يب وم أ و 0 5هوذؤ و 4 00 س١ هلك ط جتا

 نحنريرقتيلاح ملك و ناسإلا مفلح َنَمْلو ثعبل اوهو ير قلَح نق كن يسب ىف مه لي ةداعالاب ىعلنالف هب ئنمل يا لولا
 يي إب || يادي يي مسا

 بسس ” كو ال ل ملل دنس 9
 "3 لقا ىف دوك ملكع رددإ م رك 2 ةكئيسصي م4 + ءحبر هك ب تكليطئالف لال سا 5 م وم .

 ةفامضالا هيرو لْبحْلو ملاعب يل برت نحو هش ان الدرك لاو اين عتللو | ةدئازء ايلا هيتس سه سوست ةير هومر
 سيم كلو جس لس ا' ملوصوم سوك وكب لاسر سفلي إي سس ل كس لل اننا نا لازم ل يضوص رس كس: يي و ع سس“

 نرَع هلمعيأم نآسالاب نالكملا ناكل نَا تو لقي ودمر ا هبصان أ قدعل ىتحفصل لي برولاو نايل

 لكورض أ> ©َيِيَع ظفاح ٌبْيِقَرِهيَرَل لإ ٍلْوَق نم اكوام هلبقاد ربحت ا رموهو نعت ق1 ٌنْيِعَق هنملاَمْقلا ٍنَعَو نيل

 م وصد اش ل رس و ريس ري
 دسسسل

ا سفنوهو ان ايعابرلركتملا كاري تح ةرخيلارما نم "قحاب نرشو هترمغ توماس تراي ىفشمل ىنعمباىنم
 | تنام توللىا َكِلْذ ةدشل

 باء ديو ولارسوي :

 تسلا 9م رق 6 ا و روس . ا اطود ك 2-0

 اهَعَم رشحلا ىلا فتم هيف ْنءاَحوب |نعل اير افكلل يعول مؤيرخفنل هور ىإكإذ تعلو وُشل ىف خيفنو عزفت» بريت ني هنم

 ندب اع ايا تيسافلاب لوالاقلخابانصفا ل وف كلل كرم اعتز نبك يلو هلك ف ولا نا 1
 (ضتسالارلا اينو نم يلا ىدعا تنك فرجت تلو أو ق هل يفتر ف ارد ووب رض نيل الج لك جربرعم ريس (قللا نه ةري مص تار

 قايم لم ضطع سبأ 100 1 دنرش ناءداشو رن جرت لوق ول
 ريكس ةداعلا فلا يفاد ديرب قلن تو طلغ ىف لب لوالا قلخلا لع اننندقن نيكي ربل ذاك | | لعاو يلد ىلا زر يراشنا و يرسم هب عروق لس حرارما فرس ىنجتناو نجت لاقي

 لسى اناعايريمظلاو_لوق كلل ىداصا» تاداعلا ده واهات و وه ل مرج هانا ا
 ام ناضالا ايديال ومالا ريو هددحت ة راند اهئدك_ةران ةنداحند تل اكم اهب رجب يصنف خم ناسنالا مت باوو قصير مان صبى اردقم يظفل ل عقب ار وصتم ل بقو ماتا يكسو مام ريصبتلا

 فذ( قتدقوارتوااريب بليت علا اور لا ىف خل ىف بليك بابو سجابلاور طن مسد اارشو عبد يزأرقو إب ار نيل يكسو قصت اذ ىا لوعفللا نم ام ليقو يلم و نورصنائا لالاعل قو

 اقم نس ضلك ماقناوم لب ئتيجالهّا كالاك ايبا برقا سولو حلل ىداص#» | ١ وى لوقوإ انينب تييف لعاعلاو ىارل لوعفمإوقنريبص وتصب باكا عرلاب رو قصب
 الا ,تنكامإ تاو لعنة لاق نيج ةفرطع يقلل ثميصر يؤ ةلراصت ل صتا هديك يلاعت رف | | مما او رفاه انتل قوات عباو نيرا انيل العنا لماع يفت لاك
 | بسيلإقلط اهدا ىئيميرسإلا بق كفاكم بقتل ويسيفف زل هع لوق عطس | ١ عرور ىد ىلا نت طلع عرار وق ن1". جيررصلل لبق لحتنبك لكل وق انش
 ندرك د يمافلابديرو الج سلو هلا لوب هلغلإ عب شل بيرق علإ) بديسملا ىلع حغيصإ) نايلوراقلب صن دقيصعب امر لج لاقو ىواص/”فلايمللا] يشل غيصلاف يبلعلاقاو

 كابتليىاتيوذغايرلوف هللا ١ حرداشا هلل كايبروامبتا لاقي قنعلا قريبة رعييدعلاو | | ا هراشب عيرتلا بدو ,./وق هفط_ 1 شلون ناو عرجترلال صا لعرام ملاذ | قلابم
 ملوفن لل يواسا»هنبباونكاسنالا ]م ايلكورتادامجدلسو داس ايبلقو تأيلاو تانس ئقيتو نال حتتم#وتو رسفلالا وتلا عقاضا( لس شل رب مسلط يتم فصلا تماقاو ىوصوم | توزع كان |
 فكلذ عب ”لئالل او لعن لولد عتنلا لعق لطي يتفخل | عانت َقلطا اليعقولا ى ار شي نارعاق ىاريعق دق قكن الفلل لتغاا ذا ةئاعامن عملا تاضملاو فاغللا ني ةرئاغلا ىضتقل د فاضالا

 دعاقلا شل تو لباغلا شدا لاو يلع ف ثلا ةلالمللدالا ننس ل يتو نيل لوقا ورم | | وي شرور اسحب داش سوار وصحلا لو حلا لج م جز ارادو دولا لح
 ررغشوقنا ىلا براظنا نانعاق ىارلوق لكك كاب تربيبال ىلا مزاللاىا ساجبا تعبر يلج حقمإ ىف لاطىلق با نانو دقت تقسلاقيزلا اكسل غتاورلوق هع

 رتل خا دريت نيسان ة يدق كراردلا فو نانئالاودصاولاريضىوتيازيف دال كلا مامر ||: ىةيسر ولدك ىواص/ ملط ربل عرلا قسلو قساولو تاقتساي ع جاو
 بقا ومةلوقد سلعيططعقا اكس او جرييقلاو بكا و يلطف تلا اال لوالا تف يتتشما هلأ | نري لرد لسعر ذإ لص م ركواوا فام وو ارطفلرب فاو الاوطان تالا
 نايت ناببقرىا نشا فيتعلاو بيق ىااهت”لمل ف هلل ل نايقنتل قلبت ؤاوبو | | نس ازوكدايللاقزرل وق حله حرار تضر ندا: جي ضف ضف ل 2

 امتلك اديتنسو نايم امزناب لاف وصوم اكلم لارا ىنعملاو ى شم نعم يكول نلاش 15 اوك ازوكو قرود تابنا ناز انتين حض مسار صم لوى لاو قرا اد (عللاقو ردى االاع

 ريانا لام ىلع حام لنكو ذل ىف سال ر اوعى اذإ,ةرافيالف ىارضاعرلوقو مينو بير اب قدما | |. سيسم و اهعلاقزرعا ةزعاز اللا و ددصملل ل وعغماماوررسملاب قلعت راو فداه ايعللو زووم
 | ايزل هلق ىداس ستارك ياعيد فستتسالول كلا ق ريا فاذا | ل ىو ةركدلا ىو بقع كى رو زرعت رديت تالا ابل زيك هيب
 مارق حةرخالارما نم نكامالا تضتو تأ حل طابلا باقم قئاوورمتيز اج فلوق اك يدعتنلل سصصٍْقرف ىنرر لك لكي ويقو ماقال بينلا نار يخص لكس قزرلاو ينل

 ترولا ةكجعر فتناو ىنعلاليفو ةءرشلاس فلوبةو رنيم تيكر ةزخالركل اى قت ان ايعابزرلتلا راش ىااتنمةملبلوقورارلا تكد, يادي اني ا ورلوق ىلل جا؛ ببطخو يق قزإلا
 ن كولو لع لاقئاوبىزلاءارجباوا تولاب اي ليقول س يشع ىدلامالاقيقح| | قب دلو هلأ - ىواص» جت جروز لكس تتبتا والا كذب تبدو ترتناق تسلا
 ثنا نومو م السا لع فاسابق حتى دذلا نرقلاوروصلاو توما ةرككتء اجو لن طكروصا ا نإ |ظن باو اا وب فو هاهنلاب رهفصو تيك شؤم ضرالااهريرقت دق ل اوس و كب اوج شم ولو لزملا

 لل لبكم ناب ىذا ظن لوريل لشمس كولي قت تورش هردق ملل ىو اا” "ام ديدكانغابريبتلا ىلا! باوصلاو لاب سيلو ليفف ثنولاورالاءاوتس
 تائنيلا بتاكقئاسلا ليثوسغ الاقمار لاق ليرشلاو نئ/سا نحب فلما ديمو نئاسابجس | | نا كد ايعا ىو خدك نيل بلا ورز: تيدجاكو تدور! كنال قلل
 ىواصا_ك ليف ل يقو لااو صراوجريشلاو نيرقوا فلق لاسلا ليقو تان ابتالريرتلاو (يفسالاو لوتدلك كأم: ءادتئ الا ىلع عقر لال كف تاكناو تاوملاايحبتراومإلا و اهحا

 الكرنب لامرلوق هدالواو (ذاب قداصلا سنجد لا ناسنالانقلغانو رمل ف حس أ |. عواصم ونماراود اور طنز حستزلا ينمو لوقو يوتلاو راك لوقا لو إيل ينل
 واولاب تنرتقأ نانو طفتفر يملا ىوحكل بواولاب نلرتقلالالاص تعقو اذا تنسي يعرامملا مبا | 59000 رمال اىصإ ليقو تاربلاب موق مووطنٍ ليو لئلا باعماو_لو أح مل

 ٠ ىواصالاع يسال كلمن وكت فوزعم اري تسرع ا ْ كراش ٠١ تاءامج تاقوطعلاو جرو وق لت وطعل نإ سوف نإ اوكرفيلدارإز ما لوف وقولك



 دقت "وام ْ هدكمح
 ا ل ل ل يع صا

 نت ٍةَلْفَع ىف ايندلا ف َتْدْكْنَّملر فاكلل لاقي اهريغو لج ىثلاو ةديالاوهداهلمعب هملع سوشي هيَسَو هيل ااهةوسي كلم قاس
 َلاَكَوايندلاف ةّركلا ام هي كردت 5 اخ ©ةُيِرَحَرويلا كرصبتاوبلا ىدهاشتت اه كتلفغانلنا كركم َئْئَعَكَف ويلا كب لنانلا نه
 1 5 5 0 1 رو مو

 | ىتلا تاب نسح ارق عبو نيقلاو ا قلاقلا ىا مكيف ايقلأ كلآم لاقيف فاح هدّيتَع قلى نلا ىااماٌنه هي لكولا كني ةميرَ
 هدد تس ا ١١١|0 ٠ مس سيسبب _بسببس

 دديخ وشل ىنعم مذ أشيمَرَحأ هوز ٌمَمَلَعَجْونَل عديد كاسبر ملال رن ةدكل اكدت ءاَبَم قط دم امم ريع َمكءكاَقلا
-” 

 ايهسأف د وسر ©نيوَبِل اصف َناَكْنِكلَو هتللضا ُهديَظَماَنَيَر ناطينلا ُهبيرَكَلَو.مدقت ام لثم هريشفن ©يْيرَشلاَباَدَعاَف هيا
 ا يح 0 با رت و ص م اذواس و 00 0 - هه

 ف بانعلاب ©ييعولاب اندلانُمَُيلا ٌتْمَّيَ و :ءاتهماصنملا عفتيإم ىإئىَرلاومِوَتْحَسا ل لأهلك ىل هئاعدب ىفاغطاوهل اقول
 هيا لرب لي خس ا ىف 1 : 9 00 سا رس ضروس رو ١ يب سرت [ < ١

 رب تهب رب ّ- م هلقل لن ىذ ىتعمي مال اة رجري غيمه نع اقري وطب اَنأ امو كلذ قيل لوَقْلا ريغي ليي أَم هنم سياككاونم ةةملول رتل

 الا ةرؤصب ُلْوُمَتَو اهتلمبكدعول قبقيتم ابرق ِتْدلَماِل قمم ايو ودل ٌلرَقَيممالظهبصانموَيمل خوقتل لو مديل مل طال
 5 252 هلل سو.يرتإ) | ميكسلا ر موقع كل د آتاه

 مهتم © يبريَغ انام َنْيَِتُْلِإ تبرقةَنَجْلا تفل تالت ادق هي تلتم !ايريغعسادلةخ ىا ©يْيزَ نمنع لاوتسا#
 اس اج م ويسوي بس يسب سس ا موسعا

 م 0000 هلك ع 20 0100
 طظف اح مق ِظْيِفَح هللاتعاطىلا عجم ٍاَدَأَلُكِل هإوق نيقتحلا هم لرييوايندلا ىفءايلاوءانلاب ودعوت رجلا ادهم لاقزو اهتوريف

 6١ ا رس سوط وزع 55 5 5 هب . 5ك رس أ 5 5-5 ساد 00 د هذآ 0 0 لا لوقلا يدق لاعد الار هشمي“

 :تيلاسوا ول َهوُلْحْداضإ|نيقتملال اقيقهتعاطلع ليقم يي بق ءاَج د ديمل 5 هذا علا َنِصْحَملاَ شح نم بود
 ت13 السلا كلا ةئاكاا 1 اكل "دراج نافاس“ ْ ارح وأ ١ ورصقتي وا لوي رحن لدي

 ريف َنوءاََي امره ةدملي اف ماورلا © ٍحْوُلُخُلأ موي لوح سلاهبق لصحىنلامويلا كِل ذاولخداو اوملسو] مالس عمت | نونه لكوص

 رحّه رافكلا نم ةريقك امم! ان ورق شرقرافكل قت انكلهاىاٍنُرَت ْنِقْمُهْلَبَق نلمح اوبلطواولمعأم قع دايز ليَ ماَنَيَنَل و امجاد

 ملوقة لل ىواص»#ل|مكينا تقلا هآ|تيننقو لصالاو تنم لع مالكا ناي ب هءاد تلا | | | نيل لج لك جريرعمط اس نتا نم ق ري دج تاّيرلك
 اياد تلك نياك ورقيف مالظ لب (زيلا كك مرطب سيدا لمعلا سيلفى ال [ةرمالو | | رس

 م:ةالمأل وقبله ورعوقييقكمايفننا لب تلت |مبكشناىلوقيت افتتالا لعلم اد عقانلاى ىّرقلا اب م لقفبؤ ماي تنلعقل انعم بيريز دنعو روم انعام تتقي ف كلل لانو رل وق

 بانها دالقعلا باطخم:؟للاعتو داعسنلا بطاغابابه سواقين رفسارلوق هلك لام أ | برطلي وراها رم ةرلق لالا ؤلو قايسلا اطالب لان فكم انف شاك وزب
 تلك دئاسالف يد قالا تاتش اوراناو نبا تدجاعدهالاو سلق بكور تلو القل | | تيرم لف لاو فلا ويوو اعهاوسال بعام ءاطغلا ما كءاطقن وق هلي كلا
 قي اهتسا(بضسإ دلو تادام قط بدنا فدروامو رانا ف قيقا هك عاجلا || زج. سو يبل فو اصلا مزيت اعسوق لس ىواضيبارعظنلوصقو اهب تلاد

 متباجاىإ لاوساكم اهفتسالا ةروجرلوق تلك ىواصو» تألق ابنا رقي اعتراف قف الداطشديرقرراجو سابعنبا سوو رظو ىوقبلاوراتخا امان ب لكؤملا للا لوقت كك
 اهءاوتب كولي ايقتسالا ةرومج اجا ناو تتادق وقبر اش اخاه انعمو (م يفت تروصا باد ابل يزني نعول ىف و ىدنظب تللكى ذلا لجرلاازب ىلايزعلاو غطا اءانبر ديرق ل اذنو مل اعترلوق
 مم هابيزن لسوف تلك ٠١ لاوسال اق ككزلف تألتما لب لاعترلوث مو لاوس قبل | | ب و سف صرتعو هفوصوم كا وكدا زوجتي ل ان وق كلاس ل( زو ار
 اهناوات الساد ينشب تيل عارم ف ىقلل بيار زم نم لبايمالتمادعب لوقتتابناىاديجباكر مصم | | مخ تيتا قصيد الافصو قل لوكا ان لعزوجبسو ىدتكزمام ىا ىرلريتغ انر ىاد يتعب
 لاوسا» مرارا قاطناك يتوج منتو لوقا قيل ع قو يره شو اريفوديزعشست أ | لاو هيلا تلصو دلو ىلا سب لوصوم ار نوكتزلا ذوكتدريظظوإ كات دن
 070 قيد تانضادق:ىارلوت تلف كرس لادا تأهب لات رطعةرغأ غيت | | ..اذو يخت نيل قوصروا تناك وصوم نم الزام يدلاوجبو ةراشالا مل تلو
 لئاقنو م اجوراطكو ىايغ نيا لقازب وة روصل اوس مم اهضتسا انا قحراكتا مايقنساوبق تيم مالا نناقش لا ف وزومأش ييربخو رخو بإ م قيوا الدي كوكس اريتع ق ىرشكزلا زوو
 بر حض دنيز ممل لوقنو 0 رع مال نوال عفا عمو ريض لاو اخر لعفلا دق قلا قلارص|ىئاكف لعل يتشتل رشم ع الا يفت ا

 ىلاةلاشاسفنلا هردقاناعرلوق كل كل قاطق لوقت ض ل اهضعبىدرنتمدق هبفقزعلا | | ران تعال لا جر اًنحادع اوف ب اطخلا نا ىلع حرراشلاىرتب ال لكما ىف لاو وريخو ىواضربلا نمر مفلا
 ةيعيرل قلم لو تالا (هاقنممايقلةيفرظلا لب وصتتورف تو ذه وصول تفصديعيريفالوقك ا | | ريع اعدم موب لصالاو ةروصلاوق ينطق بمض دعلالا ىلا لوزا نمو نرلض اموري يلا نع
 تفلزاوزوقب قع لمج هن ىف ١و ثخ ناو سلا ريف ىوتسيلاريعف نالدا توزهيدرم فص نالامإ فتهرنع لع دءار نورعلا و ىلعق...ن وتلا رضياوتكربكو ل والا لعاف عم عاق حيو ىف ثلا تظن يلوتلل
 دراج ةداعايىا ليسو رلوق علل ىواصا/ ليزي نيزك ميعيرمف بوقون م وقيل وأى كر يبقثم ىب لب دينشتتال ترسل لالا نا ل اعلأو ظفللا لعب ار ءالارابم و لعاذ تلالاو وتلا
 لوقا لليتيم يلو فاغرلوق عطل ل باو لك او ة فص كورولا وأ هتان ليت | | تعمر ىواضب نقترب لضول اج يكل نون تدي تالق ىا نونا اونو فيلا كتل
 ايئاغنوكل اعرقاغىا لعافلا نحو ريف بما يوكل اعلا تاغ لوعفنلا ملام بيلا كتلاتلبانلوقس ل اشك سايس نمت زوو روردتيرفور ىادينككا تييس/افلاب تلا

 الل سيق داوذاداوم ا ةنماصممالاق/الس وارسو تطل كاطع | | لبي بشوك رف باطتلاليقو تقل كرجل شوو منك قول نكافلا ليما دفا
 وقاوو تايد قنإ يبى ادولق ميلر لوق لا, ييلسماولغرا ىز لاعر ورجب اوراجاو ملستل تلو ازلو مهلا قطر شلاربتيلأبتنم ل وتل نارياوصو لباس فرش نحمر أ بل تحس
 لستار هت اهذا و لا ظناومو ىا مالم لعةإ زروق كلل تا يراعى داو لير نادل دل عار وصون ز وجي عتاك الوقت قو رض اقل
 اان لورلوق هل ورام, يزل ومان - م دوف ةعمب ليلك اعتو كرابتابيلا م“ 0 ملوصقل ًَ امرشا مبشر افلا تلظدو لبقايقلاز رج اوءاش الاي اعوفمواراغلك ءالري

 زيي تطيو كقلو اراك فص لعبور تب مهّلشا لوقو كريمي دانا وعسير ومب ليقو مايقلار يف لاقى لوقلإ رجالا ربخعقنإل مالا ناذ ءافلاىب لوقلار زفت وجد ايقاف ورب
 دكر" بانعدا لوزئرتكد البلا ق |وشتفك شرق ساننطلو اسايرمشا ةرمتكب ورق ناب انس نعل او ميل ليقو هايقلاو سفير ضل لوعغمسريقو ءاهل وي لوقلاربرقت ىلا جراتؤيطلررشلا باوجب حف د

 000 1 انيب تلعلاى إل ظني قة ريلا”ليقو من 7 (ينقنا قع تطكربرشلا بازعلا ف هايقلاف لوقو رافللك

 عمدغللا ف زقنلا نعرانتعالا ثبج مى ا سقت م لنج كى ريض ل وق جلخ كبد ييكاتلا
 و كرفاكلل بالوخإلا اومفتخ اللونحلل جحاضلا تف ءرقو كئاءومرع اول باطقلا كا

 تس قتلو هلل لك باسل تقووعااراد ىف ىاانبب ءاستكلا عضتتام ىا لوى برق مكر زرق
 ىف [ًاصتخالاو اينرلاىفريكؤلاب كرقننلا نار لكشؤربو|ومصتخأرلوق نمل اع دلمجا/ ىلا ورم اظن د يعولاب ميلا |
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 و ىتبناررصماعو [ريتفلا ب وقتدلو ىماسلاو -ولطو لعو بولا ماز ملغ دماعلاو تفنا دسم نوكت 1

 هات ظ ركنا _ ماطذخح
 ةلل ىركيل روكا كلذ نلاددجب ملف تول مم هريغدد ال © نعلم فاو اب قات فمنه تديسيميييشتقفقف <..< مدل سسييب طب( آد بس

 هنعبعتلاءاقتن 5 تيسلا مول حازآسا هّللان!مهلوق ىف دوهبلا ىلع اًدرلّرت بعت © رد ننام ةعمجب اهررخاو سجلا اهواي

 هللارص ىنلل باطخ ٌريِصأَك وكيف نكل لوقيّلا اميشداراادا كرمان! ةريغ سبو هثيب ةسن الزم سل د نيقؤلغل اه اقص نعل اعتءهزعسا

 يصلا ةدلص ىايْمَتلاولُظ َلْبَق١ا لدا لص كب م رمَصعمَو بي نكتل او هيربغنتلا نم مهري دوهرلا ى اندية َعلسو هلع
- 

 ريد اردصم اه رس وريد عمج ةزحدرل | تقي ©ٍووجشلا َراَبْدأو نيت اعلا لمى ا هس يل نمو رمحلاوريظلا ةهلص 6 بورا ]بق

 َمْدَي وقم بط اذه اي عِقْساو د محل سبالم تاقوال نط ف مببنتلا ةقيقحدارملا ليك ضئارغلا بقع ةنونسملا لؤاوتلالصىا
 ماظعلا اهتي!لوقي رامسلا ىلإ ض سهلا نم عضوم بوق لسلقملا تيب ةرضصوهووامدا نم يبرق اكمل ِضاعساوه دامي
 وَ هلق هوي نم لدب موي ءاضقلا لصقل قت! كارم اب هللا كإةقرقتمل دوعشلاو ةقزمملا لل اور تعطقتجلإ لاو الاو ةيابا

 2 سو اقلا ل لكم الع عشك و ر لص
 دست 0_وطصسشتي+*2*يسسدسيل

 ماسلا ار هلام وي ى كِل ادعبو !هئ)سد لبق نوككن | لمتجتو ليؤاسا نم ةينانل اةخفنلا هو كبل بول رَعَحْيَّصلا مهاكق لن اىا
 مورس سمو رض

 لبق نوي نشل دب َمويرْيِصَمْلائيَلاَو تسون نك اك مجيب نككةبقاح ,نوملعي قار نقم ىد انيهوبببصان5روبقلا نم © جور

 ىارردقم نم لاح علوم عم اَءاَرربْدَع ٌصْركألاورف لصالا ف ةيناغل اءاتل وامن داباه ديبشتو سيشل! نيقدت فَ, ضارتعاامهبأو
 »م يابن لد نييواناو ورع ىان 5

 رشلا ىنعم ىلإ انما كل فور قيال ويه و صا صتنعالل هرقل عت افصلو توصوملا تيب لصفة عرييَئيَعش حي إذ نيعيرسم نوجرخ#

 نايل الج لع قريتعل ارسال نم ةري رض تاريح
 ثعبلاو لانكا ف اقركل منتو قيزختا ضل قف بيقشنااوشتق ل وقل

 ىف اوبقلىا تمل باى ا عتيق نقلل رم نيب ءاقلاو اشطب جنم ثنا مج رلوق ل ع طع ءاهلاو
 اوتنف يرقد ا هريلو مسقل ل شاوعقو بي ىحاصيعمولاوأر ليكى ورقلاو الع ىف مترئاسمو مككرافسإ
 يسال او ةعاز مو مهلوقوجو صيصلوقل يا يمقنىاريشبؤلا مد وق لس كرمال طفل
 فاقخار ىادعم ك يلقن لاقنيفءازغلا لاق ايع نبا نقوورانك لإ لقي وق لس كمر اكنالل
 تل لفتشريغباقلا طاع ا لاوماو عسل ىقلا ىازتيلارم لج يسود ساوق جلس لك كيم
 تصاخلاة بتزموئرافلاسوباوتلاوماو الا نيل ا ءاعلا تهتم بت لعب لقئاروضتو يف و جابريغ

 ادوهشيو مج نركض يا تصاقلا نصا ينمو هابيو هرم (ب ل اعتدنا قصصي نإ مهني صقل اشير نإ
 لولا اب ستس لوث هل ىواصا+ قاتلا نك ابكر تن اسلامناو لل اعنا وم ُقداقل اتا
 رلضف رعت لاورصبلا لقا ىف لكلا لقءاشواو سول ىف ترؤئسلاو نوى اههعفانمو ناو ىف
 ناو الامتلما نوك نانو و[ب وقلن ماتم رفأوث كشك جرار ومالا ىف لاتلا كذب اندلع

 نكرزنملا نإ عرخاو برغل امعب ن احلرلا دوج ايابدا اى انوالاورب (هلاو نس او ىعشا اوةدانقو لفى

 ىلإ وى كب كررتب نبا ىدرورفلا ل بقن امملرلا مهنارايداو برغم ادعب نانةلرلاروجلارايدا باطقما نر
 نبا نكئرائباو اورام لعل دي هرهعالاسب الم ةعئرالا تاقوالا هزي ىف حيبشلا دهب رملا ليقو شن قرير
 دوكرابدا ىف عدكادوج انايداشسايعنل لاق رج نال هابلكت راولصلار ابرز ىف جس ناورمإ تبا سايع

 باطخلانمو انت نب لكل عمت ىف باطلا نا نعل لا بطال ل و كلل لا ابلكت اولصلا
 لاوتازاش ككل وقاام عمت ىا توزن عيتت ل وعم نإ ىلا سود يداش ا خلو قمل ملل كا
 عضم نقالوق له  ىواصا» فوزا وعمل ن يبا ضنا نسم زكى ر انيسول لوقو :تءايقلا( دب
 اليشم اًءاملا لا شرالا برقا زاثلا ةرايعو بيطخيإ/ ضرالاطسو ىءدالبجنتكق ثابىا

 اوف حلك «تنزصلا نهرو دركورايرفزمت فرعنا لا لوق كل لبس ضرالا طسو ىب لبق
 ز/اتتول وقح اله ىواص مصوقو قع قلطا ثعحبلا نبق كا داما نا خللا شمحبلاب
 ابيت لوقيفروصلاى فضيل قلا تير ل فإما فققلرباج نبريزي نكران ا را
 لمان ةةيعبوائادت لبق ن وكنا لمتكوم لوق هللشل كوم دؤفتللانلا بيققعت علوي كلو ماظعلا
 ءادلاريغابزر ىتفتقلا نلف لال قتكو لاق كت عببا نهغى ب قتلا يناثلا فلا وصلا مف شرج عيفصلل زب
 ةرارعو صون ٌراشلا نم جويصل اانزق ئاثا وفشل نم عا وبر واتم ءارتلا ا عضرولرلا

 ليفاسا لوقى د ةدماو جارد كمر ايحاو مبعب نإ نعل رمحاو عض تناكمنا آلة روسو ىبرقلا
 لصغل تملا نمار ثنا نا ةقزمتهاروعشلاو ردت موعملاوزنعطقنتتلا لاصوالاو قرذغلا م لفعل ارت
 ملوق ل ءاضوأ ايا لع عادلا ى إن يعط# روزا بف كذ قكأب نحصل( نوع جل وقى نمار وواضقتلا
 نراك. خرب لماتقفاب ةطدشلا وعم /ولرلوقف تيل ضيا ندا لع ميجا لو نعم ازناو
 ري نينا انف ءئفنلا ع جاو جر واتم اءامنلا كاع دوادئل ارا كا خاين ا ىتتقيلاإ لمكو لوق
 ليقو نودع املوق كلك ىواصا؟ليفاسلا خئانلاو لريجائدانم ا نإب لوتقلا لعالاٍم يتسم

 ةراسعل بق/ دلك لري روث لس لا جرورفلا نب لعل ال او روبقلا هدو لوجر تربص /:ريرقن
 ميو لوالام ويلان لدي شاراقيلاولا لاقو ربقإ ول نم الرب نوكيا زوج موي ق تشم بلوق ويحس
 اقر ويلا وكي از وو عنم ى خا لاهلا قتدقورصاو نم لربما و لربلاددعت ثييعرظن
 نالف/ادلبلا ماقول وق هلل لك » ارم نوعي زك ب وصنم ل يقو روز ظل يق وريعملل

 فنا (مدقفانياعرس يشل هررتقت#/(لصقيف_لوق كلل ٠١ نيل ف ى ايف وقو قص
 110 وكن اسلغْشال ىذلارداقلاو|ملاعلا ل عالنت تل اف صاصتخإللةاعتم
 لارىتتالابلصفلا ىف مالككا امناو اه اضنارضلا) فصلا قلعت«( شب لصفلا ىررضلا لوو

 ومب و ٌقاسلاهاذام ى او سمو نزولا از لك ديئاجلارداصملا سسيوبد جو الحا لاري ممر ىقيي
 موقل ارينا تنعلدوربلا ف تلزن لبق ايوا ى ا بون سل تك جا» وسيف عرورولا
 شوا لئتدساو تمبلا ملط رتساو عدلا[ ر تاو دصال | اسوا مايا نسف ٌضدالاو تاو رنا قلغ
 و سوجا ف عيب تلادوبدارن او عنا ماو وبلا صعق امنا تمالا هل ىف ريختلا نمعقو ىزلا نااولاقو
 | رجوي قتلا تاووجوملا نم ىلا وريف لبعد تبرأ كيك »+ تدبلا مدل: لبلاك سل زاوككذ
 ىف نولياماو كلذ رقودارماوراجنلاكلوعفل لعافلا تامثو جرازعلا نيل صجيانارءايعالاو بعتلاو
 ارزو لك جباعماإو عفر ورضى ا نوكيق اللوق نارلوق كل ىواصا:نيقولغلالاعفا
 ارراملسلوث لش ىواص»نونازو تاكألو لوقال ةقبيققك ا يقف ناو لوقتعلل رفا بص لع
 عبتنماشعلا صو لوق هلل »ل دارملا ف رصؤمب رك ولصلا لع وجربت نا ىلا ةراشا
 اوفر منابكرربب وع طسوالا ىف قالا جدت ذاك تملا تاولصلا لع تشم آر /لعجيف كر ظنا
 رماني نوفر درت نك راتبا حبر ف ورصعلا ةولص برغل لبقو عع ةولس, سما عرولط لبق تو
 كلذ لطمتكاو ليرد بجي بق رف ماولعفاق اببموزفيل يقو مثلا عرولطل بق ةولصلا لع اوبيغتإ) نا
 ضللنا|/المالا عدي ىف ناكو د جتلاورصعلاو رغلاوإرل اذ ليديا خلص ليلا نان اراه نحب كتو ىكوخببا
 ةزمإا فيد وعجلار(داورملو قل لس نيل للام ءارسمالا ليل ىف تاولصس خي سؤ ةثالشلا هذب
 تقو ىملاو تمنآو تضقل اذا جولصلا تربوا( ريو ارد صم زو عازل سكتو ريو عم تنال
 ناو ةرره ىلإ او سابع باو لك كرين باى قر ضلارغلا بيت بزنس !لفاونل ال صا ىادو حبل اضن
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 واع: ناتتيبسسن انءارقافقووالصو اهقذك.و افقؤالالصو اهات ة لطنفللا فو ءاي ودب ريديعو
 ى/الازغوباإ نإ صخب سيتا يالا ىذه ولو ب نوعضتملل!مينرإ رص ئرونضؤمل متو لوف حس
 تاطاح اوري رست اير ازلاو ماو ولا اتاي راذلاو ملوث لس ىواصاو ليقلورظعو عب
 كلثعولا انتالوقوبريلعرسقل او تايراجال ع فلكت ايشنااو ت الما لعن طك تار او لع وطع

 ذم لعمال نوكيا ف للاعتدشناةردقترماب لكل او اهو كأو ايل يعتد ايشال ا هزلي سقأ انا و قواصل
 ترذبازتلااورزرل وق هلك ىواصا) ءايشمالا كلب الث اب مقلاة ءايشالا هر برو ىا تاضم
 بحل تال اى ابرلررا نا قحاب اىسعجج ب حلوو شل :!سوءاقنا سس دب ذاو كراط ا اورذ حرنلا
 وادعوا دق ماعلاو لوض/لعجرقولا رسم ار لو ظل لاء اللا لح يتالاوب تيبس
 ارك يا رضا زاردام اك بكل رنا ف قرطلاكئ فلات( قرطلا تجاص ىارل وأ تك كاس ب كوع وت
 معبل ىرتالارندكامسلا ىق قرطلادوجو لعل سلو دنآلا قو كبل ييفن ىبكلاو لاوضلاو لئاقا نك قث
 ءاصلات اذ سابعا نو /موتتلا ل طءاهسلا نيل كباس ماقنا فو 0 5 موسك قملا ليقوانع

 رهو اماف بولا جيتا !فكاىل ل اتب سحأ قلغإ تار ررتادرا نك ورو مم اصولا تكئرر لاماو
 ّيفاقطلااببدإلا الاب راشا قلقا فلوق كد لاو نانبلا قتلو اهب كو كسا
 بكا ندد كول مل وق كس ٠١ هيفي حصا لتونعلا ]) ليرلا ىف قطلا/لوقتيو رك
 نردك رصلو ارو تمر شإ رصال ىذلا ترصلا تر صمتك رص ى ا لوسلاوا ل ارقي يلا
 لشرعول ل ضفلا توك ازوجو ىوريإل قكا كلوا المل ىف ملكو ارنا لعق اسؤ تر

 معوق فاد ل وقال منا قكءامسلاب عش م صدم ايعلارم ا عروقو نا كتم رانا مسن كيدلاوإ
 ملوقهل“ كراس ملف اوبس ايلا ماي رار قالا كلك ب لاق م صاع بنو لاش من

 ريل إل وااينانا كو نال دكان ن اذ الكشم ب لاررساظ ناكل لاعبا ملط ىف اريل ىع تورم
 فره معن ريل ل يقو ئاضق منن ماع قاسي ىايإلا كت تآكل وق بهيسب نابيالااد
 لقت ثو لاهل سايقلاب نرص/س يله ياغي ترص لكى اكت رفورصلا تيت« ف عصتاو ترصنا لك
 باو تضم اتنغلاال وقتل ل جا تريل نحمل او لجا ينعي ديب كو لوقلل عفر يلا
 لع نعل ىف ل يعتسإ كفيت لشن قل متم صال ىف بيكا از نوصل وشلل
 قتال زسو ري شلالكىوطو تابوا تتافئ زلال وتقملاب ةداعسلاتمتاف ىيشعشس  ةراعتسال| ليعب
 كالبلاول تقنإ ءاعرلئابلص زل (لتق ل وق كلل ىواص ليت شاف لّضناوببو زول نم
 وزو العا اور اداورقلاتيان تسزدجاكتع تاو ىدايسل رضي لوق حلل لى علل ىف كرجل

 دك 1ع
 #2 و وة#ضس مور برر 7 ١ سعءرم م ١ م 0 ا

 لعومهريخب ٍ:*راَبجِ ٌمهيلَع تنا امو شيرقرافكىا نُولوقَي امي ملعأ ُنَحَن باسحلاهضرعلل عملاوءاتقلا دعب ءايحإ/ اوهو هع +بربخأ ١
 هه 6 ا ا ل ه6 وع ل 5 هلم م مس ساو س |9990[ وشل << كرا ظ

 زلم تثنراثلاو ةكرر وتعب نونمةللاغعو ن ِنييْعَو ْناَحَي ْنَمِناَرْشلاِب رند داهرجلاي رمال لبق لك نامالا
 د هيِرن7لاقيوردصم اورد ةريغو بالا وز نتج ايرلاٍقيِرَنلاَو حرا محتل وار جسج هي نولس ؛ <, اايقز الاكو< لا هلال كك ا كا فلاب ماها لخت ا دو 5" ْغأ 5-0 ش

 لاهل! يضوم قر دصم ةلوهسب كاَرُسُي ِءام ارجو لع ىرجن فس ٍتيرجْاَك تالما !لوعفملقث ضاَرَقو ءام المت بلا تالا كهب

 نورلعؤل ًامَنإدالبل أودايعلا نيب اهريغور اطمال ا.قارسثلا مسقل ةكم الملا ارم

 كا قرطو ةقيرطكة كيج عمق كبل ٍتاَدِوَمَتلاَو ةلاهال 0غ وت ب اسحلادعب ءازجلاَنُيَيِل

 ةنادراوحسرعش نهاكرحا سرعان ليق 0ٍفِظَتْخُم ِلْوَكِْنَل نارقلاو ىنلا ناشف كمل ها اي كك لمرلا ف قرطلاكة قلذكأ ق قطا ةيحلص

 ال سوو

 2 0 َنٌوُفاَس مهرمخي لهجوم ْمُهنُيِزَلا تلتخملا لوقا باعسا

 باذعلايضعكبب نعت“ مكتب اوثوُذ بي نعتلا هيه لاقي ادمف ولن عي ى نوفي لعب وجي ماجد سيقوم
 ناربخ فريوضنا م لاح َنْبِزِحأ اهب ىلع نويبع نحاس جذب نو يوم نزرازوتس ايمن سلاف © نلت هب نا ئزلا

 0-05 0 َنوعَجْهي املي نق اليِلَك اونا ايتدلا ق ©َنئنِسح ةدجبلا مدلوع > ىا كن َلبقاوناكم] باوشلا نم * مُر مهاطعإ 4

 للا نولوقي © َنْورْشَتْسَي مثِراكالابَورثككنولصيو ليلا نمريسي نمز ىف نوم اني ىف رط ليلو ناكربخ نوعجهجو ة سشازأيو

 ها تيرا

 عرلا عام الأييكا

 بيع أي
 00000000000 لا»و اولا ل دبر ايلا...

 رت

 سدو روس و

 قعبل اي رعو ناىاةير دم

 كا

 .حإإ نوباتكلانعل ق َنْوُصْرَكلَلِيَق لاعت هط املعف ياله !نع ورم 2 ا نمي ناميإلا نع ىإ نارقلاو ىنلا نعنع ترصد
 أ ىإ 0 نيل هيَ أَي ءازرعسا ىشلا نول رج ارم | نع نول ا

 م ور م دم سو. مذ

 دقي لوو عقاوا كلانا لو مشن ماوأ نول وق حل لس حراصلا م نرش! مقل
 , نا ىلا راّشا ثيرحلانسكريرخيامناو ناءزلا يربي ال .نابزلا الصاع ايلدرواالورخو ارسم نرلا منيو
 كايإل هريغلوملوقف دك وا لاقفثررحلا نكن ايزلايرابخاللرمالا عري تامقملا ثزذع لع[ الكل
 دهولول ه1 كيرلا /لوجو امتنا ف توزح لا فال ةراضا يلو قولو ىزلا
 [”للكلا ناب باهباق ثدى ريخبسامنا و نامزرلا كير يخنسإ) نام لاننا هر دقن ل اسي رع ياو
 مال يف يبت لاهباوبيجا اهناو مولا وس باوجيىا ميناج ملوق حلك ىواص «تاضمء تزعل
 بصانلاوبو هر مقن توزكم اوس باوتاىا مءاوتو لوق كلك ىواص ب نوما نور نمتم
 مسيلعى ريان اززاببلا ل تقاضإب ربل كيف لدئاو ىف تي ئلكو هرج وتضفي وأ تنمو تانك رظورف يل
 نال باوبصااماورتمراغتو اب اهبار اوبل تع ل وكما سيتي س دلو اديفيم ال باوك ار نلكح رراشلا

 ديت تبق اوبال باجي ةروصباوريببا فرلفء از ةساوب, لب مموغلاو معلب او صقا ضي من اوس
 هاروت ل وق هلك ىواصار نوضويو عريض منوز ى نوتفر وق نإ لك ب قلل
 بيف ىرجاوتا باها حرايآو اريفاوفو عملا عم نوب نبل نا لاق تعيكلاقنام باج اقاشا
 متوكل اع نويعو تانج ف نونا ا هأيضلا نمل اعرلوق كلل :اهنررتتنككاو مارب ىوكتو
 كابب ب اؤنلا نم حرراشلال قو ازؤيشم؟ل وبقلار ل يقلع مير ورسو ر نييضار ىا مور مجانآ ام نيزغآ
 ءافسيتسسا ع اننتالل امج روقوتتسلا و اهينف ليس: اا, نيضياق نهى حو زراقتم لاول ناك لعو ل
 لستم ير االاق اليل ىا تافادصلا زغب و ىلاعت,ملوقلض ار لوب يلباول يقول اين الام
 ريض( راع داو رب يضر باوثلا سم ئاطعاا لكل دلب ات ىا متر مانا امل هل
 وممرلامأ و نسحا رقى نينسكلوق اينرلا ىف تب إل قو لقاك |فكو ل بقر زوق اربتو و فظل يف
 اليلقو ناو وحجتت اليل زنا عروجت اسوم اهنا ىف نوما يرسأوق كلل كرام :٠ هدعباع مراح ريق
 لينا أى نولصلو ىا نوعبجم قلعت وكن اززوكبو البل فصل بللا كيس نكد ف كوم اني ىارل فور
 هررصم لال امو'ن اريل بدلا نو القل عاف نوعيجبماق و77 ل بدلا اليلق ا وناكررجسلاو ررص ل قو
 (قنل ل اكيتحلاو يفانانفووكس ناو سايعنب| نكو_لكلبللا نوسانرإ) راجين كبل نيا ىورداتبالا نم
 قلا/ضيلءاقلطمو متكنع و ناكاذا_بق مذ تيفانلا اب دعلا لجزوجكو ليدلا ل يدق ايم
 فانا نوازل ثيحىرشفتلالعيتعاو اقلطم هزاجج|اعرومشملاو ىدابلا حرشيركباظنلا العلا
 راكالا مو هلسل_ لوى رعبلا سك كو ورم لو الاو ميأسب تعا مو وانيب الناس /ىيوئايدلل

 | ىو اصازرشالال يللا س سوه ورك ضاح لاو ىف فس ايلاو نوع ك ووطعلا نو تختسم قلع
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 هاتي لا ش] رهط | هكيطخ امذ لاق

 ئ ظ تل 0 هل نع دوودو يم |( ضر يمر ما و( مود قلو
 31 ًاهريغو تاينلاور اقلاورانجسالاهراسعلاو لاي نم ضرك! و هففعتل ل اسيا للا كوورحملاو لياَسلِإ قح ماومأ ف ءانلرفغا

 ْ 5-4 ١ ل ترس موص سو سار سو هك و مد 008 5

 ليال نوم ككل خ بيلزتى ادوهايرتنم ىامكقلخأ سبع صاضي تار ا' "يشأ 8 20 َنينومْلِل هتينارحوو لل اهت هثلا ةررق قع كك >
 بالام ©َنْوُرَعولابَو قزروه ىنل ا تابنلاهنع بييسملارطملا ىا قوم لو هر دقو هعناص قعوب نول ستستف كلل 5 0َنوربسالَك َ وو سوء[ ع ل م 2000 كثعالا . سوو ورق معرس

 كلا ع لا رج اك لم ج بالا يس مشما ع 1
 أمو ةفص لك مف رب 0 وفطتت مدا 5 َلُثيٌْوؤَحل نو لعوت امىا نإ ضثالاووامّسلا ٍت روف ءامس ا ق كلذ وبكم ق!باقعلاو ياوثاو 3

 درا لص ىنلل باطخ ياش لم مكّرع ةدو رص ةرووذمكرنع هتبيولعم ىا هتينتح قمكقطن لشم ىتعملأو عه ةييرمماللا تفلو ةديزم 00 ل ا اهل ا عيل 066-500 مركب لاو سوة زغ 0

 ٌغاَرَق كوم ىارد قم (ستدمريخوهو هسفن ىف كلذ لآةمهفرعن ال 8 َنْورََدُم موت ظفللا نه ىا لس لَم ظفللا اذه ىا مَساَولاََ 0 5 0 ا 1 ا ار ا يت 0 هيا ا | هيرَهردَحَو فيش ثيدحل ترظ دز ليربجب مم ةثالثوا ةرشحوا,قعانا ةكيز م ومهو 6 نيلي َبَط ُثْيرَحملسو هيلع
 لرب هس و هس 7 ملف لكالامهيلع ضرع َنْوْأتل(لاَق ميل كيَرَقَك ىودنم ىا ندين ليي دوه لوسفو نيس لجوبا انش هلضأ قل لام 0 ل ا ل و نيا لل ل

 مزالئكو

511111 

 دوش روث قركك امك ق اوس وهرب شمل عى ديلكو كيةُوَرَسب و كبر لسرات حال اولاَق "هدية مهسفن فرصه إس جودا وبدجيب
 م لاتمام

 ىنوعست و عست اهرمعو طق لتزمل نيف اربع َوو هيططلاَ جو تكَصَت ةئاص توا ا لاح ةعص قدم يف ةراسؤئ اره ١ نبه راق وو ع و دع ع هلل حر ادو س و هش مص ط1 رو 27
 _ كال جرم ١ نم للاب ريع عرم

 0 ا

 ٌوُه هن كير لاَ ةراشيلا ف انلوق لغم ى ا كِل اوُلاَق ةدم نوعست اهرمعو ةتس نووذع و ةكامورعو ا ةدس ةئ ام ميه !رءارمعو ةدس
 ليدل طولموتى نوفاك يبي ربو لإ مليونير يي مكاش_جكبطخ اق لاق هقلب هميلعلا هعنص ف مْيِكَحْلا 2 دس ل سو رق رض 10 2 اري جرسو روت روس س37 506116 رج و جت تاكا و. 40 ا
 رولا سا مرو : 5-5 ًَ ا -. الل 5١ 5و ىك/ارعلك مر

 مهرفك وكيلا مخايتأب © نيو ريشسلادرل ترظ كير ْديامرب ىضري تعمسا|ًاديِلع ةملعم ةّممَوَسُم دانلابتؤيطم 5 ني نق رم

 نبل الج له قربتعم ار يس انلا نم ري رج تاروت
 ءاوّضفلا ةاساواو (ماصرالا لص مدع جاولاوولعبتبب/ىضتخىا ل نسسرلاوما فوري وق لس
 لابباىنلإلوق كلل ىواص» مرعاط ىف مياوماو وغنت اولذب منا ىعلاو نيكاسلاو
 تلا واس ايكت با نكرر جاى رو ىروزلاو ةدانقو سف :/لاوس ملء اطعلا نع[ دقفنلا ىإ
 و لكلا لدو فيضلا يرو مترا لص وريقو لرصد ةدانفالاق ةوكرلا تاو نديلسا ندرس سيب
 م/وق لس لاس بإب اهفعييرخ األ باورراهنو كاع لإ نإ محرخ | لكس ابك ب: لوقوب
 ضرالا سلبي ل عما قو تهتاسوو لاعت ا ةردق ع, السالب دصتأ تباً ا ت1 ضالا فو
 ناتتمالا رووصقلاليلالدسإلا رووصقلا سيئرتامزاكو بحزم مكثت ءاسساىفو رلوقاءاو سفنأالاو
 لالرل هارب تزمرت سقت ىف و لوقورخومأ تب تايآو مقر خر ورجل ا وراجتا يعول ا وعولاو
 نالولو لقسا بى ام اهيرارلاف ضرالل نايب لايحلا نيل وقواضيا ت اال وقبو دق اذلو يلع قلاس
 ىواصا» ارسال ءاقاياميدالاق شرالل نايبزمللابجا نمي وق قلن لج ريق رف
 موق فرعلا ال ومما ىف م لاى وسلا قرط اا اوللسئزلانيدقتوللى نين ل وق نش
 ترام: مافيا لانا قلا اووارزاف اهل ارجو اور عر يراوارامةزفانمابغاو ٍةرصاي نوعي نوران
 باس ى الاذان امنا وجا تآو تاوقالا ببال طم ى اكثر وامسا قولو كنب
 بياوثلاو بالا نرلوث كك كرادا»//اياطخب نرسل كرر راو ريفر راصال لاق
 لق راتلاوةنجبا ىب لاونعلا وكرر نإ ىورو ءاطك نركب لقا لامس ىف كلو بوتلى إ ناقعلاو

 ندعوا ىاسلكذ بوتلكى ارلوث كلش لرش دل تحتل اسلاو اهسلا رلخ ل عورف افق هناك
 نعولام عبي ىعل او ةمتيتح ايف ملاذا ةساطتفابيف قرزرلا ةيفرظاماو ءامسلاف نور ع ولام تفخر فور
 © ىواصارياورما ا قتيل لعلام نوطك لا كلا اللاري لزاما ىف بسوتلطرشو يوري
 نا لاعتلوق قل عك وألا ةرابتو نورعوتاب لاو وعلشا قريتين للا قرانا كددعولام ىا دنا موق
 نأ ىاة فصول اعوا ةفصرش عفر لو حيله كد دسوتاء لاو ا قررا ىلا وهيب رنا حلا
 ىنياوجٍر إءازأ لاقنفاماقوافا و املاطو اكل ززمبيكرتا عم ةبادايمنوكلاعئاام عم ت/علوقو
 لوقث لك يلا تاضمى اوقطنرؤكلا تو فاطم لشعو قف ريفصدإ ل عفر لك نولسلا لع

 اء سك لوف هلل لمقر عفر لك اهنال جلا ةرررقعولو عفرلاب لثت ندر قل ونعم ىنعلا
 ىاقلطبلوعغيدنءضصوب وزيت اب راو ىف تناك ن ااموجبو ناتيغلا فادذ ل فلان( ىلا
 ل لقال الىاديضز مهم ل ةهللل لاو تؤ نَا سامو كشط شن تحولا
 ملا لاف سيكو ىالم عراجالعر نادم سري زي لاكو تيت اولشْنإ ١ مشو اوقطنن مك

 لاق لاقى ردا عما نقو باشالو ('ادلرتك مورو عبشتر تاو تدعو ىلا ك كتر
 لئرلوق لل لق ىلع اويتسا توما عنيا تا قرر ترفركمع ا نإولملكريلعرلا ل سوبا
 نانال/ل عفا لب ىلاعتدلوقف الدق ىقعبيل ب كال يقو -صقلا ف كبدلاشلرضفو قيوشن | (ييقنسسا كنا
 قالو تاضددصم لصإلا ف تيضلا مليا تيضيلوث ن1( ىئواص وير بيدا سون

 ؟ا/عزجلا

 كيري |[ صابجوا”علراؤا ف لماعلا هآريلع اولد ذارلوق كل ىواص »ب تءامباودعاولا لع
 ل زاف نال لعفلا قه تشوف اب ب وصنمن | تلا يلع ما تتو ىعي اولا مكمل لباكا
 | وص داشلاثلا لع جلوتو تقوىف موقاض نزلا ليقتءاكو ريو راف ادعاولا يق ى ونتي ككل و ررصم
 باكي يصف ز وك )ورا ارامضاب بوصتمزر | عاام مبتدا ياا تامر الدير ا نا كيرلا
 [ السميع مالسل امتار اسك يلع ماس الساونا لوف جلل جر ل نيئايزلا فالتخا)
 اال ب صلع ءاعلاو ىواضببو أ سيدا نين وك ححايتل ارصقلءا تبالي عقرلا ىلا ب لدع
 املك لو سيو إو عنو ىفاذلا نيس اءاس اخت اءالس قو دوق اورو ىلا عفرو لوالا
 ال متيياكااه دوم و اودمق ةدليىإ سترعنا/ ى انور إ وق حلك جس دوب ىف مرق

 تلا انبام ىتعسو لكلا نام” انتماو لجبل اب جاليري لصحا مغر مراكش ناواضتقت مركب لصت
 من مر عال لوا ينور داتا نك شيل ون عر لماعو كلت
 موقت ل ىداصرر تاور /ءولعزولخو مجاب ماعلا مع لعل وح هد قتتامو يجر نم
 رس نأ ت يضلاقكل سارع ىرقلاب هرد اري نا تييقملا ب ادا نسس لاف ضيف مد ييفف ىا رس
 بسر (ًاعطد ل كاي ماذا تييفلان اف سبلاكا مدع نمىا تيت ل وق حل ىواضيبم و ظتنم
 طي ل لماعط لك لن الافوخى ا ةفيشلوق لك رأءلا ىف لاقو ىواص تاي لزشلا
 ملوق لل ازوللاولسرا كلالصإلا_فكيف عقو اهنا كر لايعني نك ءامذ
 ليقو رة كاص تءام ىا ملوث كلسل ا لراس دعا نعاقكا را شبلاولعو غلبسمو ما مزلخب
 فتارور اوراج افرايدا الو لابقا زو متشلاف تذغإ ى ىتتم تع لبق بلوق رص تزن حلا
 لبقو دلوسسيلاب بضلاو ليقف صلا فص فلتخا ايتو ناصفل وف لش تلال
 ئه اب علا جلس لصاو انشر اذازماسنلا ة داعى ءويبسهجتما لعل اصإإإتوارطأي رجول برر طوب
 لك: ايش اللا ذا اضل ءاضلا ةداع نيل لذ دارج ارنديجت برضو ابعياصا تمعلبقو شيرعلا
 رسل لاق ةراشإا قف نارا هل ارم دزيري لل
 تاتا ناورملاعنئادار ى ا مابطخا ل ىو ن كا لال وعف ليل نا لا
 لرياة در ملل واول بيلخ »طق اشببا هرنر نط لاك للتي وط كازا
 يا اكو راجالاب مرر طإللا نإ لعب

 اصا»ارنخاصرانت مثلك يلع ةرابجلا/لسرز م اريام ية اوصار [هسلا لب عيسئفتيعقرو
 0 ا 0
 تلد عري نبطي رمل وقف ةراجدربلاىب/سانلا ضمان رن لوقت يط نم ارنوكب ةرابجا يلو ةرئافلا
 ريقمولاعدنا ىفاثلاو ةراج تدعنلال عير وصنهد | رعارسوا مثال ين هوس ل وق لسه رمبونلا
 لوقو ناله آ| عير اجاب تقصو ٍةرلتلا نول لو نس ةرا لع نا لالا _لبقر ابا ىف ناكتسلا
 0 جرا بيطتلا ىف اكاضيلا توس/ق لح ريف#ملل



 د هخ أم -

٠ 

 ها تيارّتلا ظ م0
 3 و 85 سو | ورا رس ممم رو. [م وس ارم 0١ ه 5 9 م 2 م ها رىاع روى م[ سر وس

 كاتنياو اكورمهو 6 َنْيِيِلمملا نمت ييبريغ اهم ائْرَجَم امف تنرقاكلا كالهال © َنْيِنِمؤِمْلا نِم طول وق ىرق ىا أه َناكْنَم
 4 حرصا 7 9

 قنعدمؤع هي نيرؤاكلا كاله١ سحب ًاهيواَسْرَرَتُم تاعاطلا م,حراو نولماع مهءولقب نوقهممه ىامالسالاو نامالاي اوفصو
 < وو 4

 نا لل ا

 نس ةياائىايوم ةصق قانلعج و ىنعلا ايف ىلع نوطغم ىبوُم لو مهلعف لشم نولعفي هلق رميا باه فاي نزل مهكازها
 1 همس ويس يسسسسا

 هه سبب ييسيبيبيبيبا-نسلللاسل لا ظآ00000اااكة1كككة«ة«ة«ة

 تاما 1 دار ومهوىثوللوو نراك هل مدن ةلكدوتج عم هيرب ناميإلا نح ضرعا ىو ةصقاو ةجب و نيف نطْلس اًمدبلتم َنوَعِف لإ

 ةس 5 - 3 ه١ مو . و ٠ 5 هور و س4 و

 ”دددرل أىوعدو لسرلا بيز كبهزم هيلعمماليامب ت |' © يلم نوعرف ىاوُهَو وقرغفرعلا يلا ف مهاتجرط مهن نيه ةدْونُجو دن نمو © قوم

 اًمهمِلَع ئْنَسْرَأ ذل ةيا داع كالها و و
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 ىواص»انبدارلاوبو ىلا كو اها ل وشنز ان ىلع قلطتةقحاصلاو اعيرجاوكلبفل ربت بدلع اصف

 نما ف اثلاو اببف يمحو لادعاومورظنلا نيبو وتكتب راشاءامنلاب ىارل وقت لك
 ارو لوقل ا بسانملا ملل سلع لون ملك_ 3 !"بانعلانضوورعواب نور تش ى اراظتنالا

 تلك _ىواصا:تمرارفلاميوتيارتاو الع مةراصتنا متوتنا زاب اذعلامجضلا نك يعقاواوناك | أم لوف كل ىواص متابع كأذملا يرتب ةيراكرعب لاجتالا قيرطيل طول موق ورجال قلعت
 دوحساولا) نع الث نير لا تيب لباو طول ناكل قو واتنباو طولم تو لوقو تب لارا تبرر
 | روسا ايوا ريؤووضتر كرار اجيال ف للى و ملال لع العروق كلبي طفلا ىف لشن
 ةزاعايابيف عت طع إ,ماظتلا و وامي صا نابعيو ريف ىو ف ول وث ثس#- ىواضيب نت
 افوتي[ى وم صقو انو ريرقتلا نوليو عملا شح ل ان/رتيقلعتيفرور جر قلع تووطعلا نال احا
 تآافانل ورلوق ل<تلعدوا ىلا لاك انا كالرلةردقم نرج قلعتس | ن عَأ تاو ىنعم

 ىاىامدالاندعجوراضا ىلا مباع الو خش لاق ادرار مام انبنتاهتف طع وقل نأ يم | لعجو قلع
 اي وصنع وب ا صارصيو اد ئالك و ظاا فز وك ةانلسازا لوقو اتارو ئوطعلإىق لءاعلا وك
 تال فو رجب قلعت | قيثنلاو هايا انلاسزا تتقو ىف :داطعى ومدنصق ف نارى !لوالا حولا كتاب
 فاعماو 7! نت ب بروصنهنإ ثلاثا انلاس ا تققو ىف به اكد يآ اى ا ٍةيَآ] تعن
 ملول !!دوعسلاى ا نمد ي[ى ومو انلعجو شموع دنيا اسيخ ا نلركو لاعترلوق عت وطعم ا ريغ ع
 كارلو لان يناس ايلا نلرنأم ن/رلا ناف نلرااكل مال منجا نلرلاو قر ايلا | ىلا يلو ونجم
 رصف كل زنك قلاوا ماسلا لعمابب لا سا ريب اي لغو نالت نونبر اتاسلو هك
 لاقو مراسل: ناى اعت ل اق اهيلاق الن تالاوببو و اولا خم ابن لتتكو سوق لع بولت
 لع اقوطعم نوبي انوسوو ويحول كدا ىواصا» نوتيلا لسنا ى دنا م كوس نارخأع نوم ىف
 لوعفم نم الا تناك اق بام لج يلوجيو لوقو روم الوعغم وكن اورج اظل ا وجو م ان ذغإ لوعغم
 واولاف هانز! لوف نمالاع تناك او لاهابحاص لو عير مشاري س دلذإ تمز لو اولاف م: انفيزف
 رئالتونعب نمل اعف ىاؤلا ماليا: لوق لق حاد ريك وعبر شلك لم اىف ا تجباو تسيل
 لصجيى زر لعفنا نإ افك راش لسا بينك سلوق هل كام اي زطلم ا قااذا بيز
 نوتلاوز ري تصوأرب لوعرف تصو تيلاقتاب فلي عق ناقد يب ف صو نيرايتغاب تلد لع وللا
 يدم[ ىاواملام شرب قلتو طنا لحس الارز يظر خال ىتلا ىب ميتحلا عرين لو حلل ىواس»
 ارطم_اعنلانى ابيض اللوق كلل نالاك, لعق لطاملج ل رتعب تعفن, رنضن دع تم
 تللباوايصلا,ترصلإمالس عل وق كب لاابثإ مظالاو ارق تلتخاو كالملا عسر يدور اقلاد
 تعلق (ى رش نسما كبح اب حرام حفل حرارصلا قرت امتطلو للشمس كاي ؟رونرلاي داع

 اكاد ءابلتلا اك: ليقو بون ىبليقوروبدلاىبو رأوا كلب "ند شكور ليج اوم
 ةدعاو تنال ةددعتم حرير ىيو ءقورعلاحايرلا بابن خاف ركاو |ربلتقل دكر لدي تمدج جرن لك
 ازرع اوت وقل لك: رواد لاب داع تلباوايصلاي ترص شريدكع اردد لا ابنوأو
 ىا :لدكبلا ىصلا/وق نإ ل ىداص» وعلا صامطه لنا لوفالاوطقشرزلا ف بيلا

 مس او لايسلاوباواربصنب وق ايلاو مسيلاركبوركولاو ناوخز اورق ل بقيم حرون موقد نيكس رابتر
 وطعم, الا شرالا ىفو لع وطعم دار رعا هوز عرار يقفوا عفرلا ىصألا تاور ىف وركولاو
 ورشعلو ررقل,ماظلاوبازيو روف و لك وطعم: | عئارلاداو يف و لت ولحسن شلال ىو فو لع
 داري ملو نول دقق وشارع ةءارقريوتلو حرول موق ىف و نحال اب رق ل اقداف ريفا كرر | مد
 حو (موقانلباو ىررضءلعفلا ب وصنمدإ صار بجو سيف بصتل اًاماو دوضولر يش ار جول ار كراتلاولا
 افطع ب وصنمالا تلاثلا مجريات دراي ماو زرد قمل اب بوصنمتنا ىف اشلا بلع لدي لبقاء كال
 . || كعيقرخم ولم وقنا كو بسانو منا ىف مبان زبنف لو طع توطحمدا علال از اق لوعق لع
 نوط (سماخلا تاقلاعتلا ف ليرشنل(ىتتلا طعلالصاو مي ىف [وقرغلا نب لش كل بق
 داري ناالا ناذوطلااولإبا رناو ةنققءاصلا مدخن مي [لاكسشا ريفو ةقعاصلا م ”زغاف لوعف لع
 لكل يت وطعملضداسلاف لو بير قي تلت اه روى نم ويلتعلا كلزانلاوو سبا لا ةقتكاصلاي

 راقتلاوالاقومكبانللبا ىادقعر او ارّتبالا ل عف ع قرلااءاو ضيعضوبوراقبلاولالقنى و

 لع فونكبق لعتو از وبما باب وق كلش حارب ندتساف وق اوناكممن لوق قلو دعي لا
 نال عازاب د رعم نو ارتوكيو تييجسابلا وكن ناز وجو ملوعغم موا نيزب لعاق نمارإ لاعتتا
 عاسالارضووماقر وق وللا اءرجآلإ كيب تينب ككوقابب ىلا دل ًالاكريالا لعج
 . || قروافراصا ذر قرواكم ناللا عسوا نصوم ةرك لام وعسل ان لوقا ىلا ةراخا تبرواقلاب
 لموت ازاء نولتْفِلعو تعساو | لعاب ىارامسلا ن وعسل ى ا توون لوعفللاوإ رعت لمت
 رلارعتسما الا بسنت الاهمال عيب سيف ع روع شعب ابل نفل يق قتلا نستلا نار دع لو تماعا ذا
 نورت [(نس/ل وأ لللس ىواصوب لعرلاعسواو لاكش يدج ايزا)_لعتنإرسقملاو ير عتم
 راشا فوك لاي ضرصخل اوى ا حيل وق لل عاصر مت طسلى افلا تدبح اقنو
 علا كود ريالغ هرباشناب ىلا لشمالادمعتراشا قالا وركتل اكملوق ل1 نوف
 عر فما زمانا ىااورفق لو نطل ترك دعادالا ابني كوب قليل طفل و حروللاو ىسللاو
 هلااوسجافعئارلاى محملا عق منلارامفلا اول برشا داو ردنا نا متل شير ج نعلاو راء يجبو مك أر
 لك مد تصاخلارارفوتءاطلاو نابرالا ىلا ىضاعناورقللا رم ساهل ار فخ ب تا ضر ارغقاو نعاط ىل ا اوئئجاو
 ملكش ايفل اوربا ماد تور مئ الف تعاط ىف لاامنالاو رنا دوت الو لاو لاداكّس ا نعل انت
 ىو بر بجيغيلكف لعيال ثيحاصاو بر لعلابتا قر بلان ايلف م اوربعلا قلك رنا نا
 م تآلاق تاضمرر قا ةءاشإ بولا لوف لس ىو اص! زوسفانتمللاسفانيلاف كك
 تر اللا اورفوعلاو الايام قر ياو بقال ليع سي دوت لوقا“
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 نذل السب لع قرتعم ار يس (نتنلا نم قربي رج تاريح
 بوت وقلر دنيا لااورففدوعسلاى ا ىف لاقاكر جل تاو فخ قرب ل وقل

 نرلاقالياوقل ب وصندوق د الارثتم م يتنلك شار لو تلس ١ يطعزئا وسو
 را ىا فكلتامانبو!توزجير شو اق هزوجرطو لبقامف عيفانلالعبام لاما زوج يوت كلذو مآ
 ريتا هان زلا قايرلوقو انوتجوارعاسوايإ مجةبمنو موعد لصونلا ملك لش تقتلاسلا ملا
 ”٠ نياكتينت نعمك لوقر لعلي ملل قاورفف لوف لبقنتيو هللا: بيك هكر اارمالا ليقول
 ىبمَعَ (ويرياولا: قوقل ا انبي نوزخآلاو نوفدالا ىماونكا ل وقل ضلاباوصوت او لس
 فكري ص اوت قو ار ىتحلاو ىكيأوراكل ا ورفو قنا حم( ايفنشسارلو ترامماز لع
 مرتك ضر عار ىف ف يلع لإ ى ايل[ ولمب تتتاامترمل ةهضل ىواص !مدعاو ناز ىف اوقالتنمل مرال
 دتشاو مولع لسنا لوس مد نألاهززب تلذئالم رجب لبو حصنأ ىف يافا تغلق كاف
 ومني وبلا مكس لعمل ل ئشلا ما ذا ضيت# ب اذعلا ناو عطنا دق ى ولا نا اونو .باحص| لكمال
 ذو رش الزفاف باتعلا ملص درنعضارعالاب مجوسررمإ ىتضنلاسلا مالا فا قداع ترعب
 عينا لبقام ا نبل كلو البف ال سان اوفا ليق ذل فلذي اورسف, نينا عطرا ناو
 سولار اروي عفلا سونا اءاو سول الاعتناء ل وق كس ىواص »فدل | تيب
 نال اهكوربرصيتلا ةدايزو دايز عراضتنالاب ارلاو بؤ ور ل بقو نامل ى تسلا فراشلا ىنحب
 نشايلا لعلامات سلو ةروريصلاو تقاعماملا الاون نا نار يشيل اغلا نال ل وق هك
 ولما لاوج بيوذذلا بانعلانمابديصنايونذرلوق كم حرر ىلع ليال برلا نال
 ىف لمتنا م ريظعلا لل[ لصالاىف بود لا ىنجلىواضيبلاىىضءاارلاي املا ةاهتسلا تساقتن مس وغارو تو
 ةولملا م هبعلاولءلا فلل ف بوثذلا ب اذعلا س'ايبصن ارو: لوق كش ب صنلاو ملا
 ملوث لش نياكانءالا تاقنلا اقم سس زوتاروبو بيصنلاو لنا ف لمتنا كرار
 لات للبملا نوزقلا سمج ظغنو مهءاحصا يديصنل شيلا باز نم يديصنى أ مكءاهص وف لشن
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 اذهياابيارج تم داق مز خخاروطلاو_لوق قلل لرأو, بنا هفللا قف بوفزنلا خراجلا
 رلاقتا بم ضنلاريم ةدجاو لكوا ليي الاقل ضطعلل رعب تاواولاو مق والا واولاو عق واكيد
 دايركو اشتر لثا مسا ملال ىو ميعاد نزلا لبجباءامسا نم ساروطلا بقل ىقو نيبسلا
 ناروطاجن ايحوب لئاقت لاقو كدا لاقءانبسد ارا و نك ا لابد ع اوجو تايآلا ديفا كح
 ملدا مهل وق لل لك تيزلاو نيت ناتننياههمال اتي ةروط الاواني وطامجدعال لاقل

 اني[ لسوف بليا لكور يف بتليىذلا قبقزلا دبل قرا زلروشس قرف لوك كلل ترم وعو كو

 ريو كر فو ىوطس ا ىازعو سيم ار وشمل |قحف | كاف ونش ئرقو تاعل|ةرارقف ريارلا تفل يو ورْفو ظ

 بما ليفور وطسلا ب انك ضني ةت/لاوقا لج نالوا نقلا ةاروتلا ىارل
 لقد ءايبنالا لعديلزنلا بتلكارئاس ليو زروظشمم اهي ر(نسءايقل |ضيلرل جرو ل اعت لاق لاهعالا
 و تيعللا تمد ارلاوا كالا ص وراوز جل دارعور وعلا تيباو لولا ىواص )»كلذ

 لفوز ءثلاثلاءامس ىو لوقى لاش !دوعسلاىلا قاع يرواجلاورارعلاو جراج اترامتو

 و وعملا تبا ل كى تس لاوقا هزف باس قوف لرعلا تحول يقو عيال لبقو لولا
 || تانى ذل ل اقتامضبا سابكانبا نكد ابل ن رم اد جاجا ارتزادكوارضف تبلل و هروععلا تدل لبق
 تريب ن سك لاقو تبلل لياقتم رذو تيللاو نضر الإ ىف ومبسو تاوطسلا ف ومسار سك نفطر لاو

 نك انلارج كاف ب ملازم اهتسب ملك نئاه عنى انلاب رومي اىذلا مارك تيدا ىو جلوي
 بلل ايكرلو هلك ج« قره ىف دايعلبر ثا وضو تيب لواوجيو -كتاللا شاك
 ةغلتكلاوقالاى ب خمسا لب واتتب نجلا ل ايكيا كف نال يقو ساب ب( نكىف | طلا يزخر اذكب ىلا
 حت ابل ومالا ةدانكن ماورو يزل هراتعغارولمل اى لو هلك لضوء سبت
 تاؤلطعر ونجل قو فول لباب اطبع تينا ول ءانر رست قى اقول اويريرج نا هاور الكرب اهييوكو وألم
 .قبطتىاي اعيان ذ انني ت امشال رشي باوالا كيل نم ا اعوقس مالو قرفل سرا نك
 هاور لرعلاتحرامسا يقركوب ل ميدو طيح عيزرتيا نسد] لرد اتسا لعو ىسأ ل اعتردشاطليئر زل

 سجادموارلاف تجراعباذاو ىلاعترلوتندقوفاوا رول ىامل وق تلك. كان لكي وكر
 هلث_ اةراولشخ تيساافلابو لرام يف ص يقنت ىذلاوج اين ىواض طيلؤلا ونورا طلت طا

 لاب سندلوق ل كل_١١ نيبتولا ىلع ةيزموسددتنب نوبي لاو العام نوبيتلا زوجت عاد نسل وق
 انكلترا وأ ليتلاف/سيلار وشن ددروري ضن ل وق كلل »لام ابيريصت ضال ريو نعت أ

 (ًفدمنلا ف وصلا ى اى رعلوريصن ليلا تشم ضرالا لع قل ءاوبلا قر طأو ارتاكم ل تت اهنا
 د ايسرلاادوعالو عروترال ناب مالعالا لابج ا سوو امل اروع رك آو ار وشمر ايربريصتق حر اررلإريطت
 ابدا يلا لك كرب مم[ ى ع افتناو ايززلا ة راه تقلضامنا(عتميامو ءايسلاو ضال كاك
 تاكو نرحل باغ نيرفاكللو -ديئا.طورو سلايم ننس صفت خال ةراو انرلا بك ابلازا
 للا (متبإ كولفنرانلا تن كا كلوو فينعلاعقدلا ملا يا كوكي [مولر أ يو حلل. ىواصا»»

 للطرب ىاتزو موتو ىلااعفدرانلا لامني متنا .ن1ل متساوي دوعجكو معقانعأ| |
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 هد مريس سل
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 يدعو قف قداصلا نسما كيْلاّوهاظفل هاييعت وقفل ايي ىنعم ٌكليلعت ناكن واذ انيجسارعسكل ب ؛نإ نيدحوم سعنى ا وعر اين هلا ف ىا لبق نم 7 : هلا س4 4 : ٠
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 ايربخ نهار كايلع هماعت اب ىإ كتر ب نون هاك: ملوقلمنعرتالو نيكوشملاديكذت عم كرم ةجرل اميطظعلا 6 رز

 لل || ادج لع قرييعملا مسنين ام قري رص تاتنريلتت

 كل وقب تنصلاراشا كك ىلاو ىوللك ا ب مق بوردقم لع نطع ل نورصمتال متنا مار
 مكر صا !توتحأت مرفت ا اعرصا نابجو يف ماميطاوس و2 هل 52 1قولاق نولوقك

 لجبززل صا لوللاو خشن لاق عرج اوريصناواوسوا تدوزيئر لاو أه تبن ىف اغلاو هقتياوبلالاقلر
 راوسىا تعزجورتواوس ات ملاشلار بولا ىلا ىرتخرلاانوإريخدفرعلا لوا سي ايدعج ل وازرجةركا
 فالخب ترا ناولر كتر رسال ىلا ماكنا طم الر وق لس جر اورد ع وربصلا نإ مال مكب
 نين |لاماتينروق لس ىواصا+ درا تاببوعم نأ ن مور اكملا لع ابيتريصنا حلاق اينملا
 كاران الغلاف عرز (ننتوبفل ل سو الن اماعطو ا نيني اللى او دري لوعغسو | نوورئئررسم ف صوا
 هريدقئر دق لاوس باجل ةراشا ف كو فو ب, اقم مناهل ىا مجازر قئارل هش
 رت كؤخو د وزتلا أب باعاق حاشلادتعبال سلا كلب تاولمت انبإإ ق نيحلاروا نا
 (وءاضرم/ء انبع عت يعل فل دعانا ملل وقول ىواص# ةيراقلا ى نعل حراكتلا
 ضم قوام( لع ولس]# نلعس (رانقلا ير صقل ارك (ضاربا ٍءرشورارو"ع وجور واسع
 عاف طع يتنتاو لا / نينو مر قوا نيت ل ووطعماونما لاو ىرخلا لاو ليل
 مؤ ابألا تاييدب اضنلا »ابل ىاياوبو مكن ابإإ ب ميسلاا ميرور مءانتتانلاياي لات مئانجوز
 ق ءاالاهورلوث كلش__ لا» نور اقفرو روك مبانى ا ىبتنا اوياولباساوناكن اوالضقت
 دايلكارابلكاو راغصلامّدالوإ ىنسن/وقل اك ى وغبلا لاكن ولالا دعالاعيترمالسإ مككيريغصلا اقر اغصلا
 فزيرقتت ماب ا] تبرك ماب ت اهدد ملاهي اخلي او مج ابآن امي راقصلاو وسفن م: اياب
 نايا ونهر يرو متم واونمك بذل او كاورخ ل اقو سايت نسبي يمسستياور ىاو منتجا
 وىبتنا سابع را سحدتاورو لاوضلا(لوقوهو مابا ن ابيب نايل اوغلس لعب, زلاراغصلا مترو زء انما
 لمل,ت ود اوناكن او نجلا ىف ترو ىف عم ومما ير عقرب شانااع فرم سايب نخر ازبلا ىدر
 مساع نبا نعى ارطلا جررخاو زارع نبا لع ووقت نس ةنسالاو ملاحم اوربرتادلب ا هاور نم عبرت
 لوقيفلنكو ليرداوغلبت ل مب الاقبف جوزو هرلوو معلا نك ل اس تجب لولا لحضو ارااعرقم
 ىلع قرضتانب يذلا متمرد مانا ل كش كرب مثاحلابدتيربلو ىل تلئردق بسداي
 نر ىكلوقنماتوائياوا لاك (لملا كن ودى مي وك لك ناكذا سدت نافرعانبالاووابآلا
 تناكل ثوم نعت امعم نالاناق تبا وص بسبلا يدها بسلا ناتيرنلاب قيد وريد نابع
 ١ عقرا»ابآلا ناك اع مركئبرقنا فو بيلي اق اذك الولا تنل داغ الا يرن نوكح شرما
 | ىف ىولعادمابآلاق ءانيالا ىلاو ا الامتار تجدد عشرا م انبالانن اكن او» ب الاى اود نب الامشنا تر تجدد
 ىلا مفرغ لاعبا حو وعشت لفلا ىف مر اند انا مرت ئآو ىلاعتت وقليل مس ف
 اودي لمس ل اقف ورلوو تجوز كورولا نر دعا لأس نجلا نجلا لبلد اذار اق قع !لستوبلا
 0 الاكالرسكور 7كيليطس_١ب سا ام ويقس و ىلا فا براي اوكي تءروا ام

 0 اى

 لاتملك نير بسب ئرما لكم لوق هلل نيله, صقنلا نارالاو مبانصوحماو
 اضن كى اعتل اق انبترم وك دنع سلام اور انلا ىف نوني ص اقرانلا ليارل ل ادوات ىدعاولا | 6

 لكى ماع نإ )بسر ملكي رتخجبلا ل اقاورب اجل وقوي نيملا ب اصابني تمسك
 لك تف ماع نا نمط زلاو نرلاب قيراالاوتبقر فك ريب كن اف يكاد امتع وهسنعا
 نير بسكر ورم لكل ساو ىنحملا نولي ل عاقن | ىتحمززبيف نيل نر اوبورخآ وآلاف درعا
 متنارتع نوما ندررلوق كلل !؟اءلقيئانلاقشلاسا نا هدي منج قف حا نا مادكا
 االاو كّدرلا نماربك اح اص لكى اف رب ب لاطمو جى ذلالعب شادتع نورس علا ضن الاهت

 ىواصا» انوهررمتاالاو ىّيلا نم بقر صلي لعام ىفو ناق ريل يدب هدبع بقر لعرلا(بريإ ل
 تاراكلأوماوتلا مور جتسا بزب قعم عرردلا نم لعافتزانتتلا مين نوطاعتن ل وق حل
 سلاسل هلك لاب اره طغا رئت ذاف ىفاسلاريطعي مكرزلا كال ءابرتلا نمباجتزاد (ىا
 ىتجبم خلا اهرب سى ال وق هلل لاو ة رواج تس ضن لع قاطبة وزر ولم ردنا
 ءاليتسالا فر اقالاكىاءاقرإ سلوق لشل_ كا« زنا ابر شبا بعوقو ئسولغل تملا نإ
 سيلا نجما لبا نضع ا نم اك ر تئادبكل اقر حلاك نجلا فر دلمون الغلا ال أو ةايج لاو
 نكى وم وزيا ةفصااو [ًداقلا فصول حاصر يلعايربي سي لع م الغل كو مالغ تلا دلع
 (ذانلالع رخال ضل اق[ فضلا ضلك ونا ول لل اكن اا لوس اياولاكت الا ورز. الر ىوسجحم
 مسن وصوص بن ولولمىار اقراملوق نال لج بلاولكا ارامل عيسلاك يلا, لضفك

 مهفوخانأن وكنا دن وعول اق ناك م تاشو ىاانإلا فل بقتل ل فصل كيل
 نم نقفشلوقنإ لهو وفأأغ اًمار ىف و الابر قير جفت ق عل سلو تلاها كك ؤ سانا“
 ابلوتدلاموكساماراننا ىاملوثىللشل ىداصر» (ةرفكو انلباب قرنا ققرلا ىمب ودتنلا
 فا اهترارب نولكه رين ى ا هوك ملوقل ى للعمل وف لاو موس جريل اماما ىف
 ماع او تبرد ياك افردعتلق متظكومو سانا ل لع تشااف ىاركئق مل تل

 اتباك سازهتناو لاح ا عتتوم قو واوان الكا نوتجتالو راكي لوق ل فعلا حاير ةولاب لع

 نيتلسوتمي قش[ دع ادجوا ريق كير مني لق تلسلا_ لراما» كير عنب ا سيت انوتكباو
 نياكي تناك يرحم نو ريرقتت او لعوول لا ازب كالرلاقوزح شتج باو كوكو ايربشو امك
 انباكتت ا ام مقتل و وتحد نم اكياببف لعاعلاو لاح ا ل بصنع ضوم قوابلا نا ىفاذنا لوتمالو

 هزئاو قرافي مم ساطع ال تءزز لاعى قار لكو اقبل اوبا_لاق يرتب سيلتت كل اع ان جالو
 قه نحمل تميركلا هيلا وصتقمول اذباو ةيؤشملا دلك ومتميز لترج قلتو يسع بلا كا ثلاثا لاجل
 ءااراغلوق تسع جراد مانو ناهس: ام لونا رشا عن بسس نونجاو ةن ايلات ع |

 نااينرلا قط مهن لق غشيفانو ىف موس يرو فاكاكينلا ممن يامل مفضي ملزما مل اقرا
 لي اعيان ىلا يال توك قتلا ف امدات كوك

 6١ج
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 همسي ع مس سس سس _. سس سس مسسساساا

 مه رار دبب مكلهامشمهنممي ا هلفخ نوكايرلا نوبولغملا 6 وُ هاردي ةودسلا زاد ق كوكلممي كبأ 7و كيري
 ها

 نال الج لم ةرهتعم ا رس نتل ا نم قربي رج تاير

 جب كام رغتللف وخال دفن مما لوقف الا ابدكوف ةعطقتنمى ألا هر لاو | ىف ما ولولا
 2 ل ةرمقرتكس تتم( الا هرب ىف تدلك ما نا معا .ارساش نولوقل ما
 ىو اص:» ةزصإلاو لبي عجل إد لاسم ب سانا تكو تماءازا ىنيتوتلا ىراكنالا
 بيير ردلاث داو ت بجاش لج دييرصت ةراعتسا ( الما ف سلا تداوم لو تل
 و درعلا صفت بنإإ يملا نونملا لبقو لكى ةدعاو لام لعءاقتبلا مع وريتتا عم اجب ف كااوبىزلا
 كرر: نوير تن ام كالو صارت ىو نينا نمي| يق ح لس ىواصا: درا عطقت
 هوكي شرق تنالو ن ونرجاوق ع يرعاذنو نراك نقود لوقلا ىف ضقانتلا ىااززب لو ق هلل
 نمت ناش اف ضق انساني و ىارعا باك اس ل وق كش لرأي م ىبتلاو مالعالا لبا
 اطاصبتضقأن كلم عي ونجا متو كلذ اسلاورعاشلا نانو ارو تنطق اذ نوبي
 اضيع بط فو ىراكلا ما ىضداقدتسلامابهغتتسالا كالا كرير اشا آلا متمانل ى الو كنت
 ةزمهلا | يمققطساوبىراكنالا مابيقنتساللما نا ىلا ةراشا قلت مالو تك ىواص»

 اولاقع اق ملون حراشلاوررقررقماور كب او مار تبعاوايك, لوو هش + أ

 مالا نارجاظناو زال لاك ا ساقداصاوف كنا رلوقل يي لوقا ار: ارقص اق ىارقلتخا
 اه ضينكن يلوا ىا نيقداص اوناكن الاقل باقلطم |وثايلف لقيم تال دقني عان
 را نافروقاريجالاورينايتالا ببحيتوشن كلذ دعوا اطر شيوع قلع ماوبف روكي
 سءاوقلغمارلوقاع جارنا ةر يقول خت ااورلوق هك لج لا قرشا هس سمي لإ
 ىراكلا افلا /مارهقنحالا الل |نييراشاو نوقلاخلا ميم لوقل ع جار قات[ نور عمالو رلوقو شيخ
 تدالوبضلاو رييسفلار نقلا ني ممباولاول من قلت ةرعمالو لوح اضتتآو قيس ال خيول وكعر
 ازبواقتلاغ(شرحملا نولصإ علام وترزخاو ميلا اور جوز مير تلاع ىق اونو كنا (نلالوا تمدرعم
 . تاو قلاقو ماع العيب تالا نوريدتيال ىا نوفقولالسل # هلشس جحرجل قت
 شا عاكدالا (اينسالاو نا ينخو بير كارم اتت ا لوق لل كراس شالو
 ايبتتب ل ولم ا ةنازغ الاب تتسارورقم دمار خدارلاو تير انقر رنع سبل قعملاو كلر
 اهيرقتو قزرلاو ةوبنلا سل وتحيط ىواصا»اببلإ جانتي قتارئاغزلاىمفلت اون | عجب

 فار لوا تنصلا_زعف ([م يابو قزرلاورطلا نرخ ظكلا لاقو قروبنلا نأ خا تركك ل
 راجباتبكف كورابجا نوطلستملاو اصلا لري ناجل ركن الة زرق و نوطصلا_/وق لا
 الكا طلانميلع نك رشل.و لاما بايو لانا بتي يش لطاسلاوررطميسا
 ملام اعا نورطيملا مكرم لوق حلل لاو, ب اورلا تباعم ٍرطببلاو طب لخط يصرف لوقو

 لبا صاورطيص ور طرشو ةيدبو نصر لعاخ معآ فص عبرا طخافلا تسمنإلا لعيفم كازو ىطاتحإي
 لور |٠1 قادكب املا ايي تالراطيب نمو باول اع ى طيب لوق تلك ىواص ريكو
 كإيدير؛ كساب قر نررلقهلف_ م وماقلا ىفاكريكتلا ىو كلباورلف |ىارقمل قو

 ىف كاو توزم ن وعمل وعقإ ىلاراشا زل ةلكاللا مريع ى ال يق هل حرام

 ابيب اب لعوب ليف كذل تياعالو ىلك لاقل خا عر وزب ىف ماكئلص لو لادن: لوقكى رع الالى ىتحب
 مص ندَمالا يب نيسانملا جو ىلا كلير اشار لاني بشل ولو لك - لق ةيفظنا م
 ىواص رب مسمن ولاقى لانلاواضرف ل والام ثلا كاك ادسأف امهم الكددماكرلاهنينربشلا
 ماسيركذلا غلاف بوم باقثا ىلع سلام ناسنالا نينا مخل زما قم ينل لش
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 ىقنقياكراتا[مارقتتا بميقلا مقنع /ليلوق حيل نتلاك, ماسالا لكك عند ع
 ومب اف ايوا بلا ا! تكذ نويت دلوقو مج باغام مع ئتك ل بىارلص نمل وصملا
 داع ل عمن عقلا مز عتقلملذ| ىف ملا: و بيغلامادنعباو | نويتلمفلوقب نتعتمإ# رق
 باتو ةراتقل اق بقلا ردع ما اضنإل وق تلا اب مهلا بسسني ثيم تضراعملاو ةرياكل نم
 لولا اودع عت طظوفحلا وللا ىف بسكىذلا ب غلا دتعا ا نونملا بيب صيام
 بزعل اسعي واو ثرعتالامالوقلور وب ليو يلع اوضوايرعي كلذ نوت يكمل وي

 ل. ىلاثلا لكى عملاو لزاما كوك البق اياك ك هديب ما لوك اصتا و وكل وللا ىلعف
 نمل كبك اور اف ياو ريكا كلذ عم نوري يو ةدسافلا لاقلاو سن اونتاعال مرا

 هدالااب عقب ورمداقل برسل تدك لا نمشنا ىلاعتتت م2, /رر تنم ووعي نإ كميلتفكو مص
 بئافلاى ديب يقلاف تابيقلا يف تبلل رنوفح ا حروللا ىا عى ال وقس ع+
 لوقت كب غلا عرفو إرما لب سجلا فيبر تتلال ورمل بقلا ق (للاو فنالاو اع كالاكاك
 راد وهو سلبا ى ١ ةدرتاباد قمل ف حلل لخر ابهر لك ال دقت ل ابديت ارد

 ىف ملوثعتلسل_ لى وتلا روسو متو صفق ةروشلا لجال يف لوم ب الكي ىصن أين
 مو ل رجإلا كيلعوقو كاكميللا كلو تلي ةروسا ناف بيلا اضال اين |ر ملفنا ةورتل اراد
 كلو دوما 07“ 0 1" قداضيبا ةيساولال

 0 ليردقت املك ورم ةتكصض ديالا وزن ف تداكم اعلا ما اع اش
 ىواص ار زعلاو لس عجاف |هدقي نافلابسانلاندكذ تمع اذا ىتيوتلاراكالا

 لاي اهل قفاطيةزماو لب ماد هقي ناسا بسن نوخعاو زق ميلي ما مم
 ١ ىواص»+ نايغطلا اب موك ( بر قعلاو # (يبعضاوف ىف ماي اهفتتسالاو
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 نيل لج لك قريع اس تلا نم قري صج تابلت
 كنب ىو حب صو ةزمإلاو لبي ةنرقنلاىاماي مابينتسالا وليف لح

 مال/ل صحو رس ىبيتلا ىا اههضاوم ىف لوقو مارهفتنا فس لف مو ليمإ يدقق او ماهفنتا
 قس /يفل والان ا تفرعازب تفرعازنا ث”سمإلاي[ريرقتد عساوب م اريغتسالل ولك ع ضاوملا ىف ابنإ
 ديفتالىوإبرمو لج[ ررقداى ع [ صد ةز ماي واق زمإلاو لم[ رق نار ع اش ولو قل ما لوق ىف
 ولاو خيوتللل وقلنا هيلع ناكو خل ااهحضاوم ف ماي مابهقتسال ا و لوقا انب هرلالام ىقانبق ماهفنتسا لا
 ىف قئاالاراشاو مماتالىا مرا لعام يرام ىف لوقلى ننلاي عضاوملا ضعبف حرصت ا/راكسالاو
 ىنعلإ نإ ىاراشافزلا قاغرفبق وليل قعبالو نوتلاخلا مم ئتريف نم اوقلغ م ]فر ونتاج ضاوم
 لع قعلا نإ لااضبإ بر (شاقرّشاللا ايفل سد قبو شالاو تاوئلااوتلم | ىف .لوققلو قتلا لع
 لوصحلا يقنونحماراراكذالاو ختتلا نمووصقنلا م اريغننمالل ةديفمارلكع تتاوللا ىف ارينا لصاحمات قتلا
 و وااو وع

 اغينا| لب عوقوو وصخ ابجوتناكنال|سيكل عقلا سرادص رق ناكن او قيطيالو لوقلا زر مون
 قر الكب صدوق تررواما لاه ا 0
 ءامسا طقسنوالوقوبوعارلالا روف لوقف لاهل رت فل لولا ناكر رو عشن ا ةروس
 (ةزقرلو وك ١؟نرش باس اولرا ب ىوترل وق لش ىواصا»اقسك عت كزال
 ىواصا«مسزتلنالو مرا وجتسإلا أ يفرم از لاو انعلاقاوغلب اذ يعملاو ردقمطر ا
 لس ايعينلا نعد انت بريتني لو ىوغبلاو ل رم ايعانلإا نكىدداةلدي/ي لظايول ف هشل-
 انتيعالوقوشل_نسيلال لك ناع رلرل انكي: ىورو يآلاالت نرقلا يقر يقا بازعلاق
 عمو ىداضيبلا قف و بيطخ نلعلا نوت يسال رصلاومرعاو لوادر ىلا عم ناعالا ظل عامنا

 ةتاغبارتؤتا بم ذايب ورقي ولا يدر بيتا ا ظفحلا باسم ٍجشلبد فل ياو ريمضلا ع علا
 نعال تقلطاف ىاانهىريملوق حك بيطخا,ءاهسإىف ديقاي تناك او بلع عزتلاو روض
 انبي عودا ىلا يمهل ظفاري مم ليف ا, قو اراعر طاع الاو ٌُئتلاراصب اوجد اسزالديراو
 ملوق نه _ ىواص»قيعطع عزصتلو وقى لن ةروسؤ ركاب فالح, ءظعل نو تيس انل ع جاي
 فذوو املا ةيقاب تناكلاو لع عيصلاروضدلغناريوض ب إ ذابيورفيدالاابيورغ بى
 ماو[ اب داو_ىبف ل إلا( نمو لوقل عت اراززتل بلاى ال والاف موق حل: فلا عولطب
 خاب ل يللا ور لوقى اعبانا نابجول اورق شا ناعيل وقدام اف مون نكاح جو
 ىب مدد ربايو اكن نعل ىورو اهبلكب لغ مضي افنان( شالوق ولع_ لج 31
 روب ورلقاسال ىلا تبنلاوت م خإ ضفعرلا ىو لوز روو نر قنا حيد اريك امسلا ( وكب
 عتيف فلافل ءانعملالضلا ناى ا يراشا امرلا قارط لو كلاس كو ضدالا ل يطوتسأ]

 ايي | ان |يرراشنا لب ىغل سل ار لوقىترلكاف و بيكا ليجب اوم ىغلاو ىصاعم ا لعق دنا ىف امالا
 لبو, د لوق لاول عفو ىذقالولوقق لضامونعلاوأ اهبداحتا مكن سلعا ةرّقتناو لالمق'

 هلل كارداقتعالالاشم ىف م اهتباللم اعنا ىلع الان طعن عل ا. ىلع طعف اف داعتتعا نع
 ]ذنو نآرقلاب مك لعدن لصدقطن د يق بيد ارتلامدقطفرددصياسىا مرضت ف ام هسا ب هي كتاب ل وق
 ىولان لي ىوبلا نكئريلع ا لصنم اهنقطار صار اضيا توبا ثرراعالاناف سك ينقل
 ل اعتدنا [ًالكن تين لب ىو توبلا ثيداعالاو لصىو نآرقلاف ىو لع يسقى كو تولا نال
 |!ىرسو ىديس نكت رعمب انلبو لجل يالا زويل ثألا صيصختتج وب قلطل قطز حأ ىنعي اقلطم

 دالئلاي بيا و مكريلعرنا لصونللو اهجانا كيال سي كا ىول ىو الا وجا مل وق علل
 ىيبلْدالوقل انش( الايحو ب تش امو هداهتنيا ناكر بتجصن ايلا ىو! اذاف موكل واو نآقلاب
 9ايجاف زوجان كلدكناكاذاشا م يفواولاقاذكى داسوبف ك بلك يقل ام لكو ىككرفازاتدنلخ
 رلع دءامجو رشا ةهرارصبلا ىسكا لاق م ىوقلا يرش ملء لوقو اف لب, اتق اجرا و الغلا
 ايضقلاو خبال مالح او ىاقرموز ةوقلاو ةررغلا لابس قرنا نت صوور وشال ى ا ىوقلاييرش
 تت لور يابو م تاوللا قوف ىا للعلا قفاز وو (مالسلاو جولصلا يلع ىؤتتساو
 تسوس قس فلتراشا امر ناقض وزو تشك سب ولاه الرد بيرق قل تيرعا ترظحب

 ردواشفلوواروثرس يري داوا فيلم حرور ماهم نيس ب اق كفواراظب]و تلزشل متو

 و ترباشم م اقمردوارسو تبؤ ماس ردوا جاورو تم لرش دوا لدودوإ تمد الم

 ناك تحفر ىترقر اهسا لاى ىرسا اد تاور ىف ٍلاقدا |[ السللسيلا روعي دري إل علمي
 لوق ىنعمل متكمم انس !يحاص قيلقرسود لوول ١١ داوانايوقكب اقاتينو نب
 رشد ابك ا نكىورموبرو نسيظنوا لوقو رعى | رشو لقعلا ىف قوق ى ا ةرشو جوق حرر اشلا
 ناك فلا ةروصنام ووري قنةروص لع م انتاف ىاىوتسان لوف هلك كالا ناكزع
 كا بحال ةريطدنا لصرلا لوس | فك وزبجو ةروصوف لزب اكو ىذلاب طبرالكأبب لش
 تادعا هآرأب ليقو قفاز الس ما قفاومبو لعالا قفالا ىف ل ىوتساذ اهبلع ل جلا ةروصوف هاي
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 نبل اهب نك سفنملا تما اضترإ
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 لق اففرلو هكلس ىواص٠«بدتف ببذ. للام عئاسا سب ذيفابيإ كيلا
 رئناصنلا لوس نا ىورطاطضلا ىاعا نو بالا ىلاغ نم ةرسالا ىلع م دتام لصالا فوت

 نع عررثو هاو, عيش ثجدضب لعاعي لي ومتام كات الل سي نعملاو ىراكلأ مابيفنتاالاو ةزمإلاو
 ىف فل عيتتو قافلل الط ارغب بتل لعاب برجر يلا هزب ورفاكلا ىاسن لا, دارلاق عررشلادودع

 ةزمإ عرؤحم عطقتم ا ىداصا»ى تامل سلنرلطنأم فنزو قيررعلا لاراطو لبرج سلو ادتف فرض اواي تنم ا ةردس غلب ارب ردع
 سلرتو سمعا تاولصل تى ا هاوا تب راطغ ل وانت تارصنالا ناعاد مثير كدي كبري
 بولاوو للا لك رومالاص اوت اعز نلاىدي نتا نداغ ترشر اف يتلا يوصف و

 لسالللوالاو ةخالارتلقر ل وق تلبث لا بالا تعافشف وا ملاو هانمتنام لكل سبل اراك اهل
 نا“ قواصا»ةزتآلاو اينرلاف كام دال هاوي هايد عت ناللا ابار ىععلا) للاهتنا يتعملاو بقال

 نادال يو تتااوبثو لدالاورلوق هاو كتف هلبب نما تاالاابضلم قتلو بث ى اة الا شلخ لوث | | م1 زراانرفدلوق تكل ىواصا» ضرازا قف لزب تووصخءايمئال ابكي جاد قابلا لاا
 لبسك, اهني ليدل عال سوري ينلءاشياب اننا دكو باش ءاكالصارعالابذ | | لقوا نمي زو ليقو بايثلاىلاغل قرمالإ لكورتامو ليك فر فر هرعاو عجب كاوا سن
 انييثمتافتوغنا) كلو عبو مشت ةدايز لع دلاررلل جيبي ل عشا ترم اول ق طل | | ل ترائرط افلا لوصفو طسبا تاطاإ لبقو ترفر قرامتلا لقو قراها لمقؤررئاسولا
 ةالب هع رم لاقي سيكت لقال ب ملاوإ 2[ و دوت كرا دارلوق هلشس- | | عرس فاروق جرح لك( انج اقتل روصو لب ى اريل ف لاق تاديمع كيو نينالا «تسىلا تكلل ناني بل ليقول عنيا رانلا سناك هد اببىرلو# هلللالا نع م لسؤاوراب كلذ لعل دي تفر نيلدي لو لونك جرا ةروس مر وعساول|
 قل يلبةزآلإ نيناجر ماب بهاشاد_دسع انءاعفشء الو: ىولوقل ه1 | | مواز لعتلابلا ةعهاقلا نيئارلا ف ككيلايب دعب ناثدالا متابع لع يتلا خيوآ ب دصقئراكلا
 لع ءاجتتمةنخت ناو كس عنكو نار ىلا تن ىو ماقد عاسا لن مور "ةباح ملاعق | | ثا ىلا لهيئات م اقم لك ميز تسلج ناوى عتااوسام ناو يظعلاو ولا لاعت
 ةالادملا نوما ألا دستلوقو ةيتشلاوبو ثانالا تصوب ميوفصيى ا تكالملا ن وسل وق | | تدي ناكل جر مل يو فّكاطلاب يقتل كليو بلكات وبي ناكر تسمم ل تالا ل و لل ىواصل ساني ىزلا جولا لع ةرخألاب نونؤيالم! باضيا بيلو لامتالا ليلك | | حله كابر اقلا تيضولا ةبتزلا ف قاتلا ىا ىرفالا_ل وق حلل ىواصا» لصوزع
 تكلل قواصا نان ود ندبكورمس |. كت ايار دع ساي اكو جر ىراوطنو قلوسلا
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 لج ثانالا يس تانبةكلأللا ااولاقت دكاللا ترها
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 باعيل ب تعاطبعقتشالف قام اءاواربلط باتي وابب عفت ياو اوتو تعاطف صلض نب ىاىقلا || رعازإ ليلعتو[ب ير نا.لوقو اهندلاب مترو صقر فت ضارتكا :لمئاو نط غلا د انيزكاينرلا
 اهنا لع ذالاو ىواضيل/ىف رخا يرريع اهدنا ىالوق هلكح_ ىداصإ] لمعلا طيكر اي رلا كالا ريل | | رلوقو متت لع يرد لوف الريل لا تاكل تكاد باكا رسل وثب[ كب ضلع لا
 اناا سيلرل اق يتلا ضجر ريجفمكهلعرذا لص! لوس تناك رغما نيريلولا ف تلزن | | صوب دهضتا ليقو تيا ماش مد ومو لالضا اشي ملل نا نمو الا تاون ثم هلو
 ضعب عاوز يرافرارضعلواطعا نا بازعلا تعلمي لا نصف نا باج قتض لاف هللشو تل لاءابثأ :.ياري ماعلا :نيتيزراف لضررل معا وب وقتل لعوب لبقو | نال ماوسو ملاعلا قلنا
 لو ىزلا لعئاعاطعا قر تمسمل ا يطلا لان ند اطعاو روق كيل ا »قوتنا قايلاب لخيمتطيورشملا | | (ىنا لوز عينا نإ قعداو ينس ا لامغالا بديلا تح ىكا ينحل يوفي دارا ء[لتسك يل وق
 1| لرتلا ىلا عروترلا نيئيظر تملا لع جرماضلا نإ لصتخابانعرل نى الا لك ئ اع زرابلا» | | ردايلوزاصنلل با فقرا ذا م ينيئسملاو نيالا سسك رجا ترولكملا هزر ىوتسو ماعلا قلخ
 أ ىواص) هنا باذغ ناضوتداصاو اشور فن ليل عتورلام ناانييساددع لت و او | | ىيزلا تعا لعب وصتءوبفوأ  يتلللوقب نيتسم | نور لوق حلك كراس: ءاعالارمقو
 مة دنعرتلاورمطتا تناك ةزروتلا ىدوضحكلل قادم ميهقناوزلا مست لإ بتمعمو اوق هلل | | ٍتراروو بوفذلا دياتك ىا مالا رابالهق كيس لاو نسما دا قك| يرو و اونا
 تاروءام ا قلطوإ ةامفلا لاصخوارانلا ىف عروقولاو ار لولا حرة ندير ما يرلوث كله دوعسلاوبا» | | رمللا زنا روقواصوصتبابلل اس. زنحنار ىإ ٌنتاوقلاو .لوقد رحل! ب جوا اي لبو صوصخيبل ع يوولا
 كا ءلوقتنا نينو ام نايب درل وق لسل_ كام قرقنبا ةروس تايبرشدقو هآريد ميلر لا اذا ورحت | | 'تيرفصو لقادبص ل لصاو نييمسل| قو ىواضيي هآرابللا ب اعتني اير وضم (ؤرقصو لقار للاى
 دموارثلال نا بكد اصر تتبلار بخور زوحيتو ىو فحل اب لو امن الم ربل حلارزتال لص ىابعل اولا لاقو تدلك( ل قم اعطلاب ملاوريف شيل لقى اكساب ماو ن اونجلا نص سل اوبو

 نئغلل مالنا ىاىرفارزو ةرئاهدنتالن الو كلل عارم عفا صن زوكيورزتال كا | | ىف مايلازإ ل متسمب رعلاىرجزالا لافنوطلاخيم ل وريرات اذا اذلب مما لاتيه لو تلي ميلا
 هدجاو فوم ابيساوج ىلا شل يمذو ايلا نم .فضغلا ىرنلا نا لع ىرخإ سف ل لح اهنا | | ةةصالمغوبلبقو رراغصلاوب لبقو تزل ب راقنم نهتكشلمكلاو رابصم ا فو بقل و وارلا قنخم

 بزي لمان دتغاي مبارإ ليكاؤنالل اقل ايبا نكسر ى وريف وعسلا ىف نمر ختيفنللا | تملاو هلبقلاو ةظنلاكب وأ ذلارافصوب لووول َج جرأذ يابه لوم 1

 ( ار امقتمولضزاغوا لدا خا وا ملول لئاقلا ىلإي لوتقملا لبا رفظو لشن "اذا لل ناكقور نآنلاوانلإ س'اذاف قش ابلاو ورعلاو :دبقلاو وطننا ىن سمنان ةسرج | ككييمجتلل هاورال
 لك الد اىا مكوهلل بخ م ىرارزو ةرزاوردتا/ ناش ا نك موو تل نك 4 ارزم ليلقلا اناملك ابللا ناو وبنت حلاو «رئارلكا مم لبقو ا”ءلاورو لسقلاه بج ورهف

 | هال اهنذ الغل ضرتا الاب لك دزووإب د زورلف هين ا ثييدعاما و إر كيتو لشن ع ىلإ تكوو راذاة داعاراعجيللغ بيرق نكي وتتت ىتيهوا ةرمالارب لبلدنا ىنحم

 بلب تييوسومقق يدان ئاضتانه كامن دوسان د كلم ىدمد مبا تس || يو بيعت ل١ - كالت, يدر اواو يك سنس ىقفامافياهززوريسالا ىا ىسانال ناضاللسيداورلوق هلل ك«ابسلاملداببيأ | و ىاطقتر شم قوق لاب رولا ريفا ابعاد نتا
 ::ففانلاروما نئوصتير اكيالامت ف لؤريخو مكمل بصو تاوماللء ابجحالا اعد [ًالسلا مهل كامل زعل باوك ن الونهلل دلال, ةجاصلا قجثوايلا لسسع#.ناآلا ممرللا لو حلا رافغننساو مالسل اناا عاشو او نا فد ثم وتين (دعد ياعباس | | يار ارو تركب انتج ادع ةرفصلا عب اقناع ذرئابكا باننا بدير ورا

 اقوم سل بايت تسيارتوكلال راغصلا لع ةغاوم ا[ معلا عم او مل زوإ لوف لييخ

 تدلك هير يهرب |قتبا داو قحب هيو اممم يو لمي فحص ءاهلبق فصصوا ةيزوتلارافسا مث ىدؤُمٍْصُم اسئل

 حارصلاو ناميالاوجىزلا لك انك وفض ءانم لاكش ريف اهطتق زل حس رينز عم لاسفل
 [كىواضيببا اضياو ميلاورييل كرم اهضناب ناك او لع ضف ف ناب باب عفلابن ئشادكاوأ | للا لستر بوف ناو اتي رزغيتوا فخ ساو لوق دل ىواص»»

 ارتكب انلاكل لوا ةواقشلاو ةذاعسلا سر كتفص/ى |راقلر با ىف ميرا ومب ىا ملاشنأ ذا لم ضيطح نم“ اانا وكلف تسي ان اعطني راو ةقرصلا نا نرايخال اق اجب امورلعفل ب اني إل ريغلا بشرب معازغاولإل 1
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 هتيزني لاقي. لمكألا 6قذالا رجلا هَ ” زج ثةرخبلا قف ىىعبي | 6 ىريْفْوَس يكس ناو ئةريخلا :ربيخ قس نم ءإسيفربخ م 0 ىتس هل ال ٠و5 تير ويلا وضم 5 ا 000 7 . ول ١ سورس ( سوس "1
 جملا لقتل كير ىلإ قلن ىلع نصل ىف لمجلا نوصضم نوكيالذ اهسعب امال اف انيتساوسكل اب ٌئرقو اًقطع فلا ينو هيعسبو هيعس ل ايدل سات ا 5 : 1 0 دل ب او نيو عمر

 مكاو ثمعبلا يلو ايندلا ق َتأَمَأوُه يو هنزحا ءانن نع مو تاو هحرفاءاش نم كسا َوهَْيأ و( "سد اجف توملا سحبريصللاو
 3 لاوسد ايش نحل هلع تسلا

 ىزخالاةقلالا ن ىذا رصقلاو دل ايٌةاْوَكلا يلع ناو [ثرلا ف بصن 65 ىئمت اد ىنم ٍدَمظْن نمو قسااَو ركل نيفنصلا ٍنمَجْورلا
 بكوكىه نب ىرشقلا ب وُه اكو ةْينِق ندتللا لامل/ا عا ين لكَ لاومالاب ةيافكلاب سانلا ىنُعو هنأ و ىهالا ةقلخل دعب ثعبلا درس ١

 ءدلاو دوه موق ىه ةزمهالب اهمضوماللا ىف يوتتلاو اخد ةءارق ىو للا :دأع كم ووقيلهاجلا ف دمت كن اكءازوحبا فلخ
 داع لبق ىا لبق و ون موق الحل ممنغم © ىقبا بف داع ىلع فوطعم وهو ةاييقللوسا فودالبو بلل وسإ وعل اووي ماض( 9 طوف و وف” مم ال اثدكرر 5 0 . هلل 2 5 ب كزحلا داعكا ل 6 درث لاو ش نما ١ ماني م

 رك نئازل س رئاز فل اب وم يري لرولع ليد

 هيمهنأميا مدع عمم هو(ماع نيبسخجلا ٍةتس فلاوهيف جوت تي لوطل>ؤمث وداع نم مج ٍققْطَاَو ملأ هابي مهانكلها >ومتو
 ”ةلسلا يوصل طيلع لسحر هرمآب ض ىالا ىلإ ةيولقم, اسلا ىلإ اهعقر سب ارطقس ١2 ىوْمَأ طول اق ىرق ىو ةّريَيْؤمْلا و ةيرضيوةتددؤي 2 كلر كت

 ل نام ليجد دقة امزط أ اهو اَساَهَلإَءاَََْكي ءوكف هاليوهةمشعا ن ىننع ام كلذ دعبةراجملا نمأهشَعَم كلذ |
 © لوألا رْنُكلا نقرب مص يلع هللارص شخ روب نكتوا ناسنالا اهرعا كلشن' 9 ىرمَتَد هتردقو هتبنادحو ىلعةلللاهمعنأب كير 0 ١ سا هلك سب 95 وللا رتل 2 1 تع ري[ سا

 ميقا سفن ولنا ندد نصا ني ةدايقلا ترق نديزألا تدر مىهاوق !ىلااولسرأ (مكمكيل لسرأه لبق لسرلاكل وسر ىا موسنج نم
 062121 وءازهتسا َنكيصتو ابيك 0 نبتت كارقلا ىا تيل ننهي ل مل وقكوهالا اهرهرطبواهةشكيالال١

 ماتصاللاودهتالو مث اوْربْعاَو مكقلخ ىدلا ونا لبسة مكتم لطب اًمع نولف اغ نهال © نوري لب متن | و «ديعوو هدعو عامسل ةدجلا بووو اس ب ١ راو مود غمس هلل هل مود هجو هدر

 | نال الج لك ةربتعم ا سائلا نم ةربي مج تاني
 تيلان اعتني اوةقرصلان ارازخالاف امو ما وريف تمل سلخ رم وقل

 /متلد,عانتتلا كاهيإب مهيلذ هتعتتأو [ونمنيرزلاو لول روس زب ليقو دع بمال ايل ىدانلا وكلن
 الر ضفلا قيرطنا سك كو مصاضر الكا وق ايبا ل قو ىلع عمال لبق (نديف نعل شب وصلي
 يلا امبارك ل صب يقف ارقلا ق ارقى تلت قاض جاو :فدصلا ىف ا هز كار كلر علا قرط لا
 مل كالغل ترا باو تبجو ىلا مبللا هرعب لونين ا عيا ماو ب سو اذا لص ل يقو ور لقو
 لاقف روع م اص مايبمرلعو تاءىدوئاد ىادك درو اءاباو [وصلاو جولصلا ىف يرجكالو لل صواذ
 ياررلا قوم اعطالا م ايصلا سمدارلا لبقو خرم السالاررص ىف ناكتارانآلا رشف ئداىطلا

 نمو ةفيولا دارا تاك نسل لبا بدي ذر وبجو اموصو| قؤلصولو وري غل ب اول عت ناس
 هل لو ورقو ىوونلا ب صال يربلا ةدابعلا ىف ىا زوجا ”رعفاشلاو ككافازاورّفاو
 كافي صم كول ازتوجسو ضفاؤلا خرني_بصتقرفوالارل جاي بعسل ىزكمائا هاني سلوث
 مره لل شور تكور: ىدعترازجلا نا لا يداخ خل وس ينج لان ارق هل
 ةٌقنلاولولا سجون قلعت او ىت)و تاداوجشاو راو كا وم شاو لاعتل وقوجو اير عبامازكو
 ىلع ىاىف تلال عارقو زا قياو كح اوم داو للاعتالوقى ورتتألال جو | لج نوه( وك الف لوقو
 ف لم ا نومتب روكا لفى يجول يرق دعب اءانلو_ل وت تكس ازرسللاب ىو ىفاشلا ديلا
 كير املنوهت ىلا( والا ازجالوقرنع ى تنم :ىصلا ىلا, نوك ل ب ىفاشلا ل دصصلا
 ىلافتشالافساك ق دالاءارجاه اربي وقل ل الكا يو ىلاعتدبلا ميتورمو قلما ىجتش ىلا
 ناضالن غشت يكن اكاذاوايبكرومالا ىف قتلا هيلا نال قو الارار جما لامعا للع كاسل زج
 بم اخلاف تلتتناو ى ىاونلاب زلات الءايشمالا نت لعل وعيالو املك روما قرد لا عجم نا
 ةلقطاماوهكلاة راق ؤعاب و ميسيلع لس بقو لقأع لكل يتفبتلا فير لاولاو لوقت
 ملوث كسل ىواصا» ايفو ك قكدال ع لز وتلا لبيع مارب او اول ليف لقاع لكل يقف 2 |
 ىقحلا) ىنمؤلا كهنضليقو نوحلاو حرففلا قلمت قو ءاكبلاو كوضلا قلى ا لا كضاوت داو
 جاك تلاورلتلا نيمورلاق ظن اولي هك كرام » بئاونلاب ايلا ف متاكياو بهاوملاب
 ةراشمالاى تاو تاداوج ناو ىكءاو كماوت ناو ل وتب تشاو إب ف لصقلا ضطماتسا ىف
 ىف لضيرلالو لصقلا هركاف ءايجالاو تامالاو ءاكيالاو لاىنضالا ىف الضرر قولخيرا متون دل
 لادا لح الوق حل ىواص لصقل يضل لب الغري ريل نإ متت هدعبامو قالا ورينا قلغ
 كال كري درا نا تم عورتطتاس ىلا لامئاوبذو رتيتحتلاو نونلا وسو تو ككإ سبيت زحل
 ةيلباجا قريت تنال وق هلت ىواضيت» لاومالا ني ئاتيام ىددتئ ل وأن
 رثكالل ىلا 1 لآ هشيلولال لانمي كلذ ور نت لواوابر يبت ةءازقتناب

 :لكاو» تيززولا و ريياحلل  رصلازف ليدقال م | ةزتو ماو ف مصالي و بدبسلاورعت م ولن رمت
 تاسست رم عب ن وكن لاو تا حروف [وقل عضل, نوب نا لتتم م هظ منافذ ل وق هلل
 واع موررقتت وزكيربللل ضف او زاب نوكك ادعي الصق وين ا ولديك ا” تلا/متيف وحبي مكب و كملاقو
 دق مترج غطاو مهر ئعسلا نوكل كلل يضلا ناب لوقلا لكو صاغ حول موق ضنا ا انلوق دوو
 فوضت القا وعفم اوههو مايبالاىف ىتولاملوصكى ساير ل ص اوفلا لال نو ىوبزاب بوصن»
 ملوقه ل1 لجيش, ميلا رميت ف وقل لع اذ ام وكت نكتلاو دلال انلق لاو يرحل
 وف ليورتلا نا مجال وق حلك. + تباقنا ىاابلبا, تلقت هال اهب تسمم لا كت نلاو
 عا |ةرابجلا نم اهيلغع لما باشفىا بيطتلا فو طاع الا سقيم ثيم ظعلا ف غل انا لكي املا مايبالا
 تمارا ايلفووع ىف و لول نإ باوصلا لانمي و:فورل و حلل. ,مرفصو لوتتعلا عسا لام | يو
 ىو اص: ابيع وقل دب مجلعاز طماو ايلفاساببلاع عجبا فو لوقلوا ]ل ايلق اس ابالاع انلعج
 ابنك الو لح لا«لعافلا قدرعتلا نكرر جل عافتلا نا ىلا ةراشتإ لاكن وقهلثك-

 ركفاقافوتنا رحى اىرموليت ىدامتو ىزان سوماقلاف ولايعناورف ازيا بيزلتلا
 اقصو/ن از .انتلونهلكا لاا ناسلي ملك | ساير ناوريوملا قالو ىف وجي ىتكم
 هريرقتل ص هوز تؤل فصال صال ثيئاتلا نوكيا لمتت ا افصو ناكت اق ار مصم ندين او
 ىادلفشاك اسنا ارب سلى ا باسو تءازعكة فلا يطل واهلا وكانا لمتحاو عفشاك لاو تت ضف
 ٌيتلاَضشكم اانب ضال خو نيعالا نماهو دقاعلاو يتاعل كيف اررصم ناكعلاو تشاك شكى ا
 دتع اريج املي ذيك مايل سلا لاذائارضلا تشك ماراو ومما هقول ريلجملا لوقا قي نورخاك ا
 مش ال ىال وتو 12 _ لج, ربالو عقناهتا نر لعىف قتستإ كلذ لعشلا لنك ى اغار اهني
 لبززم يل سيل عملاو رلازارفلا تشل نرم وبكى جنو دقي ع تلا نشل وب ىاومالا رم ظنو
 هزه[ كودءاس م تناورلوق لسه ىواصازءابعوقو رعي قست كل لعفي دلك اعترف
 مسك ل اعراب كت ىلا وكنا لمت كليم شل ةقئانتس ووك كا لقتل
 مانغلادومسلا ةرييعولالاقورابلكالا ليقور ومنا ل يقو ورللليقو ضارعالا ليقوومسلاو كييداس

 ريقل مف نمسار عنالا ىباللادءاسا بغالا لافو ال قكىا اننى رع ير اجإي نولوقل عزب
 اوعمسا زا اوفاكت اى وبال لو قع لل لجوء ورعب رص تى هدستو سر مس لبق ورش دعاس
 ميلطيامىا بليا وقول كراسا:,ءامتا ىكسانلااولغشيلءانغناب هوضناع نقل
 كوبا ىا لووك نك ع رد لاين ورمل ا ومس نإ تغللا ف تدورعم اووجو "سايكن إ نكلقتازك
 لاو كوتش قنا لاق واورلتو اوتفن ارقلا اوعمت اذا اونا يكل با غلب (نقلاومب تركع كو



 هعرمقلا ظ 1 م. ظ ٠ مكطخايفلاق

 ةيان وسخو سمح ىو ةيالاحمجلا مزه سال ةيلدرحقلا سوس ادودبتاك
 هيلع هللا لصمل ةيا ناعقيعقو قيبق ىإ قع نيتقلف قلفلا 00ه َّقّشْلاَو ةمايقلا كيرق عليل يسرب 9حبات شار يشب 5 / ١ ما ١) ب ماا | ىلإ علم ل رو 2 هليوم سم ماا |

1 
 الا» قائشنالارنع

 | نط اوكي اُضِرْعُي رمقلا قاغضناوعلسو هيلع<طناطم هل يرمي! شيرقراقكو ١1 ينو نايا هأوراو سهلت لاكفاهلس يد
 ل 2 لام ةي آلا سد _دعر بلا لاك“ 1 لسرك ىال و ارك

 هو ض 0 52 و 39 مس ىلا 11 : ءاقزو 0 هعر هنأ *© يني هغ. 0 و

 ورقَعسم ف ريش ص !اوريدل ا ىم ريما كو لطابلا قْمُهَءاَوْه اَوْعْبَتاو ملسوعبلع هنبالص ىلإ ابّنَدَم حل ادول ةوقل رمل رم قوق رك[ زل
 صرسقو لك لا لم اس للا را ا

 لدب لاللاو ناكم مساواردصممسامهلل مث ميريام ماسر ةب نكمل مالأكلالهدابخا رب قدها يَيلَوراحلاوا ةنجلا قدلهأي
 م 00711 ظ م م

 لب رج هزم نصواامنم ل ديوإ نو نأ مربح همك ةفوبوموا ةلوصومأدو ٍةظلفب هّيبيرت هتزجزو هّيرجدز او لاعتفالا ءأت نم

 هلل ' 15 : 2 5 5 ال ور دع يد وقرر
 (نقم لوعفم قال قع شو يرامتالا يايؤتسيإللو !شلل امومه ة:ندملارومإلا ىار نسم عمري نر عمج رو مهربف عقتن عت بوم ان

 وربك نا تدل 9 ا ل أهرتوكس هناك امضب 6 كش ىلإ ثعب نوحرخي (قبويصاتو ليفاوساوه ِاّنإ مني ْوَياالكلامتهبو هلبق ام 5س انوه خدع موتو
 هلع 1 و,“ مود 0 5 6 3 . عاونم -.-ه 7 1 دم 5 5

 لعأق نم لاح مهراصا ةددشم نيشلا نو ءادلا ما عش ةوارق فولد اهم باسلاوهو هتدشل سوقنلا ركجركتم ى١

 ش 6 سوو قللر فورد ر وا رس موو موس
 ل عاق نم لاح ةلمجلاو ةزيحلاو توخلا نم نوه ني ني) تهد ليال ترن كج اك بوبقلا تارجالا نم سانلا ىا َنْوجرْخَي

 لادكنيفاكلا دع بعص ىا ارم رهن وكل لوبي لل هقاذعا قولد هيعوسم ىا يطعم ةلوقا نك وجر خ
 يس لبرج وا لل ساو د

 يرجو نوني وَ واحون اَنَلُيعاوبَنَرُد_موقىتعمل لعفلا ثيت أن جْوُن موق شيرت لبق :هكيق تيد ني رففكل لع بيوك رشرملا
 مر هفضل اما را دلال و علا انوولم صاف اا 3 5أ37 كرما دقلا 557 ومار مج ظ 5

 بصنم 0 ريهنم ء د ءاَمَسلا باونادي لشتلاو فيقخلاب امدتَشَف نرد ١ كْوُلْكَم ذأِب ى ارتفل ابق ديرو ةرييغو بسلأب عوزهرتت| ىا

 نوي ضْرالئدَبقَو اديسشايايصنا

 1 يس ا اا سلب ير ان سس عسسل 1 سس هج سس م سي سم 1

 اقر غمفهركالهوهو ل زالاق3ُدَي قر ن3 لاح رْمَأ لع ضرجإلاو ءامسنأء ادزابز ّقَملَو عينت م
 رب ليف تلاقف موري لعمزلا لصور وك لعرمتلا قتلا لاو وعسمربإ نكق دورس قرط لالا ظنملا او ظ | زن

 /مولأسف :رافساق كس انلا هيل هيطتنسلاار يكن اف رافسلا رب مكتتأي ار اورتن اول هتف شيكل ىبا 5 الج لع قرع 6-1 بلا نم ةري دصاشث اعين

 معبالاو بلقن ل احتفالا اننا مقادتو لاختالاواسومل دي لالاورإلا فو أتي نولكواو لص عقو 2 قالا تخلو ملوق هلسس ىواص١٠ فت ريتو رار( زيد كيرلا (ةلو ةتاواو تقام رينواليئاعاذ لوك ازوماموزعل قمل ٠١ حاصلا نت وقرسكلا ةزمةرملا نبيل ىف 9 م درو ىءانلا تدم :تايقلإ رارلاو ينعم |ةدايرز كلمت ءانبلا ةداين نال ةغلايم كون برب اذوااىوق مكر تست وماقنا ف يهب ذ ىارمتأ اهلا موك يقتني سبا وا ماورلا سيو مالا هيزإ قااثا ودرج اقع زملالعقلا نال ف يراشا ما تايقلا سرق لورق حدس || ماروكو ىقازائخنارت لاقي ا ىرقلوقه شل كا يالا نإ لاا ف هانيأرملاونا قف || و م نس 0
 اكن ارب لوعقمى ا مدقتم ل وعغم و ائبلا لعملوق تدلل ::رذنلا قف انغاى اخ ىنعملاو قلطم | عفن مسيل اعقالا لبا لع نال قشسأو لاقت عسا ىورا أد لوالا لئروبكياو تمايقل وا رحل ق فتق انا ايثاوىنتواف حلاوي لوعشمىا مرق لوعغم وقام لس لورا زدالا | | ( م حم هانعم ليور تلا تق دية ارت تير دكان ىث دمع نب /لاقم ورق شرار اعد جير مريزنلا لاق عفنؤعب فوك نسال ززس وسل وق حل. لت 2: لالاو لاملو مارلا | | 0 لوقنال نح مما ا
 ا الار ترك وافا سال وطمف إرسال ااذا نا ربما لق لع || 7 يقل عج قاكمرتاتن الدب يك ” بع اضياوب ناوقييقلرو ف قبول واساليب ا ابو جن لعفاريشت خيير يلدا يا ماع لامرب ترراوكالو بك ىتافاو اقل | |: لاق وزهلا عدي لوقت وم ةردقم لاه يقو كوي يلعاف نملاروق تلك لافتا | | 00 0 0 - ىفلرانغا ىافو عملا نانا قلطماوعفموإ بلو لصك ارزرلا نعت ةعفانلا ءاييشمالا وم ئيواف ىنعما راسم م جدنا به تلا زكي شألا بن 0

 لات وسيما فلاكو ريف زي فار ايتسإرر تمر او عجب | نك ريخعقو اذئلو ضجموجا لال 5 ا اودلام لما ايلكرقو لق هك تلك“ كاء,داجاو ءايضعل_ضعب جاما كلاش جلا ىلا جرومتلاو ةرثمكاى ل شوإراو | | 4 ذو السا وعقارات ال: لارين تتسلم كاكا نت نار ماكس دب مشلول ىرتتد ا مجن/لوق تلف كا دعالدي راب عقتو مز يمتاوتخ | | ب0 بيوتي لمان ة قر نامه يت امتي وق هش لك ف قب لدا نال تف ىف نوم ازوهخ تييفوريا قولكل وقي ىم غل لعاب دلال قو ىلا لاقو لوادافالاوبا | | ليوكري قولة عل .-ناوكو حالراوأ 00
 نس ايكيا نكوررفملا بدالا ىف ىداخبلا جرخارمر ارب ءاهسلا تف اههمو اهلا حرت, لاق ملا ع انل قش اقراص تنام مو لعشا ل عنللاو لاق تراىانيرضنلاو ب !نيدوسالاو اب وال نزلا نصى لو لاسد بلا ءهلاجت سوعقناو لربنا لك كسر بوصو | | كيرلا 000 لبا ريلولا مة لعش 5 م 0 هذ مطار دو قنا نش كاري بقفل رم اموطبو طب حرم كير ورانا ذوأ |. اكس صداع يل ان ل لا ل ذب كد نانو ا هدم اقفل لكلاوزاناوا عرارمالا وكي قيصبلال وا قل وانعم لصاو مكي نييثعلا نزيد روس لا يورو 0 0 ١ تير لاق وسبا شك مك ورق اني مانعا ىابهلوق هيللشل- ىواص»ساوتاتاذب/ قلاب ليلي مي وسمتتسانل| | 2 0 ل 0 100 دايو ادار قت نو رقلالاناف بكد تمد او تلو اجي ورهف نعت زج راصقو مرات تمام | | ا ا ضوثنلا اقل اوردهعر ضعي مرج خا سو مي تديسن فت وثملا لئارغلاب ىرتالا آلا ىفورشتفلا ءادر ملوق تعسر قاف بنوك هديقي م وريب م6“ كاوا اعرفك هتكافرقلا لقي داب يلا هنن اوروبا نم جوز نص سانلا نإ ماعازلا نوبةني نإ نديم ونه لك ناقل لشرب لشاامىا ديلا ياس لب بلك قو لما فو َآلاىاابلسقورلو ف هن

 لوعطلا نل ورم م دانويلوق نس لاب ززملا نبار جر خاراهسسلا مإ] باس لام
 وتموت داعف نإ يلعش ا لسونلا ل اق اءتيعق عا غصنو سيقول عافصن يتفق

 . || لصالا نا خش كالاوب اكل عالا نملك حجر قريد ماسي لا عر رهف املك ضال نوب انيس ا
 ناييونسضملا لوقو ىف (ئتسش الا له ليز لنك لع غلا نعالوك ن وكرت ناف ضرالا نوبيع تير ازا

 ش1
 لشدترتلاى سا اولاسارريبطجي ىلارير ملاك يلعنا لصشلا لوس لس فردب ليت تاكو لاقمثاولاقث

 اهلك ض رالا انطحبى ا ضرالا ىا عينت رق جلس لكاس لع الا نم لوح زي حتي [ّيكى م عملا لس اى
 ا نيالا يلدا هلل ترارم»» ضرإلا نوب انفو فلوق نم علا وبب رف امال نوبي

 نير كرالاورسالاءيسرلسايا إي مهر ع نإ لسن: لوسر لاقف ناعتبجت عاؤصنو سقى لا لع اقسن

 لقول لاو ناءادا ىرقدو وسلا هش ءائيلل لا نالوبقام مضرب ال لمان سن املاذ

 ىءاحاطعا ل اقتحةدرعتم ينجلي صلال كورلا قاقشنا صقتددو دقو ىلا اوربمتا كرا[
 تالا نلوم ةرمجلاكاىلاقاقشن الاوت يالا كلت قرار |عنا لعد وسل عبار قو ةرتاوتماههنإ ىرن
 لل يي لنا عررناو تس اولوقيلو اوت اور ناو لوق كك لعل ديو تايقلا مل ف عقلرك ذلاال مكر



 مهءعرمقكلا م : :يمكيطخأمنلاق
 ىأرمب 'ًنييْحأ ئ رج ب اتككد اسداهدحاو اهريغ وريم اسلام حاولالا هبت ام هد سد ٍجاوُلتاَو ةنيفس لعاحون ىاُدِنْيَكَم ال

 اوقرغا ىا لعاقللء اتيرفكئرقوم السلا هيلعحون وهو تركني نَمِل اداصتن|اوقرغأ ىار دقم لعفب ي وصنم ب نظفي ةلخوفع ىا نم مع ٍُ 1 ب كس ل و هل هي 5 1 برر
 لسع يم ةرارؤ ومو ولسنا ل

 ركتزم هلصاد اهبظعتموريتعم رِكذُم ْنِوْلُهَف 5 متساو اهربخعانن ىأ اهمربتعي كي ةلفلا: لهانيقنا ىا [هنكَررِيلَو مل اراقع
 ظ لاحلا نعلاونسلا ىو ناكوبخ يكد ريرقت مايفتساكاننأىا ردن نِاَنَعَن فيلق اهيذ تغداو ةمججملا نيو ةلطمالادءاتلا تلد

 ْلَسهَف ركذعلل هن ًانيهو | طفل اناس ركل َنارْئرَكي قلو هعقوم حونب نيب نكمل اب ىلاعنطب !نع عوقب ر ارقال لع نيبط[دلا لم ىقحملاو
 وس ذا 0 3 مرت 3

 | مهين ذاع تبدل ريغ بلقلارهرظ نع هدا بتكم طفي سلو اوظعتاو نوظٌعح | ىارمالا ىنحمب م ايرفتسالاو هل ظفاحو هب ظعتم © ركب ْنِم
 شموس | و يس است سوك ب سبا ١١ نو .يةلشا ب 95 0 ا لا ىلا

 امزح [ير زهّتع (ْنَسْرأ ان هلوقب هني هعقوم مقؤ موا هلوزن لبق باذعلاب ه0 ىراذن اى وون ثَء ناك ييَفادبَّنَكف اوه
 .٠  004م الس[ 1 : 2. 5 100 7 سام 7 دس . لكلا < 2

 ضرملارّميع نممهعلقت ٌساّديلا عيت رهشلارخاو اعيرالاموين كو ةيوقوا موشلاملاد 0 يَكسمم وش (ربييدحت مو ق.توصلاةس لش ىأ
 "5 يت را ع 0

 طقاسلقنم عمم ل لوصا ران كواد مهل أح ورمي دسحلا نع سارلا نيبنت 6 اذر قالت ماسر قعمهرعومتو أف نيكس كنملا
 انزتيدقلو ©رذن و يف اَذَع نأ تيك نيعضول اف لصاوقلل ةاعرم يوك لك ةقاحلا شت وانتو م.لوطل لخغلاب وورش و ضرالا لع رسب وص و و رم بكا نيسيرشم ىا لاصق تت .

 أع وعبتيو هياوتمؤيرل كالا صور داعم مننا ىتزومالاب ىاد نسم ىعيريز ثم رديت تكنيك ف نم نهب نأ
 00101 وللا ودعا ى تعمل رس رول ىلا م
 ةريغكة حامج حنو عجن ضيكى عملا ىفتلا ىنعجمايفتسالاو هل بصانلا لمفللوسفم لعين وشي نادفصا نادي لاغننمالا ىلع ب ويضنم اوك

 - - 56 ا حك رو 1 1 2 ص

 لبهمسإو نيتزمدرلا قيفنغ ّىقلاَ قج © ٍرْعسَو بناوصلا نع باهدللض نفلواتعبتاناى ااًدااَناهعبتنال ىاكلمبي سلو اتم نحاووهو

 ريكتم و دك دك ايدبلا وا هناهلوق ف كاٌدكَرُم لب هيلا ويرحل ىلا صوبيلَع جول لل هوت نيدولا لعامتدي لإ لاخداوةيئاثلا
 رورتس سر سلاف ءاويبرارخ أسابيع نبا نع وس حن امير الا (ولر هوفر ميسم اعورب اجو لمنع : همصوط | رس أ | هم ا

 مُسملا لوسد اي فلو فيكو ليك سلا اديادالا مدي نم سو يلغرسلا لمني لش رنا نع نالالسب لك قرت لبس لان دربي هساشسم ئعررع

 لائماوراعبدالا(يلس حا مو, نا لاكن ميكن با لاو ادوُمت داداع كيباد نوكر فضلا قرع لاك رسدلاشدقإلا حاولالا برست هدا سلس 1 ش
 ( يارا بد تان مايل ارم امم مع لسد او ىرخالا يلا ف ناف نقلا فلاغو اطخامّمف | | امم حيدي منال حراولالا برش ام املك ن ال لاول ءازب مثعامب عشا ورسنف' ل ارجب اد عرالض الابد الاب
 تناك اهناوارم ا امناورعا تي ملا زرو لنك م ايالا عين تناك [.نفف ىف تاسحن تناكول هيل اينم || بازل ةرشب حيرت قرت امئالر يم ا ملاب سمي يش ممالك الل ل اعفو ضع نع اهيضدب لا رصفنالا
 رشم بازجلا ءادتبالمايإ سينام يبنم سماعي لامع امنا لوفي نا (حئورع نل نلو ملكت ارحن 0 مآ
 ءاببرالا مول نم ملا بوزعى ارسا وردم ن يقل ن اهل لاو شرس ى ارا شما الرق الك لكل | | عتيل اب دامس لعل دايس اسمر اسما نط وق حل. ىداصاا مالا هزي لاول ابا
 ىف لاحت لاك رخل مكر تس ام م ايا يي امل اوشن م ف ابلاوداحبدالا لب بازعلا مانا نعم او ورا سما الررعنلا نارفك نيو رفمم يدار ارك لرق حاط س# »نشك خئئراسو عملا داس ورلد
 ناار طملا لوب لا سسيفف كل تمم اذا امومسصمايإ هي ايد لايف حلب مس |ررخس احا قدوس ىارلق لكس لاسر فلب رولان وك عمنا د مل مكر زمالإ قص فريم ى لاو نامي لارضوبب ىلا
 راس متنالا نحمرزجلا لحب حرونملر ازيجري وك فسمملاهوداملا حس ا سرب اوقع ضم ارق: اوزعا
 ازب لموؤلا مل اباتع روق فل لاو هازعم لس دازج اذ قرطلا نمد امبنالا ىلا نلضنورل اك
 ليثد يرثاكا تول ءاًئار اللا قززغا ىا رز عقلا هزي لو ىلا لك »ب ضورعملا نوم ووك اذ

 نيلاري رشتب نيس ارق يللا ىواص 7 ه ارشموبب ل لانا ناك ب ازعلا لون مول

 مس قازرلار يه مرخارسالاهزب لئاوا ايلردا قكىروجا ىلع حو يفس لا غلا ةذ أس لاك ءضيفسل دارا

 هرب ندرس ردنا سوماقلا فو كارد نرش نامنب لس اس رنا عرزصلا ن ساس رنالا
 رضعلز جعل ملا لوصازاج الا زاهبالوق هيل عاملا فاك ن يول قد م اًءر قفل

 مسلوق هرعت الاوانضيا تملرباءاّنلا لبق ىلا رجل ١ لازلاازكو ىا متم اكو زرق كس هك
 كلش لت ءاتنا نع يلقنملا لالا ىف ىلا [ميذرل وقد ممجتلا نع لتشمل ايم لا لارلا ىا تمضراو

 طقاس لوقف حقن ان املصا نم .وطق ل ئخلارعت ومالا نرعمش وت حلا كر د انوعاو
 سن ىارزنم قم يرنن عمترل وق سلس لاار ظخذلللا نحس ىف لت اوريع عب اولل ن ايي ضرالا لع

 ىلع ىا لائّمشالا لم يروصنسر وق نطل كا »انبي يف ايرايلا ناف لسا انبي زئلابدارلا | | سم ْ .
 عا هد سمير ثلا بسعسلا كرا لو ود فرب رعب روكزم ا لحفل ل نيشا لمى فيكن ولت مان ”نازوم ليو ورب نيكو صق انارئا ناكفرب اناء ن اكن يفوق

 ىداضيب»» انهعل ل ضنال نباجب نموا نسف نمىاا سلق هلم[ ماد انا | | ةراسا ىدازنا كالت كل لبا ةرقبلالقيفك م تق اكن رنا ل عااد لابلا لاا بسن
 ملوى ال بصاننال عطار ضلت نطل مشب نائفمارعاووانم لاند وق ا ناتفصالوق | | م لافونادزلا تاي اهنال مضدنحت مفانال داي هرازنالا نحمد دصم لسى يس زل! ناالا |
 نونج روق هلك مارشب ىلا تار ىفر يعل ارش ل وتر وفل بصانلا لعمال يي اوت يلازعن اق خلاو م مفك الا ةر اسهل سرق نار فيك رلوق هل سس ةراذئالا نحسن عت

 انيق عي س ايمن با لاقومضلا نم لقنازك اهمهو لعاب سأرلار سويفت تناك ذا ةروحس ان نمو | | حمام الا ىل لس نحول نر مامؤحسمالا نا لؤلا نعم اورق بلا كار سيفيك اب
 وردم تنك وحبل نا لوقي ناكر يس عموم زيرعن با لاورتع اطنم انمي امي بساذعو لال | | ريس نقوم اصف زك يول عيدزعدر اصتالاب ةرارقلادى الدال ل طل كو تتللا
 ءابلانئاع انني نيد هلل لوري لوقن كريس ىف اكل انعبن اول ف هع اوسكعن ناري | | سيل ناعيلتغلا بملاط نيل نارا نريلعانع ا ىاظؤ هانللق حلل كارت نب
 ررظنالا رونا ن ورقي اوفولب لد ليم! قبب ار نكي لو نافل لا باقر نعارقل ب اكس يلد
 روزعيلا ونش ا فيؤ لمجا نمو ندا سيلكرم لسوريا جالو يزرع نول نب عّسولو نود ابو ىو

 كتلعتو ىرّفلا شيره ا ىف ىف اى وق نما ارب نمو سقرعا نيسان نع ةاروتلا سك

 لمصر اكنالل م اهفّئسالاو نم الام ناو ال ايزرلاوبع نم (عرؤو عير ماورطنس دل (سرف اب صحن ىا ايل ف
 00 روكا ىاج رق د بازكلا ىارم ول رق

 ىب هادا مرسل حارلاوب و لانسش لا لبو صنم ذبل ارزوقن يبس ةرابغو أر شبل نان لوق :
 لراس ل مر رنا 0 افاوور ل 4 انطصالا ملل ليبى ازتفامو زعتر هلل ىواصا» مليت انا مسيو ما ارثا بلتما نأ
 "لاوحالال كا دعو مش نيرعالا نوب عمج نمو لبا نم شلال مصر قل ارت دال ءارقلارسلا هانا نان
 انو لور رب ناسل قالوا ميرزا زال ىلا عترشم لطب يمزسى بر عقوم عقد ىازو بلك
 (ر ريفيو رايعزاولف الاى وكر نم ارتست /ريرهخ اديك فاو ل نا اوكا ةداع تدرجننال تاك د

 . || لالا لك بصن نا ىف لاوريلع مدا رصاو نم لام لب اذصو س لن وزيت انم ناب براىبنوريرصلا ى ع
 , || رماوانررشلا نير ثم اي ءارق 'رؤض رول حرا نانا (دّمَمم ا يرلعالا نم سلك مو م ءاب نم

 ريوقو ارقولك ىواصا» زؤر خبر خلا فلو فورت رقم اورلطن نورعت ننال م الث ىعدال

 ”ووبنبا ىور لاو نير شا ءاديرالا مدإ ناكو ةوّقلا وا ماورلا نحبر زرتسالا مومن مشلا ىوق ىا

 لاما" الام الار شبل ايون ارعاو نوك جزرمازئي_ بقت
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 شرقرافلأب لم وب ةعيملق نوعرف ىلا جهتموق نم نيروكُنمل الوان ريَح ضير يكول |ىان وزجعيا/رداق © ردهم ىو يوعز
 20 العال ثانيسر سف

 عمج ىا هيب نَع شيرقرافكى ا َنوُوُيرَأ كد نارمال نبل ىا ىقنلاىنحمب نيوهضولا قرمايذنتسالاو بتكا ربل ف باذعلا نمر
 هيلعاطديل !لوسيرومت هدد بياومزهف © نووي بج هزه لزنوصتنم عماره دي لهج دل لاق املو دمك لع حمم 50 , 211 2و رووم) ورةور .٠ كا كل يلف ترمي لوتس يان ا
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 نام 9 !ّنإ لا با نع نم قرم © ماو خيلي ملظعا قدا اهعاذعىاةءاكلاَو بانحلأي مرنم د لا ل مهم ا

 مهي أ خخ هؤريو 7 م عب ع سةللوس وق سم لا هس م وو س 6 1.

 لابررعسو لايم 3 لوطلات 3 3 00 ١ ٠7 ةرعألا ف ىا ئْمِهِوْوْجَو ىلع رأكلا ف نوبي موب رحالة صقر ىادي غنلاب ٍةَقَسْمان تِرْعَسو ايترل اق لتقلاب كدله للص [دَن
 0 وه 5 - 2 9 و ى الراو و. ري ل  ]#ا 5

 ٌقرقواددقم ىإلكنم لاح دقت ©ٍر نب هنقاخ ظرعضل ل عقب بوصتمو نك ٌ مكه مجتياص | ©رَكس سم افْوُدمهل لاقبو

 مو لاو راف و --

 دارا ذا الرسم أمنا دجويف نكىثو ةهيعدلا ف بأمل ريو ةذ الإ ”دوجبو ديرنج ثوم [َمو انقل »ربحتأ د تم مفرلاب لك و

 اوظعتاو اوركذ'ىارمالىنعمب هايرغعسا هركَذُذ نم ْلَمَف ةيخاملاممالا ضمرقكلا مكه ايش ةككايشأ الرف ْنيل وكي نكهل لوقي كا ادي

 ظوفحملا جوللاف بتتكم ©ٌوطَحْسُم لمعلاوا بننلا ص رمية ِرْيِغُصلُكَو ةلنغحلا بيك ربرلا ف بوتكم دايعلاىا لَم ِءَْت كو

 بلا, املا اهراهتا نم ويرشيمدرن | ىنعلا سرأو سام كتي اهرلاو . .رونلا مخب ىرقو سنحلا هي لينا © رك نيتاسي دج اذ نبق نإ
 ةملأس تانجيإ نمر اب قمن ىنعلا دعاقم ُىرق و سنجلاهبديراوميث ات الك ه ينوه ال قح سلي قلص رميَمْر وينمو لسعلاو

 0 ظ كازل ى ديف ارومشلا ف اسب.دملا نا لعل سيف

 كيم ندعي غو ضعبل ال دبب قداصوهدال دي دايت اثاربعا نه كغ او كلذ سملستى ا ٌلقكاينرل لسا نالخمدذ اتلاووغلل نم
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 كر وس عت هلضف نر ةردقلاو ةينرلا ىلإ ةراش | نعد للاوتهلئاوهو ىتتوزججنيل ردات 6 ٍرِرَمْفُم ىساو كاللازيزعى اعلاه اشم
 لخلل! نولي نا لصيؤحسا ن ايورفلا لم وروب ام ناو بفسولا ريب تبل حفلا نالاذا دق لاو عشرلا نم
 نازي حلا ةوارق نال سوما برم وب #ف صوب سين لعضلا نب عنعش يل والا مسالا نإ بسس ري راو
 حير لكى يرلا داق ىو سصانلا لعن اب يلح يضل خرق كيما دق ناو بعضو, ليلا
 زائرا فو نكون نعلن سك مق ناد نإ عند لك رجو لو لنا
 الع ىلا نيزسصنول لا فلق والخ عش اولا نال نيم اء اض ىلا ىرؤلريبصن نالاول اهرخفل نفل |
 ولمن ئ لكن !لاىدوتن را رقاد اب وحتم اديك يكر ايشارمزلا ذاع اولا ف الغور, عرمزلا ىف شلك
 وعلا ىلا ييرعلا لئاسلا لن من اعضوم ا نازبو فر لَنَا! كلذ ل وووصتملا وبري زلا ىف ترب انو
 ةرما لل المال نب ةرىبوةمازق حلك جراد راع نيث اهم ىف ةرماو روسى ايشيج

 حدود ةرس ظنك يك نشل ليل شلاح ميلا هيو حلك حرا لاب كيلا قدا فارع امم
 منج سس موكل كح مع ايشازإق جل دف # متم مسالاو فيض ظني ورعب ذارك اوريك عملا ىفو
 لاد عاسلا نم عار ويشترط ىلا يللا نعل ماي ىا ليكن مموعايشناب لعق لكى ف اورق لحجب ىو

 نم ومب ريع عع ايلا نايبلاعردوفو ةرع لم ءقزحلاو ور اصناة عاب مكئابلمرلا ويش سوم نا
 عاابتألارخل عرايس لارا مابخاى لرتدلق ا” تاور /ف اكد يو ناسنالار بى وسم

  نن (سكا# ةراعتس الا نيرطبلولر مزال ىراعتساب اه ارسال بريد ارصأو سنبل سل اننا اوف مالو
 ىف لك ولعذو حرىنعملا نوير راو عملا سفيل_ببعن نال در ىلع اهنا اومن للوزن هل
 1 لبالوا مناور اننا امرنا نالرصاولا الى سنجل ار ررل رق لسا لاو عئاول اف الفوم ةيبزملا
 | رثبلا سوماقلا ىف روني سلو عسل اواضغل ل رششلاريب ددرم ني ارصرخا اك وثرم سامع نب ا نيعو لصاؤلا
 زاوارلاو ب اىسو بحسن عمشومب ليتقوزل عع رق للسلم او تفكر ذو وسلا كر
 رب دب ق عل حلا قرصلايدارلا نا للري ميال وريفرفل لق لس كو سيف يدع ليل الورك ل
 نام فعل ذاشلا ىف ىئر قورعاو سلجم ال سلاجبرهيف ءنملا ناف سنعمل بيرو م انالووحلا يريح ا روم لايف
 ىل ام ىت مال سرإررا نال كسل يلو ريرافلاببلذ نمل نالتنرو هللا ب ىلا
 ىا ان بزاورو للصم" للز نإ لسنا لمن ن ايبا حدا ذو اينو سل اهكرو مكاووخلزا
 روق ىاازريولوقورنو تادجؤ اوت لوقو ب لوالاربج نال ىا اين انزل وقو قرص وتحسن لاه
 تاملاوناما برت نور من اهيلاو لرملا نم ٌيرنعلا نا راما طرت زرت لاس تاب

 قل هاوس اهعُّسلاب ني | قع سرب ا!تالو اتا لو #ا مسولا ىلا ةراشا رعد لوم' ئراشلاراًسارهلاو حرم

 .ا| ف نوراوعلا ىلإ لو فر اهلابد هزم نوت اررذ نوف رمل اوم ا ءايمرا م اووهصولا تانج
 وم اثليل رن سبا( ااسل او عولصلار لع ل واكتب دنعلا ماهم ىف تذل ةرعيلا م اهم قرصر مل
 نارسقلا سورعو سرين لكل ناورو ال نقلا سور سمو ان ل ةروسلق هلت »نيس
 لواص ل نتا ةروس

 نم ان ىلا لل ضطع# ا الزند مل نعمل
 لل ناا نوعم ىف رشاد علا ف ينم مريخ

 نيل الج لك جربتعم اس ئتلا نم قري مج تاريتت
 ىلا ىر سةر تحل

 نونا مالا زي ف حش ررصمر زا راذنالا لوق لس لوب رب لوا زداب علل هركو نك مم كر
 نيزسل اوريلاو علا ىب و ىا عشلا وق لس ٠ نورا و سوم ا لسرلا ميراج عب
 من ندوك ارلاىا لرازكار لق حك ىواس٠ (ملاد غداؤضلاو لم اورارجلاو ناؤوطلاو سمنلاو
 ملت مى وقاد ممالف سك الا سيل ى ارق هال بيلا مريع نون ناكل لى
 سيل نفت وفو عع عرج عيب فاما عا روق لش ل» ب ازعل نيس الا ف ةدار ملال
 نومتن ل عل ل وروعسلاولإ عم انة ابتماب د ذالاوانعب|نضعرر عي ى ارعتش رق ل كيس لد ايلات
 لفاونروك لك جب ىلع نم عارم نتن ار لسوق حبس اء بيلا نى ألا سرت اول
 هلا نيو سك # للاب بلغ ل دارعالا نرسل ى اسس عش ليفو رعت يه اون نم
 وررب مول ناكاف ف لذ امن نوكي يلا روقاولا يا ىب ام ملعا للك سلام اهنا ثلا نصر كن كود
 01 يلا ذي نموارلاترلظى رعت عما مب لولو عرردلا سب لسور يلع ملا لص الوسر تيار
 نول س نجما مرارا لم لصاوغلل ”لئذاحررفا امنا ورايدالا ىارمدلا نولِدل و رلوق لل *.. زا" ىوانعيب
 هوو مص زينا لعر تمت مالا نا ىلا ةراشا مدعوم دعاسلا لبرلوق هللا تبلى وريد لوط عا لل
 ةدقفلرط لحن دوم ام نين مئمدلا نم اينرلا لف ريتش ايركذ طاف مدعو مع اسما ناذرنم مناع الا لب مرايا
 ليروق هلل "ءريلا نم معَت /لكن ماع رع لاب رازنالان ل ماظناو نيررضل ازا لو ازيرا
 نمرري ىف مل عّتوامو م اذع لص ارووم عا رلا لب متبوقم م ايئررب ىف مل عوام سي ىا مكرمو ءاسلا
 لاىرتبرالىزلا ع يظفلامالاىبورسيم لا نسيم( عما ىو وق ب | لس .روعسل ا رإ ١غ امدقم
 #9 لنا رعسو ٍةرعس وعسر زروق هبل! واما" لوس ايضالا ماتم ىفر ارزاق نم ص الخلا
 لغو ل كان لوق هل كش روعسل اولا نور مولى وجبس( لس عرورم ضو
 لاقررض#يرجوا لب بيمصنلا س انلا عزررتو عخرلاب كا يسلاولإ لر قو لاوتإلل لئلا ب صن خد ماول ار
 ئشلوا لكن ءؤصو ملغ نب ناك خلك خضر اذا زباب يؤو هسا لب ارو ارق عزكم الام متو حضر نال
 اذلردقي سنو ىلا وترسل ولن ل ائب نوبي ن ا( يفرم نبى ل /ومغس نوم ننجح وهن رو
 لكن اريفي لروما لكل ويا خمرلاو يل موكل المل لوا بتنا ناي اور ابل اوإإ لاو منعم رق
 رم اصل ضن كاتواملقرمقباملض تيكا نتلغازرريرتما نال وم (للكبصن ل واناور بوش قو
 ملبصمل اوريفصلا نال يفض انملمن وكن انكم الو ترانا حيرت مام زف يش ل#ب#م انا
 لطيكرالا قيل فصو نعلق يما ملتي ينكن والو ت وصوم الو لوصول لبن المال
 لغثلا باطل مزدنعان نالمايسضالاوب: بنل /ناف | ضي اوال كيبل ؤ و بص نارا رض
 لها بصنلا ناك امبالا نم نيوزملاو/ويتل نحمي ضنا اقر يسمالاوم لكى دن يسن اني داوم

 روم نم اصا امم اصارق قحأ اورنك, بسسس
 اول,” لا وس او ان اك مست ساو سان نركب
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 [تس ىموةيندمق ةيألاض رالاو توطس| فن م ةلئيالاو
 نضل نون نتوشلو سب هيا نوعديسو نامث وا

 محرلا

 هلع ىنحلا ننام َقلَح ثنا ءاشدع ع 5
 اجينمد اريام, ناعضخي 0 كيني قاسهل أم هدا وت ينل! نم هل قاسالإم ماو نار جب اسحب. 5 ناي ديلمقلاَو سما قطنلا © نابل

 (ريرايسلا_ثر“ ارب اج كاد امن ابيع ني: نع ى ورا

 باسل 1 0 11, ل سعلاب طم نْولااوُميِقاَو هيةيتوباد ناريس ىف اوروجتتل نا لول ىا ملص لادعلا تبن نيام

 م يورد وهللر وفكر از 9 مر[ رو. : هلع 9 خرب را س59

 هواها ثاَذ دوهرعملا ُلْمملاَو ثنو مهريغو ىجلاو سنالا قلل راتب مضض و نوزوملا !وصقتنن» © اريل او
 همسي تسسسسمسسسسسسسسٍس-اللا

 يوكو © نبيك نيو سنالا اهني دك قاب مومشملاوا قرلا 0 َنَجيَرلاَونبتلا فصعد ريعشل و ةطنملال باو اهلك عوا
 نس تلا حش (ىماو ىك ىلإ عضدال ل

 مل اهمتهىحرجإلا 31 ءوسملسو هيلع هلئارص هّنزإ لوسراتيلع أرق ل اقرب اج نعمكأهلا كور الرسرقتلا اهم اهقنسال و ةرم نيشلثو ى نجح
 انبر كمعن ص ئشجاكاولاثالا "كب كَم رق خينلاهذط سميع أرق درمككم سح ا وناكدلا وكرمك لأم لاق نا

 َقلَخَو نيللا نمو انوهو مٍراَئفلاَم رك ذأ توصى !ةلصلصدل عمس سب اي نيطلاّصْلَص نما "نضال قَح دمحلا كلق بنك
 0 ال2حبدسسسبسسسل 0 تالاحححلؤُْمُمف٠7ُُْْف د ٠د)٠)للا

 (قوشمو ءاتشلا قوذنم نيف : كما بر © نْبنكت هكر الاف تاخنلا نم صل اغا اهببر وه رام 29 ص سلياوهو نجلا اا أَلا : 0 وي ومو وهلا 02 ١ هك راس ا نأ < 57 4 حامد ب 9 رج و
 هوس سس بم ال مسوس ل بليس سمسم

 ذباح رباب نيعلا ىأر ف 0ع لاو ب علا يلا لثطما ميم © بنكي ركل أف كل نك 5 يبرق بلو فصلا
 20 ما
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 د هب طلتخترخيثلا ىلع اىنم سحاو قسبال بال نات هتردق نم
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 امعودت نم نو لع اقلاو لوعفمللءانسإاي يدمر
 ملا ىف تالا يمنا نفسا روب 1159© بْنَ ايي ركل قاف كلؤللارافصو رمح تشن ُناجرملاَووَوللا ملا وهو ارح ايكدلصاا |[

 | نالالج لع قريع ار سا تلا نم قري رج تاتي
 آنا طول اع نباويزلا اولا نعى وراك لا سيرت لس 77
 رس نحل اب نابل او ىف هرز كلا عرمان يشمل اوصيألا ل قيس لك هني
 باوكيف عرراشلا لاقامل زق لي را هزي ناب زل ىكير ءالأى هذ ةرعاو زب ن اس ىنومب (يإ لكلضرالاو
 ىابنابإو آلا ضرالاو تاوئسلا ف نم ًاسي امي ىثعا ةرماو ىب مشبرم اب صش الوزن ىلا ميلا نال
 رشلاىا فوزى ًادشبر جبن ترالوق هه 1” مث اذ ةنيرطاب تش سابو رتنل ناب زل اوبر ءال
 رجلا ى ا يظل قي ور رعي امو سسوس وا اني نكرلا ى ا فهدزنب هرج أ نبي زياد ناكرلا
 ن يسرق نارا لزب ر اا بام و ههه كا تاناوج ا اس بالخرج انا
 ناضغرو تيؤدو نلايممتو اشك اسحب ن وين ا عمت نإرفكو نارفغل يراسل سور فم

 لقاح قراها عفان ءايرعتيالدع وراد الزان اهقورمم) نايريدرلاو سم نا قماو
 مضايناهسحلا فا بباسحيروق هلل ىواصال ابريل اينلا اديب نم يطبلاو يمل اروهشساو
 عطوولوق ف حر ور” املزانمد اعجب فد رشم باسكن ايرجبت نعم او براس تخدم
 مييلعٍل الكم اقنساو ملاعلارما مسا رافت ق قى ذ لك ورح عتس لك فو ناب هلمعلا ىا نازملا
 اورو ل نال جال ى ارو لكس ىدانضيبلا 7 ضرال او تااومسلا تما يلىلاب ( السلا واصلا
 هلا لك» ةررقم ل علا مالاملبتو ناب بون اووفظمو سيف ان لو رييصانلا ىب نا نا ىلا راسا
 نزوإ ىزيلا نازنملا نال اك نمو رولا. ايفل لاق لرحلا ناز ا لاكن ن#يطتلا ف لاك نزول اموت
 نال فيزو نإزمملا فاوفطم ل نار وقل حرازعينزولااو موكا وراق هي "سخن ايطل لاري
 . ىو بص # نطل نيرئ ايس وتلا ايسفلاو ص لارا اداسضالارئ زلازضا نازي يف ناينطلا
 الالم بست ناو نإ ..ا مب نسحلا نعو لعرالا لبس رياء لك الا ىنعلا لاو زالت لن
 علطا مطرف بلطسزوكش فال 00 ل
 قرد ضصعلا ىوانمسلا لو حرام ابي اي نبت ما زو ل رورو روش
 ترو قردلااق هلك ا هوك درس. ثم عررزلا ضريصرلل اب نيا سوم اولا نو نمش اسي اهيا تاهنلا
 وركب ىسب اطام كوب و منى ززلا ىا مومتمل اوار دقو عجب اضيا وم و ٌقزرلا خس ىلو عرارعلا ينازل
 نسئتب الواو اتناررق نلظك_ »لا هزي سل رب #١ىاجر قد مان تس ةمتل نحل
 طظاوش ليي لسلق د ناذ ادع ن ملكوت ايذو نا نم ةرووسلا ىف ةروكدلل لما عوب نفت إلا فين
 ن/ناب بييجباد نابت يرد لاى اينو منا انذلبب بل نايمال نفرين عتضالف م اهنوراننم
 ضيا ٌءاصعلا نب ازعلاري اموزئمتث ثانف ستقول قولخ و امد ائباوبمانعلار انو مالبا حضووا ا لم
 /ارفلاذا لو للك لج» عيطولاو فير ظملا نيب تروم ا ىف يوصل ايو كلب انيلع نم اانميلف رت
 ةروسلا هنب ىف هافا ىلاعت ا مصاورفف اذا توصل عم يذم لكن ف ىف ىارانخل وق ال وا بسير يف لل بتم لا
 تأ اصلا ىو رهفسسدوسا نيطبا نونسمأوت نمل اصلص نمرجلا روسى درا ا/ىلاصلص رم ناك/مدأ قلنا
 هزيغاىل اهتذنالكلذد امني ىف انئالو بارك يرقلخ موال شك ن رع لآ ىف دريل اب قصب ىذ بسال نط نع

 فر اص جربي مثل اوللار وعنا وروصمم ننس اسراص قصرت مايزال انيطراصفراملارضخب الا بارت نم
 ضاالافو أننا ةراتدو مم ةرانعنتوم اا زبر يف وهراوط ارخأ انبسروكرملاف توصف ار از كيا لصما يا
 باتل ديف بسلا خلا نيل رار عازعلا نموت عرف نصوبب ى رار احلاراومل اب نور ول داملاورما
 ىواص#” اميل بانل ورالا_لبج ىف يناثلا نك حلردالارصازعلا نم لسن ايلا ناك
 مضر ىلع ماعلا سيما برزوق تسلق كس نزال ال لاقي و قرم قرا الو
 نيم بروم ىو عم أ سبرجت نا ىف امل ادو ارا امم امو نيرا حرص رمخ ار شم نا ابدا نامهج وسيف و
 الدير اب بر هلي ىلا ناو ن 00 لري ءافسل امن ادرءايشمالا هزب لح ىزلا تك ىا
 - حرا ةلوقنم ةرلرق ندا لع عاطل ناك هيدر نمل رميلا لمعلم لكما ف زوم و ىلع ل اناني نايم
 لا مورلاو سراق رك ل يجو ملا و برازعلا | سرا ذا يامل تيرم نمنع السرازو تل
 امنيطو ”نراقم نول نازوكد ةررقملا لاولا نم يرق ىو نيررك' نم لامن ايلي رق لل
 نحاومب ورب لعاذ غررلاو لاحثاومي هرعو ضرظظملا نوكرناوالاع نولي ناو ضل نسم لمتب نولي نازوكب ذرب
 لام نايغبسالو ن ايتن لع ائوبم ىلانلاو نرركأاوم ايبعا نامججد لاحم بحام ندورطملا نقل
 ل لام اهزيو اسيل مدع لاعىف غرز امبسجو نك ابن ايسسليوا نين ابر امر ىااممبت لاك ى را
 رطموب وولعلا نتن د ذم يغب لشل لي ذ ل صا لاو منعم لحرق و (يخالس عم اا لييعملا عوق
 لعتلا عشرا نا تمذاطع ارفق رسب مررئايآنمدرلوقكو طم ض زوم: د انمي نا تشزص مناد نا م
 تلق لءزالابابرعاطااتنا نم عش لاىئرتددقو م رجاحلاد غانجاعلت تل عب
 حمار جرتتا ل لاع لمى |ب ملا ف لغ املا ب زعلاد امر قل اخد ع اهنسدعاو لك امتي ل ىا ناينبي لروق
 عاملا ناكني نم رفحا تمر الكل ع بزعلا داما تيرم و نكاد الا لحب ىف عر | نيم ف تررطع وش
 لمثطو) لاروا ل امج ل اها ناكاذاو مارت ثردقب امبزجت نيحلا ىكار ىف رسل يطل لم ارم حرر انا
 | عرومج !نالرم اخ انابيرعاب قراصلا ]رو حلل ىواص »س نعمب ع هض: لقعلا نم فيي
 | لم بر لكك يوك عش ا درع ن/ر يفر ب ال ضعنلا دمر قرص نكن ههضعس و دارذالا لكب قرص ناو
 وريطوواضعلو ا يب الوارف 0 عمك ادازفالا ءانعم عروم اريل نال يملظعلا عزيصلا
 نيانك لاو قازماربعوإرم ازرخررق قلل حرا اهبرما نس ىالاتن اف انعم ف زك زب
 لق )نو دفن | م ىلع سأل نع لو يس ايع نبا نعربررج نب اريجرخا ولو لل ار نصور يعسم
 لاورجبلا ف نبجلارّيئلير وشما رعالا نزلا نايم او لاول نايببا حرور نو حرطرعلا نرموترخرك ازرخ
 انبي رخا لاوقا يفور هيكل ف سسبفب ن اهرلاو سراهفر ملاك يف نول ولولا بم امجلا ةريي رف
 عزا و رفد ازا هأشنا نم نولي نال عرس تءاع رزرلاىا تاثنلا روق يطسلا "ابار
 اللا لكى ر رفا زخم” رارغنملا نوكي نارعبتداطو ن ابداب ييدانلاب حنى زلاوبو عاش عم يمت
 ىناثناوننىلاو حور وطنى ارنسلاءائينا نم نوكي نا لع سر ايو لخلا ىا تراعونصل | سرا نما نحموا
 فضول ارب اذو رئرها اذا هش نيركلا ف تارا روق حط سس » تاطرجلا ل وقب عد ال ارا
 نلرمائيلاور:للا ىفر ومشملا و طيرهعقوم نست هفموإرجبلا ىف ةعونصم غرك |,ن كن لل ايف ساكنا تكل
 كلا» عرولتملا مورؤرملالصقو نععل ىلع ارضع يدب حيد يلا ىب و تراعوترملا تاانسملا

 > ههع
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 ةدؤ ن ولمسو هيند نع نقا2004 3ذإ هنو رع كن لنمو © نبل ايي أو لوملا لظعا ايف اذا

 529 ن ولمسلو هيند نع 60 ناو سل هينذ نع لس الر موي © نيكي اَمُنَيَروكلا ىف لوي |مظعا| ابق اذ! باوجو اهي دورعلا
 زبر سرخ و ىإرت ىززوم ا
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 !ادقواقلحت نمدايم نقلا امنم لكةيص ان مضنأتا © نْبْنَكُي 4 هسا

 1 162 و م مور مالوور سور ول م ريو وا حل رو بع تي ع ص ا 7 7 ا
 هنوقسُي ةرارحلاديدش 6ينأ راحع أم يح نيبو هديب نوعسي َنوْفوطي 6 نوما هرب نكي يل مج هزه م/لاقتقداتلا ف قلب
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 باسغل هيدي نبي همابق ُهْيَرَم ه(؟ةرججم ادرنم لكن ى !تأَح لَو © ٍنبنَتأَ 2 ءلا ىايضاقكصوقتموتهور انلارح نماوث اقيتسا اذ |
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 | املي مالا أبل , للطكىنف مهر اصغا 6 نانا ءاتاهمالكل يص الع تاو ذ ةّيطم يووم نْوككيرلا نم 6نئَج ةحدصعم كرتف

 مهن هنبْزَكَتاََْسر لاَ

 1م 7
 كام قم اَرُكَلَو يِصاوْنلا رن ْحَؤَيف نويعلاةق تو توجولا اوس ىإ

 | سابو بطر ناعذن 6 نجر هب هكقتبام لكوا اندلا ف ةَميِلاك كك نم مك
 لاب سارع نبا نع ىدراذت
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 "سس نر# ' 5
 أب شرف ىلع نومعتتي

 اها ى رك لا ل ذورفصم سانا ىف ناو تيا ىدرووسبو لصم اي يسلا وكم ول لوق حمى نوب

 تلا مرلوزلاقورتالا مدالاللرقعيللس حرم مدالاواورضلاقد مادالدا ماكي نبمري
 لاىتلرثر مف انالنرخأىسقو ن نولسو زرق كلل ٠ لايفااو 7 ا لااكن بر حمو م و

 ريفو ليو مول لذ ن ان ن ولو سما رب فقو ىلامتدوقكن وامل اكارع سيجما مل اسنل ترف

 مامن لكس لاو نايلا لا َن ايس ايزو انب تاخلاو لقي 1اس خ اى نولشست و نط وم
 0 اوركذ الا رمامالقزئنيتو ىءزو حزكيلاب هرصاو نيد نيب قرفي سنج
 تلك فرا» لايف لاقي انلودفالل حل انا لاوسملا ن ارواب لعر سادلا ناكو هي يامب
 ليتوزركذ والا ناكرلا نى بوق حلل حرمه خب كر قرز نويتنلا رزاق
 لمت" ناوي ونعم ىنعتلف ايفا لاقي ضاع ض وتم وزوقيجإ “ل "ناب ذلكم ىكيد ءالأى ارو
 بالما ن اذ حوا ٌقلرطى بى نجا فذ انه نجو ىمالا ف ئ ازهن هجن اننجد تت تلك
 ىرْخاو تباعاطلا ل عطل جوار عل ىرغاورئر يخل نجر ماو لكلوا لمن يلا لكل ىنعملاو نيقير فدل
 حرودرهل لل ءاوامازكو سيئ اجو :يتاهدرواريلع امس, ل ضعت ىرخاو اسي باذن, نجوا ىص احم ا لن
 لل نءريف لاو متنا نو نع نجل ئاقم لاق ةدعل'ن ارم #فن ا لكل ىا بسيإنلاىف لاو
 وشفازهلارلوطرىب يدم اهم اخ نمل ايع نبا لاو يوم لرب ءزجو ريد تنك لج ىذا

 [| ”عطذعتلاب اين منوي نجلا تال ءزجو الا ففئازل نجل ييقو نين اذلا عيمج ناينجج لبق |:
 . | عيوذ لمآ ات ل صال ىلا رنا نافل تا رسل ىا لصالا لع تاوز يش رة وللا
 || تراملاراسان بين اناذ لاقي انؤللا لع ريما د ٌلاووز مْسنؤم امال دار مالا و واو يعلو
 مكذ لبى الطاو للطكل ب طنا نصغلاوهب و نيف ننف عم ناضعا رق حمل م لوالا لا
 نامونل وق هل ل# ىلا مثلا عراوفا ل لتحت اينو كن شرير نكن وكي نا لتي يقتل نوكيا
 ء بسلا »ولم ظل اكاينرلا ف امنصرملاو بير فضصو كرت وردم ضن صو ا سس ايو بمطر
 لىوالا عمال ٌةولماينرلا اءامينعرشلا صنى اهع نبا نع ا اينررلا ىف اهتسرادلة حلل

 نم قولخ رمل ..ينر مول الئ تاعاظلا ةوالم نء قلص زل ١ ىف نال لك وعزا ال/,ل ظنا قصر ونجا
 ليو نيكس نررعنت ى!ن وزهر اب لال ق تطلس عردرا» وحد موق /ت اييسلا قار
 فادي رق ل لاب نوفل نفل حردملا ىلع وصن/ل قو ريف ام ريذو عرج بتم ىف زءاذ فان نم لام
 ا فاس اولى سة راررظناو ضرالا ىلا ىبو نطيل عتب

ٍةريتعم ار بس ىلا نم قري ص تانك ظ
 نال الج لك 

 ف او بيرل طم ابازذو مش قر قرصا مدن ماعلا راك ىف عنرل اي وذو نسل اب انا مب و اهجا
 اببرعا نامجورز !تاومسا تلال قسلس ىواصا» ناتيبب نانلرقل ان روس اخ
 ر جرا لضرالاو تاولكسلا لبا نم ل سمى ا قست ف لعاعلاو رهو نم لاعبا نانا و ضل اتمنا
 ناغفوب موب كلوت هلا حرورا» ىوزإ,نيلطمص جم ارواج اون شينة هلل
 وزملا ناقيلإلا ستقوزوأ مل [*_- واضينبا» اني تسيسلا موي عي ريما نادومنلا لول دوا
 را انين صسبلا مولى شي الريلا نااولاكو ومن د درلؤ و لت ناش فرظوم د راربلا ل سمشولا وبي اب

 ,تايودص# ار رشائر ناين ارايعانموقو لمن نص نائلانىازلا وما زو حشا

 عرارزلا لت نارعاضياوركذ امب بادباذ م" عررطنس لاَ فيلق ن اس نمن اشرس لرشملا نا لانا
 لابقالاو تسرسصلاىل'قلطيلو ىلا ورمل يتسلل ]نربي وم و لظاوتلا نم علا ىلش لطي ىلا نع
 بسم الار ظيلالازبو مب اري داس هانعم نولي سني د ةدادالإرسغملا/ الك رصقلاب ملا وانمواملاوبس دريلع
 ميس اعاس لوهقيل نلارل بس الا ناكيذريظيل الذنب لوقلا لع راو اًنداح زيت اقلعت ةوارالل ناب لوقلا

 متبسامئد مك زال صتشم قيما اناورنم عررفيل ل غسل سيل ل اثر ثلا انف ةرززا,لغشلا نس ضف
 هكا لم ا"رصتا اف عملا ذا نديم يري نإ 31 اهئلا ل وفك شرير متو ماريو وم

 صابر قل ئتلكدايبر رقد امتنا زرلو اناومادرايصا ضرالا لع لَصُم منال نعت ايس نجل او س الا ىارزأ
 ب راززلاب نصت الوا قرت ورثسلا باتكن يلقسلا كيم راناولا سو ردع شل السل و قزم و لأ بنر
 تولارككروا مكاءشم كريتر تش لمنع لاحت ّسلا صد قداسنارطح7 م اءالا نم ىورو
 ' قئلالاكرغا بدال رف ةراب اد ش ارو حك س علبقلا (ولرنب من لاقي ليو
 سن نوكي ن اواي انزرضن وكن انوكن ابدل ا/لوق لحس لااع ررج لادرولا نولكت راف ىلا
 وحلابدو ندد طارقو طرقوكس بد رب ااهبرعا نالوق نابرلا ف و تناك انماء ن وكي ناو ةدرول



 ه؟ةعتاولا ٠ ماا ءيمكبطخامفلأق

 ننكر ال نأ مجطلاو دع اقل اووتاقلا لاقي بيرق خ ناو اه تسبب سويا ديايطنآو ضمحو جاريدلا نع ةفلغ
 خفي هثرظَي ل نحب او سنالا سم ىبتملا تهججاوزا لعن يعلا "نرعلا كيف روصقلاو ىلالعلا تع هيلعاتلمتشا امو يسمي! ف ني

 لولاك ن ناجْرَمْلاَو ءافص توما َنَهأ ك3 بنك ميرو او © ناجل طم رن تاشنملا اينادلاءاسن سهو ادوحلا نم نو

 وا مهند نمو نت مكب وكلا قي ممجنلاب 5 كاني الإ ةعاطلاب دج رج ام له © نازك منير لا قاضي
 ايلير لا أَي ا«ترضع# دش نم ناوادوس © يما نم 0 نيك ايروكا إي هبرماقم تاحىلاضيإ نائب نيتروكلملا تيتنحيا
 نمل يقوانزم امه ن ُناَيرَو اي و هيأة امه © نبت ير ين اعطقنيإلواملاب كاتداوف ي نيَحاد ننْيَعاَم هب نْْنَكَت
 2 هانيدش ونبينا قائاهوجم ننام اقالخأ ٌتريَح اهيوصقد نيتنحلا ىا َنِهنِف نركب نير يل قياهغ

 قه يطيزل © ننكر قا دادخلابةبيضوصقل لد يب نوجت+ نش ترن تام كوم نيبو نويلاداوس سود ىةروم# 8 1١ دكمو[ر سر يا نأ هز]إ - ع - ء 5 هلاواك 2 ٠ هلع ة١و١* ٌثيأع ٠
- 

 0 000 0 ا اث 2ضإ”1100ً 0 ا
 ةفرفر ع مج ٍرْضُخ ٍفَرْفَر لع مدقتامككبارعاو نهجاوزاىا َنْبيَمْق بركن كيرلا ناي ثنأجال و سوجاوزا لبق م ملم نْثإ

 ماكاو ِللَجلا ىذ َكيَررجَسا كريت نبع هكيَركلاَىَأي ._رذانط ىا ةيرقبع +0 نسج ٍيرَْبَعودئات وا طسب ىا دوم ص

 نيلقالا متل وةيالاشيددحلا| نور ]| ةنيكيةوقاولا ةرومم داب طلو مالقت
 ا ب اوس هين وعسنو عسا وا عيسوا تس قد ةيالا
 نذل الج لك قرتعل ا رج ائتلا نم قربي رج تارت

 ترابيملا راما لارسلا نيل قتل
 ىنمجو عرارمهريجموم ةروصقى بن ريب وويل ع ايوان جوروق يس :ابيد دنس حاملا لو
 رسلصا نادوروأر سي ناد نمل انصر زوق تل رب ضو عم“ صبقل اكل وعقل عل عن
 قره اوف نسا نب ا لاي نيسم(ض وبلا قع ضلال وعش حل عت جور العا لع اذن سوا
 لاكولوخالورعب هريدررال ًءداتت ل اقو ىهصضر اس نادارائماش ناو ام اتراَس نارنلا ل وايت ح
 نع ريب اينملا جتا سؤر وم ةريلا نا ابر عاصو ا منال نم اينملا لج فلام ةرخكلا منج ىزارلا

 بريد ةّيلالا قسما ينرلا ف ناضل نااماثوريلا فرس ةزتلاووكتمرنلا فويل ناسنالا
 راموإبر ندعي ة رج ةر قت ب رقاذا اينرلا ىف ناسالان اان اويل عر ودتو نوفر ت ةرخألا فداسيلا
 ددقم لاوس نعي اوبن ينم الز ق هيطس حران ماو ناو رع او تلقد نرسل اوفد املك نجلا
 دراورير لاب ةريلع عمل العلا نيزوق ح7 قوام, حرمان ا عم عمار ثعب لا9ف لصد
 تاماقلوق هس »نارا فانا شايورتمئالابورتد زاخالاب هراومب نزوربهرادربد رع
 ىلعيوي ونزل لعج ىزلا ترف اف كي نسا لجلا ىف ىراام نر رو امجوزل لون يز نب !لاق نطل
 رزيق لاذ بومصنم ل عاهل مسا مذانصا نم فوط تارعاقو نيكس نو بيشو( فيوز
 نير نوط تلصق عملا ليو مررت مقا كنب اوزا لك اري راحوا لح و زصوازك ع
 دوام انج ىزرج تسل ضنك متفوق ل ندادل نر لامع طو ارتب نيج اونا نام
 رومانتم دوق سككس اسماجانعياو اهضسفا لعزل |. بيطفلا فو ةراكييلا اذار شمدإملاو حرار
 - علا“ اينرلاءاض ن نت ى جس! لاو نجلا نم رمل ونالت اتم للامن ين افلا ايندلاءاض نا
 نامالوزق هس حرودا» ةدالولاطسوتشبرادتبا تاقولخلاىا تنانلال و تسلا
 رسوب توق ايلا لا توق ايلا لق هل ل" سنالا فل لى فين لا ننال ل يلو ريف عاجلا لاق
 و نيث اهلا لاوقارماازب بيطخ اضايبهرئساوؤلؤللار نص نايزم اورينت الرانلان ا لاقي سيضن
 ءافصلا ثميخث/ تروق اياب ىارافصلوق هلل :٠ ازا لصتعم بايب اس ترك املا
 ىارلوت لل ىواص »ب ةرح اب فورم ضم ايلا جلا لبان ول ناو صنت لاتنام ميج ن مال
 لاقرب لسو هللا لسى يتلا نى ور نعيتالا(نرب ب دارلاو ضيم الاورج مللت ن اهيل ان ىزاض ايم ولولا
 راق لأ ىواصا» امم ري صلع بعمر ارو نم ارق اس ضايب ريس نجلا لب اءاسن نمت نا
 نعم ا نوبي نا لمتكو نييلوالل ناري اخم نايرخا ناتنمى رضى حب نود نولي نا ل مكن اي رفلا ن اتنب
 نيقباشل يب ذ نم نان ىرعس الا ىسومولا لاك ن ايري اغم ناي رخا ناين ل ضفلاو مسررلا ىف اهسود نمو
 مدل كرمزالا بيس اهيعخ ةرش نم ناوادوسرق هل 1 لكنت ناشف ني ناتنجم

# 

 ىااشار لق هلك كو ترشااذا قزفحلا تدوس لانو اميز نر ذل ماري ليو واوسلا

 ناك نى اىتروق ف املا لعل ير ج_نطع كل ينس اور عيت سرك اعاامتاورومج ادلع نك لان
 جيلا نالو ةريرافملا سقلنطعلا نال مد ءوطولا لاقرب وير طنمل يقولي وسرور يلا ودع
 ليو وقوريكافلا نى اشم اهبرلوق كسل © لاء كمال سلخ ءاوردو كا نا رلاورانفوزمكا
 نم ثني مان اول يطر لكاف يكأفلا لكاي ال فصار فريطعولا لاك ان ملوتسكالا ناك رينا
 لاقي نيلان وكب ضن زول ةريخعمت ااربرعا ناصد لفه تاضزق كلش بيلا
 تاريخ دار فذ لل ويدورينملاب ريم نم افلا ريغ حمت نا ل انلاد رش رخو ةريخ ةأرما
 ةردكك لالا زاروصنو خروصتم جزرما لاَ م ايزل! ىف تاروتسر وق تلك حاط ايل اديان
 تملا فرمى كس ىلا نكن اسلا وطورام سيل لري تورد ن بدو هل ها لاو حز ال ةروتتس
 رتوش لو نوزنلا مب امال لبان لوما بع والكف ليمن ونسءاسسلا ىف اماوط فوك ةرد
 ( سلا ف لئاىا سرك وق روصتخلا لاو قويت اذ ارلغاد ىف امنا اميل[ هسفانضا حرر صقل ىلارف انعم
 لامزاىا[مّضئاركلوق حر لمتا» تويبلا فزت ىذلانسل او درا ترو ردن/ او دوما يدش
 راوق كلل حرارم»»» نيل ايرسكلاب ةداسو حب اسورلوق ىلا # ٠ نورتناا تفوز مام
 لمت ىزلا طاب اماؤلا جند راطلا سو اهم وءانلاو راطمارسكبىبل سى ضن عم ذا( ىا يرتب عب
 روس رقي زيك ال اعإب و فلا نيس, بسب ل لس الا يملا ياسا ن ازكى در
 مل طاس ىو ضانطلوق 00 وبهضين نا لينا بررعلا مرش يكلا
 ىقشو قس امرت راورمرش (ّسئى ام تتر هلل عزم ن ل انور اجةزريو رشيد لم نبل
 رسفصلا نيم مسالا ليو ريان مسا طنفلو تسبننا معليا نينؤل مارك الاو لالي اوؤرت اذ بكر مجد
 صحا ىف سلا هميرنتلا ف اموانال يار انمساانفلو زوق تلسكل # عا« انور العادم ا
 ميظحسلا ىف خللا مئد اير موضعي ظحماوريزنسلا اهل نيت نصور سلا ءايسا لاقيت ىعسملا
 طولا حم يزد ض كف اعنا ابرعا سو اذا ف أ[ تمتدازا لق يل .ىداصا'يزشلاو
 ىف اًسلاو تتواؤااهبعوق وب ييزلتا نس لق اك نما نعم ن |ربزام شمييح نسل ارب لعامل او
 ل ساو تييلو تين اكعد اذا ىاردقم اس اوتو طر امئاثلا لاو اددقسكو ا امبف لع اعلا نا
 ى لاق ايل لذ ىف حبو جشم اراريغاومبو اميكيو ابحي ىزلا ل غفل || بف لعاعلاو طش اما خلارلا دامت
 ف طرا ن يتلا نيلوا, ىف لعبا .كاب رعي زلال عقلا [ريذ لمثل اسي ىز اهب دقاههنال سحق انيذ ل املاو
 || ىعمرقو ف رعت اهناانلوق ع انبو رج تجر اذاو أر تدب ابنا سم اخلا(رلا ركن مو لعفا لحنا, #و
 لاس رعفرو سنن سمعت اذا ىاراقبل اولا اكرتعفار ضف ترظا ربنا لداسل !طررك ريف لولا
 رلوق لع ل وامام لعاعللا نا نمل ا ايفر بورتو ا ىل الا نم لري اما اذه لري اننا اذاو تصد فرط مننا
 ريتا باص ارو رشا بوت, ١ع الا امبف هس انلا لاوجا تن اب سصصقو اذا ى ا نمل ا ب اىصأف
 نما
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 اهنفن امكاهرقنت أب ب نكت ضن جوه َيلةمابقلا ثماق ندا
 ااا
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 1و

 تْدَج مؤ 0 َيوبَرقملا كلوا ربالاو مخ[ ممطعتل كلان ق نوع لهدم ءايبن الا مهوريخلا ىلا نوعها و رانلاممءاوخ سرعان[ يقحت
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 هه رس م بعدأو

 نيل الج لك قربتعل ا رس نتلا نم ةري رص تارت
 كتقوازال قر اكف ل اىمال عع امال عر وقول اب ىرزصو ناو ماشا مازوت كل

 ابر يخ اسوق و سئل مسالا ب اكوق اس كابل وزئمالا عروق و اموت 3 نيديال للا اولا
 للا" باشي راسا اها معوقو تنو رجول يذاكس لى فانعملا دينى م ىف حم ماللاو مرهم
 اورام سل شدي ايل ةرردرقم ضن فص لع ان محسا عي ذاكن ا ىلا ريس لا يسلك ضن وق لس
 لصّئورو ان للم اهلا من لسررصملا نيب نال ىزيمزلاهزومب اك بسيزلكتلا وا نزلا نش يف املاك
 فكا# تميت ينل اذب لش مالا فو امص حر سفن لكن اذ ياك ضن سمحت ورز نوكيا ل ملا
 ام براك يذاك ا ينملا ىف سوهفنل ا ثكاو سكر صم مقوارع ديم: دزني شن لكن ال اينما ىف امئضن اللوق
 ل سر ارب رب نرخ أع ضتو اراوقا حرتريعف ار ضخ ايوا ف اريشف ارو تش در
 (سباامب ام عفرلاو ضنعتلا ناو ضوزح رن رجن صفا نا ىلا يداشا قريطم بلوق تا
 شلال ف لاذ لبق نييوفم طفت موك اهظالاب لوامىا زلة ريق لوق لسا لت" ارامل
 فو يلا هزي نمو ةريرطلا كرم ا نررلا ةيارلا ىف ةربرش لمت ق تك للمهام إب
 لق كم لاو هانثاذان صم ضخ نمر عزكم را صنعا ىنط لكرنلاو سيكررقل اسوم هلا
 رو طفل اوهب سما ئةياهنلا ىف و عم امالاررسكلا» قرلاوبتضلا سو اهلا ف ترسلو ىمقد ك١ تت
 تيراذاى ايي ثلا ازاو ارق هه كا» لابجلا ترسو و مل امق اساذا خلا سبن نش يرض
 لات اءاصا ى ا انصار قل لا# عرزانتبلا ىف وفادي ضن اف نظل يو ىو اذا نم لدب

 جاوزنالا لاوصاركؤ ىف عيوش ءنميملا بام اورق كلل كسدانلا ف فنصو نجلا ناو 4
 عاملا نيل ولا لما اموريخلق سلس »كلذ رب ملين ل انيسمو للامبالا ليج رفاشلا
 الص رشف 1مم [تفالا عا مشو عم رج فا لا نوبل اسلاورلوق بلس كا» نبل ضي اهؤشس لا
 نوماس ا نول اسلاورلوق ىوام 1” سلام نماوطسقيل لش نيبال ا لب ا مرقو مل اهعاياوبج
 واى رع ىرعش ل يق نزلا بن ليتوريكايلوق نيله ٠١ ةثالشلا جاونالا نضل مسن ملا
 سانلانمرع اهب معلا يزإ لن قت لش لك » تانبلا لا نوب املا تارا ىلا نوب اسلا هرم
 فذلرشيو لئ اقموداطع نعى وداذلريطعاملامالا نيرو لم كس لب زلا عاربي ايراد
 نم علك ملزنف سو لعمل المو لا باوصا ىلع الذ قش تمل زامل اما ةرمويم ىب ا ناديت ار ير ام
 _نسرلت لال وسار كل اقتلرنال امنا رباج نع يوم تيالو نير حس آلا نم رمد نيالا
 مدان لمس مطعما لكى تلال اقف نيرخألا نم لل تدلزن أ دنس ةروسلارخحأ/سماف انه للتو سيو ا
 الرش داطع رباك لرثوم, دم اللا هب نمو ن يبلغلا نا ىلا عام تس ؤو ءلث ماو لثاعيلا ٠ ١

 ريما نركقفصا نم [ىيجن لسوريا لا لمى لا لاس يعني نيج ني ددبيس قرط نم ىوخبل ا يب# ا
 / 7 2 لاننا تهل ل اوالاوج

 5 هز ور هرم لس هازع م كي 5 7 8 ١

 :ااعاىلا ملغس نم لمحل, هْؤُضُنَم رولر جت جْذَطَ هين كوشال 0 دوف قبملارتجت ٍرْ)س ف5 نجلا بمد 1 الوكإ / و هلل 2 كلب و ككشوإ 5  ىؤط 5 ب ١ 5” [ رس
 م”وعبل ابو نا ما وعل اس نوكيبنا لس ل يلوا قب اننسر الب ىتب أنريزتكا عت ل مالا هزيل خم ل
 تال ًارثلرا عوج اف ف الآ ئلثم جب ايواذلا مالا هزب وتل اس نوكيو ف الر شلث عوم اذاهلا
 ليلك عل نال صنلا نال ليوان اب نكن ايييا عودت اكل والا عوج ١ نمزنكا عومج ا ازيواضزف
 [يضيا انبب نيرألا و ني دالا نا اءرفرمى ودق نين انلاو نيم الل لاس نلط#نيررغألا نا
 نكيو ؟,ن يجب ناو باصلا لشم نوم رملاو مولعل كف اكداتخ اوتو مور ض ومال اعزب اوي
 لاو نوي اسلا نيررخألا نم لبيك اوت وق نمو دمك ا باوصا نيل الا نم لم ىف اعترلوق ناري نا
 كاب جرا يلطمل ريس اف عرريلا حررت نصوم زل نو ضصوبل رف هيل # د اوصل ملغ

 اسعار سا ىاربلا فم ينعلا نم ناالا لخخل اري رج بسيف عيب بسب زرلا ناب ضمت رق نط
 نايضقبزوق هس لاس نيكس لبريزعلا نمل ارت الاع ل اننا نولي نا لو نب انت نيل
 رنحبا ىف نقولك ذ ىادالوالا لكس لع جلس حراره ا» سدد خرا بيعت حن ادت
 ازبورضم او واذا الدال ال! لكش ل كرضوكلا دال وااوس امناو ايندلادالوا نماوسيل ني ارو اكد ّربا
 ةذايسلا فرم ابآب وقدمنا منين ارئسلا ناب دروارافصاوأ ام نيزلا شؤم دالوا م لمتد جي ارب
 أ ان/لوج اهرب ءازنا عبرت نطل امد” كلر لقدر اللا ءالواراوص م ل تو يلخلاو
 راس ايم سب ذاذا براشل ا فزن نع لام اع نب اوزثكن ياو عن انور ىإ ال
 لم ل ل انش سيحرضم ا لإ لك لؤ ىف او لقحلا باب زرعاو قعمب اهب ليش ياش قش اذا فز او
 لع ب ايذالو عرارصاربنممل لص ىا روق نحلل لاو لقع ب بذل و عرادص انمى
 و عرابص نم مبا ل صح ال ى ا لوقب نوف رش لو نوكرصي اف نعم حرر اختل اسف نيل بتر فو فل يملا
 لوو ملل وعل هررث فدزك ورخأرسب سررت لو نوط "”رولزلا بيتل ل قع بارز لد

 6 لا انو من !تانذ مليت الريش كتان لك لض طع زا ابرصارصوا يفد ندور قرا
 «اوباسبذ نوعي مانعمذا نوط وق ىف زوجي ل ذو باوكاب ل ض وطعم زا ىل اذا يت ز لالا ني
 نافاضيارو ابيل نوف وطي نارلولا ناو قيس ن وطحتزدا شمل ثلا ىرشممزل ا رلاتروك د اذلبو
 اودارع نزول لاقاكدانيعوزنم ا نال اهقتومب ىذللاىا اضئل يرق لسا لا: مل ةزل يف
 يمص تانج لم ضاع ى ا نيروترك وق ل لع ”٠ لح ا نضدازلا متبل ضلع كلذ ناك
 رمسيس ال ليقو مثالا ل عقتويامىا ورزق تطل لكروت وج انعمو تانج مب ىلا فانعم
 ابمعارصواريذ اءالسامالسرلوق نيس ةرابع لبق نثلرب لق حل كا» غأرل لاقي ال ىا ملا لا
 ليك, غنب بوصل ا شلال لق سمن نا ىف الا امالس املس الا |سبذ نوم ال ىاالت ثم لرب ا
 اليقي لحل عقلا كل دمتم لعب أب, عنم نومي نا عيارلا راصزلا لوقو م د امالس امالس اولوتي ناالا ىا
 هللا ال رافل ايررس ىنتي قم نضال و هلش نرلا ام الس اوس لميت الا هريس
 اذا نصنلا ضخ مر َءيكن م ارصنلا قس ءازعم ليو وطق اذا لو ادنصخ نم ى امين كوش اللوق
 - تلم كالا بيطراوفارلو نال ماو ليقو نورعلم دما جل وملا رش ون لس كا هان

 ارم هدام مرير ونص تحد نوار مرضا وسنن نذل
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 دمي اوناكو كلا ىا 6 يظعْلا ليهو قفا نيعضولاف تيتزمبلا ف َنوتؤعيمل اناء اصاظِع و بارت اكو اممم اَّنِبأ نب
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 ايت ست تتح ب هض# ممزتز و فم ل 0
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 هك رسام ل

 نذل الج لك قربتعم ارد انتل م قري رج تاّييلت
 طصتواىامادزق لس

 الو مزق سلط" قرائبلا هاور ماع ئءاملظ ف بكلبي نجلا ىف ناشيسدملا و صلخما
 ا!" اب زغ ادارعا نضعنمت سابع نيا نكد نمت الاميل لصومي ا اينرلار اين طب عونمت
 ُلاسلاو ىذيرتلارنع ثيبرع نوررقلا يروا ضع/ق وف امسح نومي عوفر مو اورسلا ىلع عوؤمروق
 ل طمغلاوالارجلاي نمو راشلا ٌشطلا لقد ماع اسم اهنهبام ريسصو ضرالاواهسلا نيب اسخن
 بألا نا اناسنا اناراوق_رلع لريواس ايلو اًنسارط قاما ع ييرعلاو رسل ا ىلع تايوفم ايئرلادان
 ةداتقورباجبو نحن او ايع نبا كرو اىلاوب اذكاسيون ىلا سبل ىبورلق حلال كا
 ىلا خلا امنا يمركعو سابع نيا نكد اهدنا هيتس اراتسحلا يلا ىب ٌيياهنلا ىف وللا ف ضوورعلاوبس و
 الات ايوتسزو نمش ني ادن اىوفرم اًيرع مام ىلا نإ ىود يفد ليزك رمد لكل يو لكلا
 لعزل تالثل اعدل نيل انا نيلوكتاضيب اوما ربا نجلا لبا لتي رمل ىف ل تس نول النو الثوم و ا
 رمدجلا لظثو نمل اك م لسوريلع ملا لسا تميل ىدددو عروؤا نسف اعارؤ ونس السلا ريل مد لت
 رلوق كلل ىواصا»رانلا لبا سئل د اهبا امل ابراج |ىف مسمن الث ىلاو ريكو زر صنا

 نيئيجؤعملاو ابارتاي( خلعت حمو نيتلا ب ىصا لال نب اناشنا قحم او ري رولا نب ان شفا لص
 داما نجلا ىف لجر نم خر يَا لف ىل رجب او صول او لوطملا ىف ن يتلا باىصال تايد ىاايارنا
 ف دائنرزطألا ن' ل يلثو ل مك نم ىل تروق داربالو نرزخألا نم لفو نيل والا نلت يك
 ,ىسلا#ل مالا هززب رستم (نربب نيل هاذ. نمو|رملا نول نإ ل متو نيل ا يراوصا ىف ساد ذو نيترقما
 نم ريم و انب لاك م نيرخألا سل يك ان لب اكس سلق ن اذ نيزغألا نب لخلق نحل
 نير لاو نيروالا نم نورث اكزيب مم او نييآلا ياىصا ف ازرو نمل اسلا ىف سكلاذ تلك رخل
 ووتنا نم ادبي مرشحا ىفو نرخ لا نم هاو نيل لا نما مب ىانلاربلا دم ف كاد اجب
 لاقو رعب نيرغألا نم ليلقو نيلوالا نأ لثم امتوق لن امل لاق مسدد نب ةورغ نو بسيلنل ا ىف
 نم هكئو نيلوالا نمل ىلاوثرلا لزناذ ليل نموت نضوو نقر صورنا لوس انمارشلا من اي

 مدع لا فكرك ل فتلك اذ ل اعتلال زنا لارتقر لسور يلع شل لص !لوسر اذ نط ألا
 رمايتلا من ىلا انمو لثاني * موا نفسو يلع يا ١مل لوسر لام خا نر قرص |نير نع | يطع
 للورق ةراو ا ىب اننسراعامىا ماكو )وق ماسلا ىف فني ران جى ىا منى وق 2
 ل الكلاب سك نرلطو لطر طوي رييرتع لظلا تصل خلا مدرك ل وودايال لوقو وسا ننام نما موجع
 . تسكر ادم ءطراضراه ل طرا نحل اور ا ىؤا نمريلا ىواي نيرحفن و رعورو لظم اديك فن الظوايس
 ليعتإلا اون يمئازرق هلل تت ءاضاسا نلمس ليقوونمصن واو ل قدا عراة مسلخ

 ممارس
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 يحضأإ نسلا قس ايؤنتسم ىإ يرتعج ايار هلاعشعاهجون لا ةببجملا قو بورع عه ايرتوكسووزرلا مفب يح مجوالو
 وؤم يو ٠ ما 5و سال ا رع و” ساط سو ل#» سس ىل ال مو رسو م00 0-

 مومس قل 0ِلاَمَصلا بْحْصأ م لاما ٌبْْصَأ و6 َننرفيللا ننفلمَو © نيل َوكلا َن : رحهو نعاتلعجو | نه [اشناًةلص من ْيِعَملا
 ا الو ع تق يس تب تتطلب ير هس تت حو ل وو حسا هنو حبس

 فكاوديكَع َنْوُبر سف ج نوبل رجشنلا نما هنو نك رسهشنلا ناس وقر نقرب نم نوال © كوب

 ايار ُنح © َنَوِلَحلا نحنا وشب ىهمل أ آ ةنوقلحت <عبرهلا عضاوملاق هلرتو يرخالاو ةليمسملانيبسلا |
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 ماو بس نو | بايسا ىفرلزي لو م« ادع بسس وركذ قف مىكملاو ى زارلا لاك يوقحلا هزب مام
 باتتح اول شنت ىل اوبن م ب وتلا نا ىلع كل زد نيكزم نركب لذ لبث اوفا لقي رف
 سيسري م نازي اف لرىلا اءاوارلظ الو اسمن ل ضنتماب مم يال رازي مواريبسرك راو لفت او لوعرنم
 لاث ل نولي وأ الاب رار نبيا بس ىصا قى لشي مل اننا لذ ل“ كوي ملا را نلياس علا

 زجل قالطا نحيت نع س مزيل ن م فالي م بال معلا لضم باوبن يدا بماىسا نال نيب اسلا يف
 ل سموم اهلا ف لكحل الف انسي اء عصب ل وزتملا مرككض لا نزرع ف هيلا لج بع

 برن مو  رظحلا ينزملا لمى ا رظعلا شل ا ل لزق نددمو اريىا نوري اور طوق ل لس ١
 رم ل ايام اورلوق لس شعب ايرفللا وا نبي ايرلؤل اربعل تع شرخ ١و ف ائيملا رع مضل لا
 ريهتالءراجلا هزي نييصولا ىلع يبي, سملا لاؤدلورلوق ادالع "تدوم نكمل معب الم ام
 "بن اييوزعم نول امركرتو ل اند الاق لاففدالا كرت ىاركرتو لوب ناريلع ن اكو نتن ال 00

 نسيم ناررب و نارد ارايأ قتيل نول وحبل ىف ناتملا للملح ىا ضطعلاو اولا جفال حلك أ
 [:لايا نم ارمرصملاورزلا ىلع ولج ظح العروب اا رمساو نا لحي وقو حور رز وشن شروح ام

 0 لا ا
 نومعللان ا ىو انميبلا ىف ايلا يبس, ىا راقى ورلوق نوث وحب انك[ َساَريا لوقو بمد البث امن
 لام ائدلل نمت كاري نم ن وو حم نيم لحب طحلا نيضووأ ند وق و عب ف نكس يلا يلع
 تلك » ناؤللا قرلاق قش وملا لصف نواب الو انلرشاامرلوق ىف نسل ةزملاو ب ىزلا
 هارمن قورسلا ندم عم ا نمو ف ىا موي سقول ل وق مب داعبتس او مران لدد#لا نيدو الا نا لك
 نا باوصلاو لت قب از.:إ ن اير عمل جلل ىواص»» ىفبر تيد مالا ىنتخم لا و ىلاب
 ٍ 1111 ةررك نعل تسارع ن زول الا مم مير لصا ميآن اف ملا عم لوي
 مورس م اه نيرا ؤامى الامل زن ازيروق حك ىداص»/اريرشس انيرث نير نوفي قرا
 دا ص »» مي كسا لزم ءييسسن ةماركلاو فحل | نرد ورق لوا عال | بام لالا ف لاو
 رمل نضل ىلورهطا نعم او روبل نركتما نير ف اكلا للص ابا ريما نون مب فال تطش-
 لوراشا( امرا ىنل !نوفلرت روق هلل ىواصا» م يس لاء اناثاون وم اهلوالا
 لل انا مسرعا نا اهجورههفزرو كب هزي وقلت مسا لوق ل الاب حمامي والا سسوس قرت
 لانّسشالا اي نم ازيورينحل ل ضف الع و رعب امءلالرل لم اضم الن مكان وقلكا ىاررقم لعل
 ىا روق هيل ال عرا» ماهذا لا ةاوا لمجال جزل لوالاد ورجتدرعب لم او رس متنا نا (نلاو
 ظ كد» زوو ار رص يطق دم لصكي ام يل ملا نلخورلا نا ىلا راسا ملا
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 (نوربشت 0 نوير قوتي مرفأ
 يح مرام و و ثمره سى سول كن وث<كبوك ا ا وح صمم أ "يلا

 امام ابن َمأطح هلع م © نؤعي زل نما هحيتبن كيور رد جك ء اهيق ىنسلا نوقلُيو ض جلا

 ١ نو نوبت ل صالافنيث تلا ىدحا هنم تن ©نوُمرمَت اراهن قا ىا (قيفختتذ نحف مالا كيرمتلإلك هلصا ريم هيف بحال
 01 وف ف
 أعلا ٍنْزُمْلا نص ُهوُمتلرْنأ هنا © وبرك ىلا املا مثيره انقزر نوعوتمم ©َنْوُمْوِرنك ع لب انعرز ةقفن مرعب ان [نولوقتو

 هي“ حا سو فو وها مارب 32 ةممد# ب م وولاسري 226 7 911772 وامس برمج سد 5 9 سه .
 رم نوجرخخ © َنْوُرونْىَنْلا راثلا_محيمرقا2 نورككت ةاهز "لٌوْلَف هيرغ نامي ملم 5 هئلعجء نول © ٌَوُلزِْمْلا نحن ما ةيزه عج

 هس ههييبسبيبوب سس سادسا

 ©َنْيوُقِمْلا ةغلب اءاَئَمَو تهجرانل هَلْ نحح © نويل حن رلكلاوراقعلاو يملك اهيرجت ةتاعنا ثناء ردخإلاوجتلا

 2 دع

 - 8 .٠

 وقل 'ىوق) نم نيرفاثلملل
 هك قره اص هك ل سس

 و

 ا هوا 0 ا 5 ل 0: تاّيدا نعم هلع

 ويطظعلا كير دئاز ساي هزم دش ءامالواهف تابنال ةزافموهورفقلاى|دملاو رصقلاب ىوقلاباوراص ىو
 5 ال مو سدلأب ولم و ريس ل - 7 0 - : هءااص مه 3 سب رع

 ملعلاىودذنم متنكول ى١ جبع نواعم أ 1”! اهرب مسقلا ىو اهييجوغل اهطق اعلم. رم ملا ٍمِقوَم ةشانال مقا لكهلناىا

 ىهنلا عمي كبح هئسيال تحصل او هو نوم ونكت بوتكم تك نيك رْعَل م كيل عولتملا ىا ان مدقلا !نهرمظي تيل
 1 سم

 اغلا حوفلارج لثو
 هال سوو وو 27 ' توو ر * #* 0 001 ف هل طار و 1 مى

 © نونه نقرخنا نارقلا ِثْيِرَلاَلِهيفا نيلعل تين لزنم ل درر ثادحتل !نممهسفنا اورهط نس نلا ىو يطملا الإ

 ص لس هل و 59 2 م

 522 ةركذت ىارطملا نم وكَقِْمَنوعَجَت ؛نوببزكم نونو ايرتم

 مك شخص بصسشسنعسنستسسس
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 ذل ال بجبل رهتعم اس ىلا نم قربي رض تع ايريلتت
 بنرتشولةول :
 لير ع جاع سبل ل اوّئرسلا نا ىلا ةداْما يالا نو لش نوررعت لراوط لاو لذ | نين رطعت ل

 دراوأ ذااسلف مب لامن صيت افصل ظنمن يللا سا لعجتو يملا صاذصلااب ٌءيرشمملا تاؤصلا
 ش . حجراورل ١» لاو لا نم سيل هول ايلا 2 | ىصْسع ىف ءرىاو سفن ف' شبر اينملا لت ا تراؤصلا

 لادن نييشملا نكس, مث اهلل عررق ورث باور ىلإ رمل او يبطل جبل ءَشنلاوق سلس
 نالاكا» بئءارلا لاق اسيفددنبل اءائئلاو عارزلل شرم ا هنو ضررا ن راد مل

 نالو قودلاو[نمل ةاعإم سرع لا عروش ير ايضا رغازملا ضصرالا نورشيتل وقت نك”
 زروقلىزلارزبلا متبّرزذا حم اورزرباب ريت انبب يسانم او لضرا قرات ر عم نوكيرزييلا نا نااشلا
 دقيالودزرلا نقلا اء تاينا عررزلا موسدنتلوت يش داعم + ايون متنا نويل ىل
 ايايانابنرلوق كلل نيل الكا" تشل قلو سعد لرعا لوقا شير قوركلاالارد لع
 نمل سإلا ىفومت لا نومك وق < نيل اهلا سبا يلاب ص اذوزمدكلا وب لحل ن يري بح ل
 ىان وبي وصف مرام ارمالا مياصارتعالا صحت! نم نوكيا ومب ورييلا نم عيكاؤلا ءايلاوسو لا
 اننا ايريمازع نوم لل ى ١ نومرخمل نر لوق حلها ىداسص 0 من للابن مب لزيز نم

 دعمت لذ اريك اا ئايتمالا نعل نب ماللاتذزم# جاع ءانسجل وق ب .روعسل اولا
 ”(اللا و بسر كوم ايرينا ىف لاذ كل م لاش فلؤ ىف رالاو عررزلا فالك ام لا نسي ايو باىسلا
 رزلا نيك حي اور اورملامتئو بدو رغلا قرب دا دانلا بسلتوس و حيئالا نمل ا اهاوا زرق حل ىدام
 نااكا؟رانلا نمزويررج !نم نيل فيلكو رفاك رقه لآ لك مائل يرطب حلا نم
 مسوبجت م: ضورعم وجو ندابإمانسلاو بيرذعملا لبا شعم ازرار (يزملان لف ورق لس
 (مرايصفا دفئ ازعلاو حرم ااراورانلا حرت ىرالاب اب طعا برزت و ناتوطق مز بوق بسمتا 5

 اهرب مهتم نالركريلاياومعمى ا نيف اسفل وق ام تش ارميا رف سي ةروس ىف ام
 مب ححاانلانث بلوك يلانعلا رشم ع ايلا برتلل يبل ايان وركوب معنا نييدملا نزلا
 ةزافم تييسادالد امين تاينال ةزافموب هداؤلا  ئافاقلا ممر ففل او حل" ىواع
 تالا ملظح بيراك ئارئاز سنا طارخألاو نيروقلارعاوج دياز س اير حلل لو لو ندد

 مالو نسءارّيغلا ل ائازل و صئائنلا نم هزنتو مسالا رعت سيكا ارك ث اًعنلا نع سو

 نال يانب نواس لا راساب نوارّتلا نى لذ وفك ضن كرتدرزو ف اءوضوم و ءكرو ىف اروتك ل اويرلا
 لمسنا ناروو ةزتك,ز يمبلا نم |روفرصو انب مسا فلا خف اون راف مك لاو ازرو مسن ىلع لاو مسالا
 اهبو/ ام امي ور غل وق و ووحسلا ىلا ىفازكاهبدازم ب والقاسم هلاك »سناء تود مالكا ف
 سصيعت د ىمّدلا لاقاسدردلرلوق هل < »زي ل وزيالزئصدوجو لع كال لاو ا رثا لاوز نع

٠ 

 رم ريع و كشك نإ هلهف لولو كلل 5نوملعتال ىاةريصبلا نم © َنوْنا

 ك0

 سوو

 تبا الهف كولو انكم انرطممتلت كح هللا © نو

 ْنلَو ملعلاب هدو برد حو هيلا 0 وظن يي تيملا ىوذاح اياهم ماعطلا ىرحج وهو توفل عزنلا“تقو جدلا
 رس

 هيي يبو «بسج :
 ات

 ٠ .٠

 نب رغم
 ١س 0 [هتؤفينتكمعزب سيئوعبم زيكو !اوقعبت نآب تايم 0 نبني لَم

 راو هللطس " ِياتل وزي الزنسروجد لعل الاد ابرق لاون نم اسر وزعف اهب بيوازملا
 از ءانما ىف وتظل مساري او ب فول ظن ريك ارق راو رسشلأ ني مرح رفكن وع
 لصاىلاو ميلود رذصو ميمو نوضوملا نت ضارتعا زراف ن ورلحتول لوقو بورن ضارتعا ضارغالا
 مسيل ى رج ارك وصوم اوءززصلا نيب نلاورياوجو مست | لي لوالارخألا نم ىف اهبرعا نارا اهنا

 استيسىاورلوقر يشل ف ناشلا مالك وا من مؤكلاب ضصارتغ الا بباب نوم حول ل نر ف انها
 البوس ار ظل طم وع يلا ردا شل اراش | فدو ل بروج نوط ل وق حب نام م

 اعتاب طم مؤ نال فلنا رز مل سير ىلع ارهاب ناكل و ىنلا نعم خارق لله
 فضرؤمب | ىلع اذا لكرارملا نو بيطخ نوثر حم ا نورطم ا الا لل اور طوق لمما نال فايف حتي ل
 همس مارك اهوا ىلا نحر خلوق حيله ل هكئالملا نيرمطمل اب ومان ب اريك رشا

 . ةقرامطلا نوري سم امارثيك ال لل اعتو ره فلنلا (ليبالشل تربخ ىلع اير من مو ترايطلا نوب
 نورطم اورق يجن زارع اردو فلان نيو ىنلا نحمر طوق جل اس لامن ل توجت فتن
 والفل ااومط نيرزلا لقيط لاو زيبا دلا يلاوريمتنئندسيعس قواستو ىلا نع اتي ىورو كلا لملا ب
 ماو فال زفت راش ىاروق حل 7 ديالا تمن ال امنع سم ض اول او بنما و ثدم“
 ومحسو يلع ثنا لسى بنل! ىيرق دا ىلع يي درع نبال ورلشللاءايسلا نم قزرلا ليوم اهتمريلا تاما
 قس نمسا نعل ايو بهو نول وعطم يلا ايقسب لزق هد! لوي يفتلا قع دودو كرش نولعت
 مكاقساقذلاوب ثلا نوكى الع افل فاض صم ثااايتسلق هلل نيل اك لزنا ىا سلا رثلا
 الملا نبالاقرباقم نرخآ ب عرولط عمري وزعو مي وقسو اازكدونب ازد لشرق حلالا لك
 رسفورعملا ىبو سلا ىف عل املا قورعم نورشكو زينا هئم او ضمن وا باها طقس اذا مج اءانر رص ؤنلا
 رطسملا نوييسنيم مو قرشملا ىف :لياقم عرولط حم بررطملا ىف اهنم مبيع ذيل لكىف طقسا لزانم
 بس ورخلل لاي يامون اذكر ويرلوق بلس كابددفف جل ١ ىع م علال قكسالا لاتو براهما
 هلاك ٠ سوم اننا ىفاذكقرنملا فرثع اس نمر ايي خلا عرولط ورنا حم بيرغملا ىف مبا طوقسوا
 رينكن ا (وملكلا|سرغلباؤا ضنلا ى امن وحرت لول البر يبرلا يالا بيترت |مييلحلا تغلب اذا ولف
 نضدعينملا فييطللار لان عي حورالوق هش مس يركز لارلات يكول ين (نل:الولخو نين وع
 ننيتيرف ى سرج ةهلع ني كسر اب تصوئالاضان قطان ضنلان ووبسلقلا
 ثعبلازها شبس نيدل اي زوم ادار يفتن ذو حري ى ا لوقو ونعم ن ابو ىف ميرببس ايلاورازمجا قع يبدا
 نللاا/,س اساذا تيد ناطدسلا ناد نم نيك دل يرعى ا نينوي ىف اوتوق نور اناس و. لب
 و شرعبلا نا ضمحبلا مدعرم زل محبلاب نزول مدع ناذ مف ابر يضم مب نيتي ىارلوف
 000 لوب موزلم ا فل ملي مرارل' فش ورلد ارم لير



 وبوايلازكالاب دخت زرق كيل 7# تلم اكل يلم لص واربم زن ىارلوق ىلع عرزفص ريكا كا

 كة

 كا» اطل فعماييذ
وم كيرطاذاو لحال ؟اجةيناثلاال اولفمتجزامذ © َنْيِقِلص أ نإ مموقلحلا خولي دعب دسجلا ىلا حورلا نورت

 ياعتملا ن
 هدبيدحلا __ اد م كبطخايفلأق

 |1050 َنْييرَقِمْلا نم تيم! نكن اأو توملا اهيل نع ىقتنيي ىا هيفن ف ىيقداص ثعبل|متيفن نا ادرتوعجرت ةله ىنحملاو ناميرشلا هب : ودوم ل سو 00 ههقيوارو قلن . ون [ضكو 5 ١ 1 ملا" (وقلغ افالم نعاس ورش
 تاس ووو وسب سس ميس ب _ بسب -ببسسشسسشييسلللا

 ب

 2 نيا بخ نم َناَكْنإاَمأَو لاوق | امكينو ١ك ال هانا باوجل لوو ويح تَنَجَو نسح, قذر كايرو ةحارتسا هلذ قا 2 مو ل اة ل ول كو لل 0 294 2 0 يهل نأ ردم

 ل2 ل50 ندِلاَضلا ني ٌيكَحلاَنم َنأكْح ا! [ّمأ ومهرتم ها ةهجكوم مولا يس نم ب! نعل !نم ةمالسلا هل ىا كلَ
 ِ نجل(. اكستالط 00 1 00 يح ل ب

 ع مه_روسس [انقت ويحل كتر أر عمق هتفص ىلا فوصوملا ةفاضإ نم 0نيَقمل ٌقحَوُملاَلْدَن كبح هيلو
 ماس د ع فن را تل : 0 هه هه . جه

 تاتا فاردي س ومسرات هاوس ةيبا كور شع و عسن ةيزرموا ةيلماديدحلا
 جم.« 3س |١ ثا ورشثو رم . و مسك هاري ىاآلاصرب ع ٠ , هلل 2 . ب 5107

 ْنضرالا و تومتلا كي كَل هعنص ىف حيك هكلم قرير عْلاَوهَو رثكألا يبلغ نم نودام جو ةريزمرهالا اذ ىف كه هزم ىا ضكْلاَو
 هةمشس-ااملللا

 ةلدالاب ثِواَلاَوةيايالب: تلكدعب داو ةياديالب وش لكلبق 0ك رم جرنرك و ْئَش نك لعوهَو ةدعب كيِيوءاشنالاب ف

 اهرخاودحإلا بلو! اينتللماياهوإيإ يي حف ضرالاَو وللا َقلَح نا وه تيتو لكيْوُمَو ساوححا كارد ىع يطب ههيلع
 نداعملاو تابنل 6 ام ْرْيامَو تاوصإلادرطلاكٍِضْرأْلا ىف ل دي ُليأَْْْعَي هب قيل ءاوقتس | ىدركلا شرس عقوتْساوش ةعمصملا ردو ووذةا رم م . 1 ع و /اء وس هعا كا لاب و7 ١ كس كك سو سال

 نوم اواو مأَي نإ هملعب ريكَكم وهو ةئييملاو تحلاصلا لامعالا# هِيَ ىكصي رعي أَمَو با نعلاو ةهولاكأمتلا نمو
 ٌراَمتلاوْيَةليل |صقنيو ديزي رتل ف هلخدُي ليَ يل ةباهعيج حا دوجوملا هنو ىلإ و ضْالاَو تول كهل © يصب سإ 7 - ... يسال ' سات راو و *>ورسوو 7 لا 6# و

 نو ةلظو | و ”ث ميار روس ْ .٠ ١  7رو .

 نْبْرَلَو كونت ةوزغىقتو ةرسعلاةوزغىف ل زّرمكل ب نقهيف م كفل تس مكم دقت نمل اهم ديو بود كسُم كلج اب هللا ليدبس 2 هت هلل - ٠ سعي ئ ىمس ا ٠ م14 هه. 3 وى سو يب 94ه ود ظاسس 0
0 0 

 رص ىلإ رس

 لوله ذي نايالازهككرعن امال ىارافكلل ب اطع نونو كلامو © ديك هنعماوت هللاوغر نايغع ىلا رأيكم
 ددرشا نيجر نلاملاعق هللا هنخ| ىايِلِع ديو ةدعبأك بصت وامهقةيوءاذلامسكو هرم كضب نع لقول اوني وتل وعلي ) 5 : ل ك6 علك ظ اوميررا/ 0 يم وير ةسر و وو صو ورب 4 ا سكريت يف لوي حئاونل تأت 1

 هتملأ_ىوام” للزب رشلاامخنمالا يمت قلع لطيلل ناو ايا لالا نال ل يقو صنى كن
 راثلاو نجلا نا لاَئِئام عفر نا از ئبورانغلا واوس ام لكى يكس اردب اي ىق اهلا ىا لكون لاو وت | نم الج لع جريعل رمت ( ينل | وم ةري دج ثاديدخ

 ىواصا#ل ل اذار شلاد اوسركؤ امءاّمبدرارزلل لبا دع عب د جول كن لرازؤلا | يلع رطب |) يبت امو _

 لا لع وسامة(. يلام 0 َِ ملا ناكنا ءانعم إلا حورلا نود ةجسل اس
 نمل 4 نبيع ينك ارا ةاداب لاو سولجن عالنت رس لأن نوير ييريل اي ررضنا دا نحب | | كيبل «ممالا هديب دلك دارو ناولع ان كلذ ني ملاذاف علا ةرشسنرريس اهني اموريلا نورظنم فكلاورس ق كن الف سب ولع ىف لاقي اكرطعو ري ررقرطاعاور يئس اب وارض ا نع يي كان بيطتل ا مان موقلف غربا ذا يع ورغيب نم, سنن نودرتال لاى زويل الو با حالو ضمعب الزنا نول ومَن ل
 رمي ابال عواد يملا تاليوانلاو فما 1 2171 ىوام بشرب حل اصلا لقلاو ناك هرعي رسلان ورغاول ونوح لب قع اول وقدر اهيلحت ىلا دز اذا سلق وأ ةراتل بسيطا لكلا ى ميريل ١ ىلا ىت لاق اصلا لاهعالاوم امنا خمس ىزلا نال فزع بس نما يي او وق م اهنل على الر ازجز ماي اوقدسسق حن نيت دام نك ناو ني ريم نا امجد نارسلارب لح روق
 ضاع الاواينملال ربو ن ايالاب هوابعرماب عرُسريجوَتلا ىلع ءل ارلا لئالرلا نم ىاوف لذ لل وسرولاب راوقو اهينوحرت الب لوقو بس ذل راجل دلع ششي ى !وقو نيئراصينلنا مرق ف روك #لا ا(201 لكس رانا قلالي سانيا لا كر ارش || قاضما شارع ف نيتداماتو نير يغرك« هلق ولك شا بتاء ب حم انا ىا ىوومشملا شكلا قوز اي سة وزملا يبملاب لب انميا صارت او ماهل هومملا فب يف الا تحب وقد امو حرت لمن فل ىف نزلوا, تمحبل رسخت نا لوين ايمن يرن
 باو را ملا جر حبت ىف ازكي ن يالا لخاوسو دزوت حط ىواصا تربل هريجو ىف يفنلا واربع حمر ف ىازبتررتمورغأرشبب عوز نما ةراشا زن ىازو سلس لكتاب سجل اوبس اريك ن
 داصااب نايراإ لش ماورف ايرمالارنم جلع م اورلا بجول و ناييالا فريز امضركتلا نا ههقسضص فك ضبا م شل زها نجر نم عميل ول رايي نيترتملا نددعا نيك لانا كيا ةديعرتلا ماو ار نال رب رجب انرو لص اىلال يعتز ونيجو نيل ب يزل نال ائيارع | | .تياحا يلا نمير نا ني او امس نا لاوب ليو قرر لق كش »بهن ف صال
 ”طلصلا لاو اك اونعم مع [نلتى اما تك ف اوف اك مث لتتم اذ مسيري ىف ترن اكن مضى ا مكر تنم لاع نم نا باو ف زعرمع زال ٌخارلاو از ريع ولزملالالرل نيوز نأ ب اوجد ىاامال باوجبا لبد رلوق

 فمتلا ف ءازه شما كعب تلا لاومالانيينحما نب عتنو مدت نس اويلف مناف ى اكدت نء لاء || 0 باو, نكتب خ٠١ باب عمورف وق ىلا ئجشلالاقور ذل ى الاوقاف حس
 . || ىف تناكموبق رز ضمت ن مدا قادت ثلاوب و قتيتحلا ضرفتلا) نم افشل فز ننحورنمتفلخ | | 2 نااكا(مض لق قط قدا: نس نما لبجا نايت ن ىلا داش منشن هج نم ةاططاد ارز نتي مدا ريف فلق ل اوت شك ترتحلا ىف لاومالا نا ماو راك لل تيت اف ىذا و تك قا” ترايربرتووزجلاب فرك شين از اوب(ممع نا باوجب تسيل امنا ىك يرلاو
 رتب لي رجلا لاي, ل جلا خبطس لف ىضنلا ىلع نوبت قاضنخالا ل مش حازب نوما تلقماو ماديا 4 ١ يالاو ت اوليسلا ىف امل حرق حلق ريظعلا كبر هزنكات انمسس ابطل نا د وزن حم
 لعاب لكل ل وب ةورزغىبوورملاةوزغز لزنزق هلم ىواصا/داعملاف غنت لا ووتولا ف | | لك“ نال ير هن ث كوالا عي ىف_ ريك نازيرلل اهر انعم حبل ! فو |يلعار ٌراوفل ا ضعبى ريو
 ينافورلعلاو نمو هلا ل نمل اب لوب ةوزغىبورلوق هل ل١ "يي ةروسلاناب لوقلا | | سل يدوق هل روس ووعس ايلا نم رئاقوا جى ىلع حبسا ىرايتالا جبس ا اشي نم
 لولا اولضو الل لب لاشك عقل طدرئاو زن ؟ىبو ف اطيلا نم لسوريا دال سعوتر رعب | | ةريزث(الاقلوق هسلشس غليل ل تلاد انبدلبال حجج | ل نح او لييحشاوإ رضيت ادمان ةوزغلا فيي مناد مرمر علوا يرملا نيو ني ماشا تل مائدوب د | | دال تحس ل اهديك ةرئا افلا ناب بي اللاب نايل مواذسف مر دك ع تس نا صلق نا

 ىدام يفعله اورعلاب لسور رندا ىلص حرف ملا خطو لب أ ا حلو ليل نورس امياومامأو
 واجد احاو اهس لم او اهب سئ ابر يع مايل رسعملا عوز فزمج شاذ وأن انن لل ةداشما لو تطل
 ررازب محو لا لس يل الوس ىدير كا اهعضو درا د بلغلاب

 د

 عزي نا لغاو صرالاو تباومسلا س ضن لمثل فسم اوولعلا مهب ضرالا» تما ولسمل ايري افلا لاري
 امهث اميز ىف* اداريا ذ ناىا لاح اب لسير بس ىف فلن او اًناعَنا ل اعمل ان اسلي ل قعلا



 ١ ما 3 هغامقلاق

 ليو مكب ىدا ركام متل ئارفل نذل نلوم ءاهلادواياب نحيلة كاطع كور هل ,مكرَع و 0 ١ طرد < < هوا ا مك 6 : و للا ىلإ هي

 رجارلوىف لم اىلارؤرغتسالل ل ومت اابرعا صوار يف آى رت معليا ق هلا كرر زع انيبوا ميراج ||

 هه« ضي

 ابا ينوب تيا ؟يبع ىلع لرني ىولاوه هيلا طوردابق هينامإلا نيدّيرَم ىإ© َنيِنِْؤَمَمَتَت نإ لياولاةحليرب ترسل مدضناللع تآيا' تنسب تبا ةيبَع لع لوي ىلا وه هيلإ اورداق هب نامالا ن دكه ىا © يجند ثيم | طاولة مكروب ت 57

 ملككامي) دعب كلر تيت نور نامالا ىلافكلا نم ملجارخ قب ها َّقإَو تاجالا رول َلإ رفكلا تلخص نارقلا
 قافنالارج ريغ نم مكلأاوما هيلا لصيف اهيف هيض توما تاَربج ون هرعللا ليس اوقف كف نان وزماغدا هذاك
 أكف ددب نماوطف نير نق عع هطغاكبوأ لتقو بيرق لق نيون كتي وينبال نورجوتفوتقفناولام تال
 | قافنأب هلا ٌضفيْئَرل نم ميمكين اجت نكاح نوت لاو ةنحلا ننال َنعَو أد شتم عذرلاي ارق ىو نيقيوفلا مايو
 فرك امكة ئامعسس نمرثكا اوقع نم دي دنتلاب هفقيّصُبقةرارق ىو اه ديضم ىاعت هلل هقفنب نأ, سحر هللا ليببس ق هلأع

 وهلم و م د يف ورع ١5 2و اا 2 وأب قال سي سس هس هله 5 5 هك وو سو رت

 مأمون نيب رهو سيت نووملاَوَنينوْؤَمْلاقَثمَوَب رثذ!لابقاو ىقر هب نكقم يروج ةقعاضملا عمل و قبلا
 7 _دطاللا ليو - 00 : تح تمس صصص 5

 رهو 3س سوا خد ا رد | سرع م !طاسور 5 ١2 2-2 هدم 2 و 2 هلك 9 لب م 1 هلك 5 .ءاوك 2

 | فموي لميطعلا سوم او كلذ اهف نييلحرمتالا اهي نم قرت اباوع اتي 670لاقيومفنامياب 535 و
 31 عسل و : 3 ل سوم منا ضوووفولا مرمأ او هك و( ه3 م و و وا
 ١ مدرك م ةءاضالاو سقلا نات: سيتمن انولهماىا ءاطياوسكو ةزمهلا كفن ةءارق فو انوصب | انور ظنا اومم| نسْوّلِل تقفنملاو نوفل
 ١ + تحلو 8 2 : م او ع ةدارقفوانوككب يورط اوما نيل وَ ملا
 م - ل 0 1 و و2 م د رس 9 كدقاإ د ص درع رع ؛ د والم يلا

 | هنطاب بابدل ._نلرعالاروسوه لبق روس نينمؤلا نيبو مهد برق اوعجرف ' اروُناوسمملاَو مك ء ارو اوعجحا مه ءازمتسا مل ّلْيِق
 وو 2 10ر1 0-0 0 لهل سر ا م رف ش

 متن مكنل و باول اطلاولع كَم نكمل مهتوداني © بارعلاِِلبق نع نيقف انما ةمرج نم ةرهاظو نينمؤملا هج نم متلي
 1 0 ل 1 22525 ب

 كولا هلام ىقح عاطالا حالم كَنَرَعَو مالسالا نيد ىفمتكلش مبتور ئاو للا نينم ملا مُكصْيرتو قافنل ب ٌرْكَسُفْنأ
60208 

 إل رص ووو خس ست ]ل

 لازءاع تيان ل ل 2

 ند السب لك ة هتعمل ا ريس انتتلا نم ري م تائديحت
 نايرلا ندير ىازرت هل |

 مانا يملا ناب نيا ب امبدو ننس كن ا لاكن شناب نونم للكل امو لاق فيك اقام باد
 ماهو سأل # ىواصاا مستوي لا لك نايل ينس مسد شل نا اذ ىلعو ىلسومب عرين م
 عم اهنويرتال لرجل يعن مكلا وما ن وكرم نوت من ادرشل ق اذنالا كرت مكس ئشى ا ضل ل اوقف نا
 ردم قس اف شلش مرسى |شرالاو ساومسلا شارجر ثنورلو قل ككل قاف الابر جالا

 مطب اورلوسد مدام اورئلا ليس ف قافنالا لركن عزف ىئاد نسي رئصو لام نسدع ال ناب
 مسكن هال يفت لدا: سلا ليس ف قافنالا لش معببا خللا نيود اوما شسرداز
 رص او زضن لوفد لات يلا ليس لاو لسا ندا مالنا ىصروكب ىلا ىف سلزن لا مجرد
 رضا زكرنجلا سئلاّلا هرعو ىا ف وزر جملا, هئاعلا و ىاة رشيق كسك جرس نشات ننال
 ىزلاووريخاذ وارسم هسا مسا ننال سلا ىذلا اذ نيلق تسلك ل نيل اك ء لعد ةداتت
 ليزا نرو نيل اهعالا لكى م لوصوم اء اص ) ارنا ضف وقد عرهخ لوصوملاوأ رسب اذ نم نا لك رشم كلب
 هادي تمللع ايوريعلا نا حم اضررلا انيعوتر سد رز نمللاوم الا هد اع كك شلت ل اوتو احبنرنم
 لا انو كس ىواما كيإإ بنو لنا فيي ضرر زم نئوركتلا نيمحامم لا هريس
 ميلا ربي قسرتلا ليس ىف يغش ىلا اذ نماكا كربلا و اورتسس ال ىلاملا عرف رخا ضرفلا نال ارق ىكس
 بصنل ابوزعع انيومف ىازبكالاوورمخ ملال راب زع اضيخلوق حل لمت »قرنا تاوضعالا
 واه بن ررملوق كسل لودي دشتلاب فعضيرم اع ني ال ةوارقىفو م | يمل الا براوجت مك ول
 ريالا فعاطممعب هركذانا م/وني الفمولع ل ابئاو ناحسرتنا انهب نر ام مرككارجالابرؤلا نات ل ابا
 ف غل ايكتارطاز زنا السفن رو مرركض اعضال يلا ممنعم اجا اب أذ نا هانم ىزينكزلا لاو راك
 رزوققل نظل يثو ار مركذال مب لوعطم نر نعي مولر روق ل ل لس يل ملوي #أف إلا

 ملول نيس هركذ ابإوعالا اذن حاضيا الود ىارلوق هلك 0 7
 لم نأ ا هزيو تاني ل وضد ير شما ىا فام اتم ىو رب انو نورت 0
 امين لءاعلاو لالا يلعب صن كدلافروق لام همنا ظنا ىف لعاولاوم هدمت وق يصأ
 فيريفاو يل اهات » لغ اولا فرحت ارد نيالا ف تانج موكب مل اذا فوزا فانعملا
 انوي نازوكالو بزععالا ل ماقمريلا فاضل ماو ئاضملا ف زعمت انجب لود داصتتلوخخا رسما
 نى يلا نا مولحو وأى نم اب لصفلا ميغ ويدعو لبق عربخ ارو دعم ال اممخ عاملا وبل شبا
 ارو نالملا مل ئنمف مبةرتول مآ ليسا ميلااورظنا ذا ئالانورعب الدق الكس عرب يلا
 اوعجرفاروأ اوسمتلاذ كرارواونجراوق جملا "ورعد ىداضييبلا نيرون هتلاقي قبيل
 لبس اووسا اذاق ارو ىف اب لكس و ارو نمؤم لكل ى لعل يلا ناس ابح ني نى طريطملا خرا هرخأىلا
 منا نونمؤيل !لاقو ليو نس صم انورظمما نوصل لات تارت انادي ناو لا بلس اطارعلا
 فس ن لاك ارواوعرا نومؤملا لاف ميل اوريرجن بال يال وارعارم ١ لذ عزي الذ اندوف ن
 مهر فى ارولاوسملاذ مرارواوحمرا ملل يم مايا ىلإ نكاح ادنعوؤوبلا كلا نر ا وسم اف يلظتلا نيم
 ” اخيوبب رسل نود انييل اق سيت دنت نمل اب عرض قئلا ىل رمل
 نويطنسملا/ كالو مب رازسس زر وان روف ىلا كلل يمس ل نسي اناوعجرب عملا وا ىوارعلا لام ببلانرفر صنم
 . مارواوجتل قلق عن وعم زل مف ةنزراظلا )ا منغ بفرق كاين لاله فقول لالا
 اهاو مثر اومراوف ابو انهت #الاو + قوبل نن يبتف لل اوعنم ىل كل لم اوإ نينا ناقريلع عرف
 ىلضف روس جلا ىلا ممول ىزلارونلا! نيبو منش برضاك لزباور اسف مث ازن لطف نوع نلاقي
 تميم اهئاهر انلاو للا نيك يرزعي ليقول ةرادتسم الا ل يبق نيروسببم شيت يرن وق نوكيا
 شرم ا انام, قلروسلا ٍةَرياَز ءابباوروس روسرق ناله للك» ثا]رعالا ب اورد اركؤ اه
 ردم و[ ساب رلوق لل كات رانلا لب او زجل لبا نين بيزاط ذل ب امج اذ طمئانل ١ انت ب داو
 نازوجمور وسم ين انزيفصرج عطوم ف نولكن ازوجب ملم هزي عر ريف نط بلوق روس ءفصرب عنب ىلر تو
 لن يري ورقو عضرتلالا بيرقالا لضدودبلازنإ بعلو ءورظل ىلواوبسو يا فص عر عنتوم ىف نوك
 امل بس ابلاواروسلا نطاب ىار_زطابرلوق ج28 ّسِلاوم 9 ل اهلل (ينبم بعمري نءدركو
 هلم ملل ب نيروسلار ارو نب ن يؤم ا نوقث الا ىداتي ك |منودانير قول
 مول مقسما ىا خل | متعمرتو لق حطها كرام » اروي و قايناب منسى ضنا يذوق
 . كاب نّؤل اي ئاورلا لوزن ىلرام الاد اركما ىف عرامط لاو مْورفَلاو لالملا نيرمدفا سولت
 ىنلل#. لا بزعيا مولر وفط مدت ءالوا فصال ءايداّوسع الا وأى ناطيجشلا وق :

 ا" بسيطا ! نمر ضنلا ضوعل اول رهام يتلو

 ىرت وب نورتو هريدَسَتت للا بالوتم نوكيثركوا ىطارنعمر ىف اذلا (نيلا لل رج ارق ىلا
 سائلا لمان مب ارث/وإ تازمؤملاو نينئؤمل ارو قسى ا ليف لم اىلا نا عب اراالصا لم ضظرمف
 /مبءريا نيو [وي ىف اعزكم اذاانب و عيرصل يؤرلا نال لام تسد راقبلاو مال ارفع اضيف رثلءاعلا نا

 نوكيثت اء اطل اوريو ارو ى امرة هلل دا .روأ نم لام تربي نازوكبو قست فول

 بقل امص ن ورب مثال نينميا نيئارب صخامن ادم اي ايو مهضريا نمئرلوق بل أكسس نيل لاعبا ىلا
 مي شل زجل لمينا مذع تالا عيان طري يوم راشد ونلا لحج ريحا نين نعمل
 وو فوزمب/ن لس رج اورابلا ناريربرمب ايراررونلا ىا نوكيو زوق تل لاو علام او
 "نينا ليال سلا نا سلا سمحت لغاو نوكي تصمد ا نبي وق ل ع ناس ثلو وتس لن ولعم
 3 1 الوَمتى امام ناهيداق هلال
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 لسا ل ا تش ا عطخوعف يب ماس ما هس ع ا ١ خس ١ وو ودق و سي 5+ 05 0 م0 73.2. نى هلك :
 نيل نمار اد فيفا لوما موف نأ حامل اورثكأ ل ةب اصلا ناش تاز اَوُئمأ َنْنَِنإ حب نيرا ىه هن ملا

 ؛"ركزل ا لع انعطغ لك دور يبد لوصوم 7 5-7 0-7

 تق مهعاربن !نييومهعدب سمزلا لل َمِهْلعَلاَطَق ىزاصنلاو وهل امه قَبل َنبْوَلاَو عشفخت قع وطحم اووُكيالو نارقلا
 رمكيولقب لعفيعلا نككتابنلاب اهتْوَمَدحَبضْرْا جهلا نأ نيروكلملانينم ملل باطخ اَومْلَعِإ ©َنوُفيف مهني للاكل نارام

 1” ملي تال

 ىاداصلاؤءاتلاتمغخحق صتلا م َنْبِقِنَّضُملا نإ نوت ريغوا نهرب انتددق لعل ىلا تيامكََبَبْدَق وشل ىلا اهدرب

 00 ل

 دوكللا ىلا جانسي هلل اوفو نامي قيدصتنا نم ام اعلا ضيف اوت فو نق دصتت قالا ترم ًاوق لصق ديلا
 تا ا ل تملا ٠ . هلث د ١ لواوقدصواومصتاكد لاق عبر 5 5

 فو ُتَحضي مل ثبت قديصتلادعب هفصوبض وقل دو لعفلا لحن لحادف هنال لا ةلص قمسال لج ركن !تطعو بقتل ات انالاد
 1 2 قر وو ل ١ ورم سول ص را حج و كرس يس وسر وص هلل ظ

 قيدصتلا_ؤ1نوغاابملا ةوُقْيِزَصلا ْمُهكِيلوأَهْرِسُرَ هني اوُنُمأ َنْيْنَلا و 0 طيرك دج كلو نهل مهظرق ى !ديدشتلاب ىعضيءارق |
 1 يي

 ع
 ل ل ل 2 آم ىو وود و كعمز و )وو#موززو” ول* و اى ”/ /و 7س ندب

 © يلا بح َكيلوأ استينادحوو ىلعتلالا اني وبركه اول نينلاَو فروت وْمَهَرجا جه ممالا نم نايز ]لعد هت نعزي ظ
 55 كلغ 0 252 ضرس سر لت راه ثا رب تلت © رو رب عود نا ال

 امو تاعاطلا ماو اهبف لاغنشالاى ١ دالْوكْلاَو لاوقلا ىف كيو كني وَيو نين هوز و وَهلَو بِ كلل ةويحلا ما اًوهلْعإ رانلا

 مس فا اناث تينالامدالداناهلامسالا 7 رت همعىتادلا هاب عانمزلا را بع رطم ِثْيَع ل مك يلالتناوركد اهب اعط وف اى ل سم ةرخجلاروم/ نمفايرلع نيعب. | 3 توفر رتل واس سىت ل ف ْش وللا ” سس رررب نسال اديس يرحب
 قرمصد م ١ 0 98 3 الوو 4< مم سمسا جم هللي عع 7 1س 0 م و 2 وم ع

 نا 'ٌناَوُضِر وللا نق ةرْفْغَمَو ايندل !اهيلعرت نمل ٌلْيِدَش ِكتاَنَع ٍقَرِجِإلا فو حابرلاب لحفي اتاتن ًااَطْخ نويت ارقحم هيف سيب.
 ءاهعلاٍضرعلاَهُضْرَح ٍدَدَجو كيو نو ةرفْخم ل اوَهِاَس ©رورغلا عمال ابرق معتلالم يي هول امد ايندل هيلع رتوبم ل ورا وردم ل ف وس ني ص فسر هد سري ةج ١خااجل[ ب رسب و)13 فم نإ ح١ سجل ارو ع 5
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 اكقلاو ف منو ا هللا لْضَف كلذ هِلُسَرَو هللاياونماَنْيِنْلل تدع ةحسلا ضرحلاو (يزخال ايا مدح تلصوول ضْرلاَو
 اهدا

 نذل الج لك عرتعم ارسل نم قربي مص تارت
 نوكسناينال احلا ني مارة صل

 لمخملا ن' م اجلرم الب لارا رم نم لتعمو مث ىضد باي نمىلا عمانضم نونلاسكو ةزمإلا
 نم مو هرنع ميريل تسر يلا هرب نارك بلا نظر قار صلارإب ىلا نشد سلفو ىلا حل او
 فراوجلا ىف ىورورمسلا لاك ب ولقلا سمسم انكا زل ارتف م ظشف اري رشد اكبب اوك عم يلا ىلع
 روس صبر طتسلا ايف هراولا تضلاو نرعلا عامنا تش واو تمبلصت ىا بس ولَقلا تسلق قح
 رشا لامرإرتساا ىل ارنم قرا قاطصملا لف ىل اوك قالصما لس ى اه نغتب لا زال و بسس ارجاولاو
 ودومسم ايار نست ارت نرواتلاو ةوس اي بولقل ين هربا وللا سلق تشوق بما
 ىلا ليما اياقيمحموغن ل نيرا نئرديرم ا ءاوعنعنم موق قت ىف اذه يلا ريسلا مد لحب !لا نيا
 عب ننال سلا تب ن ارنب سلا ف اوقررم | ةروفصلا لباور لاك رنع عونا ىلا اواي قحط لتحل

 هانا نيرطانرط لاىتروق ىلا تقول ءانلا و (/اجبل اريل طقس ن يلا ن/ن حروق يأ نايببا
 نع ريوورم نبال اياىعلا ناش ىف سملزن وق بال لاب عنو الفل نيك ناك ن يش نو
 تايبلو نومونعت ل ايف نواوشلمب وري ص 1 نوير طن لل اسو يلع لل سبل حرر تسل ارض اع
 دره نولي لاك كلذ ةرائكاهرثسلا ل وسد اياول كيلا ناي ملا لون ن م ىلا لزئارّقلو د نم ناد
 الاكس مملا ىف هولااسا ىذلا سيحل نيل بسبب ىلا عرازملا اوكا روق سك لا عكعشلام
 نال نم اوباصا مطيرملاومررش اد عمال كل ذو نيؤملا ف سملزن نز اؤلاىنش عرازملا اوكا ةدابعلا نم
 نبا لاقريبال ازيم أن يرنلل ن ايلا كلذ ف لزغواويبو نر ع اولا ضعي نعاوررفف سيب مرو شيعلا
 نقلا ق حم لم” نيس عبرا يل اهزسمريلا نيتاع نا نيد |نم لسا نيب نال وو وعسس
 رمألا ضصولا ىلع يفضولارعا ضلع نم ن وكف نيرا ناار اري دارلا ليو رسل ارك يوزرلاد
 ىان ولا باطخلوت ل لا” ايسلا نا ل زان ز ناو زنعاومل اوركررل نيفصولل عم ا نكرقل اذ

 ءاضا فاش ناف مر نماوطنسل ال ىوايعاي مل لوقمل ىلا ىتدسسلا ناكعرإزلا ناس ىل اوه يذلا
 تتبنافرقلاورلزلاب ميول ميا عرومرلا» ب انالا رسل عت اذا سكئ كك تاابنل اب سيلا لضرالا
 لوس ورشا اووقدص ىذلاىارابت السير ابن ايرلا لزق قس ,قواع ,#٠ فر اعمل او (ولعلا
 اكقف ل والا لم ل نيرحفلا عرورب لم دوو طعس ىا شم انالادروزلا لا عمال حسا ك
 ىف نئاكلا مسالا ىإمسالل سمن لا لص ىنزوقدا حامل بت اصلا لب__ضيلعلا| نمريلع (ليا لت
 ىف لمعلا قخ قلع ضلع ملااونطرت اورلوق بيلا فو لاو رب لك لحسم اهيؤرلوقو لا لص
 رلااوصرفاواوثررصا نيزلا نال ضر اكاوقرصا حل ع اولا م ساو نزلا عجم ملا نال نيقرصملا
 نال وي رزيسلا ورق لمن رمعملا نا لوق كي تب اونصرقاورلوك نا لامي امعبماوجلا ليتل ركؤ ولو وأ(

 نم قرصنلا نة رابع سل رقلاو نسملاي_ فصول يطوأ هركؤ ريع اذا باوجلا لص اووي رىصلاضرفل ابدل
 قرصتازب نالرارلتلا متو حر تضووعسل اولي رسصلل نكس ىلع يزلا لولخنو نما بيف نب بيلا

 اسدارلاف ثانالا لكروكزملا بيلغسلا ىاسيلختلابرلوق حالا »ب ندطم رست بت ادهم
 ىيمن اب ءاصئارازرجا ني ل صغنلا ندي ناني سمايل مر طط ناتو ام يرن اذ تن ازيزفملاو نيرا
 ريرزتلا عرق كن كر صملالوق نا لاقي ام باوج لا ضفل ارك ورة سل كا: تار صل اوم ذ
 صوإ قصتى ارم وم نحن اير ؤصول شط ول هركو ناب بابا كادصلا ضرع اب وارلا نال نع نخب
 نما صقل و ص الغالب منراملاب قرصتللى دز ريت رق لا ىواص»» نحن اوبو ضرفلا
 سس فعلم اع نب اوين يا ورق ىو ردقدصلل يتسم 57 مزار محو ضنا أ بسيط نا قرص

 ىا مضقروق هل لل + كاز غلاك سلا حب ملا يظن اوس مل بست ا كفوا
 مد ناغأرتسب ف بلو او رشي انما ن يزل اوزقول لس ل مل اا نمل عقلا لوك قو رياوأ
 نون ازود لوالارضورمنو ىفائلاد ن اننارخورجت عيوب د متر نوير صلو اذل ان ا تب نكي تاز
 نايإلابنرفوصوم اى ا نوقيارصلا ب للا د ارإوت هل 1س حرس لوا ا رجضوربخو فل ا دالصن م:
 رسوب تحتج نادل نال ادد صرب صن ا يال ن ايرالاورج الاو ماكنا ناايرالادارلاورلسرورشلاب
 نوليورب اهون ن وطعم زارها نام ع رسيف وم ممرض اش او وق بل 0 ىواما» ةوبلا
 زداابهرعا نارمجد ورب وأرسنال اًناورارمش نوعبررصم م ااونم 1 نيزلا نجا اهائر ا ءسشسلا لك ف قولا
 يلرصلاو ب لعالا نريركذ الع نال ض قو لاورب لع ام عرفرلاوهرع ور ابا الو لماما مرا مالو قرا ليلا ورعب نقلا
 وم ارش ىا مالا نم نيئزكلا لعل ق حلل عر بلان ف ان نمالا شئ لورتذل امل اشم
 عل مهلا شرار شسلاو نوير صلا مب مالا هزب قم نا تل ان مت يبشوادب اذن حتا ىلا ةداشا ريف
 دالوالاو لاومالا ءْزلورجاراو#ل لانس لاىازق هيلكس نيل ال فلز اوركلا نير لاسرل املس
 ىف ىا اق هلل لاس نايلس ف سويرايببالا ضعب لل لصتقوزموم مل اينرلا نس يلف
 عمج يلا ىف داضكلا نا لاري عررزلالرق حل ل * فور رتبت شكا نا ىلا ب داش ارا ا
 رولا ىمزالا لاق ع زلارازكلاباراروعسئبب الا حارا الميل” عرؤلا فاكر سوهالا فاك رلزاىلا ثيرام نحف
 ا ايماطماءط علق ىلع ل باإرلاب هدير تسل ىف ال زذال عرارزمل لوي

 ىلا زوق لل حارا نمفرو نرش سلسل مما روعي ق حلا حراما زيبرا:
 لمت ان الاورسارعو بسك ى ار اصلا لاععالارئاسور نسال اكا مجاب اهب ابسا ىلا ىا رطل

 . عرورلا# تصوف
 ملشايرسفملا باجاف لوطلارري لو ضعلار كورن لاقي ا ب اوت وسلا ضولاو زرق كلل
 اذاذالامناشلاميظعت لوطلاركذ لي ناب اضيا بيجاو روسلاري دارا لب لوطلا لب اقام ضعلابدرب
 ىواصا» لوطلا نمل فا ضولا كال ظنعا لوطلاذ شعلان انا اك
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 لق نِظوفحلا وللا ىقعي 0 كش برجل ضل ف ٍةّبْيِصم نِمَب ري
 او عرزلا بْواوطخ ١ برخإا

 اع هائل لأ عت كلن يريخا ىاناىفعمب لحقلل ةيصانك 117 نإ كنك ةهنلاق لاول هجن

 لاتملك بوب يا ل .ةنوكاحروقلابد ملاطع طيرك ةعنلاطعركش مرف ليرطب ف يزول ظنت
 لدا لا ناهتالا ا نم ؛#راس الا نمر يبكلدملاب

 | امع نكي ا : لاي ىلاقإ زهاب, مهرلع بجاه نراعي ينو سانلا ىلع هب روق قواميربكتم
 تلا لبصفلا روم غلا وفسل 5ع ءايبنالاىلاةكللملا( مل رز( نيل هتايلوال © كيرلا ريغ نع ٌّنِنَحْلا هطوقسب قتءارق ىفو لصفربمض مّ مر أَو هيلعابجر

 رم ًانيتما َييرَملا ايوناَءطمقلاي ساَتلاموقَيِل لثعلا َناَريمْلاَو بتكلا ىعمب بنك عمائر انتو مطاوقلا جاب ِعيَبلا
 همي دردعفينإأب ينم سانقءوقيل لع فوطم ةدهاش لعل اد ناك واكمّودب لتأقي نوع نير 17 امني ةنداعملا

 هتورصني ان هيف نسي ن1 لاق ايندلا ف مهاعايئ اه ىاوصني ءاهنم لاح يل سرَو رو تربغ و دندن كابر اقفرأ

 ومع ومَا امِهيَيِزَُذ ف اب ٌداحْونَْلماَرَدلو اهعقايت نمعفنت اهزكل ةرعنلا ىلا هل ةجاحيال 8 ريع ىَهق هنا هنوردبيالو
2 

 2 2 هس مو هارب" هيرذ ين اهنإفناقرفلاو رونلاو ليجفالاوةيزوتلا ةحبردلا تكلا ندي ب بيلا

 :اختادءاش ضنر ف" ةيقل بير 1 با بآل ن العجم ليا ديتاو رم نبا ىضعب يقوي هلم

 أهِيِاَعِر قحامّوَعر امك ذا ةأضرم 201ادوك ٌنَيِبإ حماوصلا
 لال هل اسم نوي ناو درتي ابسرل عفص

 مية ,اونمأف مهن ويفكى لبيع ندد لع قب يك نيد قاولخدومالسلاو ةولصلا هيلع ىسيعنيدياورفكو م هنمريثك اهكرُتو

 يلع لعد هيلعدزيإط هر هوس هلا اوقَتا ىديحبا وثم َنياهّنأَر © نفض ةقيَكَو أرجو بامان
 الَعْز 8 مْيِجْكروفَع هللاو 1س لع هي نوح رويل ْلحو نييبنلابمكل اهيدلدّيصت نم نيبيصن ندر حيوي

 نال الج لك ةرتعما جس انتلا سم ةري صج تالت
 نمسا! كل

 باساا ىلا م للا ف لووراغناو ورزلاتاذآ آو بريا نما لصرالا ىف ءريبصم

 الا _لرق د الوالا تررهو باصوالاو نضإمالا نمىا[سضناىفالو لق لطرالا ىف تب اش :رنيعم جزم

 ىلاقيورزوق هس كرز حولا وتكالا ىا لاول ظلي ومد علل للى باتك

 حولا ىف تب ,ويكالارلولاو وصل ىراسفلا ىفالورطمل اف الا ىف مهن نزف ل صح ٠ ىا كرنك وشما
 لري تفطعاب عبو اولا فزع 0

 عض شر راوكلا عمة بيصملاب داب نا مهنو ماتا ايزوجتالو كت ا ار لع اوس انيك دقي ىلا ليحل

 لق لش ىراص» "نزسلاى عمبااهالراذلاب رمل ملاب ورمل ا نمرفملا هلع لغو و

 ريا ضعب نا لكن ماذكو هدقفد نك عز جتكم م لاا لوقف دنع ام 0

 بق ني ىارلا نى هل كامن رظع ل لاير توقيلال روصو ناو رع ل صاو
 دق تهتك ٠١ توزع وراد نيزملا قلل بريش ريرشر سو مل هةملس ٠

 دوق كك ىراص»»ر لعل ايولاف هربرقلت ود ابباوتو يطال و ضعى ا لوي نمو
 انلزناو وقى يملا حصن تل الين ىلع لاين اوددعا ل لاقباط و ىلا فلز ىل عيت وللا

 لزم اروع اشبال للفيلا بس انو ل يزن امنا بتنالا لال ب انام عم

 مدتلاو و ظتش ل اع تيوب قلعت نوف يعمر: فيجو وفن رجالا سرا لع ماكحتالاو بات
 الراو هش ىواصا» ىلا شبع رداميبرلا ل شو اذا مب نلوك نال ارئاصو الثا ن وك اع باكا الز او
 ىلا داهسلا رم تاكرب عطدا لذا لاعترتلا مرا لاق مزلسلاو ةولصلار عنا رعبا ىدررلف قريدحلا

 عرراشلاراّسناو فيتو اشفال اناا نحصل لوو اوال انناورير حا لزما لير لا
 و ليشو هرادع اب دارا ءادعالارب عق دي و :سايسلا يقل ل علا رلوق هقسسرتا الاى عم

 . .لقو نارع ؛مالادربايسا لاملازنإ اونو. دلني لضم (ر هله

 ءانيزا وق هلع اهم دون زيك روق لاقو (ال لاربع رون ىلا كاملا ميلي لأ -- ٠
 ناادسا نأ عم تلزن:ء ايش ردن سابكن با نكرر جنب (ىدرد مش ادحاو هاش لازن يللا كوالا تم |

 لاقيا عقرتاف هرابعل درع نامت ظل نعل قفل ىا ةرب اضيع وق لل ل ةقطملاو نابل
 لزناى !ساناوقي وطعن هل لكس ىواسام مرق زا عمر للا ثوردح مي ليلعتلا اب نا

1 
 ارسلع لد ترح ءنطع قو 1000008
 ىا وز لص( لوقو هرعنن ملول بسلا كيز نا ىضكبللو طوعفشلو | اولا قيل يرحل انلزمناىاربت

 م امنع نيس افوا مرتع ياخى ارلوعفمو ل صيبل عاف نمل اع بيذلاب لو لل كا« شاع تاو
 7 ايزل اطار رو انلسر انلسرا ر قل وقوع وطعم ل امون نلسر ارق ورلوق كل كس روعسلاولا
 لاشلا بالاوب امون نال كلذو ار هايل نيالا نيل يؤ ضو ريتا ءاال
 هعر ىو نئر ثارت هلفش ىواصا»ل إما تدم 0 ( ارياورشبلا عسب
 فعلوا الل يوصلم لا ةاسروملو حروب 1٠١ تفشل ىو

 رق هيلكس دعرشب هن اسر ميولقو انلعجاك اال ةفضإ وتب او ناعج وعشنا هفار لع
 ناسرلا ىلا ببوشم ىوربضت ارنع رم س انلا نم ع اطقنالاو رقاشلا طايل اباود اجى ارضنا لبكي م

 ازلوع طمس ءانمتساو ا ءانسا الارق كلش كام يذلا تارك م غلاف بس ار عيار

 حلا لمقو |وعدنتا اريزلل و ريط امضضنم ه (نوماولات هدنع ايو ةدامق بذا ىلاو داء لعن كلل وقبو ورق

 ١ ثلا تاما دايتالا نشيل نبت, لاو لب نمل وعش ماهل صايل
 رثلا نير عرامتبالل يبدي ميل مذ#ا طوعراف لل لكب دب اجل وق ابو ىضق يعم بكن وكو
 نبا نطو مجري ياببررلاىاابكرتذا لق كلي كا رقابنا اوعي ام اوما اب مايقلا مدعو ىلاعت
 ملوسورشا تلق ياي لا لير ساو تزد كيا نك وادلب سور رلعرشلا لى بنلا لاق و عسم
 ثلا *نونم اطر ول أقف ناعيالا لإ! بشغف ى ناعم نولي ىلع رب رجال تربط لاقل
 اعىس اندعو ىذلاى ال ىنلاشلا تمسن؛لانسدالا ل قتاولاقف ليلقي. لف تلم
 هز "ال طاو م ضيم كمنينفدلا ماما لاب وترش زمام دب
 لسوكو ىلع ابو نشا نز لع سيبنلا مايل لق هلل لاو #لا ازنمآ نيذللايإ يتلا
 هزمت لل انين شدبالا ىلا يدعو 4 ذو ىليعب ا ووسام ال ماظن ب ءاار اديس 7 ”رلغرملا

 كلل اننا هال ل, ىلع مي امال ل فلكر اونمآن

 وبان * نم نم نا | سياسللاول ان نبا للا لب نم
 الفشل ذناف انيدع اضف شوارب رجالها تكب انم سمن لنمو كب اكوانب انك اهيل نايم
 ترام غالعي



 هم داحملا 4 /6 ١م هئرا حمس نو

 :هلاوز شارد اهمساو ةليقثلا نمد معان اطر هن اونم قير مل نيرذلاةبزوتلا لكل لآ ملّكَيِل كلذ مكملعا ىاَّمَكَي
 1 ل م مم

 نم هيطحي هنو لب لْصَْلا ناو هناوضر لاو هّثلا ءابحادهن[مه معتق امفدلح هللا لصف نموت نوري هنا

 ونأت نش ةيندم ةلدادجلا ةروس ميلي لْضَلاوُدهئراومدقنابكسترممهرجامسنم نينمثلا ناقلات
 رهأظملا وَ قل ىبلااهبإ كحجارت كادوا َلْوَكُدْلِيا عم لق هريس نفت دار مسي ةياوورقع

 نا_ نموه سشعدوهملاوهأر لعد يلع تمرحا زاب اهباجاف كلذ نع ميل ةتدالونلاي لاس لقو ىاربظ كل عجن اهل لأق ناكوأوم

 مهم نااراةتصةيبصو اهّمق اق وأهتدحو الإ 0 تماصلان ب قواوهو ةيلعت تنب ةلوخضوةديئكمةقرف بجومرأبظلا
 0 حتة

 8 لاو حيان وثلث ياهورع العب نم < وو ناش م3 , ه مقو ىسإ همنا ىلا ع
 قءاتلاتبغد[تورهظتب ةلصا َنْورَقَي بِلا ملاع ريض عمت هللا نإ امكعجارت“ مروع عمو | ءاوعاجاهيلا واوعاض هيلا

 2 ا بلل ش
 ا ة>هتوما هاد : ,/* هو( هلأ تيااوىر لك: ىرعاىو ةةالا ادءاظلا س فلاب قءارق ٠ اسر صر ءر فل ب در ١ م ٠ / اللا نيس ال © نم 1 ٠

 نإ مهتهما نهاَّر_مهيات نم كتم كل دك اثلا عضوملاهن اقين ىرمخ فب :ةينيفذأ اءابلاو !نيب ايقءإرق فو ءاظلا

 رهاظملل روفْعْؤفمل هللا َنإ وأي نك روز و لوقلا نارك نولوقيل راهظلاب بنا وديه يل وءاي الدو ءايو ةزمك, ]الإ ْمُهمع
 ايظلادوصقم قت الوه ىدلاهنمرهاظملا كاسماي كوفلاذي نآب هيفا اوهام ودور معين نو نورها َوةافكااب

 َنولَمْعَت مثلا مينْوُظَعْوتْ محل ئطولاب :[ئرارتَي نالْبَق نق هيلعاهق عاى بقر ُريرحتَت ميمقلاي ءأرملا فصو نم 7 22 4 د و - 0 هلثإ ري اي ايل ا 5 - ومو 3
 ىلا ميكو نيتي ماهطأ5 مايصلاىا عطتسي مل نومُف داس أم حب نأ لبق نم ني عَتتَم نيَرُهت ميحد ةبقر نحيل مف 0و

 مضطرا

 ترافكلا_ؤفيفختلاىا كلذ دليلا توق بلاغ نمدم نيكس لكل ديقملا ىلع قلطملا دام اًمانتين لبق نم ىاهيبلع
 ناداملبا ل افّبامتعود اها: تركذورشلا لوسرار لذ لقتال تملا قذر لع سعر ئرالا 50 5

 | للاد ةولصليم ىلا داء اناوعاجى ار يتم اواوعاضم مينا لا ربتصناسلاقفادافصةيصاملا | | ىلا بج لع قرهتعم رس انتل ا نم قربي رص تءائدعت |
 - "7 عجارت تل عبف لع مح وبس د لوالا روق وري اميالاورشلا ىوفتبؤ# بترد نييرمرجال ا ءاطعا كاب ياه ىارزوت كسل

 اطل ورصد نايبا عدوا ف اكرجرالا تايألا» اب مالسلا يلع لييربج ل زن تحاكي, نبدأ | طلاق عم نصضتملا بطلا لبي نعوم تدويره الا ناد ةدئانالانا للذي« اسال ىل لزنام لا ل وقلو يأ الارماللر لئن ءايسلا ى ا اسمسار حنت لذ لكى ف تن كورلا لا سل شف ظ هوم سر... در ,ةايضعإللا لاو ٌةرهز ال نب ءااازس ”راظلاراخا
 ممجأو كاذذا نمد الوالا يشن ل علو قفل هقنلا وت مو نم ىااوعانمزق يب_[+ | |. /دم باستا لب لعياى ارا بالا[ لعب واذا احم وضمؤل د رشلا و قش ا رقتاذا
 لاو مْ ام دق بو ىرخا ةرزق ىو ىا نولت اع ي/ىرخا دلة لل ىداصا» يبا ىلع كر ةداذالابف 32 كرما ارورتلاري لطم نا تبدل لضأ 0 1 4 28
 عر ادع ى ااركس روق هلط ا" املاسلو فلاوءالثلا نيكد ءارلا ١رنع/ن يبس ري اىلا ةدمازالو ثوزوي لع مالها 'ةراخإ عياد رطل ى القةهل نرد ان تعا

 ناهد لاوس يلا ليربلا لو روعسلا لا يفازكو ريشي كانوا عيطم ا نعو لقعلا نءو | | هنامل ةريزمالو تىدذمجب  قعتالا الريس طهي هلسلس بكلرما»
 تي ىفو ةعانمرلا نم خنت اسماو ىرخا لاف لام دال لكشم ازيو قرلاولا الا مال زر ىنتسقيلارر لع فور فني ور ل جمد كتلك عرار لاخر زاشلا لاعفالا لكي نلت ليق ور لنا كيش
 : لمنال رفنملاو . زوفلاو نيلفكمدتلا ل ضف وسركو ماشي ولاني ىا +: كدر قيال لق تس
 رحةرانقل اق كام طقالضن روب م وليل برمج اي ممطر سور امش لسلتلا لوس اونو

 رساك_ةيآلا ير ّصت لب لئاسلا ركام يال اربب اظ نسوا سيلا باوج او ماما رج اوزاو ى رخل
 عروتو ل ايبس للا را ظ

 -- ا" اروورذو ابنك يرحاباربل مفصو ناك سهلا باني م تصر لصحة ريرتمرحلا 0 بانا لبا نوم نا ىورو بيطخما نم ديل اهني تلف ذم, وبنسؤملا بانثلا لب انماونسول نطيل
 روكا نمو عامجالاب.تحاومددامظنلا مكن ايف عروش إلا نورس ني زلاولت تملا
 عراب ابر اهظومف اظل مننا جو زلل اق ننكر نبل الورق يشست الدافي فك تف
 حل اّسلا نثلوقلا فلا واريط داوم لا تاوذ نم م الار يغني لاو فلا ساو را رّيغلا
 نوروعل موق 4يلكس» ابعد /الابالا نوميالدارظلا نارى ورو كلذ لشسزع ى وذ
 انيزاملاساب لص ريتذ اشلارنعد ىلا لص مزعلاب تالا رزعدوعلاو ٌميررصمازف ملول ىااول نال
 نودع مرق كلك ىداس ٠ امعايرّتسلاريعابتساب لصيد رءىرزع ىلا ل عورهف اقر اسم
 انيدوق ل سا اب ضنا نا اطلس م ئانعملا فزع ىخررارتلوا اول اه ام صن ن وو وعي ى اول ايام
 الود ىلا اسالاورب/ نال ازنغو ةداسقو نم او ايس لاى تر سابع نبا لوقو سو ىو ! لع مرعلاب

 0 اًشادئعو ىره الايض |قو عقرفلا تم انه ز الاس ماب لم لو كدلرم لا نيدامظلا بسيتع

 اءج هآيبتررير تنل هلك ؟يف جفرا فمر كم نام رامظلا بضع ديلا قيوطب اهبل سما
 [مظغلا حم ًارتبملا نال مدل“ ل وقي نإ ن الو لوصصوملاوب ىذا تيار شيل مج او هررق كاف وزمن هرجخ
 متعب ىلولاب لق هلل لج شما نعم م سيلا صن ىلر يتلا ىف داذنلا تلو نحو
 بتارامم ةويبس معرف ىلا ظمأوا سلوا عر اوبن مامي عاتمسالاريساى ا امد ويف يلا نعول قتلا
 اعاهترخلاب مبنرمم امل اورب اظل نم لكسمت نا لبق نما |سايتينا لت موق لعن ايببا عردر فو
 لهي نى عبو ناو لكلا لوا س الا مسا ننال لو ةومْسم عرطلا ىلا ظنو اسمو | يعَتو
 ةاضتالابلهالا ةراذكىوسبرلع س ماو زفلب قشر وعيلاذو مارا بلر ا زيا نطّمسن ار يلع بجيرفكللا

 انييسا يجو و خي اًمسلا عطقلار روب ولو امبؤرط خا ناذ ىاإل ؟ن يمس مامن هلك
 نااساهتنولبتن دابا طم انيس نت مالا بؤ ىو رقما لكل طم ل عزرق حل ىواص»
 قثاشلال وق ليو ,نيتلكرت تلق سسوس الكروي نا بسج# ريتنى

 كاس و ريغ م عرصوأ_ربز# اص فصن نيلس ل بج انينع ايو بايو

 ' 0 ١

 نينؤلا ني ي اولا ل - 2 - ----- 07
 : أهمسا لوك كساس :١ ريغ دوعسلا ىلا ىلا تل زف سلك ل مضغلا اوكداو نرسم نا كاف مكر اب
 اولا ث يحرز ينعون الايد ندرقيادا لات شيحناشلر يضئ ضقزلاردق» ملا قعلاو كاشلإ
 رسما ردو ريل ط ضف لاح نان نموا يبي ريالى وا ىحاقلا هرزاد كذا ايش نون عما
 رين اوان اشلا ميريل _نؤخملاكادعا رد رتيلكن الع لطصا راكد ير ضب ست نلاشلار يل
 واولا كوكي ال متكو ثدشاتلاوركؤتلا لعبتي اكداؤالاو ورا ل عيتيف مالكلان ةرملا عش ناشلا
 تثشا كيننل خان ناشلا فلان ارب ئصملالص احلانايب ئسملاو وق نولي نإ لتجوا نجيم الكذ
 ملف اهب ياق انعم دتإشم قشلازر ىا فوزم اشير خرا يؤلا مكر ن , الفات هك
 يتلا ةملا مورا باهارق نحمل او اهجوز ىف لدامج لا ل وقشر ا جدت وق ا لقا
 /ده احمى ام لكنا ءوجارمو حمل اكم ا انس وال اودلاهللاو تعز ايل( لس ضو املا لدا امج وز قت فل اكنت
 (الكلا ىف عجرم لب ب ومعم اء انعم لادجل ايدلملا سل جلا توج ترا حسك نايبلا حردرا#

 . مرت ايرب اوجد ى اسي سرحان ابامياجانر لق سك لكس ىرخارعب ب رارك بد
 نبسواوسو لوق حلل سس م ىوملا نك لع الزل يلب هلا ىف تمن القلاع رمت لكلاد
 ىب و سوأ اياد ناديلا مس سال اما ىور ةدايع ا سس اصلان ب سوا جوز ى ا!ىمماصلا

 لاو ةيرضملا صَمْت اهي ب ضخف طقم ناكو تبان اب دوار تل سف ارّعق اوم جتنا وست
 ماناك اليالاورامظلان الكاب لاواي لع مرنم السالا ىف عنو راي ل وا نال ىف ماك حا ١
 شلال سلا لوس سمت اف اهبل | قش تسحر قدالاك للا امام لاتفتيطب ابا قالط
 لاس انلا يصحاو تماصلا نب سوا قوز نا سو م شلال را ل وساي تمل اقف سو رللع
 فكارالممالسلاو ءولصلا لعل اوف ءاياو قع تنس لفل شن ىلع من كو ق الط امو قسرب اف
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 نوما نْيِرَلا نإ ملؤم هذيلا تاَزَع اهم َنْبِرِفكُنِل ود وللا دو لح ةتوكنملاماكحيالا ىا كت ودهِلْوْسَر وذا اونِوُوُتِل
 را رو و رم اك ريكا ع5 فض و سد ص ري )مارس نى معو لس كوور روى ةطاا د
 يلررلا قدص لعةلاد هيب تأ النام وهاس مهةفلا ىف مليك نم َنْيْزَلا تيك امك اولذا وعمل هَلْوُسَر ون بوفل اخي
 سلس يس سب يش يو سس عدم ب سم دسم

 4 ب [ وع و < وا 21 يتم سوم ه2 05 2 ماى«# ىع ل و ى|

 مر خهئكتيش اعيبج هللا معيب موي ةناهادذ ث نيهق باَنع تايالاي َنُيِرْفْكْلِلَه
 ٍةَسْمْحاَلَو عيأر وهال ثان ىو نْميْوْياَم ضرالا فام و توما فام مْلْكَي هللا نا ملعت رتل 10 ٌليِهَّس عش 0 و ووكر رو لاس ماد 3 ريو واسس هيل قى لا ير وام وك د سلا كك ولوج ” كول 95 رك 54 10م

 كلغ كيا و كوسَو هللا ةصخأ اولي
200 

 سا

 نكي هللا َنانةَمِلِفلا ميا يعاَمي خفي اونا اَم َنخُهحَم وهل دكا الو كلذ نص نذل ْمُهسواَس وهال |
 9 رم ا ل 9 ده سوس عل روس وو س وو ورم 214 9 سا وردا سد نى 7 ىو 4 و 9

 ل . لْوُسَرلا ٍتْيِصْعَمو ناديا و ونالاب َنوِجنَتَيو هد اوهناَمِل نو دعيت ىوجلا نعاْوَهن َنْيِزَلا ل ظنت ٌر لاه هيِلَع ءئت
 ل [وسرلا قوأهخ قا

 أ م هيواق ىاوعقؤُيل نينمؤملا ىلا نيرظان امسمهسحت ىادهريبآنتن م نولعقياونأك امع يلع دل عجنلامهايرن وهلا
 كة ااا

 الهالؤل مشن قى َنووُعي َوثوملاى!كيلعماسلامهرلقؤشو 'مياءِرَكيحممل امير ىبنلاا ه1 كْويح دوز جاإ و ةابمرلا
 ارب شمت ين ىر < 7

 دووم ا سو يس 9 1 9 25 ٠ 0 هل ار - 0 :

 اوما َنْيِزلا اهي ف هرْيِصملا ضيق" هَنْولضي مج عسح ايمن ناكن يجنب سيل هنإو ةريتلا نم وفني ائبْزَعَ
 2 دوو وأم 9 ىلا ا أ ا“ نذ 9 هد #51 ”ت وصمم سو ايا 5 7 نصح حك ع و 3 وس ش

 ايه َنوُرَعْت هيل َنَي اًهااوُمتاَوئَوفتلاو زل إوجاَبَو لولا ٍتْيِصْعَمَو ٍاوُزعلاَوريثالاي اوجاتاكَهٌمْيحبئاَذ
 هللا لعَو هتداراىا يللا نذر نيم مِهْزاَضِر وه نيل هوما نيِزَلا ترحيل دورغب نطَيَشلا نو كوخ ومشالاب ىوجتلا
 ظ 01 ا ا ل 11777
 نس قرامو نخ ى ةرازكردلا سلمباكا 7 جركل و ياك هئداط عونلا سلع نيلجملا ىف اوعسوت اًوحبْشَت نكح ليقدم َنْيْرَلاَهَي © نوبل كويك

 تاريدلا نماههريغو ةولصلا ىلااومو اورُشناَليِقاَدَو ةنجلا فكل خرا يقي اومسْف وسلا جملا تءارق ف ومكء اي نم سلجي

 ةنجلا ق* يجرد َملِعَلاتْزاَنِْنَل
 3 أسكن يع ايلدرس أع تجاو معاعو حب

 م ونمأ نزلا زوق لع فطخ

 , عفربو كلذ ىف ةعاطلاب * لام َنْْرل هنأ عري امهي نيشلا مهب ةءأرق ىفو ومُحْنأَو ء كلا ع رسم ورا سو ١ هتلر ور هلا ادي هدرا شه. ا وردءر
 لاول يسفلا ظ 0 1 ص كايف تلا لوزنل ضوترف رم.يىيشلا ىف هصضقلالصاو تلزاف لوقن اهم تلاع

 ةرامتو ىبشلاو سابع ن با لان عمرنا لبا لم السلا در ىف ءارطاتعلتخا 7 نيل الج لك قررعمل رب بلا نم ةري رص ثانيإح
 لا بحر اندنعو كيل لقف تددر ناف جاوب سي فلام لاقو كلرفم الارب اظن بجاووب | | ىف تدمد الا هزي ناف دك لبا مب ه[ثدداحن يذلا تارت تل

 مج لاق كلف ع فلرا ىا مالسلا لالع لا ل لوقيبرم متعب لاقاو ثيدحا لما كييطورل لوقت | | رشا لصملا لوسيل ٌمراشبلا امس يصقتملاو سمائل ىف ليقو عوبارلا نسل ىف ىو ازعل قوز

 ىف باكا نسير بصل ف كلل لب" ةراجيا ئش نيل لكب كيلع الا درلا ف لو قب يكمل | | لوقف ساب اظن النعمي زجل و نسلم موا نيم مجدامعا ناب نيمو لسورلع
 كتلاثس ىواس» دمر ث بلدو ر لع تاما/ن م ايندلا مياه او لاعبو للود بازعلا | | رشلا نوفل اىئيوق سس لمجال شارما ىلا ىلع تم ملابرميعو ..... . اوت ىنعم اوبك
 نيينتلاورجرلا مم صقى يقداصلا نينمئهل ب اطخلا نوبكدلا لمي #لا اونم(نيزذلا ابيب لوق | | ئياسكوج تاس فلا, ع ىف نولكن ا واحلا نإ فلازم قو اىملا ىمسلوسرو وراعي ىازلا
 ملا تيجانا لوق كيل كس ىداس» نوققفانملا مدارج اط نينضمؤللا باطخلا نا تكد دومبلا ل عق | | بألا هزينال عرقرلان قت ثامر داوتسكى ااوتبكر وق ل مل ىوام#» ةادامملانع
 هوك رمالاب ىوجنل امنا ل قه طال اع وشن ا,ر جانتي ىريبقف انما ودوم متل اله يجاتت اذا ىا منو اشلواكل هوضرق ثا لاملاوى اهوضورلتق ىواصا» مدرك ل ب ملزن
 سلو عى رلكتلا نمؤملا لب نزيك ا اب لنديل ناطيشلا اهديها ضارعا ىنرطكتلاوو ريل ف ىالا نود رجول ق عبر يمان ن وايد فان امى سن وكي امل حرورلال ومكر تي
 ولا توم ا دنع هرم ذاهب ايس ارم نوف اعلا لامت كر نيج انتل ىلع ابدل اىناو حتارلا فر لراضبل| | رقم فانتم! هى وكب نم نولي ارلوق فس # سى داتلا حث صو سوره ف قف ان
 زيا ريغكاو (لامترطيريعثللسدثلا لوس نار دلب نع كورال يل! لمت نين ولا ضرعاؤ | | تاتش ىا نم ةدايزب املع اف ى وبن مو راتلا ناكن م ن وليد تيكن لاو لع دعس نماهق ار

 موو رلعاث لادرصم اف انما نمر للا اهب 0 با الث بانت عجرم تمرح ,مالنو ىطرقلا لاقى واس د زيك لذ نافزيذ بالا ثلاثلا كود نانثأ ى:انني لف
 و|ب دلو ب جاو ىف قباتتتا تن اكءاوسو روي تلا وربع( نر ا سيلا ببسذو لاوعالاو كاي الا للام“ نولي ىزنلا تالا نع زتدولخر م: أوك نول ماب اسمو رجرزطاص راكم اوك لعن ىلع

 هذين رجول امى ا لادلاى كب سصنح نصوم ىف الارجل, جا هرب لكم ام اروم لاق تك ا«ناكد لذ نالممالس الا لوا لق ن ناكل كا ىلا سانلاض جس بج زرق رب تاس زك ناف عرابم
 صارخ فلز مظب#ل او كنز طقس مالسالا ضار ينصؤملا نود نوقث انما ىبانتيف نقف انما ْ نوككارضعمولا أر قو ماعلا لاوحالا نم عرض [وذثتسم لاف لاطوج لا هز نم لاع ىف اناءاجشم لا
 نالخشيف'سدجيد الالذ ةراملا نيبو رضح اااذريحاصاببق لصرلا نمايال قلاعتاولابووسلاب| | 6 ءارث ىف اطل يكد لا بابان ركل ناالالضغلاولا لاك ىونلا ثمينانل تن تلا ءانب

 / شما لاو نم رو ىو يزن ل اهلا لئزماعلا هزل الو رلوق هلم لجل ةماعلا را ةرادالرضلازم ل صيفى ا لالا كذب لوق هل شس لقت ا» ثرفلا مدعو لايتم الار يزظم نار فسلا
 لال اسال ل فداه نامجو ريف حلب بوقت داو ااا ناد ممن لك ندنم ولان مءريغلاو ريقلا لبال فخ يألا هرب و هلا سمور ضو :قيقحلا لش

 مع ردعلا لصوتلا سلجيىف تل انني اون اكر باجة دانت لاف, سلاش ىلإ يضتررق كش ىواس | | ب" ناد انك اكدذ .ء رض“ ناك دررصم نان فريف ةريزم نم لإ ىلصون دل ذانّ اون اك اجي ة راق لام ساب فر يفتر رت كيناد راك ناداىوىوذ ناكا(رّصت ل اضم فرم ل“ ناكارررصم ناك اف سيف ٌةيزم نمو
 ع اوعفلر اور طن عل رخو ابباكاك ارض ل قل طا | | نيل لاا سلس لك« تاوضما للم اف لت باب تن نوال نري عفر ناواوشا ماب قافؤمال بؤ زج لاش شيق و #_بيطخ ءاشمي منع مقيما | | سس يرتب ال اذدل ونيت تب لوا ذو نك فش كذ لارج اعالغ نيت نحب
 هزب تلززخ ابل ىدوث اذا معارج اىف ةولصلا نع ولت انني لامر ناكل بقو مكتاوتالا و عسوتق جراعشاوم 7 الرا يرام معلا نال قب تدان الءايبغسملاب ملاح ن اف نكامالا
 رابجالاودجل ادع امن خويا ىف مييؤف عراسالاو شوبنلا ف بل ظيالكى موملاروصقلل ا ألا نيتؤلاداراذا مث 0 اكن نلاوررميل !ىف تمازن نيدلا ىلارتإلا
 كلذ لفف ماك مالا اوت: يزل رثدا عضر رة لس ىواسءلساكت كرت تاعاطلاف ||. ١ © اد 0 لح اوداعم لسوريا شلال سشملا لوس مب اذ

 ةرخآلاف كانجا نرغب ماوبالاو انرلا فردا سور صتلاب ربل )معرب نوال دعس رم الل ةعاط ىذا نيددعب تاب ككل ناين اقم ىيتاعاملا نبا عرخا ادور م: للبس
 حرم ا" ةرنللو عروصلا وفر علاشلاراطملا دؤراوو راق عشيري ريدر ثلا مفر اوت سم نال | تال دعس قمن كوبان ريا وعلل نيل متم اذا واكف ندم طسوزيرت ناس |

 املا ىف لما وراعلا نم اوعج اب بسب دوم بت و ةييلاع تاب ىإ تايرورلوقورن اس فعاوف اك مت نر فلا ماك كب دق | محو ا اوه 17 تاززفاوبتنل ف مم امومه م: 0 ماعلا ىلع ص نت امرو اعلاوو ا نإ ومإو اياسلا ىلا وجر نزلا وطار ذلك ويف دقة” 000 رن اكو مبناضولط ىلع ل الددلل ماعلا ىلع ضنا نيطك مت امرو ماعلا ولو نيذلاو مل مديل ىف عى مب انتر قيرط لربك لك نيا ىاراذاف نمؤما هركي اداري وجنت
 ىتسدوعس نبا ىكوة زعل ىلرخألاو ترشلاو نيل ايندلا ىف سدعا نالوق تابعردلا فو

 ناهس ا خررخا#ا لؤاجاذاو رتل لس ىواصا مين يد ميول ىف كلذ عقيفاوبزبو اونا إل او
 لولوي رشيد ب نوري رب كيل ماسلا طسو لج شل لص لا لوسرل كواوقيل | ىف لو ومب اهنلإرمع كلب ١

 م



 همدهلداجا ماا 0 0 ديا عمس نك

 ادب يل 5 وك« در تمص سو ص اورب ى در هلع ورود رش د 7 سو 5ء :

 ةَقَدَضايلِبِف زكسوجت ىَكَيَنْيَباَوُهْيَقَم هتاجاتممتورا َلْوُسرلامضْيَجئاَدإ اوما نينا اهني 2 دجِبَح نومك ميدو
 ذرمك ملاذ ىفككمكب ويحي مكتاجاتمل كوْفَغ هللا نو هي نوقسصتتأم اورج مَلْنإَك مكبون زل رهط كلك! كلَ 7 . 35 #0 - 52 2 2 دناج نبي 2 م و 5 .٠ ميا 7 و١ .

 ك0

 ةاهسمازيب قلا لاحد او اهل يهنو افلا ةينأثلالادياو ىدتزمهلا قيقحت رموش هلوقب كلذ زن مث ةةدصريغ نم ةأجأدبلا وورد
 هرم رق ترض ” كر ل ل ا ا 5 ظ

 مكب عجر ركل هللا بايو ةقدصلا ولَعْشَتْمَ ذو رقفلل تقلصت كلي نيبالرعن نأ نم ةفعا ىا هكرتو ىدعّقلاو
 -_ را فلا نيت ضرع سلع ل 17 ا

 َنْيِزَلا لإ رظند رولان َنوُلَمْحَت أميري هلا و كلذ لعاومو دىا + َلوُسَرَو هلاعْيِطأ ووك اهثأَو ةولّصلا اوُميِقاكاهزنع

 محه لي دوهلا نم موال نينمؤملا نم ريكو نوقفأتملا ىا رش [َم:مِبع هللا بضع دوهملامه موق توقفاتبلامه ولو
 أَمَرَ ممل ادي كب نَح 02 يا هيف نوبذاكمهنا © َنْوَمل عي ْرْهَو توتمكومه:امهلوق ىا نك َّلع َنوُفلبَو توب نب نم 0 د ا ا ا ل وع سا سس يجي ا و سس ا يس وحس و سس اح يي سس

 000 رو عتصح

 داهجلا ىا ل ليس ْنَع نينمؤمل ااهرءاو نصف مهلاوما فهسفنا قعارتس كج مكنات ىداعملا نم © نومي اونا

 اهم سك ةزمكل َنوُفِلْحب امك _ ونموه از َوُفِلْق عيب ملا «ةعبي مب ركذ ا ©نوللخ اهيذ خه دكا بح كيلوأ ءاتضحلا نم

  مهتعاطب نطبشلا ملع ىلوتسا دوطتس 0 نْوُبْن كلامه ْممن] لا اين دل اك ةرخلا فم هقلح حفن نم كن ىل علت نوُيَسْح
 2 م دوحسو دهيدش با سوو اة اور ادد 3 سام حب طول و5 سكسمل | صوص كو و4

 هللا .نوفلاخي نودي نيون © َنوُرِسقلاْمُم نطْيَشل بح أ هعلبتا نط بْرِح كيلو ثار مهام هل
 هو ع9 ه هلا 2 سا رع طار لام ما ع م 0 2و مافتس ملطف 227 2مل 21192
 هزيزعق وف هللا نإ فيسلاوا ةعأب م سوانا ٌنيِليح ىققوا ظرفحلاحوللاف 2 نييولخملا هَنيلدإلا ىف كيلوأ هلْوَُس

 م 2 - زب مرش نر رق نمل رم

 هلو دروب اب 71 لا 5 سوواسو .ي2 دة و م سو ع 2 ميبابسلم و مس سوو 2و -

 وأ _سنمؤلاىا هءابآ نو داحملا ىا اونو و ةلوس سو هللا داح نم توق داصي نود 2 رجلا مويلاو ذاب َنوُنصٌوَي موق دبل

 | نيل اجب لع ةرتحم سائلا نم ري دمج تاتي
 ةادص ةيقلب

 سلو رشناىلصونلا نو رحم ىف ردو ةيآلاهذياوفا انلااميإ لاقإ ل ئاذا ناكذنا شعرا
 اموي ملاعلاةدايع/لسلاو ةولصلا_لع دعو بكاوككا رثاس ىلع وبلال رق لصف ا دي اعلا ى كمل اعلا لضف
 ءعللال شع للعام ساس هلل ل سل سل لس يلا رياعلا ةواع ل رعت خاو
 عرور و ءادريشلارءااعلا م ظدايممالا شلش د ملاوي عفش... .. ١ ...٠ م هرسادشلا لسنعد

 لاو عار ثان لسا نلا نماىلا با ءلاسلعا نال لاق مرش هس دادرملا ىلإ نشد نا
 باب نقلاعلل لايلو كاع دزجلا لغو ملاعب تسلر لاقي نجلا باب ىلإ نمؤلا ىهتناازر لا
 رع يلا لصتلا لوس يظعتم الا ىل كح ا لا اونهأ ني ذلااميا ب لوق لس # /سان عفشاو هج ا
 ةززتالاو اينرلا بحرو قفانلاو رماغلا نين ريتلاو لاوسلا ىف طإرذالا نعى لاو ءارق ' عرانتناو رو

 نان دملا ىنشر ىلع نكروصنمنيردعس جيرخاو ب رجول ليقو بدنا ل صر الارز ىف ئتخاو
 تيجانا ناك اد ةرشب تعذر انبر ىدنع نام س عاابب لمئالو تك راب ل معا لاق
 راق هل لاو ْمقفتيلزنف تدنن اهي ىوحبا دبي ناي تدق سرا لصروثلا
 هسا عابلبق وق صتفىا ةقرصرلوق هال حكسس مي نتف ار ىلأب جاع انما رتاعانم
 راشا# م يدعالف مب رزق سكس ىواصا» اورو دشلا دعاط نسف اير خركرقتلا رك يحاك رلوق
 ىداصوريِلع ليلو توزومفل يطئرر_ر وغلا كاف لوقو تدون .. طير اوجج لا ىلا كلر
 لوق كسا سس روعسلاوبا ٠١ ءا فلل تاقردصلا م روت ن مقفل راش ىا تفخر و تق
 ىصمامف فاذ م لركن ا معا عم او ىىضملا نماب اب لعاب دبسا لارقا طال هرج زا قوت اولعغت لذا

 للا متر ورق انعا ف لؤغا زازا متر وفك ذا ىسمئ امنا ىلاشلاءاققبلاولا_لام ةوطصلا ماٌأب هوكر ارق
 لب, فورعم ذاو ناني قلن االا_للبقام بيرق _وبب و :ميطرشلا نا ىنعمم امنا ثلاذلاريث
 قارترا ل تهشس» دع شازواهت بز ممر اقّشا ناي راعش ارفعي اباتوزو تكس

 و ءايلواريوسلان وزتخت اوفا يزل نيف انما (لاع نم بيجتتلا آلا هزبب روصقم اا نزلا

 لوم ساي الق فانملالتنن نب شلاديك لا ابلوزف بيسو نيضؤلارامارميلا نولقنسو من
 رهن رجل لاك لعر لا للصم لا لوسر اهدي وميلا ىلارظي رح فر يو لسور ياع شل لسشاتلا
 اكو لسبب رئلاربك ل شوف ناطيش سب شو رابج بلقرلقر بع مقبلا له ظري لاق

 لام للاب ن لحنك ياسو تن تشتم لع طع ير لصون ل لاتف علا قررا
 دبا هر فريدا مبردات شل 0 7 5

 نمالو ضل ان هنموملا نم أو سل م ا مسعر تما بزعالانس ىل عضومال هن اسمها مدح ارجوا

 نينموماو ب ىلا نوبت الزوكلاو ناميالا نين اا كلذ نين نم ل لوقلب لص لق ناعما
 قادوبيلاى امن ام ربنمىف د نؤففانملا مج واولوف ن؟رذلا لعام مب بقر يعقل ف نارا الوب ىلا الو
 هينان ءؤصابنا ثلاتلا ايا معنا لع ىعملاوطولوق ل عاف لااا ىفاثلاصلخت كوفاكلا
 قشياولول نيرنلا ١ شر ئاوربن ضلاوروبرل م داءدق ع ادئاع مبا فر ييضلا نوكيا لعفاروقل

 رس نلاإلا مرطخ نك 1لاك نإ رقفانلا مب ال ا تالذ عمو مع لا نمالو نولنوملا امي اركنم !يسلووبل

 نإ لا ىلع طدوحلر هضم تن يلو الا نعيتتولا ىلع اولوك نيرا لشدملاع نولي يفر ينصلا ناي اهذلارفانن
 - لوعفم لا لع ثيء انف الانمي وق هلش لم »قي ت فرعا و ىلتخ ثلاثا لعد اولرت
 للرسم مولر كذا وق تسلط كام ض انغ نم نيش صم او ب الوعل جي دقو قنا وقل لطم
 لصالا ل ء ايارم لعفلا ايزو اتصل كو قضت ل وقل مجرور كؤال رب لوعشس ١

 لوسا زوق هلل ىواص»» ماقتساوذاعتساك ا فلاواولا يلقتذ اوتسارس ايقذإ سايقلا بف فلوو
 دوري الخالات مانا زوق هلل الاء ايمو اسداع تلو سا اذا لالا تم نم اها
 نيالا للقتل ىداص»» ب زلوبف نادلاب ماغلا ةيوصنشمزنم عقلا و رجولي رهيضسلاب
 وى 0 اعتسلا قيام لز اوم م هاج ل ىا تلاعملا لاق ربل كودورعسو| نالؤالا عه ئىا

 لوقو موريسقلا ب باجي امب ب جا ذو نعم نمض لارا بكرت هلل ,رهننلذاالعا
 وو زوبر لاب اوجد اللوق نايك رسغمل هنت الهر ىف تدبكد اور اع تس نا عصيلو ريل

 اا سلم انباودصا مويه ابا لش لبا نب ةريعاب حيو مث ابكاونايدلو زوق حلك ىداص»
 لاقف ىل والا لولا ىل نكا يع سو دعس لصّتلا لوس لاف زب ىلا ردي مدي نس. اأعوركب
 ليك ني دبع هاغا لت عن سد صم نعت اوخاوركبابا ار فني |زهبوطصّلا لوسررل

 اولنق ةريجاب او ةزموايلعد سم مي رغلا نب ماشم نب صاعلارلاخ تقر عى ندير شرعا
 اهدد افركوباف الئ ا مج ءانبادا لزق ههيط لس نيلاكا» نع نير يلولاوريوسر ابا يش ترق
 .رططرسلا ل صرتلا لوس لل اقتف قوالا لولى ن كارلا لوسراي ,ىنك»ل اق ةزرابملاىلاردب مويل شبا

 برطخ» ىرجلو ىعمس زنى رز كا عت اري اب ١١ كسفنب |زعتسلو

 | ص لبا نع نم هلاَنِقُمُدلو لو: كهلاونا نمنع قضت نأ ةناهاوز © نيام كا ثَعتلَم مهلاوما نخل جاحقب مهم

 هج (0)(2-<



 هن كنك

 .ماسو هيلع هللا ىتص ىبنلا فقق

 ثحلا م ١ هيياعمس ند
 هل_تينلا كيلو ةباصملا نمةع ارجل حتوامكن اميالا لعدهينولتاقيو ءوسلانمهنو صصقي لب قير زرت اه عبد , 251 وو و أ 7
 هللا اهيف نيد هن قر يلج خيو لاحت هني نزف جورب 0101و تبق يع مهةددادي

 ْ ١ ٌفاَهَن لاباما انو توسل فام ويس هي حبل نمت هلا مس ةياانورشعو جبرا ةين دصورشسحلا روس

 اوُرَفَك نْيْوْلا جرح ٌىِنْلا وه معمصو دكلم ىف حريك ٌرئرعْلاهَو_رتكالل بيلخت امب نايتالا فو ةديزممهللاق ههزن ى) نضل

 ماشلا ل امهرشحره رم لول ةديدملاب رم هنكاسم هايد نم دوهرلا نمريضنلاونب ده ينكح لهآ ْنِم

 ريخ منعم حمانا احدي نأ نوتمؤملا اهري ٌرُيْسَط م ربيخ للا هتف المع ىف هتع قاعتدثدا ىضرربعمهالج نا رخأو
 د .رموبلابب رطغيول بدل ُثْيَح نو هبانعو ونا هلا مها هبا دع نم هلا نر ب غامق يهل
 حلوب مقلق انما كا ا ا 2

 .اسيقلاب نرحب فرشالا نببعكمه ديس لّتقب ىونلاهمضو نيعلا ن وكس بنل ووُْكْف ىقلا ردد نينمؤملا ةهج
 ترص يلوي اوربت َنِْمْؤمْلا ياو همي ريغو بشع نماهةموونسعتس اناولقتيل منوي بمعاني فيفدتلاو

 4 ل 00
 دوهيلا نمةظيرقب لذ امك نيسلاو لقلب ايبا ىف نمل نطولا نم وجو رضملا ركل رج هكإك ىطق للا سيك كلو

 ْدَمْعَطَق أم هل © اميل ديك هلل ناك هاف 47 نمو" ور وهل اوفلاخ | 35 2 رار يلز : هرقل تاع قرا ىف سكلو
 دةيتسعحل 1 وو 1 000 ا يي

 © َنيِقِسفْلا حطقلا ىف نزالاب َىَرْخِيِلَو كلذ ىفم كرت قا وذل ِنْذِإرَو امِلْوصُ َلَعُدَمِيَت هوبا ادن 2: نف نيلسماي

 رق مد و2 سو [/487 وو اس لا حرر ح ع كب 3 أ مما
 نضوْيْلَع _.ريلسمأي متعرسا دمفَجلا يق طمنم ملوسر ىلع 2لبا در مانا مو داسفرماملا جيشا عطق ناب .مهضارتعا قف دوهيلا

 كل خعرسلا قنحح ضيتولا | ذل دما يظنلا قب نيم ا

 اهجدعانابوريف بيطخلا و دوعسلا لانا دقت متنا ورشلا سب نت وصح | || ربع ار سلا سة دص تابت
 مدرستنا وكنا ىو نزبخ ماد ماقز بشت دن روس نوك كان الم لع مس 1< انتنان ةريدمج تاق

 ووهتفنا لعاف ىادعان اقل ل لقب از ردا تاق ارمكناو هوبا ماقاريرن اوك ل عاف 0 0 2006
 «تلط-لا» كار ضورايج اورمتعن و ورمل قم وربخأم ب يرصح ل عك قو تبملا لل هراتغا ايعصم نامررب معي و ماشم نب ساعلالاغ ره, ل شاك بي تكي نذل لعل لبا علا

 تبرم قياولشو لسى ثتراحلا نيد يدعو ةزربواييلعن ورم ايرريعن ديد هاغ لسد عرشلا ىني

 نك ل اك طقلا ةرايعزمرونرلوق هلل دامت ماو اكو شبع ناد يلولاو ءريبشمو
 رثلا نم ديالا اطرح و لان عقر تاي تانضعس تراجع م الكلا نلا فلي راشما لا ياذعف وما
 ام كبر دامو ظن اضءر دقت لواوري (شدم لا ليكن ةيآلان | وافاع ناتالي, صوي لاعت

 رثل بادن مب هاب قمم او زاير هردبامل عجز فاضا غادي يبن رلوق حل لتس ىواص | | اقوا نمةمعب ليو ىلإ بورونب جيررج نب! لاقورجو نرقتاب سنا نب عملا لاو صبن
 ربل ن ديدقلما ماب هر لطول يضل, لق عضتسم لن لزم يلا مبوب نتي نم ناب ىف دل لماع بعاعىارنعنل نظر لوق تل نا الساري ل يسير رب

 ل ىواصا» (رسلطربا اماومنمايلبقو تاعافللو فو
 رطل لسنلا لوير يف اص نيد موق ن يعلو ل عرش سو نلا نإ لذ وريطعنلا يفرم

 تس نير يف هالسلاو جالصلالعرم ىاطالا برسل قرت هل ىواضرب

 اولقتلا ل تهلق مر وعسلاىلا لبر ولن دقو ةعانيرلا نمد اهنا ناكو ع ليغايعكل تت راسعتالا . 0

 ديالا مخ سس  نيترلا ريو هيلكك, نيا: ناس بالسعي ققسوعاو ىذا | | «ساتولس/2 الق تلون ىف متع ىزيل واو ولقد مل يظل ريطعا وذو كال نإ و
 اومعافررق هلك كا» إلي ميوفطو مورست اكن كلذ بعلا ثار وشعار هن انيستا ميليمافز يعد دنع .. نايفسابا تلات يك ىلا ابلار ندع الف ترشالا نب بعك يزف اويكو اوي رامعا

 ءايتمالاقئاقتحف رظنلارايتعالار شايف عاورمتنازو اوزعتالو رولا حباوظعتىاراصدالا واي .| | .ذكدس ا, رمال شيع عن السليلع ب ةةليغابكل تت ىراضن لا اشم يي خا
 مىعل وق لولاو لبالا عب نظولا نمي وؤلاى ا ءالجا لق كلش ىداصرءرخ شيوع ابي لرشيل لكي العماله الاربع لاذ لصلا اوبل مبءولقىف بعرلارثلا ذا هربا عطقرماو ليل نير شع

 /اكرانلاباغع ةزغال رينو دق هلك كالم». يفرق ل ضال ى ساو لقلب ىاايننن | | ملغ هده كنام»ت اعدذاو احبرال'ماشلا اولا فرجاتم نسداشا رعب لع تايب الك
 أاملا بازعلا نم ٍةزئالا ىف اون لّسقلا نس اينرلاى اوبن لاناداكمتفقاعل نيس فانتم | | ورقات كر يلعرسل لسنا عيب رع اوضقن ريع كر لع لم دل لصاو دويل سمينا
 رع شلال صرّسلا لوسددلا ى درا ءزيلنمرتعطقا لق هله ىواصا» لام لكى عمل تبث | | ينبع طك لعد لصونبل مباع نير صحن نيرو ثرا لس ند ىلعرحب جرطباومبو شيب

 انالاكاو كلذ دتعى اعترشلا ءادعا عرروج اهقارحاوربطخ ع طقترم ار جو صخي اونو يضنلا نبي ل زن الخس | | ريصنلاوني مب لوق دهم لكابريسلاى ف ل صمو رمل يدا نيود |ميتقن ساشا مياس يو يف

 فاز نين ميتسؤللاس غنا لن ناكو امي لخنا عطقل اب اف لضرالا ف داسفلا نين تنل ق رم | | قلعت لا شل لوال طوق حل دوعسلاوب +٠ مالا راك كادر ةيدذ نوما ممر سو ربا
 ْ حرنإ قلعت ارشح لوال وق شل حور »,ماشلا ىلا مرشح لاو ادنع ىلا تيوتا بلو عير
 ريزصنلا قبالبحا لوالاخ عر حلا نا لع او لالا للاى توكل زخ ىلا ف اضإ نيل لوا ءؤاضاو

 ىلا نار رخا اكدعاو عب نايؤتلاةريلا نا ىلا ةراشا اخترق ههطلسريبك هيلا هز تلوزف نفح
 عررمن او نوم نورد ورب اجو رطعو ةسراع عدي بج يديكي عرف او سابع نبا نعد ريش

 و ةيربلاو رجالها نلاييشنعزل اقبد ةرجاالا ركل نأ كولا يهل لري زلا نع قاز رابع .| | رح ةمايقلا مى رمس انما قوسأنلان دمت مدان زمنا زكى يريح اهلج هدهيرأ
 زب عضل رن ذاد ا فوزه ةلعدنا يلا يشم لاذ فركاك رق هلل لخارج | | يقفل ىلا لارهنم يدي لبالايراو تارذالا ىا ماشلاىلاق تكس واع, قيل
 نا لالا نوب كلور ناقه لس لك, تارزف شالا دال نتعب ا | | نا كلذوو فب رص يخي وخل ازا هفس كور زوق اف بطخا نب يَ
 الرق طق ىداص»» ماشلا نضاهيراد تامرذا ىلا يرعلا ةريزج عيوب د وبن كلل
 لإ اونلطى ار ووصتربتع الق كلش ىو اضم ارتد را ةرشلىا ارتر مون

 ه

 ها سمسم

 .٠ ولك و
 اف ٌمَهَنْوُصَح نا

 قارب اولسوي نينمؤملا جا قام قلك ءافالوا لسكر لع شر: ىلصل لاما نلاك اكد راد عروجرلا ةءافالاو
 كاوقمتساىزلا الع در ناكفر ئاراقلما ىري نئل صو |ىلق رد عاط



 مذدرثشحما 'ش ماء «مهيرا عمس نق
 مكل قحالف تمنت ليكى ع هاو اَعيْنَم ىلع )سر طب هللا َنِدلَو ةقشم هيفاوسأق تمل ى!لباياكرالَو ليَ ةدتاز ني ا ا ملا ا 0 1 سس جس فس

 مح هملكل نا نم همسقي ناكأم لع ةجيرالا فاصالا نم ةينانلاة يالا ىف هعمركذ نمو يلع هدا عونلا هي صتخيو هيف

 لَك دلل قام مهرقفلراصتهلانمةثالثو نيرحاهملا هنم طع اق ءاشيأم هيف لعفي قابلا 0ع ةندطصدلو سمت! سسبخ
 ]| هكراالجونلاة بارق ىفْدَقْلا بحاص ىِذِلَو ِلْوُسرِلِل ءءاشيأمب هيفرماي ملم عبنو يرقلا ىاوو ءرفمقلاك ىرقلا لها نم هل وسر

 كوش يب ل اغمالا ةرومل/دث دك رح يي 0
 000000 كورمتْحلا قير 5 مس تق رمشأم وجع لآل نب فئابمتم دوق شلبي طاب أ | 0 7 8 نييلسملا نعةج انملا ىوذ ٌيْيْكَسمْلا و ءارقنمهثهفاباتككه نيزلا نيلسمل]اقطا كيلا بلطملا ضيرتشاه ىنب نمنع“

 _ٌسمخ ةجيرالا نم لكل نإ نو همسقي ناكأم لع ةحيرالادىبنلا هقدقسي ئانيراسملا نمورفس ىف مطقذملا ليلا ِنْباَو
 كوة” .

 امو ايزفكلا نيبالوادتم كلود كل نكة مستقلا ةلعجذلا َندكَباهدعب ةردقمداورفاللا نعمب كك قابلا هلو يملا

 الوبر و هللا وصي اًءاَوُضِر و وللا َنْماٌَرْضَع َنْوْكَبَ مهلاوثا مهري نماؤجرخأ نزلا نما اويدعا ىلافو نصب
 ربه ْنَم َنْوبب جمل نِم راصتالا مهو نوفل َناَمْناَلَد ةنيدملا دانا هوت نيل هم هامياف 0 َنْوُكِيضل مه َكِيوأ
 نو يودي ةصتضلاريضنلا ىتي لاوما نم تيرصبأوملا ىلا ق اى ابوها دشتح ُهَاَح مِهرُْدُصف َنوُنَضاَلَو مهي
 نيرا و0 نوعا هه كلك لا مع اهمورح ضن عش قيمه تورثؤيادللا ةجاح ”ةَصاصخ موب اكلم هعْناَلَع
 . || ال5 ناَمْياْلا ائْوُقَبس َنْئزَلا اًئاَوخِِل هأَلدِفعا امير نوعي ةملقلا موب( ه راصنالاو يدجاهملا دحي نم ْمِهِركَب نع وَ

 6( اورقك نينا مهناوفجل َنولوْهَي اوقفت َنْيَلا َلا_رظن ربل ْنرْيِحَت صور كَ كير اؤمن نقح رع ابد لَم |

 نأ الج لم قربتعم ار سا وتلا نم ربي رم تالنت
 رزسلى ا يشير ظ
 ناو روق سلس لاو ءنيددلا نس يي يرق تنافر رسم طا ]يام يشن امن: لب لانو
 رئوي ل يدقلا رطل لب ةمالاداحاكاوسيلل سلا نإ رابع لاعت دارف (ىا/ط طرت
 تعش ثوب ل اذ مل صح اذار اوللا لا نال صال شلا اوس اقيلو تاّوشلا | قمل
 الو تاءنم اموري برا تلم ىزلا لام الشوارب لسا لع ررلع ثلا صرْتلا لوسردي
 هرعل رنا ل او ماقنمم موعلو عروزغلا ف نعوم ايل ضفالا ارشد مذا لب اراشعاو يهرب اورل ثيراو

 رينا ىو لوا ازا يطنيإت تهلك قوام يل
 مالا ترعب العا قع لسر طل ن اك اكرميري ىف لورا رطلس نو ئلفلاو لاتفلاب هراصحت
 نرن ارمتلوقو ةونع تغار يلع رق لااننلا مق سلا لو داش تيجو ضل لا وفني يف
 مي دراصنالا نر ئالو وق سكس كرام مير قفل مز هال شآلاراضنالا طلو ناورجابم ا
 انس اهنمراصنالاطعل رس زلا نكد ىوغبلا هركو ا ثيزعني لبد ”ناجروبا
 رقه ل٠ قازرلابعصرخا ضئزعنب لبو دن اجدولا ةجاعارل تناك يلعرالا
 فدفد ةنيرملاابةوررضنلاوةئزت,ى بسابعن با لاقي رقلا لبا نم ىيقلا ةرابعألا صلال
 را صيصنيلوم عورته شل لمجا» عيب و تنطق ريو زيرم لا ن لايم دن ال ىلع ىو
 دس ل يقف نلف ىدتعملا لولو رئاف لق تكس سوماك»» عررزو لبو نويع
 رئلاركذ و نيرولؤملا مطل خل يقوربجاسم ا ئاسو عديعللا ةراغ للشام / ترطبو ةيآلارراظن

 نمل صحا ىادحاو ل نفلاوانم ابى ان متيآلا نحن !قثاشلا نزعل اق ى طفلا فو ظتسل
 لرتعلا ىوزل رجول و رياعتلا سنها لوسلابهض جلد ارعرسا سمت لعق لات زير اها لااوما
 مو ى يلا م3ىابيلم يد فلا قب/ل حجت ءادصلا طمخرربثاليبلطل وو مت ونمت
 ررراعرشلاى ضرما لوس غلا نم نناكى لاف طر لعرشلا لص" لوس ة (غدوردهعب ا او لييسبسلا سال
 لولا( اقم نومك الروغشلا ىف لاقل نيمصم ا رب ابنا ىلا لوقف قضاشلا لعن سيرو
 نام عزنا مرسلا اف ئفلا سايبر انو نيالا يل اسم ىلا نرخ ل قاد الداري
 ةزاصلارلع ل اواك الغاب رسو_دعرتنا لس وسعي نييياسم ا ل( مل وبف :ريقفناو لاس مجرم

 ميد | نملا انازة هش ىداصا» كروم و سلا لنا انكر سل/اللاو 1

 تسلل هسا وزفس ليمن سيل ىذلا ىارلا نع ليقتملا ىاورفس عطنا رق ءضضلا لميا
 (ماسقالا بو قابلا اورو لس كو بيصن انفه سيل فلا هب عوج اتت ى الق”

2 

 قيده كل
 وزن ور < د .

 رثااوقئاو هلل كب »بم ذب ادت د وكب اهتالا ةدارزل مالكا ر /وءاشب نعبكا يف رص ملم لا

 رع ثلا لصونلا لوس تلاخرفىا باقعلا يدخن ادوقر يم وأو هرغاو اب اوفو أرستو هول زيت ا ىلا
 كرام" مومئيف لمار قفللرماوردع بد ل يرليع يد لصوت لوس لآ اس لكى اع نوي كادوجلاو سك

 لاوما ءاليتس الاب نولي اللا نىك ل يو يذو اب ىارماوماد تم ايد نماوحرخ ارق لأ
 روق هلل لراد»» لاوماز دايو هلت ناك ا عيد رف نيج ارملا سل اعتدنا نال نييلسما
 لوقو ةرخآلاف تاضد ىااناوشد اقرار وى أالضنى امتد من يبلاط مكل ا ه[اضف نوفي
 تقوزا لوسرورلا صن نيرانىا ةردمابنكل انيإ لامومف ن وغنت لع نطغويرو رشد كوصنو
 هو نيرجامملا ىلع ت طع يلزملا لاك لا نئرفلاوزوق نءا»لعقلاب صل كل رجوع

 رارلا و ومت سزلار دتولع_ بل ا يرمج امارات ىحسع دوطعثءإرجاظلا

 افلا ل كن وطعم ا لوصوللاو نيرا ىلا لس [هشلا ن ايسر ا داصن لاى شر انتا ىف عروط إلا
 فلطع ن/ن وكي
 موفلاىرزتولشقل صضا»س هربت ل وبكريلبو ابّشوا لطورنكى ا توبي وقو تارزم ا طع

 نا ايرلااوصلغاو قع مولدرايرامدايتنمتلمل بكن ميلا نا لل فلذا نافل و مالكي
 و قر اءاداوؤوبت نعم ا لبقو كاهيالاو نرد اولدنلا كا ذاجلا حو ىلع مز الرشد ب راف لورزلا دوبتلاليقو
 ريفووفلا هل كام ملا نعي رضوعو لوالا نسديلا فاضم او ىل نان اضل! زن اهيألاراو
 الزم خت ال ناميالا نال نامإلاور اّخر وااصلخاو| ناممالااوفلاو ىنعملاو لما تيطميرمز الا ةراشا

 عجاج اف ىلا امص وك كلش لمج» ملكا صتخا ف دام انيق ىاادرد اب دامو نبت | .تفلع ب اب نموت
 لوعفم اف رجاهلا نوبدقيى ا نورئوئ وو هلك ء سلا وو ارنعر لوقو تب اعزاج
 عصاصخلاوضاصخلاسوماقلا نا ةصان ةملشس |[
 ووشدشاد هان رسو سفن ع قوي نيو و هلل لاو موحد عقر لأي يف للجلد للخوف
 نم وب سرت ع لير لاو طلاب 3 قافنا ضو لاب بحز اطر سطن نك معو سن ل كيرا
 لاب لضيردعرنلا درك لاقد نرجع اضيإ نعطع اذا ني اورق كسلس نايدلا تدم
 روتولا اضف لا ذا ىلا ةمايقلا مول ىلا لوق هلل كراها» مسالا ىف بلا مي ىلا دول بوب نييك

 ىلع انفلارلؤاه اا وقيفان نيرا ىفارنملا لق قط كرا« ةءا نياسمل يلا هز بوتس رك لاق كرف
 هباجساو ىلا نيارتشامبل مم وريعنلاى ب حماوطن ان نيذلا قفأنملا لاوحا راب رعت ارجاهتاوراصنالا و نررجأبملا
 ظ الن باطلا منار نم لكلا مسي ريع لا فص لعملها باطلاو
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 ؟ىىيررا ممسك
 1 سس سس ا ا

 مهر شعا مْ

 مكيف ميطنالَ طكعم نجاة نيدملا نم يمِجرخأ ةعئردلايف مقردل ني فكل قرمهناوخاورهضنلاونبرمهو تكلا لأَن
 #رُيناد يا دترز# لع

 ” 2-6 د10 سس ب
 وو .م ىلإ وسد ا 7-2 9 هل و ع مالو رس رو

 نيل 0 َنوُبِنكَل جهت نهي للا هروكَكحَمل ةئطوملا هللا نم تفانح زلوم نإ وري يَا كتالنخ ف ٠
 ةووددب و تمي 5 ب4 وو زد 10 و د مآل مس
 . خهورمت نيل و مهنورصني ال اًوُلَيَوف نيلو ماعم

 #2 سور ري م7 وومور

 ذل قرا © َنْوركبكَوُتةسمفلا عضاوملا

 سوو لل
 نوحرْخي ال اوحرخلا

 ك1 ب

 هن

 و طوغلا باوج نعر دقملامسقلا ب اوعي ضغتساو تراك جلوي هرصنل اع أح
 امك كلذ هيا نعريخاتل هللا نم ىيقفأنملا ىا ْمِهِرْوُدُص فاو ٌةّْهَرنَمْمح

 ههريرح مب رج ةءأرق ىفو روس هراكج ءآر نمل صم د ىالإ سيعمتج ميد دوهدلاىا هْلَكْلَلْرك 9 نت ب م و4 ين
 و وو سوي ه95و 7 وومدس

 -. مص -..

 17 صفا ا عرش ببوصلم |

 اؤقا نيكمشملا نم نيل هامهو بيرق نميزب يركب نِم نيل 5.1 4 3 و ه [2#و < ه2 و سو 5ك
 ت5 9 م 7 وقس م 5 ا
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 11 هارمأ 4 سد نأ كول واس و ريق ا م نإ تا 7 هه [ هج 4

 | جهسأو هيعحاطاوكرت لدا اون نيل َكاَونْولَالو© َْولَمْعتاَميدْيبَح هللا نإ لانو ةقلامومل "نَدِ
 و

 هدلزم ١ . © نناه د . و -

 ب كلذ نابسحلافآلخ ةقرفتم 'ىَسْميْوْلوَو ندعم جاكي

 ١ 0 مهعيمهفلختو نيقفانملا نممهعامس اصب مهلقم قرخفلا ملم
 ' ىلع ريم ادرعو مووسبلا نع نيف انما 39 2 7 5 / ضو د1 سرا رس ابا ص و سس

 عقرلاب يرو ىوغملاو يواخلاىا 2 :ءابرو هنم بنك ©َنْيِيَلعْلا بردا ْفاَحَأ نإ كتبت ةْيِرب

 أهتأي ._-ديرف كلا  َنْيِملظْلا اورج َكِلْذ هداف لا َحاَملا

 7 |. نا سوأ يقم كيور 1
 كرت فمهلشم © َنْولِقْعياَل وق جهت

 لتقلا نمايندلا ف هتبوقع هرم لاب
 نانإْلِل َلاَقْذإنطْمَشلا

 تمم اي ٌسْفَن ٍدظنَمَلَو كليا اوقتااوثما َنْنْنَلا و موس حر وق م و! فرت ع سا ١ قرا سا سو
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 ةةييسس

 مس
 00 ل

 © يل 4 موو ب 08 9 م ىو و تر خر وساوس مو 2و رس و مى ا خردرو مص ص

 2 ليبجب ىلع نارقلاٌله أمرا © نوري مه وَلا بسطت سس هراَكلا سطض يوتا © َنْوٌقِسفلاَجه كلوا اريخاورل
 م

 ِنَصتماَعِناَح هسيارل ناسنالاةزيببمت هيف

 ةداَهَشلاَو يِيَعْلا مْلْعَومالا هلإ ل ئَزَلا كاَوُه نونمئيف

 © َنؤركفَيي جهلعل ساَّكلِل اهيِرْضَن روكزبلاُلاَكَمَاْلا كيوم ءمَعْنماققشتم اَءَر
 | هال هلا كل ْىِزَلا هْباَوُه ِتْمْيِحيلا نمْخَرلا وه ةينالعلاورسلا

 ُنيَمَمْلا مول ةزجعملاقاخب هلسرق يملا نموا صئاقنلا نم ةيالسلاوذ لكلا هب قيليالامعرهاطلا سود ُكِإَمْل
  ةككعس» ف 2 وود م 5 ريل < 2 كنك

 ال أبع *ب(2)ا داراام ىلع ةقلربج- ليلا يوقلا زيزعلا مهلامعاب ددابع ع سيهشلا ىائشلا ىلع اًبيقر ناك اذ! نمي نهه نم

 رهذ روق فس لا ؛دوبسلا نيضنلا وسد عررزخلا نم اول اليف[ نلاناذ بسلا ىنال ىلا فروت حيل
 5 م4 ىلإ رو يل و هونرال اهي مطلق لإ 2 وص شاو | وترك ثنو وجر نعل ميم | | كلرالا

 ىاا تفزعلوق كلش جر دقدلا قلل ىاريعطوم ا مقلارزم ترص لاق تيجحرتل و اورلوق
 منا فل كرس الا كالو نوترخيال اوجرخا نئل ال تههيكش كوم اعد عملا ناب اين اخ لبكا ىلع اداه
 لاقياعبارجمتاؤامر قم كا" مور صترظ اولد قو كوفانملا عريف جرايد تموت
 رثم مز لي الف ةئفيجو ميرصن صقل اوسرخ عملا ناب ب اجاف متي الدوق ن انس مور صن نمد لقتل
 باودر ورقم اقل باجر وكذملاف ىلا لا رسقلا باربي تساو روق كس ىواص وب ل عشلاب متررصن
 ريو تدقو ينال ةروكزملا لاوفالا تدفر للذلو رضا باربي نذتساو رت تك كا" توزحيرشلا
 بف حرص تلا ةهيرالا عضاوملا ىف ىكذو هد صورو رقما ىىارسقلل ت عن ررقم ا قو طووشل ا بارت الشلا
 كش لج غارت كاد زوقومو مالا يفركبل ذل حاولا ىف تلو ماللا عما ئطوملا ماللاب
 باوهطسلاب [دالا نلويلو ربت ورصنن الو نوتريالو كصنيلو نيوز ىا سما عشارملا روق
 لاما نابح ان الغرق لش ل, ىوغبلا لاقرب ورصان مز اذا نرروصنيطنلاونريعيالىا
 هدقربناب كلذ زوق حسم ل لج, نوعين انى نايت ن يفلان تاب اتالم
 مدد ةيبردشا متل لو قب, ل صنت ل والا نال نولقعي الب ىلاشلاو لوبقشم الب لوالاصخامنا نرلقعيال
 لدور قسم واكد دج 0 راقب ل صك ىلاثئاورظفلا دهر س نفر شامل للدور نم
 لرب نرذلا ل شارو طم داصاسايعر تالشساو تريكو ميولثت الاوتار باق ع لع

 عواض ركل با فصل ل ذللو رجالا ن ممر عقل ادييجم لصنلا سويف م راسا وق هردق توزك اك مرخ
 لش ةهللك ىواص» ةزكلا باذعد انرلاىزتل ل صحو ثقلاورسالاو ر/كرزنيللا نكددب مو م

 بطاقف ءرجباب د ناطميشلال شل ناايبر فكن اسنالل لاق لوقو سنالا ناطببشم النقيب دارا #' ناطبشلا
 نم ىفاشلاو ربع ةرئادلا تناكفنا ربي اورزعتو مب دعد م: د دعب اورتغنا نيذلا كر اذلم لوا ن يلشمورلدتلا
 تاررف دا حفلا لعن يي اسنان اطيشما مغ مام ّيفلازو ربل ن يقفانلا مالكي مترارتغا ثيح
 مسا زياولع نر عشا رو اممسا ناو نوري بخل ,هتيئا علي ل لس ىداصو منت
 بنا ئرقاضياو نان محا دا عداتلا عرب [.تيقاع يقلى ناك ملي قو لتلك كل نال
 | زنا ميلابهاهسيريقلا موي ىادنل تمد ل قه ”٠ انلا ىفاوناىلاعتلوق اهيساو ناريخزبا لع

 11يوم لذ اوملعتن ار بعير رانلا باعها عممملالا باذعلاو نجا باوصا عم م

 نيلاكا باذعلان مون مؤلا سابع نبا نعرذنلان برأ |[ ك

 رفل ى اور اريظعتلو و دغو مني نار ابن ةزآلاو اينلا ناكم غلاب ةزخآلا نبط ا ابرق يول لي
 كاس, انفلغ اما مخ نمر ا نعيد انلمعا انربحو نجلا باب لس وبكر انيد نب فلا نعو تسلل ذل ردي

 - كار تايبنلا لرتيف ىلاذنلاو تابجاولا ءادا ىف ل والاواريك[تدرم ركت م راارفتاو را تسلك
 راغب يمك اعلا فكرك قدر تلف زل مذاب ناذي او ساند يما هأى وتسلق

 علا وغلا نلا وامر احما نر: ريظتعلا نويل اورانلاو زيزجا نين قرفلا كفر عيال ناك ت اوشا عابتاو ءلجاعلا
0 2 

 - عروررا"ضايرلا ةرسز ىلاك ل ولت ى بس لبن وعبسمو دم ازخسسو نهال سس كبد للرب نمل بج
 لزن !مكس اننا ايلف بارالروشو لقتل ب ىف بارول يعم او ى "اك ف لجو وق 0

 ىل لاعتريملا قىدذالنا نسله ضرتلا ءرشخ رم عرس عضخو شن كاع بسحر هو اووعوو نقلا لع
 رمل حرورا» لصارت اسال الورش 6 9 كارو ١ ارق ال لااا نرخ

 ,اكذلاىتسيفلاملاع بيطخيفو كرام روتوملاو مدعم اول رك ايرنلاو  ينالعلاورسلااىا ةدايغلاو بياع
 . | نينا لاكن يولا لو كل لس, قلن بدلع كيلو ناكفدسو ىلا كا ةدابشلاو رتل ع يجر باغ
 1١ برطخلانيرمإ) تاج لارابلناب لس قدصملاوم ليو ذنب نا ننيماور ظن مبان نما ىزلاوبب

 هاور اعف نوهبنما الاموي سفلى كايا ىلع ني يرن نكو ريل البلس قدصلا وق
 فام ئشلا ىلع ابكر ناك لق )

 تلا اديس نركب بيالارربالا هوايعىسديرشلا ىادأي هزم تيلكن مالا نسل عفو ف
 روف نو ةوصاو مل اعرتك | حالص اوم وربك حلوب ليقو هراء( ىلع قلخر جد الراجلاب حي انئارابك موق

 . |١ مص و عم فصلا فسر بولس نسب: الز ير ةوللل كب هرم لو
 تلأس ار ةريررب ىلإ نع ةرهغاف كرام تيل علاو ماير بكا نجي يتم اوق بيطخ» مز فص انلا

 مقطر فلا لسا لوسد نار اسيل ل فتم نوح كيل لاق خط ارث معسا نع عملا يوب
 قلوس نم ثأر شال قو يظرلا ناطيشنا نم علا عسا قتلا قوعا ترم ثان يبس مصل اق نم لاف
 نوماف ن دالسم كت / من كلز ىف تانئلا ادى سمي شرع واصل كل نعلا دعس |لكو شا

 اهب ناكل شاب ظط غلا محا كاري هذ نير ام لاقد بوري وست لاو ىلا يرخا كذا نائم
 ناايبلا رورو بيطخلاو لرارم انما



  .ةنعملا 1100

 ىوعستلاو ةعستلا شتا وَلا ك1روَْلا مدحلا نو ششلا ٌئِرل قد كلو هب © نولي ع هسفن زن هللا نحس هي قيلي
 4 9 ”ةنحتمملا ةروُس ابلوامدقت يكنه ضْالَو توكل ىف[م ]تس نسما ثوم سلو ثيرحما اه, دراولا

 ى# 3

 ا مَُوُرَعو نع اوُنتال اما َنْيْزَل اهني نوجد حَرلا نما هذا مس ةيارشع ثالث ةينادم

 مرهه يبو مكديب ةكيملاي نينح ىو م كيلا قوسا ىلا مهوزغ ديلعشت ا ط عونلادكت تلا نولصوت نقلت يلو ةكيرافك

 كيم لور يلع هثداط عئنلا ىدرتكمإو نيكرشيلا لهالاودالودلا نومه ضع هل أمل كلب اب اتكمهرلا ةحّتتب ىلا نب بطاح بتك

 تور نارقلاومالسدلا نيد ىو ثار ءهبف بطاحررءنع لبقو كاذب | لأتتهامالعاب هلسرا
 54 دع

 اه ايدول هاه مح تدك نيكو ذلر وقنا نا لجدلايباوبوُم نَأم كيلعمهةيمضتب ةكع نمي هلل
 يا 8 سل رف دعوا نكو ئاللاط ىو تح احا متححليم امنع عروزمن ا ىف ١ عيل او زكي ذو

 1ر1 :ةةارسلي سهل نيت ءايسلوامهو نتا لف لبقأم هلع لد طوغلا بجد قاض نينا ويس
 ىلهلا قيرطأطخ جليل دادس لص نقف مهمل هيلع شدا ط هونلاربعراوساى كتم ملهي نم و ةظنلغا ام رجتقتل

 وسلا مكملة بوضلاو لدقلاب يي وطي نعل زل اووي مكياورهظي فمي نإ طسولا لصولا ىو

 ككةربخلامق م مهلجهل نيذلا نوكوشبلا ك1 م كتبارق لآن ضهقنت ث نوثكيل ونمت 155 تشلاو بسلاب
 راتلا فرافكلا ةلمج ىف مهو ةنجلا قف نونوكتف مهةيبو كسب لعأقلاد لوعنملا ءائبلاِب ل ِصْفب ميقا مدي وغيالاق يانعلا
 ال ىقو ال وق هب ىا مهم ةكَسَح ءو دق نيعضوملا ىف ايريضوةرَمَلا : وبكل سا 5 © كنب ولست اهدا
 ماك 2 رمل لنا نود نم نورين كود كنف فيرظك رب حمج و درب م همْوَشِلاَوْلَد ذإنينمؤملا نم "الحم نيِزلاَو

 2 اقف تس تسي ةسورسس ١١ ىومدُ 2007 8 يه ضمد "راد رص 5 ار زل صم رس ١ ع لل
 ميهرب لوق الإ ةَنَحَودَللاَونيؤَت ىحاواو يناثلا طياو نيتزمهلا قيقحت انآ ٌءاَضْنعبلاَو ةوانعلا كتيب وأنْيِب|َىَبَو
 ا” م” ا كى” خا 550 0 50 0
 مهذلا نم كِيِمأ (موُملوقورافكللاورفغتتستن أي كلذ قف جي ىسأتلامكل سيلف ىر وس نم ىنثنتسم ك] َنرِفْطَتسال جبل

 تبجاو كيرلا وماو روج هب نويحرشس برقر نرج املا ن عد عض زرع نلاكوو رس سمن كلو لضيق ايم 57 كك 0
 0 نال الج_لك ةربتعم ]رسائل نم ةري دمج تاتترياخ

 مدعصتملا تاذلا موضحا بنا ةيوبلاررك ارنا لق سل '
 متءالار فو ايلا رتل ةروس ا تسل ىو أصوم امل تعشاوبتافصلان م ريدر كري اف تالا

 لاقرب لبا لم علظر ثلا لعن هكر دي واردب منا لاقف قنع بضاوثوا لوسي قصر اقف قدس لسع
 تيللس جزئ لوغمداجن الا ة راما ابو هل لسلام نانشلا يرث كتف دعت كس المع || متمالاب

 ةزرلا تيكن سيتفلاو ناجتمالاب نمنمولاما ثيحنررسكلاف تربإب قبلا ملا نائئمإب نينمؤلارا (ييفلزن
 ل ىواصا»ن رلليع نب يرام ةدلاو يوكن ب كارب :[ماطيعملا نب بقع ت نم وك ابو

 َ 0 1 ا ا يا

 ةواملاوءايلو اكو رعد ىودعاوزختأل لاك يتلق ك ان ءايلوا لورعو ىردعاوزهت ادق تالا
 اع ان و هلعلو : لاري ىف باج نادم انام علال طورشلا كال عل سمت مم اوركااضر لجان

 كاما ناو. لع ىلوسر عيل اناو ولف ناس نالع اد انالا نار عع لإ س ىف كل عا ا علا
 فصلا و انمار يؤو باسو امصو ىربالا نوكرلطسولاوراوسلاو يا طيسولا ل صالاقماوسلا زوق هل كا# || دار اولا ناك »تلق تاتا لكم! عرف اه وبل نكاد دعاو لكي ناعما نينا انوك يحلو
 يومرلاروم لا ىلا رشا ةقامصلاو قالولي ازعل علو ورث جدااا يشب نينؤل
 ملوقل تفتك ل شيحو ناهثلا تادعاولا نم بنلا هدعو نعت شلل كرا زف ةينافنلا ضال

 مالداو رك قركملل لاش اكد ياور ىف بطال طخ اذ لرامز اعف ني ز هل لسلك تدومولا لا
 تاق ادع ةالاومو مب ايخا ل فلور انم كرنو نيمار سو ول عملا لصلا لوس دن يوم ملي نيل .:

 داود دعا رولر اا رنا فكي ار جوشو رؤس مدع ل لو لرسول رقد ان لب ىدعع
 يللا ليلدي املس كبه ام بلك الس الإ ا | نوقدتى علا لاكو حور الماما ادغا اولأك

 ؟رلع

 نل لامر وق قهنم ا قلعت باذعلا نسلق كل كك ىواصا+يلجإل لاري نييزلاكدالواالو امرارعفتلا
 ء رميا مول وقتل ل كش روعسلاوبا +٠ زمول الدالاماهرالا عل دع كرب نو انيبتسما لا هايقلا ميلر قو ور

 قلع مهما كامجو يفز وجبر ميقلا للون سل فو روعسلاوب !٠آد اوالاومم امرالا مدع نابل نهانيتس أ | انعم دعس يطخ ا ىف اذكر ائتخا سر هراوف تالموم الس ىف سئاذ قدس قف حاس | لاق ثور عرشلا لص
 موي كم, لصفيلى] هروب ارب قلعت نا ىاشلاء راكد لصفيب ادشيو لع قوش ةمايقلامعيراعفن لى بكام | ا دتفلال ىو رز ابلا فيلق ةووملا كليتنا ب ابسالا نم حنو ب الك دعوني فلا عب تيرا وما ار لخ
 ايكاصنلا بح نوزوكيرا ليلقي مجاب نولا الورم انلاو نطابلا بحير اصنلاب س نال ببي حانن زي
 رو فمر نلت اق قس كا« ف ضال اوي كر افك تكس ثلا, اذا

 ناوورمسلال تينت عمى لوعغش انا روق لكل لتس دايقلا ياتو كداطوإ ع نقف مايقلا
 ركل قتلا سدير ضتلاو ضاعن ىلالذلا نسم لعافلاو روق هيل كار رماغ نيلي اهشتلاو عفان ورنا 'آ

 معيش لى باستا لس :٠ رزنلا ءافغاىإ ورسا لوقو لمي بوز غو تلا صتٍ وعلو ث دزه
 سنك وول هع قوام امن ررس ةروملا ءاوث ىف ايلاو ث ودمت ن وقل لوعفم ا ىف 57 راشالا

 رافكا بجيب اع اعو د اجسن ريال لا تح ةوسارللت ناكمتيلرق هلل كو ناوبسرلا وب لعافلاو لد
 فو كلذ ممالتقالبر م ما مزلاوزلللا لب انمي قر طنا قو راما مق انك رولا لوا ىف ءاينوا

 ى,قورّقلاو وسلا برواو ةدكيسغ الا لاق للصخىا قوما هلل ىاعرسر اللا او نو بطا يوت | نان ءاضلا سيصل موري دوو ينل ضع عقل ربللاو ةرّس ير 7 |ىورورابيلا و نينح ةوزخب ىا

 ابا مقيكتد كرو اىتالاو اراض ن اوأباس ناو مبني ناو انرح نلاوريغ راينا ىف املك اسنالا نوحي لالالا | | لي جفلادوب تناك هنو زم شلا عرس ومن اضمن ىف لاك فو ةدباسلا نسل وصردلاف تن سرين ةوزغ
 عاج ورفلا ميدل اورو ني لاو يجلب نمل اكشا لب الا اق: درت هلل سور لاب تمئاغلا | | وةرموملا عب وتب زقه فرك, فلي دعا (ةعا يف نر بجت جاوز يدم لعاب روف جلانز
 هزت وما يو تتسوق ىواصر» نم وم ا تورت 7 ةدش عا اولاس مو ةوارعل| مزراب ١ لتوقف دكار نيكرلو لسيف اهنذع الورم ل اتمىإ ارب” ايبملا قو يعلاور يلا عند مالا لوكس

 17 تنال روم ب دلك ىزلا نما لسرإ مب وق هس سس ٠١ زي( ى ا ىلا بطاح بتكؤلا ب( ى ا هدرتساد
 للاعترلا /الع ب لوقف سس كك قب ظف اهسسل ندور سس الكا وزخ اند اعقم او العرس ثعف ما

 ال ىواسا» انكم وقالالاوقاورلاعف ا ىف ةوسار فلكل يدب اكذ ةوسالابلمج /ل وقل نال كلذ عراسو كالا
 بام وما يلج لبق وقول شو اقع زمام ناك وف اكلا رب ل /ر لربط هر غنت نافل وسنين لوق

 بطام ريف اذان مطيع ثلا لسى نلا تك اق اب مبذ ىور ايف بط اردن لتر هوزتساع:لوقي قلعت كك
 ردا تنل املا لوس اي كيل مب الل اقف بطاعاي ار اي يذلا لمونرما ضعت رخل ب نيس خلا

 معائقي؟!١

 1! *ةمزقلا ىلع نقولا

 اك

 صار علا عديل اورو اغلا بحي داما ذا الصار ى لب نا ىغضيايم سيئر لل عنلارق لييبا
4 

 مقطع قسوذلا ل اقف دوعسلاولا!رهدما غلاب ثلا اف لوين للاوت رتل اياد نع

 "تح
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 <.كتستملا | م ا يثءعس لق

 نأكناد هنم دارملا ثيح نم ىتثتسم وباع ىقبي اقرا غتتس لاريغ هل كلميال هنا نع هب فك ءْىَش ْنِص هياوثو هباذع تم ىا
 ةءارب فركذ (ًيكليو نع هنادل نيبتي نا لق تافغتساو اش هلا نهمكل كلمي مف لق هيف ىسأتي اه ورهاظ ثيحنم

 مثيظنال النبيل شوهت اير ولا قواىاهعم نمير ليلا لوقم نم يصمد كلن
 ناك ْنَقَل كعنصو كلم فويل دئزَعْلا تأ كن نرد ِفغاٌءأتب مهلوقع به نتئااونتفيف قمل لعمهنااونظيفانيِلع
 وخلا مولا و هلدا اجري راسجلا ةداعايمكسملامقشا لك لَكَ سَ ٌةوَأ خه ردقم مسق باوجّن ةعاأي كَل
 ْنأ دللا ىمع هتعاط لهال ةلْيَمحلا هقلخ نع ٌنِهَعْلاَوَه هللا َنأَف رادكلا ىلاوي ناي نوي نمو باقحلاد باوثلانظيو ااههذ أخي ىا
 دللو ءايلوامكلاوريصيف تاميالل مه ده ناب ' َةَدَوَم لل ادت هند ةعاط ةكمر افكى م ْمْنِق مدا َنْيِزَلا نيب هوك عجب 0 ٠ 00 ى لي يقلل هه ورد نادم ار سد كرا سو ضرس الس و رس م رس و
 لسا (رو سد 2.7 2 ما وقس فم سل 000 وو كم لا 5 07 طور

 رافكلا نم ْمُلَولَياَمُي جل َنْيِرلا نع ملاهي امه, ويحي, فل سيره ٌدوْفَغ هللا: ةكمرتف سعب ةلحف دقو كلذ لع كرر
 0 ل 5 2 ل ١

 | هو لثعلاىا طسقلاب ميلا ضقناًرط شنو نيذلا نمل امتشا لدي ريموت نك كريو نق موبيل ف
 وريسصاا را فس ءر 5 ا سو روس رب 9 ا سا دل وم 4 "0 صوب هوذ م ره رذ اد

 اورَهظ و جكر ايد نقم لوجرْخا و نبيل ف مكوك نزلا نع هللا ملدا منهل د اعلا 0 َنْيِطسَقَمْلا بحب هللا تا داوي ايرمالا لبق
 بيتس يل

 َنْيَْلاَهَْي© نويل ثُم َككوأَم ملوي ْنَمَو ءايلواوهو نكقتى!نينلا نم لاهتشا لدب فولت نار كارا قعاونواعأ
 5 : يا

 هؤملا ىلا مهتم ءاج نم نا ىلع ةيبي سلاف مهعمجلصلا صيراتكلا نم ترحم ._.نيهنسلاب ُتْرؤملا ركل اَوُعَما
 هيج هب هج

 ناك ا ةكنيياسملا نم لاجرل اش عدل وراقكلا نورجا وزال اًضغب المالسالا ىف ةيغيرالا نجرخأم نها فلحلاب بنهم دري
 اهلا َلإ نهو درت َنُهُْعرت الد ٍتبِيْؤُم فلحلاب نهوقننل َنُمومْدلَع نكن ضامي هلآ هنآ سفلي ىيلحف شنط عوبنلا
 مطوشي نهري نا ْكِيلَع ءادُبالَو روهملا نم نسديع أول, سمجادز ار اذكلالطلا ىل ماو نولي مكو منَ الِج نه
 د اباونتفي وقتل سعت ملقا بب ذى دق ف4 ا»رمرلوقك سن ند الج لك قرتعم ار يس ىتلا نم قري رمج تالت

 اظلاوب رسل 17
 لاادبالا عنى لور اجا ةداعاب ىضرارب عصا, ضععبلال بي ىلع لطمدكل ايتشال|لري لاف لالا ماج لأأ| ل 220

 10 لتنقل ساقي ورديدنف لذ زبو لك لي ىف نما بطول يضع | لتس ظفاري قالت لس 70 00
 ىواصاو باوولل ل يلعن ل ارينا ن 0 ا اتقرلا وكب ضدي رف فوطحاوارلع قبب ف قو انتس اا فلكي الز انشا قي نادل ناك عما نين دقو ىشفلا وانعم
 ان رت هسلعس لج مر ثلا عاطل جال م يومي داعاك راع لوقل ليتل اا حانت حش ل

 راوقنارتروس لاوس باول ير ظت ردا شل ى سم الكل! واب اقع الو( اوف كب الز ءاوسو ظل نك اكاذب ديز نإ | لاثامولتاهيردو نيينمؤملا اوراميا نيزلا صو لاعت شلان مص |: 2 يذلا نكثلا او
 لاو مسومتيصو تحن مك لا اولقاف اوفس هد اتق ات ئسن ل اتتلابرمالا كتبو دعو ولابد ع لس الا لوا ىف || درزن وجمالا اوريف م ىسانت الدب ى نيش ضي طعد رز ب ىس منيف يخلو مال تبين سدا نم

 4 10 0 ا قو ديانا ا ل

 ىرايار نيد نانمدورنوركت نان السر, صقز/م لوب ناييوررع لص رلعرشلا لسرللا لور تضحابار هلع قولو هدان ل ويفي ىايال ل ذاجد يشرع ةردقو ري الراوغتسالاكد ريغ لووراؤفتسالال كك

 تزد نادنجنامخاد لثوار ناشي لنا ناكدولو نانز داما دانس فنيا كاضيلاةرإبرد للا عتق ترفل الا ْ قاطو دف سيدا لاولا»ىل  فغنس الل اق داك املا قاطو فطحل يرطب لع بتم

 راكم ماع وللا نال ةروسلل وا لزاما عضد يو تزن نر ته لل د » لبايل/ اقر يلب لاقداكن فم ى اّيرلقل التسكين فرت ارقد عرب نر عرشاك نت

 ىناركرلو زوزو ندابدد ولمن ياسمين راذللن منلاكننلا اب نبعث يحاصماون كلو (ةلطأ | .. مشادات عوج فس نم للو شالو اىتئسئ نطل نبل( ك فاو بيب ةرابتو
 صلو ملا تحن ذلارافال ة داوم نامل نًازوجذ كح يلا نكتب لعد ثداحا يو عافك ا طاش دم لاول هن لور لامي رمسضأف ع ىذلا ةديقرافخنةسالاو سخسانقتس اورو نايبلا ور
 ىلا اقتل دال نزعت لتسلم مواز لكس دل | لان ردي ا
 ءاطعالا هرسضل والاف اقاوم لك عم بجاو لرعلا لب طقفد لوب ضال لا لرعلاىالوق راوطتسم يملا لكي نفر قلق سلس, لفصل باعتقال نيا جان اد هد

 .-. - هاقساعررجلا انثسنسمزملا لى ناقل لاق امن مف ىساتئ ام لوقتلا كر ناب جتفلا روس يأب سلا ل ىواس»» ماعلى لع صاقلا فطن ربل ءطسقلا نيطمف اما نس اطسقميوطعنى ا

 تانمؤملان ئلامرافللا نساوتوالدا نمبولقتل ت انين كداوسىا نيد ايلا نققطلو ا تاو أ | اماقوايا رهو ةرعومن كلاب الرملي ار اضفعسا كاكاو ةد|بم ىف هك كملوق سلس يلامس ئازجبا عج
 تف '؟انمؤاجبىا ربنا نانلا ى علقو تارتاربوا ابيع دعتي ما صلا بد لوقو مايك ق لع لو ريغ كراع | (نعجرو بقا ىاانبتكيلار لق قسكشسس نيالا نم أمت دع زا لن يبت
 نم توران مناك ا للاهتمالا ببسوالوا ةقيقتحت السم م لب ني فلم ى الا نير نتمانلوق هلل نيلاحادعا اذ وزلا نلكوكك يلع انيراولا قد ار كشش اب ان اولاقءى ا قللاسلا ل وقل لومي فى اد اولاقتو ىا لق
 ا[ ىتلاناك انة هلك ىداص» نامتمالإر ا فلن لفرشا لوس ىلا جا اس تلاقايصوزرادضار طولا | ثا نزماو جدا ءانتتسالا بقال صتسر عملا كيلاو زبن! كيلادانلكو كك يلطانررالصاو ىواضبلا فاك
 نحول اعدملا لسوبنلا ناكني سن الس بكن ب نكردنتملا نبا جرخا نرطلكور «رلع لدا لصأ | كازو كيو اك لامعا تيرم اوب لوقو راف نمد مز قاطعلا عطب اصوامل ارسل اوتلر | نينمورلا
 تزارثل ابو نصرا نك ض( يس تعرخ ا نيإر عارؤط طور طعر لال سنا تداولا تناكل اف مهل ناورالد ةوادعلا لاري ىااوإ لاا نونا نوكيا لب نكي
 ن/ارفالو انملاور نشكل بأم ابارل لاقي مراعي رعو لرسروشلاجحالا تر رشد ب و وز نب نعأ | ىف جرايد انيرفذ تنهال (زبسر كيلاوانردتث ا كيطع أوز[ ال انطوت ك يطع ان داواقو يدعو
 ىلع يملاور ن1 ىف اولا ؛ارافكلا طع ىررة هلك نيل اكاوب لورا بحالاكءام ا كيور وريد ةرورعم ا لم رقاب لكل اهيل ددعتز امد: باطلا تف نلعجب الانبرر لوقو هدانا
 اءاس ماهم ءاسنلاو لاييرلادر ىلع عنو لب اصلا نلا ىف تفالمنى لع ىنبعوجي و ايورنمو جاو نال رجاوززإ| | لما" باسو د اهرملا ىوس يني تسب اطالول زج الو الك ال نينعلاات مدعلل يئاالبق ام لرب هرعلامو
 لانه يتاي لذا لن ىوري ال نيدر ىلعوّقيل لصلا ناوار (ذللا ىلا نيوعجرالف لوب اوسنسرانل در ف ىاانب |ونقفيفربدع اور ظاملالاو ونمت انظف نعم طلسنالورببلقثالىا قفل خب ظنوا دق شا

 . فكم أب همم اثلا لعوابج وربما ور ن وكيل والا عترتوورالا كيند لع كاكاو ظ
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 4 بيا عمس نو

 ظر # سوو9و ساو وول تاس

 ه١ فصلا ما

 85 000 و ا
 حاقحاللاوا هطرشباهلمكمالسا مظقل مكتاجوز ِرْذاوكلا صعب فيفحلاو نر ستتلاب اوَتقمالَو نهروهم هروب نمد

 و

 5و هطوتبنمكح اكن نهد ترا عطقل تزترم نيكءشملاب
 ا0ا0اةا#“““#“# ا

 دمه اَماواَكيَل هرافكلا نم

 : فطن م اويلطا|

 ناد هذيك ٌةْيِلَع لاو هي وكب مكب هذا روك وكل ذ هنوتكي مه: دقت امكتارجاهملا ىلع“
 ا يدا ىمدك و شمام دا 7 ٠ لاا وويخسم ني رو لادا نا ع

 متسنتغومتوزنذ باك تارت5م ِرّدْكلا لا باهنلاب نهروهوم نم ئشو(نهمرهلاق ةدحاو ىاوكاَوْزأ نبق ؛ يت وْكَأَو

 هس مم لمس سبب

 نمجوزتنممد نّيرالا ةروص ف روهملا نم ناي

 هم ص سوف 2 وم 71 ركاب مالا 0 0 0 9 نوع 9س و ملل رو ل وا

 دقو 0َنْوَنمُؤُم هيرمتنا ىِزَلا هلل وقتا هرافكلا ةبرج نممهيع متاوفل وفن [م َلْغِق ةعينغلا نم مج هْرَإْثَبهَد َنْيََلا أَ

 أَي مكسلاا ذه عقت مث نينمئملاورانكلل ءاتيدلا تن هباورّولامنونمكملا ظ

 رس رس د وو نس أ ع ع ل

 الو َنينرياَلَو نكرَباَلَءاَكيَع
 مدس ( رو كي 95د 4 مس 9 أ

 نيب ةديبرن 2 نات :بنيَتأَي

 *” يدر

 هلو وس و* كاسو و9 4 33

 هج سس هم فورعم ىف كتيصعيال و اهيلحر واأييدي نيب طقس هتعضو

 9 سازؤا بارج

 0171 42 م5
 ف 0 ١0

 0 هه رس رججر

 نوناكلاُراَدْخلا َنيياَبكَدق دصب مهءلع م02 ةئيزط ونلا

 هلأ ندري نأ لع كفي ثني ك1 َباَد| يتلا

 و رقفلاوراعلا فوحع ءايحا نيزفدىا تانبباداونم ةيله أ! ىف لعفي ناك ابك يشد
 |ذاممثالا_تاخىقييقحلا لولا ةفصب فصوو جوزلا ىلا هنجسني طوقا مهوب ىا نهج نهب

 رعشلا حو بايثلا قيزمتو ةحاينلا كرتكل عت هثراةعاط قفاوأبوه

 روف هللاَنإ للاكل رِفَْمُسا ونام ةدحاو رغ ا صيئعلو لوقلاب كلذ لشي عهثداط )مذ نيك هجولاشمخو بمجلاق شو

 مهداتعلابمهناقياعماهباوثنم ىاق رخل َنِم اَوُميَيْرَمووف لامه م يلع للا َبِضَعاَمْوَقاولوَكالاونمأ نيرا
 0 ا اااتكك1010505“

 لل 111 ع ١ و ساو

 لع صرحا ةرغبا)ارييخ نم تابوبقملا 416 ٍرْوْبْقْلا يسد ن م
 اوم "دوس --925 لاس

 ةياةر شع خرا ةين دوو | هيت فصلا ةروسرانلاتم هيلاندريصي يواونمأ وناكول ةزلا نودهرعاقم

 0 ها داوم

تص ىف ميكا هكلمؤ ُرِئْرعْل وفَورثكولل
 4زأي هع

 نال الج لك ةريَتع ار سا نتلا نم قري رج تارت
 رس التصلطس ْ

 نرالعا حاكم تح تافالااولشنساإى اورفاعن انز نتش اوركيرويينز مك عو ةيسرافلإر اوكا صعب
 قال رمال تناك ااهنخْلا ىف سابعنإبا لاق ةيجوز ةقلعالو مصعب ماهو ب كت ى ا كرأعملا
 مناي ل السا عقل لق كس مدد ( يمص حط” يرد اددلا فاتن نال ادن لاعب كادي الغ كب
 نا روصو ألا تاقحاللاو لوقو لوغيلا معن كاكا ايف ةرعلايف مالسالا عميل ادجو عطقلا ورضى ا
 مذ دولا ف (مهسالل عيرتالن اوبر لربع حي ندارراعطقلإ قو ديسوزلا ثمن ناس نيعوزلا
 ءاضفناوبو عليقلا طش الشلال توسل لبس قل لا نت ل ويلا لبق ةورلا ا اهيالوخيممتنالاذا
 ءافوىلا ةررلا ماودو بو ىا يلا طرا لوث "ابل طش ةدعلا ىَعُو عطقلل ببس (ًالسالاؤةرعلا

 اءاوامي ل وغدم ا ىف نثاشلا مابالا سب انك توريف نسل ارت ةدعلا ءافو لكم السالل تععبجر كاف ةرعلا
 تالاف انمنعااو |[ يلوا ةرعلال بقت جت داوساقلطقتيالارلعترتالف كلا ب او ةدرلاووجبن بتر
 وقفا ءاراشاوروق هس ور زو ىداس مة ماظوبء اك رج ابل ىلع ةدعالو وعل عطقي نيالا
 نيمدلسم/لاقيو/رباوت م رافلكل اقي نير اعلار افلا ا امنزم تاياسما نب سز سباك ورسغملا لاق
 فكر خر / نياك يم الدهر افصنكيذ ناكد رمد افللا ىلا اود ٍةزج اوم لست اف اكلا نمدعا ءاجاذا
 .ةدعادىاوق هل ىداص» بابل لوزغايال ةرجاج لس نايت اج نونا تدم نيفمالا

 ارو كب

 رماةراشان بدوب/نئشو ارقد عر ةأرلاىب انج جرزلاو نيش كا يوزن نم ةدحاو ينمو
 طف انلرب لح ةيوقعلال تقلا يف ىا باقعلاىمزتقاعنا ل ثيرتمت ةورؤف رق كسك” تالا

 رعاورم ىلا ل ب فلز لور يق اعلا تناك كرت ليقو ةميفلا ىو ىقنكي اوان مرتتيماف د انعم, ليقو عرابي
 ىارافللا بنار ع اوقلاوق لكل.” نك مال لولو لا دادان ركنا تاي ليو
 فلا باو ليدز نمووؤ يت لبقاونم يخرب الامن مرعلا سلخ ناوزال فكة ام
 ننئزلاولوقو اوقفت انما رلوقل عا از لس تدان رماني ىارافكس انين سلة لب
 لوقو مهجاوزا تب ذ نيزلااونافرلوقل جار ازرق مذفلا م اهعوزل ةدنترل )رماني اى ا سينمات ا نمو ى
 وراذلم زمانلاوس الدان لل اوس لخى ا ل الف هلشسس لجو, يقشب عنو ا لو

 لبنات انرؤملالءاهاذاىنلا اهيا لوك هلل ل ماومفنا| مبدل وريو كل يثور اهبو دلطمو قدا
 - (ىئواصا١١ لاعرلا دعي ايمن كسلا لوس غررفال دلك ىف تزن يلا نلكو نيرو كو طير

 ناسبلا نكد ىدلووب اصوزلل وهف ولولا متل ةّرلا تن يىازنا ليوقط لوب ىادتهل ل

 هع نير يلا كيئم يفرح ىذلااينطلنالاب دكا, جوز صلى ذلارلولا نخابسل جرو اميري نيب يديفنلا

 هيج

 ابسيلغ تنم نودامبئو ةديزممثللاف ههزن_وإ"ٍضْنأل امو ِتوْبَسلا ف امون
 هيما ببسي بل ب ستسا
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 مظعُربك دحأب متمزهزإاذا 0َنوُلعْمتالَم داهرجملا بلط ىف َْوُلوْقَتَمِلا
 اكرؤملاناتبسلاب دالاس مل ٠ ىلا راش املوي ىا دوق هلطس كرا + بلعرلا نسب رب رس ىلا اع
 لايربا ور ىف حرصا روزلا ىلإ نتف قليل لولادلملا لب درلذ وقتل انزل نرلصر او نصري ني

 يفواو قولثر عاطز يال نا عاريوت عوعملا لامار اا ملسز ميقا تورعمف لق
 ري بولا شمورطوقو لوماقلا فادي عطقئرر عشت از رلو فلس ل ب قلاخل يصفر ملا لوس ما
 سولف ومو لع عضو شل رباط تصرح بط باب نماشمت إم فطن اورو ةرلا تضر اشلا
 5 ٠١م زماوضعرهطقو ررطو_هطلو_ رويل يو قمع شومان ى فو نيشسارخرثرمخ يصل
 رراعر ثلا لضاللا لوس زن امر لاو ا نرشلا ضن شاع تسلا نر: ةردعإو خاض لوقت حل
 ىورواطت ةررا فارس طعرلداٌلصّملا لوسر تلت سم ابو لوز علل ماامبالا طق اسنلا لكرسي
 !فلشو بيطخما فكن جدع ط تشل ناكو بوث يري او يدي نيو ءاسنل اعلي عر دع شلال صرنا
 كايبلا حور ىفو برن ميدياوي نيؤو نمي اببنلاك ا ولأقذ ياما يفيكف او زلتخاو لاى فو رووعسلا
 فوط ذخاي و ووربلا نب سرطر لل برطقتلاو يرطب ون تدي او ريدي ني و نيب مالسل يلعن ىدرو
 لا اونمن يثاب وفه لس-» تايبنجالا ىريإ ساس عايقوترخآلا يطلب كرف ايورنم
 ىواصا”ردصلاى عر لاور ل لاقيو ةغالبلا نما د دافللا ةالاوبن وزار( يتتفاا لشن ةروسلا مخ
 اوناييلسل وار قد نما سا: نلاوجو يلا لوزن ببس ىلإ ى كس فما رارغا دوب مد تلت
 قوام ةرافملا عرب ع بو ضغملا رار( يق تلف رائي وطعيبنييلسل اهنا دوبل نولس اوي

 ”رخالا تلا نمرول متن الر هيلا يروضغ باك ن الر از, سسطعمب و نايا حر قد روبل يرق تسلك
 مث الربقلاع نمور وبتلا نا ىلا ةراشلا نيروبقملا ىارلق للكل: مر وعسلا ىلإ ىف شو روسيا قو
 /مزبدع اهنوعرلاواوسكيا رظذ لع ضوتاذا روت حللل# ٠ قر لا ى) بنا تمول ىف صوماقلا
 نوريصيلس لوقو تول'ل بقاونماول ربل تن اكىئلاىا مد عاقتمرلوكىف يسهل يق اون اوف اكول وقو دونا
 نييلصن ا ىور نواعفلالا نولوقتلاونم |نيزلا بيا لق هيل شلبي دعاق لع نووطعم اهلا
 اى ةياور ىف و تلف اوبدلواهجلا لزم اههق| تسقفااو انل اوم يف انا ذبل ل اعترلا ى ا لاخالا بحا(نيعول ولات
 وطفاندسوريف نئطنن الامقانيقل ن ثل رب (ىعلا تلاع ررم ىلا باوثي سور عمل سانا لوسر ىلاعترشنربجخ
 املذاا زي الار لوزن بمسرا لا بلطف لق طوف و دوعسلاوبا 19 يلا هرفي منيف انعا مل

 دما مولر اورفف انعسو ريف ئفنلازامق ا .ةلن ثل ول قرم ىلا ردن ارا عرب ملال لوس بياوص| عم
 عنب ن ولو اوفاكن يقنانلا ل تلزن ل يقورجزلاو يدع حرم نانا و هلأ يتوق يلا هذ تلرزف
 يتورط وربع ارصكبر اوصاو ىلا رخال اورام 00

 ىواص» تقع ع منلاو بسب يلم رو تيش ل

 مص - ةفك
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 ليحا كيسا ربعي ىزم قي وسب اوْشبمو ةبرؤتلا نم ٠ يلي

 قع ىرتذا نما ءاظ دشا ملأ سحاالْنم :نيي © ٌنْيِبمهب آجلا ىارحاس ةءارق ف ورصد هي هلا كا انهار, تامالعلاو
 00 1 1 ا ل ا ل يل س09 تك ل لا لع هد 2

 _تيرذاكلا © َنْييِللظامْوَقْلا ريل هاو دولا لإ ع يَوُهَورحسلاب هتايآ_ف صوو هيل لواط كيرعشل ةيسنب َبِنُكَلا وا
00 

 97 0١م : - 2 هل ج وم ىإ مك, 9 ه قّوورثل ”5 )د
 ميم لبا ةناهكورحشورح» هنامهلاوقاب:خههاو ذأ هنيهارب و هعوش وللا ٌرْوُن ةكدزموماللاو كر دقم ناببوصنم اؤفطيإ نوديزي

1 

 هلكِنْنَرلاَلَع هيلي َرِهْظُيل قحلا نيدو ىزملار طاوس لَسرأ ىلا وه كلذ ©9نورفكلاهركْوَل و ةذاضال اب ةارَف ىفو وبر بإخم
 ويلا نار نق دشملاو فيقتل اي جاي قراجت قع ريكل ( له اونما نْيِنَلا اهنا 'ي 0 نوكريضملا رول و هل ةفلا ل !نايدالا حيمج

 وا ل سس ما

 ركل ري كيا ورك لاي لا ليس و نو زها و هل :ثر و هذي ناميلا لعن ومودت يوب لاقف مناولة مهن جة ملكم
 هع نوري ِتدَجكَلِ ْنْيووكَيود كَل رفغي :ولعفنناىاردقم طوق باج رف اعنا ةمكرديح ن6 ل رشا نإ

 ٍرِقبو كبر اَمَف و يذلا نق ربك هوبي ىرخأ ةعن مكتوي 0 وزلجملا )فل كإ ةماقا نع تِدَج اذ هبط نكسر دفل|
 هيلعلانلا كل ثكنويراوعلا ناك امك ةفاضإلاب ةريزق فو هنيدلوذيإ رنا وول اوثمأ نين هيي رتةلاورصنلاب © َيْينِمملا

 نال الج لك قريتعم اس نتا م قري رج تءاييلقت
 لاصتا صرب صصد لو تلسس

 ردنا نب (لسابع نبا لاقاني ل وروأ راوتس اصرار داصللن ا” ىف الماك او ضعبلاب ءانبلاضعب
 بارا لاق مما كلا سيق ريع نيللا ع شوب مر ا خصل اب سي ثريا لعل عضوا نع
 تسسا تيبانك د ازادنانب ماكتسا رد ناشي ابوك ب ص امهر ناكر حاحا لرسم ناين
 مترو كد ركراوتساءسر اصلا ىلو عديوإفلا لاقومو كريس ركب لبو كيرد علاشيلا مق ت ايا
 ضب طلق كسل ,١» زج تفي زراو ىلا وراوتسادأيج سويصم ناين ار جوو كديناسج
 ل متسبب بسورو 172 ولات كل 1 مرماك سا(ضعب_ ضع نيل !لاصتا' شان اف ضعب ىلا

 اور كئال اونم |نيزلاميا اي للاعت وقرن لذ قلو كرب هويوقو درر زف ودم نم ةروعلا وزتس كرب
 نما شكى ويشلا نا لاقي امس اوجازن مع ىف نرفاكلا روق يفت ىواض» ةيبآلا ىوضاوز كن يزل ال
 رّثلا لمن ماءاو| راك يكل زالا ف كبل تلا هاري و لسا ننلا ب ابنا لصام لسا قند ن (رافللا
 لاما قريمم لوتس واع ءاهاسو ري وطلع اعوطورفللا لع دتوم نسب الو هيدكيإل لالا وفك
 قيل اوانخيم از خبموقانلورابتال ذيب لالا يف لعاعلاو هو لسبب ي واتنرسلا لوس يف كتل رحل م
 نيلملانافوب ىزلا لس شاو نويبلار رك نلا بتلات اركذ ورانا وردا بتكب قلد صتتا نر
 هلك (ىفو حور نس نونا لو ةل تسول ني و هدلوم نين ناو ىرسا سل( له
 ايزواع اوم دع ىف لبكبالايف للا وةولسلا رع نان ديس مدن( لاا ريع يعي ماما ضب افاركذذلو
 نول قسط ظرافلايطاو تي قيل ىلا رك ب لطاا ا اذلبانجو ليج نيرشع عباللا وشال
 حمامصالا قركذو ىلرعلا ىلإ ل وتنملا ليك الا لفل ارب نمققسلا ديلا حورس طرقا غنلاودب الاى إركعم
 رطبه ايش الا عشت الون يبس ( ىلا لس, سقلا حور ملك اغلاااوظفللالرشكس م قل

 و نونو لذ ناياذا قانون البقايا رقى فول اقتل اذ ركل تلق لم
 قلطنإل نا :ر رك الطن انيقياقحن أل كل قا نكد انهكرشعس داسلا حاصلا ىف لو ماني اذ
 ممهرقفولم نيو رود ماعلا اهيفيومافافركيلا لسا تقلطنا كاد طير افلا كا ل ىلإ ارك
 ندردغالن لو رك رق ناديا الك لنافانر/ل يلقن لذوي ذاهشلا و نيم لاوربلاو ليل ى

 ماقال نسكب مكس يلدا قلييج يي رع للا ورد اجاز !نكو) ظافتحالاو ويتوب
 ىدرلا امرك اٌوفليي كا كوري ي_ل صاف ةرررقتت نإ سو سنس وق كك ليج ف امان سفن
 ىاريتل مرر ليثو ذا اللايك دكا ىف يذاكر ديك" ةوارالا قس مذا ةيزم لوز ق هش
 كا» ءافطل امبدار ا ىاوبجخ هويمطياوررصلاّة ل ىف نوري بري وسيو لزق ١ نئاوفطيلر ايذالا كدريري

 ىالاح اقص ِهإِْبَس ؤ َنولِتاَقُي َنْيِزَلاممدكيورصني بِلا َنِإ © َنْوَْنَتالاَم ريكلعافاُلدْقَت ناو لا ٌَنْدِع زهيمت امم
 دؤتنم ىاردادناولاققضَمودتَمِل موق هِمْوعِل ىندُملَمْدإ ركداو تبان ضحب لل ةضعب قزلم © لرمي 16 حوفايص
 .رعاول اع الو وقوي لوسلاو لاح ةلمجلا كي ذل لور َنَنلدَت قيقحتل ردو وبذكو كل ذكس يلو ةيصخلا
 هملع ىف نيف كلا 0 نق يفلا مْوَقْلا ىرمبال كنا :كزالاة هر قام قفو لعى رولان عاهلاو ا: كول هذا ءاَرأ كئاني اي قحلا

 نبيا يصُم دخيل هللا ُلْوْسَ نإ ةبزرك ههيف هل نكيمل هنال موقاي لقيمل لي زارني مير ربا ىَنِع لَك رك او

 + ةنمملا م
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 دايذلا ٍتْيبلاب رافكلا دمحا ءاج ْمُهََياَدَِد لادتهثرا لأق
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 افا نال

 يبق ةرامس ا طاروفىءىترتهقك | ١
 ةراعتات اشكل لور حرشت يرجون كلوروز لق ذر يروي ماوف+ لوقو عبر ءافطالاو
 بابا طم باغي فا فم ىلا قا لاطباىف داتا مرايتي
 ايف نالمتساورانلا ىف لعتتيدامخال اوم افطالا مبماوف ار ثل ايون يغطي كوريري ىلطقلا ةرابعو
 ليلقلا ىف لتس اقطالان اوسورصو نمد امثالاو ءافطالا فيو وررظنلاو ءاربضلا نم اا ار

 لاطبا نوري ري نآرقلا ادع لي دات انس سدارون ىف تسلا تدم لاقزال تسلا تأفطا لاقي
 زا شسلاثلا ىرسلار اقلك عنو ندري ري لس الانا ىف اشلارين كيو سابع ب الاكل وقلإ يزد
 ابل اطب نوري رثالدورشلا يبا علرالا كيضلار لاك تعبج اد الاب كالي لوري ستكر لع رشد لضم
 لبيت هر صرف قب سمو ءافطارارا نم ب وضم ل مزن سم اخئرجم نيالا بتنك راما
 روف مرقد ءفاضالاب ةدارق ىو رلوق سل حبس خر و ىندي نب ١ هاك يبل اىلاطن دارا نميز كا تم
 ادا لباونم' نزلا اير اي رلوق ار ارد ٠ ىلعو ةزرحو صفختو ىلع ةداق ىب وووعسلاولا هفاضاالب
 تلزنل شوب انهما ىلا بسا لاما اك العن عليا لوس ىلا لو عيال هرب 58 اوزئ ببس ا

 ترصتناو تيبيرتو ةلغتقلطفل كدزاول لصّملا لوس لاقذ !فلذو نوط” نب نايك
 لاقل الا ىف ةيث اسسمالو حراكتلا تنسون معلسسلا لوس لاقفارب ليللامانالو هرملا تسمو
 وقل راج ارجل ةيبمستو تلرزف 2 فريدا ىلا بحا تاراهتلاى العا نارّدلا ون اب تددو نع
 مرشتلاو فيقتل مج 4 ىواصاوب يالا م طماو عهسخم نينار اريل انا ىاعت
 ىو هلل ايلا تضخ نونلا وكسب وقايلاو ريما رشقو ولا عما
 مل ووعسلاول | اربع نرمت ١ اذابوا لمت دعبلو لما نم ةرايتالرتاو اولوقي نا لدن ب ىذلا
 هلق لور ل ارض الا الا زن لزتي قوردقم ورع ل وعفمنلا ىلإ يقيل خا
 ممن وود ةهللت "أو نما( ا لارمالا باجل يفو طش باج
 نر اوما لت هوطعسرقملا ا: ور هقم ل عفل لوعغ ئرخا ونا ىلا لطاعلا ]زب هدّضمت حر ال اراشا ىرخا
 - لج »ب ةرفلا ممن وحر ايخالادعل أرنا ممم كر خانني ثلاخب اجور لبق
 صاع ل اواباوجاىل اذ هس راش ريع لالا لوقو رثلاراصناى ا فلزكن ونراوف ناكل و هلك
 لب ويقتسالارب وركب اوصال يع لوقبس_بخملاو سل اءاصنا سيضم ملا نوبملا نإ ىف يالا
 ريبشار اظ باوجبالصامورثداراصنا حر اوقلربباوج موج | مملاداصنا عر اوحلا وكوريا
 نر راولان اكابر سلاراصن وولى ا ىنعملا عل ور للورشلا ىلا ىراصن نمشي ليال اصنا مك
 0 ئطراصنا كولر اوما ناك ادق هلع مورو كرالا ىف جصاكش ااصلا

 "م ىسيع لاقاركرر/ل فوري قل يقو تي ظارتتص عم ىبو عياد صم ان ثلا ىلا ىراصنا



 د١ ةعمجلا مم آ ظ !هىئراعمسق
 اووي صوب ضرما سالم طاش ٠ - : .. علم ١ ل ول حرص تعا و رس ل ل ياا سس وس وو سول مم

 حن نورا َلَك هند ا قدصن ىلا هجونم ىعم نونوكي نينلاراصنالان م ىا ديلا لإ راض نم نتراَوحْلل ميْرَم قنا ىنِع لَو
 ل . ل 1 ني
 . || اون اك ليقو صياخلاض أيبلاوهو روحنا نمدليسرءشعىانااون اكو هي مآ نم لوا مهومع ىسيعءايقصا نوجراوك آو لارين
 0 1 ل ا ية 8
 ةّعباظ درظك و أمسلا ىلإ حفر هلداديعهنااولاقو ىديعب ليءارنإ ب نم ةَقِرْإَط تنم ان اهوضيبي ب ايثلا نوروينيدأصق

 ا هجريه ىع هه ىلع ام جه سا سد كأو ص عر وصلب عبو هلم

 ةرفاكلاةفئاطلا ْمِهَِوُدَعْ نع نيتفئاطلانم اًوْمَمأ َنْيِزَلاثيوق ننس ناتفئأطلا تلّتت اة هيلاهعنر هل ايبا هنامهلوقل
 و ىىو د 7 3س ١ 7: »© | ٠ه . ه«ه 1 ءاصد ما و 2

 ميس حجوا محلا هلا حسب هب امتع ىلجإ ةيندنةعمجلار روس نيبلاغ َنيرهظاوُسمْصأَ ظ

 هكلم ىفد ويك ٍزْيزَعلا هب قيليةلامعمهزنملا سيلفا كيذا رثكألل بيلغت اوركد ىف ضل ىفايَو ٍتِوِمَملا قامة از ملل ههزني هل
 ت0 ل

 هبا مَع اوْلْمَي لق ىيل ع هثدالصر وه ْممْزَق لن ايانك ارقي الو بتكيال نم ىقلآو برعلا نبيل ني تعب ْىَرَزاَوُم دحنصو
 1 وب سس علا ك0“

 لا مث تا قرات م ىلإ سا وف م و م وةك ور

 امهمساوةليقثلا نم ةففخم نإ ةماكحبالانم هيف ان كَمْكَكاَو نارقلا ٌبنِكْلا ومْميعُيَو كوشلا نودهربطي ْمِهْيْإَربَم تارقلا

 |: 8:م نيتالاو هنللءارييمالا لفل َننرَمأَ, نيب نيب لاَضل هكيج لد لبق نم الكم هزاو افون
 لامه ثوعيملا ةباصعلا ل ضف نآيب ىف فاكمهلعر اصتقدلاو نوعبأتلامهو لضفلاو ةقباسلا ىف ثمكَروتمَي مأكل «ثدجب
 ٌوُهَ هبلي نموريحت نرق لكن ذل ةميقلا موي لل نجلاو سذالا عيمج نم هياوتمإ ورا تكي نبمده نع نم لع اهل وص

 ولج نيل لَكُم كِمِظَعْلا لْضَف اود هاو هعمركذ نمو ىبنلا وادي ْنَم هيت ْلاٌلْضَف َكِإ 4عنصو يكلم ىف تيكر
 قأبتكاى' فن ل عرابي لكك هباونهؤي م لذ كلة طالصوتعن نم دري امياداعتمل اى يمت اميل معلوف يزل
 كريدقنافو نهم ذلاي صصخلاو رح هيلع ةلناط عئنللةق دصملا رايلي اوبَّذَك يَا وعلا لَكَ اهبهعافتن مدع
 اوتمَحَت سال نود نم هلي ]يلوا زكام نإ اًوذأم نيو اميل  نيرفاكلا © َنْييِلْا وعل ىرْبُهناَو لثملا ذه

 فل

 ع
١ 

 1 + دوو ةهعميوف اه دش أ صارم كويل ب دةمدلصو وم
 5 هلداءايلوامكتمكمعز ف متقدص ناىا ناذلا ف سيق لوالا تا لعن أط درشلا هينمتب قلعت © نبق نضمن َنِإتومْلا

 ادْدِلَع ُهْناَد مهنكا زل تسلا ىنلاي مهرقكنم ةهْيِرنَأ ْتَمّدَق امي نأ هيوتمتيال و كونمك توملا اهو دبمو رخال رثكي مق داضوالر# ىف 0 نو 5 57 وص مصار و بد تراك رب ب كايا عاب الع ةرخآلا عيوب 507
 ..[وتررا بولا نكن اكن ميتال عاملا يلع تىوطعملا نيس لل ضب: نس دروما ىا ل وقع 5 9 7
 م 21و نسال قل ملدا اعالج لجو لصعا نيل الج لك جربَيعل 0-1 يلا ىم ةريدص تاّرلع

 هجن الامام لا: و تيشلاو (الساىلا قيس ىا مسار تيد ارق هلل /لمب نيل | همم 000 ٍ
 ظ لجالوا لوح عنود وك نيام ىف تل ذو مف ذلو ميم نما | راض منع اسيا 5 [هةعيديس ان رى امل ىف نيملاشتئا دعا ف اضإ ىراصن ىف اضالا نا ىنعي لاس نلالاصنالا ها ذوق
 071 يعل [ليثو لضغلاو قباس رو ملل ىواصا» ادام يلو لوصحت عقوتم ( نفل ىواصإ م او ماكل والا عو بايطلا مقر واذ ىلعف#/نيراصقارنل فورة علس لإ

 مس ,ماظلاف صلال 0 انك فيك سانلا قرتفا ماسلا ىلا ى سي عفر ارث هريدقأك وذم ط بر هفلاط تنماقل وق
 0 دوب (ىقشأ | را ناكتملاخت قرف قرف ثالشموق قط ع عف راد سابع با نع ورو | خاىلا ةفئاط تنمأ
 ميول نيل كمر نوم كيلا رق نور قلاش يم از اكسل ارت ركل كك البس نم ءر اضع | | عيتأو نونمؤملامسدرعفرورلوسددسلامبكن الت لاق هد فو ريا عف فرشلا نبا ناكتلاخدقرفو عفاف
 ل اقمو ءرمراعرلط ىرجتى ذلانيرختلا يضف نيعلاتلا لعىإ عراق تا 0 اواو انتقاف س انلا نميلاط رف لك
 37 لمّقلا مول ىلا نييلسلإق لطب ميل و راع سف كل ورعلانكرازتخا (سراشلا ن مازن و لا ناك :يزلاطلا تلتقافزو هت قواص/ةيالاارنما[ك يذلا امرياف اعتق زف نرفاكلا لع هنعمل
 قلاب ىلا س انلااس و عرراييطغ زم مدان يعامل وتب صلال يضف لإ يع اذا اة ّتعالا دندن انيرياف ىاعت رق ذو ةرؤاكلا لع ءنمؤملا قفلا ت هلا ضر ّملا ثمعل حو رفكلا تربظداك ا
 | مثنودا محب اتلارول نو نيعب اننا ى يرض ت يش |ذافد ري نرش قل كلا ت ين ازطس وب ناطور لعل ل سم إم صنت قر اإل لا سينب مأن سدت عبساو لاف عاب انك ملا
 سيدار عدي ن كلر ظيامذ عراشلاوموم اذ لاوالاقطلاب نيعباتلار بن عام اضغ تب | | ليف ازا معباوراص ىا نب اطاوعجس روق كسك لج ؟رلوسرو هدعر الم لسلادي
 طوبلعراققالاو لاقولفى بلر بيلا شدي م نايب ىف لب فيا لاء معنا نافل كلاي ىف قايسلا | | سس لمجد نم نوفختالوا حا كوفابال مب | مفادرعاوقا ىف ريباك يبلا فى نوربا ظل تلا نم

 مف ناكل ى او ريف لضفالا ني الل ثمعبااءال بقل ملا ىلا مبرعب نعي ماع رتلاسد نون اب فرقا اعل مو لجإ لالا فاو تول ا
 مسواورلمرفمالراثلاب صييغخت اق مالس الع تعد مم ئانيرل نيتمالاوف ثمعبلا» نايا در ىفو لب ىابقبم الا عزرقعسك_ ىواص»» بكون وبينا نيفلكمل ىف ا ىلا ةراشا يفض غال نم ين
 . || اعسعبلاونسسمالا ىف ثسبلا نبني قرظزما ىف سانلل دفاكذ اك لس اادو للاعتلوقالشم قرطنلا شااسيالف | | -. . - ىوابما» ل ولم اعرصقنر لع[ طيز مئتاملاعفو بتعب سددقلا لوو ثداوح ا تافشيرم
 ىدتلاخنا يؤم لبر ظلا ىلع ا نوب سييفابب ماييقلا ىا ارب لعلااوغلك دة وج ل2 ”٠ نيالا لا لاو [سفنا سلو ايفل وقص طوو فم نم لزخناو لوقت ل ذلو اهيا ى ا نييمالا ىف لق هثل
 اولا ف تيررعتلا نال_رفصو لما نيعسريف لعاح او لام جبال! ليعنلوق سيل ىواصو لافملا - ىواصا»,ر ميلا تعيب ثني ير !تهر شك لكلا اكمال وسر داعم اشم نديمالا ىلع دراما
 نا املوزن بسمو (لاريلع دم ل ىدو ةيدومدلاباواسمتى اددإت نيذلا اسيا( اق حلل كسس نيبلا كم | | عرفي دوك ىلا ىلا ءأيبنالا بسك غل ايمان اماناو مش ايما يرش اوما شق
 تالت عب نامي مل ونارمان أوومم ناك م لا نجلا ىف لجتيي ال دااوعواو هؤاجاو سنان ملا اويعزررومبلا ثدي نيزلارتمال اهلا اوك ا لال ىلع تبانكلا ةناعتسالا يوكن دعب اريغصلا
 1 وسلا زلت لا سوم الاف عرور ليلداب لوقلاوب مفر يسن نر ةولطط ودام يلا هيفا نأو وكنا اةرابطه 2010111011
 با مده انمدا نقيا نمنلاف ةزاث لولو وسل «مابإ شيف لاقت زتكاو بذكلاو : وأن يزن مفصمبب اوظنب لاو نيالا ننكر رخأى ف شوبو ا نيم الاى ع اهطعرورجمذاابردعا كامو

 لادم انونمتت الو رلو ٠١ ٠ ايلاغ توما الريل لياطور اللا هرارقىب يار املا رب نامي سلخين ا
 زؤر ذاكاد لزم لامر كلعونقلا فال ةراشا لا هوني ناد لق تيفو 5
 . 1” ابافملو

 رج رديف راع نلوم ا رتحي/ لرخ الدلو ىلإ لعلى ف بيو صن اعقل ىلع فطع بس وصنمن ا للا شلا
 111011111111100 ظ



 هلع ٠ 8فىينا .
 بم نوقف ||

 ١ 6 ٠ مص و2 / 9 بأ” هه «ود و 0 5 ىذا ١ راو 2 -

 ينالعلاورسلا ةدْاَهَشلاَو يعل ولع لإ ندر مث لبق ساز ءاقلاو كاك نوُوفتْئْنَلا تْوَمْلا نإ ل5 نيرفاتكلا ©َنيلبْللاَ
 دي 0 5و و ٠ هل :ءاو ثوار هر 9 وم 5 0-0 3-0 ا رس اقم حس وروما سد و

 | ىلإ اوضماف اًوَعْساَف حملا مديْنِم ىف مب نم ٍةولّصل َىِوَون دونما َنْيِرَلا اير هب مكيزاجذ © نرَبَْم زدنأ ايوب
10 

 ذرعا ةولَصلا تضف دل هوادقليخ هنا © نلت دك زكي كل كلقعاوكدتا ىلا ةقالصلا ىا عار

 ىبنلان اكتوزوفت © وحلت دكلعل اريدك اركذ َهللاوُرلَذا وللا لضم نم ق,ترلااولطا ىا وُهَتْبا و ةحابارمإ ضر
 محررشعىثاريع نسويسلا نم ساتلا اهل جرتخل داعلا ىلعل بطلا اهمو قل برش وريع تمل قف ةحمجلا موببطخي ئييعانتلا

 . دم إيناس ةبطخملا يف ولدت وهلا نو دمهواطماه 93ه رول اول 413:55 لزنذ

 اب(

 ال“ ةريخريخ أ هتيح عل ا” 6 هقمروواوضفنا لغاف نم لاول, ريوس س كلغ 5 ع

 للاعتهداقزر تماىإ هتلئاعق ضرب اسنالكلاقي © نسقز كاريش م قرأت صو وهلا نق اونم/نيرذلل يا باوثلا 4

 هزتنسلاياولاَكَس وُجد دج هبل مختل هام هي ةايا قرع ى سحا ةيناثر نوقفانملا روس 01 وكاس سو اوت < 205 7 3” ده .وهر (أ ين هب ىهلك أ.
 و رت روع ا ريو وو كاب ردود را قرا و : ص
 هورصضا|ام ننوبْركأ نقلا نإ ملعي ُنَهشَي ما و هلو كَ ملعب هلل هلا لوس كنس عشت مهرولق قاد فدلخ لع ع

 اوم سميا رح هييفداهرجلا نعوا ذل ليس نع ادم اوصف مهئاموؤب اوما نعقرتس هيي ونكت ولات الاقل
 1 ا ا ع مسا

 يا 0-0 را - :٠ . غهو ور ك3 9 نع 2 سا و 5

 رتكلاب ْمِهيدْلُو لع مخ مف هيمهرفكل عاورقساىابلقلاب افكت ناسللاب اتمام مهامعوس ىا َقإكَنّولمْصي

 . ذمهماسجامظع نمر سهْناَك هتحاصفل ْمهلوقل ْحَمْسَتالوُمَي نإ ةاهلامجل م0[ َك بت 4615| 5ناميدلا "نوعي
 95 ملا ان ةيرعتمنم لقبمو ع مقر ع وس 8 0 لوب يصون يقتى ا سس ظ

 رل وك اطر ة رتمشخ عب ن دك ايفل ةلاضداناوركسعلا ىف ءارنكٍ اص لكتب راهبة :ةَييم اهمذو نيش !نوكسب َبْشُح مهزقنلا كرت

 مهلك ”هلمملَتف راذكلا كرس نوشفيم هاهو عُم م هءامد عناد مساق لذنينابعرلا نوم ادلة
 نانبال لاقي ق هلل واس, فلل ارائ ال تن ؤملا مضر عغوو اب نعطعلا نالوا نابل باهيوأ | الر تلال / بيطخطوعط نع نازل ءادنلا اذهب دزملا وة ولصلل ىدوفاذارلو سلس 7:

 قنالاف ااوؤ/'ناسنا لكل اقيدا ثيحن مز لال يمس ضو ا يوردتورو طلو يو م ارامو دار |ناذاداز لذانملدتيدعايتو سانلا لاو نافخاناكئ تدل عذرك, لعورطدرعوب نامل مقا لن,
 1/77 ءازول ايمو اين ان ولان زإر ملا لكس دجاذا قتاولبقا اوعمس اذافاروزلاى سنتا هرادعالوا نيذاتلإ م افرخآ
 لهالا ناذالاوريعلاف دعب ن منير شاملاءاطلنما نيو قنبر بطول عرلر سارا تلقون اكو
 فم نب نعل... كر ققاشلا معاقل الازالاو ىروزلان ع دش ا نبا هاورو ( منع
 دلازا قيياوضماول وسلس يراذؤلريضلو نابل يو راقبلاولالاك ا يفعب تبلت حلل. -
 ةولصلاتميثا اذا نييعس#'ثيرمع ف زك ىلا ذل عسب ملا مدار لاس يلو لاح لاو ىضما ور. ىعسل/ م
 وسماه لاك اهب ابن حو رشداركو ىلااوضماي كلوت ان ايمان ايدك ب ىل اور وعسم نين عد نوعستت قزف
 عيني لل عيردلو ذشذيعدوكرو عيبا د ضع نبا لاق هدقعا وك. ى الرق كسك, ماعلا لع
 حاكلالعانئرفيسيكالالاقو نع جلب مالالوهقعلا ىف لخاو عل سل ثلا الروم زعوان منع عيبا
 لوللاب ىوون اذا ماطمبزرعو ضبقلا مويا رت ريب الاو ما تنس ان لا ءولسلا و رت جن شيرحو ءرقررصلااو جرو
 فكرتي الادللا برامملا فد قان للبعد ور عبانلو للا لصرلان ا اور قرلاوورفلاو تاعانصلاو عربا م

 هيلا لام لاوزلإ نعد شلاو عارف رثاككي عما كاني نسل عيل ص خان اوشا ن عذرا
 انإعيرخاو قزرلإم ثلا لضفويغ_ذو دلصروربلاوراهاو ايدهتم لوعصلا صم الجزر اوبلطا ىدرلوق
 لوم ةوايعو ةزانجروضحن أو اينو بلطي سيل اقتل ل ضف م اوعياو للاعتد وقف اموفم سن نعررج
 ح4 ىواص» + ةراجؤأر اذاو قاع قل وزن ببس ناب ىف عرش ا ىشلا نيل وق حلال

 عدن كنار ناددإل كار ويعلق كلا اما ةناطوكاشلا لئلا يدور .ابوكادطلا لك با نيس مل
 قوروعس لبا لري راح ياور ىف و روعس نياو لالي و ةشببلاوشعلا ارش عى غلق نش
 ولع رنا لصوبلا ل اقف ةوسسل عبس الور شك نأ سابع نب |نكير ودرع نب الو مبتك اك باها
 قورديولا اكس طخلالبق ةعمب ا ةولص تن معن” كلذ نكد لازفلا ريس طض روكا وجر
 قت ريعلال شه طغأل بث ىلا ىصيب رسولنا لسد نايك نب لتاس نعليسإم ىف ؤلدولا
 ةراق فيلم مدنا لاقف ل ص لضرف ودي ل صقو بطني يعرذلا لولا رب, ذل كاك
 ىلا مدقف لزفئشيطخلا ليف سعيد ااونظلو سانلا عز توفر لإ لا هاقتلت/ دق اذا يجو ناك

 رثلا لوس كرد نوزما 5 روس ىلا ريااوضفنا رق سك لك( واصلا خاو ةيطخل لسور رنا وس
 ناك ال ةالصلاوموروصقم اء اضقنال زاب ةولصلا/(مدعب روم اا اونطم/ بطيز عش لس
 (لكك ألا تلزنو معقاولا هزي تعقوارف ني ديعلام طخ لبق ,رب الش م السالا لوا سكر لعدن: لص
 نورطقن ةراهتلا لا عبار اهلها لا ةراشا#ا راجت ى فهل لك: الع دازخآو حرطخ ا

 اذا هريرقت» لراملا ف لاقو لوإريضلا و إذافواب تعطعلاانيئاو بيطغلاىف و بولطلاو, ةراجتلا نالورللا
 جا تناكامبنالةراجتلا صخاغاوريطعروكهملاةلالملاجربعا تتر يلااوضغلا ..اوبلو الا اوضفملا ةراهتدأب
 نش ريقشلا نا عير يضلاو رفا لانزاعباوجربوطم بنل رق هلل + تاشلل فل شوز دنع

 اكصالوق اذلو عر اجالاب ىا عينميلوق كلش حس توقد رلوجبالو لالقتالإب كاع ق زري كأسنا

 يزن بمس يجسومو منامي او لوقب اول لو للف ىا تونك اجل يقومظالاومداولاقدوق ل رشلا
 زاطاو ميسا نب هابجمنيرجارما نم برها ناعيا داما سسانلامسوزاو قلطصل سا زغاررتلصر ا ةروسلا هر
 ناعاق ران الاب نانسو نيرجابم اب هاجم حاصالتتكا اهله ىلا نبسلاريدلاونلع ناكل انس اراضنالا نم
 مول يلطماررثلاو نسور طتنالا هن ايما ىلا ويب اديك ل اتفانانسرطلو نيرجاملا مارق نيل عن هايج
 /ويناقعسفناب را ذاق اكمل زال مضايا انتل اداه كلاي كيك ناقل اذا
 دين ؤ عم دوعن اوضغ ميا تضم فنون وو وطلال وكس الزنا ال نام ىف تساند

 7 همت س7

 ل رن ف ريا لوس كلا سلوق ناي مضتمم ليج را اولق هله ىوام م ةلروسا

 لرتعالاب لاف بردت امسي ر بلوك ن ميول يرلولوقي بيس زال لصناولانا ضارتعالا دامو ادهش شو
 نممهبولفى هوفخا ىرئارمالاف مناهج كو يسدولاق مل افلاخعلرق واصا» م اميالا انر عئدل

 يشل وداقتالا مالك قب طم, هربملا بارق يال [افندلكسةلغر تسلب هيدا ياللا ف
 فكل فلداد دقت و داقتعاو ركب اوكي ةدابشلاناالرم لولو كوي ذاك هامات ريا
 نوب الب الصا نام اش ل صير نيقفانلا نا لاقييامب ارجل نادل اونم ارم روق حلك
 هلل ىواس»«مولمباوزلو رسل اش ميا هانعمد ىرابخالا بيرت دنا رس اضياورفكا ىلع

 مب اد مبداهسا فارم ان ثبر اول دنا مش ك شخ رس ديالا يل يسر افلا ةرهنس/بمشخمروق
 ايفو راصوإ تفقس ناكرب عفتسا اذا ب سخن كالا طئاحلا ىلا ةديشملا بشار لاو ناعيالا نك يلام مامجالا
 . . . كراما» عرافتنالا مدع لب اوببشف طاح ا ا دنسا ب عذر يغ اكورتسماوارو عافتنالا اظن نم

 للرد وعكة هلل » هش هدر لأ ييسر غلاب ةادالا نما نلت لوق
 0 | ةراشد م راطعت قو ملك وبكى ا مالكا مو - لاثلا لوعفلاو لوا ل وعفم ص
 0 اول يي نبات تايه كل 1
 مر جور انسسا كتب أل زيي ىلا مايو حساب مدن لني نا نوبسك وعضو اودع

 0 بوي ل1 نياك فلا ىصلاغراغالل لس نوشغي
 ران ريتولكى اد ىاراوإ ايف ى ع بعرلا, قلعت ل زني ناروقو مراقب افلا بيلا ناابسكا
 لت: كرراسم امه اق ىا نول ايف تم امد عي كافكا عيا سدرك ل زنيانلا تمانع لا ىلا

 ترام قر فك اتي قاد لف باي قولا الا بعام

 | لكنارارلابسيلفروادملا لوقلا] نول دعت لا قرزر نمىا لوقو لايعلالئاعلاد هرهو ملئ او يتلا

 || باوتو ب امصاو ىلإ نشاء يكل منعاوضعى نوقف انما كءاجازالوق هلك ىواص»» ديري شع
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 .منباختلا ] للاخ ٠م ىثباعمسرق

 فيفنتلاولثتل ولولا لوس كروي نبر زعم اهل ليو! 5 نآهربلا مأيق دعب نآميالا نعترفرعي فيك توك كي نأ
 للروكول“

 .هرعماهفتسالا ةزمهب ىختشما مك تنل زي كرين مهو كاذ نعد وضعي نذل كيك سون ارفظغ ظ لع © هج ' 5 م وم دوما 0و را 5 9 3 .٠
 مس بحبي ؟ب؟ببسسسسس سس اإل او اوكا او تكي يخ اتور ايول أملاك

 راضنالا نومه رباتمدال َنْوُلَوقي نزلا مه 0َنْيِقِسْفْلا مْوَقلا ىِرسَبال هلأ نإ خل كلل َرْفَْي لاك رفْيست ئل ثنا لصولا قزمه ٠ 3 وع م 7 23 ١ 2 هر رم - ثنواأ س5 وذ 7# ىو -4 2
 مج ا يطل ل[ _ةء شح

 ى. ومو 1

 ةزارلاوهفقزرلاي ٍضْرالاَو توما ُنِيآَرَح هْنِيَو هنعاوقرفني اًُصَمْنِي حن يرجأهملا نم هللا ل وسر َنْدِع ْنَم لع اَدففُنُم
 7 رس سس عل ع 0 ف هذ ٠ صه فمك هورس ب 3 ص دوك وص مص سل ل رح و 5 ١

 رجالا نجري ةَئْيِرَمْلا ل قالك صملاونب وزغئتمىا َدعَجَت نيل َنوُلْوْعي 2 نوهففيال سيقوم نكحل وم هريغو تيرجأيملل

 | 01 2 تلات ىو فا
 هيي كلذ 6 َيْوُملْعيال نيقفملا َنْكلوَنيِمؤمْللَو هِلوْسرِلَو ةبلخلا ٌةَّرِعْلا هيو نينمىملا هب اونع دكا اهو ملمسفنا هياونع
 ل 9 جا ا تلا ع 52 رك بوو لل هود ب دم لس 33 ك وقرا 2و 4
 © َنوُرِشل مم كيو كلمتين َمُ؟ _رسبخلا تاوأصلا هلا رك ْنَع مك[ 5[ هيكل ومآ مكدضننت دكت اوبم| نَا

 اير لجل 4ك ىنقللولو ةدئاز الو اله ىفعمب الل تر ليف كنرملا ركن قي نا لبق نيف لكقتراك ند نازل ف ارقي 201
 هام امنع ىلاعندثداىفوو سايعنبلاقرجا نب © َنْيولبطلا نق نك ةةوكرلاب ق دصتاداصلا ف لصالا قواتلاماغدابَقَدَضأ
 َُ قر وس ءايلإوءانلا 5 نويبع كلل دهب اجد سفن كلا رجعي نو توم دنع ةعجرلا لآسالا جاو توكرلا ف سحا

 "| مو تشل ف امو غيم يزل شفت هنو تي ةيا دعى امش ةينلدوةيزم نيفتلا
 ا ش 17 ريما فيروس ع نبا نوع دبا دره نير عرما ت#

 كَم ىِيَلاوه كرْيِرَق ءئش كل عوهَو لمحل هل 5كْلَجْلاُدَل رتل بيلغن نم نوداميىاو ةلئان :ماللانههزني ضل

 قي ضْرلاَو توت ّقَح تربص بنولَمَحَتأَمدَاَو كلذ لجده د جيو مهتتيمي مث ةقلذما لسى مف يو
 َنوُرِصاَم هلعيو ضراْلاَو تويَسلا ىف مركب رم جملا هيل: لاكشالاّنسحا ىدألا لكش لكنا لروح َنَسْح 1

 "لبق ْنِماوَل َنْيِزْلا_ربح ابن ةكورافكاي ركتايرلات ادقتعملاوراوسولانماييفابب هرذُّدَْضلا ِتازيكيلَعدللَوَنَوْملْعتَمَدوأ ده لس ةهمهمسصصيصبفتس ا بلدشسنيس

 ناشلريمف كأي اينرلاباذعى كلذ مِلكم ميل بالعقل مك ءايندلا فمهرفك يوقع ٌْمِهِرْمأ لابو اوان
 أميدلا نعلوَتواُرككف دوري نجلا هير ودا 2ظتاميدلا ىلع تارهاطرا ججلا تمسي ملكت
 ظلام هف ةيآلا هه ترفق فان نمل ااولاقف هوفقرور_لااوكوزغل ادالااذا كاك دلو لبااذيلاك م : 7 20
 د ا ب لا ا او نا لع لع قرتعما سا ىتلا نم ةري دم تاّءيلع

 ناياوفكن الز ارداف ةدااور ردك ق لع بيو اسي ساوزفاهرتمرقورلز غل ظ و اراتمقلستى || | اوفطم ل وتطلس 2222 ل ظ
 بس انزالاا نمو ثم نوكيا ىتح زجل با لمي ميلا لرسا نلاشيدحل اف ل يلع ص خلات ردبيناورب ال قو دنا فا ءأم اررفتسالا ةزمببى تشن وق تل امس ل بوج ارم ندد يف طع
 قبس عرارؤالا منو تب نوكيا ىعرانلا لبا لم ل ميل اصا كاوابلغنيفر اننا لبا لما ل عشش بارع تل «انخماءاوسمعب اهقرتول ةيوتللانب ىبفالاو لصالا بسيى ا مايفت الاةزيلرقو لسا
 تنم م اد لزالاىفاميهس بكت وبر مقل ناتو اضيف جما ب لما عت بانر لع | | ل نيبطولا رالصتسس لا ةرئاد نس نيالا سغلا ىف نيب ال, نيس افلا مقلد لانا
 اذاش يعن لزالاىفاديدس بتلٌض خي فل ذكت ويد ؤ(ش يعيش لالا ايقشبستك عطر | | .ددشرملا بناه عتيل نار اعلم اقفدتس ا[ وبا د ادعتسا مدع لا ةراشامتلاىفوقافسلاوفللا
 رز ما إل يو انوي شدي صفو رولا وكدا هربد نامل دريد | ةولصليعىذ اءاذغتسا ناىرتألا كلذ وفيت ةرامالا نع ايلا غبر لابن اج نااذان كريس امابل ناكل
 سامر قلحلا لسا لو هلل ىوام لدبي لوريغيا لزالا فرقا نال قباسل يظن ماخاب لعل شو عراورالا ماع فر ونا لئار ةباص|مدعان لصتاو لاف و لدا تمي قوف سمن /لسلاو
 متل ميالاورعكلا نا ىلا راش هيرب نب: نعى وراك فاو انوي تلغي (نب كلذ ليم ديمو قاضلا لاو بوجي اذكولطصم ا ىنب ةوزغ نما دق هك هنااا عد ”رونن ملافانررشلا
 اف ىزيلزلا للاقو د طب ل عيوش رن ا نوس بال لكق ل فك ل يصف افلا ل لاعترمل لل اتقراخم قس نيلاكررسلاو ثيبد اعالاب تكف ةرورشم صقفلاو رج نبا ظفاحل ا ىجرو كونت ةوزغلبلا
 ليا نسي ورم نب اربصخ اذا تاولصلا رق إلا بيطخ» ليز: سمى قلطصملاىئبزوق
 رذنمل ا نبالو ةورلا ىلوقفناو رة هلك نيبلا لام لاوطلاو ءاطعن حرزيملا نلباييخاو اوفر لس ايع

 رات ور ركام اوك لاعاعزررجب نوهت مرشلاورلوقيلع ل يلد لاول لع انورفللاب تارا
 تدلع

 .انيفمٌل يع نبا نعى زا جرا ةاكلا ىف ازرع نات ا فاو ةزلولاىبنا“اونلا نع
 فك بيصحتاي ىلغءافلاو لاعتاقولخي سمن اهزلاو كلا نارلإ تعا ىلع ى نار وى

 ىلا بانا
 نيقلؤلا نسعاو لكدفا بلع سانلاطفقتلارثلا ةطفرقو «ةطفلا يلولدواو لل كلت لس ناين با لعرريلاقف تولادنع بجيل لا, لعمل ةولزلارإع بجو ا ير تيب يذل ل ارد ناكذ
 للاعلان ال نايااراتيمايارثلا ق لضرب نكؤل اف ديتسو لام قست هرايقخ او ربسلو رارقغاو بسك نئنلاو قرصان و تش ل( ةيزلا فانز رق فلي لطول اس لاقنرافللا بتي !لاريانافشل قت
 ازور نو فل ريطررقرشلا نال كلب راتفيم ايارلا قدي ذاكلاو_زمرطعو رلطو ردو زم كلذ والا | | دام نعدللا ين سابع ب !نكل قنا زيدو نيف ملا ف تلزنليقوساقلا ل ىف تزن يركع كانا اصلا
 نم روم نوكينا قسما نانا نا ليي ,(لكش ل عجز لق هلل م ىهتتأ ةدنسلال ب قير | | ةراضا ل فد بيطخما رمان دل ا ىلا عروتيلا ننال لد يجوتلا لبا نمو وكل مولا نإ لم لوبا نب لاق
 سانلانئشررجويد قل ياهو لعب لقت فارصتشمقدفالازروصررصن و شيلا ةروصطيو علا ذا | | ..ةدالال ىيبطلا تول لأي نيف منتي دوتولا ينل ين اصدرلا ةداالب تلا ىاهاوبتولقافنلا
 ومب امنآ ةونشلاو رهايساوروصلارئاس نحب ثيحن رطبا ةروصن اب برجا ةروصلا وس تاو ا وشم هيعيمطلا ةايحلانلا كالو امررب مفر اعط لب اج لزم سلا كال يري | ةايعرؤب مديل امتي تيرم
 تييأل تاناوهيل نمر يغوا سيلا ةروص نيمو تبوشلاةروصلا نيب تاق لذ ينم ىرخر ةروصل بشاب | | نم ةدئاف ىلع نكمل نم عورلاو يللا ةأيجو يببطلاو نسقنلا تومالا ل صح الب ورشا ةفرعم بمن
 ا هولا صا اينرلا ىف متر فلة يوقعلوق هيل لل عر رو نصا موش شبلاةروس نوللاو .مرفيلاو ةدامالاب ىزايمادوجولا قرصتلعمبطلاس رولا نواينم لالا عروجر لاى ىورالا تول

 لارعرعس رج ةفناتس ل مجاسفن لارنزي ن لو هل نايببا حور +٠ قيقتا وجوال وبل نيحلا معلا نوم فام اي ونعم لق اسنالا لع لق نال ةبوقدلل_لعتساو اطقلا ل يتتاط لال ب اولاو ةرعملا ىلع ل قي
 ضير يرالق هلك كبانؤيرشبانربىاهدعب وضل نم لاق از ظلوا رالي وزود نند ميو رشبلا | | # ىدانع»متيونلاق ايس ةركتومو الا اضن اروي نا: لاق مان خوي لب هريمقدقم

 دوري رص اسم شيئاذا اسي ىف يطل عم وا

 اج

 ا نب دون تلزن دق كالو او ماوز ا نمل ااونم ؟ن يدلي ايرلوقالاى ا تكد تهل



 3م - ءالثلا

 بك 6 نلف
 كا ماا

 ه+مقالطلا ه2

 مهنا ىاسفو نهم اهمساو ةففنع نأ اويل َنْيْزَلا معَ هلاعفا قمح © ٌنّيَحهقلخ نع ّعِنَع هاو مغ اميانع للا كْفَحَساَو
 روس 1
 نعل قر بلوف 1

 يي بيب ب يس

 4و ص مولكرمد”
 0[ ال6

 * و هتأيس ُهَدَعروليامياَص لمعي هذلاي نصوُيْنمَو اوما ةنججلا
 اني اْبَّدكَو ذرهكنينَلاَو 0ميطظعْلاروَملا كلذ نب اميز َنُيِدلخ

 مس

 وو ة سم

 رنيم نمو هئاضقب للا نذل ةَبْيِصُم ْنِم باص
 م

 رشا ونرى تارقلا رونو سر اونِمأَف ويبي ها لع كِل نوب ”١ اردت وأ ساو و هوس 9 5 ١ #0 ل سمس
 ل لل نق

 مهل هارثيلزأتمدخأي نيرقاكلا نونمكملا شي باتل ميك ةمايقلا موب عنجد هلي يجزي ركذا © كو
 لد انس

 1 ميس وبعمل ب سس سس

 زفات نِصْير خي نيلعفلا ىف نوغلاب ةءارق ىفو ُهْلِخ
 7 ايش دج اب نيتاينا وتو

 و

 ةديِصملاَنتِي ناو نيل حِراَكلابحَحا كنلوأ نارقلا ١
 مع

2 

 ىث لكي هللا هاهي عربصلل ”ءليلَق رأي هعاضقب ةببيصملا نا هلوق ىف ذأ
 . هل رو م ١ مس رس طم رف ككل 10 0 تع دو | ف 2024 2 12 ل تر مو

 © نوما لكي ةوملا عوده هلال نابل 2بلس ىلع ريمِيوت نأو لوول اوعْيطاَو هلل اياكم
 ادذما َنْيْيَلا امني

 نإ : كلذ ىف ةعاطالا ةيألا لوزن
 روم! نعةلغاشمكلةَيْنْو دك ]وأ كلوا نإ ©ةزجي وفعل

 ووو م واس ركل عوم لس كوكل لكأس سوسو 2
 بيس ناق رجول او داو اكريدلا نع فلخقلا قمهوعيطتى أب ؟ةٌهْوَرّلَحَف زال اورعزتل د15 ورزكج هذا نم

 داق اورفكتو اوهتصت و مهملع مكتارف ةقشمب نيلتعمربذللا كلذ نعمكأيا ممالك ثنا مهنع اًوُفْكَ

 لاومالأبم كل أختش ان عوتوفت الذ 3ْةيظع رجا ةَّيَمع خلا وةرغفل

 او ِهَت انا َح هئدااوقتاملوقل ةٌوسان ْرمْعْطَحَسااَم َهللااوعَناَم دالوالاو
 ان

 و ور

 افق أ وأوعمجا ,«لوبق عامس كيرمترما وا ْوَعَمُس
55-0 

 ادُح ةعلطلاف
 ه هي ع ةءضساع# "ةةعارإ # ةدر لا موفر وفد أر | ب 21 ع ا ل هللا در
 اوق لضنت نأب ءسَحاضرك هللا اوضرفت نإ توزئأفلا © نوح مك 21و5 هيطت عن قو نمو رمالا باوج قر دقم نكيرجخ كسا

 بيطنع
 ةوسلا يلمع ةيصعبلا لعباقعلا ىف ُكٌدْيِلَح ةعاطلا لعز اجه كلك هاو ءاشيإم

 أن ردَي هبل بيط نعق صصتلاوهورثكام ةئاعبس للا مشع سحاولاب دي ىشتلاب هفعضي قرم زوز[ ةنيصُر بلقب
 ُنرْيِلَلا هكلمف ٌدْيرعْلا ةيندلعلا ةٌدأََل

 هاتماورملا بلاني د: حيل نلغَتل هئاور غش ةياقدشع ثالث ةين دم قالطلا روس هعنص ف

 نذل الج لك قرهتعم ا رس نثلا نم قري رص تاّييلقت
 معلا ءأددامئزلا«؟نكرذلاعزرلوق ههلسا#س- ظ

 بانل املاومو نايعولارلاقاكه لبا مبدرلاو مرسم واس اوثعس ن لن ارلرقو نيل عفم لا ىدعشو بو
 باطخ مالي النءال ىو اضرب حاوع ضل اق كلبا رم اور فكن يذلا ل عل يس انيزلوالا لب لكل و ىف
 بطون باطل نارمياظنلا وركز ل لوعغموإ ضاع | نيبو نونمتتل نظواعمي مدي زرق لتس ن١
 نر آلاو نيلوالان ين يذم للاعترتلا نا كارب ىو ماع با نب هلل عرور ركنا رلا لوقو
 ىبلك ريو ُلظم او اظنا نينو وربع لكن يلب د لضالا لب اوم امسلا لبا غيبكو نيياو سالز نم
 رف عيدا مايقلا وير لوق هسلسس خرا ةييمعملا ىلا باتو ةعاطلا لب |اوث نيدو رتتتاو
 تمايقنور نباذتلا ميبرلوق هسه روعسلاوبلا ١!ازجلاو ب اسح ا نمدف ا. لال نورفآلاوٍنولدالا
 ساند ضع ن ب ميل ميلا مكب نايا عرور فو حراملا ىفازكندنللا ناين ددارر عرين بغت
 ناين يخي يلماز نال يفر سلعلاب و ءادعس وكول ءايقشالالذانم ء عسل لوزنباضعب
 هد د22 م ب. د ٠٠ ءاهيغ رايق اطولاكولرانلانساعسلا لزانمءايقشالا لوزن نوك
 دونما نسفيررق عل # »نجلا لب اونبيفل لانا ىف ريولويسفالاو ةريكمتلا ةداعتسالاابقف
 رانلا ني نموا هل رنص زن اير فاكملا نوكو مو ةروسلاء زي سلع نفر اي كرس عاؤتلاىلا, ارزيدلشا
 نيب وق هش لج برص باب نمر مغو ل رورسوب لب نم دره فن سيئ قالا ى عت اول
 اراهكاوثاولر الا ىف نموا ل زاتماوزمنااذارافكلا اف باباكيسل ل عافتلا نا ىلا فلي ءاشا ا كونمؤملا
 رانلانمورعقمىأرالا نجل ري رين ما شرم نمذرخ سلا رلاقامو رولر وسلب نينئؤما نيف يل
 «تكح  ىواصا,ةرركوا وزي نساول ينج نمد عقم ىأرالارانلا لضير يكن ماروكو اوزنل ءاساول
 ربطيلالدالوقل وي ناب بطضي الو تيقيف عاجز يسالا» تايفللا تب اصا نعلق يسر شل مذ ن ف
 رطتا نيرع نمو نوجا نادر ان لوقو عرتسيلو منيل لع وردنا دانكن ويفتلا ل لو اغسو
 رن اه نوكت يطل الي اب نوكاكيبرتلا ات مال ىلع صدور أضعت كلي نيل اعلا برز ]مهقشغاو
 وا نوجا ررياانا ور شدانا لوقي تح د ديصملاء ع عر اورس اللا لك دبل وق كسل شر ا« عيطلازع
 نوربيبعمن كل ءأطخا يور ئطف#ن يكل ب اصاام نار بيتل بيو لاو ةعاطلا سدايدزال شب
 هرمقلرب اب زمزي شزقيلوكن اف لوق هلل كتر وفرق ناو يطعا نورس نتا نارام
 نونمول الكوشي لوقي لع د توزحلا لير ليطعت ا نناوسر لطعامناف لوقو انلوسر ىلع ساي لو ريض
 مس يلوا اهب يطتماووب لكوتلا فال ىورلا سوات الاوز الامظاوبسد ميلا هلاهتساءاتملا تا لك لاتنام
 ويكاد عدور نصها نا(لين انا زنا فد رجوع ز دا حم لك ملا بد يتو ريفي مالم اظذ اننا ديا
 / لومار داولا نها الا ىو |ل9رلع لا يل ال نموملا ناب نونصوملا لكون لعو

 اوواراو رملس ا كم لب نم وقف تلا هدب تلزن ابكت ند اح لاحلاو ىكدخزتلا نرخ ا كلذ ىف بآل
 نيرلاىلاوهقنرقس انلاوإو ملصّملا لوسرلا اونا ارانب د الواو جاوز ا ىلا زو لعرتلا لصونلااوتاي علا
 ناف كسل لك«ربالا هووفنإ لخير وفغرثلا ن اذا فصتو | وتحل, لا روق ىل لزنف ميو عي نلاومب
 رّثلا لص يلا ىلا اكس شلا كلا نب ووك 00 !لوزث ببس
 "تمل ”رغاو قرف انعرت مي ا اولاقو هوفقووا ؟ وزغلادارا كاكا داش اذ هرلوو لبا ء اقنع قلع

 ا 21 مزعل 000 نور طي ف 0

 هندي عضتعرتلا ضر علاربذ سالسرلك ىجد نسايعن با لاقو ىرسلاو سلا نب عيبررلاو ةداقالاق
 مكتاطردقبر تامتالا ل 0 انمب لوقي كاب يلا
 ىضضلا]لذو ىوقتلا ما رع ىلظنو لاقي نإ نسكمار ىوقتلا و ارعسو لا [س فن ثلا تعليل ناخ
 ىلا بلا جر تاق تشل! اوفنا وقل ءؤس نر زوق بل أسس بميطخلاو مرور ا» ةعاطتسالا قوق نوكيا
 توفلو رش ارءت مرو قاوم ذل هلا موقلا لع ىرسشن ا .ئاقت قتدثلا اون تلزن الجيم يعس نك ئاع
 2100 : طاوله عاتقنا
 نوكيافإرلاءاقب عم اهرمساو نات مزمن ال ليطقو روميو | رف عب تعنصلا خو ااسايد/ كرب
 ميربس لوقو بد مع اريجواررف سقف الإ يوك يعفو انخيسو كاوقفناوبيوردالا ب اوم قولو كامعب

 نيرضومف|رخقافنالا كيور قى اشلا كا يخاوبتنا لو قل فقالا يخاوتماو ىار رقم ل عقال وغم
 دنا متارلاارخائافنا ىاعافلاو ىلاسكلا لوو مو توزحبراصم تعز | ثملاثناميبب ىلا لق وو :

 قوبن مورو هلكت لبا« ريل اوقفنا ىلا اوقفنال وقتل وعقم زد( ائلا نييفوكلا لوقو لاع
 نك اورتن ب لىا ةءاقىفو دوق هلف روتر سم 7 | تسارو ندد افلا سمنت

 ريما وعبسى ال شع ةدصاولا دسك لب اهرب تععاضي ىاز شع ةرعاولاب ليعفتلا سري ضتلاب رفع ضياع
 لك لبان عسستما دبع كربلا لمس ف ربلاومان وف نيزلا لخالاعترزرقسلع لدياكشكاو
 لن يفطما تداول نما كالا ل خاشا رو وهل لك تت لبفس
 ما ذإرلا زوق هلل ىواص»»ىل الا سل نال ىنلا ب اط ضعت ارناووي يقل يي سم
 قيقحب طاوم اذا يقحتلاضيارتمال باطخلا منيع( اطر راهنلا ص يصر هبا. ديرب
 بانا يطاخلاب يلفل فقم يلمس لفتو مب ارا / او ةولصلا.لعوارستس | قرط باز لو
 يالا سنس رب قى نا اهبإ بى ال اشلاق عم او! مب/لقو اا وقو كضاو تن تقل از علو
 1 م اشكو

 ار افتلا لا ىف خو تركو تييكاوطعا نال 5

 لوز بيس ناك وق كسلا واذا



1 

 2 ميني حمس نو
20 

 هم ق3ولطلا 1 ' م

 هية سمت يل رهط ىف قالطلا نوكي نابأهلذ ذل نيدو َنُهوُقْلْطَم قالطلا مترا مَسيِلمَقلطاَذ] مهو! «يعبأ,ةنيرقب
 و زم ف هرعيما كَااواهغاف ل بقارحج تلا هوظفح ريل اخلو ناضيثلا هاش نب اع هفيالص ةريسفنا

 كإ 7 200 00 5 ءصيم ها أ حرب 2727ه م3393 كمة ا 5 معمل“ و روح 2 -- اا 0 د د م و ا
 يدا تيزيبى ا هوبكو ءايلا قفل هوم انزوَسَبنْيَيْناْلِإ نهترع ىضقنتىقحادزم َنجْرْضدَوٌنِهتويبَن منعوا هيف

 دعب تر هللا لعل ردد سيما ظْدَقف هللا دود نحيي هللا دوْدَح باروكنبلا َكّلَيَو نهريلع سحلاةماقال نيرخف ! دم رو دو سلا 52 ل ل سد رف كس صو لل و هر . ع كاس“ ى سبا مك هذ - »د 70
 .ر هوعجارت ناي هُوَ نه رعءاضقنا نيرق َنْدهَلَبك لب دنيتنا #دحاو ناكاذا مذ ةكمارم تايم قالطلا

6 
 ص

 و هثِد 0 نإ يفوق و 2 ل
 ىلع رْكَِق لع ودارت و ةحجارملاب نهور اضنالو نهتلعىضقنت ىقح نهوكرت | ٍنووَحم نُشْوقِر كَ راطربغ نم ورعم

98 0 
 لعحي هللا َقَتَب نمور ميلا و هاي نمي نكَنَممي ظَعْوي كي :هلواياع ةومشملل هل دلي هدا 'مَتاَوقادضلاو ا ةعجررلا

 1 ب وع سس ويس بسم 1س سس ا سي وس يس بمس صح سا + و 200 اا ا ا ا ا ا ل ا 502

 نإ هيفأك هينحوُهُف روم| ىف وللا لعْلكَوَعي نمو هلأ برطخي ب ستبالثْيَح نم ُدقدرَيَو رإألاو أيندلا ركنم باجر ام يا .ءاسذع ود 9 ه ! كة مود كرمه وم 2 5 وس 5 ةاطوم م سه ٠ ٠ هلل 7
 سدو 7 ظ 0. هه ىلع هلت - اا 6 هد ص ه 5 5” سام 9 8 50 ط 5

 نسي ناحضوللو ءأب 0 اناقيم تارْرَق لشيو ءاجرك ٍءىش لكِ ُهاَلعِج نو ةفاضالاب ةءأرق ىو ىدارم رماها هلل
 5 ايي سس 0 . ١

 3 5 5 ١ طص 2 1 هو ا البس < 5 5 وووص طسيصساس د يصلان

 ةاشأث ىهتدعن نهرغصل نْضِيمل نوره يسمن ريق نهةدع ىف متككش مَ نامي نم (ضيجلا ىضعمب ضان
 ىم يبرز ارا اهني ىف يو

 رسو ٠ + نص ٠ - م و - ١ ١ .٠ . ٠

 كالو واوشعور هرش !ةعبر !نيمضنآي نصيرتي ةرقبلا هيأ ىفأم نمت دحف نهاد نمهجاوز!نهزع فوتملاريغىف نآتلكسلاورهشا

 [ييندلا ىف تروم نصل لحجم قنمَو نيا نعَصَين| نهجاوز!نهنع قوتمو!تاقلطم نهرتدع ءاضقتا نهج لادا
 _تتاقلطملا ىل يهون هرج هرم ظْحيو هيا هنيوكمللا قي نمو مكي درا هكح هلارمأ ةرصلا فر وكزبلا َكِلْذ قِعْفلا 00

 | نال الج لم قربتعم ارم (نتلا نم قربي مج تس اقرت
 0 ل ْ

 0 يي ل ا ل
 لاقت اكرضالارينم تفرع .رألو هرمو ىنلاوب يقع طائل [ل صحو باطغ جوت ىف ىلا لايتعو
 ناومو عمار لامتحا قتلو سنان النا ىلع تالاتحا ثالث فلا نينو وأما د شال لقتل
 لصّنلا لوس ناارلوزن سس 2 ايظعتهمياز يفر اخو ملوك ياعرشرا لسى ثلا باطلا

 ىواسص, ا ىذلااميا الع لاعترُتلاءلزنا املا تت أف امنكلا ىضر يصفق لط, طك يعمل
 ىلع ترتب ال ئشلا نال نمسعل نبي وقلطف لوسي زوجت زب ىلا حبت ارناو قالطلا_ طراز
 هل «راتالا تاوذ نبءل مل اءاسنلاب دال او قلل صاح يح ص مولا لو سفن
 هاورالق هس كارز سم طوف قالطلا ولين إب رطلط د ةرعلا لوا ىف ىا الوألرق
 لا لوسي يف ظيزتف ملص ئلا لوسي درع تل كؤف ضئام ىبو رت! قلطد ار تا نك نايل
 داره ار قطن طناوا كب ازرق طوابع يل
 ندر بكن ئوتلطنراسنلا ري قططاذا ىلا ياي لسور يعشن! لصو تلا فد ءاسنلاابللطتلا كارلا
 سى كاضمر ن' يق ايلا شدت اوك بعل تالبقتتسو ير قتل اق ضيباب ةدعلادع نمو لمتنا
 ىروطخل "” ةقرلا ل مدقو ىقاشلا لا لوقرابطالاب ةرعلاو ؤينعرلاانماما لوق ذو
 انزرتنس وا وسل و فر اورو دن انزل اع رن شور ى |هزيسوارلوقورش هوان تنهب

 , نحو ىبشناو بيلا نبا وسبا نى ورافكدحلا ماقال نر زرق سكس مران !انعسو
 رابعا نحل ازرزابظوروصنمنيريوس ىورو تسول لازهغ ربو ساي نب اننا ا هادرد جاو
 .مورامو بحكي ىلإ نك ىدردله يامن بل ستف أمن مز حرب اذا لعرلا لبا لع ةزراورهكن ا شحافلا
 ركافاو قازمراببعهاور ءضخئاهناوكم اهتدعءانوقنا لب اهشم نم يور ني لاك شما نعي اشساوسليقو
 ىيشنلاو ىنخنلاو ىسحلان عديت يربك هاور اذكم ازنعجامزوت فشل ةةقيطصولا زها ررو قتلا نك ىدسو
 كلا يجيالوءالادمت مث اينيو لسلا نمر ذك م ذأنيب# نيو حج ل الاي دإرلانلا ناو
 ىنكسلاو رةفنلا امنا لوط شرع ىف سيق نب را نك ريطلاو محا هش فو ار نخ ةافو تلو ةنفايل

 مال دال لا نقاب كسلا ببسوا نمد نيكالو وقول يلا ذاو جز ايلعب ناك موز لع
 ةدارا عى | هعبح الاب ن/وراضتالورلوق بالي كلؤوكو صيف | نسل عت بق ناك 211

 اررمشاو مل اعرفك دن هلا كتل دع وا وره ش اوراق هل خس: ارتد لوطي تزد قالطلا
 باف يادملا بحاصرب عرشقد 221 بيد نكوبو ترافل ربو /روثاشلا نى ديمو علل إذا

 ملوقلوبجا نعبر بودنمداهشالال خو بييعتلاىف لاق نركب ريمان و ىرب ازلا ىف د ىدحالا كليم تيا

 لا

 لاقورمالإ ماظل يلق يقاشلاوركن يا ورلادع ىف ما /ادلا معلا ف دابا لا ببتو اور اتا اوروشاو
 2 ةدارشلااوميثاو هلل ,”دارشالا ىلا سفن دججيلا نارغالا لوقلا ىف ىقاضلاورج و ءضيطضرلاو كلا
 للاى رواه دالوومشلاىلعرعلا نمر امل ةدارشلا ادا ىلع ثمح امنأو هيلع د ورشملاالورلووممشسملااوارتااو رجول ى
 ىداصو# ناو اشفل نايزداكمرعبا يره هش ى دل ى زل ولاول كنف العر ئامثرم اثنا لري نا لرش ولى
 رشالسلا لوس افالاس با كولزلا اى جت الا فلان نب توك ن ا ىدر غادتنا قيمته
 رضع اب لا ةوقاطو لوح كورلا قنا كل او ةراسصلا يل لاف قالا ياتو بز سسا لاق لورد
 هيل لس ورا» تارك انتا هدعلا | ينكل فكل بالا نشد ايرعمو بايلار تب ] عرقا تي وم انيبف ل مضف

 ويلا نس ررقملاو مو بسنل اب هرماو ارنونم علا يلا غلا رولكس رزرعلا نو ورملا بركس ركروق
 "بخلاف ازكوافلا لو ءارلا ب صني يبا ةيلزفو صفح ةءاق ىو فاضالا.ٌةءاةفودوت هلل ل

 راظلاو ربما ذل اااورع 1
 نييفولاو ماع نبا ةداقىى هايد ةزمب,رلوق لكس كولي شلا باوجمعف لوقو ريطرشلا لمار نا
 100 01 ضحي م ٌلاذلاو لوق سلا بييطخ» هده دارو ةزملاب لذ نولاقو
 نيدعلو ا لوالك به وررقف  هوزحو زا ب ضجر ىف للاورلوق نيديس ايفو سر اشلا هرقل نهدنممو رض تبم
 سولع رش باول ىلع تيوط عمر ليقول نمرلسوا كلل ى ا اررفسردقي نا ىلهالاواضيإربشا ثا
 هيل نوطع ا وز نبل نير بخ ا ططسوقايذ رثكاو ان حاببحو نحلل برع وقيل عيبا نكبجناو تاولا

 لمص »/لوالا برع هتيم يارعاف شمل اللاو زوق ى ع ووطع رضع ليلا لا لوقرس طا وأ
 للصالات الواورو فش ىدواصا َةريغصلا اسمو سي لا ءل شم نايل اوراق تسل

 وا تارلطم رزوطمسلو الربو ىلاشلاو لالا بج مضي ناو ىلا رتب سلم اوامشم
 نإ ذلاو ىلاوت رق موكب غرادقو نر اوزان وسلا تالطم طاوس | نبتاوزا مذ ى وتس
 لق نكرم اوم كلذ نكد وزن فازت تو ربع | عر | نورسفلاب ىصيرتب اجاورنا نور يو رن نوفي
 معي تعضو يبس نا ىر اخنبلا ىف نيام عضي نا وو هلم رعساولا ٠م دعس لد وعس ا
 جسنب ا نع الا ةئادولا هاوراملو ىو درت لطرق سور عرسال سونا لاقل ادلب اهز تافو
 تاز ىرصقلااسنلا ةروسىل دال نلا تفعالءاش نم لاقف ندع نا نأ شن ل وقال عنا جادا
 ظ بكوب هرقبلا ةروسرعل

 و
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 ةنلما ىا فاضوريلفتو راجيا ةداعأب هلبق اهل دبو!نأبب ف طع مكتعس ىا ْرْكَلْجُو نِفم كتكاسم ضب ىاٌرثْدَكَس ُتيَح نت

 وص نى لراسو ر 1 5 5 ط2 15 4 ىلا رس ف و وكس ل كر

كنم نيدتفمف ةقفنلاوا,جورتلا ىلا نجتمف نكاسملا َنِهْيِلَعاوُفِنَصِْل َنُهْوراَصْتالَواهثود اد لمككعس
 ِلْمَح ٍتاّلوأ سل نإ و م

 . -رهزيبو وكادت ءعاضرالا ىلع نوب نو نبزنهمكدالوا وك خف ن6: نغَضي ىفع نياءاوقننا
 فلازم بالا عتتمأو عاضرالاؤ متقياضت و ئَرَساَمَت نإ و ءاضرال للعم ولعِمرُج | ىلع قفاوتل ايدالودلا قح ىف مج "فْوُرْعِمِ

 ْنَم و ِهَيعَس نت َكَسْوُد ًاعضرملاو تاقلطُملا ىلع َنِنُمِل هعاضرا ىلعرهلا نرككدلو 5 ىرخأ بال هلق هلع نممالاو
 ارشح لا لعتَعَس اهنا [مالإ امنت هللا تِلَعلال كردق لع ىلا ءاطعا ذل ونفي يع قوص رو

 رم نعاهلهاىشياتصع ْتَمَع يرقلا نمربثكو ىا يدق نم مك( ىتعمي ىا ىلع تاخورجلا ناك نك حوتفلابهلعج قو
 1 ا ب ع ع و سس سما

00 

ِ 

 ١ 7 ب و ” ار هلك بى 9 هر اورام _

 وصو عيظف اهمذو قاكلا نوكسب هارد ياَنع هيلع *انيِرَس ايام اهعوقو ققحتل قمل ناوورعألا ىف اهليَس ف هش دامي

 دنيعولاريركت 'ٌنْيِرَشأَبَنَعمُمَلْلاَّنَعأ كالهوار اسخ هشام رم ُهبقاَع ناك: هتيوقع هرم لابوه نور انلا باذع

 لْوْسَي تارقلاوه نرد هلل ُرْئَنِم دل نايب واىدانملل تعن وُ َنَْ لوقعلا بانعما ٌةيابللا ىلِوأَي هلانتاك بيكت م
 لبا رس 9 النك 57 اهسو ١ ١ صسر 3و 0 . 7 ش 8

 أحر نفتامك اهرسكو ءايلارتفب تسمم 531 ريكيلعاَولْكَي لسراو ىار دقم لصقي كتلصنم ديغىا
 ١١ ) "ع ير ولسا 5

 تيجلضلا اولِمَحَم اوم ينل مل 2:

 مور ع( ١ و و مرر كاناهت يدش اضن اس ال رك يوكن سس : ل
 لما للاي نموَي نمو _رفقكلادعب مهممآق ىذلا نآميالا ْدْوثلاَّلِإ هيلعاونآاكىنلارفكلا تدل نم لوسرلاوركذلا جيب
 هس سس سس

 رم سوك واط عم ص 72

 مطقنيال ىتلا ةنجلا قزروه اقر لة َنَسْحْنما نبقيك اهتزت نم يبت إب نوتلاب ارق فو كلن نكياَص
 ههمحسسس تل
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 هب لّزْني ضالاو تاومسلا ندب نهنيب ىولا مالا رنتي حيضرا حبس ىني 'َنملْتِم ضر نم و توه ميس قلك يزل زل اههعن

 ىلا لال ض يبل ن نا ايدعا نامعو ريو تنكس شين مزرت حل
 6 ا اكسس ضنا ينك شيك ن مان ام نيبزكسل هانم هز ا شعبم
 نمملابساكاو ىزارلا لاق اوي معي ىف نكس اد عاو تالا نيكرل نا ةرانكل اق تر اصنا فعلى ا
 ١ -- ١ ---.-.- 2 ىنعأاوواجيلاولاو ىولالاثاذلادامتيال امنا ىف انف اورتن ضسيح نب نكس مى عملاو لص

 ىركن ناك دمو يلو يعل رو كسقنا نكس ىلا حلا نع ن بكل اوبهسم -- ٠
 24 10111 ع يل
 تنير نعل ناراتلام ل معلو ارتنكمس ث رح ام ننس ىا نوح اشعبتس_ ضيرعبتلا
 7 ا 0 ,”بن ايزل نلسافرعاور

 و رسم ركل مب شال بك ول اررصملاب بوصنم !ىتافلاو جر اعزلا بم ذريبلا معا نورضملا كو

 منم ل رباف فلاش لاسم عجن لاقل اهني ينسي ىذ مدل ىف ماعطاو ىلاعتروقك لوسيل نا لبق اك مخ
 تزل تغنالوسناالاكزكع ال االوسركزاو لزم ا هرم قكل ولا نت هانطم درع لعد لوب ثلا ثلاثا
 امملاّسن لور نكن ا سراسلالوساذاركذ ىىلاشنا نم ت اضم وذم لعنم لرب نا سافل ثدزحلا
 الرب الون رك اسير ىفعمااوسم نون لا عئ|لاراتل تع لوسيا زف لوسراذار كاكا تأدقس تذمر
 هلال انا يوّياوق هرعبي اذ. ناالاىيرافلاكت ارش ىف يرجى ري نسدنعات ايبدالواتريك ماحرم
 !وضننلوكينلا عسانا ربع مقا ةلالدل الوبر لسسا ىارهقنمز عفن رو صنم الوسر نركب نإ نمل ناو اولا

 نرعلادام وريف سلا ل سونا لب الور فس انلا فلتغاوسفضوزب لوسراومزلاواوعبتا ىاهزغالالعأ | :٠ ٠١ < | نايبلا ناف لربلاب قلعت ءاراجلا قراع انرلوق تق ,مسءاتلاولا بس راو | +:

 10 كلا تايكةرالتنصد الارز نب لير م ىلا لاقل يرجو اضف 0 تر را ا 1 000 3

 تلعن ببال ثوطعم دارو نر ديصن مد قلاع ل'لئرال نددت ل لس لمت سلبا عم أ أ نع كذب لع لري زو: | ىلع ع ضي تعزو يش لا ةوقيطتابف ناس ناك نييونلسا 050
 مهل مهعمورمثرورج ادراج او هاه لا ىلا فرلإاةورزش ير قو شالا ن من شوو ريت وز لودف ا سي و "لع فر ىلسونلالاقف الش سلط تن السبق تنب راف ثيرعهريذلو لاجلاب قفا 5

 مق وف امض قابط حب تاوسلا نا ىلع وتم ١ راهعلا نإرع| نيقر, عسير تيل ىواص»» طارا ةراثاولاق لام ل كب مر فييصوباانماسا اربتؤاوريج ٌنيفاشلاو كلا ذخر ل لم هاور هتف لع 5

 ميل و ردا قل نمي ناك را لك وضل قو اضع حرس العرب رنا ىلع ويم اف كوالا اأو و ون ملا ةدمرارورم ىلا طقس هّفقنلا نا اطيل وطاب ر(لخما لهنا ولا ىف لاا 2

 مايلد قا اورتئاورق همكسس نبل اك ةريفو شا نويف نهي نوط يطا شيع انو مولا 3
0 

 را ءوض العلا (لشرالا تح اريل لعبيل بد ةردلا مسد كس رلالا قايل راو عئاشا لدللا لا رز يل ع ل ارق تشل! هريؤو بيطخ لام طرواشت اورما للكل اقداضبل 7 ُ

 تسيلل يا لم ارضع :قوزل قايط ابن ليثورالدلل ناإق نشد وضلا نودع ملاوي مسيف رخال عض ضو ت < هع ,رئلا يمر ىفثاشللاوالخنمورزحيت دنع ديملاب نيدالوا عر ليتسالا 5

 يورو هلكت ىراصا م ععيشلاو,لوالاواسسا و يبل ظفر اعلا منيب ين ءطسبنم ل ب نابل عراضرإرفنسلولا ملا تارتو ذل ةرجالا عفر نمابإلا عنتما ناف ىتعفلاو عراضرالا كوع الا جام 0

 /الاوءايسلان ياك فاس ئراو ير لك ب ضل قو اين |داهط يضر | عدس رن ىلع ورحلات نيش
 هوم تدل بدذو قويذر زن ضعي قوفامضعب قرط ل اوضلإ ل اقول قلض رينا لنض) كفو
لو 7 "و كايبلا جرو ل نكورؤتد ى راغب ىوراك لع ةلاورابخالا نال عئالا لوالاو ىيطقلا لاق

 ! لل 

 هتك نا لاق الورود اولاقرقكى ذل, كورد: هلظفلو ىقعلا نير لإ نكاذيرتلا ىف تي لم
 امل نس ري ا وسمت سس رد | للك بي نيرا عسر قحب نس ل هت نس رف اضرا
 نب نك ا ىلا قيرط موقد ا دو مكاحلادر ير نب اير اريل ديو ىوغبل فاز! لوري لوني
 لل مب لباد حونك/رونو ماك ناو ركن ننل لك نضل عدس لاك مش ظل سلوكي ف سابع

 نال هورطدهلر شك ا لاقد أعب ان ع ى خش راعا الز اشزللو عك دانس ققتسسبا لاق ىسيعكى لي

 رضوا نيعربخا جلا عض فوقف لولا ضي الل كلذ لاعبو ى رشا ءعشم بالا لب لطي لئأرسغنب
 -واصا" ىرخإ ةأرما هدلاولد لولا عّيرتسكى اري لعمان ورمل وعن لاول عشر الاكل يطب بالل لف
 ل قافنالا نيرا يري عسورفليارسعملاوسولانسدعاو لك فنيل انفلات هسلشس-
 قئشلر ول لقغس لراءر» رقاق علا رقزرى ١!قنقزر_لعررق ينو تاعضللاو تاقلطلا

 رصوزلافالاو قاهسلا نسذمارييَمتلا بو تاقلطماىا تاعضرلاو لوقو نعي اللا ىا تاتاطلا ولع

 ىهفاشلا»لكارنعابل ءقفنالع انماب و بسب اذدلا عراب فنا ايل يعج اقلط عقلطلا نارلطاو كلل
 ضيا ضيا عرامجاب عراضرلا ةرج شلل عرامجاب هيفا (فالاو ا.اع نكمل. إن لكو هفنلا ب فريم ىلا منعو
 انرمازايج ارا ىف ليتسوبف ىلا ير قل خؤلب دارج! ئيللوق تسل داس »٠ عراج اب رب كسلا

 اهرنس شيم ازارلاداو كلذو تايديمإرملا نعد زيفا ناس ابعنبا نع تأ مر 1
 7 دنس عش ازارلاماو فلذو نا ل لم "ار اهب داملا كن متمع امل قلل عتيل شدا دعارلق ىف رماه ايلا ةراراو لحما قالط نم

 لادا"( | ىشامإ بتل صواف رتل للصحف ودبباو باحنا نلاقي كب اجا قد نفعت دسلا
 عمت تالا سنا |[ دقي عفا يوصنملرق بلل ىداص»»دعوقو تحت قاهر بع ناب باهباف
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 و
 وم

 كال بخ ام لدب___كل» لوصول ال نايس

 1 الت توم ب يرسم همس بسب سس بس سستسس ي- بسسس

 ل ل

 تللا» نامالالصكا

 همدرحت قةبقر قتعا لّاقم لاق

 1 1 00 0 بروج وح سس سس

 اقول يف تازتتنالا تنىلخ باطخ ا 8

 وينج طولا باوجو بنذ كلذ هل يلعاتلاط نونا ةهارك

 1 ا 0 ا بربس

 نان الج لك رتعماجساانتنلا نم ةريي دمج تاتنيات
 011 قفرق هلل عدكم هاب |اىسدزل يطل م لاه لس
 ارب تلاقايررقز الفادح! نا نمينتالا لاف تاس كدد نير: لعفتا ثلا لوساررتلا قرت بتاعف
 ِ وادع لرتر فأطي مال تنام لا سلا( نك سن رس ىلا نحر ووم نار ل طلاوزور

 ا رك لا لا يول
 مشلاعرب تمطاوفالسعإ نع بيو شكت نب بنز نع لم املس يارب كى راغبلا يب
 ُلاشلال اقبل جم اردلرصصلاب مشرف لاو تلززف ل علا موف ذالك شأنا رل قف صو
 مز كلز نركينلا لقتكو يجب قبر ظلم تايم ديراب ثسرعو ةدوجل ياخ ىف لسعلا ىف شفاه ثيررع

 تا ملابنان يلف ىورلا عيرام نصت لال ل صعلا رصف اها جوش ىوونسلا لاقوأ يي نريبيبسل
 ىلا اذبكلصفتلاب ايسصنو لعمار يطبقلا راما ىلع مارى لوتس لم عتيق يرام
 ايبا ةرإيز ىف ملدكاعرلا سلا لوسد تنذاتسا صخري نا/ اف ل اسن نر 2ع سك عشنا لص
 ريصفمت سيب ايلضواف ع يطسقلا د يرايرتيرامجل وطي !لسرللا لوسر لسا تجزنالفارل نذاف

 مروا لصّنلا لوس رب ايلا رن تسل اقلغم ب ابلا تديوو :صفختسمعرارفا رع عقر ْ
 فالذي يان تن ارنا تاق ك يايا لسير عدلا لصنلا لوس لاف لي وضحا اهرب
 0 راو تياداا شلع دي ىف الع تعقو كت حا تلا
 الف كاضر كلربب سمت عمار كى شل اببعادكق راج ب سيلا لسور لعلى سما لوس ل اقف
 ةشئاعن ين دارت ىذلارارج ا هصقخت قط سر زعل لصرلا لوس حرر لفن بنس ةأماازبب يرجح

 [ةمانحاردقرتلا ناو عيرايرتما_د لعق رطل صرت لوس نوتيلا تلاقف اهنا
 البو فو سيطخ اف اكورسداشفا ىكدار قير رشا لوس رتل رتك تارا لام تربخاو

 مسمر اعرسدال سونا بن لزيرلك كاع تربت اوى ا نبت ري ب يطخلا ةرابعلا نكن ايبل ا عور
 لو (داشلا مال قفاولرو بث ءررطبقلا ةيرام الا ابيرتيلالىف ىذلاريضلاع ري ذا امرا لنا نعلعن بع
 ريالا لوزنو ءرطبقلا يرام ا دمرت دبش عر اشلانال عرراشلا مالك كلاكر نايلا دري حاص

 نو ام صخح ا مدلل يآلا لوزنو عصف مرجتبني نايببلا عر ور بحاصو اربلا علل
 _ رق لاقفاشم لاح يرحك كت ين يكل الحا روك نلا مد عفييطعولا اماما ب لرشس اهم كررك ناميالا
 ةلاتكلر وتو نيمرم الداب ب يجآو ىفاشلل فال ريغ فع ىلادنع ةرافللا يفرغ امي اوت للا ضف
 ريلاهتاعف م رتلا عم نيت نطو ىبهشلا نك ازرلادبع ىورو نيم نفي لب ردصر !لايحال انيك
 لوقو ىتناشلا بس قفاوي ىبشلال وقفانرمي تناك فادحة انكل اقد نيب ةرانل ل معو ميرتلاف
 لما تدمج ل اقف لمد هداج د لايعن با نعلم رعرخ اهني هري يد نرقلارماظدسوانلو يوي ةدانق

 عت ةراخنلا لرنان او رروفغم لرش كم الو بقر قتك ةر افلا ظلغا كيل لاق اع لع
 هررؤاصاس مانلاناوفل اور ماطو نين ةرافكل عمو لحل ملط صف ىذرتلا ثيدحب بعلو هل
 انارع نبا نعيرفنملا ني اور” نب الو قر تع اع لصد سرر أر ميرنا رصقىل سن كرك كا خلا لاو

 0م ظ مي

 دزنيلاو قلخملا كل ني مكملعاىافو نصب قاحتم "مائل ْدَيِإ ةعب سلا ضرالا ىلا ةعباسلا ءامسلا نم ليئريج
 9 سا ١) دب ذ 9 اوه ٠ ٠ ىب رت د نور بارو م را م رصد 9

 +: هيل نفيا هام 1 ةي قر شع تن | ةين دب هيرحتلا روس ْن اعملك طاَحنق هلل يا” يي
 كلذ نوك هيلع شو تأذن, ةسأغ تنأك ةصفح تيب ىاهعتادأمل ةيطبقلا ةيئرأم كتما نم "لذا لحوم يتلا

 مى

 ا[ اهميرحتب تب لعوارحف تلق ثيحابر شارف لعد اهتيب ىف |
 روث ص

 وُفع هللا نهاضر ىا كجاوا ت

 ريع هني صفكل هو ةيدلامبرك نآميدلا عمو ةرثآبلا ةروس ىف قروكزملا ا فكلاب اهلل ينأى هزي هَل عوشن كلبا ٌضرتُرَم
 1 ركواو هوْيكَمليِلعلاَوهَوم كومان قُل وَم 2 ٌوهلروفغم هثةلرفكي مل نسسحلا لاقو ةيدأي

 مرحبا نااوزم اًنظةشئاع هيَ اَعلَدهيِشُفت الاهل لاقو ةيرآيميرْختوف 'اًنْيِرَح ةرصفحتوف دج هل ضب ل يكل
 انْ َكايْنَم ْتَلاَق هباَماَباَبَلَك هنماوركت ضب ٌنَعَضْرْعاَو ةصفحل هَضْمَب مدع هبابنملا لع ع .هحلطا 2 ياك كلذ

 مم كلذ امكم ىلةيرادويرت ىلا تلال تَعَصرت لا لإ ةئئآم ةصفحى يكن هندى اهل منيل نبل
 قش راق قلع دالقتل ا

 ىبنلاى ا يكعاتوأعتف أهننو ولي زق فوءاظلاف لصالاق ةيناثلاءاتلامأغداب اًرهظت نإ 5ةدحاولا ةراكل اوهام ني تيزشت ندب ||
 12 لمض نلا 7 ها ع نلت مث. 571 ماس ساد و رى ١ مو ما ب سس

 | ةلملاَو ةرصان نوتوكيق نامسا ل لع فوط بعوركيوبإ َنْيِمْومْلاَمِلاَصَو ُلْيِرْبَحَو يمان ةملذم لصق وه َهئاَنْأَق ههركيأمف
 يب 7 يووم ج22 0 بت اراك

 َناكَفلَط نير ىلع امكيل عورصنىف هل تاوعا ءارهرظ © كيه نييروكنملاووهنيارصت دعب
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 2 رويرحلا
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 عمجملا لاقثتسال هيرب وتعلو نيبلق ىلع
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 هاي نأ هجازاىبنلاقلطىا
 لو ما رصقتاىبلوق هه كاب روثنملارالا ازكي اج باس او ندين عرفلولس د اانفمب لاق
 ويقلل ات اما كاطدعا كر لصف لعد السيئ لاول ند ايضا ةراتما
 هدهد فالخلا نا يرحل سفلي ليقو هو سابعا ئرزؤنملا نب الو يال/ تل زف تشع تربخ قح
 خال لاف ور لَمرتلا لبا لع مف تلف يلف لابو نكي مطل حرر خوري ىف
 هشماع تربناف هصغحتربرذف مان اذار ىلاميلمالا ىلا ناف ةراشبب لقبا حشاد
 .يرغاو لربع نيا نكي قط ندكاسع ناو ىدع نبا هاوراذلورئاملعلا لابن لاقل بابن نم
 نانوكرلب اارعشم اعاباور مايا نااضياابيللس او ءازييرا موك د تاكل ملام
 ةراشا هررق ضاع بت ابن الذل قه لج م! اً بلطف لك نو هدجد هما, ىلع رهف
 لوعفملا نت زحوقد اغضخراجلا تزيرقوربلا نير اشلاو ضن ل والان يوعفمملا ىرعتن الا
 زم نبنلال ىرعترب تابناهف لوقف الاوز ىف ثالثلاتالاعتسالات ءابر قرع كالرلا ل والا
 راهبات رفهو اجرئ اذ لابن سالو قو اجرلؤ ب ماين الف لوقو ار يي تابن ىاايلابرورجفاشلاداهلوا
 متلاوربطناو لاقي نويل فل مومو را مرتو يابنلا نار اتي ف رابلا لعل قه لج«
 تلعم» يرام الدرك ند صفجا ترب انسيانلان الكاس ع رراشلا (ًاللذ س/الق لييرلع

 مصفج نلادورطبوارضيب ترعاوق كلش واصلوا ردا مرح راى هضم تعوق
 هلا ”ابئبعاصولاةشقاىزلا ترم ض جلى ا دضيعللوقو لري اك ايبييسرافلاب لرقتلاو
 زارنا فل نم شلع امد رجب يل نجرب اما كادسد ضعي عاورلوق
 - ىواصا لص ايع نب نكي روورم نءالو اهل ثا دل ضم هراثلا ابرق سانملا قر شتش تلا نم

 او بيطختفوديرا فيرعوبس دارك عب يدير عاى ضنك ضع اورق هلل
 ضب( لعا ىلا ل 2 و هم دب لوم لج نزع الج فق عن قم ضي رع

 لازا.نايفسلاقوطقبر/ىصقنتساب ساونا شب صو ءايجو تالابعلا ف ىصتقتتسي ار ذمار
 : ا" سانا لرب نلإ سمان فزالالذ نيك يلح او هممالارلو لع اتتاعاغاو مارك لعق نوع ف نتا

 بزلار ل سلا ىلا اوت اى ا طويلا ل يلع وروعسلاولا ليلعتمر اولا يكول ت نصاقف وق
 ىاننزز كلذو زوو كلل, بيطغلا ىف ا ءري يو لمجؤلا اركولغ تفصاق نوبي دارا دس ىلا
 دارج بيلنحلا ةرابعد جو” ىنحلالبقلى ارق كل نيل كن ضو ارتو بجاو سرك دسم كن اف
 لوقو نيبلف ل وقلى ارسطو لق لش مركب خ لاك (وثسلاىرربرمعلا توزر رشلا
 اوراؤاذا علا ناش نو ةمدحاو لك نيسأيتنا عراب سايل نيتي رين عرج لاقشتسا
 تريلر نعم -فاضالاباظفلى ا ةدماولا لكل اكمل رق كسل لس, لكن ل زد بوعي ينن نم يللا
 رقه للم رضاع نب اوعث انورثلنب اووركف الى اةءاكقر روك هلك ميا تفاضل ارزج

 يلج نولي نأزوجيو نيو غلا بم اذ. جلو اعامنو سانا لوقو لبثاى ا نإ مس لكي وطعم
 و ليريمو للعتلوكى ا ناهس ل ا تهوط عم روق كلل ىواص م عي خر ولع نط هربا

 بس !؟اهندع او لكبر رقيك» الو لاعتلقوب لكل نعي انا برصان نونولبفى
 لهنا تاكو يودع كرسي نال ىلا ور ذل حرجا

 لوبرلا باهل قوتو نينمؤم ا براقلارييطتت لقاميلا دبا مس اكاد غلا ةياغللا ىلا سن
 ءاصإو



 دهميرخلا ما م يثراعمسق

 .تيارقم يديم طرشلا عوقد مدعل ليربتتلا عقمملو طرشلا بارجةلمجلا و ىلعدخ ين "يءإءاوْمَ فيفنقلا»ديدشبلاب
 1117 لااا تل /لامي لا نم عفان عاما 7

 7 ١و 0 7 0 ' 58 يه هوءلأ 5

 وق اوما نب مايه ربو تدي -سارجأهمو |تاَمئاص تحس ثزغ يبيت تاعيطم نيف تاصلخل تدم مهلسالاب
 سب سض الود

 1 و سس سم وج سس عيب بصو سس هس

 اميرتقتن ةارحلا ةطرفم|ينا ىنعي ينم مهمانصأك ةَراَججياةرافكلا سايل اَعْدْوَقَوامإَب ىلاحت هندا ةعاط لع ]حلا يمكن
 ةاَدِش بلقلاظاغ نمّاظالِغرثرملا ىف قايس امكودتع ةعست مهتدعادةنزح ٌةَكَماَممْدَع خو بطحلاب دقت ينل اكل وك 7 9 هَ - مه 1 أذا اي ب ىهرمأ وه ٠

 كسل يس سس لس - ا #7 هس سس رينز هي حط م

 و

 فيوخت ةيالاو ثيِكأت © َنْوُرمويأم َنْوْلَعْفيَوهللا_هاأمتوصعبال ىاةلالجلا نم لدبْمُهرَمأ ممل َنْوَضْمي') شطبلاق

 ميلوحتدنع كلذ مهل لاقي مول اورام نبل امهر مهءولق نو دمهةتسلاب نينمؤملا نيقفاتمالو دا دترالا نع نينموملل
 ىو كارل ندا دات رم بل كل 3 5 داص أ يوضو نونلار قف [ئْوصُن هيت هللا كاد ةاوعمأ يَ مهر تءاذج ىل ف َنوَُمتمْدْلامَنوَرماَمَي مكعفنيال نول ىاناتلا

 امي نمئرْت _-ريتاسب يح كلِخ ني ربك كدعرْفكي نا خشن هيجرت ميت ,ى ع هيلا دوعلا ِداريأاو بنزلا ىلا داديدل نأب
 قناتسم َْوْفي نهار نوكيمهدأدا منَ بطلاب وقول رالا لادا يخجل مذيل

 اورَقل نير لكم دلل بر ىه دْيِصُمل شيول ََهَج 6, تقملاورادتنألابْمهتلعْْلْماَو ةجلاوثاسللاب َيِقِفلملاَو
 لوقت ةلهأواهيعساو جرف قأرما تااكواةزقكدا نيدلا اف منكَ ختي َص اداب نين تكلل تآرنا وز تار
 طولو جون ىلا اييَلَف نيمتتل ايار اهو رانلاداقيرأب اليل هياولزن ذه ايضا ىلع لوي ةلعاو اهناو طول ةأرماو نودنجم هنا هموقل
 تار! اوَُماَنيَِل لكم ذا برَكَوطول موقد فروق رافكنم © نخل ٌءَم12الم اعل ليس هب ازع نم وألا نص اَْتَع
 سمشلا اهيل بقتساو ةماظعىتاهر دص ل عىقلاوأهرياجر وأهلي دّتوانأب نوعرف اهينعف ةيسااهرمساو ىلومب تيما "نعي

 هتاف اهل ف شك هيَ اكييد دنع نا تر بي نعتلا لاح تلد ةكئالملا اهتللظا هرب لوو َنماهنع قر فتاذا تنأكف
 دربال اقو اهحور هّنداض يقف هنيد لها ين نيل دَقْلا نم ننَجَبَو هبي نعتو ِهلَمَعو َنوعرِف نم بِه نعتلا اهرلع له

 د شسسسسلا

 اضنالاقو
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 امذقنُق هتظفح هيف ترَصْخَاَعلا َنْمِع تيرا نوعرف ةأرم| لع فطعر ٌميِرَمَو برشتو لك ات ىف ةيح ةنجلا ىلا تعفر

 1100100 1 0 يف 000 هلل .٠ : مهل < .ث5أ < :ه5ص د

 ظ است 7 تبلكي ت ٌلِصَوىسيحب ضل : اهديتد للا لصاولا هلعف هنا قلخ اهعر د بيج فن ثيح ليئريمب ىلا ادد نصرت

 نال الج لك رتل ار يس انتل نم قربي رج تارت
 وطويل ىنب سابك نا لايك ىفو در (لدل ارا لاول لال اد اوه مامن سمان يرق

 ”ةيافانببلصيكم داعب قيتمتلسا ملل ىرتلا كا لاقيامهبب ارجل مبملا عقال قهمل
 ا؟سيطخ نمر يا اذا يرسل اذاو دبي اء نال لق هلشس» اكافش ا يقفانلارونءافطا نع كو
 مضخم يسرافلاب هاطمتقللادروقو دربك ئابابتتا يلصلا ف درك ينم ارتضا مامن, رتل

  (ىواصا» يكل نب ىسكن اب اضيا بصاو نيل طيرلو لكل قيلطتلاور طرسشلا ل م قيلعمزرأ
 نإ ىلااكسملاازي الفرع مو ازال حئاسلا نانا اسرئاصما ىو س بكينا لوقا تامئاصارق لس

 ةأراتنز اذءا(سابعن بانضرواملانزلاؤالىانيرلا امم مناف وتل لس: حرصلا ىفاذكك درا
 ىف زك هاوس اور قهل كس ىداص سام نا لوقا يلعت يضل روق هل ىواس»س طق

 رافع الى اريكسدو هل ىواس م إر اطفا تقوى جن ىلا كسير ئاصلا كرك فاردي
 هسفصكشلاكغلابم يصب لحىا نونا فب اموصنلوق لإ ك2 لب /للوالا دج ادافموب ةيئاشلا لجبل

 ءاورازنك ا زفارنطا لعل رتلرق تسلك كاسم ايلاب نر او يلا كى فو لس زدت ماعم ىف اد قب طم سن
 ىلك لاو رطيضمل ع اهتلالد طولوأما تاشو كونج نا ارلوقروف ةزرما ناينولا لم ايع/| قيزط لالا

 -١"علصلاى ف ازارش ناغوزو كد ارب دوو ض ضر رق هلل كم نابل اريرظاو قافتتلااونس١ || لوكشمو راسك صو صفو (ىصني تل اقدر دصمو رفا ارم لوقو صيلخلا ىف ءرافلا تشب ىا يول
 ةويرا م الدو نوكرف نا ةرنس ىلا نكي جب ههنسب/ىتيدلاو ىلشلوبا جرت إلا ومب تنم ال وق هلك || ىنوادع»» نير رقلا لكل ءقداس لوقو نات يعبس لاند زرغلاو لدعرب زد ع عة فلاب ةيوتلا بت
 مام الرو نوكفانا ةريرس ىلا نع مبين بربع ئرزنإو ءلفلل ا اهتللا وقتا اوف اكايرلعدامدي ىف فلام ازيييغب نم وعن عروصتلاو نايبلا عرور ىفو كرالب شفاء نع دق اصاء رض حكت
 14 لوا نايك ىوقتلا بتلك ديونلا تزمرتلا رم لاقل لاقر عنا فلاب ىاروكش دروب ردت
 عك روبترلازتأو ىضاعملا نخ رحيل املوأ وتلا كلا نلف ميز انالا نءاقتنلا | خآو ةيعشلاتايبنملا نع

 كدط نبا بر تلاقفاسلا لاابساب تعفف مت يعاب ل يقتساو ىر [ررص ع ارعضواواداتا
 بزوقن وعرف ةزرما تناكن اير عوض لاك ىدرو زج اوس عابر شا حر طف نجل ىفات

 ررصل نا لعرب الى ا بمقر رق دلك سؤ, يع (ل ا يرابللا تامعا سمو ىيزذلاووتولا بنذ
 داي اورق كس مدعب ما لاروعلا لرب اموصن صننو عصبسر ازرنوكى ارولشلاو ركون نعم

 تفر ننال ن يول اقد نجل اف امتمج ىرتتتن اهوا ريغح ب اعقل (يتلظا نع اوف صفا ذاف لاب
 ار هل تم اس انرصقلاب ىرروت هل لم بشلو لك يحمي ةنجمأملا

 ايدو ا ديلا بوو وهلا طن نيررمج عجل ركاحل ىو هلا وعلا
 وتب سقخ و وعلا,ماوطرش ل عاو ووك افوقوم سابع نبا نكرر نب الوشم ووفر سابع ن با عورجالو

 س مرورا» اصدر تعرتشاوءاضيب ردم هج لابتي تأ قي جت عفر كلذ تلاقاد ىدر
 (ئاقنلا لاقو هريغر حرصاما امعرد بيا انس جرفلا م ارلا نا ايش اهمبرد بصي دوق هلع

 لعمار ثلا لير هططس* بيطغلا نو اننا ات جام الغاز: لعد شييتك اهجرف ىلوا ل دووعيال لا لع,زعلاومدنلا وتلا قت ىف كنا نعقاومل ىف نسما لبا بسن تع ايان لاول
 : هرثالاصيارقطى ع يتلارمو لير بل علو عش لوقو نقلت ل وقتي ناب رامضالل م اكمل ناك (نذغش امي بج اور انهنغائتبرد مدنلا مدهتسل ناو بنزذللا تر اعيلال كاد ماظل اوااروماريوتلا ف ةلرتعملا

 || لري ضنا حراخلا ءاوهلاد را يلا انلصواانحور نريفاننخ ونعم او جرف ىلإ ل صاح ا ءاوملا ال عسل اوبسوأ | سفن لوصنمدرو نب جسما نيا لاقو ريف د وعيال نا عا ودبي عظم | ىلع اوان رعيعلا نولي نلإ ىم سحب لااقو ىهتن
 ىلا وو طعم ا اونم !نيزلاورلوق كسمشل#ا عروقولا بجاد ىرتلا اذ: نامل ةراشا عقل ته كل
 فس اور عسا روف هل يصوربخأ تيدا الاعوام سوبر ونروقن ويم ورعسا وقوله تقول

00 

 سس لمت” ىليعب تلمرلا لصرف ال صاولا لمت ووطعئ سعب لول وتو ار صيم بيجو فنار
 ىواص» ةرعاو -عاس ىف عضرلاو لوغو شا" بقع ىإ ىلسسا ليفان هلل



 ه+ءقشللملا مماخك | ١و ىذلا كرت
 اللا

 مخل نتا حش دي كيت لثدنيكو كابل |قروتتد نيعبطملا م وقلا حلم نَا َنينماكو ةلزنملا مَ ةهئمشب
 كا

 1 ل يس طم

 توما َقَلَح ير نربَق ٍِءْيَشَنك ل عَوُمَهَظدقلاد ناطلسلا "كلا هفرعصت ىف ري ْىْنَلا نيرسملاتآفص نع زن

 كةلوق أهم سعو اه رص تملا س اسحفلا هيأم شو ةواحلا ايها ض رعت ةفطنل ناين للا قاشوا ةرغخجلا فى ةواوايندلاَ

 هأ صع نهم هماقتنا ىف ٌديَمْلَوهَو هد عوطا لع نسخ كيا ةوبيل اف مكربت ضبا كويل ريدقنلا نجي فاذلا ل عقلتلاو

 نهريل هلو كهل نحيل ٍقْلَح ىر ىتامةسامهريخكم ضب قوق اهرضحب 'اًقاَبَي توك مْبَس َّقَلَح لا هيلا بات بل © رولا
 دسم روم داتا ا او 3 و1 د ه اكد الب مس 3 علك | ط وا

 نترك ربل ِعِجْراَمَل ._ةوقشو عو لص © ٍرْوطُف نم اهري ىرَت لَه ءامسلاىلاهدعا ركب ةجَْق بسن م دعو نيابت ٍت وْكَتْنِم
 2 رم اع وم م ع 586 و هلك رور ١ 0-7 رو

 اينّدلاءامَسلاائيْر رَدلَو للح ةيؤر نع عطقنم © كيريحوْعَو لل كار دامدعل اليلذ كراك رعبا كد عحري تاق رك حب جرك

 , علا تاو هد 1 9 ١3 سرس ٠م د أ رم 5

 اكبئوكلا نع ب اههش لصفني ناي حمس اوقرتسا ذا ٍتيِطيَشلِإ محارم م 27 ضرالاىلاُفْيَقلا
 وأذا ملا اخ ميل يا لا ا رواثوس كا خ يسب ل 9 5 هب ه 3

 ذل د فولاراتا 9 رولا ب1 نق هناكم نعل وزي كوكل نإ ا بنعوا فج ةقيفرأتلا نملخمي

 أ 2 « هج 9-7 7 ه١ « |[ هم متل 14 1 وو كامو. 34 م4 ىلا 7 8 هم مم و سم

 زيمتداكت _لخن هروفت ى#و رابحلا توصلاركتما وص قيس هل اوعوس اهيؤادَقْلا اذإ ف هزيصلا شيول مح اَنِعمِهَتَر
 م 0

 و“ |ميدب

 مورو زيوت لاوس ارح هلاَسمهزم ةعامج طه هيؤْلأَلع_راذكلا ىلع ابيضخ هانا نم عطقنت ل صالا لع زي تا ئرقو
 - ةتبا)ّقاوتورباول بى ضلاغيامعرشلا سيملو كذبنا هيرب لباررقدقو يشلا هزي ب قون قتلا نال الج لمت قرهتعم ا رس انتتل ا نم قربي دمج تاريخ ءامس لكو تحتال يتاف ةالف ف ةاهتم ةقلحلا نينلاب اهيرقاوب ىذلاىسرللاو لكلاب اطيب ليرعلا وبين م صوطإ رسام هب م7
 هيو كلا عاارلا ةعاط نصل ابتحاط إب راعشا ريفر مرنم ةومعماوا نيتناقلا ملوك

 1 ا ا ا ل ل
 ورسام عتتوم عدطو عدبسلا فص ا هتنلا لعد ىق اعلق اوك د ينم دقت اسس رزيبلا كلا يل يشب لني يل الو ش

 0 ا ا ا ندرإ ب اقتعا ن/ن ييئاصلا تب لب !نمابزالايريسكو اهلي تو ىا ن يعبي وقل نسوق سلس
 تيرخاامءنياعتلاببجاطاتمىرنإ راسي ظناف ار مامبلا تظل زرسبلاعتبراف ئواضيبلا فو هرصبلا || اذ 0 ما ا ل ا

 عاطل ب ريضااوللارامع نمت من ابنا ل اشناو نمتولادصا ذي و سييطخل نم عاطل تونا ورد نيعيطم
 ررقلا اع نيد قبال ةدناملا ةروقلا ىف كيو -يخنا ءهرقاولااضلاوف »كلل اوس تيل

 سلا لصرتلا لوس نا ةريرمسولا ىوروربتلا ىلاربحاص كل وايت ينال دلو اجلا ريس ن الانا باش ني نوع

 ناو رمام طوق ن مع بسمسمترصبلا عراف لوقن بحس ةرابعو ملى | .عاوهتساو أوتو اسس وسب
 ريترو اس افرصبلا كيلا ب لق: لق دبر كلا لع قيقعب واير ال ىنشوبسو نصار صل لع بصن

 رظادرانلانيرتجرخاك ةمايقلا مدل مر عفش ي[ن وثالثا ىبرشلا ب نكن م ةرومنلا لاق لكي
 هالطر لوقف لع لبق موف و وربك تيا عضو اذإ لاق دوهسم بر كلاب نكد كرب ةروس بو نجما

 رعسو ك يبرر باوقكا نو تارك عم رئاو اللد كرم نارتانيال كافصولا نا خو لسلك وو توزم ا
 الو لزفاربل كل ب اماى اولا كوري ا الفذ بوكيت نحو

 هانم ندر طعن با لاقو ثطعلاوم وارلصا هديفياكة نير قل ذاكر يظر يزثتناو ض غلا ضقانم || 0
 جا ءامشاسناو سف الاول يل ةين اثلاو | قاوتساو| رس ريل لاوالا(ليثو دسم ا ىلع | يصنو نيم لازال اليس راس لوقينس / لبان فلا ةروبإم رقي للبس( سس
 1 : ٍ : نإبا.رعو بنطاولاة كسى ل [ | قيودا ةروس ةزوتلاق ىو رشا باع نم دعفالاى لاك كلا ةروس
 تسلل لم« نير لك بلك فلما كيايتانلا تدور فير لعناصر ثلا لوس لاقل اق سابع

 لاثوار سرج تف كس عم عزصلا لو نو كسى قسلاوم رادص عم (عوسزةهلت
 لا هات غلاو زكى اريجوسو لق هلك« طفن اخ ورطف لاقي قشلاومورطفر عصى عشزلا ' سلك ؛ ١

 ءايعالا ةياغ غل و ليلى اريصوب ورق ١ءطفنافورطف لاقي قشلاومورطف عربى نمو ايبحاو توم اوتيل اعاد ةرقتلا ان[ ض بل يصافتى عرش توم اق غلا رلوق

 اوباقتون ايدج كارما توللاو ةايح اب ىلحن نيج قايل او توم الا لتاقسو ىباكلاو سابخبنإب |
 -» رداصملا نامل اكو ناو دوست كال لطفل يلي دا ةشلو ةرواعملا لوط

 امىلاف اضالإبوبب امنا تايليس ا ماس نم ىلإ قد ايسلا وكنا ىلا يشيب ضي الا ىلا نرد ل تمل / 00 : 1
 جارية هلقس نرد مشعل اقول فاشالب سكر الا نلاقلطمال لقال تمانع ع 00 ! لاقت اي اعد ءايما لع تول ل يتو عيد ضلالاقتن وم
 هنا لص ل ورلا بكس نارك نلف ترس الو علاجا جالا كوس رز: داقلاو عيا لا رابعا | |ةاضم دن غد ةنسا نا نعت نا نيو تدل تينت فاك ناو قود ارز راندي لمجال سقس ب قاد ةنن بلوك ثلا لعق ان. رعاو جرملاوب د حابعم تبني | | ايا رانلدعنانب ا ةايلا دعاك | دوا او سس اضل درت فصول ايا الدش
 معمر ملا ديلا نس ىراملاربرق الذ لنا تععببل فر قوي ءاشعلاداجاذا ناك لع تح بدلا ةضقلا ”ترلغم تاذلا سنك" ةماز ةيدجو رقص ةأيئأط ةدوربلاو الكا
 تر ساد صلال لاق تروا يس ىو لرانقتا كيل يو اجب لمعت | كالا لق دق هكس فرعا لقا نسل: لق لعد يدان دسك
 0 فر ذل ات 0 ناكواب لس هادا كن نب لل ناكر نادال كيرلا ريس ا دع د اوجد تزل ضف لشلا لوقلا لم

 مرر دما ىارمتيؤرم حس اشلا لاق سكر لل متري سى (لوعفملا ب دار او دهصخ وتر عجب ار وتس لب ىقو ملعلادةدارالا قلعت دال تابومعلاو تاروتولا قلعت ابيب ىاري قتلا ئجرلوق هس لم + معلا كامي مكرر اب ىردصم اوتاد فز يور وترا رة قطن ور م باطخما نب اي كي تدون نسم نأ ترفياى دووم القيق ٠ نلت إ رش اوبد لوال لع مادا لزالا ف لعدؤال توازن ثلا ىف ىلع ا مخ سوال لسعر نتي بدك نبل! لع س انلاع يبن دج | | دا يمدد نول ع تدم |قلمئى نحسب يدق غعلا قي نو ىلا ةدامالا قلعت يدق, داملاو تاايسمعلا

 اه ونفقل_وو لل يار سكاكا لمح ىاعتستا نإ لاتراغ ب اج لصف ني رقه شل »اب 5006 ىداصا٠ ىدوجوم اذ الزيقبيقتق لق اب قلعتي لوالا قع اءاو كايلذلا

 مادام سيل اب باجاذ نيتك نين عن يكف ةعاولاصغناو الاوز ونقلت رعود | يسلم يال اضن ديا عقد ضال تلا لاك ايا اوي رق
 اهامغىيورانلا ذوي سبل غل يذو بارشلا ماين ل صفا. لب سلوا راع نوي | | لمس ابس ل فلم طرلل» 2 رو جلس مع ل تهل سووا «تارلسلا
 فتاضم زمول نبا شلل وجر [ (لعتو لرقكى ا نام رج وزني بك لا نالوا ىواسإ» ىولبل (لع قاد بولقلا لاوفاب قيلعتلا صاصتخنا ع ىولبلا لعن يعن دوعسلاب/ل ان لرب يل نع

 ١ رةيييعبتلا ةراعتسالا قبر ليقو يذلا قبر طور ى رجا كي لف ظنل اك تدق امرابتعإ علا ندم وم
 رشلاذلاوءاضسب ةرمرم ومعين شلاو وفم نمل والاف ىإ تاو ع مس لظئنلقه لل ت١

 علم وب بت اب امش وبت افةفطخا تطعن الار ل امس نابت ى ا
 : لج مد اشن تعيكارييف نورصتت تءاووتوملا لال نمر كسلا اييسالا كان لول ساق سسك ا ش |

 0 0 ترام نلت '؟داركد ترقي نمد علا لاو بمص ز ننس راسلاو ضف نم مازن اورطص| ساوث م ةعئ| لاو ريب نم

 لنابج تو للجو لدى يطع مبدا ب مرد يجرك قطعت رومي بس فص اتايط زرته ل داس
 اق ن م اق ابط تنقبطى ؛ رقم ل ع ب وصنم ذاوا -ؤلابملا لعب تعصو اق ابطو ل اطمق ب اطرروم

 ام نلاخيال اسنلا لضفرنم لوقتاكلييضفت ذيل قف تاولعسل اب نما لا بس قا قتلا
 اندلا ءايسا يعز تق ءاروا بال ةفافض الان ال ىسدالاوا شرعلا ىف هتب ان بكاو كلا نا ىسسدقت مر ا 00 '

 لعةقرفطم سياف ةعببسلا بلاولكار يخف !خ و امدلعإ رامظاب نمير شل اذا اربق خام | ىضتققل ر بلآوللا زو شمدكى اقبل لاق ض حب قوذ امب عب ى اق بط لم ابن ب1 نعى ور ىرخنا قوق عججى العشم قب اذ
 : ل علا لأ |. تصوك لا الا كيد وكاد نيو لاق كو نيك اصر اغا مقص دوج ولع لاو ىرتلالا لش لل( ايم اوم جك

 ىف ءرزماورلارلا ىف س ماورد لاو يزل اورتسولاسلا ىف يمل اوربا دذا فب لصف اهناب كوك ارسلك ف عدجسا تاليا ' « ان بد داق ف اذن امراغابن مزج كوم الد ىرتالا نشرب اقباطم اين
 ْ 0 . + ىواص"اينرلاءاسور لاو دن ثلا ىف هراطعو دل نر | | لاذ داينملإ يطيح دي افياو بن رجب عين م نبل ٌدق هطاعا امي طيح اناء اهسلاو برك يالا

 زجر مجم <



 +«كللملا ما | ء:يذلا كربت

 ورياض ال مَثْدام نإ يئن نيالا لَم لكتب هدام َنَم لاول لأ عتدندابا نعمك ني لوسر هّرْيْزَ
 عايس ىا مسن اَككعلاوَكَو رقنلل رافكلا مالك نم نوكي تاو بي نكتلاباهربخ ا نير افكلل ةكئالبل ا ههلكنم نوكي نال قي
 اًهْكَف ر نزنلا بينكووهد هوي فارتعالا عني ال ثميح اوفر كرجِعتتلا يسطاوكأَم ركمت اقع قس انت
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 يعا نعمه: بغا بيار هنوف اخزكز َنَطْ نر ك] لاعتدثدا ةمجر نعوهلاسعبف يعل سكول اهمضو ءادبا نوكسب
 8 ىلا رك ل

 وي للاهت ةئ1* هيوْرَمْجاَوَا كلو س انلا اهيا اوٌرِاَو ةدسجلا ىا تاييكرجاَو رُغم 2 وا ةين الع نوكيف اوس ٌةنوعيطيف ساثلا

 1( نبع هل |مكعمس ال مكلوق اوربآض عبل مهضعب لاق نيكمشملا نا كلذ لوزن بيسو هب متقطن امي فيكف اهفامب ©روُنضلاِتاَّنِ
 2001و ااا#لل

 ىشملل ةاهرس كولد ضْرالارثكل لعج ىلا وه ال هيف نكييحلا هياعىف تيكا ومَوكلْلِب ةباع ىفتنياىا نورتو ئّقلَح نمو ع

 يصستو نيتزمهبلا قيقتتم منوأء ءازجللر روبقلا نم روسنا هك] همكلجال قولخملا "هقْرزَنِماَوكَو اهبنوج اي[ مؤ اوّسماَد اهرخ
 21 و رى 2 5 و7 ِ 7 « ورك 34

 ضر مك ةنم لزب فرخ نأ ةتردقو هناطلس ءمكلا ف نمتاقلا اهل لباد اهكرتو يزخلا نيبو هيب فلا لآنثداو ةيناثلا
 نويل ءايصحلابهكيمزت أير يصد مكيلَع نم نم لدب َلِسْريْنأ هلا ىف نمت مآ مكقوف عفقرتو مكب كردقت 0و جالو ل هاهلك ع را اس 2 ”| ويبي و4“ : دهرلد 1 وك مد _ ةوعاص هموم ألا 3وأ اه ص كام

 رانا ري ناك تفكك ممدلا نم نق نم نبل بدك ْنَدَل و قحهنا ى!با نعل ابىرانن | هرّيِزَم يكب اذعلا ةنياعم دنع ' 01 وا[ رس كال ل يل 8 هلل 00و را موك
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 اول دتسيب مل ىنعملا ريبة ديعكا هتر ىقب قتلا ل ضبققلاو طسبلا لاح ىف عوقولا نع َيٌعلَيبأَإ تاضب قو طسبل لعب | 11
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 كاع قوو رو 00 سر تيكا هلق يب 50000 500 ّ 3
 اوعا ندجوها ذه نم لدي ْىَِل يخ انه ٌلكَتيم نما بانعلا نم دديغو م”دعت اء مهب لعفن ناين نق ىلعءاوهلا فريبطلا توبثب

 سس 1 م م ١ وس وو و وقر قود 1 سس ل ب سس بس سو سب ب ب سم يس سل

 قر ورح الإ نورِفكلا أم انام كلرصانالا اهب ان عمككع مفدي بغى خرمتتلا ند نق سنج ةفص مكي ىزلاة لص رك
 ا» لص لج ا كا

 لدفو نيم طرهثنلا باوجو مكتعرطملاىا قذر نججرلا كمْ نإ رْكقُربْىِزلا ره نما مك6.,لزني ل بانعلا نان ناطرشلامهرغ
 أقاو اميكىِشَْي نَمثا ىلا نعدعأبت رونو ريكت لغة اودادت اكل لب تريغمكل قزارالٌق امكق ري نمف ىاهلبقأم هيلع ص و 5ك ١ ريو

 ظ نا الج لك قرهتعملا رس انشلا نم ةربي رض تالت
 تاركىا لا نوكين ال متكي 2 200 35

 نر زيلع اطر اهللال وق لمن س دار ظل ا وهو لوالاربصولا نابت يلا ىف ركنا يضل فكل الض ىفآا متنا نا
 ل / ا وو ا اا

 اراد لوقلاريقلن م الف ان لعد هلم ا مزلكن من وكي لمت لا قب يكل لض
 فكذو ل اذلاو نونلا مر ننال وق هلاك ريف ىذا هياقعوا كالبلا اينرلا فم يلالض لالضلاب
 عويدوختمرزااناشلدرارود سي ةيسافلا وضل تسل لكى دع لورعلا نبضي زفر و اظلاوب
 اتحرملا بعزل ى اري لوعفملا و ء ب وصنم د اامبدعا ناصوريف ل ب و ىرور نيتي ع حلل فو
 ,[نيلزلان ند لوزخ يسم وهل ءاهكربتلارةحوررقت مصاعب روصش و ١ ىلاثلاو

 كاويب لب ىفتنيال ى كلمن طعوتنيا وق هل لكم لوغبلا ءاكم اكس ايعن با نع كدانكاى
 .ةوكاملاع وكي نلاورم لئلا لا رصاقتلاورصقلال يبس لعن ءرككتلاو راجيالاوجقيلخلان رب قلغ اب املاع كوكي
 بل دمو ب اهلا ركل ىف لصالا ىوذيلا لاق اريناوج لوقا شلبسيطخ» دلو هريفيكقولقملا كيز
 اقم اهؤتساومو نإ. ذى اري رش نيلااي تس أرلوق كس كاس نالف بكت دءايلغلاجيرلاو للعلا
 سن الل مت قف ءايسلاو ةققتعل  (يمسفبل هيث شلي ىاأ منع تملا لاو او وقس حور
 روق لل نيلالبلا لعل بتم لاربا لايف سمائءاو ليمبستلا ل نانو نيقحتلاوف نأتنتارزرق
 حاصلا اكستيرا ة لش كوب تعا رتشم ا ىا لاهتشم الدب اسس ىف نرلىف لرب
 ىدازي زرق لل حاص» هز اصح اصح لوقو و رادربه زير كس /ت داب ب صاع

 عم م حل كان قد حايلطرامتالا جسر زنلاق الإ يشي باذعلإ
 ردو» ترديلا] الإ العفو ابهصإما لعق ناوريو ىلع لاعتد شدار احئاو يع ى ران ارقد
 تاضياترقهسل كس كو لعسلا نصلاو مج لاوبو توزوملوعغد ا سرتضخجالوق ل
 ليليا ايناشوررصيو راو تاقاصولم تيوطعم لع فلا سسب لول فلا الإفك راش
 ئراطلان كو لعاغلام سا لصالا نوفر زعراطضبقلاو متت تمص نار طلا ىف لصإلا نا تاضن انو
 تبكي يسافلاب ب رع ىرلا]ع 0 0 !لعفلاب

 ديالاو,ف لوزن بمس ]1 سما لو هلل مساء ضرب اراض ديب تصف اغيل يتسنى درك

 ل 0
 وب زلال نم الوقب لوالا ثنا ل طباخ تاضلا ريع ع فرو تارزم ارمدلال صمام اقتعاو

 لا هس ل ريض طغت بدو اداس مز رولا 0 ل0
 ًارتبردرق هلل _ىواس مر ئلعمارفتسالا غدي لثل ةزمملاو ليبإإ سفك شياو ميمو فتسالان م
 لبو لو (يغمسا ركل أوبل ناكأذ روبين زوجك حملا ةركتلا نسدابخالاو ما فنسسا سمو وري
 لق هلك كرو سن ليئوملاىورولو رافال ظفاؤ م لومكمنحو نياك ورخ د دشب ا
 (افَسالا نا ىلإ ينيبر لمان الى الق هل ىواما» عم انعسوورمنس غفل دج: نا ىل[ك لربي راشا ناوغا

 دنجبللمارئلاوبظ فاح نا |ويلعت درسا باذع نيرتنماى ابل نثر قبل اداعزيلصت/ لا راما نم
 نا اورّصتعامبماب راسا ماهتسالا ةروص/ء ابو بصاعلاسراو فضي ارا نارتلا نور نشكر صني

 00 !نايعوبالاقو_زييعتن كل ايفر ثلا يغاهزاروزصاررل
 ررقمب وصولا رم لص زرع او وربخى ذل ار تيما و اضيإ ةداوضوم امنولن ذوتو نا (يفتسا عرامتجا مدل قت
 مادو هلك .نيلار رنا ندد نس ميضرك نجر ئ لادا قت لاقي ىلا أ لوقلا
 مب داىزور قدرك تيكا يسرافلاب قواضمم كري ىذلا ا لاقإوريلا راشي نما كري ىزلاا نم
 دارا رئت لا لعتو راج الل ىرع ريم ارونتسس!نمنلا للا ريشيل ويغرق زار الى الرق هلل «٠ ارا
 فلاب اوزاتيلمث لدال/قملا يس ردق لع لاقت“ ضارب ل ل قلل كم
 انساب هلع ارضا” كريس راقئر وفن رونو زوقك كلل ىواص »اوك ل ب ونعم ل وظعاوملا
 انبوطقسىا بكل اي مزالورف بكا اورشلا بكل ايد عترنر ين ب لك بكل عرواطملا مزال بكام
 | ماو رعتمال خطو انعم و يره و رقش مزاللا ل عت لظو اذا قبلا ىلإ نم ةروربشملا ةدعاقلا تاغ ىلع
 ىواس|سازال



 وملقلا هرعف هىذلا كرت

 أ رهاىاىلو الا ريخ هيلع لد فو نيه ةين اذلا نيدو © ويقسم قرط طاره لع هل دتحم اروي ئدمي نم را ضو لع

 مكيف بواقلا ردك مْبلاَو متلو لعجَومكقلحخ رثثائناىِزلا هلك ىَدُه ىلع ادي ىارفاتكلاو نمؤئجلا ف لكلا
 هكا ةضالاِف مكقلح يكاد ْْنَلٌوُهْلَّق معنلا» نط لعل جوهركش ةلقب قيده ةفناتسم ةامجل او ةييزمأم ©َنورَْفَت
 انآ هولا َدْدِع هميصب مليان لك هيف 9ك مط ةذكَنإ رشا دعو للان قم نينمؤملل َنوفَيَو باسل © نورت ا صصا ا بو هال هريسوم ١دمدشلا .: ومايا اج 5

 و 5 0 0 لو 5 كب و مرور 9 9

 1 يملا سس ب سس سل سس ل سس

 قت ىضملا قيرطي اهنعربعق ات لاح ةياكح نطو نوفدبتال كدا © َنوْعَيَتظ اننا هي مُثدكَىِنَل بانعلا ىل انه
 ل لا ل

 ٌنِم ننرْفكلا يجن نَمُف اتبزجيملق امج ذا تو صصقت ابكهياذعب نينمئملا نم َىَمْن مو لنا كلف ا نإ كيرا لق اهعوقو
 م قوهْنَم باذعلا ةنياعم ليعءايلاوءاتلاب نوملحيمش كوت يلَعَو هيأكما نط َوفْلَُك هنممهل ريجدلا وملاك انَ جدو و | ,. 4  عتاناكتيتشنم ٠ (ىلع ولام ءا اكرم وهمس | سساو اق ىو وق و رو

 هز را[ »ع غول تاب ياس اطب و74 , عم بارز طخ 7:4 ولااب مد ف ىو رد و 1 اها ال: 5 رو ١ م
 8 بالا هلانتر ادب خياعش وأ كيَتَي نم ضرالا قاركأغ اروع مكوأَر حبصا نإ جيم لك ميما مةنإما نس اديب ©ِقْيِبَق ِلِلّص

 درو أمكن ييلخل ابر هكر[ ن يعم بيقع ٌقراقلا لوقبر نإ ب تس وم كقعبب نا نوركتت فيت هثداالا هي قيال ىامكك امك ىلإو

 _ كم هند اب ذوعن ىعو هتيعءأم به نف لو اعبلاو قشؤفلا هب قات لآقذ نيربجتملا ضعب دنع ةيالاكنه تيل و ثيرحلا ىف
 حا ان دي جولان رحيل هِي "ةيانوسمخو نتن ةيكم نر روس هت ايا لعو هدا لعةّرجلا 9 1

 1س م

 ريحلانم ةكيالبلاىا 0 َنَوُرظْميَمَو ظوفحلا حوللا ف تانئاكلا هب بتكىنلا ّيَملاَو هب ةدارمجملعا هثنا ءاجولا فورح
 1ع سس ا ارب بسس

 هنامهلوقلورانهو اهريغو قوبنلاب كيلع كبرم اعنا بيسي كنع نونجل (ىقتناىإ 0 ونجم كتر معي دعا ي كنا [م حالصلاو
 كتمان ضم ©وشملا مكي 0 كور صم هرم ويف نير ٍقخ لحل كيل د عوطقتم اوم رياك كن نون 2 21 1 سوو و هس رب 5. كك 0 رك .قأ وو ردد لوي

 ل

 ِءِطْتاَلَو ملاعق عمي ملعاوهل ©َنْيرتْمماي لَو ْهَومسَس نَعَمَْص نمله كَبرَّنإم هما كيا ىا نونجلاضعمب نوتفلا ىا |

 نأ السب لع قرهتعم ا سا ىلا نم ري رص تاتي
 نرجوا قل لل ٠«روؤم او روغع نعام اسابصتسا ونس وساق سلس

 لول ربا ترفع ا تعانصلاش يحن مر حانيالورعم|ملاقري ز فلوق ن الذب للا ةجاعاله ني اشلا
 نوما لشماورلوق سلس خ٠, نيم ادعال ما نإ حا سوو تاورغملا ع طعردي ز ىلع ووطعسوبب
 امريفرسلىزلالمتعلا قبرطلا ىثنيب ب جارنم ل سي شمو قمل نيرا السمن ف نمؤملا بشن ا ذاكماو
 ضان اورافنراوعجيف ىذلاق لرطلا وسن بل طابلا نيرلا ى عريش رولر ىف فاكملاربشمو رعت
 .تفوزك شم او برم اوم آلا ىف رواد ان ىرخا ىف و زن ص لغ اهفرمجو لخط قلو نعت

 لطفل صارإرلا ل رباب لس يل يضفتتلا ل عفا نى ا ىرب ىلع اميا يا لو قتل اشاو هيلع قايبسلا كالمل
 دلع لاش مهنتي كإب لري رشلا لسنا باطلا /اشن ىزلاو بلكات تكس لبت»

 يالا ا تو ع ا

 نااكنلامدعلا شو / مالح اقلادرمقم لاحلمب او ليات يبت ةريزم او لقرى ادت
 دعولا نيام اون منال يشم ولاو يبزلل باطمتر قو استنكرت هل لج قفا باطلا
 رشم ةعاسلا بك لرب كورا بف نييفدارمزتنكن ا ىا تفوز ورشلا ب اوجورلزتضصتملا تاي الا والت
 ا و ار هل ور
 رورو هسرافلاب تينت م فن ؤلاوراذملا ريف ىوتنيلر عسب تودلوي مس وب امير غلا

 لوعقملاو ىوكيلإ ئبمر اعرإلا نم كود نا ىلا ينيب وتعبت لق لش وش تشيزو
 ملوق تسل اسس نيل كت ل ع ان ونمت ولطسى اء الان م نولعتفتو ب ليقورمقم
 7 ارارلوث و ب اطزفلا نى اءاماتل ب نورعتن 1-2727 "جر تاي 6 [تسل يرن م

 هبل لوو زنيهاوفتسسا نم نا ىلا مرراشا ن حا لوقو نلف اكلمك موقف يريغدلل ظناىكا ءايلاو لوقو
 ةلقلطان مآ مرلوكو ماريغتسالا مقلعملا لعل ن يلو عفمل ارسم ةواس لادا دبلن ورظلاو لصق شوب و
 قد عرتار خررصم رفق هل لطسس +٠ ع زوتلا مالا جيلا قءاقلاظان مج مارلوقو ب اخما
 11 لامن اكو لشالا ال زانو ابا ذ ىازثاغ لوقو رابح ل معي( ل مافلا حاب لوا
 فلاب سوا لعاهلا رسب لراي رسما ىلا ترانا الى ارث الو لك بيطخ سنصل
 لم عسل وعغم نإ زوي نوع رلصا ]نعت نوصل ورب الن ىاسايعنبا لاترى يسرق خل

 عقم و يعلا كرمك و اولا تفز اولاد ءايلا ناانكاسلا تنل اذار لبقن يعلا يلا دليلا مف سلفنت ويسب
  حعا» ةبئاز لوالا ل عو لصا ياذا لكلا ف لوعفس ال ليوش |: لعوب غلى اال وعم نوب ل قو دايلا

 سدت سؤفلا و تيل, ن يع نس لوعفس ا ىرج اماما نعم رمل مضى نعل تهل
 لوعلاور املا فو سوم ادت لاجل امرت ري دعم ارك وعم ع متو لواعلاو لوقو حل صر بس انج
 ىلع نجا لاينر ثلا ىلع ةارجلا سرقه لكس » لواعملا عج اوزيعلا اورتن ريظعلا سافلا
 كت بارك رزوبل تدار جو مفرغ نازل جلا لسالاو توتر يع نورديلع موكب عرسا ىارملاب ليققا
 115 روت هلل + ىوآس »م جرزملال يبس ئولو فما فخور يعلا نانو رسما لاق
 سابع ن با ني ارطلا ىدرو ضدالا هيلع ىزلا توم اوم كونلارب اينو درج نلر ا نكرذنما نبءا كدر
 رغنم اك باهاوررو ةاوملا نرنلا نسكاو قرا عردنماك باو قازاهبع راو تروح ا نونلا اعوفرم
 تقر | لاك مولع درسا ةراصلا هرب غم ايبا تهورعرص ا لوف يل لدا ماضيلا سابع نب نع
 صتشا ىزلارباشتملا نئوبفى ابن هدا اها لوقو رونلاداص انلاوإيفلاو نسل للاعلام نم
 رالي لهتاىذلا وحلا دارت (ليقوروسلا مشل اهب جتا قتلا اهبل نهورتاسكراجرتلا
 1 للف كؤ يفي لبو نآقلارسا ينو ةروسلا مكاني ارز بت ىقلا ةاورلا دال ليقوور ليو
 نم الا ل جير قو ىفنلا يتب لعتس در يدبللدابلا نا ل يتيلو[ كبر اعنا بسب روت تسل
 رطل كارت للسكر التم ونجيت نا ئعملاورلا ف نككسلا
 جل صلارعوم ىزلا لخلا كلذ نا ل عني عظنعلاب نررعلا تصو الغل ب هفصوو قلم اذ ماو
 رهو قرصو "ىو ص الغاوي |بلا علضو روفر كشر يف عمتجا قالخالا شاك عار ع /لداو
 تالا نم ريغ ىويعو ”كاييلس ع ضاوتو ءوئاورارخاو مب ولاود ب وقيلبمو لسع ايس
 ريلقآ مذ نال اعترشل يؤرعم ريا هرب سئ ذا هريقا مب اريبق ل اقاك/ كسري ايبا اس
 عوفلا فام فلا خو بعل شيل حسا: سبر ش نال "ل شلا لو لاو ةولصلارلع لوسرلاب يل لغو
 قاطاناسى ع بلا صول استرنا كلا ق لثاني سن افريل كب اكعقالا د مورملا»
 (لالارالا نعال سم ديلام عر هدناق رب افسمنلاكا عيبج عمم ذاك كيما
 جلل ان لك هلل عرس املا شمل اقارر ع قلاع وكب شلارفسو م الف
 نونفملاو د ربخرإبو بطر( ن ماب اهيبر صر نلوتفملا ريك, زوق كلل حور بروك مب ارتب
 دالاولبقا هلو م يصل كى لجو ريا, ترث قدس او نون اى ا نوتفلا لمى ارغؤم ١" دنس
 نجي اومو كوتفم ا هكررسلن يامل نا ىاررصم ل رق هلل لما" ايزعتسالا ةادإ قلع

 قريفملا نيب يلولاو مارش نب لبي ب ضير لوم د وري بوح قا صلال ءابلاو لقحلا فخ لويعم
 ّْ رفوهسلاويلا ٠١ مي ضاو



 بمملكلا ظ ل6 | ؟وىنلا كريت

 ىنمتلاراوج لحج ناو نه دت لع نوطقم رهو كا نوتيلي ©َنوُنِهْريِم مهل نيللت ُنِضْلُش ةييردصمُْوَ اونمت اوْدو0َنييَكَملا
 رباشم باسم (ىأ بايك لنه ريقح 0و ند يف 2م هءاقلادعي هليقردقأو دو نمموهفليإ رهف اتغمىان أمام يقع نيه لطابلاب فاد ارشك ناَإَح لك ءيتالَو مهءاقلا صب هلبقردقا ل

 ههدسشسسشسسس لو
 تع حنا وندم لاظِنَتْعُم قوقحلا نعلاملاب ليخبرْثَخِْلَدَممهزيبداسفالا هجو للكس انلا نيبمهلكل ياس همم نك 5 ٠

 ىلا عت هنيارنير سايعنبالأق ةنس تمنع امثدعب وبا كاعد ةيغملا نب ديلولاوهو شيرق ىف ىعد نون كريب فج ظيلغ

 1 ل

 مسلس

 نأ هلق فرظلامينزب قلعتو اريا هقرافي الاراع هب قحلاذ بويعلا نم هاف صو امين حا فصو لأعتو هن اصسدرر|نآملعنال اهنع هع قب 0 5 5 ل "قنات ريئاومنسدع اد 0 ياه“ | وكل لاوس د
 انماعنال اهميزكىا© َنْيلوْيلوأَسَ ىف لَك ناقل ميه كَعلعنادِإ هيلع ل دامب قلعتوشو نول ىا 6 َندنبَ لَم اَدَناَك

 9595 ١ 1 0. يمكي] يفق ارم و رج رة /هةيدصملا تاثر 3
 فيلا, هقن ا مطاف ش اء انام وكعب ةمالع هفنا لع »هس لمتد ا َلَع هجسيَس زددح وتفم نستزمك, نا ةءارث وركذ اهب

 مث َنيِِهْضُم افي نوعطقي [هتمرْصَملاوْيمْكا ذ] ناتسبلا ةدبلا برضا انلبأَبل ع وجلاو طقلابةكم لها انهت رمكنلب أَ يروي
 5 1 و .٠ رس ول 5 س وص اص[ .٠ ف 5 ١ 5 ث و

 ةكيشمب ملزيمي ىف ونكت دلو اهنمميلع هب قدصتتر هوب! ناك اماه: ممقوطعيالف نيكاسملامهلرعشي اليكجايصلا تقو
 ال وهو مص ير ورس وعر مى وو أم أ مهب هو سا رمي د 1 0 ء 0

 ةوْيرَضلاَك تضع َنْوْبِبإَئْمُهَو لبيإ لات قرحار ان كيك 12 َىاَرَم كلذ مهن اشو ىاةفن اتسم ةلمجلاو ىلآعت هللا
 بكوب نشل بالا صئاطما نول د لكروت ءايسنا نم

 وع
 وم دو هلل ىلإ يسلم ني و هج ٠ 5 ووو ملاس ال سو 3 لل ىرس _ > 3 ٠ هك

 نذل نإنايىاةيردصم ناواىدإنتلل ر يسفت م كجرؤ ْمَُدْرَحْلَع اًوُرْعأ ن0 نيوجصم ادداَتَتِف ءاووسسم ىاةياظنلادي شلال بلل أك
 يوب يبهر زل اذراشلا عضال )عرب ئ دلحلا

 9 مرا لع لمو وم كب 7 يشأ الا رم و سر ىو م و 7 57 1 نا 1 :

 0 يشم رككلع ميلا اهتَلْح ليال نا راستي 0 نوف ئييمُهواوَقلَطن اك هلبق ام هيلع لد طوشلا باجيو عطقلا ني سيرم © َنيِمريَط
 9000 550 ه2 # 5 و 2 ل ”٠ 5 م مئلر 5 لرب ىاقحمب ظدضم نبل.

 ولك ةقرتحم ءادوس مدل مهذظ ىف هيلع © نير ءارقفلل نم ِدْرَح لَعاَََعَم ناب ىا ةيردصم ناوأ هلق مزيف
03111 

 نفل مهريبخ مسد لاذإهنمءارقفلاانعنم[هتريش ©َنوُمْوردم ندع لب اهوملع [.لاولاق مث هذه تسيل ىااهنع وعل
 رم هلال وورس سريع 0 درس اس وو رت وس ص سوك ع 00 سو لام 7 2, هلع ا 0 0

 اياد تنوُمواَتْي ٍضْعِب ىلع مهْضحِب لبق مهقح ء]رقفلاحنمب © َنْيِِلظأَت ان اير َنْساَوْلأَو ّيئات هثراَنوتين الهال

 ند الج لم قرتعل ارسل نم قربي رص تارت
 سمي ان نل اشيش ىتمل اذ ميصتملا نمو جوبا ا هآ  يوطع شومر لق

 معي يرض اريا نبع باوب لا بقر دقت لوقو نمل ل نس نوكي الار ىلع لا لعب لاو لوقو لوال نع
 نامجوريفو عرلا ول توبغ نونبر يفريفصاص و سانا ةءارقىف رول نديسأةرابعو يرتخكزلا
 رم دا لاق نري هذاك ضم تير طا لاشي الاد نوليك ن رده: عتوطخ دا( دعا
 قرط ب لرعرقت لفريمتم اب اتق ةعاقلال ب نارا ا بصر و نونرديف ع فرد تلق أن
 زاارعل وق تسلسل » دمرمس لج باوج اف نومي هم !ثورك طيرك عج تاوبورخأ

 زي الضاد نوكيكن مرته نط ابدا نأيجو عزم ريف راف بيطخلاىفو نوني يف ارك
 بردو نوب يف عفر تدق اف يشئكزلا لاف نونبمدي مهفاىرصضس أير اغلا وول
 نوئسب ملاكا تورز سدس ل عمي ناوبورخأق يرطل اب لدعركت لق ئم اباوجوسو ناب اضاب
 مولا ىنمتلا ب اوبل عج او و قلاضيلا حراشلاراشا باوجلااخ ىلاو كؤبسب رك بدو لاووو ىنحع

 21 يع يا نعو مكى ف عم لاكن ىف اة الف لل اعد شدادنخ ورعد رار ىف ىار يقتل وق
 ١ وعبر ولا نم انلل بيلا ذكى اب ايلتس وريف ىواصا سانلا نريقتنال بانك
 مي در الامد ول ةياعسلا ميلا ومعي سانلا نإ: لك لاقنى اف اس وه فش ل
 اس للا »اقوي داريث لوقيف ل مالا نر حرش ىلا مارغلا سمن ثيل دروف حالصالار صو عال
 عاشلا نم فلل رشها يتماورورلانب ديب يذلا وكب نوب د ولد ندب ىو يرد حش
 ريش صل نب اب سيئوانبا هذخا ىادعا هانى ذلاوم مر لاف تايبلا يور ىف و بازعالا ةروس
 - ا” رو هر ان مارت علدوم شرقا (لصاروو شير ةروش مناوي وريفم نير يلو بأ قيقا

 مهب لوقو با ترعن اكن اهل غلا يسنو مى ا ةريتم اورو هولا هاهو ا لق سككس
 ترو داو دارمي ترلوركى د ورع امور ييلو ندد الو نم ىلا ةنسؤشك اع
 ةيآلا تلزم الو ناسبلا رورو لير شاين مولعمو اريك دان ءا7ة سافل و انزلاملو زيك نعم
 فاتن تره ف صن لاف ارنم عسانت اع ذا تافص عسب ينفض ارحمنا همالميدولا لاق
 مالغلا لف تبان مل اليل امان وكي نت ني االادالعتنف انين كي نرد تلاقث
 مدل ىلادتل وقد بو لبكت ورظلا م يني قلعتو لوقو وررعو ىرن |زلا ضيف الدم تف ىف ءتننكتو
 رطل دب انتا بكن يسو لا. اذ اكنال ىاؤلا_ لوشن اذا لعل راب قلتم رقه كغ
 ةررتز دات و سور فج كرأملا نطل روقبا قات نوك نار :كوالا انمار إل م للا

 انتا قلت اذا نينو لاما ناكن الاريرقتلاوغيوتلا ب رارلاو ماي فس اوبن يتتوتفم نينا
 ءئتاومظ لحفر ف لعاعلاو ليا نمل وعغمو رقم اوفس ذب كاكا رق ند ةزمتو وشو ماععنما ةداق ىردزلا

 ا
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 ب

 قتاؤر ىف لمالا و نينو الار يطاسا لاق انني ردع ىلتنا ذا (لعفلا ار ىلع لر نيو لامان كاكت الزكي
 -واضملال بك فيلا ناضل مئالو لمين تلال جا ىلا تاضتاؤا نالارلبق ايفل مالا ذا رعب كال لات الو
 لهتسما بلاغد ع ايسلا تعنا مولا نول نيعللا ذب هايتس ريك دولزما لعل ت ل بيطخا
 مولا وين 0 د اهب باعي ى اش اع اور لل ىداصووبر رز نخاو ليقلا تلا ف

 متعلا ىف وحراس عب موي نييعللاا زب تعنا عر تىارفلا ات هلل كك جالملااننسدزلاو
 محارب ونا قر از ار طخ روم اقلا ىف عملا قل غلا دوق هلل_ىداصا»و م ديقب
 رئلاراشنا نويويلال ا للاعترسلا تشبك ل ٠ كورت نكس ماسق الاوان لهل تورظاومسكا ذارلوق
 الورلا ءاضنا نحرخال كلوق اذ ءانشتسالا ى درس هاو: نلا يرحم طر ذا عي اهتسا تيستو لعق
 ك.ل# _ روعساولا »م ميولا عفي كاكا كن يكس ا دسم ن ونسي لورفلعاو قحبيشناراشنلاالا ترن
 لييلوررق هلت اتق افر املا نس سل زنابا: كلذ اكد ىواضم قف الدم ا ىاتفث اه رلوق
 ارحل ءادوسىا وق هلك ور ,٠ ليل اما دوم تراس ى ا مكوصللال لاهي ليلا نال ا رمشلا
 هريس زلازل اكل يشو بحاسص نك رص اينمالكل 0 امر سيلا ط ؤلءانمررابنلاكليتو
 ةرسقل نإ نا لك اورغ اىا كرت ءاورغاد ازوق هللشن لامير ومالادبرلاس يع با نكو اسيأي
 رسال تشك ودي !كوريداعإ عيسرافلاب ور ايلا لوا ورق اد | صمارنا لع اورق ا نا
 ةدرغ ربا نإ ضع رسم اور انداىدرتهللل مرور سر وكلا تيد وروب لدم ناش كارد
 يصل وشمل نوونلم الأ ىا لوفر نم وبيلسملا ويس وفيوبنلاو كا ل ايقاع يشتلم رهف روع
 رمل اوس اورئو ار تهل ب رطخ ا اورغاتى البقا ملط ل ووش |باوتورل هلم لوزن
 رع !هيف نكرلا زا ءزسل ١ترراعن ل لاو اوإ فلل ع نس تهل عورابرتتئر رامإو خسرافلاو
 ملوق نا يلام يشي ع اولا يسكيالربتظ ع لاق عى اعز وق هه لاء اهندبا تنم اذا ى الا تدر اسد
 ارلااراغ بكا نم اول اهءامب ىب ا انج ارئلض ىا كولاضا اولا رقه ب لكم نيرا قلعت درع
 70 ملدعا فاشللا فو اسوا ايان ىا : الان لود كرا مسؤل نك لاول اق 49
 راتشسس الان ال 0 0 مار عييستلاو انس الازا نونتتتاجل ىا نرجس والوقت
 نولوستورشلا نور تالولى عم اواريظعتري د تلاو ضيوفتلايدعاو لكو ملزم هتلاو ريال يوغا
 ,رعاونولو ا اودع ن يكمل ل لسا لق بخيل
 انساإاوكو نونقشسيلا) لب اسم ليو مج رتوتك لراع»م "ريع موصعف دشسألا ريزعلا رن
 # كلارا ناحبمب هانقتس ناكل يفور كد يزدشلاو ةردقلارل نإ دار قادر شن ظنت لائدجت
 ىداص»اقباسإ مرسدس. لئاضعلربفجل نإ ىا نوما تن لخ

 ذي



 هدملقلا 508 ما مويذلا كرشت

 درت وأنتيوت َلّيَقيِل © َنوبِغ) اير لإ ان]امْئِقارَحَفيِفعلاو نيش هارت نا نير ىلع © نيفلاكأ ا كلم كر هيبنتلل

 .. | مهريغو ةكررافكسمانرما فلاع نمل 'ُباََملا الؤفل بانعلا لم ىا كنك اهزماريخاول دبامهرت كر انتنج نماريخأتيلع
 غن فج طهي دنعي ىلإ قدكتم لضفا نافع نإ يأمل لزتو ازال خأدادبا نع 6 نبكي لازال بنو
 لزنم كدي لباس ساقلاوكحل انه © نوبت فيي كلر ءاطعلا ف مهل ق عب أت ىل © نيم رخل اك نيم بلا مجول
 هه سس يي ادنسننسا 00000 ملط٠يسبنبب٠سسي«_ 6ع س8سسسصلم ك0 000000000001101

 ٠هللا 2 نل'و 00000 و م ال م. ب ع م وزر 07 هد سمو " ”و 9

 انيلعب ىفثم قاعتمةَمِيِتلا موي لإ ةقئام دفِب اندلع زرع نامي كرر نوراتخت © َنوريَك الهنود | نؤرقن نؤكد
 قل" نام

 ك1 بو ا سا رو

 نوبكحيىذلامكحلا لذ رز ليم مكسفنال دب 6 َىويَتَم ارز تكا نإ هياوجدمكلانمسق! ىامسقلا ىتعم هلكلا نقد
 عمأا نه فره توقفاوم: اجري مهدنعى اكل زكام ه) ليتك خيي نينمؤملا نمل ضفا ةرخيألا ف نوحي ماتا نم دهرضنال هب

 0-ما

 ”ايطوه قاس نع بوش دي ر كذا ©َنْيِقِرصاٌوناَك نإ هبمهل نيلفاقلا ْمِهلعَرَْنلَك كل لكن اكنآق هبمهل نولقكي لوقلا
 تلو ارث ابين رع لس

 :نأميال اناوكما ِدْوبسلاَلإ َنْوَع ْرْيَواهيفرمالا تش اذإ قاس نع برحلاتقشكلاقي ءازجاو باسحلل ةهاقلا مويرمدلاةرش نع
 ااا

 ديس لسشينل ميس با يسللب

 د وو ديس و ٠ 02 5 .. هلك 5 5 هو 5 هر 9 رص و ل

 رحهاشذت ٌمهقهرت اهنوحفريال ْرُهْرَضْب ةليلذ ىنوغ دير يمذ نمل اح ٌةَحِشَاَح ادحاو اقبطمه ىوبظريصت © َنْوُفْيِطَتْساَد
 ط 5 ما حب 0 ومارس ان 3 ذآ 2 هل و ً 229 3 5 1 ءاموم وو ولامرو# ر اق

 تيران ب يكب ْنَم وىنع» نريد ولَصُيالْاب هب نوتايالف © َنْومْلْس ْمُهَوِدْوجّسلَلإ اينرلاف َنرَعْلْاوئاكْنَمَددَلِذ
 000 ُث 3 ا م طو 5 ”ور دو را صو ل و وس مد "د كلل 5 سو هب م هم
 ش 7 2 2لةسحس ما قاطيال ديدش جقْيِتَم يرينا مهلهما زك نما وج نوعيات يَح نت اليلق اليلق مه سخان مهجر زي نارقلا

 طظوفحملا وللا ىا بيلا مه َىْنِعم| كلل نونمؤياالف ةَىولَْئُم هكيوطعبامم م َرْعَم نق كارم ةلاسرلا خيلبت نع لت لب
 ك1 يب ل ع مل

 ك0

 كرش

 . | لاو ريطلا ىف ”تودلا يح اَصكَنكَت الو ءاشيأمب مهدف كيم ْعححاَْْصاَو نولوقيإد هنم © َنويكَيَُِك بيغلا ههخىذلا

 نادل الج لثة ربتعملا رس ائتلاف قري رج تاائييلت
 !ىاانناب ل تهل

 نا انذل روعسن با لاق ا اهنمليخاولدب ابا ىور دق لس واس انكار ضحرقف اير اعتبر
 هالو ىرخيلا هركذ ار وقتكم ل عتلا لدي بشع ارق نج ابيع دبات قدصلا هنا تورو ارصلغا مقل

 : هلطشسمل

 ع

 ص

 ور يذلا | فم الإبر قلم يز قلت كوخ هزدادتيم ى اوك رصرا دبى اشناو لدالاوبب

 دورت اوربرم مرعي ور سراقب ناس نك عشكب مي هلك حر م لب ظفليف لعل نع لزج
 ةرابع قاس نع عشكو مو بيك لاا ىا ةرابعور وق كلل ٠١ ردقتلارلءاب يوصن مو ق أس
 ةءأيعد قاشلا ل ملا لعق نكمل لقتل ماكل + لصاو عليم ةراعتسالاو | ةيانللا ل يمك موا لا
 ةرشلارنع نعشكلاو قاس يتساف قاس نرتب ىلا حانجيئسمف عقو سمنلاررف لصالاو بيرطخما
 روج با فيلكا م: اهيل :اوتمارق هيلع حرر قاس نعد وقوم تعشكل عاف بن اند تبي مالا
 كثيرم ىف ىوراذله افق يرتدجر نا مرت رصادرار اهلك العاو اهتبطمبر طر صت نيزك اد تسيل ال
 كايت دل ابنوعذرال بر أصبلا ةليلذ ىا نوعيطتتيلا لوا ىا نوكييرينلو هلل لم نيوجتا
 هدومي زوق كل لسيما ا نئادد ارك ضوولااةولصلاى!ىاوجس الادب لل
 و هوس أي دارلا كا ىلا كل راش اولتي ال إب لوقو للسادس دوب تلعهب ناشي كالاعديسيراغلا

 .. .........لوالاروك ايلا ثا قل نورسمملا ىفلاو ةولصلاوس ىف نإ
 رتب | لاقو عاج نوع وفلخب” نيل ىفألا يالا هرب تلزنابرشلاورابحالا بعكنكورتقتيق> لوالا
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 ىف ريلاراشم انكاو بانعلاوربخأر نيم كلانا ىلا يذيب ؛/ "ب اذعلا لش لاق ميشا
 شال افررقمول ب اوتنا ىشي انما اوفلاغ[رةهمس لا م زبلاب ىلا ىاأر لؤي بازع ككذ

 اوقلاغال عل !لبا ماو اكول ىا لالا ةلرتم لرش قو ثوزمر |لوعفم ناو زمام ابق نوك نإ

 ميئاسانعبيردنع يقتتلل نا ىو لإ هزي لوزن از هلق بسد اين اولاقا ل تهدف ل
 نساك راشلا ل دال ناكل نيس ضو قطر ريو رلا لن هول اقالدرولدار وقلب بس املوززف
 ني لعجخأ لوزنف ببسلاوبر واذا لوقلا كافر مهنلا تانج وق نعل ااقال لنور قربي كاوريغ
 لق تيك لى, قلايدكل زفاينرلاانيطعا اى يلف نرمي ىلع
 ةرنالو م كملع (ءلضفشلا كا نيس ير اقل ل اقزلا نقلنا لزم ال لتاقم ل اق لا نيالا لعب
 ئ داص املا نيالا ل جنا ل وقب قاع م ابان ةاوامللانءلقازلف ليضغتلا لصين اف

 ىل لع تلد ام | ديالا كا قل اطعلا ىف مل واسم ىا لوقي كابس انلارم نينا دوه سل

 شال والاب -لضفالا ىلع تارابناب بج قفاول !لصعرقريلضف لا اوعوا ييكرملا كلا ظاواسملا
 وال تول يضر تدارس نمل ركل قول ىداص,س ىلدايلضئاالاف تاواسلا غنا
 ةلجنلومكك عكر راك ار ةرماخ كبل اوسا ذهب اوصلا نع ةديعبلا ماكصالا هزي نملك صيت ا
 بلش حم ىار نابوعاورلكلالتنا نكدا لقب ىل ىو فرنك لاوس ايف ىرخ
 ب بالا سوردلا ى دلما رن ريلوتا مال نريقاورثؤمابسا اودقمإ ضركماريناك الق
 و لعفلاث رقلعو ترماةروسكلا قتلا ازلا, باي كلنلا تف سانا ناك ناوسرد تلق علا ف لوعغم
 - عرب اهدا قعر مضت ب وللا لاعفا نيم ناو قيياعتلا ل فدو لما خف ىف ل علان كك وسردسو ب
 ممايقلا نإ الرق هل + ئشلا ىف ىبانتلا صا غرولبلا نا زاللإر يالا هضْناو هلل
 اردباناى ارك فر دقن تاع كوكل لمتكو ةمايشنلا مي لل! ةمكؤم ناي اى فلاب قلعت
 ريعلان اق وسم ا يد نامي الا وك فاني الورك كارب اوجو للا نسف ى مقلى عل اا ىف وار انيلع

 داربالوري لست ا (نيعي حى لعتإت هلل لاس رقلاب ب اهرام باهت ق ريغ نم يملا
 ميلان هنتر ا” ع ىإ ىرظلا ل دق ا. وا لعفلا و ردك ايوا لعفلإ ضر اف ى انصلاق رعت /

 لصتلل نان يلوعغ بسن هارب كلش ىداس « اذ شابا اندم ن كرت يمايقلا

 راذبس ب دير افلاإلا ب كن و قرش قه للسسلا» نوبيك الخ ح لغلا كب وعم اوزاو
 سس كر ادب | نرعم لوعفصو | لوعغم الغ ىوطعم ب زكي ن سو لوقو ار نكي تطورت ى ورد يسكب 1

 صدد لاقي ترد عمرو باذعلا ى”مجديس ىنعملايشكزلا لاق ًازيق لق هظغان لت هلل
 رماد حصني نا ةاصعلا هواي اعترشلا نادت اوف طسول صد صرف يصرو لتتم | اذااذكى ا
 ارش ارا نلورعشيلال ىلا نجلا نىا ثيحن سلوق لل بم ىماولل عير ذرشلا قذد نولمجت

 ديفوطعمظرثلا تياداذا لور لعدد لسيونلال اق كش انييفاو ريمون درع يصح” اوددم لكل بك
 سارع نبا لوقا عل: لو تول كاوربعلا رب خسدتتسيل تارا نا اف ةريصعلا ل مر ومو
 ابوك صان زق هشط يداس, نوبل ني رفلاو اج قلطاورنع ب اغار لعوب بيتل
 نزل اوعي ناداراك يقف انلاداغإ ميلا لصون !لوس باص ف نطرح آلا هر تلزن
 وبر ثيلاوراصو مب ءارفسب اوزعو هيف اوعري حررخل كل با ويسر رص قاض نيك لزن ليفواو صرنا
 كءاصا» دين كتاف اشلا ىو ميني وكل والا ىلعفربدعو كي نادال اف تورز شل امد اومدا قصر لاي
 ادرقامنمت ا!ىرروابنمإ اولي بت ىدردةع ع لص »م ندرك ى راقي يشر فلات نك
 نم اعتدنا باب افريل اوعرضتتو ىف ادترملا اوع رف ولا عنص اى عتسنل امم خا انلدبب نا اولاقو
 ى نيطزبارلعجث وقرا هن” ١ك تقي ىلا ([: كارل ربعرما لاند شلا نااولاق اينضيخ وب ارتدي
 يديك عضو ست ب اره ىواصا سارت سامع ماشلا شبان مذعاي و [[شلا ضر



 ههةقاعلا

 ٌنمةمحي ٌهَمْحي
 ا 5 سوت ص سد ص“ ٠ ه0 هص هرو #7 رم - ى4 "6 .٠ اد م ويب هدر

 َنِمْهَلَعَحَف قوتبنلاب هيَ هنَحلَو موم نوريغ نق محي ةنكل هموم ل موهَو ءاضفلاضرالاي ٍءرعْلاِب توح ا نطب نم كيل كيت
 .. 0 رب و ا 1

 كعروي ناداكي طديدشارظن كيلا نورظنيى ا موراضبأب اهعضو ءايلاعضب َكيوُفلْرل اورعت َنيؤََداَكي ناو ءايبنالا 2َنِيِحِلْصلا

 مال هىدذلا كرت

 توجلا.رطب ىفأمغ ءولمم ُنَوْْكَموهَو هيراعد ىِداَي ْذِإ مهلسلاو ةولصلا هباع سنويوهو
 20 ا

 ها رة سم

 هكردا يردي نأْلَو
 1 وسل 0

 1 ا يري وموسم سور بسس 100 م2 يي

 صد وو ص رس
 تارقلا ىا َوُهاَمَو هيءاج ىذلانارقلا ببسب ةّووَُجمَل ةَن] طسح َتَوعَيَو نالقلا رول ااوحَساَيَز كناكمنعكطقسيو ل

 وهنأتستثاواىدحاةيكد ةقاحل ا روس نونج هببسب ث ديال نجلاو سفالا 6َنيمْكْسْلِز ةظعوم دول 3

 2+ هجييل نْمُحَتلا هم م ةبا|ن وسمع

 3 نتالي لا وبطل

 و

 دوت اسمة اهلاوهأي بولقلا
 ك0“

 7 وأين يموسح ءاتشلار ع يف تناكو لاوش نم نيقبن أقل ' 3 هه هلل و. 4 ٠ ىضةض
 ٍ لاب ضوالاى ع ادوققسلا خل 00 1
 درطم قرص ايو موَعْلا ىَرم مسغب

 صني

”7 

 يش قابلها ىا تيتْوُمْلاَءرذ ةلادمقلا
 نال ادب لح ةربتعم ايس نتتلا نم قربي مسج تامين

 توزكك اضم بوصئعت او[ ى وا دةدل

 الطب صني !تادزلان ا ندوزعل اق كلديو امن تقو ف صقكك عقد اراه كلام نكي لوكا
 - - د سلم تل لس مس . سس. --- د - لمجال اهتتافضو اهلاوت| كب ص ايناو ىلا
 تلايلفى امرك لس ”ارداتناردكت نارك يسرافلاب لرادتنالولدق هلل
 فوقي ورإعلاب زيف تافاصلاة ير

 رعب قولا عر زا هايج قع ايب' ناكذا ىف اثلاو كرمان دل وقر عز ومد ملئ امن واب نكي

 وما مع مح سا |[ ا ا ا ا

 ترافل نمابليلد (اللإو ةففخينلااورفكن ينلار اي كاورلوق له جر مسد نع عطنا ركن اكن
 از ةلذاو الز قلي قار كاتفلاسو خانل ىاارتخ رت تكلس ان اكد بيد يئرسو
 دولارا داضغبلا ل ذن ريا ظش اراك ميتذادع ةدش نى الا كلا نوظنىادق هكس كم ائالزا

 تصل وعلل يقر جاوي راق سلكي كاداكيرظنو ئيكري ناد ارا ظن ى ا ن الف ظنلامقن كلا
 رع أسرثك شعيل و وعم اذ اونا !كلؤورازلا ارعس ان زر تعش قرون إبلا بصل هنبع ا

 انزغاباوتل جاف عاباسومو فيوقل زب ةيوصنم (رلعجديؤرا لمتن ندد ىو ايم هرهبمصو مب شفي
 رتهقع ١ مدقتأنموب لاق ب اوجاع وجءننيو كوقود ملا اوعس ال ىلع ةلالردل
 عرب اظلااوهنصيف ارلوبل اريخضد اهناشن نفعنا ب نا ى 0 ا
 ءدايقلاى بقال نا للعاوعجت كلا ىف مايقلاءاعا نئبو قاحلا زوق لل لاري لتلا ةراي زاب
 عروقولا بجاولاو ةدعاسلا دقاح اف نماكلا تب انور قالا كا هوجو ىلع ءدقاول انعم ف وفاتخاو
 امزااهلابو يتحلل توات ارومالا يفك قتلا مامي انو اهمفبيسدال نت أدب قتلا ئجلا ب الا
 مادقلا لاوحا نم اهب منو باقعلاو باوثلاو قرصلارجاولا ”قداصلا ىو رومالا نس ٌقاوح ا تاوذ
 ثعبلا نيركأ اءاريق تبي يعا اهيفاقكيرل وق لس !ماصخمب ق ارح اريك جضدتولاو عرقولا بج او دوما
 تريمامنا امنا ىرتتحزلاةركذ ارب ظنا اح اوزروا سبل اليا مسا علا يسن م نوكيظد وجل او باسحلاو
 وا روةهلا كرا قي قتنءابيف بدال ةيى راكد شباشلا عروقولا بجاو ابنال قاع
 بدقيق ورعا ل ىارمالا اب قثذا) لق نم ةروكددابوم الا قئاقح زر عملا ى اونا
 لاشير لوب ئناىاىا بان قاحلالصاو لوالا يطب ليم اورخو رعب ( وادم اه هقاحلاو ا. ظظفل ىااجر رق
 (ًهفتسالا نا قييويفع ةداز دوق »ب ارتوراراورج جصو يسافلاب لاررااوإق تلا
 انورلوقو كيرا انس لوالافلةولش كم (شلرظعتلميز ام يز قالا 0 أتعرف
 6 ب رو مسالا اددقتنلقتل سس وربف لادد اوارتع امو ىدانيلاىفو ار داوم و هرل

 ىقرعتي عزمت ابىردان ال ضف انف !طأقسا لكب_بصن عضوم ىف علم او ض اكذاوبب ل والا لوضم اى
 ابل قلعم ماضتسالا ل مب تعفو رفرب ملا ادداالو ل اع لاك( كرايلاب اًنئلو_ ضب ل واللن ينل

 ال ورىرا 5س

 00 ا

 امكأيناشلميظعت دايز نيل (مكلملعا ىا مل 2(, ةقال اربح ريخوأستبم او اه: اظل ميظعت
 ََ رش تابت ل ةئ أيقلا جهر 0 دووم تبَدَن ىردال ىاثلا لوعفملا لحم فا هريخو ةيادلاايو ويحسب ايوأدتبم لوالا

 . تيوصلاةديدش رَكْوَص جب رياهمَد1ءاَماَو ةرشلاق ىدلل ةزواجلاةضيعلاب هيغل اوله
 أعيرهلاموي رص نمأهلواوأي ةَيِنْتَوِلاََمْبَس ْمِهُيإَع ر هقلاباهلسر امر مهتدشةيتق عمواع ىلع دي دش يرق ي ٍةَيَ

 ىتح ىرخادعب ركع لال ولاةداعاف مس ألا لعف عب اتنب تهيشن تإ

 كرف قطقاس نواح لت لوصاز رسما نيله نحو
 نم هم لقت نم ىاءأبلا نوكسو فاقلا تشب ةءارق فو هعابتا لبق نمو نوعرف جو ق اب ىا ةغلاببلل ءأتلاو قردقم سفن ةفص «و مهم 4 . * 5 203. 5 كرس وسو. “كرر ع م و يل هو ”** يقتل"

 0-2 لك علال لاروع هو ويح ه ريغ ايتو نك فها تك اك 1 ١
 00 5 آف م خسر مرد

 اوصف أطشلاتاذتالعفلاب 0طن طولم
 كام لام للفرس قالط ين

 | مل معقاولا هرب تقوزاى 'ى ما: ه1 ةوبل ابر لوق

 وا ءازسلاو باسحلاو ثحيلا نمركتأام اهبذ قي ىتلاةماقلا
 1 ب سس

 ريس

 هب ا_--ا ا صسصسسسشسسيببلل

 هديتي نقل ىرت لَهف
 تلإو لسن الإ ل خ ى ا

 و 1 5 و سم” ”كوو

 ذخاو هرج غواطول ىا خفإ لو
 م نعم ن وكيو ازكب تييردوك ءايلاير ماو ىرعَي ةزعإا نورب ناثلا لوجفلا عئطوم ىف سماك
 ريريصل ايزو مل. حرارص» نشضو كرو عررق عرفت وق ميلك لما نين ال رعت
 : وف دل اكاررصم ن كيش (ينطياوكل اذ قحملا ليو رانك سابع نبا نى ورم ويصل ايرييلقلا
 ليتتو ويحل اوارعلا عفر ملا نم تر وصلا خدي شل ق ل0 كار هدمعب اه قبطي ازر لش
 بارا تزف |.ذ ارتي ع تتسع ليو إلا يدقق لوق ب الا لا »درب لكل ابرصلا نم وو
 رياء يتكىف نير اان زل ا داع ىلع قديش ةيوقلوق قل نس لادا ةزواجبوتحلا لصاو
 لاركبالا عيد نس فسرسلا ل سرا ام شيسدحلا ىف ال ندؤالو ليك الب تجزفف اين ازرخ لسعر للا نارخلا و
 - ليبسر لع يل ناي رلق ن طزنيلا ىلع ط حروف مويا, ال نافذ حرف ويل ودام مهب الا لايرمب لاراب ةطقالو
 هل لس يلع ممل ل ضف نايا ١ يسمع سدلتع د سس / لإ يلا ناد
 ريزلان بايخ ا مج ا مولر امل وا ىدرو ىرغالا ءاىبرالا ىلا لاررخ نم يتب نانو تيل ىواع
 ىف منقل انعيرلا لت اذاوقام نما( الوسم الفعل ب اذم ىفرا نا م ايدو ىلايل عطس او اك جريان
 جل ا( ايا بيرحلا اسس قنا م ايإلا ىب بسس و لاقت رخآى ىارايشلازج ىف ردوق لس لارا
 نماشلا (وبلا لصف وسناب ست ملضوداع(مق نمانوجي نال ل يور اشازجم ىف امال زوج تتسيبس
 لاموا(ب ناو لايل عج سعف وصلا ق سل لاو ليزتملا ملام ىف انك ءازعلا لون
 ريراو هربت نبق لطارئوام عطش را ملا لع لاعب تنل صال ىف مساو موسج سر اذ ىلا | زنك وختم
 قالملالا ميقا قال ل سم زاج نإ ىلا ةداشا تاددباسسضملا لوفن يب اذع حارق
 علا سر بشن ةراعتسا ادرزف خر اوعطتتن ارض وسلاو طفى رح علق حلل ىواما
 [ملبا نم | سمح ياك امور روس رفع نيا نعو ضل ىارارملل عطانا كلا حرب ايتيردصاّسملا حي
 متي ىاةضراغللق حلل عارم مرض انس لاقي نريرب متسخة دلل كا
 .بلا» شالا نع زئابب تلك و تازيشال ا /ومت؛ م اهمنيج ملا عمو لق اس وانعم, ل يقو كو اوتب

 راي رضا هربرت بتدوزك وصوم فص دق اب ىف (ونرلوق ى ا ةررّتم سل ؤ صرت ىحالتتا
 سكي بت سوق حلي كار اكن لل /امغتسالافدعا منت ىلا للك +
 أمنا امع تسييس طول وق ى رقى بو رلوق نال كاس ىف اسكلا ورك لل ةرمصوملا حيو ناقل
 تالعفلا بلوت لااا وك مك ف زياوكشتلا مالا اري وامل ل يثو مم تعلمن (ىكاارلب اب تانيا
 ووسماتو نب الك ميسشلل و ريعلا ناب _ميتوك ى ارا ىبال ل اعفالا ب اىصا لاخلا ناك ا ليلا تاذ
 ةراسا لاعئالا كات لعفلايرلوق تلف لال ةتيطار زعل يسنلا ىف ازاج نوبي ن ازوكت
 ستى |. ام لتتم ىلا ليلا ترا لتس ل عطل ابىا بسطت ىف و ور اف وزي فص يطال !ناهملا
 هول قيشلا عراووفا نم ريو شمل حم زو ضصماو يفصل او علب اولا نم دبش لمعلا



 :7 .هدقاحلا آ م "رس ش و ىنلا كرثت

 ذاممكءاباىنحي لَك مَح ناقوطلا نمزاهريغولابجلا نمٌئش لك ق وفالع رمان اهريغ لع ةرشلا ف ةنئاز ةَيراروَنْدَ

 و

 همميسسسسس سس يي سببا لبيس

 نادك عمستامل ةظفاح وءْياَوُندأاهظفحا اوتو ةظع َةركْرَي ركل نيرفاتل اكالهاو نينمؤملاءاجا ضو ةلحفلاهذطىا ل 2 ل ا ']
 ا يس ل ا ب سس للرييسسسسسجمو

 هكر ميل ال و
 و 0 دك ه1 ممور مس 5س ا”. رولان هه. 1 ” هو .ى. هع 5 هيا فر نه257 دوى

 ٍنِيِمْويِف ثةَلِحاَو هلو اصفد نيله لابجلا :ضرنالا تعفر ٍتْلُِحَو ةينآثلا ىو قئالخل !نبب لصفلل ن ٌةَيِياَوَئْشَنرْوشلا ف
 !بناوجأهاجْرا قع ةكئالملا ىفعيُك[َملا و ةفيعض نةيِيإَو نيَمْدَي ىف ]ابل تقلا ,ةمايقلا تماق 925ال و ٠ .٠ وي - ٠ - ى. ال 84 0 5 74 5 هما س- بسبب 000000 ا ووو

 44 مول مو 9 ا هلع 0 42 و ها مو م .- هنو مود ل 9

 ا) باسحلا َنْوُضَرْعت ٍنيمْوي مهفوفص موا ةكئالملا نم نينوي نيروكذملا ةكمالملا ىإ قه َكَيَر شرع )بو
 < وهل وروى .٠ 07 ذل 3 95 وكري و < را مو 7 0 اوك

 6 ةيينكاذررْا اوذخ ل يوأَم هيوتامل هتع امج اياطخ مريم هنن بكذا نماَمأَد_رياوسلانم يفك ءليلاوو كلاب يقي
 10 7 2 1 هس سس | يس بسب لو ك0 رسل دو قزم سكي يتوطلا

 | اهدؤطُ ثيلَء دج ف ةشيضرم ُنةَيِضاَر عَصْبع فوق نديم قلمك نقيت ْوَسظ لإ و ءرقاوم ئاه يق زانت
 يس سيب سس سس مسسسسم

 قفلت امي .دينهتم ىالأح كرمي الكم هل لاقيف ميطضملاو ساقلاو مثأقلا نم لوأتتي ةبيرق هةَيإماهرابش

 6 ُةيِإَسِح أمركم و ةَيبْنِكَس وأ نتي هيبنتلا الوقت هَبِنطَيك ذأ ْنَم نأ ءأين لاف ةيضاملا © هيَ

 | ىجد قوق نذير قِفَعَكَعددَيلم نوع آم ثعبأدل ناب قايحل ةعمافلا ثةَضاَهلا تناك يندلاف ةزرييا مَ
 0| هوُدخالِو اهف نحن وكم و لقنلاومايإلا فقم (ءابت االصوو أفقو تبع تكسلل هيناطاسو هيلأمو هيب اسحو هيب اتاكد

 ها سس ستسالا

 < وون و س مث

 نوعبس هذ ة]ِسلس فوت هواحتذ ان ِةولَص ةقرحلا انميات للا ىف هقنعلاهيدياوعمجا ُنٌهُولُدَم منهج ةنزخل باطخ
 00 ا ا عمل ا ىو ول 00 900
 هلي نِمْوئاَكَاَكاَإ مدقملا قط ايَلْعَملا قلعت نمءافلا عنبتملو رثنلاهلاخدادعب اهيف ىلعحداىا نينو كلملا عاب كار

 | م زيف ه رغم ا“ هرخل اي يوم ىبدلك

 شاك زآو نآرقلاربض بد ناب (ةابامذ | نمار ديذايماب لوتس افنلا ضاعضرمت || | ربل |, لني لمن قريع ار ريس تلا نم ةري رج تالت |
 هلل

 لاع لثمن وكنا اب ارعا 00 ل اسف ن الكاس زتع وفم لا ٌةزر 7 ايضلا لاصنأل 0
 منال ار اين اب نوديزاياقاب ناس. ايوا نامي زايارث ابر سب اي اب ديزايداب لام اعبي : 2000 ْ 18
 را وب اهب ين بسبب لش نأ ا 0 بامباف بسلم ىلا دترسلا نت فيك ءنيفسلا لك اوكري نمي انفانالاقاع باك مايكرو

 | نلتخاو ىخاوف اه اذان ف اف ضخ ل شبرداباشماباداب ىابأ, لايف توثلا نما فخ | | مدي إل انطعوا ردد ورم اليوم قاب(الكنانارلس امد كذاب كا فانعلا فزع م الما ناب
 لا! مقلا اراد لبقو ى اب ىرستفاولادث اباذرم ليقواوزخ حم [,ئاروشل نا رلوب ىف | | اسونو لو سلس ىواص» تايد /امدو ( اب وف دالوامت د اولم نيرا ايإ بم الصا
 را: لق اوبل ىف الور ايا َجُيمظسل كسلا داب ىرلش اذ ىلانللصا لارين كل دق ف ا برو صم اهقزخ ل قه للا ليج اظنك ناد اسيالاو ب سغن ىف عشنا نفك نا ىلا
 رخآلا ل نعاو نييرعبل ل تعىف اننا نييفوكلا دنع ل والا لمع اذى ا لا رهف عمضانترلوق حل[ | | تيناضلا سيورلوق سكس بم ولخا» رام رد وفصل ا رتعق جذل ىاا رياح ليضع
 فز كارا لاك ءاب ومين اؤرقادا فرقاو مو ابربف عاتق حلك عر» | | فاللاهب ليقو .زجلاو باح ا اسيتتي لا ىبريناشلا نال سابع نيا ناىودادكع يش ادب اذ
 ميبانكى ءاملاو بيرق الا نول م ال يرصبل انه ارقي مكى ف ل اعل اوعي ننال الل لالا 0 ول ا د لا اتردقت هه .ىواما“
 بمتس ارو لضولا ىف طكستو فتولا ىف سسبنتن ا اريقتو سر اسلل ين لللسورديلاء ريب اس | | كيتلرعق اولا سمعقورلوقو تلمعو ججرايبو نوت وزمن يتناك ع لموت ن يووتلا موق اولا سمعت هزيم
 رم ايملا ل“ رخل ابار تراص مق اولا ناد انؤ يقل ليوان ريالخ ةدائالا (معاف مث اهلا ماك

 .. .٠ لال تدجو وس لصت اما يملا تماقل وغبانيلراشارقو قائئتشالا م امفانعالي
 نيقيلانظلاب دارملاذ ىا تشقيتل قت كسل كرار ضعاف (ّيوُبتلار ايا فقول داش
 نمسا و بساسلا (ول نمر فو بسس اينءالاةراشا ل اور سل ارحم ارك فك ذلاكو

 راش ا نيس وق حل ىوام”ر فون نم آد ودار دئلا قع ةرخطل ل تش يس[ ىمرشلا نإ | .ىداصال اريل ندو لضرالاب اطمح اولر سل مير شلارم ا اورظشسل | طا ىاارناعرا لكل ق تك
 نولوم الو نونستلنارروام لا طخ الو اميجاصامب ىررىا لوعخ حل ع اور خييصن الا تاب | | ”مئالملا ليي ناذءابرالا لن وخشاولا الملا لسد ئاورينم او لرعلا نس للام مف حب
 لمكو لا لامرلق تلك ىدامص»» ابا اساب نورمالف نوت دابا نوعي لو نوع شوب | | لاقل فريك لاواش نم الل ضرالا يف نثو تاوسسلا ىف نم حصل قلل لو الار ءيعصلا ىف نول وب
 مسا امل هلش لا اينب مسن ارسم ا ايثنب ارشواللا ىاررصم فص نوينا| | هارشلا, ان نالالوقبى سل لمت ن/ن يغقاولارافؤيب ناب بسيتجادايسارامرا لمن وقيم
 | هلق_» نك ابزوردداب دول هداتسرف لش بسبب تسافلاب تيلائلا مايالا ف | | لسمك كك ينام لكل اقاعر فرم س اهعنبا نيرك وكامل نرخاكغللا سرق يا ن١
 رد ىنناكق لا مول اهيرعا نيرريضتن اطدسلا ىف ناىلا لك يرسضملار ننال يكد قرر وق | | نين. ام علعولا نورك مل و لضطسلا لعرالاىف مما دئاو رحل دنع مسفر رزع اورق ول اموال ا ةروص
 ساصو ساء ابو رلوق كلل ىواما» سانا ل امبب تحن اكئ لارج ل نلاداينرلا | | ىورو لضرالاو رايسلا نبي "د ىلا مث الكا نيئامنا ىورو ماع اسمو ارض: ى امارعا نرقل صا
 لول صغملا ىف لا اننلرك انوص تفقولا,نع رسمك ارخ [ق نك ذك اسد اب ىر د وآمن اطل سوري امو | | ير /مل,لم اعرف سدي ذنب ا نضرب الون موورول .جوورسارج وو لتر جو منال لكل نا
 لالا نحممرقلا ذكارشع لصوو اضقدو تمتلك امل اب فقول رع وجب تييارعارتك بسسس | | قير بع نبا لا تشرين ازتل ا هزي ىف ف لسخا توفت وا دوق حل سلا ع ممز انوا(
 رب متولاو ضعح ارعم الص از ال اماما( ومن ارت فر هب د مامالا حزئصملا اىاينا خردردلا ىف امل | | نعد لالا مي ان مديز نبا لاق لاعترشلاالا (م رعت الث لدا نإ ض وفض ين ار تعمل
 ختان ا قل ار يهتحم لان [ىرييطع بموحمزم اف ىتممزلا هركذ الط تف عرايت ل يال اولا لمنلاو ملم نا لش وربما ىف لاهو بسيط توصي مانيلا ينام اريام مص كرش شل رع سل ونس نسل
 تكلل لاو لمالاوب كلف اضزم نلمس سو هيلع ثيل لسى نل نع ل فنا اهل يم اي | يرسم امل رلوق سلط ب انط لل اذوحتد انكر لكلا ميف طسيدو هرججو نموا [ئشاريسين ا لع
 قت وريؤل فلين ا بم اخينج اب نيم افلا نمورانلا نم يجازلا ندا لبيب انك فول ال نأ
 اىرصاطعت نول ابنا فل ذو نالوا اربفاوزغىاهأ(ىاب لق كلل حور»» لان اعباوترغإ

 لاو سابع نارا للا عارزب دوق ىلا سك سافل اباعارذ لوقو امل فاك امعرز لق
 لئيدب اب عرابل اواو اي نروعدبس عررذللا ىل اكبلا تدورعم ن غر زم ا نبال ومب عرار ذ ىا مح ادذلا نما / : ,

 ءايسلا م امّيف اسم نم لاوطملا | ىلخ لدي ايت وطور ثيردع لشو فول بوم شسول تاكو دلك يد | !سييفف ىيركلا يالا ىف ةروكرم ا ى ب لشمس ا سرئاكن اف اوزخ نيزلاهلا ىف !بانعمو لخمس نوكلو
 ظ لال ضءالادأ | ثيئاويلدتو ياو يتْسووإْلا نم ياو»ذيدفدكنانوكيهيزايأيددارةييذايابرددماب لتقل ورود ناتنل
 ىبو اًسقلاطم حاولا بسم ا قلبت ةداشنالا مس باسل اصتا ب اطذلا فاك اهب لستسو
 يفض بساطخلا فاك ضاق و هرخأ ىلا سلراب باب نداب ناب لون يط اج ايضا اكل ىا



 <« .”راعملا ٠ | ْ م :ىدنلاكريت-

 لهاديتتص2 ناليدِغ ْنِم الإ مام ال وهب حفتني بيرق هيئه مولا ]لسلق 0 نيكسلا أعط لع ضب ال ويم
 لكب ىلاهنم © َنْوُرِصْبُالاَمَو تاقولخملا نم 0 َنوُرِصبئاَمي_ميقأ شا الكلك نورفاكلا 6 ناني اهوف جت ارأنلا وو ا يل م رو ل ل ل ل ل

 طلو
 لوَقبالون َنِوُنوْؤتَملْتلَكْر عام ِلْوَقِب هاو ىلأعتو هن اصس درا نعةلاسرهلأق ىا ةيينِرل لوسر لكل نارقلا ىا نإ قولخم هم كمال هوو :ذام كو عد ا . م ه اع كد م ١و سلو ىو نإ هم (ه ب موو م

 كاش دا ل يح
 0 .٠ م .٠ - 2 ٠ هك 5 0 7 7 25 و هي ط هَ

 وضل 5 _ىنلاهب قاامأهوركزتو قدسي ءايش اب اونم|مهز!ىنعملاو قسكوم#كئازأدو نيلعنلا ف ءايلإو ءالاب 6 َنْوطلُرتأَم ليِلَق هاك
 ضب اَسيَلَع ئبنلا ىا لوقت ولو 9َنْيِدَكهْلا تر نق ٌلْيِْثَد وه لب ايش مهنع نختم لذ فافعلاو ةلصلاوريدملا نم كينَع ةنداؤص ساو ا سوكر ير سد ارب سو 0< ل ماو ل قاف 9 74-5 8 خفي هه 0

 ._قةرعوهو بلقلاط اين 6َيولا هِاَنِدطقلَمُت د دقلاو قوقلاي نير اياقعةئماتلول اعدك هلقنملاماتعلاق ناب 0 لوو كاع سصماو رثاوو يسع تا ع 5 رابع عم مو علوا نوممس راسو اع( 1(ج لك ف اك
 صس 2

. 

 ©َنْيِزجح ُهْنِع سصانم لا>مكنمو ىفنلاديكاتل5سئاز نموأهمساوه يح نم مْكَِماَمُك هيحاص تام عطقنا| ذا كي لصتم م

 باقعلا ثيح نم هنعانلعنامالىا ميل هتدرط 6ونلل هنعريمضو عمجلا ىضعمب ىقنلا قايس ىف طحا نال عمج د اتثبمت نينا
 رسل _.رارقلاى هما: نيقدصمو نارقلاب 9َنييْيَلَي سانلااهري كَكُصَناْه لكَ َو© نقل ةرحذا نارقلا ىا هن قر ااا نة سس ل ل 7 رم سر ست بكيل لال سا 74 ل عا

 كزن خف نيقيلاقح يقيل ف 9ك قَأ نارقلاىل نإ 54ب ساب نكرلا باقعو نيقدصملا بارثاواراذا © نيف لَك ا

 للم لاس ف: زل يطيل هاري ةيانوعدداو درا ةيكم جراحملا روس نودع كرة تان ساب
 عقاوب لثشتم هللا نبق ةيدل ٌقحفاَوْهاَلُط تاكتطمهللا لاق ثراحما نب 2كنلاوهم ةفاَدانَْنْمَل يفك مكَعقاَو كياَّذعب عاداعد
 ماي فر ءامسلا نماررما طم لامك ليج ولاهم الاول جمب تاوطسلا ىو ةككالملا عام 6 جاهلا ىذ
 ديلا نمهيف ىّتلَياملرفاكلا ىلا ةيسنلاي ةةَدَس فل [َنْيمَح هرافي نك ةقل موي فمه, ب انعلا عقيب ىافو نوه قلعتم

 دالي اربَصلاتَقلايرمت نا لبق نط ُديبْضاَذ ثي سلا ىف ءاجبأمك اين سلا فاول صي ةيوتكم قلص نم فخا هيلع نوكيف نمّربلاامآو

 ه0 تلال

 كد ل صل“ ربو رعتدي ىا حقي ىف ونين قلتم لا نركَك مدي ةلاهالاهقاو نايف كيتو عقاوريغ 0 َلْيِعِب بانعلا ىا هور مهن هيف عّدقالاىا و 8 2 5 ا 1 957 3-0 ط و < 941 < ل ع نال ل .٠ رس و كم وآه » بي
 هييرق بيرق نمي لكل و رلاي ناريطلاو ةفالا ق فوصل 5 0 نمل ا كلابجلا نكت و ةضفلا بن لنك 0 لملاك ص ةعارعو سوو ا” وا سوم كرب ل يس حرالا 1 00و يكس ص ا كعمل 9017
 بانت نل امور ا لوالاو ىن اًءسموا بازولرخا تل ا سن زوق هل حراس لاول م هس 1 م 7

 نبا نيم ”رافاررزا,ةلاتتراماىيرتشا زق صلف ل ترام رف اكلا ريت | نو | تال الج لل ةربتعم ارسا وتلا نم ةري صج تاقيلتت لع قربت انما ةري دمج تارت
 لماحلا نمي هضرتعم عتل اور سل ءل جو _لعو ري لحتى | عت اوي لمسة حلا كا سابع ابر يفو سيئروس ردع #فيطع امو ميمو ترطالاىف ىلا[ ال ساق سلس

 لعكس ىرام» مارا تيسلث ب انعل فص تلج نا اءاو انام سلمنا لوم اوأ | شرعا عطوم ىفو حطم نم لارخآ ل ىف لوق نمت د انب مي قضفوتل ام سلق اف لبق فرنلا
 امدلجلا ل مؤملا عربا ومو لا ل يور وعصلا ىتعمب حولا نا ىلا كي زير اساء ملل ارءاصم وق محلا لذ عزيتذا ةاذانم الاناقانلا الامن وطب ىف نولك ايام تا ارخأ اع نومي الا مال (رقزلا
 ل( أع لص ا نع بق ام ىلك حر ورلا نطغ نا ىلا الزبد اشا ليرتلوق تلك ىواصأ | ماورؤاريرصلوق سلس ىواص»: حفل ديف( احطرصحل ايتن او... . - - ..  . .ناضاصخ اذ
 ملا نى نحس لإ الغ نا هربررّصئر رقم لاوس نع بوجوب هرما ارسل ادق حلا ىداصأ | رق ىلع .بكا» مج وراو متدرب لاس دال لسا نم نيل سس |يع نيا نكدرغنملا نم
 هرما طوس لحم لا ا فام زم ل مالكلا ناب باهباف يلا نسي كن ماو ناكم ىف ىلادت | | لوقو لصور لع ثا لص جوس و ق لضخالا ىواسم نع ىبل اوبن ىلا (ركلازيرام ىفوصفرشلا لم ىلا مك
 مسلوت# الع رقد هللا موي لمي باذعلا لاك ق هلع ىواصا" دامس اوني د | | لوقلزإ لاقي فيكم الور شل لوق نرقلا نا لاي اع باوجازنورشلا نع اذيلجتاىاةلاسرلاق
 را لك نلف نافذ نر صول ءدسضعلا نيس هادم ناك(دي ىف كلما رعت ىا هرعت تاز لاا كصوت ال... . .. .. . .. ......خيلجتا ليج ل عل وقلنا باوملاو لوس
 قرسرم شعلا ندد رعب اسلا نيد( اء فلا شوبرا باز اع رئاسي دالاءاسا كاع زيماهسمت | | نول | لبا! فضيت اب وسو نوركذتو نونو ىف ىنيلعفلا فروق ب[ لمت :لاعتدش
 0 اه با نراه اور خس علان دسم هرايوتم ناك منيإ ف يزف [ اع فلا نيف دسم ارم!“ (مززا نوال ازابو اسر ايف انعن ازعلاوز تحفه لاس ني اهني رتتلاو
 اينرلا نس نم ارنم فلا دس هدارقم ناكوق هلل يالا" سابع نبا نم... | | اذ ب لصتس نعوم هاهم نان قى دداذك نخل او نونلا ب بلقلا طاينراق حل
 2 نيم ممسك ضفلا نسم هرارظنم لوط مروي مب ىا عت او لص نموا ىلهلا ري ءرعصوا زامامو الا ايري الصك لكارينا ىف ىذا لب اوردر اب نعوربج اص تنام حلفا
 نوت فلتر تل كلوي ا ىلع اور اوكا ىلع رب شلل دل لتس ١ نوك,ن | اما ماصلا مولر وج د ومباموأزب خل اذاوررق : مة لاون لقتتلو لسور ئسلا لصوت دير يشو نيزجج ب قلت نع

 ديال سرمعل اورلظتلا نمي كالا نسل |ل كا ذئاب سس لا نلوم لك لوم مرام ني زلم من ارق هك ىواصا' يب شم امج نيدو سلا اوت ل ع ف ولعم

 بلا اعوفرم ىررقل ار يعس يف نغ نابع نياورضاماور شير !نراءاكل تحلل سلع اي ص واولا ف زم 2101 نا لاف زبر اضا نئرصمو لوقو مازلك مم زاجن معبر وب م
 هلق ىواس» لسوريلع سلا لص يدستومف موت الو ليو ازبخس ا لسع رص ا | كرر ىلا لا ما ارز 01 ا م ا. ا نؤعملاو ضوصوملا فصلا ءؤاطا نما كلب راسا نول ل وق كل *- ىداصا حم اوراس الا لجسم أس نال لئاس لاس رلوقى ع عررطم زل صا نرلوق هي ظل | | ا نسعلاو او وصوملا وصلا فانها نما 9لزب داش وتس ل وق ل 1*

 نولي ساس نول / كا هدي دمتم تون لحنا شملاثلا نول دانى حم او رمل لعب | | .اماورعوقو نحن راب! يرتد عقدس ى! ني حقاورلوق بلس نبيل الا" لتس تا | نيت اهتم اهددةيدحشفرايلا بانججرق ف لس سك آلا هزي تذل
 هللا خال تم ايلا مول لم ايثار ناك ازاى ا هاني فينتلا نمل دبزنا حي ارا تيك تنسيك ناكل وأو رانلا بانمدب َةْرْخَألا ف اءاوابسرري ( ور لتشدنلا ناوردب (ٍ بازعومب ايئدلا ل
 نسما نع ىورازك ضفلا يميانك رق ل © ىواما» عئاور لع لادىا ور لش و لزا ىا ملعلل ماللاو حتا وإ لحم نا ىف اشلا مل امو ىااو نعم نهم لأ يب ىلع ) ابها جوار
 رب لارمالا ىا نيرتملا قبر اوق يسع لون تيزلا ىدرد لعشتملا يور ىفو عرار تش ا 1 بسوز عضغلا بئانك ةدلك > لا" تييزملا ىدددك ل مملاكس اهي نبا نئرمم ا رف او مهل لزث ىلعو نيرف الا ليلا ةقوريؤل نيا لصةقاوبونىلمؤحبم مالل) نوم لا فس انا مج

 عزجن
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 «7اعملا 2000 ظ هه ١وىدذلا كر

 رفاقلا ىنمت جملي ةقن انتسمم ةلمجلاو نوملكتيالو نوفر اهتيو اضحب مههضحب ءامحهلامعبي ننوه كبي هز اهب لكل اذتشنال
 ينم هلككنلا هتديع ديب 0وهيِخَأَو هتجوز ِهِاَص :0ويز اهمهتفو ميلاسكي نقدي ادع نمي نآى نعم
 مسا 0 ىظكرانلا ىرأّنا ىدوي[مل عدر اك ىدتفي لعفطعءادتفالا كلذ ُنوْيْجُيرمُم اعرب ضل نمو همضت تويت نعل
 تاب ناميالا نع نيتوَربْداْنَماوحْرَب سارلا#دلج ىهو قاوم عمج 5 ىو هارت راقكلا لعب هرتب:ى رت هن دامني
 هنو ةردقم لاح ناًعْوْلَه ٌقِلُخ ناَثإلا نإ هنم لأعت هئدا قحدؤيملو هئاعو ىف هكسما ©ى+ْا5 لإملا مجم لاَ |لوقت

 زألا سو رس لا . 0 هلل. الو 5 هر هلله ال م و <

 22 نيْلَسحلا الإ "01 ادت هثدا قس لأملا ىاريتيلا سمت قو نعوم يدل 4 َئَماَوإَو وشلا سمو ُناَعُْرَجٌدَّلا ٌةَمَماَدِ
 مساس » سو

 3 راس” ص نكي ص و ٠ 2 وو د د م 5 ك ىو 016 تك 3 نى ورم مو ىن اضل سو و ب

 مهد بارع نإ نوفث احم © َنوُقِهْسُم_حهتد يباع نق مه نْيْنْلاَو ءازجلا 5نبرلا روب نوكوصي نيزلا ومعك لاوسلا نع
 ىو 2

 2 0. سو 5 ما 2 7 51 5 ب 2 1 5 م 1000 4 وردا و 5 2 4 0

 ىغتبا ٍنْمُف 0َنْيِمُولمْريَع «اةعامالا نم جامي زم ام وأ ْمهجاَور لع ال5 نوطِفح + ىجةرف) خه نين رهلوزن 0 نوم مريخ
 هلك مي 5 وللا .ء 5 5 سااكإ و 210017 58 - ىو و5 را حس ا مالح

 رمانمهيلعاونمكا امدافالاي ةءارق ّ و جهتنْمال ْمُهَييِزْلاَو هن ا ا 6كؤدعلا جهل : أك َكِلْذ كرو
 8 1 موتي له 0 5

 اهاومقي 6َنْوُمِيأَق عمجملاب ةءرقإ قد مهن نهشي مه َنْيْزْلا وتوظفاح 5 نوعر كلذ فم هياعذوم:املا مِهِرمعَدايزدِلاو نيدلا - سمح دف 4< م | "ىو ماامص ا ىر ت2. ى.حاأكم صوور هلثاإ . 0. وصمم

 كلوحن كف اهْرَقَك نيرا لاَمَف ف يومكم ِتنَج ف كِيلوأ اهتاقوا ىف اهعادأب 6 نظام ْا[ص لع نيل ءاهرنوهتكيالو
 - م ا( ف 5و ياه رم و سس 2 هل سو 5

 عار مسا نولوقياقلحاقلح تاعابج ىااضيا لاح ©نيرع كنم لاهل ٍنعونَِْيْلا نَعرظنلا ىدي دم ىالاح 6 يطعم
 ب ل 5 اب مك صرب ما ساو 000 3س ير دز 0 , 0-6 - 1 ١

 .رعوهل عدر لكن ويك هكَجلَخُْيْنَأْممْنِق رم لك خم ىلاءت لاق مهابق اهلخ زل ةنجلا هلم لحد نبل نينمؤملا)

 مق 3 ئازال ل5 يوقتلاي هيف عمطيأبتاو ةنجلاف كل نب حبطيالذ فطن نم © َنٌوهلكاَنِف م هريذك كح ةنجلاف م هعمط

 نيل لس لك قربتعش ريس نتلا نم قري رج تارت
 نر يملا ضم ومس رتل

 0 بسرائالارثاس ن ارتي فشلا ق ايبس ىف ناب امال ني ديحلا نحمل
 ف اسللاو عئارل ايفو يال مرسلي لوق سلس ٠١ لاذع ز اربد ضل يسر الاب بساع نم
 مسلوف د ريلا اعلا مف اضال مالي رق كل لك سارا ف انعم ا نمدانيبلا باكا
 بيلخا ارسل نوق ايلاو ما ل اسللاو ع ان ارق عدد نكت ىلا دق اضاطل ءاينلا ىلع ىلا |

 بلع لان مولا نم [[عّدنم نولي ر لولا نال ءلوصقمملا هل علا ارم صغل و حك”
 | يمض رم نيو صنم اني از اك رمنم ل وصوم ناار لف قصر رعشجل ل اهلا السلا و عولصتا
 مدع م[ الكل ا اقع تحم انبب نونا لمي زاك لوق ىلا هه ردك ا» بسبسلا اذ ءلعذ
 ىامأاهضا لق شل ىواصا» اسبلع م مالكم افريل ل نحب نكن ا لمست موق
 روق نانرخرع انو نار قلتم سبي ب انعلا ظؤل كالدل كذابين ناو اميز ئاعر ينعم افراثلا
 تينالاور.رييحلا ملا نم عم كلل وامل اعلق بممدلا لصالا وبول لوقت ى ا بم ا
 رع ازنى لن زوي ل والا ىلخت يضل اري أربع مرتي ما القول يعل !ناليتو

 الري ى ثم نوكتو ا عازن ىب ىارنعم تر بفوا ناايثربرنع ازند تسر انلا ىا نرخ فن نوي نا
 ولو هرم نلرب زب لا عزت ءازن زن سك حنراط' نضر عا زو برويصنس | يلا نم

 ليك ىف نماب لارفاك اي ىلا لوقت ناي زمجلا ىااوعرتزوق كل » هرخشسلب سدا زل ابو
 وببو علملا نم عروب و قلفن ال اى ؤأ نمىا ةرركملامز ضو ٠ شيئا زاورتالا ||

 ريبرساىا عراولب مقان ىل تيرا سمدنع حنبل رس كسل ا تمد وراملا سررتعم عرزج ارم | ٠
 رتدالو تئوالورَملغ ور وكرم تان لاي اص سل نءال ىا ةررقم لاو و حر ورا
 اهازلواعوزج لوم اذا ناىلا يراش سلا سس سوو هل "تنك واطول“
 لماىلاوب و اووي قريثحلا نم لى ا ىلع ناي صنم انا ار رصار جوا مم ل امسيف اوونسد اهوررج د هع
 تاريخ امملا ف لان سمس |ىرونمو سلا سم ىو اووزج ثوكل اه اول يريسلاو امن
 فسلاثلا اءوسراموا ناكر مازاد اروزمراصوا ناكرشلا_تسم ازاى ا ةرضسراصواناكدأل
 امون ءلومعم اذا ناىلا تك زير اشار يل! شم تقول ق لا # سس أى ولس ناتفل اهنا
 مسسم اذا از زئل ا ناكر نإرخولام ولبر يمص نس ناله زدال ما اونصو اء وزب سصخو هرم اماذكو
 فتئشلال وقسط .ىوام»» ايولس نانا (ىونم ناكر |رس اواو اعورمت ن العلا

 زؤر يك ني رق دارغالابةرلرق درلوق حلل حرارم »ناك ندم ل سراب فنعم

 اوما اررلوق كلك بسيطخ رس عبجلا فبما الاب ناوق ايلا ميحوتلا لعن ونا ىب فلا
 للامن ىرابلا مج نم ناكر اوس ن[سنالا سلع ن قول اي سني م”! من اماطإ ن ىلا ةراشلا لا يلع
 ”لينجإا لاق ابك عاوولا ىو قلخلا بج نموا ماه الا و شب شما ىب ىلا نييرلا تساناءا ىبد
 ىنلا ىس/ايقلا عراورلاور يحتل كر ملا حي يسلقللا ظن معلا و حرراوجلا لح لف اى ان اءالا
 كيرلا رلع برللاو نايتئالارنع مالا لسوريلعر سلا لسكر شلا لوس ل حر كورم الصاوزيزغك,
 ىا فرز نرَو تلل# - حرور»» نقف امال امم نمسا نيرو اوورب ل انرئلاو
 ال_ميسطل (معورظفح بج اول اذ قولكم نضوار ثلا نم اما سبع افايندلاو نييدلاما نر لع اوين ا ايف
 ون وظفاحرانل ود نو اد كلت اميفلوق نب قرفلا كنزي راسا اماداب اق حلل ىدام
 اهعرب نو نيدلا ( ارضا( ا نم يدل ا امع اال | يمانع |. نا ىلا راما ٌيوطصل اور ار ركع
 دورج اوداجلا مينو ريع لم ءانبورينلا ميري ى بو ىف سس ائلابم تالصلاازي نو نيدلا موب دّمف
 رهان ىدر ولالا رقسال ةررؤم لي [ صحا و باتا وم اورد قر يؤم ريس لرجل حتي ل حجو لفلا ىلع
 نوظفاج نب وثو نو ادم ار رق نيب قرلا ىلا يراشا اهتاوا قاض اا ة ولت
 تايارياسي ارق اين رين |هجد تاقوالا نم تنقد ىف | وكر تيال نا ابيع ]اوربا نابت
 م 0 0 تي ان ف ا
 نم لام نيبطم' وٌقرمَسلا و للا مرمى المد مل تسيب شئ انوا هرجخ اول رزنلا أرب
 ا | نمو نيا نم ازيلو نيزعانلو فلقد لومول
 نيرا لحم بيلا نم نا ىلطريثيل يروق رجب تس اع امج ىئا لو و لوصوحلا نس ىلا اني
 زق هلشس اسس ورث بس نايومث رعب مون لوقو جلا نول و قي لوق دانعيا حي بم د
 مل قو وري للملا نمنع را تر نام ضل وابا ءلوصض سبك ة احا ( لاو نزلا

 لامن رمي وق هلق 2 ناكدن قلع وورك هور يسداملاب نكرلوقو نيس رييحلا
 يزل لعب نازوكمن يلا نو ولمن رتمال ام نول رييطبم نر ينعلا نم لال بو |ورغكن يزنلا ن

 فوزى لي ناو ريت !نّيأب نم يكس ان ييطس/نلعتي ناود اهتبلاوبلارل اك فسم ىنحم
 تلع جلا» عاجلا ةزعلاو ةزرك حب يزعدو (يبلاولا لاق نيمدا نم ينم كى ا لانا ىف
 سانتا ىوررهطن نان وقو لمن هيلا هرزإ نمدوصتلا قحملاو عمن قلن إى! فضططن ناو

 رعتس لدم اق لغالاب ٌىلخت وع اطناو نايدال اب لمكتتسمل ل نم ابراز يتسال ىرقلا
 | رالر جب ا داس إلا ىف لص الا نال عسلمع  ىواص»» املترل

 كك يي ووو ار عاش و سا وى وس الباس و - كال .٠ ص رم هيي اس اس 1
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 ص 3 و و79 ب 3 را 2 ى 5 ه2. ” ةيطأ و "سل صو .ايكام و 0 ع ْ , قرشملا
 © َنْيِق ويسب نحن [مو'حمْتِارْيَح دي قان للبن نا لع 0 نورد َإ بكاوكل | رتأسورمقلا» سمشلل برغملاو ترب

 مدي ياذعلا هم 639 ْويئِيلا موي اوقلي اوقلي فح مهابندىف اًوبعْلَيَو ملطايو اًوُصْوُحب مهكرتا مهند كلذ نع نيرزجأعب 4 - 14 01 أل 3 ها « ثوالضامس و وأ ناو
 1س و سس سس مع خصم سس

 6 َنْوُضِفُدُب ةيارواملعكبوصنمئث نيفرحلا مضي ةءارق فورئيصن لإ زنك رشحلا ىلااًئعارسي روبقلا تانج نمنوَجرحي 2 3 + لارا تر ب ىمط ل اذا 14 تا 14

 | مويدءانمدربدلا 5عب ادوأدتيم كلذ 6 َنوُدَْياّلاَكْىِنل ميل كيلو مههشضت مة ل ةليلذ عيا نوعوني
 يق سرس ند لإ لقبر را ورة لل, نى رشم » نم حمس ( ش 9 ١

 املس نإ ة: هل فتارة( نورشعو عسنو قاب ةيلومثلسلا هبباع مون قروس ةماقلا
 1 اح سس ب سمعتم حتما

 0 7 : وقس مو وهب و ساس كلم و .57 ودرب وص امر ىف
 نا مدعي لاق رخِؤلاو ايندلا فملؤم قَْيِلا كرار ءاونمئيمل نا ممتن لبق ْنِم َكَمْوَق را نناب ىارِنْدَأ نأ ةِوق لإ حيو

 وذ نق يك رفعي 0 نوعيضأ و دكا هللا هدبعا حك لوقا تاب ىانآراننالا كيب نقيب ديك ميل سيلا ناك ةدياز نم
 هلل ى هنأ“ ب ص ع ُط 0427 ٠ . م 5 هيلز ه مهل هج 0-3 5

 !نمؤنمل نامكب انكي هلا لجأ نإ توملا ل جا يقسم لجأ لإ باز عالي دْكَرِحَمُيَو دابعلا قوقح جارخيل ةيضيقبتو ا هليقأم هيرفقي
 2 سس "ا و د 5 5ك 300 4 دادس ريك د تا 2 و ساس ىاللا سس تما 1 رم و9 د ف و لس هيو سل كر

 © ارارفل | اع همه دريل "ل-صتما ماد نارام 2 بوق توحد ىلإ بر لَم متنمذل كلذ © َنْوُملْكَي وتسود ءأَجاذِإ

 كلفني لكلا هبه سو راوطغ مليئ اَوَسْعَتساو ىف هلكاوعميلالثإ مهند مَع َصأَواَحَج مه رت وعد ملك زإو نامبالا نع
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 قوص زول تنلعا نإ مة قوصءالعاي ىإ 01ج مهنوعد نق 0ارابئيسا ناميالا نعاوريكت اوربكَتساَو مهرفك ل عاورصأو
 ك1 و سا

 انادي ةْكْياَع وحمد قاوناكورطملا همك لِسْرُبرَدَع َناَك هك كمشلا نملك ورفغتسا تلكه نارا رس مهلكلا مل ترو و 5 سوك
 5 راس سس ١ سم وفول يك يس طار ود قس و موس و 7 ةز/ هد سد ”5أ و( 51 ّ

 ._.رولمأتىا ناره نيت الكلام ةيراج ثافناوكأ كنيَؤ نينآسب عج هك لعبد نيب لومي ةلكيئإو روردل يك

 نال الج لل ربع ا مسائل نم ةرري دمج تاقنولت
 ةاموالوك وا ميري يلغ لكن اب ىل منلليخ لرش نا علق حل ظ
 1 اب امو 0 اولد ال واداز اومارثكاو اينرلا ف اسطب, ا نولي
 ءازس الا نمرا] و نب لحن لري لي امره يف تسل او لويظحت و بوق امس ف او بسلك ع
 راصثالاونرجامم اب فاصوالا نسرل ذا ادتو زباوس ل خت و كيصنيل ار لكو نيل او
 ىو( س ص١ زل اينرلال ولع طراصو مبداطيو ندايىلا لاوما مب لات نيب لاو
 تين الا( ليلا موي, نالوا عشب سد قلقا لكي ال فاعلا و سول لق حل
 - حرورا» نوما مولوو نيف اكمل مدإإ نامدحل ءاكتف باول ا ريببج نم نزع ولا (ولو بازعلا

 هدوم امال ىل اعتملا نود نيييعاملكو دس لحي ام لك يمنع بن ىلا روق
 راع ن باد ناكرسالاو شل ايبصن ىلع ماعلاورؤلاب ندعو [يصن لاق سلس
 ورضم ما لوالا ىف نوكسو نب ٍةواتقو نم او نينكش دب اهو لوبا نارعولاو ستي صعتو

 عروق نعاسبلا عرس ئاصلاكيشوبتورمولا لاو هوك نت عرسي ى زا بروصنملا لعل نحب
 بومصنم ا ننصلا قحمورطمصمسا زا ابدع يول مم الث محك ينال ايو ت الغنا ذاذك اميفرييصلا
 فقس و نر ىف نبك لضن عمرا تلاشلا بال بسك اضن عمرا يف اذنا ثار بفل
 يوصنوالوعفم حمل عفت شل ثلا اءاو باصنا حججلا عمو نماىلال وق انو فس
 نوقلطنت ليثو نوبل يقون وكس ىنوضنولروريرئاثلا نم فضيت دب الا و ضبشل اه
 امنا لب ايع ني ا نيريرج نبا اذرازك# ا ةياروا علل وق تس جرا» بر ائس ىب
 قوقل, برصلا فك ءز ملوث هريذول دامس دايعىان وكر (سياوف كلاوط هر ايوا“

 با الاون ونل ا رعبومث مووريكى ايتغا اما ءايلا تضف اهلك يد صاو | يضو نونل سكب نال
 هلل ىرداسا» مقوزملا ءايلا ل ع يارعالاو نونلاسكبومف ضال يفيرعت, ل حلول اربلي
 ناب هانلسراق حلاو عررازولا لشاب صان ى بمر يعم برع نا نا لاير اًارازناب ىالوق
 . .. .ركب لوقلا قعببف لاسرالا نال يرض |ربتوك حش ةرازئ لابرعال ايو اندسراىادئنار انلق
 زد ال لم د اكرعونعو قد ىف راصد ثسيسالىف كين ىرما ىاراذنالا نترك
 مرداس مثلو !نابى وق هثغب بيش ىبا او نطل اوريبب أو بشلل تاذيوان

 نافإلا ءيضيحموا وكم ضلال ءقبلاسلاا رضاك يرد صم ارينوع لو ميرهضتن ا نا ىلا
 ىف اا ىزلا ف كلؤو كرايم لا فاززض امقلاكم الس الاروبريز واو لكلا نيبورني,ن وكام
 ندا عبر طفيل ليي عزل لبا نم اول وبي مل حروف (وَق نال لو الادب ربت اذاعي اهب ةزاإم الف ىلا
 نا مي ازعب وق هلشس لا لعام موف ذ ضع فلؤو ناايرالا تسقو لا موف نم
 ليال لرغؤلو ىل عت وق يب ىارجاظلا بسس ننانلا صنف اننا مسوق عفر ىلا تراس اوصل
 « 1” شق حر الاوت نيرس الي فر رخو الر اهاذارّسلا لما نال ( رت وق كيو حس
 // الفلا بسك اى امر الرثلا لبا نا نيبو لجا ىلا لرخ ويل ولو نيب ناكل ونمو ناو

 لها ات معرخاَملا عبو توم البا ىلا نايرلا ررّصت ى كي راذع الياارخارنارداملا ن ابرعن
 مر ناالبعا لبعالا نإ يضعبل مكرمو عج ارجو ىفرس ليلو نا اهلا مدعوم ويك ع بمازعلا

 ىلانلاوري الا عانس ابرهيم (ولكحل اد لوالاو رينا اب موكل او مسا لمجالس د (رب يعب هاربر
 نم الست روملا لبق اونمان حم او ىسملا لجل اوه دومعماو عيرسط يف مف امال رمسلا ليا ن
 مشا يؤ رلوق هلأ لاو نااييالا تام ال وروما اجاؤا تسوملال جا نا بازعلا
 ىلا ضالاو ٍءزيخملا بسترتىلا لذ ف ةراش لاوردّشمول يارجو وزو ل علا ل وعغا نإ قع
 لبان شكولا ىا (نالا علرتشم لعضلا لير قو هروضح ع لج الا جاع مدع ىاوا عادا لمت سول الج
 ر تسل م اوملا نع ةيانل م الكلا كلذ لش نال ادلة تل لا كرم
 رامرلا نبيل ناو هرتع وصخ افرلا ىلا تكذ بن ناييالا نع ارازف لارا قحلل
 ش تلا و هَقِع 16 رارفلل اهبسس

 هيلث جىتلا ل ماورلاو زهائالارارصالا حرارصلا ف رئدر/ت سمو امو ير افل اباوص اد رق هلك
 اها لاراب كلك لازما ىف عل اهملاوب ورم الر ضضوملا لب بلطلل سول نسل انا تاور وق
 او وتس رلوق ىلا ىواملا نمار تن ا» لع ديرندح لكل اهلا دارجتراعد ىا ف وزد مسم تمض
 اهنسسالامذالن سلا رططتسا لاق ورب اندم الابل سد وسو رياونموأ ناي دوف ذو اوبلطا ى م

 بلتلا نم ىا ميراوزونكس ارلوق كرادملا ف لاتثو ىواص.اهيزك يدل كن ثواهيرف مب لكما
 بوفزلا نوع ام ايصاع ناك اوزمملا نمو زو ارز مزئسملا ناكن اف رمل يسطر [ئمسسم الا ن
 مالسيربهلل ملا رنمو نال لاوس وريرملا نمر ؤل ايم ضي زنا لاريشم دورا يكد و تل ١
 روررلار يكل رق هيل 4 نيل ىلا شن ؤملا وركز ملا ذف ىوكسي فل ايلا ناو راسو رخمصل ا هرذي
 لف تعتوامنال وزب ل مؤدي و لسير ىا ل عك لوق هل سس حرارما» ناراب لن زيدل
 . راقولاود اّصمعالا خم اهرلاار تورش نوجرتال مسايروت هش :٠ اورؤزتس اوبجؤرمالا باو

 ميسر الاب حملا عمل يسلغالا ىف امن يبست زدال طعما قعمب | نيلي وو ولحن او نوكسلا لسمالا
 تبث عناق ىارفوث تب اء هلل ساد كر زيا مضمار برينل كد قارا امن تمس
 لكك نوترل ب لوتطسو مو مئرملا نم وقوى ااراتو راو فاكلا نم يلام دمج ن وترئال ل رقد مح

> 

 ناو لمالا نحب رارررلا نا ى ارا اذ ايار قوق ىارسلاراقو نوم انى ١ لل او تمير تمل
 لاو قولا ماز نيبيبى ا نيم ئلا ىف (اللاد كايا لوما هررق وز وعم ن اورق يلا نحمر اول
 انرقوإ يزلا نءىاريقوتلا نم اولا وعم انا ولستواورقوأن ا ناوتتال مث اماوعمس ل من اذ ل اع

 دعست نإ حل ان ىلع ياو ثور نم انماك مدار او ى ا نم تعب م للا ندا ىلا نيحم اذ عير ورش
 ورزن ارق وم اوربت ونمو نبك رجول سلا نم ن ول امال كلام نم او نم نحب ندور ن ورتب ل
 ناو اتزيلا لل نمر اولا ناز صح أتت ىو ايلا ىاركذ وال نا كو انيبلا سار وب ىئعملا ا
 حررا# لل |ىّتر بلانك نور ّورعُ ل ملام ى ال وعفس د



 . نجلا ماء :!يذلاكريت

 || ةقلخ قرظعنا نآسنالا قاخم أمتك ا ةقا عاد وطو ةفطن اروطف لادلاوهوروط حمج تاٌروْطا لحلف اونمؤت تاب كايا هلا أتو
 -_ نيعومج ىف ىأ نيو هلا لَعَجُو ضعب قوف اههضحب نقيل ٍتولس ميس للا َّقلَح تيك اورظنتت اورتن هقلاغب ناميالا بجمع.
 01027 ضر نِه مكقلخ كين للا رمقلا رون نمىوقاوهو اعيضم احايصم ©ائباَرسي سما ٌلعَجَو رون اينرلاءامسلايقدأصلا
 | لين اهنو ازكلنكإةطئشرم 0 ماسر ضرك ركل َلعج هلا: ©ئلرخل ثعبلا كج جَو يروبقم هيو كيوي اضم مدامكأباقلخا

 ١ صاب اهي نسبت 20 5 01711001 1 هت نأءأفاَت
 1 موديل عمحتبملا ءاسئرلاوهد ٌةَّنْإَو هدم هدْريدَل ْنَم ءارقفلاو ةلقسلا ىا اوعببا و نوصع جهنإ تر ون لاق ةعساو 0 جاف قرط

 أ[ ناراَسَحلإ لقكو لقب انعسب ليقو بّشُحو بدنك( ورقفب دلو منج لكل و الاء امهرعفن ومالا نوكسوو اولا معب تلو كلل 00 لا ا  خ 8 >2 . ىلإ ل. لو لعد ةزج ئلنيادوكب رو ىلع 2 03 لاورماع ثياو حمام و
 2 بدبس ببب--: بيم 7 77لل | يلللي0ييبيبيبيبيبيب1 ووو

 نددت تهل نَرَدَتال ةلفسللاولاكَودحنتا نمو كو ذاواحوناوب لكن أب لجأ يطع 0ايام ءاسةرلا ىلإ وركَمَو |رفكو نا يفط
 3 مم" لأ

 ًاهتاايعب مهورمانأب سانلا نم ةارْيِثَك اهباؤُلَصَ ْنَقَو وم انبوا ء اسف 0 وع ثوعي الو ذاع ابيهم وأولا في ذو - : 517 1 رم رم ول نأكل 5 رو ري رتب وو رم رسل لم حم ال "ا سال وك 1( لد ةروص قع ملص 1-1
 اطوب لس زوص لع .- ع فرد "س

 ةل صام يو نم انك هل كوت نم نويل هنأ هيلا ىداآهلمهيععّداواضا نق لع نلتُع © اص نيف دزتلو
 ْنِقْمُمَلاُنِييَْلَك ءاملاتهتقارغالاٌبقعامراويقوع ْناداُلِخجْأَو ناقوطلاب وقرأ ةزمهل اب ذهرتاكيطَك ةءارق فد فايل

 1 م ا م م

 كي !دحإ ىتعملاوراد لزم هاريَم نئرْفكلا مضر لعر نتا بر مون لاو بازعلامهتع نوحنمي ©اراضنأ ثلا ريغ ىا نود برب مك هب وقوأ
 سي ييسيسع 5500 5 ماهم اهب او ابد تأ ىو لف وو 542 5
 َّىَرلاَمِل ول ْرْفْغاَتَر هيلاءاجدلا نومدقتامل كلذ لاقرفكيور جفن نم ©1قَك ارجوا اَوُلِلياَلَو كد أَبءاوْلِضُيْفرنَت نإ
 أأ ادله ُناَداَاَلإ تْيِمِلَظلا دزال هةفيقلا موي ىلا" يديْؤُملاو َنينِموُمْلِإ د موؤُم ىرصجسموا ىلإ نم نسل حم ْنَمِلَو نينمئمانكو
 لإ ذأ سانلل سمع أي لق دم يل نْطمَتل هام سي ةيبا نووعشعمو نام ةيكد نجلا ةروساوكلهاق
 | تلال لع ريتا جانتلا نم ةري رص تالت

 ن'تياملتن الهر تورت هل ظ |
 لسور هلل ىواما» لاما لون نيلَصشت ىا نيس اوم لاواراوطاو نوترت لش او
 ف ىلّمناو اناا اينرلادارم رانا مغاوريلع لوالا ءلالرل لاشلا نا هزف نما لا سمكا
 فو سماق ضريعلا فو مديلارلا ف ءارمشسلا ف ليقو سم ازلا ىف ليو ءعبارلارارسلا ىف ليش ملا
 ممسلالرلر عت اهاياين يدب مابن معنا ىا ابن لق ب ل ىواصا لا لل ام اهب اهق د اهسلا ليام
 ضرالا ىف ىا ايف لوك فيك لا عييازتلا الد مشل تاهل او ريل ءلالد تم اينالا لص تبا
 ردم هعلا ةركلا نال يورط لمرالا نا لم ءل وريف سمي ,طوسبمر وق يال + جتدنع نذرلاب
 ننال .بملا» مدي ملا ف مال ماي سين ارفف ٌيوركلا تمايشاو بوس اوس اءايلع نم لكى رم

 دساولا لقرطشلا اهسا ناكن اذ اطبسم سمن و مف سييشم فص حرامجلا نا ىلا قداس ادعس اورلق
 لانه للا" عم ارب صو شن ُوملازطملا ننال عساو لقي مو ناي فلسو الرب وف
 لول فواصا مش امدل مدقم زم و مش ليف ةرم هريصو من امي سر سايرعباىا رو
 لاءاؤو رو تسا هدر هدايزركىكيرنووم ىورسيو تيسراذل اياراضالا هرلو ولاء دز نا“ اوما
 9م اد ااا سدر عاما لم اورئسسا ىاروعسلا ىلا نو نايلي ىد
 رولز م اياكا كلزب زوق هش ٠ ةرخألا ل مئاداسمن ةدايزل اببسدالو الاول اومالا لت تراص
 وواولا منيرلوورلوق ل ش٠: ةيداينرلا تسايرلا نم ياكل كلاو للملا ةدايرنش ملول او لاما نم
 ناكسساو ينانلاواولا معن ن وق ايلاو ماللاو نيرواولا حُب مصاعورم اع نباو حف ((1 رق ىلا ماللا نوكس
 . هادا _ضلا جن كا بتخ عن سلا نروكسسو اذا مئه بفك ا بضخ بشر وو بسيط مالا
 شيب د اعجج نولي ن ازكي رلولا يفرط منع ايررلولا نا مع لوريل نر رغم اوبس د وانعم ليي لوقو نيشلا
 رسما علا كركر لولا سووا ف لا خالو عمب ذوق لل اهمجوارصاد نوكي نازك
 دسك يسرك نصوم 3 انفرد اهكن م غل وهب ىرتن ذلا لاق اهيظغلق حب ]أل كول يتورصاو يلو
 نودرزذ لكى لارصتعلا نا منو ياست ريكتلا غل ذا عنلا ضرع نع بزرع ارض د قوبيد لق حلل
 را ةروص ل موب تقيل ما ةروم شوب عراوسو لم ةروجل صوب رو لرامملا ندى عربا

 نسا

 السما يلع مدا ءانيال سناك سسنملاراهسال ا هز ريياور وسن جروصص لور سنو سرف روس سوم وعي و
 يرماو مد نصاربلا تمن اكو امن هربا «ىا مهانصاءايسا بروق تلك مربكا اكد ناكو
 بشسوغيو عراوسووو نب: سمر ناكزباريبزلا نم ةورعلائاكاملصاوركرلاب اب وصمت زو مب ع
 ول ريما ماوس مدروصا انا ناطيشملا لاف يعاوأر فم ن'ل بر تان داع ازفاكد رن قوتي د
 (داَقَن الف مر وشو ماكاوئار قصوروصخز عة ترانس امرورفص نررهيس لن وروصن ل شااول ا...
 ملول 1 لاك يثث امواولاك اي ندرمهتال مدان طبجشملا مل لامْفرسلا ةدابعس اننا ت كرت نامزلا
 ....نيرذئال اول اًضف ملل اريلم امون سلا ثدي قئرْسلا نود نم !ب درس يل صم يف ابنا نورمالا مكر اب
 روق نوط وبل اولصارق لاو ىادرملوقل ل ومس غلااونمارئزرت تلا ىوام# مش
 بسال ورسم الو 1 ضل كت ايئال اولض ادقى' يطع زئالو عشا لاو ىلوصكمذ ايد حر لاق

 موما ناب لق كل عه رطرتش ا نمل او الف, سسك يو يسلط ىلع بخ ضلعي لي ءزوط | جسما لمجا ف
 | سارا دين دلنعا نمار وقكام انصالل لحجر قو لئاعم لامك اس ورمل اولصا ننر يلا نا ىلإ يشسي
 ٠ | حروف لاكى الاكسل ع اد نوصل !بر ل لعوب واوضارو كتل ن لكس لو
 لشراشنالا ضلع منحنا نعال ع اىرلا نمد اول فو[ نيل لاو رمال واولضتارق منو وصلنا بمد
 نولسهفوزت الو مر فاو ىا بوزك لا وول [نولب نازك وورطملا لع زئل لطم باي لئرابتالا

 مزمل نباد قازرلاربع ىورازكن مآرق نما بوق نم ني, نا زاريلا ولا مكر اوو ىكحملا نمواولا

 فيلم سارمل ثوعصزرا لامي اع باوتريلا والامل ادق هلل نيلاكا» دانت نع
 نمآلا يق نوم نا ابل رسل اراهخ اي معن برا نمسا ناي بس اهباذ لاطضعلاب مسير اهرلارل راس
 ىو اضميب ارو اوريكاتل ةريزمىا صايل وو ىلإ ىواص اب معنلسءاعرلا ل راس مرق
 بقع خرزربلا لف اسميف ممل افدادانلا مل اداب املانلا قي اود وعب يلمس قازعالا سعات تلمس
 ةرخألا فاران ولداؤ لئازم لاكو بن ابننا كمو بس اهب نس ناوي اوف اا نحلا لا قل زغعالا
 لزانىالو كلل نياك مون ناكل افدالاو قازعالا نيب امد امتعالا دج لذ لم سهّمحتلاو
 ءايسالا سراي رذرعال فرارمو ف ال مااا زان ناكر اوس اد بص اص و إرماو للا ف رايررلا حم ازيراد
 ذوقايرايرلانداد لزان ىا وت طل ىداصا»رايددايلابام لاي ماعلا قنلا ىف . وّحسملا
 . . ليال دعا ئحلاو لاك كل لف مويقلا ىلع [ّب حملا ناكلو ريل نص انو مضر املا نم



 ولا م0 ' ١و يتلا كرت

 59 تا هيجل كل ل قل م 92
 نيب عضوم لدغ نطبب مبملا قولص ىف كلذو نيبّيصن نج نيا َنِضرَمَل ق ءارقل ٌمقَسا تاشللريمضلا تأ هر نم ىولأي تريك

 انيستا حهيلااوحجر امل مبموقلاولاقكةيالا نجلا َنَمََفَن َكْيلإموَصْد إملأ عت هلوق قاوركذ نينلامههو فئاطلاوةكو
 دعب كرمت نو 4راَكَمأَو باوصلاو ناميالا ٍنْفرلا َلِإ ضم كل ذريغو هين اعم قرازغم هتحاصف قهنم بتبني دو

 نوح خر اع ار ى داس

 تام 4مل بسمع هتمظعو هل الج ةزنت ايَرُيَجلَت 5دعب نيعضوملا فو هيف نآشل | ريمضلا ايون يب مويلا
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 ْنأ 2615 دلولاو ةيحاصلاب هفصوب بذكلا فاولغ تام ما َلَعانلهأج ايو ُلوُعي ناك 2110101513 ةجوز هج
 شال َنِقلَجِرَناَك أَو _لاعت لق كلذ مهنكانيب كح كل لب هفصوب ابرك لع ىو شال لركت نأ هناىا ةففد

 هئاهفسوث نمناكملاا ذه اديسب ذوعا لجر لكلوقيف فوخبب مهرفس ىف نولزني قبح نحب نق اجرب نو ليبعتسم نر وكي
 لاا 0 ا 52030 0 ٠» يو 0 0 يلع 5 ال عرس رس ٠ وم

 هلل تعبي نل هنا ىاةففنغ ناس ناي ردد ير نجلا ىإْداَؤ سنو و نجلا انّدَساول اقف ان أيخط © فهر مككدمهذوعب َمُهْودرَ
 َس اس

 هال و 07 29و <« هه ميلطر وورد ور رب 0 هب 7

 اموجي ُتاَبْمْشَواَنْيِرَ ةكقالملا نم سرح تيم اَنّلَجَوادنممسلا ق ادتسا نمر رتل كملكاَو نجلا لاق هتومدعب نر
 هاا ” |سح اسد 1 ٍّب . 5 7 97 | 0 0 8

 ومس عمم هنو يمي لبست سي ع هثدالص هشعبم لبق_ىا14 55 ملسو ىيلعهداط وتلا ثكبابل كلو ةقرحم

 ما ضرك ف نميعمدلا قارتكم سعب نير رمال اناؤ هب قربا هل نقرأ ى ا ةسن ىا
 ا ا هس صحي يبي يشن سل

 ه كرو ص سرر لك ور ه0 » مسالا سو يك 3 - أ 2 وب

 اقرف ادق َقيآَرَطاَتكن يحلاصرييغ موق ىا٠ كد َنْداَكوَو نارقلاعامتسادعب َنْوُضلَكوَبأَواريخ انكر مرر مهي در
 هس ميسي ل سيبيسسلل ا

 .٠ 7 85 مصاول ل ور م وع وكر هقمأل ءارااس وال 8 و مكر عروب اء هه

 فها _ضرالا ف نيشثاك هتوفنالىا بره ةَّرِجْن نو ٍضرالاف هللا رجل هناىإةينفخمن اظن نيرفاكو نيراسم نيفلت#

 ' ءاي2 د د# عم قولا 1000 ىث و 27 هع مس ١ 5 6 ري ع اس رع و -.

 هتانسح نماصقن اًمسءافلا دعبوهرتقتب ف اَكيالَك هيرب موب مَ هياكمانارقلا ىلا ائَعِيَس اك اكو ءامسلا ىلا اهتم نيبراه

 نال الج لع قرهتعم ا رس (ننلا نم قري رج تاتي
 نينه لسل

 مم انزريو ةروصلام دك. ديهنلاو وي شلادوصلاب ت الكل اىلع قررت ال :يئاومب يدان اسم نجما وما
 مي الو سبيشل ؤلاروسلاب تالكشتلاى رام تراروف ماما, نال كلما نينو من قا
 لصتو مواد الواسنالا نا كلان اطسيش حم انكر نر س يلب |ريرز مل يمن نب إف لحن اوروصلا

 رققف نبلانم[ن ثلوالا جراركاو دنفنلا ثلا عم نووي سيمبا رلو نيل ابيشسلاو نايلارلد نبل نا
 ىداصا”س يباب قا اوريببا نم ديسن معطف قف سنالا نيرفكن مو مدآب قحلاوريبا نمد دبسفترعطفا
 مسه قرلذاب تصقو لجو او لعللمروو لالا وعلا نمالايزيرق نيبسيصللق يس
 نيئلرقواناكخ قوس للان يرماعرياىصا مريضلاط فطوري سلا لسسسلا لوسر موطن ا لاك اب تيب نع
 ناو اننيب ل اولاك م اماول ايف مرق ىلا ني ايبشلا محترف يملا مسيل سرور امل نيبو نيب اييشسلا
 اماورظن افامبرائمو ضدالا فداشماولرط ان ثددص ُئسنمالا لاذ اءاول ايف بسمنسلا نيل ىملسراو ءامسلارجت

 ومبد ماتو ادن نيزلار تلا ماسر امو شالا قداشم ن ولنا تام اقر هسلاربخ من د انني لاعلان

 ىزملا اباول الاون !نآرقلااودم اين |ةالصراىص اي لص موطئ قوس نيد ص اكتب رب ىصاو

 نملاوو ريل ضووب ئارومشملا نايجولا لاورطوا فاقحالفروكدم اوم عرابتس لاا زن لب هرارسلار فن يبو انني لاع
 تنزل سرافلابانبرربص لل اوتروق لس بين ا ىؤنب نيل ووقا كزئاو نين وو نيذلا
 رمفازمالاقسنالا ةدرم نى ١ نبيفساوق كل ٠ انرر ظل انبر رج حراعلا نوار اكدد درب كرز
 امس رود كس هزئامن اذا طش طش لو ابيل ءفاعالاو سيل لل ليو سنجل
 ارمانااسيضىالا نيب قعلوت هيه. لالرلولاو اصلا زاتاب ى!فكزي لق هنتل- حرارم
 هزبنا لا للزب اشا اوت لامر وق هش ٠ لا انيب ىلا اوف انما اق رض ناب له زيي نا
 اضيا امنا ل تو سلوق مارب شكى حلا نمل ا/ لكل التف نادوكذم للاعتمالن مبدع لاو اوما
 نام شيب ايداواول زن اذا اوفاكيمرعلا نا فك ذ و ى ا نولزني نجا تود نجلا مالكن ع
 م العب اورج نامل كؤممل نيو سئورئلاردب نونصمت لاو اكمال ن ايلا لعب ىف

 مم اقم لا ف انمار يضلا ع اثاو قئاطلاوب ىزلا فائللا فزع ىف ء اور (سئارط تتكرر

 يا اهرظا نامتاميفاب انريعوف اوت لل لوب نيش بينزل او سن الريل او ضعيل ضعت نبل
 امنا ان او لاو ا لب صن عبو سشلعلوقن ملح اف اذن شد [ئذو امد اندبمتا !بانعم نالر ماو يرحم
 را و'ءامدانالا الص اوكر يملا مب وصنم (ىرعو فاننا لوهشملا عطوم ىف جا نون ننال برعم
 ءاضول د زؤفللاى ' اير فص اريد شسو سار اررصملاويريقرل يف اححا سراملا مدان دوك راب عج مسا
 لامة امرت هلل لمتا»بشكو ب اتككب اخ عجب بمس رلوق و دج اياد ادنس ليتل ملا ىلع
 علال كك ورلوق كل لاس بولتلالاوذا نمنناكن ا نان ل وختم [نذواص نحمم نر مو ناكننا
 نك يباهلا لبار اوشا ف وركةراهرتد ايا هشبل لبق ن ارت نا عيلان لاوس ررعشر صولا
 ثداح انامل يلو تسلم لو نو ىرموزلا نير هاون اناس ريعرلا لسى ا ثعل نيو رماورْسو انلع

 عم امامي اد نينا رم !باهجاعن هسآد وسن عم ىاقما ضم ىف رو يللا كام ةزملا
 ملت دودع ى الويل مسا ى نحمر صمد صرنا ىلا يخيب سنا ىالرق قيل شل سس يسلا نيرضأ ى ا ايسلا ىلا
 تلك 1”لعافلا ا نحكم صما صرنا نيف انو لب انسط مصرا ىارلوقل ريشي كامصرب لحس
 ال نا وسوي ثنا ىلع وغلا ةرارقاوعمتس نا لترا نمل !لنو سيلا كة لاقل ليتر رإ شارل
 دابا يسرب نودي و نولر دلي مه اذ ميلا لسوردع زيدا صرحت لاس اي نصرالا ىف نري دس ىردن
 لازئشالا لعل مشب عفرلا ايضا ن اهجولا ريف وكيس ووكلاو ن يالا بير شيرل اوس اف اورج اونس وي نا

 فلذ نود نموت هلك عاصم ار ىكن سيف اهنب تشاد شوك اتم ارز حلل ١
 باز نورّيرق نمو ردن ف وز رغصو !نلمتر خلو امال ردن حب اهارغؤم تب نودو مق

 يواصا" نع نلررفانمىاماقا امو نعل نر رعلوق يو نودي رحل نم عر نووصوملا فزع
 نانا لكك يسازبىوذ ىا نأ! طىوذ كربَيَتلا نا ابرماصواينواق نر ط الروت بلمس

 نا عيرارفا ور” ئارط ف كرما نا تلا ذلا نال ئارطلا لم حلاو ا نلت ىف نكرر يتلا
 و ريم رقرشت ملائما نجا ىرسلاو نسا نمو نيزلتك اًيرفلوق يللا م بيرن لارا
 ءاقلا تنزف ىلذ لولو يسال جتومف ءازلارعإ ىاوسر يرو لزق هللا“ اس يطف اردو يجرم

 ناو رسل ارسم ارق اماو ف اذ, الومث ىاوم روسو هلل ىواصاا طرشل ايار مرج

 قم لبق ادرس ررّمو لمعلا خريف ةزياث ىالقن اذ حنرلار صوان اهرازعم يذلا ناكاذا بج او مزجلا
 كل ررقاذا طريف ةرئافلا نلت فخير ال لاقت ناب زج نعسان اكو داؤلا لادا بسوتدورلارجت حل
 رلوق ن انور ود ت/زب منش اور زاد ملا ال لن نيزللا نق يّسك عالاو ناكف ف اخيالوم لن اكذ
 ظ هاير يتلا نازك اش اذ نولي ريت نا وانعم ف اويل

 ىرررالذعرن كم راج نما ف تيد وق ءاضس نى داولا نراه يسبب وحال وزئرنع ل وقيل ل جرا ناك
 بولا اسف يطب نما نم وق ن  ابزوعت ن/ل واو يلع ودرو قرط أىلاوورب اهروإ ضخ الا
 ف اريرسانرمىاسلالاو نملا روق لش ىواصا» نب ابال شل ابوح اداص/السالار ار لف
 كلل م شعار انك نالاو نم اديس انرماى ا دوسي د اس نا اري سراص اركاب سادس حار
 ماك نبته يألالعتدقو شير ىف يانا و نب ماو ريعان يسن ريذنل رو



 22 نعأ » 2م ؟وينلا كرثنع

 ةياده ىصق#© ٌنَكراودحت كيلواولما نم مهرفكب تورتيلا "َنوطييقْلا َكوَنْوبِلَسْلااَدِعأراَو هتاعس ىف ةدايزلاب افظ رو

 | سكب اههذيب اهو نويلسملا انماتاو هلوق ىلاىأعتوتاو ضاعضوم_مشعىثاىف هناخهناوانآو ادوقو نايمه نطل
 ظ و - ص لوب فاوملا قتل وا ايري 0 1 5 0س

 1 هنا ىلع نوطعمووهو ناو ىا فو نحماهمساو ةليقثلا نم ةففنم نأ ةكير انكيف ىلاعتلآق هب هجم ةقبوافاتيتساةزمهلا |
 حس ةيرصلا ىلع صطعي و اررصمب لوو اء اما

 ا” لك عزي ل... تاد ١ اذ

 .ريزس عبس ماع رطملا عقرام سعب كلذو ءامسلا نماريثك 6 رميت ميكس مالسالا ةقيرط ىاَقِير لعل َلعاْوماَتَسراوَل عمتسا|
 حس يصويح ب |( ويبي ب يي - -إإييبببب-سببببييسسل

 هم م قنص كل كش نر يلاو نونا نانت ناقل رو نط رنة دول مل موركش نيك اعنناراف هربت

 لك ملغ عوار مهلا ليال“ لكاس ل ل / 0 1 0 0 5 ري را

 مهرعيب ومهيشانكاولخد اذا ىراصتلاو دوهيلا تناك امكاوكرشت ن أي ضو لل مم اهرف وعملك وْ ةالصلا عضاوم َنِعْسْلانآَو اقأش

 وي رجلا ىااوّداَك لد نط« سبعب.. وعلي ني :ةكداط عونلا هولا ُنْيَعَماَم ان ناشلل ريمغلاواذأت ديتس,يكلاو رتفلاب كيا ةاوكوثا

 ا نك حوشلا ىف اذ ب 7 5 9 26 عةللص ارب مسار سو 2

 و] ءامس ىعاصدح انا دزااّضعب مهرضعب بوكر ىف سبللاك ةدبل عتمجاههضو ماللاوسكب نقي كَ نبك هتوارقل نوحمتسملا
 ش ش ماا و يل ره مآ هقدر هلل وايل 7 هاك, قلك .٠ مب © ه0

 امه كيكِنْمأ آل اذ لك هاَنَحأ ةيركارفأ الو اوبل قراوْعَأ مث لق قدرك فو هيف تناامع حجرا مهل وق فراذكلل ايم لق نارقلا
 ةديستخحج 11 ا داكار ةييسسسسششسسم سس د مرلصو لل ما

 7 يب ال ٠ در 5 س 0 07 03 ا ا و» 5 كر 11و 0. /ك 1 +٠

 44 ب [قام نارام هريخ ىا ِهْنَوُد نم َنِجَأ ناو ةٌنَحأ هتيصع نادب !نع نمو نم ربت نأ نإ لقاريخ © نكرم
 روم هاني. اع

 هنم_ىثتسلا نسبأبو اذلب لع فطع :دإل رو هتعىا هللا نم مكيلا البلا *'امكل كلما الىا كلم! لوعفم نمءاتشعسا
 نم لاح نباح مكَمَجئَلَنَو نمٌبملذ ديحوتلا ف كلمه صْعَي ْنَمُو ةعاطنتسالا ىفن ديكأتل ضارتعا ءانشتسإلاو
 ةعمأهذ ةيئادتباىقح |5[رادإ قَح 0و [هيؤ م هدولخار سقم هفولخ دي ىنعملاو ةردقم لاح شواهانعبل ةياعردإ ىف نمريمض

 مص سل م سس يي سم 1 يي ا يوي

 ارقلا مويوار دب وب م هه هلولح دنع َنوبكةيمَق بازعلا نم َنْوُرسْدْاَم وري ناك امهرفكل عنولازيال ىاأوابقر نقبل ةياغلا

 )خف ىولا| نه قمميضعب لاقت اذلا لعمهماناوا لوؤلا ىوقلا لع نونمملاما كله اناوعا © اودع قا ٌةاَمِعأَت فكم

 نذل الج لع قريتعم ار سا تلا نم قري رص تارت
 ليكووا وصور تا نر رتل 1

 امهبرصا ناعضوم اب رعب ايجب ان رق | ومس ان يال رسكلاب اهم اًيورطن حمتسل ازرار جل اياهسدع) ن | ىضوم
 موف بج اهنم ناني ستسمح افلا دبع م امال داو ننامجبولا سيف ممامند رسل دج اسم ا ناوريعال عقل اب
 رم انما ناربجولا ارب ز وكرت لثد انعمس انإرسكلا اهب ب بتي ردم اود ربه اسملا ناو حما زا جذل
 سلوق هه حراز: لانس الكف قيس الكشئاربع م اال نا ورشسع شل اننا و حرداشملا ابرك قنا
 [نياو ملول :ءاكم املك ن كسي انيعس انا وق ل ا نط اذ انس ارب ى ب اورثيكن ب او حف انوورمعى ل ل فا قزم - !١
 فلا روق فري رجول امر لوق هي لاو ممل ادق ا نم ا امس اء لك لج لكن وكل اذ انيس ! امس
 حرمان اوم او ىررئالاناو انكاناو رايس! اسم انارلوق ناب درو عسا زا ل عطم ا |برعا نامجو م
 فطع ا ناو فذ ملوق ىلا شوا ىا لوقل ريم لاب بسيتباو وانعم صنم الزنا ركذ ام لع وطع

 ملائم صو هارصى ارورب اوراهلا لحق واو طمس ايك ناو نا ىف سرين دب اما قري لس اجا رب ّينب |

 سش لاوا نمي اواني ق ناو ىاؤلا مضاو ىوق _ك”__ نال اكانإما نبيفسل وي ناكزماد ازيد
 باول ارراشا القرن لوق لاا »٠. ةروزمبلالارهلا يمال اف ناضل دارس روان ىل وا كلذ و

 مل ىدع انازنا باوج لال صاع رغب ان لك دع امئاو ىنب ىف الا لوعفم روني ف لس نا لاقي ا
 لائيرعصررصم اشيا اا ىص ايازورلوق كس جرا ف نيالا ف لك رن قد هضم نإ
 «© لاري يطل الث لخيو هولعبى !بزولاىصّيزال يازولاب تعصوت اروعصو ارى صروص
 اثر [ميذ ةلصلل يزل توما ىارعاملانإ ىلا واى ا ولا لج تنال رصاسلا ناو أ
 نابرقلاو ن ابكر لاو ناريلاو جاى ب دووجسءازعارجاسملا ضو جازصلا حضارم و هش كرار
 ف تناكق لا سد نانا ةرملا لمني اما بألا هزي قيس لارج مان الاولة هق لام"
 اوؤيفورع# عل ابو نيل نيخم لو نلار شع عا كا ذا نجلا ناو دوعسن بز يلادبخ اميز تاكو نوجا
 ضير لس ىواس#ر يكد ضيزست ةدايز ريدوجلاب سلاف صوورّلا قائد ارنع عيب نع
 ربو معهما هذ لأن طبت ىلا لال هو ينال ةرلا ىبد ءل/ن وكل وتل نا بس انلا لك
 لئرعبل يار ةرىوملا تو (ةللا ساد بور ارقى ١ ىداصا امبل يلع نولويياوراكموق َناَيالف
 «تاقلو ب ةااولل كاكا يفي كلا يللا شم و بقوا محتل تاع اجبار ييلا لصاو نع
 رافل نااملوزن يبس ل !رازللل (بيكب لاك وق هل سو راص ملا ةول,ق كمن زعو فذلك نوإ لكلا ةوارق لئرسو

 لبا # تلف ركب نم لذي نع عئتراو ريكس انلا تسي دادزنذو ريظطد اب تلج كو رلاولاق يو
 0 رمزا نم 0 ل ثورق هلا
 ارب نأ حترافم لكس انلا يداه قدر يظر اب تسلا اولا اذكن ل ارلو زن بسبس ىلداوكدا م
 نموت ىف | عمن اوعرا نإ لا ةراشاهررت نا اق جلت ىواصاا لمعت لري نم و

 ىئلارعلايوإرلا نا لا هزي داس اعلق لكك ىواص/ اردت ان نك يحس لريع اير ولو
 . ىواصا” ارشرالو وفن لاير اكو لس زايتومف ىلإ ميس زعلا ناك بسس اريراو ببسملا قلطاو
 يا ارفف تبوقكذاا/دي رن هانيرنم رسوب يسرافلابدصارشلا نار يي نا الكر تميل
 ام سلم علما نااالا تسي ود ندوب! نا ىاار وش نمل اني للا البد تحلق 7 كي
 عارزتسبتو طر ازيرارغلا لاّدو قسم” لو نام ب تلسراايرشسلا نع غلا نزالا ى نمي ل يعي ري لسا
 للا ب ال وأى ور نسرجا م غلا منا ىا ان [لي علبا ل نا هرمي إ نمل صفنم ناو ء |ى يكس اب سل و

 (ردحصرانلاقرولثل ١ نا اري! اربذ نيرل افرلوق ىبذ ل احلال لري البتر رمل قمه لك كرادما»
 نورعتس ل وق سا لمت »ررنلا ف اورلخمل اونم ول ذا ن ايي الار ليلا مدعو ميركل ع مترارتسا
 .ى وا م ٠ روكزملا معلا ل صح مازعلا ميرور تو نال لافتس ال الريكا تندرج نيس اواؤا ساوج ولا

 لب اور ضع اورارسبال اب عفش ريم |طتسما نول ان ا نم ىف زوي وعنا نمر وت بلا
 اهم برب ضع او :لوضوم نول ن او ا.ه لعل يطعم ينال نيل وعطملا وسم واسس بسن عضوم
 ناز رولان حم لعمل وجغمل وصوم اوي اب اصلا لوطم_نوزولا ضو اهو لص زجل او ضونطاوبن ىا
 عرومج نر يفتر ءاومر باطما ناوعالوقو ادرع لق اورو ازكو الاء كيك انادع لزب لانو نيبسمأ

 نارب اظلاو ريرعصلا مولو اوتو [ًدلا ىلع وثوررب مولر لوقو م لوالا لوقلا ىلعز وتو اررعوارمان نيمالا |

 ملول انك ه1 نب وتلا نمل كل نييينعملا نم لكج متي لب نيرلسطملا نم هر كسي ملا نطو نم عي يلا
 نيل اوزممول ل صانالرف اداه نينسؤملا ما مب ارلوق بلل لبتا» مسورطع ثدى لليل اذي اناا
 ى اناو لوالاب لوالاريرررلاصييقك وريال ل نا لعمبوا اناوأ لوالا ل وقل | ىلع كل ور اورعن
 رود درب /و لوقو لالا لولا لمروق جالس كام ري امص ورتب قولا فرعنا لب ل اذلإب
 نر لك ملتي لب نيرزطملا نم وره مل ازا و نيت عيل زول ذر ارب للا عم ايلا مول ارو ب الا
 - ايسيطما» شرك | نرمنلاوب ولا منعب ل ايزو حلالا لج ا! ني وقلا نم لكل نيريزعملا
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 ىس ليزملا هللا :؛يذلاكرشت
 06 و هم حو ا قرص وسم |” وارد ل موو سور رثلتو و “قر 7 هداك
 دأبعلا نع هب باغأم ييِدلاْمِلِح وهذلا ةملعيدل الجاو ةيأغ هَنَمأ قر امل ل عجب م[ ب انحلا نم َنْوُرَعوتأَم ينيك ذأ امى ٌَنإّلَق

 لعب كاني لزج هنمءاشاد لعوعالطا عمرو لْوسَر نم ىلكتز جمال سانإان مو ار يِيَع لع ملطي زهق
 كح 4 رب ليصل م١ لعرب كج ا ال ك٠

 ْنَأ_رو هقول ع هلم ار ىولا ةلمج ىف هخلبي ىقح هنوظفح ةكالم يِصْروإَج نوو لوسرلاى ايدي نيب نور يسي و
 ىاردقم لع فطع رزهرل امرطاحاو نم ىقعمربيصلا ممج ىدر ممر تل در لس درلا ىل اكلك ْنَو هناىا ةليقثلا نم ةففنم

 ةيكد لمزملا روس ئش لكد دع ىصحا لصالاو لوعفيلا نعل وهوهوزيئيوت ناَوَرِع عيب لكى طخ كلذ ملعن
 2: هيل نعَتل هاري ةياهورشعو | هرريتع حست ىف نوفاهرح ىلامل عب كير نا هلوقالآو ا
 ليلي ججهل هنمأ قوم ل ىولا نجم نيح هب ايثب ففلتملا ىاىازلا ف ءأتلا تمغدا ليزتملاهلصاو ىبنلا نفك
 ا ِوَلعْدُي ا ثلشلا ىلا نيل, ئصنلا نمو ضنا وأ لكل ىلا ظنلابهتلقو لبق نمل دب مشي نكد لإ لف

2 2 
 كورس [مصدصاإا ه١ مم س 0 هل ّط 2و 77 9 . هه 0 ا 7, عام م 2 ل 0”

 َسراَمبلا ىف كل َنإالوق كيب بالي ءوكاَو نارقل | مهفن لع بلقلل عمسلا ةقف اوما ردا ىهرمونلا دجبرمايقلا| لكلا ةَكْشاَر نإ
 0 اال 200

 _ جتورقءادتباف ويحتل محتل وشوش لقا َكيَرمساِْثَذا :نارقلا ةدالتل هيف غرفتال كلأخشا ق افمعت خيوط

 نال الج لك ةريتعمل ارسم ئنلا نم قربي مج تابعت
 ([فتسالا لمد اع الأ رسب بس نومين ازوكدرنؤ “ارتب نوردوت امو (مقلرجوأ برق نول

 ناد فوزكر ثاىلاذ وصوم نوكتن ازوجم ايو لولا ااه" ن درع ىذلا برقا ىارب لعاذ نورعت و
 رهالادادما برز ل حجيأما نعم ام سلق ن ا ىرزلا لاو فصتسم|رهنإرم شما ماوي اع لو يرد صم نوت
 مسموع يملا لكى لا ناكل ادري ادار ندب د اربد نااول دول ل وق ىلا ىرتالا ارحبو اهيبرقن ركي
 .. - . تعا“ ةيافرل تميز ل جزم ما دعاس لكى ف عت بم لاو وم ىررا ايلات ئاكف هولا ببر فتم
 بيساو رايلو اا ت اماركل اطييا لم رنيم امالاو لعمار ب لرسم هاري ىرظي لنرتقي
 رثدبلانيدسر لعب علل نار بالو قايبسسلا الرب مهلا سقو عرق دإ بسجل صييصت لوالا هوي ول
 مؤ نولي امد املغالا و لكلاب لوسيا صيصتىف لاو م انعالا دلال يرب ست اهبسييصختو ا كيشملاو
 تامويفلا يفرك جيشا هز وجار ىلع كما لملل نم نيم وكي امنا تابيملا لكم لطاو داي والا ثناءاركو ”طساو
 كرولا دبل مسا ديوك موهتلا بذل لي ئنملا حررت ىف اكمل ئل او للازغلا مالا هرق ام ىلع ايوكرلا يلوا
 لمي عبلا غراططا ىف انيال ومب هارع امض ل مو لظنيل ل ىئارر صم لمص لا ىف ناك قو ايدج ملل اب ضورحملا عزنا
 قال علو بيلا لكم العا لوس م نم ىف انا يبل لادرهش ال يخل نطلولارزرعيلا نا عيب ارلاد ضعبلا
 نم منع ن اذ سكلزكس يلو نيج ا يميز هالو يالا ىف لبق ت اليو نا نعل راما فور وام
 رتبت نك ئاوفشو منا لحل ان اب فورعبل الا وو تالا رابط نوفر ديل يملك كو ورجن قرصيل
 لل ترا :مبشسلا نبا لات علي ظني لفرق لس نيل ىكا» نلشلا ىلع ىو هر عطل لوس
 .اياانميا لورا لع عليطل ب تنس ل ىو وسر تومي ىزلا تملا لعب سقس ىلا يميغلا لم حلل ل
 'يخلا ضحي عروق د دايو الا نعي ثسلا مث ناب ا تامرقملا بيرت لئال لا عتب د اييبالا طيس
 روك محى فك مراطثال هاضترإ الو سيد الا ىل ىنعترل نمالا رلوق ه2 نايا عروب لتتم
 دافتسملاراهظلل قشور يرَمت ا كلي ئافرلوق هك ىواصا»ر يي نم ء اني ام لوطي ا
 اا هج عير نم اطل لت رط نلع مرار اواو ذا نا لوسرر نمنع ل مالا لات زم اك انتم لا نم
 نورصارلا ءلرفرصرلا سوم هلا ف لاا رصد رق الا ىواصا7ل ني ايشسلا صوت نم دوس
 . ل عورتا /ز وق مه. سس 7 تاورزغم ا ىف اك نع امج اور صاولل ل اهل, نابرإل يبد افل اب نويت ارلا ىا
 عيار لعبا ينعلا ليلو ثرداولا دوج وم اهريودعل ملح ايدؤرما ناب ثداولاهال اف ميلا معلا عرفو لكشي
 نار يلا نم تنل لسرلا ناسا ىبب لح نعم او (نقن ل انا ريغ خط السمري هلا لسى ىلا
 ماد تالاسداولبالق نا لسرلا بزكن كلذ لتر ياي نادين دبع عيا اربس عدو اظششلا
 بخلا ملام ىارلظيلال كف طن ل يثو طاماو كلذ لن ى ار قم ىف طلق تكس لا
 ليو رَصتلا ىلإ ملال رع نحت يل عرداصملا ىلع نعاملا طع ناكل وبل سل ارذم اب طاصاو رهن الذ
 وك لاعىا لاو ليتو ىشسا لوعقم نم ىازيئ رق لس لاقرب يلام اراعاو لم
 از نيا اهضغرثسلا صر سابع نبا لا سيفعل ف ل اوق لادا لق حلك ١» اوورحم
 رنا ىلا مونت للا لش كير نا ىلا لانو ىددو ام ا هركذ ابيك لاد نول دف ام لعرب
 مس طرثسلا لص تلا ب منزلا افي ه1 لعزل اسيا ايرلوق لاله.” ”يدملاي ل زن اف قدوس
 لذ ىلا اما ايانعي ا نعد ءلاسرلابرثرملاوةونبل اب لزم اا ميا ايريدركم لاق ل والا لاوقا "السين
 نالورباينب لزملا امينا اي دانك ل ا ثائناو لعزملا اميااي ساء نيا لاك ىلانلارش ملم اكام الا اند
 فرم, روز وبرر ىلا حمتر لتر اؤن لف ولاه ءامجال ملسو ريع ثيل لمس افريل ا حو امءادتبا ف اً

 ناطرشلان اسر ذ لكون اكو ارش دايم اب نولي نإ ىسغأ لل تلي ول ولم زن ىلوطز ل اّمث هداف

 تلتف ضمت ياي ادللاورعشملاضغبتلسو ريع ملا لسن اكو فلا سن ىتولابر يظ ىلا نوي او
 رونو مرلا ل ملئ اا ديارنا يزني ال سلا والك اننع ل |وترنلا قسرا ص ةريزو ناكوريد فل :
 يطل اطررسم ليفلا ل ارمان ناك ساو رهط سلا لسا لد ازب وكو كلا اوف لن يعلو ضيريطلا
 - عررا» ليلا مث لعمل اميز ايرل ليش ويقف لملم ارمي ناك لا :ءلام افهم اهب دو وري
 ناريرؤلال مكرر كلل » درزي ورظر م اهو ىا نسرافن اي لزم اسر ايدرت حل
 نزيل | لاف صنلا لع ىا رط د زوار لوق ل! ]لس كاناسبلا مايا ماهصلا نع ء. زل يلا ىف مضل
 اسود نيم الارعاد اتي نا نيبدي شبل ل ع ليطلا فن نم لقا موقف نا نيب نيررعا نير يخت اوارملاو
 يئن يد ايم ”رتالث يي لرخن ناكل لم الرب صن سماح ناطردإع ةوايزلاو فصنلا نم ناصقنلا
 ىلارييسنل اب ملل اب ب صنلا بفصو اننادوريلعرئازرلا مايو نرثو مص نإ م انت نيدو ليللا سفن

 فعصقلا ني إريك واو طوق يس لس لدارما» ف ضنلا نو دام ىل' قاطني ليلا نزل الط انالاد
 |يلكالا ل يرثا ف يصن هر ص ضر احس اال بلف لاو لولا نم لرب صن ل مكب ّوو ىرلتلاو نول او
 (وقيانا نيو نيرها نين ميك ن وكيف فض صنلا ل اريك دوا ضسصنلا نيم ىا هزم صفا وا سيمصنملا نم
 :٠ هنعلا كم عم لحجر قوزتكالاو لق لا نم نيررعالا د صار اتقي نا نيدو تسبلا ل ليلا ضصن نا لقا

 فصال مكاو عير اكرم لك ال | نينو تينا نوكيف شلل« ضيصنسلا نمل لق للايلعو نم
 ىبربطلا مرج اذهنم ورجن با عسل لاك فلسا ملك ف اوملا براويصلا بس للا ىف ام يمو لل الاول اق
 ودول لع مارق اىا نقلا لكروررق هلكت كس نناسازكل ا ءاطع نعد انعم ماع ايلا نك, اسما
 رقاد ناتياتو التى تلق يجلس ىداضيبا» ابرعنم حم اسلا نات تسي: تدور تنوي
 || علا حرخا لغم ناكازا لكرزؤل م لوق نمرت اىلكو تاير ع نم عم ملا نات ضير ليصير نم ةروؤت ع

 ال و نيم سب لاقلت ارطلا لئرو ل [وترلوق نمل سوريلعرسلا لكيلا لسنا ىلع نع لذ عاوملا
 ىور) ةروسارخأ مرعا مب نوكبالو يولقم ا را وربسىترزع اوطَقر شاب هز الو لقرلار نو زن
 لاقف ليم نق مم ف ضلتخاو مب ايليكى ا اسر تحل لاء ذنم سابع نبا نكي كيلا
 رشي ال ليت ليو مركز بكل متل يئو رمارحو لعرب اهم لاكدود هرصو رض ازهر يلاو لت ةرانت
 ولا ررلع لزم نير شمام تلات ى ولا ب دارلا ليث ريدوتل ابي زم ظن و قيل ايريس يلقلا
 لام اايبرّضوالق هلك ىوانعا» ارعرصنسمنربج ناو رص ربلاريرشلا (ويلا ىف
 لو تلك لاء دورك او ىتلاورم الا نمر لليل نام لائو مرورصو_ضئارف ل يم ةراص

 لقول لا" ضم وم اناا شف نم يفعل كر رصم ل ان نا ىلإر يحشسي مولا م ايلا
 . | عما ريفاوم لاك رف ولا حمي اولا نيرماو نب ادور ىلا رق ىلع ادور دلل جت دواولامب سو

 را.شلاب نرمي امرنا ماسلا ف9 لت نقلا مفتى بلقلا نا تفاريإ ناسللاو عسا نأف يلقلا
 اهلا نوكسوواولا جل نمي ايلا ةءارقو انعمب_ مع كلك و لرعياو لوسط اوأ نا لرورشسارب بج نكد
 سلا روم لل ئطوور راو مدلا لسور يلا لص وقر نم ورانا ةولصن م لّضْنو مقسم ءملكى ا
 بوصاىاالوف ناز جلف اولا انزل و تسردد عسراولاب اليتم قادرة صل
 سم مو يرش لا لاو خلا لقىارلوق بلل ,لبجا» تاوصالا نوكسبر ارنا نم وق جماد ةررت
 ا" نآرقلا ةواطئورركشلا و ليلعتلاو مريس ١ ملرازلا وارامنو اليل ىركذ

 يي



 0: لهزملا مها هىذلاكرثت

 ملة ركمْلاَو قرثملا بر وه لشبتلا موزلدوهو لصاوفلل ةةيآعر هب [جلتبر دئقم مديت ةدابعلان ويل عطقْلا ْلكتد
 ١ 5 # و” يوص وووثلا 5 مح 6 در وو مع ر ز|سو ف --ك و جو 3 هع ع

 -- لبقاذهو هيف عزجهل تلي ادق هْرعْماَو مهاذا نم ةكيرافك ىا يَوْمَ لعرب صاد كروما هل ةلوكوم كيكو هْنِباَكَوُه

 ع 100 ب و رورو سسسسسسم

 ةَمْعَتلا لوأ_رشيرق ديدان صوبه ةوكيفاك انا فعملاو دعم لوعفمو!لوعفملا ىلفطع نيكل و ىنكرتا فذ ةرمهلاتقبرمقلا
 065 يل

 ”قحاران نامي َو نونلاوسكب لكن عمجدلأثادويق دايمن هدبب هنوريسي سعباودقف نمزلان م هو مايوه كقنتلا . 10 .٠ - « كا روصاآرو مد ه 98 ا را كو وود سرع 58
 هللا لوس لش الو عوب إو 5

 ةدايزامل كم ن أَم اًياَّنعَ,لزني الو رية لرات نم كوشو !نيلسغلاو|ٌعْيَرَصلاوموقزلاوشو قلح ىف هب ضغي مع اداَماَعَطَو
 ظ دسار اسرابلا مروا قى بقعا ر | م 5272 للضت طاص: 3

 هعامتجادعيالتأس يهم اعمج المر بينك لابجلا تناك لابو ضرالا لزلزت فجرت موي ىلع هيدا) عىونلا ب زكنيل ركذأر ىلع

 :يضل تبلقواهتد ايزل نينكأسلا ف اثواولا تف نحووءاهلا ىلا تلقنف ءآيلا ىلع ةعضلا تاقثنتسا لويهم هلصاو ليه لأه نموهو
 رمت ننسب اور ةفارقلا هوت يلع راس دلع هقلاط هر هوه كَ ةكم ل هاأي كيلا انسانا ءايلا ةسناديمل قدسك
 د0 3ع نواز لااا داق اي قا نوت ىلا ب ا اخ لا

 هلو نخل ل ْنَحَأَم َلْوُسَيل ُنْوَعرِف ىعَحُم ممل سلاو ةولصلا هباع ىلوعوهو ندور َنْوَعَرِف لائلَسُد امك تايصحلا
 ماو سى ٠ م هج 9٠ 99 نو هج 07 .٠ «* و ور وعو | رب وو سلط ود

 ُلعْجي موبابا!نحلا نم نونصحتت نصح ىاي ىاهبا|نعى!نوقتتلوحفممْؤيايندلاىف َرئْرَفَكْنِإ نكت نيف !ديادش
 .٠ علف م ٠ 5 8 ه2 ش أ و ١ 2 مي مق سرمد 5

 هل! ىف لاقيو ءايلا ةسن اجعل توسكو مذلا بيبش نيش ىف لصإلاو ةئيقلا هوبوهو هلوه3 ستلابينثا عمج يب َناَدَلوْلا
 اقشنائاراطفنا تازكطَمْنُم مل ةقيقحلا ةيألا دارملا نوكينا زوبع وزاجيوهو لافطالا ىداون بيشدممويدي دشلا

 كة

 0 اسم

1 

 كنت ةفوخملاتايألا نه نإ ةلاهالنئاكوه ىا حاكْوْفَم موهلا كلذ خب ىلأعت رْمَو َناَك هت شلل م ويلا كل لب ذي
 ادْصْنَو لكلا ىلتنم لقا ناد وثَتَك| 15يكبَر نإ ةعاطلاو نائّيالاياقيرط نلبس هير وئام مق قلخلل ةظع

 فطع ؛َكوَم َنْيلا نهر وسما لوا هرم يو كل زكيم ايكو ىدا ل عفطع بسمنلابو ىقلث ىلع فطلب لَو
 عري تتوساو  مدج

 نم ىلصوكىر ديد نكن مهمهنمو هي ىسأتلل كل لكي اسما نم ةفّئأطمأيقو لصفلل سيب ًاتريغ نمناّجو موقتريمض ىلع

 | نال الج لك قربت ار سا تتلا نم ري دمج تاتي
 لت ١ لس وزو هلل ' 1 '

 ينلا صالمناو قوايل اباماماع طعنا ببر ىلا مطصلاو نعماو نريرب ايندزا !لو ليلا عرلتنالا

 وطعن ورمل لولا رثمو عطتتل اوسو ليتل نم ىازملا عطَضنا وو يي" عروررب لكل ار جوتل او
 وطمس وببو لس م لثلا ناك لاو ءلص اولا مياوري ىنج لبر صمز وت ل لكون لاول نع
 لسلام تازلاب دل كن لبو لقي م امناد ىرول ايلا لال سبتف ... لئبل اتيت
 م 0.1 قرم لا بر لاف ل تبنى شمع الا لادا مل سبل اوم و تاز ابر وعتملاوبب ارلوارل نيف
 لشفلاازيل سيئر رمعما ازر نص ام لاوس ةر اغا عراشلا نمازي / لتر سة ملل
 لولا نام وبس د اغفللا رج نم لوالا نيو نمل اوسلا نمي اوج جلا بئر وتوزخأ لصفل,رصموبب اًناو
 لبلاوم ىزلاروكملا لغفلا !زرررمعسر ير راو يل ارقروكذ مار صملا زر ناوجو ئعم اريج نمي اتلا
 ىا ملا دوب رق ههسكلس لج » يلا قرر وك ملا لفل ار صمو ب ىذلا لتسبل اوي و رمال هيريرا
 لاين سخ از سكيراك ولو لكو لال رك سرا وق ههاا#- الار ال هريخأر تجب لشد توزر

 21 ايرون ازيخلا لاو زل ممشسار لزق سس "٠ حرارعلا ىف اذ لير ىلا لوكو برع اوراه ضن ىل اكو |

 شاع نيوكصو ماحلا جرطا لاسر ولاول رق يكس لك رسملا نعل ايدو الاسك ايوا
 نظف مرت ول لق سل لاوس درب رعقو تناك حار يسال نك لنيل او نر ؤو تمل اد
 ملوق كل قواصا»» تيترت /وليكذامان دنع مرسي وتل ادانيدل ل وقرب قلع اهب برو صنم
 فلا# اهلوا نر زل تروا اذل مول ائيدل ازعلا ل لؤرفتسا ىاانيررل قلع ضظؤلااثيترت ل
 ىل ١ نلسرا الزوق له ل» لوعغن عسي ماذا لا بسكن ملا بكرت تش
 ىمصعم وول! ىواصا»ل اك بارززع ةزرومس مبتصت نار كزم اب نوعرفو ل سوم صم وعرف
 تسفر ثريا ازا ةركلا نا ةدع| نقل اذ ل وسل وق ف هركذ ميت ا ىعركدلارروشل مالنا لوسرلا نوع
 ممن لاف ىرماولا لا 1 ١اموي مؤكن ١ نومس_هييئز وق هلأ كوام»» لوالا ني تمنال
 بصي نازوكي اول وق هلل كي[ مفك ن ابي نارلولا لحب اروي ن وقس افريل ى ار انو
 ديالاو ل اوف هردب لم لختو اريل نوت لك ماول او ءريوقلا موي ممرفكن إى اراجلاطاّمسا لع
 اع ى ايلا“ ازر ىاوم و ل جت ىف لع ازهل ضعي لور[ ال اًريف ناملولا لعب: ىا فوزك

 ىلا لعب ارئيست نومي رلغ اذومب لعب ىف ارم ثا ىلا لعب ناازر نم نسكاورسيف لا لب اوي ىأأإ ٠
 مفانماب لعب مول ىلع نييديز قو ايم نارلولا لعب مرن سضأ نا ىا فل الا بساب نم موييا]

 ومو ناث لو عفم (ييوذسنهييعسلا نعم انبب لحب او لل اىت ىرايلار ينصب ازر ىف لع اولاو عاب ضررا

 مويا لاقيوررق صله «دنادريبؤتي افوس يشرق سلس ماا بيلا عمج
 و ىوقلا ضعي مولا هريارشلا نال ةرشسلا نع ارجو بسد ل اطالا ىد اول سمديشمل (ولردي رشا
 لصور يلع ملا لسور ا ين طم عرفا يدع ند وم ا ميلا ىف املا نولي نازوكمو يسيل اب عرس
 رانلاىلا اني كي نع معب اذ مث مدلل اي نيم مطل مول, كلذ لااا نادلولا لحج اولي أر
 رلقورخ مشب دايداروق حلشلا# لاو نعسوريعسمو ري ايعسن فعلا لكن لاق بدا كنس لأ
 لجترا ىرلق ناو ومار اش لوقت ]< حر درا» (ونلا كلذ بسب ننس ىا طفش
 راوج ان اذالرس عوج لا لحيتوار يعغسركذ نورب طرت حلمي ال اش ذا يرسل نراه اهادجج المس ير ى ازا
 يد لل ازا اطيب لاك نلاءاط نم وا ليسو ى انا نايل ار اس نسى ا نوزوم لوعخم ا لق
 برضَملا ليسا ذات اب ومما ناىلا ف ليد اسال معاطناو ناايرال اب لوق هلل ١ لمت » ليس
 ما ليللا ل نم لقارلرق حل. ىواص» ئارينم باتتماو اروع ان لاغت اي لل اعترشسلا ىلا
 نرروملاءر يطعم ال شلش نسل ابر ظت لو ةرماظ بف صنلاو نّيلَتلار اهم اب علق الا نا تسلك نا

 باه قورثلا هاف ازبو ىرللاو سمصتلا او ديلا م اي نين مضت امل نورك مب لارض تخلل اي
 اسال دال ابربعو إلا ليلا د نم ب را لرمااك موق كلا شيك ابمرصَتلا دار وق نعم ناب
 لق ىوام»» ءقيقرلابريرقلاو نصل | نظلاب نوفل مسد ءيقيقح ل رو زظر وما
 نم امني ام لق تش واذا نيئيشلا نيب مذ اسملا نا لقال برق اوهسد دال حس اذ ىالا لقا
 كمل و وا سير اؤل اي اينم لقا ىا ليهلا قيلت نموت جلخ ب لي لكك رعب اذاوز اهجالا
 وج و نول ل نطك نق ايل بسصنلاب ورم اع نبااو ع انوورط لال ىارجل اي ق ألا | م بش
 نم ىنوالاو[ ورشمازلا م ابق ن يبو انف اورو ردم ص قبلا ماي نينوي فصلا مايكيزبج ريل نرمامل نيلاطم
 ٍ ازامايويِطنلاف ولم ا نمش ى اور ما يما اوك رق ادت م ايتو وت هللل_:ن ولا

 همس ةرئازلاوا تدلل اوجه رنم سنت الاوارماهنب بفصنلا م ايئنم ةروسلا لوا ييذر يتلا توا قام
 هناا رثعل اب ىار كاي نم, صتس عفر يعلن طعلا ىاز اهورلق حواي يس_ رس نا خال او
 لج صل غب ىا لصفر قو
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 +3 يذلا كريت

 رس” ؟

 مم

 215 للاعتهنر|لأقمهزع كفتف رثكاوا ةكي مهما نق تذفتتنا ىقحاوم أقف اطايتحا هلك ل يللا موقي نايف هنم قب مكول يللا
 ىب_رثدجلا

 هةهسسبعس سد عسسل

 5 5 5 ىو و 95 «0 هه سا هن هكا ا نو يزل ١ ري طر صم برع ا

 « ج*© وه هيفمايقلا بجي امذاومرقتل ليللا ىا ُهَْوُصْممَأ هنا ى فو نيه أهمساو ةليقثل ا نمةفننه ْنأَمِلَعْأَمَبلاَو لدا ىصحي ٌرْرَقِ

 رسيت ا ماولصت نايقولصلا ىلا َنوَدَكَيَتَى او كرف و قيل ىلا مكب عحر يع بوم كيلع قشي كلذو هعيمجممايقيدلا
 1 1 سس و سل

 ن١ 25 مس ىرثمروس ٠ هرثثملا حج ماو يمك ص وو !١ سار ١ وس دعس 1 رم 4-3 ىلا هوهووه 5ك ”ا#

  توبلطي ٌيتلا لضف ْنِم َنْوُكَتْبَي نورف اسي ٍضْرْلا ىف نوني َنْورْحاَو ”ى طرق كيو نكس هناىا ةليقثلا نم ةففخم نأ َمِلَع
 0 م6 3 هم هنو 5 و1 هدعذ 5 مسوع بجو سول سا ورل”ب ب ١ س احلا 100 هجم اه

 مهع ف فن ليللإمأيق فر كذا ممهرلع قشي ثلثلا قرفلا نم لكو دي ليس فر َنٌولتأَكُي َنْورَحا و اهريغيو قاجقلاب بق ضر نم
 ةنيمَركميَماويَرقا وس مخلا تاولصلاب كلذ خس هنموسيت ايمايقب - ٠,0 .. مك 5 5

 سب ٠س سكت دلة رك 5 لأ
 هك

 غ
 رس يعن اوا ير او ثيسحنل أبرم

 اوُضرَفاَو ٌةوكبلااونا وهضورفبلا ٌءولَّصلا |
 كاز ندب ىم او تيب اسااق مك '

 2 - الل و

 بقا و م لاقل
 و

 ووو يب درو سولس و52 0و سو مالكي | عرب 0و2 ا نأ : 52 نوى يتكح را
 ونحت ريك دكا اوُمْنََت امو بلق ببط نع يح رم ريذلا ليس ىفل املا نم ضورفملا ىوساياوقفنن نأ هلا

 ه9

 رسب

 يس يس سس سس يب سس سس ل سس سس لا

 ملا اوِفْكتْساورخآمظحأ ةفدرعتلا نمدعأتنتمول أهم شي ةفرعم نكمل ناو يسعي أمو لصفوف, ةفلخ ابماَْخ وم ملا ٌنَّمِع
 وو * ماا < 3 5 باقوأ

 92ج يختل هاري ةيبا|نوسمخو سبخ ة ري كورت ملا روس نينمؤملل مهجن روفعغ هللا نأ
 لو . ىد ملكو 5 هلع 5 5 . ال و 7 هلل

 3كم لها فوح رنيم هبياعى ولا لوزن سنع هب ًايثب ففلتملاٌِ !لاللا ىف ءاتلا تبغدارث سرلاهلصاو ىبنلا كريمات

 مهربايث برعلار جب ف اليخ اهرصقوا ةسادهلا نع طم كيو نيكرشملا كاوشا نعمظع ربكم كرو اوتمؤيل نارانلاب
 ءاليخ ةيهلكم

 حام « ذب
 اعماتعا ضرْجفاث ناثوالاب هع ةتد|طجوبنلا مف َّرَخُرلاَو ةساي اهرتباصامبرف

 درع در ماو يا -
 545 آل و سلس

 مقرل أب ديكس ندسَتالَو نشف
 م مم

 0-20 ا

 مريضا َكِيرِلَو ادقلا فرشاو ق اليا لمج اب رومامهنال 0ع ةقداطص هي ص اأنْطَوهنمرثكابلطتل ايش طعتال ىالاح

 نال الج ل قرهتعم اس نتلا نم قري مص تابعت
 رلوقو يع املك روسلا ناب ل والا لوقلا لى ار: تل

 ملي ليد نارلوق ناب لوقلا لكن يسمعوا انهي زيا رر اب لوقا ىلع ىبا اهب شع ريس ى ا كأا
 ناكن اددارلاوم ابر معا ل انمي ىلا نئو يتلا نين يل لدا نعى منكن قو نسما
 منبت وق سلس لاب يللا لكما قبلا ف اطدل حمار من فر يمعلا نا مقر ايطرم ال
 (اهف ةروسلاهزي لئاواىف ليلا ماي ضرفدقرشلا نانا نى اشلاورؤاوولا و ملسروريعا جررخا
 مث مس شكى نا ءايسلا ىف اسم امف دبل بسمو مى ارقا سف ع الو راوصاو ملسو هلع سلا لمى تنلا
 كس امر يبت نا لبهس نكربرج نبا خررخاو اوطمل يللا ميكر اصف ٌةروسلا زير[ ىف ضيف ارسل لما
 رسصعم نوم وفلرر|ىصا نمر اطط تن الور اكل يلا موتي نيس لال اذ عطس ريع شبل | ىلسص ىلا
 اة شم مدس اهندب قرملا ليت و نيس شسموب مندا فظن آم اشي كيد نا ناري عبر شما لف اذ
 نسال ود اصختسا ليث نورمتاو نئسل او ءاصعالادواصم ا نان ن هوصح نازو كلل
 رسدمتبال ل ادت اورّصَنب ضع ار امن ارو دلالي نمل ولسلا نص يخبل تسالي واننا ف لاو
 ملا نعل تتر يم لوصول !ذارّيلا ىلا لوصول اب لولسلا لذ قرم ل اورتن لم تكلا سلا
 لكس ينو ليث لس لو رقما مترو نير طم ىف عما سل ارم نم مث ريدك ولس لع لمتد
 اءاولست ناب روق هل ٠١ لضفلا لصتاا نم لكا لو لت لص نم لكل و تو كس نم
 ريكا" لكل للم ازجلا مسا ئيلط اذ ٌجولصلارازرج اره ٌيرارقنلا نال قالصنلا لقا عرب نمار نايتس
 ةولصلا لرد ارق نآرقلا ةوارف نمد ومصتشملا نإ نتي سقولار يمر فين رست اءاولصت نابل هس
 نواف اخ حس !ل قو يلم ام لعب اوصف حم او اري اير ضن امثل رلصملا يوزر ادار ليتو
 تهل لا» برشدلن رجالا كرم لاو ءاشعلاو بيرم ا مريس ف لبيقو طعنا فياض
 ضاريخا خر ةروسلا زن ا معلا لبا ضب نك خص اس ه اكرم الس نما ساولضل اب سلا خس مرق
 ةروسلارف ىف سيخ ايلا لزنامث مرر ذم اع لاق لحلو رسمت رار اذ وقل نسم ادا ليلا ماي
 نال رييباولا ىا وكر ناار او رلوق ل لا: مالا لطم الريم /اييلاوب اموطتل يلا / ايقراصف
 ف اماو ءلين اك ة كلا لصا نا ل يفرك اهركذ اهالي ل جتولو صم امرك اي ىلع ىفر ب روس ارخأ
 لقانا رقرصلا رب دإرلا نا قب ل اوفس نابرلوق اكس لوب ططلا مقصر دما ليت برج ضيدملا
 انو وموت امو روق يل لت افلا فو ملا لص نع عزو لا ىو امره ريد اب نب | نكد
 لج سه وررتل ىف نا لوعغل اورد مابلا نثلاعوا هور ظلام اوما باج ورب د طم

 رقد اورج لوالا لوم لل اسوم و اورج وعن ل وعفم ريغ ارجا م ور ضرس توف
 رز اهدامنتب الا لم حئرل ب ارجبا نم اوريو لايسلا ول ذر قوريكلا ىو حرورزيمن رجا دريل اني ط عظم او

 عتيل لصعل ار يثار صا لاووسل واس ا لا ترعب ارو لوقو لتر شلاىا هاوس ورطوق ىلا

 فلولا نعاس ال لق واسس ضل وقل عك ساه ارئو ةركلو ءيؤرعم نيت عوف انسب و نيف عم نب الا
 لودزوكم الوم ليزعطت مسا نا امه بلر تلا ني عتيج وو نيرا ةاداب فيرا نمد يبل وري ةدابعو لاب ىلا
 لباب زيفلصام حرراشلا ل اقاك ةردّقم نم انس وار برونو! الفل نيم ناكا ذا يلع ىلا
 ارسم لب ىذلاراىشسلا قرف سبل اروجسهر ارثدلا سب الوب هرم لا لصا ندري سير طرملا امين ايل
 ام لوا نادوممج اله ىذلا حي ار لع ىيولا لوزن لطب ايئب فهلا ىا زق حلأل ار وعسلاول
 ىلصا نيتي ا ف ورئدملا اسراي ىلا عريفرعب تلزن امل واو ننس شملنا ولازم رفا تلزن
 دام ىزلا تقلا اذا ءاهسلا نم اًيوصنمعم سىس انا انييف ل ات ىولا جرف نع تر ىمردسو يلع ثلا
 ميلا مسإ اير شسلا ل اف لوز ىلوطز ىرلمف ى با سور ثم تل فق ضر ال اد ماسلا نيب سرك ل د ءاقزارك

 اولكا لف اماوط سرع حرس ةريطملا نير يللا نا لل طرطملا ىاورامايلو ع اتت ىلا م ئرجت اذ وقى ناز م
 رشا ل كت ا| بلذ غر ع اش منعم” ل ائتو نب اهرمطعم ل اكورجاسمنحتب ل ارتف لتر ا ازب ىف لوح اءلاك
 لل لا تيوس اف سيرو لوقا ثدملا امي اييللزنفرثرتورسأر حزن نزوت سوري
 اشم شرما نكي ل قولا كلذ ل دالا نصيب اباوع ناكورانمال ل يعتق نار نا مقلق
 لو 2 ىواضر» ارييزنو ارسم و ارب اش لاتلسرا انامل لزم /ملسس الا حسا لل ارهع لق امالا

 لات اسياد ةرئازدافلا نا لسؤملا عمااولإ لاو ابها ا صوره اورك رم لوف لف ءاهلارللا نراك يرد

 سل امو لبو اّلااذب ىل' هرعب ام فلو بيرربلف مث عساو يارجل عش ةوائال مالا سملغد حلبزلا

 لقول سوك رئالف ناك تى اوربرمس او طرا نم دائال راندا فا شالا بصاص لاك
 رفا نو ورغم 6 فصلا نك مل زارديفو حرت الل ةودصلا لكلب لح و نوما لارا نيك
 انمار لك كير ورشا لزن اذ ظولصلا ىف لفواذا لون فيكرشلا لوسر ابى عربررب ىلا نكي ودرع نبا
 امرو لاكن اك طيرشلا يحب هرىب اي وريفد اذا اول ات إبل اب خريلصلا جف نو لسمو يلع ئ يدا بص ىلا
 ساب ءاصا امرفر سا ىا تكلا دمج افلا عج ليغ روت هللشلا ل بيرت ئ شن ني
 | بلل يارب هج نئور ورش سؤاطد سابع نبا نسور املاب اهسعاو ىربزلانشرزنملا نبا كدر إرجت
 م كابر !لوالاو يزرع ضو قري اط كبي لصيف ليكى قذ اشلا لاو ررصنم نر روس هاور

 | نادالا ةدابخبانيلس ناكرداى نستلة يالارج انلاقتيا' زب عد وربي م ىارة هلك
 [| .تانورم ا متحكم دال يلع ماورل رجلا لوا زل اورجتا لع د ىارلإق هل كج واما فكك يلو
 ةد ايزو ىب د اىزيصلرياب نو تيسافلار لست نمو زوق حملا لاوس طق انو ىنر سعي م

 بوب وللا نإ لعوعتي نا عطب و [يش بم ناىا لا صاغ ازرو روق ا" ناك ب ملط
 حرورل ا" شحم الخال ىلريصنس ولعل ء ما لسور ياعسل اليس ئرلا لوسير زكى بنر ل م اوم ناطعع ا اممزتكارل

 ايلاط سانلا ل ميك كو بطب ننال علا ليقو ىرنتى لاو مار ليو صافان وو جلسه سنا
 ظ . كالنار طعي امل ايي ارك معتال ليقو منضرجالا قلك



 مكتتسملا أب ل مهم ظ هىذلا كرب

 هل بقامملديِنصديوقنلا توتا َكِْذَهةيناغلا ةخفنلانرقلاوتقوروصلاىرفن اعلق رنا ضاونلاورماددلا ىلع
 2 ظ00 2 5 هور5 الااو م” وهي .٠ هم ة. | ..عك 5 .٠

 لع رمالالدتش ويعكس تلكداداذإ 0 لا 6 ريس عمو ًارتيملابخ نكةمريغلا هتفاّص ةليفيوأد تيملا

 لوعفمو |لوعقملا ىلع فطع ْتَقْلَحْنمَو ىنكرتا فرد ومسع فى !نينمؤملا ٍلعري س.هنا ل عةلالد هيف ترجِسُيدْمَع َنيرِفكلا
0 

 كلام لنَْعَحودبعملا نب ديلولاوُهو لامالو لهاالي | درقنمى ا تقلخ نمو نهملا نريمض نمي نك نم لاح نجم دعم
 هممت ع يم ىقلطا ال ردللو 9 5 1 0 2 5 ى كلن / 1 0 1 تسب يحسم سس سس سمسا" اس ىو او جيو او لس بع نبا نع ىريدا دك

 د : ُتْرَصمَو ماش عمسو لفاعملا نو كري تاهو رثكاوا مشع نيبو قاجتلاو عورضلاو عورزلا نمالصتمأدساو كوني
 ُناَرْينِع _تارقلاىا امتي َناَك دك كلذ لع هدير 6 ليز نأ َمظَي مت نا َلْيِهَم دلول ادرمعلاو شيعلا فك[ تطس ١
 1 7 0 / 2 8 7 ١ 1 00 .: ِ 6 ها حريسو ىا

 ىنلان ارقلاف لوقياوف كَم 5 لئيئيوق مث هيف سعصيرات نمالبجو باعلان م ةقشمُنهْوُعَص هفلكا كي ادنأعم
 0مييزست» 7

 0 0ا0ا0ا0ا 2 لل ا بلا

 7 2و ر ملل 0 هه هو مل 9 5 آ 4 - 7

 مث نَرَلَه تي لسه مش ره دقت نأكل اح ىا لع نردد فِي كبازعو نح ليف كلذ هسفن نفتردت هيلع شنباط جونلا نم
 كك هيتس بلع او د لا د
 0و ا ككل ال رسل ١ وح يكن 4 00 7
 رع رب داون حولكلاو ضبقلاف د م ربو ليقي أبيب هلو ههجو ٌضبق سبعون هي د قيابووا ههرقووجو ف © 2

 لقال اذه اهنا قعسلا نعل قني هريس دهان .نإ هب ءاجاعف لَكَ ىلع ترا لص ىبلا ءابتا نعربكت ضرْكَعْساَو ناميالا
 0 ا ا ا

 هلومحل نمائش نرنَساَلو قتال اهنا ميظحت ُهُرَكَساَرَكلدأنَو منهج ©ركسهلخما لس مشب هلاعي اينااولاق امكن ريل ت1
 . [ايق ناكورافكلاض عباد اهتنزخ اكلم 6 رَكعهَعْسَي يع دلل ال هاظل ةقرش ركل و ناك امكووعيمث همكلهادلابصع

 :رومهوتيامكتوقأطيالف ىل“ هكا راكلاَبْسْصاَنْلَمِحَمٌولاهتل اة نيبثل هنا قوه او عة عبسي «مكيفكاانإسايلادي دش[

 دوهرلا ىل بيكو نر نيبتسيل نيل شع ةعست اون اكملاولوقي ناب وهل ىثورإ ال الض هرج كلذ ل ئلعجم
 هرلزرب لي كلن فكرا تبا ن اذ لكل كوب ف ناسا نت دبا تنافر يفس نيب انبطت اذا اسوم” ١ 1 ىما يي 5 ص ص

 ايرقس ايرلوقو فعسى ا ىاوربخ دكار واوأ تب امور قس لارول امورلرق ل لل لك: ىرول املا نذل الج لع قريب |رمس ىّل ان ةري رم تاعي
 ناصدامف هارزئالو اللوق ترا ىرداال نال لوخفمل اسم راس ليج او سكسلابواورجنرقسوأر تب رصئلانم را روقان لق حف

 ززائحمل او سيبوصتلا وم و بيبسملاريراو بمبسلاٌلط اف سروصلا بسب زنا عل اوهسو --- -
 رقما هلوق ىف (اهطتسالا نا ىلا اقر نسا ربو لع علاد لادلا لبس صفن لك ىف انا ريدم

 كمت ل يمر مالو اميف قله الى انو زمر زو تت لوعفمو لال اهب فرقس اوظخت | حم اذريتعت انا طعس يطتسو بس و ىازملا نقل اوبس و رق هس ى واع |ءر وصلا ف ليت ما تو
 - جما مفلس اعنا اناوريادصو الا بازعلاافدزتالد ريف لقلا نما الوررقتل يد عر مكن مهين لا رن عرف رولا فبل عمت د املك اددالا درو ضن يفو لضدالاو

 فانييسماللة يقم ةرلرقلاوزبو رعاول اكل منسأ د تيريف حيرلا ماوه شم داوم ارق حلل قتلا تفووىا لق كسل ىوام» اوت لا نز اءايعرسج ا دوعن تع زن كزلا سجل لا
 ابر صارجوائالثايفو ل اولا لع اسمعني وعلا يطظو لم نمو لب ىلا نماء تح ارقو تمل ف و نص القد لا لع مول ىا بو وقو راي لامس ورب ا لب وقول نحسب ىذا
 لجو رزمال نيش سل لاو م ال نمل امامنا ىف الاوتار و امل اعلاورقسن ل اماما مانلزت هلع ن ايبلا رورو لما نمايبر وصلا نم اذا مولى ا داما نع ض وع | رز ونتو ذا

 رزتالو قمن لارا نال لاق ةركؤمالام جشسلا | يلعجو ليوسساص ايعتخالا ىلع اسبعن ضنكرلا لاوس صقور قنلا قو ىا ورزق نر سو لعبد 0 ل الارفايملازلخ نس
 /(دررظناها ىزملاى ا عرولم حال نم اجرعا ناينعم اميفو لا هسدانبزتخأولوراشبال ةرضم اظن وكنا 2121111 1 ]17
 لوو دؤسد ورزىارقول نمامناسانلاومم, بسب ؤرلاو يف لاو ناسك نيدو نسحلا يسب زريلاو سائلا للعسل ىا عرس ام ىف ىاورسم نى ارق 1 لادم ٠ نرف كلا لشرمالإر سر وف ندا رف

 ارجلاو ليلاس نيت اوم عاب رف اوويفىارمولو شطر ل اتي فعلا ةدضن عملا || ب راوي نم نم اعرف جب كس. لمجال نزف كر: لغو تو نيم
 ناوي لمار ضمت اروع قو لالالا نومك وقس اول ف بعل ةد أ | لن مول ذي بصنع زم اعوا لو ستلف زمن وزملاهزاهك هوي ضال نور 8-5 !لىل ريوس رشم ىف الا سلا يدل !نوكين ا اءاورولب“ ور كاتم 2 كل لال ن وطعم لا نم لام زر وك مارس ا مدع عم نوطعملا ن/لاىلان وك وكم و اريجو سوك
 تس ايرعمد #للا بعدى النمس الي وق هل اناا فاني الاديان ناسا باراومولوق سل جرار يعن ىلا خاصا الوكيل ان ائرعارقلغ ىف نتي م ىرعو ره ماغ ىا يلف
 ش بيرووبطش ارو ى اور وغلنث اوم ىف اننا ل وقلاو سا فلاش عس ليو ابيل شك دعس ليو شم يوسفللا نعل فرعو ريب ورب حوش ريجول ايرصوق ف بصل ن الورزت تزن مهلا ىا قر يخملا نا

 . | قاجاز تلو رايقنلاوداسؤرلا مرض وسل اءالؤب نارشلاداش ن اع او تلق, ورقلا ومالا | أ .مووازم كاين ناك اليا نيايعووارلولاو املا نمار يصو وكيف ب ىلا هرب نض نوما زل
 ازب لاقو شل« ليش ناورشاالاولاوجدراؤكلا نم” لاقلو تطل رت دام: اهتز" | | قولا عوزطلا تاوذ انزب ارو قرشلا عرططلا عروزصلاو لزق ى لله. روعسلاولا »قرشا
 اىكمبملا ماو مس ادع اوزغاي نا مشمش 0 اءا يلا هزب لوزن تقو لستولا لال لولا ريانلابم و عرارم نارنن ادور ندير هد اًوش ناسي عرزص عمت عروزم عروزمل اورو هل سس لاو

 لوقو ن مث بيس الا ا انعم ضل كل عب نام لوعشم لا تق لاززق طي »كيلا ف ريعسن ا زن اوف اهمعارب ب نك متاع لأ نياودننملا نبااىدد حل ا رشم وق يل تاوملا نع
 نورك ال نولوعيو نورس راكلا نا لوالا نيبو نامل ”يفورعل اانيراصاماو شنق م فص نفل | فلا لعام ليغ متم ةرايرع هريولا نيريلو لاو ما شم هلا رحل نار طس اور شم بج نا

 لوا نم سن الاو نبا نمملاعل زنك ب رروت ل وت, ويك يعل اورعلا انر نا ىف ناد فلذ ندي نوري وق فلس لال م انغل نورفاريال نبيا ارونحتو ىاارومش لة تملأ
 للا لجبل ارؤرطاو لحب َن لحم[ نيزلا نسيَتستل وق كلك ىداص»# معاسلا ( ايقى ارنسلا لحام نع نكون سلا اينما محل منا عمر ولا ووماوا سانا نيب مت ا هول س انا عم اهب ى الفا
 لضم الورعل ذئب داؤكلا نتا حا هضيهولاو مناييسالر مسرع ا رحل از لع مش ابرشلارابأف ل ازام يالا هب لدزئرعل ئادرورصن_صقنا ليىا خلا هريزال زرق هلا ”مل او منلا زك
 ايلا ًةرعلا هزي لام نال سوست يوم اول ن رزه ريف حيز عسا لا ماع لصيامو لاتزال | | زو لل عرارم» نررك شيكت "ن (رورامت هلق ارث ق”ورلوو لامناصتن

 ريما كلذ درو ايبلكل وزثل اور وعض" إل ربا وق لكس سوم انا٠ طيتسيلو طوب ى اكون
 ارجو ندؤل ا انيخسلا ليالامي نفل نا هناّس نم ةرع مدع نلحرتلو ليز اكرف اكلا ابي سفِل نا

 نمل لار نيذاكرا حاسم يمك ندد نوز نحط عررذ ب حرق مذ < ل” رفع عس ىلا نضر

 توصلاسبسومب قزلا رقلا ل صاو تيوحنلائريونلا نبل رخاذروف انلا ل اروق ننال حسع أ | عيللاب ورق هلع ل قا ازراريظ اور اك ةداتقوسض ازكلا جو ضاق
  ىلا» ب عررمل الر تنم المو سس يلا لاكش بقلا فاز وق حلل عرارم»» نورك ود لعرت حروطك ادوادرلوبب لنت



"5 

 ءرثرملا ظ ش هذا ظ ئ هيذلا كربت

 هبىقاأمةقفاوملاقي د صت نان لاتكل الها نما َنْئَِل دادْدَيَو مهءاتكى ابل قفاوملارشع ةعستمهنوك ىبنلا قنص
 مِهيولكف نيل َلوُكيِلَو ةككالملا»دع ف م هريغم 'َنوُْؤملاَو بكل اونو ننزل باَتريال ةمه,انكو امل كيل ع ةثيز ل <ونلا
 لالضا لشمىا كلك الاح بُرعاو كاذب هتبارغلهرمس هاك رحلا انهيار آم ةكمب َىوَريكلَو ةنيكملا, اش ُضَ
 امٌووُهاِإ مهناوعا هرحهترق ى ةكاذلملا كرونة ْنَم َئِرَدرو ردي نمد ل ٍضضيهق دصم ىدهوارعلا|نهركتم
 دداذ| ةءارق قر ايزلا دعب ءاج جرب لازلا مقفل وة رمقلا وهلا ىنككي حاتفعس ١5 رتب ىنْلَوالإ رقس ىف
 اهندلرك5و ىدحا نم لاحرّْيديماظعلااياليلا ثريا رمل ر قس ىاانارهظ نرد بصل اىنه#و ةزمهاه سحب لاذلا

 1س تس و و اة تس بييسللا

 سفن كر فكل ابرانلاوارمشلا ىلا َرَكائيوأناديؤلاب ةدجلاواديذحلا ىلا مدني آر شبلا نمل لَكوِراَم نمل ةربْلَإ بازعلا ىقعمب
 تا  آ 1 ب جو ويمر بيربري 4-١ سو

7 
 الا سو ير »0 ,١ سهل ١ ا ٠ .٠ . هذ 5م 7 - هى. هلع ) 7 آذآ

 6 نول راسي تن اف دون أك هزم نوج أنف نونمملامهو ف نيم بط الإ راتلاقايلعب ةذوخأم ةنوشرم © ؛نورثيكأمب
 ال سوإالا س م و4 32 0 1*5 وِ | هلق الارو 4

 6تلمل | سمك ل أولو وَرَكَس ا ةكككسامراتلا نمنيبلحوملا جارخا سيول نولوقيومهلاحو 6 ني 0 نع مكردب

 تدوملا © ُنْيِيلا أد قَح ءازجلاو ثعبلا © نينا وب بوكو © َنضبَل كَم لطايلا ف ضو © نبل و سر
 فو ذقب قاع وربع زا دتبم بق مهل ةعافشدل ىتملو نيحلاصلاد ءايبنالاو ةككالملا نم وول "كام ضقت
 رمح واو ظاعتدل نيد ضارعا دول لصح قش ا عم اوريهضلا نم لاح 6 نضر ةِكْردل نعهيلا ينط لق
 . رم ىل ية يبم نون ثق رما كلير لب برها نشا هنم تبرهتاجلادسا ورونف ند ترق ةيشحبو كرمت
 ف مرج ناتج لب و دا امه در”الك 5رقن ابنك انيلع لزخت ىتح كل نمون نلاولاق امك هلع فشل ةولاءابتاي لاعتدملا

 ووش حما ضني سيو تسلا عبسي نصاونذ ل امرانلا ىف العتب ةزوخام نورعاوق تسل كادوا 0
 0 للا | نيل الج لم قربتعم ا مس نتلا نم ةري رص تاريلغت

 نوزوق لح ت انج لوق نا ىلا فلز راشا تانج ىف نوت اللوق هل لس كان اهي نوني ميل اال لق ثاوللا شموس نوكى فاس قرص اونممّيسى لسى تلا قدس تيل
 ىواص٠»» امو ' |شايرسرهسلا ورقم لاوس ياوجى ءوقاو عفن اسم ل مبا وزن 7 ىادرّم أر شب نرخ 2. 2 5-1 تل 2 ستي. 07 م 6 50

 0 ام نوكيت اهتم نى نبك ت انوا تاج ذلة تلك 0 باتل 0 مي وراس يكاوم
 نا يوع ان نمدةياحمنيدظاوسد نول ارتيلازرظت وبين انكم تبل اولا ارك نو ء ارتي لعاف نمالاع نك | | ب. 00 ا اا يا رلا ا ووسم

 رزقه نا مرن وهشياى ا نول يحن وكي ناوانسعب من أ ياكا رباب ئانوكن ذك 0 0
 نلا لصال او من ايف معلا لاوصلةقوبيورانلالبالر نجلا لبا باطل وقل اازرو نبى ام/نواوتيو ٍِ و 0 ا 0 1 7 تهل ارسم وس لاو رند رعؤلا
 ىموم البو وغانا لبا ايو توم الدول نبال ايىدانلاىدانيو امذ نورت نيعدنملا لبا | | ندير |نون اد ىلا م: اهنا باكاووا نيلي دارلاووو هادا ن وساد بالا
 لسا. ماوقب رو ني نلف مرانلااورلغ يزلا نيرا مةراحم نع اضع سيل أ || © مضل لق حل فداما' ايلاف نا لايام حنان مالا زر نمد ادعب
 رك دوق ن يو سيرا منوه ءاستدقن بلال تس: تسل كس رت هلق كرس | | و يق كلش كا« فيللابث صام انا نالؤرجباعب نمل نوكيا اهنا زو لوقت
 مم ايام ةرملاوسلا نابروطو ل اراشا ماع نكمل اوس اثناوربلاو نعم زري ل اوس ستي وعلا نازرقس ف ماوس ابد نينو ل امبارك ل امانا ريباشلا لم اوازب نال املس ام رع

 طايل عروس ض وحلا نضونم انور لوق قل سس نيل لكسر ندا نع نييرصوملا حرازخ ادب نتربلا نول ءاسن لايران هلل : 66 ل "علمي اداراوورب لوول اذوأمتباءنوكك نا عئبدإلا
 (إب زلت ماش ماع يطب لا ضو !نال متن ب ص يدنا موب م نول تل 0 0 0 اهمالاب ين اهلرلاوب ين أب - 0 ترشد ىداكبد نيمو نسف اولا لو ليلم رثلا تاي روزا لاب لونا || رب. لع. فس ارا نامل أعدل زروق دست لااا

 00 ا : ب 8 _ 0< 5 ع / امل لمع 4 اميلغ الاب لو امي لوس 0 ب اورو

 هد 0 | رءريثع يملك هما مذا رومي لد ل ”ةاوور ريش امال 3 1 1 7 3 ع د ابوي وفم دب ل و ول 0

 ب وب 0 1 0 ا ل بلال وؤلا الا نعم وق حك لكت# دب ئقك ينل ة.ىزملا مالا ف يفت قزم جالا 2 نيل هس 0و هد - 00 6ك كرس ريا بيو 0 0

 كا ا ل ل
 »م 7 7 أ 0 007 .٠ . 51 9 0 2 00 .ن 5 ِر هو مسيارلوقو ريف نست ايورزعلاى بدون يزور مالا 0 7 م را 0 1 اكملت ةزمب اليد نم لاربراذا

 فيز لانس ناكى ذل دى اوريك لمس زق حلل ل دور اورام إل نما ل 00
 لع واب وتود ضربت عواذادورج اورابلا نا ةرعاقلا نائوورج وراهم ىلا بلا زر ىلا ى اريل لوقو | |. [ش لقوا ن ةرماورمت دوك ايالباىا ويك فمالاض لق قلخ_- . 0
 لاقرسا ةروسلوت كسل ىوام# زين اونا عتس بورما طنين اور | | راوقو. عفى عجور طملاو رك عربا ةيو لاو رسل ورقسو طف او قلو نجمنا عبس بكاس اكن درعا

 ةاممرلا مم ىرعتالا ىو ىلا نعد ةريرج لبا نو رس الابر يظن وفلاو بورسلان م هلوعن ىرتشكزلا | | نضل ىرعا نعزي ارد عار دوار يف هر شملان لت حلا نيب اكان زن فهلالا تر
 و ا | امس اع نبا نعرزننملا نبا ىورو قايرلا مج اياو الضو ةوانق ورب ام نص ورزنملا نب ان 0 ب لا وس ا

 رتل نب ال هميرؤإ . ؛ايراث كثررعر تن ارملا ع ل 5 5 0: ةلرسص م . 3 90 0 * ولا 1 0 و ل ل يس ا ا

 رشا لو نلاس انلا نم نوم ال اترق ناك قرش ارسل كارا ا 0 لم مرسم تنم“ ال كرمال سم ١ن ل اوزنا
 ْ 0 اخ يه ليو يا ربل ريما اردنا نما لل نيل اعنا عل اسلا قرروسللووار ذاب بوصن سر رصصو ا سداسسا ةروسلا لول
 | نيالا لع اهتاب ازرابرتصاف باتل انتاخ سكتمابن نا كس نناملسورسيم .| | لوق هه لل حر كب رف يو ىف ارااب بوصنل دش اعلا يطمن يا راوبكا ىرع ا نم اصزنا حس ان
 مرابلانملرب د ورجل ادرالاذ ىرشلا نيلي رلوق يبرأ كلانا ىذ تين انتم كري لمت ا ل كوو

 1 هرج رس عر يس ب ل يبوس سموا



 4 ملا 1 ش مدعو --وينلاك ريت

 ا ب خا هس سس 1 هادم تيل ا ريل راب نا لو اهلاووأيلاب نورث نيام و هب ظعتاف كأرق © رد اح نم ةظع َجّةرْكَْي نارقلاىا هد 6 اتفتِسبلَك امها ذعاىا و دك جيت وذو «» هج © ومس ها ُ : نفل 02 هه © هج م ١
 ظ 5 ويس نسخت نا حب هيا وعبراةيكم ةيلقلا روس هاقت !نيلرفغينأب ْيَوَرفْمْلا لما, ىقنن ناب ىوْقَتلا كوم ٠ 5 2 3مل ١ 3 _ اوهاإ هم للا ٠ ع اسم تكرار واول < ل ١ هدر
 داوجو ناسحالا ف تيدرتج تاو اهمسفن م ولتىقلا ثرساَوللا نلف ك1 0ةسيف موي مق نوعضرملا ةلئانال مسقلا ب اوجو ناسحالا ف تيهتجا ناو اهمسفن م ولتىتلا ةرباوللا سْكئلاير ثق 5 0ةَميقلا موب ثق نحضوملا ف ةدئاز
 نزع يقتحم ريف ايمن لب ءايحثلاو ثعبلل ثابت للا رفأكلا ىل ناسا يمر هيلعل د: نكعبنل ىف وح
 ناب ةبصتواتدئاز مآل رنا بريل قريدكلاب فيكَ اهرغص حم تناك مك اهم ظعديصن ىا عب اصالاوهر © ب ىو
 91كبلا َقرب ذُو بسي نكيو ءازهتتس لاوس جويل مب ثم نايلي هيلع لد ةهيقلا موي ىا ُنكَماَمَآ ب ذكي تأ ىاةدقم
 نما علامذ 0 يقلاَو نجلا يبو عوض يهذو ملظا مك َقَسَح بدي بزكي نك ابمىار املريدتو شفنا سقف ءارلاريبكي
 جل مال 57775 رارفلا بلط نع عوراكرزفلا هركليز نيمي نانا 1ك ةياقل|مويرف كلذو [هءوض بهل! برخبلا
 هلمعلواي ُنَرَك مرق منوي ناسي توراجيو نويسأ ف قالة ارقتسم ُنرَقَسَدملارِِيَمْدَيَكِيَد لإ هب صخب
 قيوم تلا دلو هاج نمدبالذ ةخل يمل ءاهلاو هلعب هحراوج قطنت ٌنهاش 6 ٌةَرْيِصَب +ِشَن 0ع نال ب ةدخاو
 كسل هنم ليثبج غارذ لبق نارقلاي هي كرت هيببنل ىلاعتلأق هنم تلبق اه, نعم لكي ءاجرلٌ سايق يخلع نعم عمج
 :أ رقي كيلع ُذرك ذو كنآسل ىلعمن هرج ىا هأيا كاتوق وهنا كردصف نجأئهبَع | كنم تمر نا فوحع نهج

 ماهل عى ع 7 1 0 ا
 0 نيب ةمسانملاو كل مههفتل اب و ف كاي يع قارئ أرقي مث مهقسي هلك ثدالص نآكف هتءارقعمتسا 8 نو متو ليسربج

 رب سس اقم خرم ا١ام ناعم 1

 ةلىفعسب حاتفتسا لك اهظفحع هر ادايملا تنمضت يزطو ّلاعت هللا تيان عّضارعالا تنمذت كلتناولبتامو ةيالا"نطأ ٠ هم © نو ”سرر ا 1ه . - ه همار هم ب 5 و ىلا 5 ىمأ هه ٠

2 

 ةنسح 6 ردا ةمايقلاموي اف اك ٍنِِمْوَيءوْجم اهل نولهتالف © رحال َنوُرَنَيَو نيلعفلا ىف عابلاو ءاتلابايندلا 0ةّلجأملا نوبت ال 2 5 ٠ ٠ ل ب . ”ريقوللا يبا عذ نب ديصيسي | يسنح
 نيل الج لم قروتعملا رس انتل نم قري رص تارت

 مخلل باور وق
 لاعرا لوي يلا هزني ىف لاق م سورا سلا سدا فيسمملا درو هاتنا ناهي نايريرجوم ىا
 اضن مون الو لل ىواصاالزغخ |نا لبااناف ىرل لشي نا تا نت قتتا نا لئااانا
 ناصالا ىف ترج! ناواسضن موت ناي خلاب ضرير شتلا نا لاري ناصالا ف ترّسجا ناو
 سابع نيا نسدنلا نبا رمال ضا/ تيل اقرب تلك ن او تاددزا الب ل اقري تدل تناك ن اذ
 هامان ؤملا نا لان ملا نيت نيريع عررخ او طزاواززكس ملول لوفي ضاور إلا لع مولع لا ىبريماوملا
 الاء قى رائف ا ناد سب عيال ارا الو ىنفن يرحب تورا ار لكي ترورلام يلب تدر ابرسضن وليا
 نر عايل اور ييخما ىف اريد | ضن مولى ا ناحالا ف تسجا ناورلق ل خسا ككاوس لق بس اي
 عم نئالق يه حدد "دارج ابائعوربلا لام اوريؤلايف ةدايزرلا لعامسصرف سنس ناو تيارا
 رهئاارسساو يتلا نم فن او ىرت كم سرلا ن نوف ماللاو قزرمبلا نب سيو (نسرلوصوم بسد ماظن
 لوفي مة زءاس ابرج ف اوردضفنلا ناو ىقنل ا ضرع انبب مالا وربلا عطضوم ف يزيح ىلامو نلو ناشنلا
 يلع وهشلا ىلا ىب ا باها ء[ن يد دات لق لل حرب ن الخلا لع وعفموا يسسح
 ررقلال غلا لع( نمل اولا ىلع يروصمس زد ااهيرمسا نال وفر يفو نود اق بصل لك ماعل او ( هيتس لا
 ىف نيرداقانك بوكا ةرنح”ن اير لمب وصْنس دا ىلاثلاو نيد داق عم لبا ا باوجلا تركز ل لولرملا
 ل لص ”٠ نوردات نك ليوان رارشيإرجت وا ضر نورواق ل جالا نارتو اول, مل اني هءارشبالا
 اهب ففا وجع لع ةردقلاداصملا سرا انيبون نا لع ارعمب نيد دال قحلا دامت عتق حل
 ةبدرتم ناب ضف ةزئاز مالا رلوق سكس ١٠١ اربي عن يدا لب ورع خجسو نانب ىوسأ نا ىف
 عنف ذا الاريرييىارل وجل ا َير نمو ريت اقام ف ةرماز اللا ل حت ورم رجلان ناس الريس
 فيل زنك اسما قواداى ار تجر دصملا قحاب نمد مزال لزنم ل ع لعين ريع[ سور او“
 7 اور وعطر ىو ريكا قعر ويجلا نبا ىلإ جشماما بنزين ا ىاروق سكاس رم انا
 قوق لكى ب لاو ضع لاب ب زكيرف 00 0 ريف
 به  را» فض طيرلظ يك ارعبلا قرياذاه لل اعنا لوقر شم مسي نور يرتب قررا 0
 فقوو صنى حب عف 20 0 يشم

 وري ضمدلاوريكلا ف نااتخل ارب ليفو قربا سم دورك حم اذ إيرسك ع رق لع ماو رب بسذلي ناك ام كرم ملأ
 رائف وسلا ريف نيالوداّيمرقرماو تمسنم ا, يولطق حن عب ان ىا بطلا نم طن حلل
 شد انروكين ازوكم تبا باريش قادر وسمو لب لي املا دنع, ل صم ى زلا بديلا لب يي طمس نحول
 حاف ىا ابو” بسب ذوا ذوق هللا نيل ال بارت ودا ق' كال دالذا هرخأى عج اوشن !طسو ىف

 ريان اعمر اري نءءاطع ل اكد فلم فر عاد لكن وكي لذ امس عملو اهبدوأ باب ذ ضصو ىف اهني
 نا ناك مساانىررصمو ا ضملارلوق هل لس "ىلا لارا: نانو كيذرعل ا نافنقل م
 كصلقاو وجو لب” نيريلا تالا ام لكي رئت زلا لاك ادزو الدلو يل[ لكبر سكلا ريف سايقلا
 كيزونالر جور شاهن اكو اديتيدالايرذعال دوق ل1 لش اومورزولان مقاس اورزووؤريف
 محمل الوقو روك مارومالا عزب اك ا مولى ا هآ مدي تيد لاطوت يل :لرزوالاكا

 لب بوصل ثمود رارقتس الا ناكم نولي ناورإرقتس الا حي ارررصم نومي ن ازوكب دل يقراخاورجتأر
 ح1 لك سرتبلا ل لمالف انام نااكن اور يع رمل ارسم ناكن ان الرختسم بست, الوادم قم
 رتخسمر ا امورتوبت للي ىرلا ىتيساو حر اصاازم مقام سابع نب اورب اجب كى ودازكه زخ اوم ل واب لق
 ناسن الا لولو لل لا»,ل رينا امور لن م مروي ام ليقويسئيسوا نصر توم امي لتي ىلا
 رتل ابل ءاملل نادا مرادك ن اس الاب داما ناد اهتعاير لا شسينانوٍة يصيب ن دس ضو ورجخو يصبو أر شع
 . | لق هل ىداما'ر لع ةرابضل ىف ى نه ىب لرصراوتريدب اش لارا لوو نعلاو ظلال ناك
 رعسو سابع نبا لوق اذرو صراومج خو مشب ضن ل كرب (شروم ل حك اهني شت مراج ىارصر اوبج يعم 7 52

 مص و ىواضيبر ظن و ىلوا لذ ور ادم عمن ان سايتر شلة هل راسلت اهتم ورم نا
 سايكس بلا سلق ن اذ متر ايعورل عم سا لي ير نعم عمب_- يل يؤ وللا نان شلل بح اصلا ايرظنلا
 . 7 بل عجزبس ا لب قرر عم عمي سيل ياعم لقوا حن ل ايلا ندري رز ام للم عمنا قرزنعملا
 لال عبجامسا رت لال وق نصرا ومب و لسرلا ف لس طلو نري نس كىايت نعل ةصلك
 (اكطلا ن نامه ف كذبداشا ةرزعم لك ءاجول ىالوق هللا كو س اهيل ضل زا عملا ىلغ
 سداسبم قف نقلا راوتر لإ نم قم اورير دس للرعبلا فول ادا ابدزعلاب ىلا يش تحريم ةرامتسا
 رلوتطلا ض ازمم رطل نعم إلى واقل ىنعبر صبي نار خلاف رئدف حمس ارق حلل ىواص
 ردك م اذ ال اوبر ششي ًالابرارلاوؤلا لت اللوق ى ايلا هذب نيت شبس اننا ووقت هيكل حدد
 امنا ى الا! تنمض لوقو هرب اعرلوق ىلا ناش الا بيسي ا ل ادك وق مهو اطيق امو لوقو تايا'شر الل
 ورق نرقلاانر ناش شاورما رار رق نم موق مندا لاو لن ارفلا نعل يرمز ف كومو شرعبلا ىف
 نم بئرا انسب ناكول و لبقام ني ديلا زر نم بس انمال زر ايرميلع اوبس و رنع صن وريف ري زو لوب
 ||[, ربو ىزارلا نينو خلا يس نملاورلوقبل سانا نيد حداشما عر ؤريبلا ف اكيد كرمال ناكل ل اهتُسلا
 قع للرلاررورقدرعرشو ىفضنارئاتع ف لاكوز | سيسافلاب جلا ةزعانرلق للا دس الل ل
 (ماو َنظان يرى اة زمان مي هوجو اوت وَعث ب نكلااما حلا دادلا ف ل[ متنا نيسؤمل ايو باجي اب
 يبا #|سلارب الو نم ندورسعورمع» هاوررومشسو م دريل ”ليئرفلا نورت كير نرورتس منا ملوش #ا
 م” ىتغإ َةزحألا ف يؤرلا عرق و مح روم اوف اكرم الان اوم غرام ال ابو مسيطر سلا ناوض د

1 



 ةرهدلا ءلءط «ءهىدلاكردت
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 هك 7# تقرا نم ىأ أدب ىلع و ,موريزتل ن وش

 قارف#سش تفتألاوأتوجلا دنع ىرتإلاب هيق اس ىدحائا ©قاتلاي قالا ميلا وأين ىلا قار 0قاَرفلا نإ كالذ هسفن تغلب
 موقلل !سفنلا تفلباذاىتعملا[3/ق لمأعلا لع لدي قطو قوسلاىا 65قسم ِنِسْدَي كر لإ قخالالابقاةدشب ايندللا |
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 اا ا ُ 76 بيبيبيبيب

 25 ناميالا نعم ليتر نارقلاب بر نكحاَو لصيملو قدصيم ل ىإنْلصالَو نآفالا َّنَّرَملو اهءرمكحىلاقأست
 آم كيلوثما نييبتلل ماللاو لعفمسا ةملكلاو ةبيغلا نعتافنل هيف 2[ ايانعا هتديشم ىرتدجتي ن ىلتتتي هلل بع

 ًاهنمهللا قا هََلَع ىنملا ناكر مجرلا ف بصتءاتلاو ءاهلاب ب تي نم هَّفَظُن ناكىا كيلا كلذ بسعالا
 أ نيَجْدَرلا مهل ةعطق ىلا ةغضممثمدةعطق ىاةقلعراص ىلا ىتملا نم ُهْنِمَلَمَت ةءاضعا لدع © ىَوَسَق نآسنالا
 قعر يدب ءايشالا هني لادفلا َكِإَْسل اق ايرخلا نعاوزملكورففيو 56 نآعمتجي 6قدلَورلَدلا_ليسعوللا
 هْيِسَبا نتا ئاوشإ ةيانوثلثد٠ ىلحا ةيندموا ةيكم ناسنالا قروس لب هيض الصلات نقوم ب 5 يل ادم اا داب لأي. قش , ىلا « 505 اص ع وا
 دارملا واركذي هل نيط نماروصم هيف نآك تابع ةهف كول ةخس نوُكيرا رمل َنقنْيِع مدا نشل ٌنعْوادق لم

 جأرملا ءامو لجرلاءأم نم ىا طلت تدي لت نم سنججلا َنامْشإِلا مشلح اَدإل محلا 3سم قيل آبو سنجل نأسفالاب

 نال الج ل بتعمل رس نتن انم قربي رج تارت
 ارزب نوكي نا زوكمال ىلا لاقو عْرَألا رحلو م اهجضنورمام ا قران هير ىلا لوف

 ىلا نورظميما مولع الطب لشالودشسا جوريئلا نورظال شا ىف اونوكي نا( طين دال و انعم
 ريريال عن ران ن الخ ى ان س انها لوقت /ن روكي ناوانعم ىف لاقي نا عراك ذلاؤ عجل اهم طي الء ايا
 لهكس ملا نا حب الو اورو يساولا عمو نيعم نكي لكم لكنا نا نت ىن ا ءاجرلاو حولا نعش
 اننا عمر عملا ناو صولا لا نييال ءاورلا ور لغسسلا ناب وريطو ىنضاعلا هدروا اي لصد رالفر ظسنالا نحن ىف
 مشا دي دلك ضيلخلاو ضلسلا لاو اويل نعت ىف حاوصلا شريداعالا نكلو ضني لبى ب قرع ال
 ىلا ملسو ريع يلا ل سصنلا لالا ن دل نيكل هى يرتلا رج اءادنم ادن اذ اكمل اريل شريح مل امت
 دور رد مالو ريغ الب مسير ىلا نورس اعوفرم شا نري ودرع ني الورئسلا دف (وي لك رن قظان اهب
 سايعن بان عر يودرم نب الو قل اهلا ىلا ظن ران اير ى ا نسما نوي رج نيا حيرخاو مول فص الو
 رسما جوريفل نورعال شحم او اوفو نا [نليزالةيدرملا إن عم زوكب ال نا نمل انام و ور عاب اسيررجو لانس
 ىلا بسإب زلاواطننوي ليلا رظنلا بنج ىف ورز ىلا غنم او وزى لا نولي ل مر ندر كم ياو
 هلل لد» حرلا ( عم مياليال عقول هرالترنالا نا لك اظنا تالم ميلا لانو يانكلا
 لارلافالاورنم امرفل لا انواع لح ا مقنع وق للحل حرارماا تنسب ناو رف ات وق
 رون ملال سك ىواص»» ناترقرت نانا لد واف اهنو اير عسل ملم ا | النعل
 بازئلا لئدموا دمرلا كتل ار صيف ورب وقري نبض حرب ويل نام الق نمار ليقؤلا
 نديجتد وفرد تالا ٌقاسلاتفنلاو روق حلا لاب روعضلا عب قرلا نما ىلشو
 ةرشباينملا قار ةرشتْعَّلاوا توئارزع ىرال اير يقاس ىرعا ىارلق هلل خارما»
 لاو ى كوم, لوالار هولا ىو ملشلا ةروبس يم ام رمال رتب نق هبعاذر لشد ءزحألا لاما

 تش تولا» نرئار يافلاب قوسلا قع مى سررصلو املا نوسا ىازز هك
 رشي. رقد امباوتوم ىزلا ىااذا ف لءاعلا للري رلوقد قاسلا رسول بر فالق ىااب ولو
 ىلا رثر.ئاويسدافلاب لون تن دازرت نش 0
 نمابل لم ال نوكسلا لع زبى ا لعثمسا لكاو روت جلخ وكر, ئاد ب ب ذك ن اسما
 ةورال براهما لف تسل لكلا هزب نوكو بو ىئاي#لا نم حيل ب قعود سر ينك ع انيلاو بار الا
 الل او نمار ليتل مسا لختعسا كن اورلوق د 9 للا« ل وعملا نيب ىا يبت وقو
 سيو هراء ليلو ىا تريز مالا ليو كب اذاو لل ل وق ا ىا كك ميسرلوق نان يتلا
 رست اسي اهريراك مص الا لوك مه بريم درس رك اهرشلا كال و ىا لولا نيف اعو لضعاي للعن ب
 ىا لو لآن ث لل زو ليتو نم ب ولم ناو ككل بولا هازعمو لخنرنرزو مسا لوقو قرب وجا
 اسمب لما تناو كل ل نارانلا ىاررقم سيب ببر يصل لضازرإ نستالاليقور انلالابقع
 بو لولا نم َنَنَسىا نك ا كيو ىازو قول لرب ص اوي ازولاازسررجا تاو

 راصد وركن كم برى اكيد عرش لابن كورن كالو الم ومدري نولي نابع ءاوورارلاو بقل
 ورغم او مالا زير يرصُت ىف حراما كس اماز عري نيل برقا ى) كيل واوذ ى ارا هلل » ةدماد

 ناب مسيل ءاضرلا ع يئالا تاو درنم هوركلا بقي يظر اهرلا خف والا تادف ليون هذين افون اذ
 لووول لليد ليي ءلوان كل وا موق للك_ لمت” ارو نصوجو نيرضملا نضورنينم
 روك سيف ازكم م اورابلا ب ليس وق هلك كارير انلا ف كل ل بوو شعبا نيب
 لال دس ازيؤطت كيما وق حله كا» ارارنوا اليل لؤرتملا ىرسلا اير لما سوم تلا ف
 لى نيس ا لوقت لا . صار رمل م فسم لاو ناني ىو نا ىف كن يرو اترلوق ىلع

 هيلا لسنا ىور بيلا ةرابتأ و علا لسا تمل ىو اص سلع بوق اون راب ة أر كن نوؤل !سرخ
 بيد مسا حرب رزق نم اهني لاو ملاحم ار ؤادولا هاورد لليمللا كاع لامار ارق اذا ناك لسد
 فلن ابل يلف إب غ1 ارم ايلا /وين سس الرق نمو ىلس الا لا نابل قيلف وريم ناك ارارا ىلع اا
 و دعمنا سل ل وسل لاق قدرهم يلا نع رسب ىوخنلا ىو دورين وا نااكأماءا لب مهلا
 نم للى م اناو ليل قتل ننال عاب رنا سبل را عن اذ نوقيزلاو نيلاو نم رف نع
 ناك اارلوث و تسمن ارئسلاب انه ليل نونو هروب يسرع ى اين غلبت سالما ورق نمد ندب اشلا
 لاعرش مرتو سرقت وركز امال سد كو بوو قولصلا لطب ل لب ىس و ركل | هزي نإ ىصسقي عريؤول

 رسيسبلا نوروعسلاولا رق نعم لب ناذ سيرت د ريرقتماضتسلا لا زق هلل خد ل
 ناسنالا ل سزوق لل 40 ٠س رى نحمر خلا شيم عكا: لب اعترلوق فو انيب لب ناصع
 ةدعاّىلا ناب باى نا الا اني مناك زر عمى مييع اذا زعم ا ناد هذو سم اي ايايزو(أي انسب رش
 حللعم ىواما» بالم نوال قات فانالاوئيرذ ىا نانالا اّصلغلوق ف نانمهر توا يبغا

 ىوخبلا رب منرجاك مسن ودالدا ادب بام اووورم رخل يم ا ن ايزيلا نم د نفث ال نيا بددلا نم نيجرلوأ
 ناسنالانمرإرلل ف ضل اوس ن وسنداروق شل كا» نس نورشص و يجامل يع نبا نو
 نبت قلو بو عرورلارؤ حنس نا لبن وقير لل ترم مل سلا هيلع مدبب ىجسلاو عمركنو دانك ل اف
 ريدنس ندا( اا نميف نم لسنا (لاونصلا ياهو ىف امنع يل اوتامسل حد س ابن با نمو 9ث اطسلاو هك
 حرفرلا ريف حس م نس نرش يرعب تلت منسم نيرا لا عطص نع نسم يدا نروذسم ارح نلت
 انني مروق حالا ”٠ اشمولخت مدان الر يفطن نمزوقل نان الا سن ناس لايدرلاوا بسيطخ
 انالاباروك ايت دوكو وطن د وكي بي انف بالصالا ف ولم الما مينا رثالايد كراش امينناكلب اروكذم
 مو نريلاب ندحيلار قيلشل اء نع اروكر انيك سجتول ال عراور الا ملاع مَقَنو نايزرلا نيددرمر رقم
 رئاعلا نيزب نيف نصو مجانا ىلا يشم زل يضر ق هلل عود مسيح لا ماع ىلا عزكم
 ةرم نعي لم ا ةري نيك ابو دوق هلام اردد يرتع  لس ىلا ىا نان الا نعام لعجر قو
 لاس رايس نمط اغا حراما زوق يطا كاس س اننا نيت اد اكرم امين اسم ندا ىلا ما نبا يفرش
 رقع او ةأرملاو لمبرلا عوج اههيوارملا نال عمج اب ري نطشلا ففصو ان او سوا جك ميم و تطل ازا
 رج لكرسي لل ل و صارت او /لاو زفرلا ىف ملت اهب ازججا امم وإلا نال وارعارلا قرف ام لخلط
 ظفلىف موش بس زر لكو اظافلا نما ررعرتدارداز اورزؤم دن لاغدا ىزنم لا لاكووضك قد امهم
 ل (اامالا



 .ترهدلا آ 0 ::يذنلاكربت
 همميمييسسمل. جيا

 دلهأت نيك كءالتبا نيديرم ىاّر دقم لجو !ةفنأتسم ةامجم او فيلكتلاب كرب - جدة جاجزتمملا نيطليضلا
 هد تسييس 0 ا قو اسر نب نابت يبت هانم ْ

 راو رانلا ىف اهرب ن ومص الس نيف نايه مْ إ لاوحالا ليبصقتل ماو 5: تملا قرفكو !نركش لاح ىف هلأتيب ى!لوعفملا نوآلاح هاولاءاوانؤم يبرئ لسرلا ثحبب يملا قيرط لأ يم لبيع ناي للذ بجسم
 ل نم َنوَبَرْسي نوعيطل اوه رابوأزبعمج راكان اه/توي نعي ةبيرم ىاةرحسمارأن ناو لسالسل هيف دشت مهقاتعا ف

 غ0 111

 قا هبب عزمت اد ئد ارو 2 ضيعبتلل نمو لحملامسايلاحلل هيمسترمحت نمدارملاو هيف ور مثلا بوش ءاناٌقك يأ
 0 وار ملاك ل أوم اميلي

 رد نوي مهلزانم نماد ءاش ثيح هنو دوقي هارت ايف دءايلوا اداب اهنم هبي هت هيفا فاكن م لبا
 أبالي ايقف اًديكتم هلدهقوشرورواعطلا ىلا هلع ماعلا نقط امتننم ©اليج تما 6 نينوي هللا ةعاط
 '؟ | لكشهو مادطال لع هيفاركش هانا زج وكوني هياوت بلطل ول وجل ولعلنا قحب سوبحملا ىقكي © هل
 ؟:| هت دشلرظنملا هيركوا هذ هدجرلا لكتب اسعار نا نالوق هيرهريلع فت ذمهنم هنا هملعوا كل ذباوملكت
 ووم 3 © 8 0 ل ل يق سا اضم و و ٠١ ءابعداودط / و < وكس

 - ءااةريصأع مهبزجو اورد وجو ىف ةءاضاوأاتسح ًرْصن مهاطعا مشل مولا كدر هللا ْمَهكَف كلذ قاكيادش تاريرطُمَ
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 1س ا ل رس بج حسب مجم

 كيرلا لعاهيذ فريالانكو 5 نقلا اهوا دا عوؤرم نم لاح نيكي وسسبلا يارعَو اهوطعاا دج ةيصعملا نعوهربصب
 ع دو ةرمتثل 79 737 يري[ كوم أر. 7 001

 +ء ماع ملاري .٠ 3دوادريالوا ه 30000101001 م 0 7

 يو سيلا غل ىلا ماا و 5اس .٠ ءا اه هب اك” ءمم | : هيل اسد ا يلصلا تت ف لاريرهمزلا ليو 7 همن تارنرفزالا ناو ةي الح نيج تورد لاجج اىفررسلا

 هيدتمْوْطمْلدو امورجت هلاطمهدم م هلع نيثار ريغ ىا نوريالل حم بع فطع ةبمرق دير مقالو س مش
 0 # 0 ا ا و 0 )1 1 58 5 06 5

 ا 2_ورعإلب ج١ لقا 15 هو نونا اهمذ ئهلع ُناَطيَو حجطضملاو نعاقلاومئاقلا اهل انيف اهرامث تيدا

 .رمنابراشلاىدر د5 ىلع ريدي نوقئاطلا ىا وردم ج اجزلاك اهرهاظ نماهنطأي ىري ةضف نمأدمتا ىا وو نصرا
 رص وو نمش باس ا" تاغصلا يف تالين ال 1 كد لك سلاح ُح .اهيناال كب ةريضغ رم عر وجي

 ىتست هز اليبجنز نمل دي اي ني ينر وب ججزمتأم أمان رمح ىا [<أئاَينذ نوم تيَو باوشلا نلا كلذو صقنالو تدآي ضريبغ

 نيل رج لك قربتعلا سانتا نم ةري مج تارت
 ولا المت لاذ نم لاعاسب ا اهبدعا نامجو لم اهزب لذ ييمرتول

 لالا وز ىلع و وتل ريم لك رجيم املا ف نال فلذ و نا سن الا نم لاه بما يف لاو نيل نوكل اع
 سن ناك اقرر قم وكت نهد ى ابيناكا عطوة وطنر و نطير فير عنتاب حما نين طينراقم نوككن ذك فا هنأ
 ىف هرم لاكن او اوزلابوربتى لك لاقةداسسرما نامجدعرثك فو فلكر يول سون افي طورت
 اطلابابومام نوكي لقو لئاقم اك ندنل ا ىب قلاب زان تبن لور قفلا ىف وريصو ازعل اورلرسلا
 . ملوق نال امن او رشا لبا مترو يصاب انين دعوت ل لك ري ص املا نم ايد
 ملوق كلل بالا ريعب وبس جره نولي اننا تفي اهئلابدالتب الا نال ةرمقم اذامر لسبب
 ترا عفن از ل عيسسا مينو ساوجلا حفن منال /دلاب ايسصخور هبل او مس ارز ارب يبس
 رق نلن وكن عرب نمت ىبو عريب متلرفبلا نالو ميرا تايبلا نم ناعوت ابلا نالو
 الولاة ياسسل اب وارملا و ريرتمب وقل ليت ليس | هاني رب انارلوق حك ىواصا» صائك رعب م هلا

 نالولى كلا س فرم تامه ايااركا شمل ءلكا شم ارخاكل قيل ملاروغك اما واركاش ال لق بكه ىواص
 لوخم ان منال امر هس ىوام## عل بلا ور يصر للا بم اب نر يك اهراو ليلتك
 نثر حاس نوه وق كس بيطار ام ككل ايم هاني رب اها هانيرب وتتم ن نى ا
 مس قرط عسر ازلابو بي رعما ميقرلا ب قوطت ايو مضلاب لغ عمل لخاو زق كش علام
 ا ءار_سالا ن نوكيو ءانلاوعد ه( عم ارينا نايد) ارائاوجبلرت تقتل

 رب اجزم ب ساكن يرلوف ىلع نايا روم نو لم انا ومن رين نكت نان ف ىبدلق حيل
 الر تكلا رع انسب دارطاوبج 3 لاحم اة اراو لحما ركو يبرط ىلع انمي زيلا سن ىف لطم رن امي تنال اذا
 : باش نيك2 [عرزم اعلا فر شاب دوف اى د ضي ارك ييدافناب اوف ام امج ازءن اكلت حلل
 م عزم ةداتق لاقءاطعن مى ورازك اهب اعمل حزم نجا لف ندكومب اروف ادق تل

 مض اورو كلارك اداريف يل ل روانلا بابرا لائدررنم ا نب ارنعر جرغا كاسم لاب مل مك وروثالراب
 روف اكلاريريراولو نيرا مم اوركؤ ام لع اريفاه نمل ريوق يأ“ لاو ماب حزم ان اكخ هدر و
 م تس »# صا[ مي الا للم وص دوا نيت كا نو اضم ف رنوكب لس انس لك نم لوب اما |نيتفادو
 لل ىلا نبا ةرارقل لريو اهيررشيلاىا ةريزمم |.نا ار دصارصوارابلا ف هاامب بيد صل
 مملح امنا ئارا امم ةجوزم ىارييلاعامت | شسنالا نم خم اهنا ل الاسطر يحل ىلا ىرصم اسبررش
 لولا مَسَناَكٌق اصل الل ايلاو ساكلا ئزب نجلا نور سي ىا س اكللا لئر وتر يطل او بسر سيب

 را هلاك كل دع ال اق

 فساب يي  ج يي ا سس

 نووي عم يهتم ا سداسلا نينرانم اب ناوزسلي تحن ود يل نديم للك دنا سم [ولا يزين لا
 ناانهل مؤص يصن لم ف ام بر شارلوت نم رج او نم قنحمب نكن نا ليتك را اراب اهب ىرثري ىا

 تاقلاباروف ارسلارهرقور ايلاولا لاك ب صاندلا ضم وكب ملدا نري لح ارباع اسي نفر يلا لحج
 ىاري او قلوملارالرسسا نم زيستنم وق بلش لب »» نيفرحلا نمي يلق تسلا نصا زر و فو اهلا لاب
 بلطي امن الل لالد رايز يلطش و ىنحم اواي لرتوزيبلا ٌةداي نالراط نم غلاب مظو رشا
 الو مقشر يف يكل ا باب نفسو ا ازيه[ن عطس و زوق يمل للك« غلب اي نا نءاشن نم
 بلاط لا نب ىلش ف يلا هرب تلزند اطع لاذ فرك رايد ال ص الغانم كز ناب رز لزبلا ودرج أ
 اميشم ماو ذل اور وريشسلا ضرب و عربا قعر بش نم شبل لذ قس ل ظفر بزر ا كلذ و
 ارحل انمي لارين الف ىلاثلا شملشلا مث ماعطلا هيلا اوجرخ اذ نيكس اع مل لخير ال لاي هوكي
 سيلا هرنن مذ سلا لزناذ كلذ مويا ووطو وورتل اذ لأنو نكرم نيريسا قارن م لش ضل نا مم
 لوبا قلل ق حيل ا مطل ىلا عيار دل ير يغعو عم نس اورل متو مب لق حل < لم
 نلباواور كرذماوبب سابع نبا نسر برم نب! هاور ن وكيس اوبس لاك ميرطن او نوكبس او للم ا كيو كب
 ن١ الو نور طل زدصول مث او ملا نسكن ا ىراسالا ل سد امادقل ةداَسَق نري نير ربع عررخ اورزنملا
 كا ياو ى نست ل شلا لبا نم راس لا ماعلا نا لع ليلو ريو هوجن نسل نمرزملا
 ٠ ىف ناري ابو ريمتنريسرنع امرا نالوثد وقد رك وارشب ةازاجلانئعل انمى ا للزب اوهلكت بوو
 ووجسلاول 1[ سوببتل اري ررشتن اها كلذ ىف اربرش دوق هلل # لب ىلا مك ا سر ايا لع ان لد
 لظلا نإ لاتياء كذب حفرت ضن !لالظن ايرزلل نا ىلا كزيداشا رمل قلل
 نايبدلمب م اذر ميلك اطييوروق سلسال واس نجلا ف سم لو سما رووق شسيصربم ديانا
 تاوطسلا لغاذو نعت فلان ايبال بف اطملا ناي دويعقملا نال ان لو لعشلا قبو م« داش فو
 لع قهلو اني نئاطلا فسد ن ايام روصقنلا ناكادو نايلد مذ” وطيولوقرعي نوروكزملا ناياولا
 . بلك" اوكا د ل اوالا ىلارياعلاو نكت ارس ا يمان إلا تناكز وق هلل ىرام#
 فام نيترو ١( لكن م ومنو باس ارد رك ام ب د ةرورات عجب /امدارق تاكد تهطل
 زعرور رب د حراجزلا اص عن رند نمر وقبل سوندلل فول مدا ظفلر كو حج زئاي ص اذوب ليو
 راوقي ملل وارم ا نوفث اطنا ى اريراوتل ا مفصلا ابد رتزوق تملك ىواصا# اهنيلو ضنا
 ى ار ينعلا ليظور ىلا نيم عج ار ارلارس ىرلاو نيتراذسلا ىرر دق لسن الا ناد دقاكا مهل“ نالييلذ
 نيل املا” هونت اهئ امل اكش اداب رسداقم سدير الف بورق ىاريشما لبا

| 
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 مح هقوفرح يلع هل ةياغالاعساو اري اكلم فصول معاذ باوج ٌتآر ةنجلا ف كنم ةيؤرلا ت ليف ىا 21/7 كر

هي لصّلاريمضلاوهربخ «دعب ايو تبم ءايلا نوكسي قءارقق ورعب أدتبملابجخوهو ةيؤرظلا ىلع هبصنذ
 مهيلع نوطعبلل 

 ا ا ف سداملارسكو ىو ةزمصو عفاش :

 وزرع لس قر كر لل سدنلا و ىئأطبوهم ءبمدل ند احل.ركن فر رفح سلاش
 نيعونلا نم نواحي مهن أي ناذيدل بهذ نمرخأحضوم فو مف نصرا ولو هرجع ىلا ىفو امرخؤرب يلع! ىفو

 | كيغس كو اَرِجَْكُل لَك رحْمِّيلاَذط ك|اين رلارمفالخب هتفاظنو 4تراهط ى ةغلايمه ارْووطرارش فك روج سرا قرضمو

 كيري ريْصاَكرحاو ةلمج هلزننملو كاتلصف ىل نار نايت نأمل َك1ءامإ رك لصق نامسدل ديكأت نم امر
 ' و جاد نارج لمججاو هرخاول ند ةمتبم) حور سال وتم نمثل

 دييسيتل مجرا هيلع هنداؤ بلل لا ةةريذملا نيديلولاهةعيبر نب ةبتعىا نايودك داب راقكلاىا كو مطول هتلأسر خيلبتب كيلع
 1 تسل يس يب ع م يوب يس سس سمع

 هلي ةولصلاف َكِيَرَمسِْكذاَو رفكوامثا نم هيلا كاعد امذ ناك ياه دح عطل ىارف أكو مث /لكداري نا ضوجورمدلا| نط نع
 م ب ب ب ب ببي اا
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 م سس سمسم
 00ريال“

 ناي مهم الدب ةقلخلاىف مهام اتلعج ارلَكَبايئوإ ءمهلصاة مرته ءادتمما "يكب انيق اندلع هدم نها نولمعي

ع ةِيْذَب ةروسلا زهّدإ مقياملأؤاو كلذ اشيل لاعتهنالوكبه نيأشي نون نإ قوماذا ثعقوو ديكأت جاكت زب
 ةظ

 ري مع نلك* تايو هم

 ” الصم لت نريش ار اقللا نه قري مص ثا تباغ اناث الج لح رتل رس تل! نم هدا
 نيبال قت حل :

 قيل لابن ارتسب السم يبس ايف ل بم زلا ربطت ليبي نيل سم يمس طنا لالا ىذلا
 َياَعف امينال ال سيساس سيم جاجزلا لاو مط برع ىا لين اسد ام ةريدعولا لاذ اع اسميلومسلو
 ناسا ل سرق جلل لاء اينردلا ليدي يشمل اذ لا + لاتو قدح ىف للسير رم السلا
 بلل عزنوك ماوراربرارملا نلا نتن نوبديشب الرلوق هيل اللا سوم ار هغري لمس ياما عاصم
 متمفاونلا ءنسملا ميرؤما للون اوموريتسمو مهيب ماوو نحت ليو |مزم خلما ميلا ىف داررال لا نروصا
 نذالا ل كىبداورقلا ةرلنلاو نوط ل متو نورختس لو نومرعسال ىذ نوبل الرق لس را

 ومد اق سلس كاس اوبن اعف تس ائدسالواوب اوف تس انصم/ نك اينرلا لبادالوا مب نسم ا نعو
 منسم زاب براجاف موفنتما ندور وثنلاوووللاب يجيب ىف ركل ام ل ايام ياو ب ريف ىفرنم نسا
 نووي افلاب اهينن تيا تياازاورلرق تكلا ,مرروشنلاو وده اب رووجش مز ىف ميدان
 بلرتو [مفازلا لرسم ل ى ا يذلا تربوروق هلم ندد من ىراتب تشب« رد ىرْي

 ءاملاسكو رايلا نولسب ةزمو عانق ري املوق سك. عي رظدا ىلع بيوضنم ارب أوز وعطم
 لواّياركلا اب رمت انى سمرا كرحت ال ءاملا ترسكر ايلا تكس ال املا ”ءايلاَمْعب نوت اباد |

 نا ل انلاوغؤم ادب باينتوابرقمارجتن ولي نار ظنا جوا | فق ةزو ع ان قر قاما عرونصوملا اب
 ملام نا ثلاثلاو شمالا لوقو ف صولا قيي/ ناو يل اهلا بالم عروفرث ب ايوب ميل او
 ءال رت نارلوق لل لثوار فصنوا د يق فا نس ليوط ريف اطالع ايجاو ناكددبل ىلا ةولص | | ”مهغارَس كن الا انبب ةدداد ى: دواره أيش ايوصنمن اك اذاوءاّباولارلات (نينخ نكس |رناو ب وصنم
 اوك الع نال والا نسب رشا لكرما اهب لخمس و روطم ل نعمل اورمازاو ىلا نم بق ىلع ل اءلاملا نوبكم | | نم ةرارق اماواسؤرب لاقي نا خس لف ةرتاوتم ةرارقلا هزرو زوز شوا ةروزم ىف الارز وكمل صوقنملا نم

 و نوزردي لوعغم ليس ايولرلوق هيل سلك م ةرخالاب ل فتش و ايندلا سنا لرتاماينر لاب اودغتساو رخألا مان نالءاهتبلاويا لاك باين موف ليت الروم أرب بايثوامرّقما جن رظز دا ابرمارجو اا مهيفن برص

 اعلاف رهساؤمو /مءاسعارلق كيك ٠١ ناعما نايعالات افصل ملا اذاازاببل ملام فص | | تملا مو ىل امو شما لاقرم توف نحس دال فنا ىلع نوكيا بسلا ىف ذوكو يلف نبا لاقو موف حم
 رشلو فو تلا و طيبرل لس الا زي لالاقو رومان !هاور ةريرت رمل اوىوغبباو امري اوس يو ملصافم ميرا نورش مق تلف وأ فري اواني اع ييرعلا م لكن مال وقس انوي نا ىلا نير منكي حرا لع ا مسا

 بسام عالاهرلم اور سوت ضأن |نحجارم ظني سوت نرش نعمل اور اس اللومدديشلاب لول ذا لراس دام دل, ل وعل مع اظو( نط ابدا هلماوورارلا حيراضوك اهورظ نيم الاء اهسا غصن سرع الا تددد

 لربتماولو تكن اور وقل ا وابل ناب اوبر نلارطنو يشنكزلال وقل هرم اذا عا درت هل ما الا مه لوحظل نا“ لاقي تلانام# اع لريعلا نيل اع او اًملاوازب فيز قاوبلا كلزكورابلا

 مار لتر يارا يسمو لمحل اف لمت ناو قوقل ف ليعتست اذان دلال صخر ركبت زي شي نا مرغاموأ ئالتلاصوالا هزي ؤدمقم البا نم لاعم يل اوفر اهرب كو محل اتيان كارد قت انعم نم اع

 ةرابعلا مامازب مس ناكذ شر طنىا لن أوي ل ىل اوت دلل وقف نالإماّلا ناكلف رضع م تناك حش | | ايلاع نامل م” فض وطي ى امج نسوا مي/ ن وطيف يعل نم لاعبا لب صنل اب مدل امو لاتزياف دينا
 ىلا مير فكن ع سل ايرتوقو_اعرتررق نكن الاذاب ىيئاناو عمنا ازاوراوق هللا خا لمان ةرالبوهمش نيام لبارارسنازوك» بايت ما يامال 2 ذاب ايئر بل ضولعلا

 زبال لك اجا ةازما ننقزلا نعو ققحلا رار طر يريتو ىنقحت اكريو رمل اررّوملا كلذ ل حملا سيتسال || لقتل بيت ارلائاد ضلاوم زب نان وريعو لولا ىف هركؤ زك وربقورعبلاموأ تيب ءايا نوكسب
 كلام انييعم اتقول ناك ترفل هلا مو لرب ئيئديبو | | مك ردار ضخ يله لاا باشر ضر ابو ىنصاقنا لاق يركز لاو ىوخبلا كذاك رش هع امو
 درت عفرور ضشماى ا امفراذام سل خارق ولو ورم أع ني او وحسم ى ا ةرارق بور اب قريتسا

 مهرج ىرخاو زوقو صخأو علان قوق ىب و اهعفرب ىرخا ىف ءروقو عش و رثيكن اق رءارعستف كب ف قر بسس
 ناىللاو قمرملا نم خايردلا نما ظرغام طوق هلل ١ بال ارك اذكى اسللاو قزم رزق ىكبد
 عروطقم نرعنم برعم ركن ارينا جيش او تءابعرل اي سس نر يلف لك انهم سوم اولا لف وورهتس ابر عمو و
 رمد ابرز اف هركذام سلوق تبلل نيل اك دسم لجلا لئلا سرايا سكب نا طبل عمت نا طبل وف ةزملا
 . بلال بايثلا ل فطعزم الم حطرلاب قرجتسا وعجم اير فصو زوي يب سا زنا فمي يدنس تمعن نا لا
 اوظور وق هلأ لاا بايشىل_زطع شرس سرس تعخزطنلا نا لك كا امضر دوق يلا“
 سرافلاب نولكق عب اولك نال وعفسر وا ساو حم (ليغتسو ليعلن ضايوبب و م2 ضن وطيو لف طر واسا

 لصور نا امال ابئاسسد اوت ىدازساعسرتت تلف " |رراوتسر يار اًسياووس وري اًمولرول

 قالو يو لص نإ لضنوا رزق للشك ني دنا اوان ئئرقش يبزلاو مل اوراويالل ضفلا
 ارك امنحن انلتراوسى انا لق حيلك لوس ليزا ص اص اديزم ناابرر يك نا حر يطل ربك قش
 ريفي نس ايدزا نا ةبتع لاقرمالا فر نم حقا سورييعر شل لسن لاي رلوق هل لش لج لسنا ا
 . |١ امرعا جتا ىاررت حلق لانرفاكو مآ لكوارب نانوجو ىنشر تق املا نم, كيطع ان رمييلولا لاقدر“
 مدع ناك اذايبدىسأ ايهتعاط نك نل اناسسرعاعطم ال ليقازاداون سيلا ىبزوا ىزنتزلا لازما نكي
 ملل ل بساؤرب ا باميدالا متن ن الا ينم ل كفن يذيب ارو اذ اذ نيم الام عال بابن
 نوفنلالضإوق حسا لب ليفلا نست عش نم نكي مسرد و يشمل نحمل ادد اذا لدحب ان لق
 عت ابباولان ىو ناكر ضعم؟ل ات دهياوفلمأ ميت مولا ليوط لاو كسل وقر بكا ىف لاك[ لف
 لى ا نايبلا رور فو سرب انو عروطتلا رزرلا لب نوزخغأ لاكدانر ذاك حم مالسلاوةوفصلا_ لعل وسرلا



 2 تالس ١ آ ه6 | .َ ذلا كرطعت

 نها نإ كلل لل 5 نأ لإ ةعاطلاب ليبسلاذ ا ءيلاوعلأ نوري تر ةعاطلا 0 لنسب 3 123ر5 يق قاعلل
 _ كو ينو لجو اف لور ثلا يم تشك ذل كا

 | 03[ ةرثتفي دعا ىاريقم لعف هبصانَحّي ل لاَوتونمؤملامهو هتنج يبشر ة 12 نع زج زإ هلعفؤ 2:2 هقلخ مَع
 ا حل حل حت يا و ٠ 5 هاو ل 0
 | ب: جول نمل همي هيب انوسمخ ةيهم تالسرملا ّرؤتس نورذاكلا مهد ابلؤم ناري
 1 0 ل و عا 2527000 ل
 ل بيدشلا ايرلا 0 اًمضَع يفصل لال (ىلع هبصنو اضعب هضعيولتي سرفلا فركة عب أتت حأيرلا ىا ُناَرْع ِيلرمْلاَو

 ١١ كرا تصح اتصالا لي نراوا را" ترالسرملا ىف نككشلا نم ىو

 مالو يقلل اكارحلاو لالسلاو لطابلاو قحلا نيب قرفت نارقلا تايه ثاورق يورو رطملاوشنن:اترلا قاف حتما
 ةءارق قو قاعتهنلا_سمراننةللور نعال باري ْوَارنُع ممثلاىلا جول 'نوقلي لسرلاو ءايبن هلا ىلا ولاب ٍلزنةككالبلاى |

 © تس مْوْْلاَدَو ةلاهدل نئاك ث قاَوك بانعلاو تعبلا نم ةكورافكوا َنوٌرَجْوتَْبَصِإ طنعلاذ مضب كقوار نن لاذ مذب

 حلك 0 امل ن نم ثكامص ص م هيو 0 هاء 52 1 "اء أهر و د

 البي ةزمهلابواولاب 0ْثَْقأَل سول دو تريسو أتمتف © ْثَقِس لابي اذِإ و تقش © ُتحيفرَمادإَو هرون ىجغ
 هسعمج ىا

 5 0-1 كار لص ويح دك . 0 يووم : طا سو رس ناس

 لصفلاقؤاذا باع هنم دخؤيو قلخلا نيب ف ضاوي خيلهتلا مهم لع ةدايشلل نك ميظعمم ميكا عهرلا ةلاعقؤئااذا باوج هنمدخؤدو قاخلا نيب 6 لضفلا موي خيلبتلابمهمما ىلع ةداهرشلل © نا[ ميظعم وبل مز يكل
 ٠ طا مد سم وادطمم أ سو ع 7ع موس لقسم ٠ سهر | وشو يار م ةنطوت ل 5

 ينكتب 6 َنْيِلَوأ ِكِإهْنّملا مهل ديعو اذه © َنُيِيْنََسْلز لمديري هناأشل ليوهت © لْمصفْلامكيَم كبردَمَو ققاالنملا باب

 © َنيِم رغما لحن . يب نكملايأتلعف لّثم َكِل ئه كدههف ةكورافكك | وبنكنمم © َنْبِرِخْبلا حشمت عض مهاتكلها ىا
 اكرم تابت قش ا ءاكند ناخ

 مه *. هر ف 5 19 ”؟[ هم ب . 5 هج دج ٠

 هيف ىنملاوهو فبعض يهم راو نق دكه جلا ديكأت © َنْييرَكَجْلِل ديمي ليو مهكلهنف لبقتسيأوذ مرج نم لكب
 و

 ١ هال 00 ١ 9 -( ه0 لس واو سس ا .مط ال و 97 765

 ٍليموت ليو ..رحن © يور قلمْعيق كلذ ”نري ةدالولا تقووهو © مْوَلْدَشِر َّنَد ىلإ مهرلاوهوزيرح 0 نيف رارقُف
 را صو ام سس ه ال انإرو 0 ل ص م نا ملك ذر لكم 79550 | سوس سم س9 يس

 َىياوراهفانلعِجكاهنطب ىف© نومة اهربظ ىلع مايا ةماضاا مض ضعمب تفكر دنع َنائاَقرضرل عجم ملا نكمل
 | نال الج لحق ربتعم ا رسانتلا نم ري مص تاني

 دفاكرظمبعلا يشحن ا نزلا نواشت امور تحل ظ
 هدبعلا_ يدب نوتيشل اي وتم نرما نيترما لئدييسلا نرريتورمهدلالعتسا ال ل عدشسلاميطكل حردب اللب
 بلا ليلو ريف نم فيلر امهلل مارب ثلا مايل ن الإ ير شزلا لوقو لزسعملا ىلع [ل جرن يرلا قلم
 لكلبيزلا ليسا اوتار لوق كل ىواص: »نايس ناتءارق امفاىا ءايلادعان ابرق لس

 ررعا لش واضيبلا ل ورعا ىارزوق ل لاب اء سنجر رئي ىنسملا وعم ناو يق الوعل رم

 ري زؤك فرمقياك/ اداب لين عيال دال نبروكر ار رقي مور ل بي ىدو يلق حشا سأنام
 ريل سلا لبا لك لزن ةروسل وزو لا تالسرلا روس ق حا كادي تسزواهري تيرم
 رذاامي ببطن هاذورنماباتلكن حنيف تلزنف ىنسراف ىلا انردا قتشريفعم حنو ووعسمن با لاكن جا زي لسلو
 روكةاربذلاو لرش تيتو كا يرش ميو مساع سل لس تلا لان تب ذف السني( يحتسب
 "ةماعلا مل هرمنا نا ما زل ازرع تال ماو روق حك ىداص »+ تال راف سبيد ووش

 مارا راب عر ياطر عبو لكلا لف رك لما عرريقر شعت لكلا يف عراب رلا فهم ريق فوزو انوصو سم
 لوالا َمْنالُشلا تاؤصلا لعيرإ_ ينل ص امو نيبو نورضملا_ يع حري خر خملا لذ ءادلو لماما او
 . ا" ريس للاو هيد ثلاث ف وسول مائل اوت ايآلاوبو نان ت وصوم ديل ارلاو راي لاوس ورماو نوصول
 هانم ازرو أسر فلا قروش نرعلا سوم ونا ىف ضجر ضو لتي فلا ض رعكروق نيل ىواص
 انرعانرع وقار ابو شعب فل انعجباكا زر عا طلاراط لوماقلا ىف ل اّنلا قسم مي عويمر ام ىلا
 مع ىومالا ىفو حرامى وكي رع فلا نداروق قيس لكم ازرع تا راو ظخو ليلك ذا
 ع ايبا ديف و ضوعملاب لست اناولرلو ازرع تاما ورنمو لبق لك ؤرخاذرع مولا راب و نعت ضل
 واع لوا اع لوا ديب لك ئاط نار اهتغ ايري لسرم فلا خم لم عجب سالسسرلا_نيئاوطلا حم تنالسرملاو
 ترج اب خيلجلارهشَسلا باب نعوض اقنع قوف دعب اهنا تررعشلاومبو سرغلا ضرع نوب نس حب ورعو ونا
 لسرلاليرلاب مسا ىا لالا ل سنو وق ل4 ٠١ سرفما ضرعرشنبل مت ( نسف نوهسرلا دام لما
 لسا يلا ليلملا ىاركتلارزم نرحلاو إلا شالسرم او يسمن ريا معو د[ ارينوك ل اع
 حرايرلاى ا رن تا شان اورلوق تطل لاول لوخفم (ورع وق زر لن ىلا ورع لا نم ند ورحمل
 رطل شط عايرلاروق كلل عارم هراومب داب روسو هر يرش بيطخلا ىف طم ضن زيلا
 قرون نرقلا تاياىادرتهك لس كا, شالا ىف عيارتلا تاس انوا نيتفتا سا انلا علنا

 لم ايلاو قيمنا نيب نقر في ءادلملا ب س اريك ن با نعرززملا نبا درو يوان ن عرج نمي هاويازك ا
 رييشكن با لّقنل بريلعاوتغتا كنا ىارلوق بلل لو باوسلا قوت حابرما ىبري اهب نثو
 . داظعال ىاراننالاهرازم دلىارروق ل 9*/- لولا تارّيدلاو تاائراؤلا نمدإرلا نال عر ايجالا
 لواذاى "نادمصم ايبورل ل وعملا لن اي وصنم ههنا ىلا يمشي لل( ىتريلا نم ييطبملارازن لو نييقحما
 وقولا م موارلا نال حا ركز نمن يادي انوي ن ال تكو ةاس الا از ار نع نم س ايلا: ل ىلع هزم

 وعن انوركن يال ةرارقو يفد ياهلا لمن اب وصنم ابرز لا ور ذاعلا قي زنوري زحل ناوقب ارب لست
 ىاررق تل لرسم ا رق ىب هادم لاز مفضي الا ىف ٌرقويزن لاز منبر اورماع نما
 رتل اارازوال ايرارلاو تاييقدم اوم: اهب للعم اورج نال يضم !رززو اررزو نا ىلا كتزيرراشارازعالل
 راما اذارانئالاب رارلارازع للى ازرق هلل ىوام» فيت اراذن الابو قأ الخ ارانزا
 تعجىازوق كله ٠١ ةراسالا اه اذارزع نم نايرصمرزئلاورزعلاو لراددلا فو لج لثلا
 ليا تقول ل مج يحل ريالا ئشورنع نوى لا لالا سقولاو هايعلا مولر وب و مولع لقوا
 ىا ثوزم ل وقل لوقسو فن ام لم او قدعتس لا مول ىال روق ل يطحن »ل صفنلل
 (ثولء ١ نم لدي لصغلا| موي لوقو تسنقا عرف نم ايل, لم يسوصنم ل وقلاو خلا مد ىال ل انثي
 يثارنلا نب لمألا تو ىاررق حلك ىواص»» ريظحتلاو ليومتشلم|هْغَحسلادراجلا ةداعاب
 ةارؤتسااهللردا اءولرق تلك طل كب اهيف اعلا وسد تونك اذا باوحب نا زعم لاركذاذك
 لصقلا مول. رق و لوا لوعغم ف اكئاو ابر يخ باردا مل سسستو اردتم
 ل والا مامضمس/لاوائسم آل نال وعغم اسمة اسمو زنرم (ضّمس لا امم فرش نمدلجتو --
 || ىإ لصقل |[وب اب رخل ل اينرلا ىف نآلا تننا نعمل ول وسل اور ل او راكن لاوواويّحس لل

 ماهفتساللن اهي ازيل ليوم راشلا ل وقنا ارجبا ابلعن تسكن او لييمفملا ليس لاو اول“
 ردم نال ةرك تاكن او سي هانس درت تلق ل1, فرقد تيب ل” ل والا اءاد لالا
 مسلي ماووو لكالسلا تاينؤ عل مد الرلل عفرلا ىلا ب لرع زو هذ سموا سوصنسر مم
 لبو قل لاك ث النا نيب لصفيلؤا مدل ىاز شوب لبدرلق هلل كرادد»» كيب مالسدوكو
 لكرشع وسلا زر ىف هررك ريع د لبصقلا وبتوريتكو لسبو لاى شل اب ب زكن ل ىزفوببانغع
 بزل ئيرورخا تر بذلك ازع قوسابازع يزل ك نان منكر رق لم اس ناكر
 مالق هلع بيطخا»ىل وترا ى عدرا ىلر نموت ىف عيال وريفل مرنم نم اير او
 نم بلاس مالا نيو ال ايرإملاو ىعنلارىب مرر فلا يماطومو يرن م.م لا زلا نزله الا فت
 لل ىواص| مر تءاراقكن خلاب داما وون داعو حرف ( و مسوس للا مآ
 2 نتوللل لا” ل عفا اان لش لمى اف وزمر رصم ف صوب و نيئزكملاب وتل شروق

 ىلرواقدارتبالا لسد داقلاو مس رارتا لس ةدرشبو مهم اهنا ىلع نيا اهتم نركز ئازبإلا
 تنلانانكلق سلسال رم ةناوقسا كين وزر لسلك ىواص»/شسحبل رك ضر ااا
 لق حالا ١ حرارعلا ىف ذكاء انك عرالا لحجيملا ل اع لوقرتمو منى بد تضإب ىذلا عونا
 ءايحا ماض ى ارو لالش لوم عج او نعل ىذا ىف لشن ار عم كر قا نو نم ع يفر دم
 لازال وراك نضع ام حمو ايياو ننس! نحب دسم نال يي



 هدايا ءطسأ مهمع

 تدك [َم لا اًوُقْلَطُ "ا ةمايقلامرب نيب نكملل ل اقيو © ندي يكَيل] ِنِوَمدَي ليو ايذع ُنائارُك م كدمْساَو تاعفنرمالاهج ومش
 كبس لبق اهءطجري لعل ارك سس ص ل ا

 لْيَظ : ل هتبظحل قرف ثالث قرتف اعفترااذامنهج نامحدوه مق ِيَعش كلك ىو كظل ًاوَقْلَط 6 نوب نك بانعلا نم هيب

 ٠9 ةرْصقلاَك اهزنمريأطت ابوه رتب قرت رازلاىا اي رانلل 6 هللا َنِم اّمهكش مهذع دري نكي 5 موويلا كا ذرح نممهاظي نينك
٠ 

 ل

 اس

 أ ةيجرارق ثيرحل قواه ولو رفض ةلامج ةوارق فو لمج عمج ةلآمج عمج تر جأَيأَك هعافتراو هملظع  ءانبلا تم
 حم جروثلاوالليقوركذ املووس ىنعمب ةي لا قير فص لّيشت ةرفصب اهرب بوُلارفص ليلا دوس برحلاوريقلاكووسا

 ا ور وص ]والت

 ف مهل ْنِدْويالَو ئشب هيف قف َنْوُمِطْنَيال موي ةقلا مويه 0َنُيبَنكَكلُب ٍنيموَي ليو راقلابقلاو ةراوش حمجراوشلاو قروش
 0 رعو مدح وي . م ص قادري 11ش يع ند ةءازم 1 5 ب دلو ري ماو و هم وسر

 © َنْيب ْيكَمْلِل نِيمْدي ليو رانتغا الف نذا الى ىقنل ازه> ىف لخادوهف هتع بسبع نم نذوي لع فطع© َنْوُرْنّدْدَيَق رنعلا

 َناكْنأَد اعيمج نويل متو نوبس أ قة مكابق نيب نكملا نم © َنْيِلْوََو ةمالا هذه نم نوب نكمل أور كك تمحْلْصَفْلا مر اره
 هد تن 1 ا رم 1 ا 37 در و نال . ن_:اودإ  ودساس

 ةلذاراججنا فئاكت اى ٍللِظ نيل نإ ف َنئيركَبل نمي و اهولعفاف © وربه مكتع بازعلا عفد ىف ةليح ديكو |
 مهتاوهش بسع ةنجلا ف برشملاو لكاملا نأبهالعا هيف 8 َنَوُهَكْشي مو َهِفَأَوَفَ املا نم ةعبان 6 ِنْوْيْعٌو اهرح نم لظي

 تأاعاطلاتم ©َنّرَمْسَب دكْدُل امي نينهتم ىا لاح انبي اوبَرْساَو اليم هل اقيو يلغالاق سانلا دهام بص ايندلا فالخي

 تامزلان م ليل اينرل !ىفرافكلل باطخ ايست اوك © نيب ِليمْوَي ليو 9َنُيِيسحُملا ىَرْب نيقتملااتيوح امك َكِلْنَك اك
 © َيْوعلْريأل اولص اًوْكَكْرا مل َلْيِقاَدإ و 9َنيي ركل ِنِيمدَيلَيو© َىَومِرْجتْركَإ مهل دي سهرت نه ذو توملا ىلا هتيأغو ريس دو ل و

 _لأعت هّندا بتكنم ةريغب مهزاميا نكميدل ىا نَنْوْنيْؤُي نارقلا ىا ُةَْعَب ِثْيِرَح يَا © َنيِيِنَلَبْلِإ ِلَِمْوي يو نولصيال
 7 ١ / : نا رع ش

 ةيا و وحيرإو ىدذحا ةيسابنلا#ور وس ريغ هيلع لقيم ل ىذلازادعالا ىلعدلأتشال هب مهمي نكت دحب
 آل ا د ١ ح رس و اسال ع رص لتس ص اا ا ل ا
 ءال خل نايس, ثويظعلا اعلا نعاضج شيرق ضعب لاّسُي 0 نول َءاَمسنب ئش ىانع رجع هروب حلا نمل هذا حتي

 المنا نما نول( اوللا لاك نورزسيل لا ففنا سمزنا اهيا تاتو ناو دعت حير فو نيبسلا ىو مم 2 ب
 زويل [نوطعما ا ىف نلاو ضب ىف نوهت الو فت اولا ن ممن ف نوقطمشوا رع طن نوقطني 5 الع لغ قبح اج ائنلا نم ةريدرص تائيلخ

 نامتولاو ألا س ؤررب انتل فنلا اوت ف بصي مو تيكن با لاقوشع ايببس ناكر ب صنول د (يطنم ن وكيف || وبي هال قى اا تطمن حل
 سيو رعاو نحب اجا نادم تامر لاو طوق عم راو هيططملا نيسان ملا رجب بسصتلا عرانتسا لحين نازثاج | | قفصلابعو ىلا واذا وصوم او ررتصلا نين ءطسوتم لو لظن فصل يلقال لوقو لوالا | قلطن الر يكوق
 [سطارعل وا ناكرواول ارت ارا الخلوق حبلا لاا بوصنملا زف حلل عروفرلا لف ئؤل | | لما" بسلا نكد ان الل ضرودح ا هوربلا شنو مفصلا هزي تومي ن ىلع كالو لعث ينل ابو ايما والا
 مانع وق و نوي لطسيلاو يملا نبي ى الصفا مولر وق كس لما بسبشلا مع لع ةلالدلا ف | | سيفخهراسي نر ربظو يب نسر ديظورفاكرا قف ملوش قدا ا بع تس ظن لتحل
 نوط نو لاو وقد منيب عر اؤا الا لطسبلاو قمنا نيب لنيل نط ىلا ىو ازيرب . لصفلا ن ورم راشلا نم ناس رز قو بسعش شاطي عقئرا اذار نا ناخرلا ناش نال ناضرلا لكلا ةراشا ا

 قي الخلا نيباف لصنال (ول,ازب مل لاتيو ىرفلا ةراهعو تورم ل وقل ل وم ازر ورعد لوعطموا نايا ىلع | | لك نون ملا و مءاسص عريب قريطم بم عش شل اهئ اد نب سعشمي وا قدر اكرازكلاب طر
 رةوهلط قيراصإ»“ لزم اوربت ث لوو انو كسل لاول اًمانىانورلة هلال لب ىا ىداضب للظلا اعل مبا درو مب كبت زر لاليل ل دوم ل .ىواصا#» شرعلا

 ناضالال ملا لب ةروس ركؤؤلا نييتتملا نارزوق حيل ١ نصح ددرينل/ سي ع انه ابن درا || ادة لما نيتك ا” مجم كمت ل ظر عجزنا قس ل لما زكر يضف لفظا نوي ل لظنلا ناي
 نت لداتلال م” ان لعلام سكن ينؤملا لارتتا ىف نم او صارعتخ الا ليبى ع عمال نر اكلا لاا < 40 ماد مف نولي قتلا نينكن ومي الل ظنا نابودر مهل عرس الا لظنلا نم مجول نينكل يل
 حاف سسديفف ةرزطاع | ورجو عمك ف اوشا قش ىا ماو بسلة هلك ىواصا» نيّتروسا نيشلارسكع م نائارلا نيب فلابا ذورْش ُقرقو تماملا ةءارقى بف اويب فلا نم ني اربانلب فار شيق
 اسنؤرباىلاسدغاالا ف ساانلاربم ام بسم لوقو اينرلا زكا عراوما ىف اكاتنسقد نود تقول ةديقم نجلا | | نمرياطرتام لكى بو قرارت عميريشلا جلو بارود يقرر عرش عمن يشل مكيرإ شل او عرش مبرر شل او فو
 ريال او اولكمل لاير رلوق هلال ٠ تشل ةريتم ايلا سكافن لع نود تاقوا نعم و نوفلا ىف تاالارجل اي اينانوربكلاو 'رخعلا يف قلاب وارهثشرشلا ىلا ازرق 44ه دامت رتسانلا
 فذ ملالوتم لاللن ىف نورس مب ىا لال يلوم ىلا فرم ىف نيش نب للاولا بوم ىف ايلا | | لاه صختو ناوخالا رق ن ييسلا ةدابعو اجب ييسسسى ادة رق ىف ولدت حبا ىوارع ال ل اتلاوةزملا
 ىرجن رلاوفلاو نويثلاو لازظلاب ىإ ن وسل زيزج كل نيل كس لا" فئ اسم مالا ليت | | هرالذ ولف فداعث ل امجد لجيل اي ع جلا ثيناننر ناو حرم عجتارعا ناموا اجلا ف تالامب نوبل
 ماعلا نيم بداري نا باوجلاوهطنب ئشلار شن يفف نييصم او نييعتملا نبين قري اذهل نملك اف نينا نانو الاعب ماد ايلا لق لوالاوراقيلاولالاكةداجلاد ةدالئلاكع ب سازييىف تلاد ةرايتدراهجورتد ةراكذ
 تبان طاف نيد اكهد تاو ماكء زجل ذم نان يعي ن ارا لسا مرتع نن ينساب وع طناف أ | شيت ال اور لوقنلووزعما لم امج وين ازوهمو عملا عمن وكيت ل ا اعجب نوكيا هب كلاجب اع ندي
 ىداصا"' تاهردلا» بضاملا لالة يلا ترلذ قنا ضاسوالا ف كلثارلاف نارا لسا هع ناكنط | | لس اور فس قريش طن رم ضيزع ملا ثييمحلا ف درقو شل بول نايل ولد يلق حسك لمت
 هر فيرسلا ىل [ لاو عىنم اولا يبا ىعز ارش اهز اجا هرجو لم و ءآزاج لسروشرزتولك_ مالو ثيرحلا نم انركؤ ل دوس عم زي الا نرغب ض رك ١ لججا/ و اولا ةرتصلايوؤرلاناوزاجما |

 نّرقلاباولر طب هزاجما مدع عم ورغم اونمرل نانوكسؤا ناهمالا مدع ن' هاعدا ام عيال ليل زر و ىوادعيم | | مانعموعىب لبال ل يتوووسق وأ نرقص اربزياكلة و (تو نسمح لا نيريرج نب ىوروووسلا عر فصلا قلطي
 نم مز نيرلا لوصا ل امل ني اوم عدلا الل قردعم نآرفلا نال يحتل حرراشلا لاقل ا | | وهب اكن يشل مرإ شلاورعتلاهاضمرت لكن ابدرفمو ب ىذلاصقلاب اميين ولولا لو ةررش عج تتاو نوعا
 نال ىل وا ناكريز حم يخل ن اهلا ناي لي د رجول ورع ف ام نال بتال نا وريف بسيزكك هز [ى نوهشميا مول از لق حك كاب باقدو بقرة ررش عم زيياوم ليتو ةرارش عمبس اهيا هر
 مل لف اك لالا ضم مث امراض نقلا ىف اهكريشال مدا ىف نونلا سدا نير صا مزق تلش- نزال, اوفا ىلع يا رنععب ىو نوما اضمعي فن قاوم ليلا نون[ طوى قث نوم ير نعد
 الب انول اسي وا انضمي سيرت ض مب لأي وق حلت :٠ ايزو ابار لسالا ىف اهماف مد مد | | لواولاواءازلاب ضن طعلا نال اياب بناوت عب بست غنم ق لخلاف نبا نكي وإنا
 وارلاو يم انهّسسالا ارب_نيربملا عا وتلا سال ناب. روق هلل كوس زن تما نع ينم لاو سو يلع | | تا ايكو غنم | نم اريستم ناكاذا بمصني زنا باول صاوو يلا ىف حفر فض يوطعملا ين نسل فنما
 ااا ١ داص"”نايبا ف طعن ايباب | | .عفررل نافريلد  وطعماون وطعملا نيللى ىلا مولر صق ناد نب كابيبستن يك اذا الا وقومينس.م
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 (مامنلا ظ مهال| .٠ لورج

 6 َنوُفِلتْم ِهيِفْمُه ىِزَلا ترج غو ثعبلا لعل متشمل نارقلا نم ئِيلَعْير اد ىنلا هي ءاج ا موهو هعيخفتل م ايف:ستبْملاو شل
 صج” ااا

 مثب هيذ جودبكأت © َنٌوُملْيَس الك َءرهل مهراكنا لعمهب لكيم ن نيل دم درا هن ورككي نورذاكلاو هنوتبشرتونمؤملاق
 نمل اشارف باند ضْرالا ل عجب ملال اقف ثعبلا لع ةر سقلا ىلا ىلا عتًايوحت لولا نمش اال اديعول ناب تازيالل م ورب و

 سي سي سس مل

 ةكَموَ انلعجواثاناو اروكذ امدح ربرقتلإ م اهفتسالاو داتوالابمايخل تبشابكضالا اهب تبشب املج
 21 5م 1 اا قل ارم 3 سس 4 ال مر اه

 تامجلس حبس ئَبَس كمه نيب ءضياحلل انكو 0و راها (نْءَجَو داوسيارت أس 0س اب ليلا امْلَدِحَو مك طبال حار اء
 | ووك اس [/وروسصر | هعالا دا ماما م رم ندقلل ر 5 هه 5 هن ديا حب ٠ ا

 ترصغعملا نم أَنْ ةسصتلاةعباداقو 5206 اردتم جاري نعجن امزلارورمأهرفرث ديال ةبكحن ةيرق ىاةديدش عمج ناداَنِش
 لل تراعا ازا 7-١

 هم |ب سس سشسيسيددسللل

 نيتلاك ُنانَّبَو ةطنحلاك رح هي يك باج 0ائبكَبَم ضيعلا نم تن ىتلا ةيراجلاوةعبلاكرطمت نها ناح ىتلا تاباثلا
 هلك الراس اس 5 5 مص هوي 5 «ل ثيل ها. نم 0 اما

 مي باقعلاو باوثلل ادد ناعم تاك قثدلخملا يب لمصممي َن فارشاو فيرشكفيفل هج ةفتلم نول نيتأسب ٍتْمَجَو
 ابوعب

 كتكات تتتتتلا تاك كل
 1 سس هس رس سس

 ةفلتنع تاعامج نيون فقوملا ىلا مكروبق نم ندعو ليفارسا فادلاو هل تآيبوا لصفلا موي نمل دب كرتلا رْوَضلا قر
2004# 

 ًافتكادا نعأن#ب ذ لأجل تيس باعيا تاذ حبوب راَكَو ةكلالملا لوزنل تققيش فيفختلاو ديردشتلاب هيل مْ
 وما 6 عل م هلع هنيآر 5 7

 ايم ًاهنوزواجتنالف نيرفاكلا يف ] ةدضم موا قصار مرد هزوْثناَك مكَيج نإ اهريس ةفخ ىف هلثم ىاء به ن رارعم تناكف

 ايف نود يال هلوامضب بقح عمج اهل ةياهنالاروهد حاقد يؤم هيلاردقم ىا 3 قمل اح َىيِديِل اهتولحت ديفذ_مهلاعجرم
 هد م دو ا 1 سس يس ب سب سس و سول يوي سس

 انلا لها ديدص نم ليسا مري بشتلاو فيفختل اب نايأَسَعَو ةرارحلا ةياغاراحءلم منحك اذنلت برشيلأد ضايع اون

 نال الج لح ةريتعم ا ييسائتلا نم قربي مج تانيا
 مالا غن نم ةيانكوم لب ميم اءارتسا سيلفى ارت اهيتسالا ول تل 000١

 ايلا وا عرزتلا نع مم لزنام قحملاو نيلي ل وعم إلا مم لحي يل وق لس قوص”
 هل ىداماا لزن نخب عردانملا ىف مناورداب لحلو سنقولا لذ ىف مثراطنلا فل
 رسال ري رغمزو غرور مب لبث كف ىلا ىف راو ىبتسمل اني منان لال ثنارينولا نايل
 ركذو اهب ةلارلا ءلوالا ا ىا ثسعبلا لع ةررشتلا ىلاراشا ىادآ اوت ادا مل دق سس لا"
 هآ شعبا ثرراقوم ءايشالاهزب ىلع رواق ناك سم امتنا لاقي نا علال ملا جدو عست ىبم
 ضعبلا ىلع ل مسا نآرقلانم قلاسارلوق نرمدقابدانيمداشإلا ىلا هتأما موقد ىركا ند انعم
 ىزلا رظنلا ابنا ناكل نارصاضياو لبق ايباوامع لضرالا لحم ملا وق طيربئراو لصتا فيك اوجلا
 اولا بيبا نث النا هزبريلا فاضيب نس نلنكبلا ليد وركني رف اكوروئشلاو شعب اوهب نع نول ء استي
 شمععبل العر ئدرق كرايم ارو اف يس ف ورئوارا عروطءاريشم لا عب” ن او رمق رياض ورتررق لاك“
 عادبالاوءاشنالا نعم لعبا ازيو ضصارعالاو تافصلا لوب فر ارئالا يدا” ماسالا اثر كدال
 لمنال هرم ميلا ىف اكرل/ماعازرو يوتا ورمتملا قحمبريذو ىيسوكتلا ءاشن ذاب, صتشن ردا لضخ ال
 ريتا نعم عجلا نإ نان ل وعفمار ارمو لوا لوعفم ضر الا ه1 ضرالا لحب ملالوق حيل
 ايناشلوعفم وكم اظلاف اناس ارأو كزكادانواو ةررم*الاعارارم ن ولين لنا نعمب نوكي نازوكيو
 متاباناسروت كسكس ىداضيباربلع (ونئلدمم ارب وكردصم ىبسأ ىاربال قوش نا
 عطلات بملا جن اربال ارق حى ىواصاال تفك سلو عار ل صاو ليلا مونلا بازل
 رمز اللا, مرا اراك تايسلاب ريرا هلع ارفكذ ىف و لاردالا نع ةرم اظل سوما علمي مننا ىف ناكل و
 عّقو ىجيررصم زا شنب نوط ريف نودصك اعل انقورزق حسكلا# لون ساسعالا علو مون
 نر ان اومن ارم شارملا نتورزوق سل لو نابز مسا وك ظننا ىف لغتك يو فاضل مودم اذان
 نوكيا ل والا لوعخملا نإ ناضل وعفا لابارس ع فص ابو نالاّصلغ ىاانلجوز و قله 1« ىناز

 قوص“( ىف تاياوسلا تارمعلا سن اكال خلالنا انامل !تايائيمزة هلل نيلال»
 تال لتر محي نارل ناماذا عررزلارصحا ملوث ىف كريرحتلا نوو عنونديك/ ةزعلا نابرطوا ةرمحمو ةرعاعال
 هلط اهجد ناز لفطازو مث اذبامىا ل فطاورمملاو 1 اعلا ةروريمل عزملا
 اياهصرلوق كلا ! مباشر مك ىف تلوو سضاو يلا جملا | سراورزلل ىف إلا معمل از وق
 هزخاذ ةزكبايصنممالا لاثورضنب حير ورجل انياب معتمد ازال دابر كو ىرعتدلا جرم نمسا ىف ا نعي
 حرص انافلا تانجو لاعت وق هريجيدد م/ناتفرد ف افلا اذاغلا لق هلكت كا نازل نع
 كول عما ناككاولرعاو ال وش افلا ىزيكذ لا لاكن يبس ةرايع أف يزف تارت هلل
 داماوريشو فرشاو فرش سو ىلاسكلا لاك فيفل عينا شل نار اساور ركن وليم اللارسلب

 منعلاب ضل عمدا غر انذاك هاو لوا لزجاو عذب ل عتذا انقل ترق هيلللا# ما:
 بار ىف تاو فئاسم مالك ناكل صفلا ل نازوق هيلث كاع ركض ارافل عمتى
 راك وورتت ناب وركاو لصقل |( نال اف ّيملا كوالاب سما ىزلا شمحبلا سرقو ايوربرّوت رقم لاوس

 دوا روبط قو زروكر ها ناز تايم ناىلا فل يراشا ياوثنل نقورزوت حلك ىواصا »ف
 نواب ابار سئل نا لا لكزيد اغا تشل وق حفل ركل باقعلاو باول نسير شبا
 |[ دراولاب ريش ايريثو سر طفت ءاهسلا ازا سرس ا ءاهسلا انا رلوق فاول ق يعش مم لب باول جف نم

 رابلارايبرلوق حسام سوم انا» ءايزار املا فسفهارئا» باس ايار رق مل ىواص
 هرماظ ل مؤ اقبا والا وللا تسل سم حراشلار لس ذلاءابسلاب بؤ سلا ينك مبا ىفو سوم ارابغلا
 عام ماكي زرسلا ىري.اركف حق اولا الف يرملا نا شميت ن مب ارسسلا لشن رن رف نحمل اولا ليسوع

سللل» ا برع الس ضن ىل ىكزكى سسسل و للاب امن اكليل رتل نلف
 ءاقيا بس انما ءابس روق ق

 عئاو | فال لرملا نا ثيح نب بؤس ا لس ل الف ىار_يربطنتلا ىلع حملا نرليو ورب الك ب بارما
 لابجلا قرت ىلا وتل وقل عقاولا فب ذكت سيو لابن اكفرت لايجب زك امد اه يب ارنا ىري رك |

 قصار وق هيل ىواص»» للا ؤرصول م ءابسلاب بالا رضكفالاو باشر ىو ةرماماست
 هقورل فصل عد قو ب قل نش دلل وق هدسارلا جب ءرفل يللا ءرثبا نئداصرالا نا لارين اطل ةرصرموا
 بسال رمي رولا عما نع ناك مسا ارم ل حبق اداصرم نم لكل دب وم وابي نا تن لت
 كرما ىف ئاذاهرصرا شلات صر نماداصمم نا لاراشا ةدصموارز وت هلأ نيل لكون ىربوجلاو
 ىلا ةورنكد لا يخل ايداصرمول تدرعال ثرسا لاقي مل رحت عم رسموا مل رق تص اول

 اقعاروق سس لم نيل ليدل فر ينل نم افاوبل حك قررا نولي نم ىلا ةررّشم لاعبو
 اياقتا ايف نمتءاف لاقل دكريرانلا لب ال ل جرم ىلا وتويملا نا لاكن سحلا نعى ورام انما ارجو يخ ورك نأ
 ن٠ رساربع نى ورورولث ١ الا ٌةرع ب امم الس بلو وب لا ىلا »بقتل مو سقت حم طا نا الوب ايريس ارفف
 ىمورمرانلا ف نوم مارننبا لبا لولو اوجرفن اينرلا سعر رعرانلا لف نوئسلب من راندا لبا كول ىلا وعسم
 |مف نولي منا عماووانّئرعارلاب شم او ةيامنال* ل ريال باممالا نذل نان اننا صول ااونز اينرلا
 ف مشن يقولو بس ىذلا#بازعلا عاوفال تيتو اف اماضو ريتال خالد اديب اسف نرقد زي لاب احا
 ١. . . ٠ حرم ”ل سر قوولتلاو عفن قورعلا نا قدي ارازعالا لري زن نظر وقبل وسمع يلا لا ضمل الارجل
 ممن وفانرعاولا بلا, بيق انفو عرامص ل اسد اتش محلاب بشعر وا رج ب ضو هلل
 تيل ٠ بال يلا نب لنكن ىو شم سفلا موب لكا ديل نوار هلك سرك ا سلك
 0 امسدا اب رجا جوار يفو[ن وق زيالزرق
 اببنباننفرركرئادرقههطكس حاباتدالرفصداشلاثلا لمار لاح ىف قمار
 »ب موتلاوربلا بس ا ىاوربلادربلا عش بررعلا ل وغَق قرير جولاوو اسكت لاك شنو مول درجلا ينط ثسلا عر

 قالطاو_ش طبل ماناذن ناشطعلانا ىرتالا باص درس زنالادس/ اك رق نطل بيراخ

 ماك نطق لاي نك وق جل جدل شهلا قوس عطل زن إ) فذب ىهسو لزب رخل ولا عدرا
 ءانتتس لا نالاب رش نم لوب دا نست لاو ابارش لو رلوق مومن لسعسم نومي نا زوكبمو عطقشو وحسم الا نا
 ىواصا#» ديور( الك ند



 م ج0

 لب
 ىف تغزنلا 0 3

 نجت الاون رسم انلا نومظع با نعالورفكلا نممظ ءا بنذالق مهلمعل اقفاوم ناَواَووراَرم كل نب اوزوج هنوقو نيمهزأق ا 0 » ٠ : : . .٠ - مر طا تس ' ا 5

 وللا ىف ابتكق بتر كانطبض نْيَصح] لامعمإلا نم ء سك وابي نكت ق[يإّنِي تارقلا ًَِيإاَوُبَرَو ثعبلامهراكن ال نباسِح نوف اخي
 ا يو ويد ِ
 نلف مكءازجاوقو ذمهولع باذعلا ع سعرغتلا فهل لأقيف ىا ئقْوُْرَم نارقلاب مهبيرذكت كلذ نمو هيلع ىن أهل طظوقحلا

 6َباَتْعاَو هل تايوان اغمنملاثب نيت آسب قارس ةزجلا قزف ناكم انف يقيم نإ مكباذعق مب نعال قلي ال را سوك 9 00-5 هلع 4 و 31 هلا ” ور مو 7 اا صام عا اوربا مص كو 71
 أمك 1 ءارلا نوكسو ءاتلاوسكب برت عمج سلو نس لع جاء ارْنأ بعاك ع محب بكي لش تالسكت يراوج تيارت ئازأف العفن

 هس بحوعلزا لاو

 ل و و .٠ 5 3 ع و روم ب 2 0-0 ١ وع دط ار

 لان مؤلطاي وعل لاوعفلا نم كريغو مذا بوش سنعةنجلا ىل مذ َن وعمال رمح نقوم لاتفلا فواهلاه ةكلانارمخ ناواعد
 ت15 225 كح ازهر يك قروس ى 3

 .نأ امم ةش را ريهام «ءاش لا ىف عقنأم ىةا ثمريت 5 00 2 ِ كلا سبا ع حا
 فا َقيَر ْنِ ءاَرَج رمخلابوشن سعايندلا ف » دام يفالخب هدوخل سلو نمابيزكت ىادي هشتلابواينكىا فيقتل قاَبْنِكْالَو

 4 57 10 هلل ل لمه 04 58

 يومنا بيو فك: تلق ىتح ىلعرثكاى ا فبسح أذ ىفاطع|مهلوق نم اريك ا َح ءازمي نم لّنب ءاطع ءازج كلب هثلامهاز اج
 ردقيأألىا نايم ىلأعت هنو قلخلأ ىا َنوبِ يال تاومسلا تررج عم هعفربو كلك وخل هبَمَو عفرل اوورجأب ضر تل جمل نفع سوو ني.رولل راس رس 8 ةى' ما[ وا 5” (روسوم مرار < وجو

>)20-> 

 برعلا مالك اذ رلكل غياب ف لا دضو ىزشنكزلا لاقابي زك لق لس لمبا» ضل بللا

 رم و 1 ا
 ن ىاا َوملتيال نيفطصم ىل لاح داير كيلو هنااذنجو !ليرجج وعي توك ميؤلل فرظ رمي هنم افون هبطاخي ناطحا

 ظ جدلا 1 9 4 5 هدفنا و قدس قي هوا ديال سي و
 تباغلا ْفحا مولا كل :ىضترا نملاوعفشي ناك ةكيالملاو نينمؤملا نم © ًاًباَوَص هلوق َلاَكوميهلكلاىف نمختلا دل ند نم لإ قالا

 ىا كرر نإ هيف باذعلا نممل سيل هتعاطب ىلاعت هدا ىلا حجر ىاًعجرم © أم هير لإ يقام نمف ةيبقلاموبوهو هعوقو
 دحخ نم لي ثمكقأي مالك رملي هتفاقباباذعل ف مدي بيرق الكر قالا ةفقلامويباتعىاةينرقاَبَرَةكوران ١ م و ” ميار علع 5 وي ق/ رصو ه ن « أه وم ه و 2 م1 6129 هما هي

 سصرو ل وعم حواعتساو اركي ل وصوم ام ١ ع حرار وو قس رس 1 و, 30

 < ءرمصأصتقالاد عب مئاوإلل قلعت هلل 'لوقي ا,دنع كل 5 لوقي ب زعاالف ىنعي نرثي هيبنتافرحاتإكا وير رشو
 ىثقذ طاير د ساب ا دما ١١ 0 ا هس ل ميا » هايزإ "ف 58 7 .٠

 لاو هروب جلا نمل هذا مب ةيانوعدراو ثس ةيد تاعزاذلاو روس ايارت فوكضعبل اهضعب

 نايل السا لك قريع اس ننلا نم قري رج تايردتت
 اهرركض وزمل يررصلا ل و صنم 11 اماثو رازجرلوق هلل

 رجزص ناؤو ناىلالئزيراشا ا لقا اى اومر وق كل ىواصا» ١# فلزب اوذوتبل وقل
 رص ييررصم لل قايواّق (نواذ ى! نام نزع ل ع نوكي نا حرت لعاؤلا مس ابرلي اب رازج

 ارتب, توكيعروث الا و فيد نم كميل اب كوالا ى ف ثلا حدد لوالا ترجو امآو بيد نمل ربلا ىلا رهو
 ال ( بصق بسرلل فضرب اب نتترلاو بلي نم لدي تاوئسلا| بسد ن اييبلا رن ند نوللعال هرهخو
 ركن او ئاد بقا, برر حر ابو لبق ل عفصم ساو رماه ني لرب اب نعي كلل تلك

 اموربخ م تببوا فوزي جتنا“ ىف اسللاو قزم تاوسابس درج حّبدخنرو بك لرواد فص ل ورمت ىو

 دمي الخ ئيلا للذي ل الجار يلخ' لضرالاو سراوسسلا لبا نءىد قلت ىازق حل ك٠ ورعب
 ضارتخالا لسى 'ىاررقيال اذ حله ىواما» باذع عن دز الداب فد ف ترب اطغ ل عما
 نبا ىوررسادنجوا لزق حل لس لو ضارتخالاال عرونعنملا ير طم امن اذ ععازشلا ل انيال فك
 م لجرلو ىهياو سر ماك اوت سلادونجن مدن دلل اهوفر ماس اب نبا نري ودرس ني و ماعلا
 تلويالا رول ىزلاوب د حرورلا ل لاقي ىذلا كيم ا ءايجالا ىف لازهخلا م املا لاك رنج ءالوب لاك و لاق
 راهب ب وللا يابدا هرب اشي قموم/ د مسي عر سافنا نس ضنل كى ف نواس ضن ناو ماسح
 ننال !لشفا مب نيزيلاد لوم نا ىتحملاو نويل ل وقل كالا ن لكي لزق ل لكس نتا

 ضر نمر هل لى واما مرجع لم فيك ذاب لااوعضشم ناار تب م اذارشلا نم حير فاو
 رثثع افشل ا/اباوثنوكرامءاولكي نااوررقي لا زازيلا نسم بنر قاو قل لئلا لسفا ب نيولارالك يب ناف
 رمد ارش( ويلات لذزلا (ويلا سؤ هيل ىواضعيب »مري ل فاك نذابالا عندا نل
 ًايمرت (ويلا ن وكيف ىإ بسيرق هس! لكورلوق لش لال ترفض موبلاو ىلا خول موب زف نحل اوف

 ران (ولمانم اك ابازع فسيح ا بسر توم او هوريم توم ا |طياوربمول انني

 و زيبرا نحب تشاو عبق ار سالا لا (نبس مول ازيناوارذ اكوا|رس ىاارم الكر وق هلعس حىورا

 "٠ امي لوازنل اىفالا زكا ن لالزلاب نيردرلا ضو فيج ىف اتيان ش وره نسم د قام لكى ربيعا
 دش 7 رسم قرب ىلا نر نما نب اوريررج تكرارا ل صن احق لارعب م اينو يلا ىوام

 فكلزذابارم لوك ل وني مث ءازرزفلا نس اجار ار نارسلا لعن غطت لاو يراورلاو مناسبا زيتا موي ماك
 ىساسمنانلا اير تامزانلاو روق هلل لاوس رلشسدب اهب نطو ابار نك شيل ايرف اهدا لوني نيج
 قزلاو قرب ورقم نم سلا مب عرزنلاو لمت لم لما ل وقبل عرراشما ميلا اال فوزح ضوصول فص
 ومو ادوجوم الرس نوكيف عرزندا نم عرزف نالت اعز اند لطم ل وعفسو. قاع الا نحمر ياوزرلا تهب ررصم

 حرورا» طاع بررصملا قازعتا

 اررما بواريفةأ ابلة هك نب اىكدس لسيفت دا ليسملا ىف كلام نبا لاو ورم نولي 0
 يزعم نزال نيبعص الر ررعس دال اًسلاوررعلاس ضف و اذ ءاصحا ىلا انييعحا نحن يد صم د
 قال ير او طوربطلا نعم ىف بريكلاو ءاصحالاء ملال رش لا لاك ل نعلا سنن ىف وجت انانبتك
 قلطم لوم الار يشمل ارك وت لالا عرار حروللا ىف اب تلم نحمل اولا ىلع ابوشمس نوكيا
 رطونما وللا ل وقع خس نيل لكان بطلا نعم ىف نايس مب يككا ورع اسحالا ناذ ها نديعحال
 ىف يكرشا هزل يو اايازعالا لريزن لش وق تكس ىواص» مدى ب لع تذل فك
 ازانملوأ كتل ىو اما لم ش ايوا بازل نم عروب اول ننس | !ىكر الا لب | لكن ارقلا
 عرار سكيب نتف ابر ىزوريجو نئسرزوف نبل لفل قه اسر ش ىلإ ير لطم م سراطلاب
 توك تحت ىلع لاش لرب ناكم مسا زنك ريو م ض حبال رب ىاازافع نسير ق هل

 امير شر ظايوعكة رملا تحك ارقي نايبلا ردن ىف و تحئرا ىلا نرعكر وق سل كنار س
 ملول هلل بعمل اكتداضوربم عافت دا كاراركساى ان هر تبلل ف !لو حمرا

 نيشطتاب وق ىلا لابي لو لت ىرش جر ايلاريررشستد لارلاسكو ءاشلا ملعب ىلا نمت
 رس نيايلريرئسلابو لعافلا ف رطسا ل الشلال عت, سم لضخ لاق ناف ابزلى اف اه
 ايازمال الار ضن ملورب وعملا نيص اجلاب بس وصنم رند لا لاق ازرج ناري زوق حال نياك
 . ىاانالف تب لاقي ايفاداينالى ١اباصلوت لش لادن لطم وعم نكي ملازاررسملا لم
 ضاقلا لاقوإ نى ارلوق بلش ٠٠ حراشما بنو ثكواطعا يكب لاقد وبصل جرار
 تاوبعسلا بريا ىف ا ل يصنتلاو عطرلاورلايرلوق كل كل, ىلا قسد فكاذا لرد يصا نم اياك
 هملالبجو مداع ةرارقوب و امهضرجاوورماإاو عل انورْيكن با ةوارقوم وامهيف عملا قرارقلا نسوا ثالث يف نترلاو
 اوما يد تولي نااب ها رقد عْيرلا نو مل (سللاو قزم ةرلقوجو اننا عئرلا علوا ير رعاه نب
 ورجتنوكدهيالو فص نئرلاو ذر تدب تاومسلا برا زا اباطغرنم نوال لوتس ا مورمخنئراوأ شب
 امو نير ن ولما لو نئترلا ن وك, ااه ادو نمر اوبب تن اولمسلا بيدور رص او يف اارمنتل نال و



 4*4 تغُْتلا ماب 1
 مكس سس

 ل
 هوب ز يقل ع نم لطم ءا ىف اسم هرب وصلم نار ريعس عر, ىلع حدو الاديب انك م م

 هت َنملاَو ةادحجل ىلا نينموملا ءادراي قيسن ةكيالملاىا ُحاَّعْبَس تقييسلا زفتى ىلاعتاكمايءامسلا نم حست ةككالملا ث[َعَس
 يديم: و لما عيوهو ةكيرافكاي نفعبتل ىا فو نطيمآس قالا نه باوجحو كريب دتب لزدت ى اين دلارمارب دت ةككالملا اك ل ا و ل بلا 0001 ةكمدلملا ا

 ةينس نوجيراام:يبو ةيناثلا ةدفنلا ندور امهسْبتاهزم دج امي تفصوف لزلزتي ىا عش لكف جريان للدالا قافنلا ثٌيَّيِجولا
 اخ اهاهرضيرصؤسدولذل_

 هفئاخ نَقِلَو لرمي رول ةين ثلا ب يقع عقاولا شحبلل هتيفرظرصف ابهريغو نيتدفففل عساومويل اة ةفجارلاٌن ملاح ةلبجلاو الا ص رس . سوري هلش وك هع ٠ م ا هَ ه6 لأ مد ٠ 39 ا ...٠ هش 05
 هب | سمي بسبب بيبي -سابيبمجبببببل

 دو نييتزمهلا قيقدتإ إم ثعبللا اكن اوءازهتساراصبدلاو بولقلا بابراىا َنيلُْمَي ىرتام لوهل ةليلذ ث ةَكش امض ةَقَل
 >5 اطهر . يوو رو” ا عى 2 دو .
 لو ءهلمساةرف أحلاو ةويحلا ىلا توملادعب جرش !ىا جةَرِفاَتلا ف َنَودؤ هرم ندعضوملا ف نيهجولا لعام نيب فلا لآعداو ةيناثلا

 وا نبوة يع ةتيفتم ةيلاي خا يرق فون رم طعَدُك وزر ءاج ثيح نم اذا هترقاح ف نالف عجر هنمورمالا
 6ةىجا مدفن ٌةربَر ثعبلاايمقعي ىلا ةفدارلاىا َيماثَو لاعت لاق نامسختاذ مولي ةعجد هر, تعمم نة قأيحملا ىلا اننعجر
 داعم ىلوم تْيرَح نهغأي كَ لَم اناماًهنطيباون اك ام كب ءايحا ضردلا هوب و رأءلاي قئداخملا لكى مُهاذاَف تذفن ذاق
 كلل َه ٌلقِورفكلا ف سحلا زواخت 6 ىغلط نإ َنْوَعرِف ل [ُبهْذإ لاقف هكرتو نيردنتلاب ىداول امس ا قئوط سني داو كتر ةهااك ذا ىف

 هّنداذلاهلا ال نادورشت نأب كوشلا نكرهطت اهرف لصالا ةيناثلاءاتلام غد ابىازلا دي كشنتب ةءارق فو رد نابل كوع 1 -انم كت نأ رم لمت اج ١ حلا ذة ناش سا واج أر مادزإ كك رخل روي هد واد
 ١ لوثداولا د ( ليزر ملغ

 ٌبد(َو اصحلاوأ سيلا فو عستلا هتايآنم ج ىلا ةيالا برو دف اذجف 6 ىذا ناهربل اي هتفرعم قع كل داَكيَر لإ كايِرهأَو و 8 95 دي .ه(صدو جا | دير ٠ ا 7 27

 نا الج لك ةربتعم رسائل نيم ةربي رج تاتريلعت
 ريما نيو يضرب سزهلاوب طل اش ت وش انا حل

 هلرلا عرار انافارججرخ اا طروملا مولر لا وطن مير ملاوي رشستو نسا منع لست ى ادق يس
 رلب اورازقالا ني ابرازيكلا حرار وشنت ملم ا ىب ”(لع نيرون الل يضمن ا ىو داع وفرع نوكيريبلا نع
 ىف عرمااذؤا اس ل اقيبو اولا رطل عرس لست دارس نم حسد الس ل١ عزز ع
 رق قس ل طاالادءايسلا ني نييؤملا عراوراب حجت كيكملا ب ىلع نيت ورب اهب نع ىدراذكميررج
 لاف ىرناكراوسمل املا ذر فر امأ امني داري لزهر ثلا سونعنلا ناك ن يبا عرور ىف ل اما تايم ملاذ
 رولط اور سري تاومالا ل عتب نامانملا ىف ىرعيوق ن اسنالا نا ىرتالا تابر نوت لوا ناميالا نه
 صب ل'ووب رادو ن'ءايعالا حب لير قو واليك راظنورلا ملح لام نمر يف ؤاتما كري
 رشم لما: لو نلوم اازر يقود ورلاريمرصرّلا ناكاذاذ ةداعلاقرخ ل كل و امييصع سجال نا
 ابببك ملاذا [وارطش اس شسلا نا ىرتال الما ف باجبرسجلانالإ/ٌايدشا ثدبلا مر افسدعبوم ل حمزربلاى ا
 رطل وزاجب للم ابق ركل انما نال كزيراشاورضرتب لزنتى الق حلل“ ءاغط مودل ان
 نعبلا ناك او رصد كر ازكي رلق تسلل ىواص ريب لفن داع بابسا مف اوت شناوم تح

 لق فكس ىوار» مارتال اياظفاهنلا دوب قدصم لس اورتن وبي زار ستعلا نال اكن اوراسمل هاو
 فضلا ببسل خب ظلا زومكتاوار يبس ارينال ىذاج دي نسم لا نا ىلا بدا اهنم ثيركي اب تفصوف
 فجاراءاضمتامعبءفوايلاشيورم نال ةررقم لام لق جار ن/لاء زق هيكل لمت» اجار
 . ام ملا حياو ميلا وقص لاني لذ ىلادرعاو (وبر ملوصصر يعاب راتملا ل عبك نا نيو
 نونو نب ىخنلار ف عمل ىلا عس اولا سضفولا و شعسل عملاوزلا عقارا تباري
 سولو أر تب ه[ب وتزوق هلشس لاو ىككزلا هرك اك والا فل اوبس عمم اولا تقولك لذ ف
 و هرج عش انو ناتي راصباو ةركثل يدار لل عروس اومو يولقل وص ء جاو قاوإ يبوصنم

 رماة هلا ناب بولقلا باس اراصا هربرت ف انعم تم /لكنا ىف و لدالار جورب
 ةرفادلاقووعسلاى ا فون تست لاعب نيسافلاب ةرفادلا فلوق هلل حزام س ىمارآ بيسر تلا قلق
 ريش مذرلاىا برر طحت اهؤرابي لاقط يار تر فاحيؤ نالغ حز علاق نم قاريملا نونعي لوالا لاول ىفاكا
 متل امور قط ى اثر فاعف عقر يلاداب را نانا ليك راي شين عقراذازق علل
 رس افوإر خةرلو ةرفاحا و رلاو مفجر امر اشم شدي فلافل اولاترلوق هال ل» لاوالا
 رتل لش احم اهلا ىلا |نهدوتي نانا حم ا واذا اميباهص امطار انما اميل متساوي نسخ سرا ىاريضص
 بوس اننا مان كو بزوج ن وكل دق ل يت روم ل نع ازجو باو فمءايماف افا هداقا] يو وس اه صر
 لجتؤرس اذا قركلا فصول مالو لادا ساهم ناو نار اًوساندت هله عرستيذال
 فوز قلثتو ةرعاو بن ياروح لق اهجام نارصوإرلا ل اتنرقو يشل قاّمشالا

 ةراسلاب مآ اذافرلوق فل هه لا* ردو لبس ندي اه اذزتبعص ةرللا ككتاودبضت قعيري طرترم

 ا”نرم او نوال جإ نم امبيلع فال مال قر امس ريهس ىو اذان وي هردك فت وزح رش باك

 هرمي م اًسل اب ل بجيل سبقو ىف اوكرثلا سلي يضف نم ضصرا لييقو لا ضرالا مورق نللطل_ىداس
 اذوب ىف اوف اكا مرعب رلوق اصر فلز ريغ ليو رع انلارئدكرم ايلا دلهي ا حتر سلا
 ةداشقورب امبو سابع نيا نعى درازكم ربسو ناوج امون هف نال ةرباس لئرالا ريو ىنيرعلاو
 نا, الو سر قم لا ثييب كرر نب يبو نع قسييالاو مالا لضرا ىب ناريس نمو ضرالار جو اسهم
 وع ولع را لسى ثلا دراستنا مد وصقل اتكملزتولعملا ماك ةرامنكرزنملا

 ناو لت ناف وهاي يلل لوقي لات شلا نكن وعر غل ل صمت م لصمر يفلا# نرد وقر عزت
 قم لبو هوو ٌةْزلورساب ةرش حمم ثلا مكس قو نوعرفلوتحلا ىف اولي ملاوزلب يبعروكلا ىف اوم
 لمب ا يؤتسالاذ ىكذ لب انتا نيم ازااءاو م فتس لاذ لبق شيره ا سؤ اناا تسبن نادك
 لأئالالفيمرفف لوس از ىاوادانؤا ف لع اهرلوق ىواصا!رابخالا يلطىل' يطا ا

 بطلا نم لاس! ىنب نعشلا رديف ىوطد دال رب ىد ى وطرق حلل لا اىبّجق ف النا
 مارق هلل ٠ لي ككل ب وا عيطدو لسمك ا هل لبو بلا ديف تسيزناى ا ثلا نحمي ىحلاو
 عضال م قوبل تاك رش رق سدس اوارا نينو ليسا ىنب نشا ديف ىوط نا ىو ىو ىراولا
 لاصيتنس الاب انه نا اولائوىلحلا ناقرثع لاصميتس الا بازع حّيرب ورعد رمالساي ملسملا نصرالا لبا
 نين زوم و[ يسب ذارلوق هب حرار عمو ليا نينروطن ابداو وب ورتدوتلا تلزنا نم عضرا
 مانا هب ناو يسب زا نارسلامبخ واقل لريو بسبذا نا ىا نلا ترم لوم ليقو لوقت اينما ىلع
 لك لل لوقيفل, راد لوعرازوت كيلا حراز از هادان ىا ٌيرالسعم نوُكي نا لمي ةررّولاوا

 نبان/ق سيبلا اورو( رشلا نررطتر وك يللا لاب نانيئالا عت لو دا هانم كل لب ظؤلف ىا
 لاقورصاو ىو ىف اهنولورتوبب ىلع يأ هنوكف املا ال قرهاو يآ اهب امساصحلاورييا سوت هضاب
 فيس لري لفوا لصف هريب صني ناك الر حتت الىرشالاد يح اصعلا ذكى ب ديلا ىرتكزلا
 نا ىلا ةرراشا جلا ند إبريل اير شفر عم لم كلدا لوقو كرت نو ولحس كيب اورق نطلع ل١
 (السالا ىف لوردلابررطسل !اراو عرورطملا بس وتو سيت: او صث لشن نرسل رعب لع ءظر ملا ىلع ءلايلولا

 روما نيم تسلا ف نا ىلا يراشا سفر عم ل كدا زرق هل ىواص» لوصالا بسوجو
 بلف ار لاقوريلا سب هِيَ ف وزو ل بزل رك يالا ءاراناة نللشا_ ٠١
 يلا لوك ناو لوالا لوعفم اوهبو نعرف خر اهززدايلاو سوم عر يا وريذ سم يفعل اولا هاو ينم
 ارنب و هنو ب لقن ؛الاريلا فسبل نال لوالاوب اصعلاوا وق طك ىواصا يذل نفس لربكاو
 ىورناروماو اصحلا ف لص امومضريلا ىف الكا ذاذ انور خس ناورمال ميج سبقنا انا اصعلا ىف لص |م
 لاوزو ةرثلء ايخا امعالجباو ةريرشلا وَلا ربا ةررّلا لوصتوويازجاريازتو ىداملا رجلا ةايجلا
 كتسيزام نيزللا لكشلاو نوللا ف يذ لاوزو تنل لاو ارجالا سل ساب ذو امش ٌةزرَولاو اجلا
 .رر السل ىف لقسم ا. ناك مرتو اهزب ثءدعاو لكو ءجامباصعلا

 تديشلاو _قةفرب اهات ىانينمؤملاحاورا طشنت ةكئالبلا 0اَّطْغَت ثظغَتل 5 ةرشبأعزن 0اقرغ ا |ماوراعرتت ةكئالملا تكل سايبشل46  هق نايزكت ما وستمئلاوءاو را امن الايك هس هللا طايع ع ءز 12: راقكلا »ا 10
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 هللا نممكل تيلعامأاهلبق هلق ىا نيدو ةيجل ىنهاكا قرجألا ةبوقع لات اقرغل ا يهكلها هل هيمو قرف بيرال قلل
 0 1 9 9 0 0 ع : “1 ' ا 2 . |

 [فلاة يناثلا ل طياو نيزمهلا قييقحت مْ ىلاعتدهندا 5 ىلحتنمَ بعل روكملا إذ ثؤ نإ ةنس نوعدد !اعهنيب تاو ىردغ |[

 ,ةلخ ةيفيكل نآبب تايب اقلخ سش ا[, اَعََح نمل ثعبلاوركتم ىو كرتوىغالاو ةلهسلا نيب فل لاضاءاهليوستو
 _بييبالب ةبوتسماهلعج يروق اهفقس اهكمس لئيقو ىيذرولعلا ةهرج نما هرتمس لعجكماءانبلا ةيفيكلريسنت هر عور

 ات لاَ اجي زينل سملواهلظ هنال بريل فيد امن دز 6 اهم يشأ وهملطأهنِ قطف
 آم 5 اهرمواهنويعري فتم ماهو اجردع يل بقرامضاب لاج وأ وحد ريغ سمامسلا لبق ةقولنع تاكد اهطسب نم

 اا /م ئطاعلالرث . ساملو جمل نام

 | _العايتبتا 0اس لبلاَ لأ حتسا هيلع رمل قًالطاو رامثلاو تاوقدلا نم سأنلا هلكأيأمو كشعلاور وثلا نومعنلا» أعزت
 | لب لا ىفومعن عمج جة كو كل اعيتمناكا: دصمو| ةعتم كلذ لعف ىار دقمل هل لوعفم اكرم نكستل ضرالا هجو

 تدرب ايد. نمايندلاف ة ىفسار اذا نمل دي نانا دَبتيِم ية يناثلا ةنفنلا © كَل هَآَعا ِتَءَجاْذَم منخلاورقبلاو و « ال وس 2 مرت ا 50000 هذ 5و 71 2 ما و 0-3
 د عمم لبد وم 0 ا ل دراي ناي نيت ب سا ميم و ”إ ىىم. أد
 َّن تاوهشلاعابت اب تاْيْنّللا ٌةويحلا رثأ و رفك © ىفط نمار ١5١ باوجيو عار لكل © ىي ْييِل ةّقرحلارانلا ٌمُيِولا ترهظا

 تاوبرثلا عايتايىدرملا 6 ىوَمْل رع املا سفنلا ىهنو هيدي نيب همايق هير ماَكَم َكأَح ْنَم امو ةاداه 0 ىذا ََمْيِجل
 تم 6 نملوم ني عاتلا نع ةكيرافكى كولي ةنججلا ىف عيطملاورانلا ق ىماعلا*باوجلا لضاحو © ىلا َضصَكَتَجْل نأ 1 مصرا روس <. 5 1 1 00000

 ماسر انا كار صم ىسر عملا لرسم اطار سدو صرفلال | : الط حر لص ومكل رود ع و -. 5 .- ْ

 هيلع لاهل تنم 0 اههنم كبَر للا هركذت ىتحاهملعل سعسيلىا ناَميلَو ند نإ حش ىا ىف يداهم ايقواهرعرقو ْ
 2 سرق 72 رهطل قي تءانعوراب . بورار سايد و7/7 روب و342 هلك ياو و2 : 0
 .ى 1 اه شمواه ذع الإ مهوبق ف وثواب موي مناك اهفأ تين يدخي نم كراننا عقنيإمنا ُدزْئُم تا ديغإ

 نال الج لمت قرتعم ارسال ا نم قري رج تايررعت
 ىا اوما عجررت هل 0 ْ

 لاما نب نم نوعسسلاوإيرلا نم نانا نيو نيا ركل ناكو لاتقل ىا هرضجو زوق عشراعملل
 نان فياقرا بدى تور لاقأمرعيب ىا ل خالا مرانا ل امثل وق كل لس نواسلا نرش «

 انسان نابإر يثتس ا ل اتف نجلا لضرئف توم ورسلاو رعينلا ىف ءزس ئئا لوا نول بررب سم
 انا لايف ريس لك لاددع [ اناوعم ا لنوونجاو رك عم كلذ رشفف ابر شكا روب ادتريبتأ ل اف
 ىر سايع نبا لاو بيط علا متدانالوق ىو دركلا هز ىازوق خس ىواص» يلعالا مند
 هاورائل سس نوعبرل يندب ناكولوق هس », حراشنا رك كرش وتبدا نتلا نيب ناكو اهنا
 قازعالا ا لوالارإرلا لاكذو رخل لاكنرسضليقورمن شل ادب نعمه ولاول اهم نبا نري رتب
 حروو# لنلو ايطار رّبعا ىا ورجل لق كش كو ةداشتقو نسما نعمل هلى فت مز قرع لاو
 قرنا ل طس لإ يقسلا لمني ىذلا عراؤترالاوهوءايسلا ايلف ليسا لا كيس خرق "+
 اهافترارارقم ل حبا امك عفر ىواضيبلا ىلو نمل ىنحم زيف يزبج نبا ارقوف م لب يزل لال ارسم اني
 ارم اب ذدارقم لمى ا زف ارم ل شاى ازرق كح لجل( اع مم ايس ا يسولعلا ىف نتا شرا نع
 نب بسانتال خللا ىف ةرولو ملا تممسلا ىف وذ الاد كيسا تسسلاب ارا راكم اع ماهم دفاسمولعلا سرس ىف
 ىواصا» لئدالا نمر رفم اريل ازي ىلع البس حر نعش ى ا |[َيمسس لمس ليقول
 رجوراهنلا نئرونلاب قلك يلا ءليارتم عوق فرارنلا سمار ونبر ارا لا سر وفرار
 زيكا هلؤازك ا هلظز بالليل ايلاف يطاو زرق ل +. .ىواص#» عازجا لما زال ىلا يرنانلا نع
 اميلركب ثيمكراهنالاسإلا ف ييطا(رنا قصاوتلالاقام وال اذ اهسلا (لظ ل نصري ل فلا ناب برقعت و

 هراتضاو يع نبا نع مئاعللا نيا هاوراكوجور ع نمدارملا لق قوت تنور قه لال"
 لوتسا ماعم مدالا امه ن لكى لاو رعت وق نكئرارسلاىلا ىوتسا متل وق كلو ضراويالف زن زا
  نا:تالاورعالا ولف شدالا يلا اووفرم كاهل واورايارزلو قم ل هكا نهياوترلا مسك ل ميرءايسلا ىلا

 رصرلا صك ملي عم او سينا ىف ء ايس قلو ءاهبرالا قر امجش الاود [ةشما مول ف ماك لاو لاب ٌنلضو
 مسير شع ونعمل مج ناو لل رعي لمرالا كذا اربد راد بورصا بو صنم ل عرالا لحجب نار جولف
 نايبقدارنرلرمرقوو امساك نير كذلا ىفر خاتم, لليل فنر اردن وهلا لغز يلا كلذ قراري
 قرلماو زرت هلل سراتلاف البشر ا وب يشم ةوهلطس لم ةرجلام ىف

 زابثو ورع ناسنالل ل وكاملا قلى يلا لوتس مز ايفا راع اس اناركاياب لخادم يما ١

 ال بالا ىىري س اننا لكا ريش شسص  يرصت ةراوئتسا وم وا ىلطم ا ليما لاوجتسا بباب نم ل سر

 نانا كارب لب انبي قلما ناوبيل ا واورير ل مسا لسالا ف يلا نى ةرادتسا لت للك لج
 [ لكلا نا ورحب خلا نمل ال ايندلا يف لوكاملاب عصا رعب نا ىف مئامبلابر فاما ناض ا يبن ريو
 دوعسأ ىلا يفد مد بلغ واط قسرا نكح اوصلا ىف لادن ساطملا رلوق فل هل لو رنسلا كركم عم
 ةينالا زر اوا ممايقلا بو اريلخنو بلحن ى) تاير اس مسيل ىلا يم املا ىا بكا تماطل
 نيينانلاو مبلل س اهني ادا نائم ايقلا /وإ تس ءاجازا قش قل اءنئ رز: بارسرتملت "

 نونا ل مو نجلا ف عي اور اننا ىف ىم اول اذ باوجبا لص امو لوي صملاراشب! سك لاو نجلا بم وا
 ريو وارزق تلك ل فوزم ا لئزكل يعقل اياوزوتو 0 و ا عّثو تءاماذا ى اًانوزم#ر بارك

 رئاعلا ف نفل ىوام ا ىررلصانيرصلاو ريوس دو رزوكلا لبا لوق كلو ةفاثع الا نك رب مالا نا ىلا
 ابتاب لقد للملا ىاىورطاى وملا نر رقمي ل /ظ_ ننإ اكس ىواملا بص صوب نع لا ناب لحنا
 رك امانلىلا كيزيراشا زل ب اوبال صام وتيم 14 ٠ ربجسكو اهلاو ىورملاب يلحس اوبل
 نص لافي فلك حروكش اريثوؤلار نلا ىف ص اعلاف نعل اراصو زم مدي رول ليصل سمسا هديك
 ءاسدالاقعرصم ىرم اب اسرملوق قيس ىواص مدري ليد عيالاو تونك اولا نا ننوانمدق
 دعس الز نرلوقورفؤم ارتب تناد مقرر رثإلا ثنا مئر رق هلل در 7 تاهل
 اسم لسد ش ىف اهسقو نيبو مل باراك نم تنام او كراك م ايومسم الاورلارب قلحت ام
 ' بفم عيب ملا لما قص ينملل نع عر مل لسور يطع يلا لص ىف انف ايو ماطعا ل بت لو ب رك ص
 ميرافلاب بلو نمراوق هلل“ ىوام## عرعر تلا مناهل تع ءاربضا متكرما نكد ةرتاو اينما
 رملوقو فناسم لا اباشن فير كارت حلل ُّس ةداخبلا حير شمبل ارز نعم كرازع نأ مثزا

 بسانيالداذنالاو ىااب شكرن نمسا( رقي لمجال اري ىاوريطر طوق ىكبشملا ىإ سي ل
 ايس وار رندملا لم ع ضو تال رازنالا مح نانرازن لا ىف !ددقو نييحتل ليضري ل  سرقولا نيت
 سيت و ايلوبب ناز ئاافانءاق هلال لب امر سرقولا ىلا هاروّيالخد ان لا نر اصر صل

 لاكن يونس او بصنلاب هآ رهشع الار أ هيل ئ- ىواضعيرب !”ازنال اب عستملا نال ازاي اب اش نم
 امنيا لزوج خلا فيرنا يتلا فرظنلا فائاف يعل حى ا اباىهتوا وتو ولو طربا فاطملا ا

 قيل ناو امل نعال يثسعلاو يعل ينمولا ىلا فا نعارهيوام لات نادرو الو نيك هر سيالم انا
 اهاىنضوإ لوك يم قف نا بس انا ناك تشر ضن بصنلاب وهذ مول يش ى الو باو لسن ااا
 رييعلاو يح ن الا سييسعلا يلا تنضريما ىزلا مولا ف كو ى نسى ا ار اونو لوقت حم ىو اضل المخ لإ

 ملصا رطكلا عروق وق داز هآىرخالا ىل اهمدعا فانعال شم رسسبلاط اينيئئن ادع اد( نمت امال
 . خرا" ىالا سور ى اء ل صا يمل ا نأ يا
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 ةاصاذ ةرلكل يرق ةفاضلا نيتتح وراها اذرط هذا ةسيالملا نم اهب امل ةةيشعلا ىلإ ىلضلا ةفاضاطَو هترككوا موب ةيضع
 هدرجو حلك يل عشتاا) هولا ربع هروب آلا نضل ونا مب ةيانوعبداو ناثثا ةيكد سبع قروس
 :ق ذ اوشا نم همالس اوجري نمم هي لوغشموهادع هعلطتن م وتكيمإ نب هند ا مبع م ىمَكأ 1+ نأ جِجا ٍضععا نلت
 ىلا ديه داط وبنلا فمصتاذ هلدا كيلعامم ىنملع دانك كل لي لوغشمهن |ىبعالار شمل ظوم السا لج صيرحوهنلا

 أو ىءادر هل طسيو هيف ىندتأاع نمي يحرم ءاجاذا هل لوقي كلذ دعب ناكف قروسلا »نه ىف لزنأمب كلو ن بتوعذ كتيب

 راسا لماقدا كيف وير كن عمسأ م بونزلا نمرهطتي ىا ىازلا ف لصالاف ءاتلا ماخذ اهيفُوّنكَي هلع كملحي َكْيِرْدي
 6 ىفمَسا نمي ريل اوجه عفنت بصنب ةءارق ناو كنع ةعومسلا ةاظحلا ٌث ىلا هممت عني ىا لاذلا ف لصالاف
 ن1, 2/2 أو ضرعتنو لبقت اهب لصالا ىف ةيناثلاءاتلامأغدابداصلا دي دشتب# ءارق فو 5 ىّلّصت كَل تأ, لآملاب

 مما دا م لا

4 

 هيف ةىقلتهْدِع تناك ىوعالاوهو سال ءاذ نم لاح ندا 0ث ىدَْبوف ءءاج لعاف نم لاح مث ىعسي كلج ْنَم اأو نمعي
 275 مق _ قلخلل ةظعْن ٌءركْنَ تايذلاوا ةروسلا ىاأمَّنإ كلذ لش ل عفت أل كل غاشتن آل صالا ف ىرخلاءأتلا ف نح
 :أ 5ث ءامسلا ىف 2ََجَْوُدرة لاحت هثدادنع ب هموم ضارتعا هلبق اثواب ناتريخ فك ف هب ظعتأن كلذ ظفح نكد
 لي ةكيالبلا مهو لا عت هنن نيعيطم 6ةمزب ارب ظوفحملا مدلل نم أهنوخهسني ةيتك ف ةركس ريب نيطايشلارسم نعةهزنم 00 5 طمس هلل 51 ال د مصوصرب وولل ع 1

 ”” اهيولَمْس كا 4
 لاقن هنيبرثريرقتماورفتسا 0312 ٍءْىَش نأ نم فكل رعي محاد ىا غيبوتماهفتسا 5 فك آَب رفأكلا حل نشا 0 د ل ا ا

 6 ربك تاما ردت 0ةرسي ههازطب نم هجر ورح قيرط ىا َلٌيِئلَرُث ةقلخرخا ىلا ةغضم مث ةقلع 6 ُرَيَيَم هَقلخ ةَفطُن نم 0 1 506 000 ا يأ نس 0 ال عر برب ع ى/ل# | ه7 دأب و
 رآمتعاظن ُناَاْلرْظتملَ هبراقب 04م1[ لعفلمل ٍضْئيَيَل اح اك ثعبلل © ؛,كْنَأ امد مث ؤ:سزرب ىف هلعج

 سلو ىا ىزيرالا] اوراق هلل نإاكا» ىرصت ل صاوداصلارير شتر يل باد كن الص لتس انتلا نا ةري مج تائرلخ عفانلةرارق وكاني انلا ىدما ضم لس واعلان تت ىرستلت هلل تاور لزب لع ظ ١ _ى ا توطا رشا. 57 7 9
 رسل مك : م طنول اوم ركدتلا نما ىلع اهني الهرفي ر قو نايشلارنص ذل نما ىلا , وتلا لا ف يطا زميثعلاو لمجا نم ىرخالا ىلا ادا ف انمال حش سبل ال منين ناك هادا“ ثلا ىكذاضزرق حله - ىدامرب قثث تاور قنيو ل فلز روب سبيد | | اننا دعاهم نااايس ايلا تنين ىلا دفا ارش اهناالو نا“ ا اوريبان لغش لغ ائشتىارل 011 1 هل رنيم ىارلوقيلراوجاللا رداشلاداشا بين !اناوامل ثنا ينحل او رحل مولا شارف انما كيري" البلا الإ ليع نو مالسالاب رسال نا ىف ساب ىفيع || ا كاقيردانفأ لق 200 للا فسح سس ا ظ

 عروللا]ن سل ومس دبل انتل ا وار ايرث الا ىل' لزم ا نيل نيل او وزر مروا امن ال ناشر الاعتدال تحس ادم اوداسنن مامن "وك نم ىب رسل الع نو ب لصحت خام الاددارنلا نم هن ا
 و هآامب اقن سمضنسك ةررلا ترفساو مني تفس ٌةدانس رس مولا نيف سررفسو كو 0 رن. كا اكلت حرا» قكءالام باطنلا »نب رف اشم ا ف لرب انئطدو ( لسلاو قوفصلاار يلع الما رظمو باكل اوب هرفاس عموأ ةرفس ىرياب لق هلله. نياك ضار ارالا لبااولشس ان نه || الراب ولا هز ىل ني ه1 لوآو سلق هلسس كاد ةفانمالاب اقام ىغأ لخلاة روس ىف روق ىف انيردكلو ضارتغ اب سلو وا طقسا ريانا راج ن نو لييبسلا ىف لك قاونلا ب حرصرقو 0 نال لا [ديامبلك دامي ناوا نري نك اندكنا لقي مفاضإر ان وا يشع ل ايو ولت ناكر اذلاب نوكيرق ضار اورو رتبلا نب ضاع ازبت اورو هلك ل« || لي ب و لصاف للا وقد لقفل ىراق ا ةيآلا سور لصاوفلا نيا لص
 ال | بنوبتليو ا. رولي ىا ان يمض وق 7 8 ربا بيز يابو 7 بل اتاك اس وريم لباىبار لكس بح مومو عرزانتلا ىف نيزرعبلا لرقوب ١ك ودل لع مالا رينا ىا لا نا لال

 قنا ثيم ب اقحلا غمةاعسا نايبإ ب مالكي ولسا قرر كن نا باوم ان كلذ قلي 1 السالاد نزرقل اوجد ىارُسلا كلم امرلوقو بل رو ىاءادانت رق حس ل: مالا أ فيكي م اعلاد ئشلا بيسي ىلا قيافااضيا:بهتلاوب كلذ قي نيكل للاىداقلاد || /م أي لعب ياور ىفو نآرقلا نمي سو رلمرشلا لس ىلا تسي ئاربمل حب زجاملاب قيديارننارنالالضامرلا ل يتناذ تاوهدلاعضشاب ريع ودنا ري ورفاعن' نعم || لإ سرا عر | دز" بذي وخدام الد دي لدا حدك ىداص»» كذلارربج هلل وماما تام هةر الترتر نال قسمال ديد || ريب ربو وش ير تدك واسباب ن الفرنمدقرصللالا ناماذاءابوزيل اي ربو ربان ةركدرعاسو ءؤكوزفاغل سراب عمب ةرربلاو || ١١ 0 راسايو لم اومن بان نانا ل اه نبا ندري ناو فلمن باه دار وتلا ىنحم .رهاركلا نمويدف ورع نبيع نترك ىا وأ مارك وق هيلين لروماقلا ةياقانا ان لكوإ 0 امال اووي نسي لوغو وشر و عه برنو
 ملا وريم نفالاوج ريالا ادور يلا ورا: لق د كسك روعساوب سريا ياو رب | 1 و 5 0 ةالاعتسلا ساطع ام نسله را ةايئا لاو اف ل صو امبنال !نص امال ادع لارئاما موق حل ىوام»»» ةررزولل لم اعاني بد 5 نإ لص ذل لغ شف جلال بو فكرك 6 000 يي وا َ ْ: لوسر ابيل امضرسلارملكولحتف ملينا مم السا مسيو مالس الا مهيدي ف سد اف ناك سلا فرش لا ةدنق ضيتوزأو ةرزمؤطنولزفلاو(كن الاء سبل اواو لصا ىب ىلا خطنلا قرار تحد ارت هال نادابد مالسمالا ىلا مجري انتر يولاو فولش نب ةيماو بلطل ههه نبا س اهنا ماهضتسا روق هس حرار ابر ئيا ازخا ثدجخ يرشد ا رتاج اوبججل اذا ملوتغك ايلا لسا هل م لالا ا ب ب

 قلت نون اتم جلس لت دا نبا م رقلاناذ ئابلاوريطماطاي نلعب هزبرشملا لزنانرظ نيزلا (وعلاىل لبث اورنميرعاورربتو سبح لضسلادربجلاو نا يتلا نا لير هوس نيش رددوا لس نال للكل || ا
 17 1 1 1 رتهك «اك ام اء دلع ىاىاي دياودت تش ىداص ١١ كتايألا
 كردي "ل مدر تع خميس ا اموريردي ايدو لاقلالاو ب لمذا ءبيغلا نم تاؤسلا يف أ بيد ريايو

 ظ نرق هلل ىوام»رجزلاو عدرلا ببس نايبب ضي للوقوع وبع !نمرلعوم اعنا وصل اف م نا لعل يا زي دعا ركبلا لو ىلاذذا لوخفملا سم ةوارس جلا لسكجو لوا لوعفم تاكلاوورم - : 7 .٠ مقل ىلزوتو لاو انا نحر رعوم اعنا لا 2 22 ّ 1 ترو عدي ضرنوك نا حمو لكل بلف قولا نسي الذ شمت رب دب هرعاام لعن م اها ابدعي ام
 ل رن مرنم قيرتسو م ام كررت ال نحملاو ىدرميل صن ل ف ىلا لم نإرب اهلا طع رياء ررح نإ

 ش ملرتهلك ىواصا/,ر لعلام ورايت نيع ىلا زيلكت ةملوا نم نان لا لعن ىا عت
 ناىلا كزبراغا ورمل ع كلشسملا تر اسؤن ناديي اناد ناو شمل! لك رئراصوبلا ىلا لموتكم ما نيالا ئادىرتاو فاشل لوهغم اسس ةداس ىب يتلا مف هآرلذنال || |١ نإ ىلا لزيرانا رمق امد مسخ [ىيفن ناو مز امعرؤ انا تالا ينال عض || - 0: دا 0

 انطم عقرلاب عاملا ةدارتوزلا ةدرق نددت لش حا!" قف اهيسلل ىيسس مر اف مس ريع

 جر

 ٠ .ىوامجراكراوب د هركذ (صْملا ناشالا لص ياو ينخلاو ف ورك اهلاو ىذلا قم لوصول |11





  ميراطفتالا_. 44 « منع
 وا طعو ةرهزلاو خيرملاو ىرتشملاو لحن ةسمخلا موينلا هيلا راَوَجْلا 3 يكاي ةسئازل مفاد وشوريخ م

 0 اهو لعندت نونلاءسكيس شكو هلوا لاا عجارركُا مجربلارخآى مجلي تاكيب :أرواهارج ق هجرت ىإنودلا مضي سنت
 :.ب اراهءترهصي ىقح مما 0 سضنتاَدإ يصلاَم ربداوا همالظب لقا ف سكس م لكلا اهريف بيؤتىتلا عضاوملا ف بيضتىا
 شرعا ىو نع ىوقلادي دش ى ودم دهب هلوزنل هيلا فييضا ليريجوهو لعت هثد لع يروي لَ نارقلااهكإ
 سجل لاسم جلا لع نور تامسلا ف ةكالملا هعيطتك نعام دنع وب ماك فذ ف أم نكت هظط
 قعمالسلاو ةولصلا اهييلع ليربح نع ىار دارو مةمعز امك © انوي هيل عمسقملارخا ىلإ هنا لع فطع نينع يندم
 يثَملا لع ميالسلاو يواصل هيلع رهن ىاَوْهاَم و قرشملاةيحانب ٍلعدلاوهو نيبلا 8 ِنْيبملا قفألاب أهرع قلبخ ىقلا هتروص
 نظمس لومي تارقلا ىاكمنَ هنمأئش صقنين ليخب ىاداضلاب ةءارق قوم هنت 0 نيكي ءامسلاربخو ىولا نم باغأو

 1 سسك بسسس

 ةظع كوك وهام نإ هتعمكارعاو نارقلا م راكنا ف نوكلستت قيرط ىذه وبهم نبأ موجرم ةْمِجَل عمسبل قرتسم
 ىلعةم اقنسإلا َنْوْاَكَت امو قحلا عابتإب ُنَميِقتسَي نأ اجا ةداعاب نيملهلا نم لدي هدو ايي نمل نحياو سفنالا © َنْيلهَل
 أ ةيلاةرشععس ةبدراطتنالاةقروتتد هيلع مكتماقنسا قئالخلا 5 نيل كرش اكي نأ لإ قتل
 ١ نر رأَلادإَو تطقاستو تّضقن 10 ترتد بكَ ادا و تقشلا 0 ترطْلاءمَدلدإ خسر نطيل ل #نب
 [مواذا باوجو اهاتوم تدوأه لت لق ين ترثعب روما اد و لملاي بزعل طلتتخاو ل حاوارحي تراصم عب قاضي ند
 نيل الدب لم قروتعم ار سا نتلا نم ةرري مص تاظييعت

 ردنور ذاب ى ايدادتسم مر وتستقبل ميساذلاب سنك اراوبلاس نشل اب ست لفرق جلس
 نونلا منبر رذككل وق و رفلاو سمن اري ةدايسسلا ا وأ موجبلا ىبرلوق هلال” هرنوش هبئاذ هديا
 ومْعلال لفل ثق ن م عمتى فلفلا ف ترج نادعب ىل ايلي ىف عمت ىاروقو راما فكل منو باي نم ىلا
 سعت اهبناذ اب رعا امد موج ماس ني نسر اب ا بضييفكى و ىطرقلا فو عواشلا كلذ ورق كرر ول لا
 ىلا موججلا ىب ا و 17

 سلا عراوعلا فو ىرتالخار اخر بلا نعرخانتى ا امبوزع سرقو لف سلثو ل يللا,رظتو رانا سك ||
 لاقو انا نوداشم ةرايسلا بكاوكا ى لاقي دادابن ىف اهي الو بسيؤملا ف سفن ايبن ال ملك لاول

 اناس طا حس وراتب دك ب ضخ مراطعو ةربالاو لاو يريشملاو لعز رسما مولا | نإ سنكلاراوبباسننم اب مسن اذ ىف اعئد وق ازا
 اسف ةزولر ب لولا بلل لاريورتلا بسب ف لذو ابوك يتلا رجلا نى رطل ارح ر واس اَهاو رو
 غلا ل املا لو رشم ى اعلا لرحئاذاذ لش اس ارزرسن الر فل رع اصلا اهفصل كرف صر لابرلع يئرخل اهمال
 اسس بلكاوكلا ناب كاوا يف قلل صنلا دكر مفاد اذاري دارس[ بف قتلا كالفالا تاكرحو سكتلاب و
 ىفلقلا كره ل ع_رصنلا هكر شدا اذا ايم ناك انكر | سمو [مداريفلاهاذاو نيكولا عرومر يما حلررم

 مديل ري ورم ءكرتوزعمل هريس لع الا كن كو يسكر فلادامل معمر فريال سئس مخل اوى هبار وكب
 رانم عرتاكا كلف ىف ترج نادعإ ىاأب لرب ف عبرت ازرق ب” نيل كوس يعرج ئ ع
 راوقد قي ل لع اعلاوس ىرببس  داؤا اك ىجارركذ ار وق حرراشلا كت ذررقا كل والا ىلا لأنا
 انيب لق تفس حورا» سوف اوبب لدا ىلا جرربلار خانم عروجرف لسحب عر دربلا ىا لوا ىلا
 - سلا منيا !ىرت ثاقوا نيت ا ضاطعملا نزم ىلع عابشالا فلاياديبدوابعرجر ناهبؤما مثلى
 قزلارثوب وم رس لل فواؤالشصولا نكن سدا ينل سنك اكل |ندادتسا عضوم ىداسس كى رايب تك
 مسقفاول لوا لوالاورارمالا نو ريداوارم لقب ل بتال و هك دروع ناغعا نم هزت
 ليلا ين لاذ و (القلا قر سعسلا بغارلا ل اتو قب اذا ليللاو لوسي اذا ليلو ىلاوئر وق
 ناكن ازال رب بتال تنس ام لسن اذا حلا وراوق جال لب ىونعملا ليشمل نيف لزب ضو ىلا
 0 قوام” واهي امض هرايدارإرلا ناكن اوراشلا لواانبو ليثلا لواومأايئاوإلا
 اضن لع دعدررظ ل بق اذار اشيل عبتلا رب فص و توب |نمر طل ١ ورم الاى ضنك 1

 قرش 0 انك ع رولط عيل نز مده اهنا يسر الاب ضم 0 ىواصول
 ضنا |نراوتس اوبوا عري هاما لسور اؤتراورث ونظر ارشما جوملا سضنتب الا نا فحم انوع اراهين يحي
 عربا سعت لو زاجلا لير اسفنت ا ؤ لت ميس روي رلابق اب للقاذا عوجلا ناوي ضنلا عرورتوبب و
 سب لزق زلاو؛الررلا نارقلا يطا زوو ممالسلار ا لرربم ىلا لوس لون لق جلا لو

 قل المو ووسالاريام ا نمطول وقى رقع لسنا دايت نس ناكذ ىا قوق ىزز وت تلا كرام
 ضف ل ئتاصقا ىلا وائتلا وفرح نيب_رزخشنم السلا ريع سم ملكي سيب عب ياو سلك ثداهسلا ىلا رعضر خص انج
 فرطم اور نم عسا فر عصي رالا ى اءايسلا نم مميز داو نك اهاومتس (ؤو ومب تميم عا ص زاورشسلا
 هلل بهخرب عمناما هيرثتو مارك بنامىا اك ىزارت قلل ىداصا
 لعاعلاوريحب#ن اكم نرقثل وتو الاو بسن (رئالخ ف صولا لصاو نيب نس لاعومف ىارنعي نلحق
 رزرملا نبا هادرازكق رشم ا جاني لعالاوسد مئوار نم راذ ليلها يطتى دوق حلال لمت م عاطم ف
 ء سلا ةررسلارئعدروس ل حاراررك نا ل جربت: بك انا ل اع نيا نع ىف ار طما ىوز د رباجيو ةواتق نع

 م ملا م ىتولا كري (لسم ام لك ضم لوظيل اف قرني لوقنلا لوديقم ىلا نيا وق
 ثياتالا ناش ن ايعإ تايآلا تقيس قش مر/ل وسل وقل نإ ىذا لع نطل ة تلك
 علا[ السلا يلع ل رجتو سو دي بلا لسكر ذف قالا مااا رديلع اهسقندبر/ ل وعبد لوقل نا لعبت
 مأرسرلع -- المن مود مدر ل وسر لول ماروك ع انمي: نوط ار شنو رت هل 7 هزل

 اضم زل هما دوم وف شسدالا و ءاهسلا نب ىلع و آد نيرا رعراغ ىف نقاولا َيشرلا ىب يقرا هزي هدلن
 سمن علطن شيع نم قرشملا ف ناكل ى قرشملا مجال وقو ىلا عرس دنع ابؤهار قلازيرؤرلا ىب لبو
 رو قوررتلاى ا نظلا نيران مكاو رتل ن بادورك ىب لدمج اءطناب نينو ملل ا
 . ىا لوقو مونى ادانملاب ةراق فردت هلع لاب لمت اوبر نطل | نمل يخت ى اوان علاي نيف ابا
 6م ولاد اتضاو ناولعرطعز واي حو رتعام نيب اكل ممن كرمك لو رو لالي لت لفى اليك
 لس رق الاول ما ظن نم ىلوا دركبلا فش ومنا ارناومولثك مد ازللا ناااهسرحا نررججو لدا ا درعا
 نر ريإ نونا زيني اف وق حلل لمت ءابلاب ىردتي اراد لي روتيال هاندم امو لنا ن اف بسيفلا
 رسولك اونا ركا ولن يونج ووئتبس" سيت ن كاست يرى ار سضحلا لانك ندوب ذئب صنم” ناعم
 ىواما#ب ب تن راذ اولا ٌقلررطلا ازب ار روم قواها قلررطلا لرت نك ل وق كلك لذ نئربب د
 رست اصمرايلا و نابالاىاءايلارايضاي ضف نصوم ن اهسايو قا لاني اءاشي ناراوق هلا

 ار سبامو يلبتال [تسانمإلارطضفالاةروسل و نكس عترال بهي اعالا بسر ق١ ىرئع | زي و عرس اوا
 ةراتماراشمن الاف ئازلا ىطقاستو تنعقف ارزوق لس ىواص» زن ايلا مدين لحس كال ةرمال
 ليه اخ افراذمنالاوب ورم ناول نم عشر لمرور هرشملا او ىوطو ا الس عطر وجبت تم بلكوكلا كاذال
 و نثرلاسرتو وما لل سب !ىزلا ىا هيارت بظل وت هلل ىواع»» عينكللةرا تس لا قيرط ىلع
 ىواصا» جو لع اره اطء لصرالا نط اب ىف ن اك امام
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 نال الج لك ةربتعمل اس ىلا نم قربي رض تس ايري
 مح'نالاو ل صغت لإ لل تل ظ

 توب زر تورض تار مرقم لشن ناين الا نا لع ادراتلاول ذك | نبا رعت لكى رن تول ]ذل مث لس ىل رجالا
 هه ىوام# النعت عفيه ]رقد ثعب اذاذ ةواتْسلاو ةواعسلا لبا نئزنا لحمل ايلاربااللع
 دعاون ذيول نال فعلا نزعل ياخد ةايلا مولوبب دوق ورهر لا ىا تاكا هزب تقولو
 ذا تدرك ئاواادمعت مح ةدرحم ةضزاال قث لذلا نيب ل صن! وا نمو ىف والا يغنلا هأرسبم حس دتم
 . ىا ترطاور وق وزيعاط نم تددم امى! تدق ايل وق عسل لج» ىباورلا نا | نت ىف ام ليتل
 نيب ل مطلا ىلا ويقل نم سرجرلا سدر ا سفن ىلع فبل تالي اننا ىفو لرلوم ل ضي طن تلرتو
 انمت رنا اوروق الن: يزلا بسك جوفل ا ىف تنغبلا ترا ايوريسل وا دلال امعالا
 مدمن را وريف نإ تدق امروعسن الو سابع نبا نمو قداقو مرت نسرررك ن يريم هادرانك مت
 احس لاو ورب لغو راتب الا عصوم نم يطتسا ام لعام رلوق هديل # لاا ابر عب لمت رف اص
 بيب ا تلك وري اقعن/ لاو نايصمى م لارجو نورخ ئش ىلا نحملاو نبل او ناوبتسسالا حمم
 لاروا ري تسل وق يشل حرفدا# اهلك ف لام اةرباشت نم هزيم ن ولبجس او ىباودلا نمي
 تق او رعب نع ءانمعالا الردم زيبا لح مو لسرحتلا نم حسو ا نيتي ارعا الو ىرطالا نم لوطا
 فدع نمو وأ يم اننت قلما لرد ترش تل تعا كمي: لين [ضععا شنب رع ىئاورشملا نم
 !رمارصوا هيف ز وكيد ةروبثى ا وق كدت لا» ماسدب ليصل لظو لن روم ل لفرح ىا
 ..... تام لطم اكرافلاب يم الماكر ف طل لو ةروصل نصر[ شو اذب ل ةريزرم امو فليكر لحي نا

 شقا ءوج ا روصا نم ةروصى ا ىف فيلر تر هذ م قسلاو فل وف وقل نايب افا. ل
 لمينا ىف الا مولاو روك ورصقو لوطو عزو نم ريثم مست ةروصى لعضو نحملاو ابءاش ىلا
 خجلا اق ليروب لحي نا تل مل اروصلا صيف احا لوك ام بلدى! لاما للف دو ذك
 3 0 '('الطتاردصارلف / اوفس لا نعم كا ىف ناب لصرتعس و موري ضدي لو نيل وانملا ضعي نا
 " ةدئاناف ءاش ةروصىاإذ كيرى: ليلو يشل عا» اسريت اسف
 بيس ولقلال |ىنال ماب ناكناو نولعفل ا.رلوق و رطنو ن ن وطئ ورث لك اعف نرسم رق
 بلير ارسال بفش فو رشلاالارل يلا تابؤملا نم ناكام نال عرداو جب ا ل اوفا سصوصتك م امرنا عرداوج او
 ل قرر بت ن طاب نم ناك هورس ةل د ويكو نرب اطيب هول راو: ملرحوا لاق ماظن نم ناكأ ف نيوتو لع
 م ادالا ل اكد ىسنا اس غاؤ احل اصاطم الب ويكي شدي در هيلو يطا ئاررشل اصل نور جيم منا
 بافاذا قل روس ناقتي مروعس نا ةفنفنلائالملا وس يدك رعشبركو لك شفا لرد ىلزفلا
 ريزلا ىلا رطتلي بلقتا ماد امو اني ءلتخحلا نم ان يكل ابروكرنلا ىف فياب زي ب روع ل لذ
 راكد صال نوبتتلاءنايبيف عصرش إلا يعنى غيراربالا نا لوق حل حروب لنا نم ضروف
 ميينطلا نمالاع نولي نانوهسسجلا | واصير وق هيل سمين ابراربالا ىزاهيل ل اعالا نويت لت
 هسزوتجزدرله زادنا سايث ابن وس اقيو وق فل +٠ اننا نوكين ادري وتو ثار ىف
 (ايؤتسا مساايزل! بارد ١ امد لوك هه هم اول ابرج تورطت ىا محل ١ نس رماو مضرو ىورين ايتيك

 . لوعفمط ارسم ةداسب اور يبملانس نيرلا وب ام ل7 لوا لوعغس ف اكراو وره ل اردا”ل جو ارتب
 ةرشو نيدلا مولر ميل اردا شى او نحملاو ليوتلاو ريحت لاو راكنالل ل والا ('اهفّسالاو لالا

 هملا م/م

 ْتمَنَداَم ةييقلإووبوهو تاروكنملالط ُكبِقو

 رح لاس قلخما ىوتسم كلج كَم نكمل كادعب َكلَح يزل هيصعىةح قويا كيري دَرعاَم فاك ننال
 2/7 يلغهلا نملوط الجرو ادي كنتي ءاضعملا بس اذنم قال لتعم كاد لي نشلاو فيفتتلاب و نمو ءاضعقلا

 أ ةكياَع نإ :لامعالا ىلعءازجلا نيلي ةكيرافكىا نويت لب ىادت هلداوركيررتغالا نع عد ّرك نبي كر ةدئاز
 و نيقداصلا نينمؤملا ران هعيجج © نوعان نومي

 ءازسجلا © ننزل مي اهرح نوس اقيو اهنولخ دي اَْدلَصَي ةقرجران ويجب راقكلا رهبان ةنج تجي نقيم هزاميإ
 موي وهئاعقرلاب مويونأشل مظعت جنبيه م كدت © بيلا ميام كرلعا كرد امو تيحضب ث َنييإَوي اعْوُمأَم

 عروس اينرلا فالخب هيذ طسوتلا نمدحا نكمي منا هيف كيغلرماذل ن نيْ بد
 ةرك يو زبه يت اري ةيانوثالثو تس ةين سمواة يك كيفقطملا

 ملاولاك ىا َمُهولاكاَدإَو ليكلا 0نوووَتسي نيكل نمىا
 َنوُوعبم ل6 كبو نقيتي نكي جوت ماو يسال نزولاو!ليكلا نوصقني
 6 نبال ٍترِل مهروبق نم ساد مْوَقِب نوثوعبم هبصانمويلل حم نم
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 لي موي ةميقلامويوهو كيف ىا ةهروضعم ويل
 راَئْلا بيكن إا3> كمئانجو هباسحو رم |لجؤل قتقلشلا نر ا كاد ل

 ا

 لري وم لا توزع أرسدير يخوت /ولوب فا لوق < ىواصا» |نم م لعاب الارب
 رة لو هوكد لوملاري شنوا نيدلا الرب نوف اري داركو اراغضاب نوق ابلاريعنو تيدلا (
 ننلانا باو اذ مرو نا ن وكي ني وللا س نلا لعمب نا لاقيلامع باوتب لا ريعفنملا نم اني
 إال ىداموب صاغ نزابالا نوال ليك ذكع سس افشل او ل لمس الاب للا ثوم
 ا ابنا نر اكان ارعا /وبملا فك ىف ىل اوت سلا كيال يللا لول ادما نك ل ىئا لو
 لون رامولاو نس لاكوز اه يصنول وءاعو زكر ارثيالا روسو أرب لمه( ل درر هل

 ال ديوك صنلا هذ راييخالا ناك اذرعموااذاضم نان اف بصل ازوكمو عبرا فاضمريغ ناكا فارس
 مالو دوام ارزنىا ايف انس نزووا لبك زهالايةدقتاو صقنملا ولم اوورهريغفطلاو اوفا
 ةرخآلا ل ماش ٌةرشب اخ ىاباذع عالق هلللا_حوومن نت ا|ىا نزلا نوو

 نال وأ امفورعث غل نا لس نير تن يتئرارفاكملا مين ى ومس ىلا مج ىف اول وق د كالبل اب مال امر
 ا لايثكا نوف تسي س ال لعاول كذا وق داصا# ناائتلط ال بولا ناب مبا كيو
 رمان يفاو موس نوزايرس انلا نم يلاب اورتضا !ذا قشلا ىف !ولا زهخالا نع ةرايعد رس لاو ليلا
 تلرادملانم لذ لكل الردل نم ناكس ىث لدي مسدلميف لعاتدو مرضي ايت س انا نم م يتلا ناكل
 قلصت ا ابدع/ تواردليف أس اننا ل روق سما م هلع ونس ىددتلا لاي نين ل كليو
 تذمر نب ررلتلاو مم سيفو تسا س اندم دلنلا لا قيم ارطما لاك انبب نابي نمو لمسواول كاب
 ل ا ةنوف يس. قعس وم ليش وا لوالاوريلع و رنم تدلتلا لاقي نم عم مليت ميلا
 نازوكو كلو لك ل الملل نم ناس ىف“ ليا مسد لع اىئيد ميرفي ل ييسكا س' يتكأ ناك شتا
 غلا ايار د ال سس انلا لع نوف وتتسم ىا رع صتلا اذ ال لعفلا ىف, ل حملا مرتو نوف وسيعب لح
 صن لكن مير ينث نا ىلا كلب دانا مهاولاكدلوق حلم لم رب نضر م و وامل نوف وسيف
 قد ا بما: واوولا لوم حسد رين سئلو ماللا قهر عيل ضم لحطلار يلا سرحت اوداكر لوتفم
 وطنا مناك فييزؤطملا لرسجالا ذل ملام نر يظميب سيب داكن لا لئلا نطيل زق تلسل
 نورا ىا ن يقا ىعم انرب نظلاو ن ولعنيلارع نوي وسم نو وبما [ئيك نون مل اهب سضبيطللا
 شعبلاب ن ونيس ال 000 0 ننلا ليو نزولاو ليلا قف اوصقل اءإ نقل او و لكننا
 ةزمب نا نعي رول ماهؤّنساروق لميلر الاباوزفاي و نع اوثك»و اورمر تي قص وونظ ل
 نالإر ضم ارا نصير وق بكار يبن عزي الا سسيللو ايو بؤ انلا ال لم ل را ( | نسا
 رورتلا نعمن لنلا ليث و نزولاو لكلا ىف اوصقلاا نلاول ذا شط وا نتقبل ىا نييخسلا نحل نلنلا
 نيففطلا ٌةراشا لئلواو طوعالاب اوزماي اوربي ىو ونظام ثرعبل اب ن يرويتست لاو اين ى نعل و

 ديل ويل لك نان لرب روق - ىواص# رارشالا نم مب هدرارب الا ترم نضر مرعب ىلا ظن ابّلا
 عروبّتلا ىف لاىلا وسب حبرتلا ف لعاحلا نافن ول وعم بص انف يصنلا لك ىف وب هدو اوراحلا نيل ربزنا

 ىواصا» ل اهلارارك تين ل لربلا نالار دم ىا نول وعبيربص انفو هللا لو
 قعملاو جو عيد ل كاسنا لشد لقاء ل ماض لاذ فن اسم مالك ل كف ىااتعلوت يطع
 ىواصا» ايل فئولا ن والا زب ى اث نازييماو ليات سك مريع م7 ام للعرس ا ]سب
 نوف صل ورثاالو نيل لاسلل قس مل اذا الا لصكالو طئاور ثلا ل ءانغلا وب دوصقلا نان هع
 ايلاط ورع ى ا شالا ناك اور سلا نع لمرعشو يجب ماكن آلا لافرك ذل! للا تانّسلا راثألاو تاؤصلا

 ءاّقب نالركاف قضم برقلا للصم اذا مذ اين اذو للاعت ئاذ ىف اوم نوكي ن اون برقلاد ارتد
 ْ . اور رأزملا ىف قغل و مرني لب مرن لازم العر كاذلا
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 مب 3 ا لإ /م امال اك 006-2 لارين 0 اها 0م 6 تسببت معارف بوم باكا نيتروط سا( بس كوب كارافلا ب امن ارلوق نر وأ لا 010 ىوامرب سوفت راو ررتمولخدعلاثلا تااينلاو دل اولا لامعا ةرنكبرذادتلا| | بر اسلم نادم لع نم ص سلا( رقرء بانكداق هي سس نيزك دباسلا الان
 ءطماعن عب كنز رج ةرأل فراري الا مارك اعت سلا دكا 21111111 تا 0 - لكنا ةيسوافلاب ناد لوقت هكا يش يلع م درعاو حرص اك ة ريرمواىءا نمئحئرايلا نا لا يش اشم ىازوت هيل كل حرام نجلا لبارعاس حرز د اؤرص ا ا ا 1 لا ا دعت "بسس باشلا 0 ل ل ل ب اممئا ىرثرام ىف' قون نم اهتالر عفو اذار سموم ىزلا ريس اب يس .نديعب نول م 0 00 لك / ؟نوناحب لاو ا
 نياق ىفإلا نورا ريشي ارق هليل ىواصا» مهول وفن نين لست ايندلا ىف محد اضكل ريليفلا نير لضصاى "الافاضل لكس " بدن ى ا م”ولش لش نار لب لكمتدوقدمو نتن

 اىلاىرخا ىف ومالا نيل وا مر سوما نوبي ياورد لقول لمي إل ال ال يد ل مل يلا وكي اراك 1 ١ : 0 يلا 0 0 ّْ 7 / ردد لع وعساو عرفو ب [نافر اووس لل بلق ىف سسك (ينذ بشر !اذذارربعلا نا ريل ع اهيزطروعسسو اهيزعأدب نيدلاننا شيررلاىخ مرير زيستسالا ىلا ل صولا هلم عنخ نيللى ١ 9 ا ا ٍ 0 ا 2000 لاو /ررب لا نك [شلا_ حد ىزنرزتلا درعا ىوروو مند اورد سد اوورسءاساكررت ىرطلا_ نيبافاودقناوو مهلك لامر بغتاب صعب لإ رنصعبثمي نازم نلاوراشاا بمياه اون جلاب 0 0 ين اوركريب بلت 2 00
 ل 6 ا 0 2107 - 00 9 مي 1 بل هنئدزوراظاة مقلم نزلا شم اركذ ىزلا نارلا زفر بلقردعت تولت
 0 7 ب ُ مل فو فم طوكر 0 ا 58 يه داو و يص شمركروا لونج ضنلا ب يطل ومومف مشل ارب كفوا عرفا لول لا نلوم زم ركن 4 /لاقفانانردقٍ يؤ انو مر نوري ذولا ننال ليدي شالا

 نمارلسرلامأ منا لارلاو ليذاول اهئ لاول اك ااولاث واول ينام اووسااوز قل لس كس | 0 2 ندم ليد ار زا روم نار هقنل“
 بل اصمىلا مودع قتررت هلسكك ىواص ب ملا عامل اجا منن ولقك/ ناو ثلا 0 , 3 بوكر فلانا ماعال رخص يدزتل مسا نويل ىو

 ْ وتكمل اع! شرعلا سكت داب اسل ادايسلا ىف نيم اىرفرمداربلا نمو ناك وب ليقوروق صل ارمني اندرق حلا ٠١ مريع لاوحا وشل مل عفن ىاوريسضفا حر الصااياورماانا لب كاأ | "ليحل صر واصلا ايلاف نيل اهرفر مورا دباس ماهم ف عرفرم نال ادي
 روس لاه نعلا لاك لجل اوم يس اهع نبيا نر يع لاو ملا شرما يو قر انو بصك ل اهو رمي

 راعسا ىف م اكرريرز الخس ب الؤازاجم انبب لعاسلا (رّمول الد ّييملا لري ّصَتر دهم ال و نوما
 حزرا» (' اري زرادلا ىف زوكب ال



 0٠قاقشنالا مم. ة ا

 ءاىضآركمهنم نوكعتمف وبن عيمهوراقكلا كامهلزأتم نم 6 كوري ةدجلا بآل لع 6 نوكيا مان كتل |
 لقا 0تقخم عير قاقشنالا ف كعاطاد تعمس تؤول 1منلا5إ + زا نخاف هي ووبشعو سمخد ا ثلث ةيكم قاقشنالا ةدوس ةنؤكنون'مذالل ىددج بن لاين ذسنداكا [؟

 لا قوجلا كم اًهيِؤأَم ْتَقْلا هل بجالو ءانب اهيلع قييم لو ميدالا سيك اهتحس ىف كيز حت َّكَم صك! حيطنتو عمست نا
 وحوار كلذ ىف تعاطإو تعمس ْتنْيأ و هنع 0 ترو اهرهاظ

 مراه كنان هلمع نآسنالا ىقل ويدقت 5سعب أم هيلع له فو نأ دييلع
 همام لا لاما

 سو جس ص عم ب. جس عم يب يو ع همس

 اما ةهايقلامويرشو اريخ نمروكذملا كلمعق الما يل حن

 لط دو ”مورم
 فطعااوواذاباوجيو ةمقلا موي نوكيهلك كلذو 0تقح

 تيوملاوهو َكِيَر ءأقل لإ كلبع ق دهاج
 5 ص 9 و

 0 هيب 9
 ١ ريب هنو رع © بخ

 ثوايهترضرعلا دعو كله باسل !شقون نم هيفو نيدويعملا ثيدح قرف( هيلع هلمع ضعه ايس كسا

 وود
 لْضيَو «اروثاي هلوقب هكاله ىدأتي ناري هيفأم ةيؤر دنع وعلي

 ظ تي ل ل ل
 ءارو كاربسب لحن و هقنع ىلا هاتمي لغنرف اكلاوه ©« يلح ءاَرَو هين ؤأ نم اما و كلذي تارور م ةنجلا ف

 ةرييشلارانلا لخري كاَريِعَس لمع
 ____ كاد دي امج تكبد تل تباواشن رو

 210 3 ط يرودسص ع. ذك ردا عم دموع مارا 58 هع ا
 نإ نظتإ اول هعايتابارطب قارور ماين ىلا ق هتريشع هدأ نك | مثاللاديدشتوداصلا متفو ءايلامضب قءارق قبو

 0 هنا ىافو نهاهمساو ةليقثلا نمةففع |
 ١ + يفقد

 0 ااالكااا جه با

 0َقسنااًوإِرِمَقْلاَو

 نان البلك ةروتعم ا جائت نم ةريي م تاتتديلتت
 دولعم يا فتسالا ولما نول ن ازوكتمارانكلا بو سلتل

 لن ول وعي ىال وقل ار اينما لمن ولكن ازوكسو ضف ل | ]ءاكسارعب بصن لح ىف ن ولعن إليقز يشل
 م

 بوال
 نومي دعسرا ليو لاذ” لشد اذا نيتؤملاب اينرلا ل ميك عاوز باى ادافللا بوأ لب نحو
 لل عيطوم ال فانتم اوبن ليشو نور ظن (بضن امل خرم لب عطصوم نولي د اونكلا ىزج لب نورظنتى ا
 ىاياثنمومواوزوتواوسا ىار وللا برأ لب ضب ن نسؤلا ضني لوقيل نعم او لوفلار اينما لوم ليو
 ىإ :تقتارإق فلكس حوشلاورزلا فل عتسو رالي اقم ىلفارهعلا ىلع عزي اب باوثل اذ عت
 وموت قل ىواص ا!” كم للا لرسم ء ايس ا بس ارب ف ضاييبلاو بس هانم حركي ارغب تسع صفا
 مالم اسس ريزرلو فلس 1!هاييئالا و ءاطالا نك اهيذا تي ناالا تئذال ىا تعاملا
 الار ّماعوفررب اه نير هتيتس ملاح ا جرزخا ل مج ال ء ان ابل نطو ضافكاو عرار طن طسب ى ا
 رلجاوبد ىلا مدالادمناكروق هه لك رعبدق عططومالا اذ (دآ نبال ترمب م ميدالا ملا(
 قراوتيفىا لبجالوراداربلع بت موزوق ههشك ىداص# ىوتساومس اور يطال لكل زو اذان
 ميالارم اظو امني ف لما ةزتكر دق عنبوم الارشبلا نعال نوب | قايم[ سل العر ك لخلاف وقول اريعس
 ىواصا» ل مدالار يغض رالا لررت مول يآ لرب ىرخا لضراب ل ديل كيزكس يلد اًساَقِإ حمدت ليرالا نإ
 زونكلا حرفا انيالو ةداتن ع ازرلارهعماور كذلك اهرباظ ل ازونكا انلد لولا نياق عك
 تزلولوق تدل نيل كوب سيقول نيل كن وكيز ولف لابدلا ني ىف خراب ءاوروامل /ويلا كلت
 لاري لع لد توزع وت هش لكي» لعرالا ىف ازئ وءايسلا ىف ل والا نال ارسل! تو امبرل
 ادرقيركذ اب لحسم يف ئاززا ل قو ةرئاز واولاو تنال تو ضارتغا نارنال اامبرا ايو ريق اضرياوج ليو
 مل هيلث نياك راطفم الاو روكا ةروس ف رمارب و اوكا تنزع سلع اس ضن ادع ل متو
 (لورسالا ريع نبدوس لاو و نس دا ليك ةداتك ريعسلائربو فج ايوا نا ل ممل! ناسنالا امهيااي
 نمل علا ىف ىضتلاررجب رولا هاربا حر داس كلا وق لل ىوامعا”دانألا عرب ل يو فلغ نبي ىلا
 لقتل ابرب اجيىا ورم اطى ملك رئي رقو لارخالا تمور دبل ارو توم اوبس روق لل سس كاسر غذا حرمك
 نول, ناورماطميل_ريسلاو عراك عانوطعمن وين ازوييرت لوتس كا»» عاس كير للا
 باب نم نولي ل ال | لوو زطملا كو رطملا فيطك ياي نم ن وكيل والا لحي اطل سنان ىلرم أ شيرت
 حرا ناالا حرر اوم كرمالك ىف ال ىا برللاراريؤر يلوا ذا باوتور لو لما فطع

 ٌقاط ىازومل لل باوأ حراشلار اسارقورشد ارث نمل مر كرازتد ]لاف ىنتك اكاذ قالو ولك

 ًاهرخ داو ىلا نم هبياع لن دان عمج موسمي لاوس مثلا بورغ سعب قفدلا قمح ونه ص نقلي 2سئازال رمق لَم
 نيكل ضيبلا ىلايللا ف كلذو كرونوتو حماج

 هيلاهعوجرب ابلاع ن يِحب هي نائايير َنإديلا حجرية آي هبر ىلا عجري
 وروقو

 اثمالا ىلاوتل عقرلا نون تف نح
 لوس وصوم زا ايمو م مب

 ننوبكرت هلصاسنلااهإ

 ندب الخ و لت ع تتلق اذ نيرع يوكل لقتل ! نال ليعلا نحمس ىلا حرر الم هيئاطع ريت نايملا ترانا ريف 9
 رمى لع ىذ برهم اها لن ريدا يقل فرو ررا» نوازج ل ري اسي ٌق الم ى١ فضا ضمور ت
 رثسواريف نب ف فرك ازجداملاذ رونق تاق ال طيال لصوت و علك عردكلا نااالا حرملللاءاو نم كرمال
 للك لس ىار و كلش لامعا نتن ايل ىذلا بالا ةائاط املا ىذارلا لاو بمهطخ
 . ققاطاك اف انعم ضع لك( لكلاو ليخلا حمس ىلا حرركلا لشرماهرمق الع ننرينعلا نا ىلا كك داشسا
 ل21 قواصا» مرقم الذ ّق الع مير ال نيم او لاى يملا لح ارباع نولي نا مد هداج رياصت
 ءاطلانعس اي مث هزي معلا ناووزي ام ءاطلا نا ضرعيورلارعا مرت ناي ىزم مرت وبر وق
 رو هلظك ىوامم شم انماظو بج اسرسيف رشا الر يملا بارحلاو# اول سيمحملا نم زواجي
 برع ب ازولا لف شكو نم لسور يلم ردا لكى ثلا لا شيش اع نع اهجرفعا نيكس لا شيد فرش اك
 نحل لذ نكتب اسحلاب سيل لل ل اقري اياسع سس اى ومنت لوي ملا سلا سدلّمف تسلا
 رم هنك درو وفخ و وانك يس زاردزوات رك و سرتهلك لاب بكب باس ان شو نمو

 نياو عخرال ةارق ن وروق جلس عارم ا» نورو رو جب اب ل ل خن لوق 4
 رانلان لافدالاوب د ءيلصتلا نم ةورشملا مالا و راصلا م ورارلا منجل لاشي من للا ؤرعاع نيباوزك
 ينك شلل نضر س اببع نيالا معبل اي ابي ناكر برى ا عمربن ل ىار وكم نا وق يهل نيل اكا»
 باجل 11 لع لوق جلس ل رار » جال ىا ىروت اهينبل لون رب ارعا تعم ريفكت سرع ام
 و وج نرارب لفرع كر ال ى رمال وق يل كراس » نر ارو نل ْن قتل اروبا
 ل طرع نيب نه لام عرفا شسلا يسوع يف الا ال قزم اوبم لو /رالعا/ لري امين
 فسول و لاو ىخ املا و ىلاءزذفا رب ولم ابع نبا نع م احلا نب ار ورع نبا نكرزنم ا نايا ىاورو قر ايلا
 شلة رمررب يلا نع از لاربع ررخ او وربعو ب اقولا حرس ىلاكى وتفلار دعو وع ىلا نع راوروبب درو
 | قسولا قس ور للا» دلع عمر زار تظو ركن يريسا ىورد مفيؤم اى ا نكر ومش اوم و نع ايبا
 شسوامو لاو ىل اهنرزوق ند رلد./ن سو قس وررق لس لوبد ام لغد اهتجال لم لبق اذ رجا
 ٠ - رام»
 تاعتاو اب حت ازكي وقكاوم ماوث نم تسسا نورك و رادازس عييسرافد اب تضم درلرت يسع
 ,حرورا# ًادايمن لاو عراهخالاب قرح

 ع 2



 هاما ظ هفنع

 راقكلا ىإ ملاذ ةم ايلا لاوحا نماهدعبأيو ةايحل مث توملاوتقو لاح سبالاتع 60 قط نعد نينكأسلا ءاقتل ةلواولاد
 1 رو يس سمس ب سس بو سم

 ال مس )9 و سس

 م4 جوريلا

 5 نولي ال نازَقلا هيلع قرف اَذإ رحهلامو هنيه|رب دوجو عم هكرت مهلة بح ىاوا ناميالا نهمهل عنأم قا قأ نووي

 رمل هللوةريغو ثعبلاب يونيون لب 2 اهعال ةباونموؤي نأب نوعضخ
 200 دع

 ف جيو عسي سس هد يييسي بيوس بيسي

 ل آ 5 : م م ري

 ريغ نوم !يءلجا ف ييطلاول وع اونما نزل نكل لملؤم نون َنَعِر مهريخا هدو ءوسلامهلامعاو بينكتلاوأ

 5 3 5 هيف ي 71 10

 رشكيا نم مهفععو نوحمجي © نوعؤي
 س(دورص يف لوقننزعالا

 ار: آلا غيل ار نش هيا نورشعو ناتنذ ةيكم/7جوربلا رؤس مهلع هب نمييألو صوقنييالو عيطقم
 1 رب حطخلا يعم" لام

 ايو ةهقلا موي ن ِدْوْمُجْلامولاَو ناقرفلاف تمدقت اجربرشعاذثا بكاوكأل جوملا كباَذ ءامَعلاَوأ
 همي مسا سنسلل 0 ا ا ا ا ا ل

 ّظ 9 ١ السك

 دوم ةعمجملا مدي ٍلِه
 نمي

 باوُقتو ةكّيالملا» سانلا”دسرشي ثلأخلاو هيف لملايدهاش قاثلاو هب دوعوم لؤةلاف ثيرلاف ةثلثلاتمضانكةنرعموب

 هيف لقوت ام ثِدْوْفمْلا ناد هنملامتش |لدبر دل ضردلا ؤقشلا ثوورْمالا لضا نعل لية لقل ىأوردص فنه مسقلا

 نموا َنولَعْتاَم لَعْمُهَو قدوم ىساركلا ىلعدو سهلا بن اج لع اهلوح ىا اََيَعْمُهْذإ
 1 وسم يبس ول ست اح تن سيجما

01 

 _زءاقلالاب مهي نعت نم هئدأب

 اياعشو عوقو لبق مهرحاوراضبقيرانلا ف نيقلملا نينمؤمل اغا هثدايحاىو يروضح كوم مهناميا نعاوعجري مل نارآنلا
 ولآ, و سدو 5 و سبووهنل ا. < هلخ 9
 ذكي نا الإ تهتم اوف و مه قرح اة مث نم ىارانلاتحرحتو

 نإ مهنامياالا نينمؤملا ىلعاةكلاركلاامىاك ٌلْيِعتْئَتلكْلَعْمْداَوْ'ضْرالو
 نا ال لك ةربتعمل ايس ئتلا نم ةريي رم تاّيرلعت

 نم الام ى امنع ىرط للا عتر وق نمو مدرع لاو نبط حرارلا ف بط نع اًصبطر وق فيل #-
 قيطلاو لوملاو يرسل ىف اّخان ب اطصرعاو لكن اذ لامرعب انامل وق فلس ٠ اصلا مل لاو
 ةزواج ابو وانعم ل سدر ورعب حان ع نا ىلا تراه ارماطك وري طيب ال ىدازل قطار امور قل اها
 لامل ثا ز دامب اقيط ىل (قييطل فص ق بث نك ل مو ىنعما لام ان ايب نوبي نايريلع ملا( مزوكب و
 لو ىرادرلا نم لب ابو ىبواىا توللاوسو زرق قللس لولى طلا واجبك | نيك ار ينم نم

 يلف قوات نر يبت نءريك عررطتا تسلاو ىصلاو رقفاو خل اوا رمل اورهكادرفصملا لشم نم ل امردعب لاه
 لك ىف نرفوكك وب نر رع نمريتنلور اذر لل راصا الب ف ءال لراصؤاءافد ف نيرلا بح اه ازد لاك
 معهد عمت لاقو سابع نبا لو نبال مايا مرو 7 اهل فوك مل لامع لع نس نير
 لام افوق تيطط#س ىوام»/ملاوتاوراذبتن م نس نيب نحل اليو جشم ب ان مالف مريطف
 ن ام اش ئبجوملا راو اد مايا مول لاوتا نم لستار للعرب اور اكنالا نث اب يلام بيرل د افلا
 لم نكد ةررقلا ملل لاف لع لري يطسلاو مي ىلعلا تاريختلا نا 24 اي نال غ اروملخل
 نوره الواد مزاللا عروضتت ا نم ن عضم وق يبل ؤاصا لداهمن الاو ب نااميالا مدع
 اوم جبس نلا مذ بحي نادلا لب نا مج اهزارجال لوق لسكس لال انعم ىف' ةريهس اذرتو ال
 رماواما بص ف ءعيطت ةريننلا ىوعد رك رس بزب اوس ايي ! مناك وكب درع اهسرشط ن رطل | زاجئاب
 ةداكد مسام ل ايع نبا نكوو اىولا ىف نما عموم هر اعيالا نم ن وطول إف كسك حرور ا ىب اونلاو
 وجاك زمان م يلوم نمي لو زوق حل لا وار ولاوفكلا نماكا مند درص يف نويت نورس اه
 ص امك مائلاو ايراو الا لو ذر لوقوع اكل وما موك ارب لك قبر ولف ربما انشا ىلو اولا

 عر عروربلا ةروس روف هل # لا» ىرعبلا نسحلا نعى اوس ابيع ني ذ نعىدرم ل والإيضتو نا
 ىواص#م رت نل رج اه مركب دازلكلا ىزا ىلع ميرو مب اهيا ىلع ن نمؤملا سيب ةروسل هز لوزن
 اررومظلاهورب تيبس وبسلا كارلا ايفر قلا لذ (نرلاو قرطما ءجاصىا عروربلا تازرلف جيلا

 ىواصا» هرومظل ىلاعلارصشلورع يقصر اع علا نيرم التل رمالا لصالا ىف عربا نال
 رووا دايم لك يسابوإطاور عقلا حربلاو تارايسلا اميز نب امن الر وصقل اب سمس وأ اهريرشم انا كولا لوق
 ازك لالا ل ينلا للغلاوا ةاذاولاءامس لكى ريف ممن اثلا ىف مسيل لب ارزغ ترجع ناو جرورملاورسنج
 رزنملان إى ورو ىرعش الا ىللام ىلا نح ىف ارطماو قرير يل | نع ىذا يعز ا ثسرحلا ىف يللا تين
 لكني نما نع ىرهطلاو لمؤلا (ولرو ومس اورّيلارب الا, سابع ا كررت نءالورمتا |(ولرومشملا لد نع
 ومبا/رإلوق يبل! لاول سابع ني نعل اهنلا ىورد لس هبعر ثلا لص مل لوس ىر عرب اشلا
 ندتهلك مس س انا ابجاو مي اها عاس ىب اك يزد ف نان كلك, ناءزلا لاب نا حمر صخ لا
 نا (اووطدم ويل اءوفرم ىورد ذر (ويرومشم اورو موا وب اشلاس ابن نبا ةريرم ولا لاف شيرملا
 رولر لوالانرلوق هله_رزغورم اب ىزيؤلارب رخام( اشلاو فرع (وبروومسملا موبباو
 ليال تيمنا رجو مهطصملا جوار صصخلا نلقر مريضا ريدا ف دومسمورب اذن موعد وحجلا نم لكل تت اذا
 ىرلاو ناشالا لس كر اعد نول ب بناوجلا زارم اك رشق 2 ابارتوزرت يلع ٠١ هرزإلا
 ليزر الاو نص اشلا لام نمو ريل سبب لمعي نا بس اوك او ابادجج نوم ال ماعد ناكاذا ناوي لذ

 توما كرم َلّْىِيَلا دومحملا ٌثّيَِحْلاهكلم ف زُيزَمْلاْأَ
 س سو 29و؟ اور س5 ,

 نا دنمؤمل ااونتف نإ
 77 قارحالاب ري
 11 ل
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 تبدل تورو ةروسلانائوورمن الا باىصا نع اك كرولا ني نوف وع م ١ لبآ اكو ]وزب اباوجلا

 ء انس دازج اف قيمالا ناربهسلاو ت وز باوجلا ليو ملبن م لكى رجب مرتو مب اذا لكن يؤم
 نول بما املا ناو نارتئرو لا نال نزلا اريل علل ام ادوررص ثرزم ل تيل
 ف ارك ماكنا لولا رغالا بارما لراس لا زوكبدال قو ماظلا مطل اياوج عت زلوم معني ف كد
 ىلا لا لتر قل هريريمر وق قلل لبا“ ةروزعفوا نكن نم لف امقرلوق ىلا نصو سما و لات
 .َ '” ءامدالرل تفر وعفازر لسور( اللا سضزف
 نم اوا سرا لبا نيزكاوا لق واذا نيررشمعن ينسوا ضعي ورع زكا لحب نامت انتا يمت

 اهلل و رعواو ان زم اسيا رب اري دانا رالا مل اورو اول ارعكلا ىلا اوعجرب نام (لاوا نإركوا شب اوا
 ف ناو رعبا. الرا ميك ثر اسرل ناكاكدمنا ى يزل لسد اورام لع مقود اميذ مف ئفزعك اولهم ف
 رما ناكنا ملا لائيفارجت ففاذ س انلا سس ق مالم مباو امور ضير طف ىارطر لع لق لاف ب ارمي
 لاّمفورختاف سبارلا اذ تشك |رايرفس الا نعم قتتريادلا هزي لق انرحاسن ردا نم كيلا بحا بجارلا

 "ملا

 حت

 مه
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 , [| لما ضرالا لن نس او ورم الا بئصارلوق

 ٠ ا[ صربالاورلالا قرسبس م اظفلا ناكو ىلم لدئال سيلا ناذ لتيمس_يئاذ قم لضفلا مولا تا ببر ارلا ل
 (الخلا لكل سضنت ل لاش ربا نمبىللملا لات سل اب نم (رئرب اذ ادا ى ا للملا سلو
 اوكدم موق اي يف مجرف اهرف روز نم حرطبتلل بج ا مل خلا لسراور [خم اب هرّصف بسب ارلا لثل وقر يزن
 لاق سلسل ىلا ( للا لانتذامندطوقرفن عم نم ءزيفسلا تمار اذ ادن قرط د يفس للاسلام اينو
 مطرص نفع ف امر فب ني رثو م النعل ب رزيدلا سم وتناو ن كن م اسس ابو قيلت س الا عشب ع
 الع قنا اسيذءوترطاذ زيد نع عمر نس لائذ نارا اهبذ ترد اهريداذاب زفاذ ل ءانلا نمأف تان
 ناكو منا يملا لب ىئاذ ىربما ماياايم الخلارل لات ابذ حقن نا سمس انف ىسارمم ةأرما سرداب قت
 من يحب مسد ليسا لست ارلوم لبكك ين اكزرا ىزيرو مكسر نو ىلسي ني عرْفلا ىف فك يذ
 اكللو ورضالا ناكل ئاقم نلورم امنع. سلايم مالخلا ساو ليتل نع سب اوف وذ سول عسي للا و
 ىورلارعف سنعإ" سرداذب ىلا اماو ىورلا سوق ايطن الف ماش ارب لااءا سداؤب ىرخ او نميلاب ناب ةرعاد
 مرا فلو ناري تناك لا ىف لزنا نررقلاو ابزلا نم واكمل نثو س وفوز مذ قالا ضراي قل امو
 رتل ارح ىلا ايدررض مادنق اوف وذ فلل ذ مس ايسلا ىلا ىسم يد ايرعب اذ و اناسنا نوف ايثو مويس منن ملسا
 نيزنملاو مظلد نم اوعي مدلول و نيلسو روبس و اكو نيمؤملا قيئاررق حطسشس لا ماعلا ىفاذك
 ءال ب اب_هبمشلا مب ووودفالا لسروعت م نبى لاى ا م نم ىلا لوق للسس شعر ماو رشم اوعي

 مآ اوم امدزوأ كاب سما ناب عيل نم ى وسلا ناكمازل لا يضر انروت جالس
 سمي اكنالاو مصر نال ىنصاللا لف منم عت ن اييالا نا عم لبصتسم ايربع ذو مه اهلا متم ادب اعاماككا
 امى ار نم امل ليبتسسل ف اور علو ل اذا لتس | ىف يلع جم اور لب ىنع املا ف مسرع و ىذلا نامل
 ورك ايو منن اولاعامد ىااوصضب امورزرت يلا ىداصا» ماير ىل' اورتسي' ناالا لاذ اهز ىعم

 امرك بسيعو سرافلابو َيوفحل ايوا ناسللاب اما تركت اذا لا سف سر اورغل او كرار ناميالالا

 مدد موك ىا نروئز أ راغلاب سفلاو قارع الاخ! نيسؤل اوم نيزلا نازوق
 ىلاةراشما ميريل ايرغ) رقما حرورا#رتخاوحتري ناك يسازو ىاب مب ولرتعو مذ
 ا" ةرغرعلا لصم ملام نمرلا لاول و ,لويبتم ري يتلا نا



 مهقراطلا >7 كرب م: مع

 تيرخ نابايندلا ف ليقو خلا ف نينمؤملامهقارحا باذع ىإُ قولا بََءدلَو مجرفكب م كَدَجْب نعم بو
 دير طب نإ تريبل ذهل َكِإ ةرهالا ابيت نم ىرخجب تنجم ياليطلا اولي هاوُنما َنيِزَلاَنِإ مد قتامكم»ةقرحاذراتلا | 4

 1 ها سس بل يي سس سو مو 1900 ير ص وس سم

 ددوتتلا 0 5زدولا نيبن نبلا نينمؤملل دمر يدري: زججنالف قليبي قلخملا يربو هي 4ت دا بسعب6 ليَ رافكلاب 2 وو وفم
 را د ِط و ىد و 225 ٠ ت دادز فس روك ل يس 5 ت1 ٍِع

 كنا له“ ىزجبال © ٌُلْيِرْيَمْل 18 ولعلا تافص ل كل لا قرلاب ةلييلادكلاي هوهقلاخخ شّرعلاود ةياركلايهئايلوا ىلا
 للا » عس و مودع هع طر شوا بطص ا ىلع ىرجد

 | ذفومهرفكي وكله مهزامهثيدحو هعأبت'نعن رعرفركاذي ىغنسااودوتجلا نم لادب مدمر دوبل ُتِررَح سغأي
 لعراشاراذلو

 2 ث4,هلوو -ير و واس هم ]خ20 5 ةضوع وود س5 < 4. - ِِ ا .٠

 مصاعجل 8 اكتم نم هللا و ركذ امب © ينص اورق َنْبْرْلا لب اوظعتبل نارقلاو ىلع ةند|) <ونلابرفكن مل هيبشت ١

 هنم ٌىشريذتن مو نيطايشلا نمرحلاي ناوي ةحباسلا ءامسلا قوف ءاوهلا نوه رول :ذ مظع ن قي اروع لبهنعمال
١ 

 ير وس امرغع هتداوضر سابع ن ب اهلا ةءاضيب د عموهو برغملاو قرشملا نيب ام هّضرِعو ضردلاو ءامسلا نيبأر هوو
 ميوجنلا هنمو ذايإ تا لكدلثما قولوا وْ: حول يلغي اواي ةياقرشع حبس ةيكم قراطلا |

 مدظحت هيفوأهربخ والام دعب او ىز دكل ىف اثلا لوعفملا لحم قربححو كيم جٌ ٌقراعلا,كملعا ليام البل اهطولطب

 ست 06 نإ مستلا باوجو هئرضب رالظلا هبقثل ئضملا 6 بولا مجن لكو يزيل ى اء اوه 6 دعب ميو سفرا قراطلا نآشإ
 ةينان نآفاه ديدشتبو َهِقراقُدللاو هناىافو نحم اهّمساو ةليقثلانم ةففنع نادةديزمئ فاي فيفخت ننال

 ------- هر لك” نيزاج ال ذل :
 ٌىش ىانم 3 قار ابتعإرظن ناش إو رشد ريح نما هامعظفخي ةككدارلا نملظت اولا ىنعمب

 نذل السب لمة رهتعم ا سا قتلا نم قري رص تااتريلعت
 مئانا نم كلر سا زعل ق يل

 ريااونم ؟نييذلا نارلوق فلس ىواصا# نينمؤلا قارحا يبس بازوىا سيشل ىلا بيلا
 ريل مادبا مقلي ىار يعيو لو حلش_ لئاسا" نت ؤركد عاام لزيرعت اراؤكلاميعوركذ ان

 لك م د يعي راي ةزفكلارعواوا مب ةرذس لع ةداعالاةراريالا لم دارت اب لدابارتم رن ارعب
 رب وئضلاوببورلوق كل سس راع ةداعال ياولد مادبا اوركشل ذا رم طم م: أرب
 نائءابو مينا ان اهيل ارووو هدا ب وفذلارت اس ارو وكر كز_طل ةرشس /ذ ل هاد ورولا
 الظروف انياومصا لاو سام ن كر وفك لرثعملا ىمل اقوواولا يفضل ابموودولا نار لاو لت فص
 ريئزف ان مما لطم ارفع روكي حرريلاو عردّملا ضل ىف روك مديل نال بتي ل نو بس ايي نل
 رووولالوت وه __ حرار قالطالا لعل ما بس لاف ءؤل ايم ءؤيضر وغلا نالو لوا
 هت كراس اوداراانمثاطعا ند ورول ا يل امرسع اطلب اب لغافييل و مايل وا) بحل ا ىا
 بيرلو رعد تعئ دنا ىلع ارلارجى اهكئاو زج قب بيطأملا قداضيارج ابو ى اواخر ابرلوق
 انيومأل اعكربلا تافص:ن زمال شرما اين ناروءال لبيقو ى ل اتريد لبر شطب نارزوت ف

 نوئابازرثو نيسوازدأى مرطاب شرعلا ثصورقو ىلا ا ارك نشو مول يرعلاىب نال عرونم
 لاق رهعنم نمو بلا هزم از لع ظطب ل رسم اوورذل سمعن ب ليو رضر هر هنالك لا علم
 ف ةءاشلاوربلاورعم أ سير جن انس لكوا فيش لا تاصوالا هزي نيب حم امى لم اورج حش ىف ابو
 لانو كس لمت للزب طرف تصد مقل كاذب وصوم اىبرشناو لضفلاو مركل
 /ردباطورب ررام لعفي نملاو اهل ريش كريو تاضيصلا مب مشو قفل ةراشا لاوغغييصب اتا لادي رام ا

 يلا هزي ى ورعان رنم مر عن |لرانلا هرادعا لظدي وعن ايونمي الزتزجلا هرايلوا ل ديف يل اني و هيلع
 ىواصا» وادا بسك ل اعنا نال رعب الد ىف اعترل قولتو بيلا لارنا عزت نب لعل او أ ا

 راق تس رود رام اهزّمسالا نال لائارق ىطومسرمآ اإل امن لق حش
 رمئارو ن' ب طصااؤا طامل اكورمتو سعب عن او مل رارتق ١ تصودأم ا ناابررعاهرجتو ريف طسك

 سانعلابمّيدماعمو م كالبا رواق (او ىنعبتى ازكم هذ ىف اولا لوم برسل جال سريري
 نولينااين انو نم م اّسمالا تسدرااذا لوقو فيل اوسيل ليا مينزللنم عرج لف كليا ميز ع
 للملا فراشم نم ةرايعومذ مم رجا مهن اونطو ىلاعترل فكم كلبا برق ءط اه لا هزب نضر ارم
 بازمازل اري بن ارقوم لءوق تل شخ خم” ايل م تنادي امي ملاعى ا ملامعاب طم لاا وت ندا اش انو
 رالؤب بعزك هزعيالو زف به ال زنالا راش للركو امبن ارقلا صو ىلا نمر فك مدعو بةنزكأ ةرشن

 ىف نا لائرناامنعرثتلا نس سان با نمو ول اساءايسا قوفراوسلا فو بروق حلل لمب»
 هدول قرصو لموزءشللاب نما ل وسرو هريع جو مالس الاسس و هرعورثلاالازلا ال جروللار ريع

 و قرْملا ني مرو لصدالاو ءايسلا نب امر لوط ايمي ةرو نم حرول عوللاو لاك زج ال غوارلسر حوتاو

 و

 قرلصاوش تلا روقخ رون ب انلوروثلا كورا موق ايماعفدو توق ايلا وردلا هان امو برغم ا

 نع ارطلاو ئييتلا قلرطن عارإ م ىوخبلا مطاؤلاءاضيس ةدد تمزق قلل م كيج
 تهيللس لكلام توق ينم استاهفصء اديب رد نم لئوفح اول قل تلا نا أعور ريع كيا
 لمالاالاو هعب املا ينل ايرتل اماوأملاو اه فَ ملح يساول الاد هبدننال ليث تأ لك سار وق

 ابرومظلىا اعونطلز وق ل1” لا قوطس ال ٌقلرطلا نمو عفري براضلا نحو قيما
 اهو ىار تب لوق لهل لا« ىنجلا قطيدالقداطلاب ىو يالا فرامل او مخلاو ليلا
 امدسب امور دت هل لا هرريامورجتوأ ين يم اهطّسسل ملا امد ىلربجو أر ئدب تري رتل لا
 وأ ل والا ماو ريل ومك قر اطل اموبد نام اهئّشسالا ىف ى يزن مسمن دوق د لوا لصومج و لو ازا

 رلوق هلع أد قراطلاو رجم اثلاوربت ل ارداو ادب لوالا (ووعس !ىلا ةرايخو ل حراك از

 نم رك بكمل | ىئاسلا ءاهسلا ىف رك لص يرارلا نا اشل ام شال سن الوق نازي ملا مبلكو ا ايرثلا

 قرا وذ وباسلاواهسلا نم راكم ا خمر مث امعم اك طيء ايسلا نم ( شنط موجبلا تزن ازا ومنا
 ارت ظفاعو مررت اليو أر سبب لكد ىا ةريزمىفلوت هل ىواص ل عم نيت لزني ني
 وريخ اظفاعو رسب لكن وكي نازويعد مب لع اذ يذامو هيصورجلاوب ملمع وكي ناو بدو لكرترإ مل اورخؤم

 اسم او روق ل4 تا نيترحبلا لوق ع حرت |ذبو ايلا عريزمم ايو ظيفاحب يلحس اربع
 تاقألان' اهي ظفاصاسلمر شن لكنا ىا يف لاو ضخما نيب مرام ماللاو اشم يثكوسو فوز
 رمؤضتلا نينا مقراذ /اللاورلرق هلت كرارم مالا قحم مالو ثان نا نويذوككال اتوا ليت
 .ا» بيطنملانم اضيف وقابل رقد مشاع رهام نبا ةرلاق ىبو مدارس ما ابر يرطب ور وقو سيف لاو
 اهيلطنول ل اعالا لاوجالا نمل اع ضن لكس يبلى حم او عطس اين ساالاوألا قعمب ادوزوق لسا
 تلعث الا ىا تملا ابيع مش ١ لاقي ليزمل غل مابدروالا م ل نوى ربوج اركئاو لئذام
 ىورول ابنا نعى ور زرت وريث نم ايل طز نم لفشل نم نزف يل او شفش لا نكن اول ضو
 ملئللا نم ظفاحل اورق لس ك“ا» للباو اك دو فد نولي خطتو ةراتتن عر زشهلا لبا
 انمؤين اكن اذ د آل ك/راهنلاب ةرثعو للاب ةرشكس و تافألاو تاباعلانماظفحماواري نا لمكيؤلا
 زور ى ارب علا لكوولاو بايزيلا لسعلا مع نع يزني كردع نولزي الدم اتسم زنا يرسل ا لكو
 مشا انذام ابوارلا متو طملا عدو ريلعور يتم وبريق دارج وو لامعا انغصوا نيف يسلب لسجل نم
 '” ماوبب امداريث د نضالاو لات ْثلاوا كنف ام لما قلطموا سايل ليت يذل نف (لصتت ىلا هت
 ناسنالا صول كلذ حرتا انذاما_ ملمس ضن لكنا لاو تركذاملا لا نان نإ ظتسين زق لسا ىوام
 | ىواصا“ باىسانل م الاورت ان لوا قرظملاب



 ع مع م«ىلعدلا | هوس

 لأ عت نإ ردصلا م اظعفهو ةازملل © ٍبملَو لحرلل يللا نين ردي اهمحر ف ةأرملا علجرلا نم قاف اكد بقا
 ف شكتوربتخ يوب هثحب لعرداق كلذ لعرداقلا ناملع هلصاريتعا اذاق ُنّرِواَيَإ هتومدعب ناسفالا ثعب هجر َلَع

 ٍتاوراَيلاَو ”خقحق دي 0 رهان ةبانعلا نعانريحتقمي وو نم ثعيلاركتمل اليو تاينلاو سئاقعلا ىف بولقللرئاعض ير
 لادوحلا نيب ل صفي ُثكضَ َكْوَعَل نارقلا ىلإ تاينلا نعى شلا ُنوْنَصلاِتاوٍِضْلَو يحبك عدلرطتلا قمل
 0555500000 اا ا 1س و سس ل يي ويس

 هدرحر لتس و نْيكنيزاَو هيلع ةفلاط ونلل سئاكملا نولمعي نارك ويكي ر افكلا ىلإ لطابلاو معللاب 6 لهل ايو
 | رد صموهواليلق ْماَوْيَوُر مهرِظُناأ ىاظفللاةقلاخغ هنّ نيكات + ئَيثرْفكلا سعأي لككيف توهلعي ال ثيح نم

 !اتلاذامج ابرمالاب ىافيسلا ةيئآب لاهرجلا وسور دبب هثئادهذخا نقوم يخرتل لع داورآوادوررخّضم لماعلا عمل كوم

 اطقلو هب قيليالامع كبراةزناقا كرش نيس جلا طغت وار #يب هيا قرع حس يكد لعالا روس
 ىلا 5 ىَدَمَم ءاشا ردم يلو تو افتوريغ ءازجثلا بساننم هلعج هقولنه ٌنىاَم ناد ير كيرل ةقم تلد ىئاز مسا

 عع <

 نارقلا َكئرفس اسباي دس © ىدخأ اهشها فاجر ةرضالا دعب لف بضعلا تينا ملا رف نإ وشوي نموردقأد
 لوب ع ل | عر شفي

 حلا ساكن نصرا( نه ل ُْ با» بطراز , نينلا و 1 5 ور سس يس مح ييبسا

 ناينَلاقو يرق مم ةدارقل ا رورجي ديلحةافداط هناكو ةدكحو هتدالت شنب ءانت نا يا 2[ ىزرقتأد 2
 نب صم موج

 1 وي يسب وسب يجي سب يس ب سس مس ويجج

 علل دعف امهزم ث ققْكبْأَم ولعفلاو لوقلا نم َربملْديىلاعت نه ءرمرجلاي كسفن بعتتالق ىلت دل كنااهب لججت اله ليق هناكف
 ك0 ااةاة0ة0ة0ا0ا0اااة ثا

 ْنَم اهم لد (فروكن لإ ركن تنم 3 ىزكيلاٍتسعَت نإ نارقلاب ظعذيَرَو هالسالا ىو ةليسسلا ةميرشللو ىرَسمْإ كريو

 هلا ىنعمب ُث ىتذكل هيلا تفتلي ال ابناج اهكرتيكثكذلا ىا ابيب ريعر ف كين َماْليرَِنَم ةياكىلاعت هثدافاخي ْن ىلا
 نايل الب لح قرهتعم ا رس ىشلا نم قربي م تاامتبيلتت

 اصر ةّررملاو لمرلانس قانرئاىذلوت تل ظ
 مططتلان وكن اكاد نفد ىذ ى امان نب لك يشنلا نحب نايف اوال قوف دمداملا نا مو تنام عفرمملا ةراسا
 مل بسند نعم يف اد ب نم شيلا نع لاق امد و دئااب تسلا رن يلع قدما عروقو نحمي نفد اذ
 ندد اواي زاجرانالا لحجر قو رن ل سم لوقس كت قرفرم حب َيفاو,لحبرقد سو اولا اكسبي
 قافرناوٌى فو ىذىا بمسنلا ل ' فاو ىلا ىتلوق ناىلا ةراشا قانرنا ىذلق هل لام مان
 لق دو بيف ورم نمو نفاورسم ثدي كا انهن قفريرضعب نال قفا داما نوكي نذ عجب يطع نبا لاقو

 عمر رصلا /اظع ىبدرلوق حس لراس »ولف راتبا نيا رج دامت ترلا ف هج ازتمال ني اء
 نعزي ن اكن او عيارلا معلا ريض سا نما يدا لي رولا نم قالا حتوم قبو ل اعنا لاقر تيت

 بمشو بلصلا ىفوبو عاؤنلاومو طلو |, ريلوت ىف منوم ممل غرامرلا نا كش الف ءاضصعالا حرب |
 ىوّجلاو ئاقتلاوبلقلا نارجولا ليث راف اب امن للف ئملا يعدل برقا ابو .يممازتلاءفلا لئان را ١

 روماج نك رابع ئاررلاو بدصل | نير وقد ديل بدل لب ام لضطلا كي ززاربإإ ف نوع تي اهلك يكاد :ض امرلا
 [ لشبول وريم لعلا لاك غراما نم انلا عراننلا»بلصلااوربكلاو لتتم لشي ضتلا يمل نعهافإ ب نذ
 رابتخ الوب , ليلا نمل مولر طوق لتس كابر وبي ف نددديلا عيب” نع نب انك ب ازئلاو بيملصلا نب
 تاذروق لع ورزعو ىواضيبلا فو هدوجلطملا وق هك لك رايتخالل ماللا وزر ق تمن يب ضتكاو
 ليّئاروا لا روعالرق يكس برطلا نشرلا ليو ل رخكىزملا ولالا رود لكن تيرا
 ليقوطملاىبرطمل او سابع نبا نع تدهس اب ملا هلو ضرالا ى بجرب مر اوبل تيرم لح ياعسل نا

 ممزاجا ىااديكريكاولت هت لوب سكي ناكام لا دود لك عجرم طال عئترلايرعارسلا|]ضصو
 ملط ملل اهابدّخسما منن ايار ماظن مسرعا ناي سيلا ىؤيتالا عم طاعد قحملا ليو دكا شماريكر اجا صد مريك ع
 راراتلاو ببن ركولو مفر (ةسلاب اراوشسا ولولا ن نال ىا خه يؤلازملدق فكس ىواص »ضمانا
 الرم اوزلا ف زموم وريفصتم رت ىاداوراو ار وقل عئئار مرا لعروقو رنعل ياو درر فصرت ير كك
 ىازلالاسالا حده هيل لاخلا قلعت مازلا نزع ىلا لاق حش لك

 لاقددومجالوق ف ىاريكلوت كلل ىواصا# مب اذا عريهاو ملل م تسال و نيرفاكمسا لرتا نعملا نا لع أ

 ملم شيبدملا ىو تاي او/نللا نييك, ىرلتتشسا ا عك, رجسطسو سي سل قس بلان اكو نيم لاوصلا
 ينال ىفوؤمالا بكر مسا عيت ىلوالا ىف رق نالت دل اتساع نما صرنا لوس توبي ناك ننىاب درت او

 رمح

 مال هزني تازلا هنت اكل ين يع سل ى ازيا مادو رزق لاس لاو قطعا بيرم اي دنا جئ
 عنبإلل نر اوريتعتلا ردو لكرلذي نابوراذقالاط اوم فكي نارسالار يرسم نمد هرهغب ين اانعيلا
 وبلاك يرتفصلوق ل1 ىواص» هركؤر نسا رو نين مسالا زن لج نيو ةزخ لا وزر اطلا
 نيا يزن ناكل حفمد وك ' مسي لاقزناكل يداي ئرج يداه فصلا هيو ضلال ىلع ة ردن قرسكر ورب
 (ز ليا بررفصلا لى زلال بعز ةررعملايشلاب بوصنمسال فص ن ولي نا حممالوارباوالزاا صن ال
 لمن اذ عنو بوررسالئاعلامنم الغ ىف اب فلوق ظن وريط فصل نوضوملاوريصلا نيو لصعلا نريإع
 لاقتسالا لد اكرمقم لاوس نم اوج ىو لخ زا روق كلل ىواص »ب زاجاعوطقم ادن لوصوملا
 قواصا/ لكى ا نيوز للكل وبشوركؤ نب ب اماذهدومو مل يلرلا زف لوملا فرعس وب نولي نا عيبشلا
 امئافسو بريد امواصئشاداهإولا درايبشمالاس انجاىلءر ريت توا ىابرت شلون ملل
 وسل وود نيا عبلاو ن و لل عمسلاو ليل ىنضاو دريل ثطبلا لعب الاوحا نبكي وارلاجأو اهلاهفاو
 لسا نتن" اسي /اعنالاىرب دةوامتشلاو ةداعسلاو اولا يجسلوويناضالا كلب ىاقكهضدق
 لق هلع! اهتداضنبايتدلا بابزبرافل سلا يرق طز وروق باب سند تدلك

 قدطلاق عي يصمم لاوشما نيم سبيلا ةواراف سمايلا تاينلا نم قيسلاري لارا ينغارلارلائاكرصا زم اء شمع

 روسالق حلق ل عارم» هريسول تفردو لن شبل م ان ابزق حلك لك
 روسى الس اهلل أى راني لاه ليبقو ءرك وم نخل ءفصو مو روس اسمي و شوج ذا لكلا نا كلذ و اسباي
 يبل رثلا سةر اشب ان ول يربك ال كواوأ ل يرتنس وق قط سس لاو فلا ةرش نم
 وارقيال ضاوبد شولاز مسج رقيب لري يلع نا هجر ير اطعا غسيل رد لص
 نبقتساليطصكاربىلاعّرْسلا نمر ايخالا لولا نيت ناررجملا لعل عت ديلا هيد ءاني لوشن بسلا
 خقولل ىداسلج ال" ارياو [ضيالدرارطلال ورتسارورتت نيم ينحل اب افلا ازب يرجي موك نا
 لات ماعلا خالك وللا خس لعر اهقالا لوالاو ىشيا ل يفتك ري رو الث سل اء نالؤم الور تولت

 اهلورل يسن ثا ف بسس اعم_اكخ توالت خر ناعم او ربو يللا اك ورتوالئ سير وق هضم

 ريدةولطل_ ىواص: تو التو ا_ ع 20 لا حرار للهاسني لف طورت فرعا ايفرتون سس ب

 لسى ا ءذجإا قرهلاو و عسي لاو دس يؤرنحلا بو يملا جير شل ىب سهلا لنصل لات لسا
 سفن ناروتو لطب يطخ لال ارعاىبو يرسل طلال ليقود نجلا ىلا ىدوملال علا ول
 هدمت عن وبر اذي ناكا اطلس ريع شلال سرنا لوس ناد كرللا عم ريك تلا يع ىركلا

 رايك لا مخي ناب مال او ةودصلاريلع ماد (عوإرفكا الا متلي ويزيل نالو من ارإا ىلع امرت 00 :ه
 ميشا هيب ذيال نيكد نسف عي الورك اردد حري نمت ضدنا لكور كدت نم ن ويب ن ابلجبا ىف علا فدوبامبو الت نمد اًنكالا نا م اوف لمن مو ني وعمل اورم اسلام لعب لاذ ىف د نورفاكلااميااي لقي

 ف روكزملال ينل اررّمن ى ار ثيل رزين رو ندع جر ورالل ميو لى لا روبط ! نم زروفلو اوتع الا ولعل حن ىلا الارسقي نابل زو ءلصوس الاورب قس الام اذه زنى ! لرد هزئ و هلط ىواص»» ائفحلا

 تكاد ق فخم اني نارك ل عت وم الا لوزخ[ض عب علا (رىوبمعبل لا[ تيطنم حلل ناوي قير رس | | ادلع السلامي اق تزن ال شيممنلا نو لالا يلد نهعج قل يو نال وللا لعب لإ قالا ومعلاوب ىلا
 تياطواذ ايريجداىل انا نكور ايساوزرن ليقو و4 امي قيل ل اه كرمت يار هلا نكران ووك ل

 سايع نيا نو ى' إلا دن احب لثانعم نا لان يعل لاو ديالا نم زتع رج بيج ذد هر لع قاله او ذأ ارا
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 ند شينه ةايح قل ناو مرتشي تومي شاين ىلاران ىرغصلاو ةرخخلارات حق ىلا لور لفي ْىَبَل رئأكلا ىا
 ١ م
 نوضرعُم ةكورافكو ةرخجخلار وما نمو سماملا ٍِتاولتَملا ٌثلَّصُم اريكم ِهْيَرَمْساكَءءنامبإلاب ربطت ه ْيْوَتْنَم زاقلْذا مد و <
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 ةيدوتلاو عهاربه: فصعرشعىد خىلوم مير ِنُمَح نارقلا لبق ةلزنملا5ٌ لْوُأْلا فضلا ىتل اريخ ٌرخيألا نوكو كرت
 هايل كيدَح كد بقلمي: هيا يطغتل هلا ره ةيان ورنقعو تببب ةيكم ةيشاغلا ةروسكارمل

 ربو يخل انيس ىلع نا ىلا راشا 1 1 ش . 021-0001

 بصن تاذ ٌن ٌةَبِصاَث دري ةليلذ ُندكِنَح نيعضوملا ىف تاونلا نعل ءرع نمي وج هاهلاوهاب قث التل !ىشغت اهمال ةمايقلا
 مس تحال. علا ا ا .
 نم الإ ا نه صل ةرارعا ةديبدش ريا نبع نم ىقست أح ارنا يرعتو ءاتل امضي قصت لالغالاو لسالتلاب بعتو
 م 5 عام ديو م ال ف ر ١ ”ويلو)) ورود 7 ور ثا ١ دةزىأ تأ. 1 الملكو مس
 ةئاطلاي اينرلا ىف أهيل ةنسح © كمون نرمي وجو 6 وج نم ننال نوسيلاَل هشبخي ةب داتا كوشلانم عونوه عير

 نم نآيرذه ىلوغل تاذ سفن ىا تكي اهي ءاتلاوءايلاب ملال عمو اسح 0ويلاءةكج ف هياوث تأر امل خفاف تي
 ب

 ال قرم و م و < هلل ' ص ه [يؤع الاف وأ” 1 1 امور وخؤوم ارو.
 دلل را” ع ظ كال اع يو طم ئ ئ _لع ةةعوضومابل يرعال 7 ادق باولو الحوار د قوأتاذ نٌوَوْفدَت لس ةهبؤ نويع نحمي ءاملأب 2 ةيراج نيعاميؤمالملا
 ب 2, اهولا دتننسإ ضعب بنج اهضعب نةئْوْفصم سواق قرم يرشل دعم نويعلاتاقأح

 قو رب كالساع اذا شرقت. !

 ,رب طاسب حك ان ئاسولا ن وبلا رفح وف عب
 5 ةقوثبم لاو

 د06 كه كلف لاك ةني كب هو ةقاط هيلي لدهن روك نزلا ة دسم
 زب مس اهنا ىرارع ثااثسس ١

 ر
 ماارع نم حم لورق

 ا 0 2 لا ٠ فلا وار مو

 ماهل ةسي الم رشاوونال ليالايتر دصو هتبن لح وو لاعتهئداق ىق عاد نول دتسيف تطس,ىا 5 ثولعس يي
 ادد قر كاع ا 2 55 95 3 » . _؟ ع 5

 عررشلا ناكر نمانكر صقل ناو ةئيبلا لها هلإقامك ركل عوشلاءاملع هيلعو رطلس ضرالا نا فر هأظ تدطش لوقو اهريغ
 منا د نيدو ليد 2 9 0 ل ا ع 0 7

 لبق انهو طلسمك !نيسلا لدي داصلاب ةءابق و ثرطْمَصُمِب .حهلَع تسسأ وب َنُم تأ امن 5ديحوت ل ثالدو هتبادعن مهدي

 نا السب_ لك ةرهتع جاتا نم ةريي دمج تاقتييلت
 ملوق كيل لات وار يلولا وهو قرف ىقسا وبس ىذا ليبتون ىارفاكرا ىلا قل
 ىيءالواميف توميال ناب تس الار ل! ف صو فيك ت او ةايجان مث لساوال لاقباع باب ئرسف
 'ةاصىيئالول قه لسلام” امب عش ايمى يعالوبب حورس او تومي ال حما ناب ب اهباذ
 حرس كلاب دلفل تومء ال يرخبلا تالي ل! نو تيم الوب اليرشلا, (طبلاب تا نل ل ارتب كونت
 ناسا ل »ف يكتلاراد ىف الدازجلاءاد ىف. نول ايرالا ءاجيز بلك يك الويب امتحالاو باجل تايوتقك نم
 مسير الاى ميدص/س فن نإ ءانعم ىزارلا لاو ىف اهورلا لس ءشم اب الو سارعت ا عانس ال تومي ال
 لونا نما تاودصلا وق لش | فس نم اهعنصوم ىلا عمت او تومي عوزت لنا
 حا اعوفرم كرر ؤلا يس ىإا نكرزنتملا نيا عراد نوال لوري لا نإ لبي ذل تو يزعلا يع نير لع نرخ
 طا ىلا دردغيل نال مت طل مسمي[ ن ارنب يودرم نيب لو, لتس يلا ى ا عررخو طفلا رص
 ألا هزيل سو قصت ما لاما دوعسم نب ناؤزوفلا وكف تزن اضع تإا نحب قبلا كورو
 ا نولي ذ نا ل اوت سلاملع ىف ناكل ناب بيج اورطش الو ريع دين ور نيكة دوسان اب لشتساو
 لمتناو مل اكرم ا لقياس لوزنلا نوكين زوي رنسلا بل ام بسيفلا نئرايطالاهؤو ضف نمل
 يالا زباط ايترالر يمة رخاروما نيلؤولق لاو جملا ميإ لحنا بايو رم تروس اروبا ال
 قاسي شالا قتباورنزوق هيل ىوام' ماعلا يديم ددقم نب زعناورفوأل بيف وباي
 ىداصا» فلذلك سي ايندلإو دئايزمئاداوبو مالأل اب طولك ع امتاذلو عين اسورلا وزين اجلا ةواوسلا
 - نيس اردانلا بجو نسخن زوق نيرانلا لييقو بانعلا مب انخي مولدإوق نمادلاوممايرلق يكس
 »مش اَغلا ثييصامو هررّمكل اوس ياوج و عق اون نيس خلا هجوله

 مسلط طي نالورازجج الا ضل ادبوك مولا صوروج اب لكما نعربتسلا نمل سم هزاينومفيك!تاوزلا نع اسرق
 ولس السا روث هه لكبار ورمل نال شراك يسال ايزييصاز ”لعاعرلوق فل * اس مالو ككذ
 تف قريش حرم علرط نيل وق هبل لس هروب ترص كيلا ل مالا سالى لال

 ومد يرصلا هوم تااباذاف قرب |سيَول ريش لس وذ تبنوتر باهل اكو برعدد عسا هاي[ْن آو |

 عبو اهمال يريإكتت سابالوأ شي هرجو هآ شسوي هرجورلوق حل ل لش وشمل او م ىطلا ثا
 طا سرس افوأرتس هوجو نيس نوووعسلاوبا ءآهوجولن ارخأن ا ضصان ءاماووورمن وش انو نيوتن |
 نبادورك لال يمونعمارارلاب عم لررق جل جروب اوم فت موج ووب ىلا ندبات اص نعال
 لع ان يار و غل تاذس غنى اوت هلم :ردارلا» نايل يعوتفملاو ف (نلرموينعملا,(ىايورثيك

 - بللا» لوعطملا ل ب وصم يؤ ل واوغل اذرتاوايعال|سفنبمطاؤم اي عمسلال يللي لإ لو عسي ل

 امزاق لفك نزازرم اربا امير عطَشْس ال ورفإر طن م ضرالا و لع ىا ير امرلوت حلاك

. 

 منكم امءارسلا ىف وطلع توق ايلادددلاورعرب زاب لكم بيسب ز نم امحاولا ضايع نبا لا عفر مدرس
 ملت لش لجوبا هصنطوم ىلا حضرت اويلع لكك يت دع ططاوأ اريج اصاربي,س لكن ادا ذاذ البا
 حراس ارك فاد تس اذاح خر وق هلك لوم نو طبتم نومك وول دلا نم تدر علا اهل رخل
 ىبو سنن عم ف نفوق حلل عزم نيلابراكابداسو تش اسورئ اسد لة
 ىرشكزلا لامه س اي نيب! نم ىورازكب رب ىا لمثامل لب ساعلابو ءانلا جند ءاطلإ كد ءافلاوداطلا شلش
 لبالاىلا نور ظميالخا روق للسلام طبل سا مدرب با ينل صالا ىف امنا بضعارلا لاو ةرغاخ دسم
 تصخو كرو راكنا مارؤتسا وببو نورظني لف اوم اريل يلع طاع الاوت وزكى ل ماو ةزمعلا لا

 ىايامشيعو ةريجبلاو البلا ىلا ايل كسل او اب وكر وامل ل م او اىزدب ير تو امني لك اك رف انه قلل لب الا
 سطو بوز ريصولو اب داق نئلكن اهني اوطوزنكاو مايإ قرط ل يطحلا لخبر يعو لوما ورب اكد يفكا تماهن
 نم ُئَع را 0
 ن' لرعاوال عمم سا لبالاو ل فلاي داب ولعب بر لارا, لضف ا اينولاد ابر اضم الاهزب حمج ت اناوميا
 نولك يوصلا 0106 هلئلطمس اما لو 0 اهم نم ماورل او لفشل

 يركو لاا ءلساول لالا ىلا ىرعت نورظمس ورجل ح ىف لاش لري نوكتت ل بالا نملرب كج و اوما لع
 (|فمساهيف نيك ناوا لبق كذلا مسالا نم م ارسال اميذو لم الريسرقو نيلعتلا ليبى م تل ضيكيا
 و عينصمل ضرك ارظنلا نول نا هر ىلا نول بعل او وم نموا اوبر تنذر كك أذ ل نال ىلع
 دق الم( انس الا قب م مارفتسالا يذاع لع اعلا تقلع اذاو تضل اريذ لعاحلاو لامن لاوس غل
 سرعلا لل زنن رقلا نازل ايءايشم لا هزي صيص ماما لا هب نول تسفر لس ا
 حقلاملوانركهنلا لم بت اور اذا ناسنالاو س اننا نكن يورط ىراري او يدوالا اريك ن وف اسياوف اذ
 ل ايما ريترو نير ظن ن اوراس قرم قف ىلا ظن ناو |ييجبؤرظنم يف بكار ومب ىزلارجبما لصورعب
 ةامازرظنلا لت لاخر ل لمح اذ هدفت لاو جوخ ا ىقوزلاب ورما ىلا عت نايف لدار يغري مل تست ىلإ ظن ناد
 فزو لادتاق كذَّن اًيالو ةركضرالان ا ليارب تيثىذارلا ماللال اق سف سلة وا
 . | فلسا »رئي ورك ع عرارج الا معتم كذو حلسلا هدا شما. .نم وطعم لك ناكها ياني ىف تاكا ذا ةركلا نال
 . --.. اوم تس اك نم طق كن ول رخعلا يب اذ لف تسال اذا ركل | نال فضريضومو ىزارلا لام ةركال و

 هول شام ناف دعاك ى ا نكد ونبب قئارىاوقطلا نم ليلا لئاراو امىد لاصق م ناو تدلك
 وام عبط نع جرا ىلا دكر ملا نال |..يضمو اعبي را رطصدذع رك ف (يثس عرش ن امرا نص عش
 ١ روولرح لتلعب زميل رع اريج | اربيل تان اوه | ممل |ريضعب سمي ركوب اممم

 اربل» ل ريواملاو نتنازل صاف ادستى اربع طس لاقي التلاعب طسلا نم ناريالا لكم ب" طلسم ىا
 بكل ايلا ملا فورم ىلا ةدزق تاما تداخفاالاو سدس اير طيس شل اركز
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 ظ ذل بانر صالاوةرختألا بانع بكا بانها اهْبيعِف نارقلاب رفْكو ناميالازجرضرعإ وت ْنمْنكا الإ دامرجل ايرمقلا
 ل1 مم سيم زم يصدم رع 017 0 ١

 ظ [ عداةيكيرجفلا روس |ديا هكرتزالوهءازج 5مهباَسحأئلَع نار يث توملا سعير عوجحر © هب يني ّنإ_رسدلاو لتفلاب

 :ةيمجحلا وزرع ىا هرشع ليلو موي لكرجخ قا 2 أو جرا نخيل هئارسشس ةيانوثثلث ةيندم

 لقع هجن سم مسقلا كد اؤلَه اربسموالبقم ىر يسند ديفا تاتغل اهرسك وواولا مقفب جوا عبوزلا عفا
 لديوان اب فطعفناف ىددلا داع مز ند هيتكير لكم يكره ايل تبرك ةكيرافكأي نب نعت ىا فاثثنيمسقفلا بارجو علل مرا مسج وس ايا لاداعي .٠ 77 000 هر 1 5 .ءهك 59

 7 رد 22 لا 86 هنأ
 هلل ؤ دالي فاهلدو قيل يلا عالذ ةئاو براهيم ليوطلا لوط ناكل لولطلاىا ثدي تاَذ ثيناتلاد ةيملعلا ثرهلا مو

 ىلع كم حرروس د مومو 5 هلأ ؛ م ص 2 م م سى اا سور” .

 فني نأك خدائوالا ىؤ نوعرفو يرقلا ىداد © داولاب اتويب اهو ندتاو قرغم عمجرْخشلا اوعطق اوي َنْيِزل ِدوُمَتَو مهتوقومهشطب

 كبر ميعَبصْم كرهدغو لتقلا دانا اهي اذرثكأ5 ةوالي) ىف اورجحجت اوَعَط َنبْيَلا دب نعيم ىلجرو ىدياهرلا سشيدأتواةعبرا
 هلل ماا ريفا امم اذ هيلع مهمين يمل يش اهزم هتوفيالف دابحلا ل |معا دري ُثدَصْروأيَل كير نإ اع عون طوس

 ل55 امر لوف داو طر ويلَع قيضهنئَضُهلَإَماإاك/:0 مك بر لوقف ثان هةريخمو لاملاب هَمركو راوربتخا وي و ا م
 رك 2 2 و ا ا قم 5 لا يع كام

 0 ميلا َنْوَمِركَي ال َلَب اثلل ني و نوهرزتي_لة كير افكو ةيصعملاو ةعاطل ابامهابتاورقفل بة تاهل او ىتفلاب م اركذلا سيل ىاعدر
 ا ا ااا ا همسي ب بس سبي سس سس مسسمل

 تان وُلكأتو © نيكل أعط ماع لع مهري جل خشن  ٌنْوُصَع 5 ثاريملا نم هقح هنوطعي الولمهانغ عم هيلا ونسال
 هاج لال نونو مهلاد عمو هنممهرديصن عم ثاريملا نم نايبصلاو ءاسنلا بيِصتمهَمللانب دش ىا كام كْعأ ثاريملا
 مدري وقح تلزلز نامي ضْركلا ٍتكاَذإ كلذ نعمه) ءدر لك ةحيردلالاعفدلا ىف ةيناقوقلار ةدَرَق فو هنوقفني الفرك ى ا

 نال اج لف قريع ار سانتا نم قري رص تاييلت
 لون ناكر ةيهلسل !

 طلسم تسلل قو زداريا نم لعل عطق مالا بركن ذ ى ا الصمم ل حك قو عطش ا ثعسمالا نا ىلا ينال
 . ساه ن بانى وداذك وي ل ى ارق كس لاو ايلستم لو مي دامت ناذ لوأ نب خاف ع
 لذوبداعزف/دمماهاوررجلا ىذا لة ل مغ ا نم نإ لاول واخ !(ولر فو ريوطسوا
 ن'ُاشلادرماىورورفلا وفه كس لا رحل نم لالا رشعلا ىبرنع و لأونعل او ةداتتدرباج
 ىدرو ةراكهزو فد فوري سابا يكن بال اقرغلا مول عفسلاو رع مولر تولاو ىنص للر شكر عما اىوفرمرب اه
 . بلا شئلاومبرثولاو للا عفشلا ليو رو هيضعياو عفش ارهطعب قرا لصلا (ىرفرم نيتي نارك نشرت
 ل ابقالاو نع اداداانبميد اًهلطم بابزلار نم داربدتو ليلا ىف يابذلا يلا سلاذالق هيي
 اهضيازنسلا ابنك هواي زم قسم صا: اسياذا رة كل لكاو مزازلا ةرارلو موزطم اركز لس
 - رود مدد هانا يداؤلابو ى حى ا لسياذا زق مل لاو ىألا سور ءظفاىف ةزكاب
 كمن ارقسنلاذاك بينا لا لو قلوس وانعم م اىئتسإ ربى ذل سس ئز ن لا لق
 ملص ب لاذ نان نلاقحماو هما اهف لب لاق ملا هكر اذ نيل رست ورب مستقل كتان دم وا
 مملاطلم متل ناب قش ميول را وريجوتلا لكل ئ وو بم اجر يف ءابيبشممالا ذب نمدب ل احترس سن امنا
 ملوق يل !سرنع لنا خشم ل ايجتال يب سجل لتعلق حيك بي خا! سقل ا لع
 نا يسب ىف عرورشم ل ارت لارلوق قط ١ داعب تكبد نا روق رج دوك يوب لقد إلا تو
 زو على نيا ب اطنلاو مرتع ولعت ناكمر ابغا نال نوكرفودوو اداه منسر/ؤو ييطاىلا مالا لاا
 كو ع اص, وت ىرخالاراول او منام ايام ووبب موق الاداء ىب وق تقلث سه ىواماسدما لك ماع
 ءاسلا» ةيئاثلاداعب مب غاواو ىف الا دادي ماو ومع حروف نب ماس نب (مرانب سوك ب ءاودالو ان تير فلا
 م رسما ثييناتلاو فيلرحتالا راو تناك, يبق فرعنا ما ىإ نعم مورق تلا

 قرا الا نوريصنت اوف كفر رعلا لم وعنا الا بوزمملا نإ ليقول اوق ا ما اب لا لوطلا ىارلوق يب
 قارس لق هلل ىواما» ةرشلاو ةوعلا ناؤراهلا تاز ليو شل (ريلعن وزد
 اب ارنب طيدم ىب لمت توق نم رشا نم ولات نيلا م. د ةوطلاو لوطلا ىف لبان لش قلق ىاوالبلا
 ص رلب م اود (را ل ارالل لد مت رود ملولو موو يسم نِزَو واما”راعن راش

 رثخزرجاضلا ىف ةركذما رومغش اواو نوار غربا او مينا لشمال ىلايغص اصلا حم لوصوماو
 عما ضن ىو ىراؤبلا رم اذكلدايظنا لو لميإرما نب تاهيل نما نيروملاو ضل ن/ن يطعم |١
 اوب مما كورورومأ م افرلاو ريتا لاب تمكن م لوا ليث انوي بوزن اورلوق ولف لم نايبأا 3

 ىداو لوق هه ل لقسا» ةراوبلا نماملك مير نال ئازعجم ل يقول نم سيك يدم اس اهلا

 انو لايجاد نو اوف الو لاستب نيت و اولا ليو مالا رج نم ,نبيرملا برقي حطو موب لا ىرلا
 لو لك ىلقر»دادودف انفنمو ليس لس نوب للتو لاب نبب حرضنم لكو اضاوماوارودو
 اضاع او بيرث ندي رسام ميزعي م ضدالاى ع (موطس امي هربو بزعل اقرياكاراتوا بدار ناك

 تينيلال ل امعالا نم ىرتوفيلال نإ بال قحملا لص ال نايبإلاوابعلا لامعا سررت لاش لمس
 مقو نثت اهي اكعرصر نال اوفس سوماقلا ىف اذكدرعلاريثرصرب ناكملاو قيرطلا رامز لادا ريمل ابنا
 ورجتار سمان اسنالا افق هلل لا" عديرمك د ابلاثناعطم النفل ايمد|رهرما نولي نازوكمذ
 وجي اوم, انبوب ل نمد افلا نش الوريث مين ىف نيظما نال اب يوصنم ازاو جو ضورظلاو لوي

 امام لاق زارنا فر او تملا نمي طسوتملا ف]ظناوطيرشملا يحسن ماءالف ال منال اءالا لون
 راصمال ليد ناروغب ل ص ف ناسنالا امان نمل والاءافلااماودالسبالا سدو سرلا ل لام ناسن ا
 ماعلا اينرئ اان ادي ريالف ناسنالااماؤ ةرخألا وغنت قل دعاطلا الات اسال نبدي ريالرلا نا ليك اك
 نوري يروق لعل وخدؤلا كافل لق حسه. لت" ميكانلا عم لحج الييضنتل اريك تاور نم ماد
 ماع ىنازدا نلقي ن ينمو ملا نير كو ىصاعلاورفكلاب ابا لاورتعاطناب ماركالا نول ىا كلذل لوقو منيل
 1| راومل كلذ نا نطير لعق اخذو ىلرشسلا ءاطعا امازب ننس ا ملول لم لوب اير ور شل ارح طسيضم وررم ركل
 و ىنخلا ىلب'ل موزع لارمحن كلو از نوكب نا بعدل خم ناي حماك عيوماازب ىف وإ غلا لاق رسل دنع
 ارضنا زوق ىلا لج »ف 0 !سيلر فلا
 لل لاب مزاللا تلم موزيلا ل يزن من /نازوبمو م“ صقي وزو ل وعفملا نإ ىلإ شم
 لاللوب شيريل موإملاو بيلملا فاك ث ارولا نزال واولا نئك رب ثاتلا ىف ءاّنلا شيلا نولك اورو
 رجم ىلا مب عج ا هلا نا قعم ا لصاحل ئئايب 000 حرا تسيل نمسا
 لالعنث روم اوج امن ولكأروا مدليصن(نوككايو ناييصلادواشلا نور والاول اهمنأذ ثار ن نا يصلاوواشلا بين
 عررسنتسلا نمالا تمر او ل اصيل مفي رمش يراوم ا آو رم ةروسا ناس سلك أ للذي نيم اع مارد
 قدام 1 ملداع نيلرطبا مرنم سب انبذ ليج اهي نس اياهقيب نيم لايولح ناشر الا كس ناب بسيبب ا
 رئاقوفلاب ةرارتى فورت حلل شن لكن را ملا لوم اهلا نارى ارق رمي
 1| تينا تاب رق دافور لاري جسلا دلو هزي و نوبجس و نولك ايد نونصاكمو نومركي ىكا تجنرالالاوفإلا ف
 نوركراومب د ندرك زمدو نئفوكل د ضرالا تلد اذارلوق هيلا لاير يينتلا نت يفر رقما ومد
 ىلا اياب يابا للوكيل اويّتس لا لع لال رلرارشلا لبا يان: سبل هداكو لق نلمس ارم و
 ىداص|ب ضرالا ىوتستو لارجلا لوزن حورعب اكد انس لاقي اذلو ب ابرعإ اياب
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 لومدي/ فاح :ةريثك توفصإىد ذو !نيفطصم اىا لاح اةصانص ةكلالملا يا كلو ماا كبَر أب ةرم دعنا ءانب لك
 نسيب اهياوجيو اذا نم لدي ِنيَمْرَي ظيغتو رهن اهل كلم فلا نيحبس ىديأب م اير لكم امز فلا نيعبسب دقن مك
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 | وريذلا تمم يي هيبنتللاي وكنت عم لدي كلذ وركنت دجفنيال ىاىفنلاىفعسماهفنتسإ 6 ىرلَزل "نو هيف طف أورف كلا ىا
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 اذكووريغ ىلا هلكيالىا هنَحَأ هلداىا ياَدَع لان لامسكب بزعل م ايندلاف قايح تقوواةرخآلا ف ةببطل
 دلو هبيذعت لثدحاب 'كيؤل ىعملاورخاكلل هقاثوو هبا نعريضف ءاثلاو لاذلا مد ةءارق قون لحث ءوادلامسكب قي

 رسما للا ىعجرا ات وملا دنع كلذ ان لاقي كتر ل يقجا ةنمؤملا شو ةئملا دى ىظملا لكلا اهتباَي هقانيإ لثم قثريإ|
 لام ج3 لذاك ةمايقلا اهل لاقت نالاحارهو سيفصرلا نيب ةعماجب ىا كلعب هنا دنع ذي باول ةَيدارغتد او

 0ايام

 آلة: هل لغتي هلا + يبن ورششعة يكو سلبا ةروس مدعم ْخَىَنج لحدا ونيحلاصلا ةربع
 -500 0000000 يل اعلا بتلات ا يبل

 موي تعول انه هلذحناسقو هيذ لتاقتن كل لحي دأب ُةرَيَبلاَنِمي لاح ؤج سعي تناول هيلا لميا ةدئان
 -00000002------- 7---- هيلا

 َناَمْنالا اَمَكَلَح ْنَدَل_.رم ىعمبأبو هتيرذ ىا ث 1و امومه! ىا ْنِلاَوَو هيلع فطعأيو هيحسقملا عنب ضارتعاةلبجلانرتفلا
 نبدشإلاوب اوُنُهو شيرق ىوق ناسنالا ظيإ بسحبا قرهتلا د د سوا يب للا بتاصم سب كي ةدضو كصن لبا ىف سنجل ىا 4-8 , هللا هس 0 : كل .٠٠ ومد” م اوم ءا ا 2 «» . 2 م . طوال ىو .٠

 م ةرك دس واود هم لل 4 م قاصد 02 ىلا 0 ا 70 هى. د 1 هبط بق 6
 سغاتو نع لع تكل هل وشب هيلعرولق هتداوت ٌَنَحَكلَع ٌدِيَقَب ْنَل هنا عا فو نع اهمساو ةليقثلا نم ةففد نأ ةّيوقب ة دلك
 مزال نقو هس سس يي م سس سس مصب

 ةكسرأم سيل هناوك سقي ملعأه داو دقمّلكيف هقضنااهذ هلك ريل هناا نأ ثسنَعأ ضعب لعدضحي اريك ارب ا 0 َِس 5 5 ط و مم ع وم و 1 و
 و و .وشساا مرودع)إ رغم ٌضرو ل ل/ءىلإ مر ملأ و ىنم تم 0 م
 "دال ىاورما ازرق جيطلس حدد” نعل فش ورسلا نكت ميضدو رفا ىلا صن يطا اربح شئ اور اذا ظ نيل الج لع قرهتعطارس ىلا سس ةدي رص تارت

 ميهف تنك ىلا كرسجتىاليحاص لاس نفف اي ترا و نوم ودس باو ضايع نيا نور ياوث ورا راجل اوا
 فلات نيا هراتخاو لكل او لاونفلاو عمرك وق موو [رجافلىلاعمشرت ثا حراورالا .......تلاماينأ | رق حل

 ىداًصيدلا لر انا كح درلا عن ن وكلن زوي تازلا حمر ضعنلان ابر زم و[ شارلوت قيل | | تامل فز لدا دورماواجوروعسلا ىلا ىف ربك |زاجملاو بس مم لاب ب يرما داريا تير ءامو
 رتعامجتو مرو سابع ن يار قدد ايعورمز نم انوي ن ازيد ىدابرسج ف وبين ازؤئبب ريس ىف وأ |. و هرازستا تايآروصت ل موب ىزتكزلا لاقو نحلا نور ازكورما ىالق حل م ليوا
 ىرعتو س انلاراغ ىف تدغوو فكس ين زغلا نال بل والا ل حفلا ىروتو سنجب ادارلاوى ريع ىف | | ةاسوضكر ليلا اوريميلارازنآن مور ونعكيردظر فني زج اا لولملا نمادواو ناذ زال سو وقرا نينبت
 ,نينبوملا نعم س ع ايدؤملا ناوبدنيتتولامما لل ايامنا ارو لبق ذك معَ سفرنا نالسغمت ىف الا | | بسلا» ءلّضنو كرجل نسب قاع لديك اهنا ضلسلا طير طو نيرخاتلا مفر بلع اذيرصاوخو

 ريف ين ظلاقو جالا ىفاملوكري ةروم اءاهن. او عمورلاس ضن ايوإلا نااكاذا اماه ووابجة رمز لود لابرمازناد ىلمن اشي نا لل الد رهف هو وعس نبا نس هاو وأ ماي فعلا نييهبسو قندق هلع
 انمك ارجرّسلاادعج كت ل تءاركريلا ىب تاهت طوربم+ اهالى ا وق هل لس عراط وقمت اني | | مرج | تذرم لاول وتر يلع لديك ناك ىلع اها فص عم ب رارلنا نع ةررايع ما نإ لمي سوح

 بك رو امازاب روما تبل لجيتوريصلا يف مرج |يرس اياينرلا لبا ل بقا ربل ختو سانلل بانو ينو لزنا ل ررزلاريمسولا لاك علا راي نعل ناين رجس ىازلا مهن لكدق كس
 لاطعوالالعاوت هلك صا٠» اهب لا وتلا ثالث انفلاوايزما كلت سمعت رهف ل اضنعلا نع أ ٠ تمكد اال ئربم قا لام باوسا ىلع عشنا قمت دن نرعو عاصر! لوس نور نيكولا
 عم لحلاو نايبلا ور فد بسيط عمال ةردئالزدا دي نسريرتم ل سمن ل رفا لك فاعل | | دا قتال للا امي داوي ضيكرسلا لوسراب, تلقا اك نس نول جب ديل داكن ضال
 »م فداضيبلا نواز انو امب ل زان ف لاعرمت اي باتا لاحلاو ىا لوزنلاو بم و لولخ ا نبل الا ضر عم ا ىلا تقول تلرتو ورسوم فلا نود ماي زلكب روقي مان فلا يعني

 كارب مري و رلاغغ نب سيعأو لطخ نم شفار لتعبر او لئتو لتات قكئا سول ارت صلف بار لوقت اف تلم الإ ضن سن ليال دعا تتلف لمسك مرر يلا نارك ايلول اموت نمتل
 ايف ك يولع ل اح ليم سنا و اندم يو نفط اهنا ني ى الع لع ايو ري ملا نيت رزوق جيل | | نإ ب ضففلا رص ن ايلغكن اهلظاى ا ظنوا توك |رظذا لل وق «لاك0 كوارع: ىلا قا
 تكبارخا نول وأدهيص اهيل ن ا نورزح ليا نري لع اودي ز نب ل يرش لاقو لاه دلج ان | رسكاباقانو عرارعلا وا تسجد زن يدمج ريب سرافلاب دارا قو يالو وق يش ىولص»
 وطنلاو نايبلا رسال رمل بج ا منال مصرا رست اءلوارورلادورلو هلك كم كلت | | نير امو قاثولابرشوبج د قاشيالا حم حم ابق انزلا نايبلاعرطعلا ىفد نورلرنب قاشي اومن لاو
 ملال يورارس لا عج يو [ر الدواب لكنا اياد ىهصن وراي الا سو (ولعملا ازجتساوريجرلا| | نينا عل نجما ارز نم اها ريم زون لش بند الا بز عيال رق كس »سلب اوريرملا
 نإ اللا اراورتيررز نمن يف الاد (مّأب مسلوب ليو حل اطيلاو حلاصلل(ومتل ا نم وانسي سرد ؤمل وايد نان نوكسلا نانا لا:نرطما ىضلا ايا ايرلوق «فل# لا, سيلا باذع نرش انهن وبينا ى نحت لف
 ميس ارارلاولا نئوزملا نوزعآلا لايثو ىوخما لامؤلا دك وق هيل مل صادم هوالوا نماوسنل منذ | | تاير تنلا قو ومس وريف علاو نقيل ىف تايالا ياخى لال وولابوم امنا ,سضنلا نويكسنو عزاعزيالارعب
 لنانالا انما لا عتددق نوري يكلوق حل مالا بع اهم لول ني مالدي | | دلال بيبا قالغالاب تلحتد يزل |تافصنمعتلخن هرقل اروزب تونا ىب طل, سضنلا
 اريكل كيلا يكن م ةرشسو ين وق هقيط م حرارعلا ىف ذك اش سدس انى ارم الا تراك دمك | 1 رسلان تنألا نم لامر ايندملا مب” تناك اور كاملا ارضنا اسيا ايرلوق ل نايا
 + سكوب توم اب ينمو ةييضمو مر لظأب ريس ايياملا ب اصمى ساقي ىارب اكييةدبكت واذا | | تولادنعامل لا ردرسلا ركزي شمس وا بززولا نموا ضال لق لش بريل لكتاو ورايا سن
 نلت اكف ما فاكر جف ركن رش الاول وب سنجل !ضمى لارين ى ا تان لا نتي زوق باسل | | سنايا ايرلوق نيك امى ا فل امن لاقي دلوق بيل تس نيل كد: كما وار لاو ل علاو شمحبلا وا
 قذماوب دنع حزصزتلورلجلا قمم دق نحت ننكر قرششيذاييورقبلا لم لع افقي ناك اق | ابيل رخا لوي نجلا نم ضل لسردإو ني لرملا لسا نضؤلاميعلا يفوت زارع نير سنا هج للقول
 نيشملا مو زمإلا خير شالا وباومب دوق هللا نادي موارإم مرض ل سورا ع لا لسى ا رعرام ومضت لررعا عرجو ساس رد بطاح ضار كير ناك ده ردد ىلا قرا: ضنلا
 ريرغيبص/ نير شالا شل ضب ىفو نو طل نمر بي جذل انيك وازوال ايروبسو امم ال ادلاريرشتو تبا 3 اسيل ضالا للم الوامل علف بط سؤ تبل حر ود زرالا نمر ابدت ولو قل اسما راو ورل بكن لهل
 بسرية قواص#» ةرظكن ديسارمساواممجورطضيلاو نرسم ضعبل وبيئَْملا | | /لم نجوما سننلا عم اههلعجاف سنا وزني بسب ذا لاري لاقي سل ىبتل لب جنا لااسي ل
 لير نلف .قواضيما» هاير لازيالو عطس رمي زبجسو ظالم موارمرق تمت اسي ناكر اذ لجين كبل ناو هرولوافكن ارقلا نحسن اكن انرلوطاوارذ وحلب وزرع اعادذ نيبو رقرإب خيو
 رباب ساق تلف نيداكس لاا عيمج فنا نكي وان واذك قنا لوقف ايذاكناكوإلاهردق | | .لهسلال اف ازاى ركا ذاوريلاربا با اانقوي الفإم اين سورعلا ل شملشم نويكو منا شوربة روف
 لمت" هردقي ملا 'ضوطحيزاهناوقدرثلا بخيل امر مغفا بال هتك ما ىلا قيزخا ءثينبل اى ضملا وب !لاترف وصب حن من نتن لكن م تاو [هلكن مو ربعم لسراو نري
 ظ ' | | رانا ىوراكت ولاء ك زان لاتيزق هلم جا»»ن يعن يلع بيرو منا باذعو مس

 نسم الامه _يمدنغ كلا لوتس” لا نا لات ري ننال سيشل لوك نشل أسانعز يلا ع
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 ها دبل 59 0000 ش] مع

 ىقثرط هلانيب نبيا ةنْيَرهو تيتو انأَمِل و ©ِنيئْيعامَل انلعج ىاريرقتماهفتسا لهم ملا وسلا هلعف لع هيزاجم ب يو 20 5 موكب ل ١و مج ال 8227 رار ري ا وموسم تدع عزا قاس
 _ تتيو ضارتعا ةلمجملاو اهنأشل ميظعت امعققي ىتلا نُةّبكْلام كملعا َكدِرْدأ امو اهزوانج بوما مك اله لوشن وريخلا 0 5 ط لف يمي حرم سازوص ارم مالو را رم: رك 00

 2 2١و مج و 357م ام جس 7 اريد كل بمس وس ورع وم” دو مواو عال نرم ماو

 اد امي ِمْوأ ةيارق هور دامب ةعاجم 0ِةَّبَعْسم ئِؤووي ف معط »ا اهقتعا نآبقرلانم تدق كد هلوقب اهزاوج ببس
 نو ست رم و.

 مميش ايس حييل

 2200 5000 : ديل د ل را ل ظ لبقر سقيؤ ىفاثلا نونيو ةبقرل لوألا فا ضم ناعوفرمناردصم نيل عفلا لبي قواك قو عرقفل بارتلاب قوصلىا َةِوَيربَم

 , 27و م رض و77+ 157 ا 2
 نوفوصوملا كيلوا قلخلا ىلع ةمجرلا ُةِةَمَحْرَمْلا ا ٌوُصاَوَتو ةينصعملازك ةعاطل ل عرْبَّصلأي اضعبممهضحب ىصو وصوت

 فقع ةرمووميو جسوم وح: 2 هيصة سس سبل تسبب 1 ل يي ير سل سم ريس ل ل سم ل م سس بما
 ىلاتسواناث ممل . | وادلابوةزمهبلاب © ؟رصْؤتن يلع لاوشلا © 2يعشملا بحصر تيأاُرَمك َنْيِنَلاَو نيم 02مل بحت أفصلا كنب

 00 ونيمار ول نضغتل لاح ةيبإ قوانتكت سمت ةيلم سس مّسلاو عر وبس ةقبطم هل دي ةرسدلل ه0 كا ف هه أ عما هم 55 ثااىمم ل د2
 درجمل ةئلثلا قاداو هتملظب اهبطغب, ةاههشي اد ليلو هعافتر ايوا علجاذل راها نادرو ِرْع نيعاعلاط اهب ةةاهملت|دارمقْلاَو .٠ . ١ ُْص م” ا ا م حرم ابار ”إ اياز 9 : 3 71
 5008 0 .: يكل ير ل ل ا : ش ع

 ايو ةقلخلا ىف ةهبؤس امو سومن ىتعمب يل ءايطسد قايطارَو ضال: ةاَهشب دايو مسقلاادرف لماعلاو ةيقرظلا|
 هللا , 1. 0 ا - عطا المور اثم رحر رول حو م34 : مه

 باوُجو ىذلاسيوئرل ةياعر ىوقتلارخاءرشلاوريدلاىقبرط نيب ةأهبوقت وأم 0 0 أو نم قعمبوا ةيررصم هنالثلا
 ا سلع ا كس نت سلا تب سبي ريو رقج أ

 صحم اب اهاقخا أسد نم وسخ باح نو بون نلا نم اهرهط ضاهر نَمم الكل !لوطلمذللا هتم تف نح َ”ْدُنَّدمسَقلا
 تنقو ن ملاعلا نازي ملا يام, ملا رموج ان ل نال السب لك قرهتعملا مس نئتل ا نم ةري رص ثاّرلخ تل ىواما#" ف صشر الورانسلا ماا ارم اوم اي راوعلاو كلذ قوؤئنلاو رصلاي ىلا ور ارزلا 30 : 5 7

 لاما هزيوومشلا تشو ةايجلا تمل اكتورابجا تاومالا ترام اريام اذاذ تاوم لاكن مشاء أ | لعن تلق لس
 قا اور علا ولو باطل والراي ضنصملا ل علو رشملا لوا نبك لذ واول ولط ليما نولي | | هس زال لوقو بد وخلا لائانوفكا او ارلاخاما ليبسلا نير انا ئاعت لوقكى ا نما هانيربسد نا لمسو ا بلرق حلل س» ارز نبلالبارازقتسار يشيب فعلا قو ورمايتلا ل اوتار | | رقه بلس بورففا ولسنا نيل يلو ريل لا نانا نعلال يو ررعحملا فنان اوجد يسن
 ول اكس يل امن, :طعللو ض حبلا نعى ارتيؤرظنلا ورب رئي شملا ىف اؤاورلوق هيل. ليت سو رون عنتر ىذ | | ضي لاو طضلا ةورز نم طويت داؤرشلا ف الترم اظةيرجتلاورسضفرل ابريل ناكم فض صوشلاورإلا ير ط وت
 عي اووررنن ل شوي وبنيسو يخل سصنوتو بولا ةدعو حرب مسقمل اورق مري لش مثواءاذلا معصوم تناك | | .!ذبو (سذع ىف اًنلاو ودم ل وللا لولسو ىورر سما قيرطو راقي طر لاني نعم او بسه ف وسلا
 اذاوإر(ل يلا ىلع (نوطعم (ىذلان مف طعلال مت اذارارنلاو لواولاىججولث تاو ىزلاررقتما ل عناب | | لييلاونم كربلا نرثوا نايلون رجلان يئ ضارتغا لرجل اوت اتمملا لت امعايرتنلا لري خا ليج اف يروصن عسا واو مسن واولرورجب يلون ال نيطاع لم فعلا ناهن فطحل نن اكولاممناب ل والا | | قرط متل اديبدشررمااف لوكا( سيتم الفوق تلك ىواس: وتس يان ضايع تبا لق
 ينل روتر سقلاواو ناب بيم ولونع ورجل اري الا ناو فكر اصفار: يلا ؤل لمع نوط ىو | | ضيفا ال قيم ال نامل يزي راش لا لمت الفرق جس لك ايا وأو اتت كرد هكا هانعم
 وب“ لبالاهمساوا ناي الامور ن امزلابر يهمل اذا مسعلا ل ونت سيلن رظملا ىف لباعلا نا قتال بتوإ | م لب ف بعصلاقيرعمالصالا نى شعار مش كواسما انيس ملا الو يترك ئالخ ميتا لف يفروك يمس ,لحف نافوأس سعسم اذا ياو ذطلاراوباسنثلاب سنا لذى ايترلوقب | | ل ارتاكن خاف ةرركامناب بيج ا لصالو قرصالف ىل اهتلوتلر ركض ام لمت لفداذا اهنا ب ال توفل | از ستتساوالافركبواوركر ين بيرو ن الش ل رملو لم ىكراصوارتوا ري لماعلا اهناكر اص لخفلاوءارلا | | تلق َن ارح اصلا لاعالاب ل يلجلا تلا لتولي ى ا ققنملا لص لي اباهتارخلاو ني ايصادماوبد
 ىف رارشسومن ثلا ('اسنقا نال ثمك زيف رل مالنا نع اير |نانل يلا حوى اررّولا فا زورلل لوبتلا املك امل ايم ئتاير الا تايم كوت اعاطرال منى نخر ابى كلما / امترواج امامنا
 ضلوع لاماظعا ماه ال!ناكاذا (ضياومملا نعم اجر ايمي "سيخ ازوكت هر رقورؤرش دن اباو سلا ]لو ركام لاقولفانبادإرمسيئو لصالارايتغاب نك بقعا [ئقالر ضنا زوارعضملا ل وقتك تمل اذا امم سبلتاو
 زعناو مرق مهلك كا زدايئن قو ليولاو ليقداكال رب سوما ندطم حم اذا نولي نزولا | | :جاددصلا نيت ناورو راف نجلا الست قلي طما علا يدل ليوا انماو ناك لغد امي سبا
 لكشتسا سطل( ل عفو لما ىداو تى هل لما نيرا ى لل يف لعاحل اورو دورا نعؤربلا ايما لت ا |, وايام ا لوق عمت اينرلا ف تاعاطملا ل خف اهو اج اهمارئث اب وإملاو تابقع حس
 نامزلا )لوم او لماحلا ض لمذا /زلالاو لابس الذال اذا ىف لبا لقى اىلا ايزو راشنا مسمن لت نب روشكن باوورماىلا ةوزرقومب النيبال ىصاملال غلا زي علا وارزق هه. ىواصا# ةزواججا
 نونا سمنسلاعودط نع ربك سطل: سمن! تمحلط ا ارئملاب مسن لونا تسمم وغلا, رس ن وجبس د | | ذاب ار انو متدتل ةرايحلا وقس نون الار دسعم ى ا ىلانل ان وني ووتر ىلا ضانعم ل الار سمىا لعلي عولطلاو لاودا سلا ذل يتسم لولا عرولطن لامس ناظوكياب بييتاو لاوتوبد | | تترك ل والات انعقد (ادط او سناب و نارمسمن يلعتلا لوب ةدزق نورا تفك ناك
 ابزلاورزطلار اق ميررصم زلشلان ايوزوق هم 4 لص »مرش ىلع قطعلي لا زايوبرشلالض أ | ول تانوب ىاف وز ارتب ن يكفر نيد رص / دلل وكم نولي ىا ما اربقنلا لئن
 غولبلاردب/ املافاو حرورلا يقلل بقي سلا ناورب لف لفرع بيعت ليَوَهَتو ارو اصل انروق ىزمد ميلاف هرعايتونايرالا اريل: اه نت 2(لاكولامعالا يوري ىلع نب اسلاوبن ايرلا ثنا ٍوَس ارا بكا انمب رعت » قايد ادرار وصى يو. الاذ اهتيوسضد لك كذاريدص عما يلعالاردلص | | قاتلا بتل الى ىرؤلا بيرم مووت سل ٠١ او بو نيف ورصملا ناكل ل يطعلا ناب بيرياو ليث كورصو ملال الاكل اهفالا ىف طزرورتترم محل منح رمال: لع انرل نومي الزاو فاضل اري مولر ردع يريقعلا وب نييسا نيم حلا وراد صم نلاسيرهضملا نه ىرتالارسضملاو 7 مالا له عقلا طع نم ملي قتلا دان نيف ابوارمبالوقل موب سور حبت ن مو نك زلا لاق | | .ااطتياضانعلا رونا ع امنا وإلا/احه اولد لوك تحلمين هكر ورب ذ اعلا
 نيرهلا ايل سئس يفك اب نع ةرابعماملالاو َةراشم ا اهم ىوّقلاوءانعغالا لررشت روشان !لائنرتو | | مدت كك ور ىف معلا قارا نايرالا نال تولى الق رصلاو نعل نع يضفلاو
 بان ولطيف ) ني لم نعى ورازك اولا ققبرط ناو يجلس لك سرع قراري وبل اازر يؤ | | سيل انسب لايعالا نورك قيلاسلاومب ناي لا نال ىف اهلل سيلا م مل الزل ىركزلا بيرل
 رلوق وطلال يي ألاو نح اهبدعا نا اصل ىنا رن وعحملاو دع السلا يلع نع عري را ور فو سارع | | بيرل بميرتلاب ضعي رزطور ةرصلاو يحل نحب يضل وزتبترلا ىف هرعابتو ناهي اررلا ىوكذلا بستيرملا
 رو سمى ازراهلاو نم اووي هكر لع ل | | اههحن بلل راشيام مدل ورتثاركا ام ىف ىلاعكورنعنوزعاو عن ايرمل اير راش مسساب ننس ؤلاركذ ماللان ع انموع (خكلا لوططر اص خرازلا لاكمال! لوط للا ذم تيم حضرت تلاو حم اق سقما بومجو | | عرج !ب اعنا بلوق دارت اورفكن يزلارلوقورجرزملا باوماوقوأ ربنا ئوارلق هل لاو
 عسفنلا قع ف نما ضي ناو نال ازرالا ورشا ىلا دوعيلار يمل بك وول ان ودك مايل رطل اوازم نرثورتمارك6 ان بسم ا ىلا را سيؤدي نير اهرارك واع اوتراو مكر وولع ىلا ةراشمالاب م
 ءاهرلا] يوري ناكل سور له شرا ضر لس والومو اسيلو تنال نير تنال زوار نوقف ى ضن را مهلا | | .ملوق كيل لس حرارما ترم تن ريش اهلا قط وق سلس قوام سنا ماركو سلا لات من قواهسوقتوأ, دوج ام: ااا لسوريلعرشلا لصد اوريئو نط رطلاىف كة دااوبو تير نعىورو | | .ةزهعان نومي افرعنا ىلا ةراشا يمي ركل ريشملا ياوصا مسروق لش و رولا
 | هكا كلل اسمة كى !ةراشساو سيئول الايهوإ لاو رررق لفعل اراها اييشا عديمي ىف توزن اهمال سمس و
 عافت وهلا نال صامل اوإ ىاؤتدا تقوم و كاابوضولوق يأ ىوام ان يظن موو ءايشمالا
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 ياهقشاوسا َتعِبن و اهنايفط بيسب 5 [هروْعْطي اهلاصاهلوسر دوم تبن افيفنع افلا ةينأثلا نيسلا تلدب ا اهمسسد هلّصا كما” 17 ءدل ا معا [ نمارس 5 ولا يلم هيام ( , ١ هم هلأ
 هيلو موياهل ناكواهموي ىف اهيرتتو 0س واهورذ ىا هلا َهقاررلاصولرا لوس ميل َدَو مهاضرب ةقانلارقع ىلار الث هعساو

 23 2و

 مرفق ءاممه ل مل سيلا هولتت ٌةاَمْوَفَحُت وفلا- نامه, بانعلالو :زن هيلع لترملا ىلا هنا نعكالذ كلوق ىف وب مدع
 و

 لو فرش م سر 58 0 1-0 00 كم[ رس ١ سلع و ٠ / رم

 كادي ءانلاراولاي الو لحامهتمتلفيملف اهءمهمعىامهرلع م سدلا ىو اَهومَش هني بانعلا ممّن ٌمِهُبِإَءقبْطا
 ا 0 : 5-7 ١ 6 3 | نيتك جو ع 0 رادو ١

 0ىتفيأذإ ليلا و وجم حلا نمحتلا هللا وحسب ةنانورشع هىدحاةيد ليلاو كروس اهمعبت 0 يقع لاعت

 لا لقأهريف لم اعلاوةيفرظلا صل نيعضوملا قاذاو رهظو فشكت لحنا راهو ضردلاو ءأيبلا نيام لكدتملظب

 بللواسمبش سامي لاب ىاولتساللا لو هندادنع قثناواركؤات دنع ل كشملا ىثثخلاو يفذ |لكوركذ لكواءاوحوم دا نو دك َقْلَح ةةيردصموا نم ىف مو لا .٠ ا فلل : ا م ا

 رآتلا ل ماعو ةعاطلاب ةنجلل لماعن فلتاه نقدر وككمع زين غن االواركذ ملكي ا) فلح نم ههيلكتب تنصف ىلاعت
 20 سس ع يي سس حي سس يسال

 ط 0 وك ع يةللمو رد «* لل تكلف ا )و970 ص صم ر 000 اد و رس عم عر ف

 ةنجلل ٌن ىرْمْمْلإ رديف نيعضوملا ىف هثداالاهلا البأكا ن يتسن َقّنَصَو هنا 0 ىقتاَو هنباقح ىتْعأ ْنَماََو ةصعملا
 مب وبه

 1 ل بي م سل 1 ع صحم

 هلت يقظءرو ور ,..9 57 - روث هك ىمعو سلسمص ال |. ووزع سكيك نتن ال ”١.7 لل ا ا دك ا
 اذا هلام ةنع ئجغي كيفان اموراثلل 8ىزمملإ ةغيب ةرديينسف) سك اب بنك و هياون نع 0 ىنغتسا هّنداقحب لج نمو

 . زوي د . 0 رز تسل يي ع "0 ميلان م تسال نوكين | 0 ظ

 ب قاثلا باكير نع انبيقو لوذلا كولسب انرما لثمتيل ل الضلا قيرط نم كرها قيرط نيكيبت و ىربملا امَيِلَعَناإ راتلاف 5 ىذرَت

 ك0 ا م

 صج ا للا

 ىدحاف نحبه تل ارا ةكم لهاأي مكتفوح مكبر َدْنأَو طخا دقفانريغ نماهرلط نف اين سلا ىا © لولاة
 ..رعُنلَوتَو ىبنلا ٌبّدَّنىِنَلىقشلا يعمي قش الإ اهلخدي هلَضي كادقوتناىااهتوبشب ٌقردِقو لصالا نم نيئاثلا

 ,سرم اكن 7”

 هم (0قنالهنع دعب َبتسو جوملا ىلصلا ءارملا نوكيفء اشي نَمِلَكلَذ نود اوفْحيو لاحت هلوقل لو عع صحا اذهو ناميشلا ل .. يقم كك يل قل و وضم اورقشرو 1 حد 000
 5 ءهلل اع ل ل ا 016 لا سر را ١ 0 م هدو

 _ؤلزنا نو للاعتهثدا دنع ايكز نوكيف ةعمس دلو ءايرال ىلاعتدند هجرخي نأب هتدارنع هيايككتد 6 قوتي كل امي ئزلا ىقتلا

 | تال الج لح ةربتعم ]سائلا نم ةردي رص تاترياحت
 بتنام ىو رمخا نعم او ىلا ىف ثلا زن اورو سترسل ن'ذوخ ايزل اسد ص الوقت جلس

 ح النو ةزوكتنا [امالا فدي مسقااىل عام يلبت امل اهتم نمو تميزك وأ ل .لبت# رريعحلاوطكلاب
 هلغ ىواصا/ وقوم ىضاعلاو م السلا ررغ ل اصورمو حيطما علا ادرك ىص اعلا ةديطو عيطملا

 لم اناب اًمّساو ىوطلل وظن ولنا ناو بزلل انرظن وكنا اهبرما تامجءامؤز وكذا شعئئاذاز وق

 مسمن رف اص ببن ع ون مل ىارليرزى ع اورتسلا ىا هول ز لفوق ل لا تعب
 قرص راكرب نأ زف قابلا قش ةيلوق حاشا لت : رويلاوم ومب سرنا ىذلا بإن ولا بعيب
 ءاملارسلوولنلا حما عبتلا عملا تاع ل ولم ا فاز ا كى دامتسمتل وق يللا عارم نداسن سرمد
 وردم قير فعلا ركب ىلإ ىفإ تللزن ةروسا عزب لا يروق سكس. لاو» قوق نم لمبرلا حمام
 قرجلاو لغتتاو بس زكلاورطللا ل ةيازلا خلت نيباد (ركاو قر صلاو ن اهيا ىف يالا غلب قيل صل اذ ضل نا تيا
 قلقا ن لسن ميل ل لجزنوكف لا وقرب مستقل اذا لسا اورلوق فب ىو عال سدس! صوتت اللا وه
 ملوق نمر سسا اا شمل لا سلا ارلوق .صورب مارب لرعاروب ىذلا (ونلا مب اذنغيب كتل نيف
 0 فترادما» بتواذا وت نارمالظب ميدلو ل تل كواراهزلا ليفلا سير وق نمر اهئلاول اب ائغي اذا ل يبلاو
 عرالاو ءايسلا نيب ام لكو رقت ف وزو ضي وغم نا قق باشا ضرالا و ءايسلا نيت املك تنل
 راقلاو ىاضنبرسشالادتن وكر زب غن ن نين وصوم مسا ىثاىا ني نحشرإق هلل «لشإا رقت
 ةرولزلاب/ولعمل كشط سلا منعوا اننرع ورما لكس ا نيو تناولي ويرش نا لوين زنجي قرم
 ٌاواركؤ اما محا ف دال انناع ناكل كهشسم نمو فسم قو نول كؤرصول قبب م نا ق لطلاب ضولصولف لف الاوا
 ىوز نقلك للا ىلا نال ىازلام لكتب شمت ل ل مس نشا ف اهانرنع اكشن اكن اذ
 عرولذاامجو كى ايين ارملا لضفلا ىل 0ائلمخانيلا رنلاب لكم ارنا تخل او تما |لواركذ سيل نم حراورالا
 ه1 لما" ىونسالا لاقت لذو د روكذلا ءاشي نل بسيد اناناءاشي نم بس لور عفريو شاذ
 رو سرع و ضتيئركل تيس عمت شمل هداهيع ل ارعا لا ىلع لاوتوزاممس نمش | براوتزملا هش 6-1 نار
 بنمو ايم راهم نا ليت اك قاف الاومإ سانشنلا ورجل زعجل ني ايرعاتل ىس_زددتل انا

 رص عي ىازلا الا الب ىارلوق لل لش - لحب ا»» نانجلا بسمجوب راتبا و نائل »سمو لال ضصرعجل نال
 رسم زلباو ل يييبسملا نحمر يسئل نم لا ورسنسس وق هل 1 ٠١ قوبل ابوريص ول اب قرص تيما لوس
 !لكأنملا ييسر يلا نوكيا ىلا لاصيل الو امملابرسشولو ”لكأ شم الخ اذ ورم اللدارعالاو يملا
 نديم اب نايا اناو لاحم ف لص ايلا نالارام سيل سيفا لا ىو نضر و حلك ل

 رب امل او طوقسا ىرزتلاو اري طقس ىا ىدرت اذا وق هل كك ىداصا» رض صرتو مالكم نيستا
 يالا نال اهب الكذب عد ىرمل | قلرط مسا وف هللا لو للاب ىررلا نم تاءاذا

 نيييبلا رمل اب ءارما ننإر ملا براوبت حراميلاو م لكن سيتى ا لالضل !و ىريدلل انسلع نامي او داوقتلا
 لوؤيسم انو حل ىواصاب لط ايلا نم محا قرط ريميل |نيلع نارين او دونم ل وتسشو
 ( لمني ل نيم اناره س دانك املضريوأ نك متنا الريال ناااما ال قس اعل اور اخ رمان فورم ىلا
 نزلا ةلرملا ل ولا ياهلا ذرب عرراشملا ضرغو ىزاردأ ىلا بك دال قسوم ىزلارق اكد لااريؤ/ ال د
 ىلوقش الا لو رعتى ا لور لاول ل صلارعم_ااسّملا رب وورهنلا نولمنري ل نوما عع نا ىف يلا هزم وكس
 ريب اًلارجو ل' لوثدلاو للا ىلع لوم ميلا ناورلا صوور اللا لاول الي لل نوما ناله اكمل
 مما زب سلام اذاو لسور دع سلا لست [ىشم اهنم نوت ع اشو لدي نيس ملا ناصع نا ىف اني اطول و
 ريالا ل معو يصلا لمح: لوم لوب نارريلع ناسف كود صق ى زنا جرم ا ملكى اطياذ عردانسلا ملكنا كا
 علم لافي ناالا لمات تكمل كروكذ ملا كاست اور لل لرم لف كلذ ندد ايرضغيو ىلا وتر ول لو راو ولك و
 « عتاد | #سملا طي ورميلستي لليل ملل نزلا ني مل نيالا ءاي نيو (وهظم ذارم وهف شسيج نم
 ضع لوتدو محبا طعما (رو لكل ري زيا ىا لا كلذ نود ايرطنمو لاحت لولو هلع
 باعالا نبل لح ل لوالا ىلع لع اذ نم لاموا لو نم لرب زل رتب وق يطل لالررانلا ٌةأسعلا
 ايل لاك سيت لام دا لى رج رد اهلا و بسن مم اننا عوامل لحنا لضلاو ءرصلا ميمى لغاوزنال
 ار ىلا ىف تزن ارنا ىلع اوما ىزوجا نبا لاو مد قل صل ف لزم !زدو روق و طل لبا »لانك
 ازب ىف قس الاركيولا لاف اى لع فضلغ نب سما هالو يرزعي ناك اريإ لم يم ز حملا اذ لي كرش
 ليرد ثق او مر لج اووسا مغ رزع لصفاركي ولا لا تف ىرتام هز اذرتوسنلا تما لا نيس
 مل شم اكرر اريل كلذ لع انئاو نيالا لافرق اذرم الغر كيو لإ ءاطغ اذ سلخ لاكي ا
 تلزم ارنا ىلع اوعي ىزوملا ني لاو: ١ نمعر يملا ىنعر يار صلا ىف لزنازرو لو جلس كا»ن هلع
 نا اس وهل ىلا سلا دنع مركالاوبب قش لاو مما ث اس نما داب حررفملا |. معمل صدري ىلا ف
 ىف ريما قعاوصملا ىف ذك مالا ينل نمل ضفا زا جميل ضال ثمل دنع (ركالاو كنائس امنع مكركا
 نرمي نادل لرمي ليلا ملاعم ىلو ينال ىلا ف لزم ارم ومب ذولا نب! لام نيم ةري
 نيكو ررذزا» اندل اسر لف لييشعملاو ىبتا عيب ا وق ىف قبر صلا ركب ابا نع روم ال وداي دال ايلاز زارع
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 نادل المج لك قربتعم ا رس اننا نم قربي رج تريل
 عراب نك ثسلا لى قيل صلا ناكو ضامن نب ميما ويب و هريس نى ا 11 ل الب ىرتشا لزق هل

 ال ميلا تلزافيرا شرد عم لاف لم حنم نم عراب سلول ىنب ىا ولا ل لايف مصمم رز روضلا
 لزن لا هذ ل ان ارازكلا لات لو لوب نا بس اننا غارئكلا لاتنزو قل ىوام
 موقوف انغاد لالي راض ا كل روق يول ى ا لف امن: لوق بس قداص» ا رعالا موتك وف
 رلوق عرف امر اكرم! اذ اذور حمري ىلا حم عنصن اولي ىل منع ىل طبل تم اكررتف بال تن اكمدي
 سيت للسن و ريدا فلاب يزحبر ريم نضوريغر مال ادلته كل ىواصا!ر كل ايزل ى |لرنف

 رسل لوفم نا امرصا امج وربح ىف هآر اونا الا لق كس سدو مرادك يمت اونا
 ةاضاكلالبديوداوتيالالارلامٌل علال حما ناز ىحلا ىلعراز وعفمن ولي ناز وكبو يزن زلا لاَ
 اكسال ليوم ىف نلوملا جمس لب كلا اتباكييطع ام لب و ان ليسن ووارظنلا لوق نم زيف ا ارب
 لئارودل رنوب ىبي ًارقورملاو بصنلائغ اررماعلا راق هزببو رم نرثعرك سرت مرا عطقمللا

 كل لريلاو نيمولا ىف قديم ناش دارتإ الاى اياو ريغ ايلا لل ايل عبرا يي نال رت نس لك تك أعبمل
 للا الور رثسلا لاق تارك وق يب تل حرا” لصتسلا ربت براعبدار نإ عطش نورك ممن الهي
 ملو فذ سيدرك ل اترثسما ممتن للنظر ريب دمي تاور فاو لا ال الوابل رشسل اور الا
 اهدي نوتداوا اموفرشكى اول ايوه سكبس امص ارب ىتولا لوزنب فل ذو قواص. متنا نكون نش
 نمومب لب مارتبا ىف اوف ثري ننس نم نسافر يطا تلت ن ب ىتشاشلا لاق ن اتا لا نو ريتا نش
 سيخ نباو مشلا ىف قب | عرزط او ابر خوال اننا ةروس ل واوبب لب م ارينا لنواب رخأ نيو لي ١ لوا
 رو سلب راق ملا ثلا ربط نم ل ومس ا ل تر أرق لات ن اهيجسمن ير مرن تسحم يب ىلا نبا نلرط نم
 هرم انك ارب نبا لع رن ننام اول ز بز مايك ميلا يع لك تارك اذ تن قرب لا قئحاا

 ىلا نب انك سب ارجرطا م اذوقوم هاه اذكى يرماف قيعكن للا نيران اهي نبا نيت او سلا
 نو ورب طلال صرخت نم اها رن »نسوق 0 ادايرف/ هرب
 ورماب سيف انعيا بث[ و لبووسلا نم ابره يزخر كا اماداتف مخفر يبا ى سبا ان ماس ضرما
 ليلا لم نبي وسلا مرو وخل اورزوق جلب لمت جلا رمال ىديدو لاينملو د سوري رئي لص
 ىرسما ىرغالاو ةرائازب مقنيرَّمك ضَشأ ميز لك ف ن ا ىزو ليلا مرق لكلا ةروسلا نو

 سانلا عامتجاو ل اصم ا ىف قيسلاورونلا هير اننلاو زي ابرللا ي اليعلاو تاولثلا لك ورسلاو نوكسلاب ليل اذ

 صو اب ورش ن/ل قا ايندلارورس الا داش يفشموب تقول اورو

 لقولل لاس ليلى اناس باقم اانا ىف اسأيمساينا لل احترلوق رسل لي اب رءلب ال

 م4

 /حت انه ّلارانلا ف ىتما نم داو ىضراذل اد عة ند لس اقف هب 5 ىضَرو ليج ءاطع تاريزملا نم رخألا ف 2ْرَكّيِطْعُي

 5 ىو فرجا كنتدالو لبق كيبل مي كلو ىزيرقتءابقتساه نيرا نييقنمدعب نيتبشيب مسقلا بارج
 اري تف ٌلِلَع رجول كلها 5ٍيِنَتف ةديرلا نم نأل هيلع تن مع لَو َنَجَوو بلاط ىلا كبعىلاكضأي

 لوريم ريضنلا فخ ىنخلا كو ضرعلاق تكن علال ثريلا فوابوريخ ةميخلا نم هب كنق كب كانها 5 قع

 : نبع 0: ترك اهديغو ةربنلاب كيلع َكِيََو متبع وورقفل جنت قدمك اك لبطل( و كل ةريغوادلاه لعاب رمت
 هاوي تايإنامث ةيكم حرشزملا قوس لصاوفلل ةةيآعر لآعفدلا ضعب ف كال روس يمد

 ا( انو رعصرلب ىلإ ا حب عم لال تاك 3

 َفْوَسَلَو هلذ ا باوث بلط ىل ث لكلا يروج داي كلذ لعق نكن 5 ىرَجت ِةَبْعَي نم ةيْنع ديغو لالي يتلا
 "ةيكم لاو روس باقي وراتلا نع دعببف هلعف لشملعف نم مشتت ةايالاو ةانجلا ق باوثلا نو هاطخي امي ثنى

 ةببرمالا ىورواهرمت اريبكتلا تضم لسو ىيبلع هتدال < ئبناويكك زن املو ةياززرشع ىلحا
 جه يشيل اري ريكا هّثداو هثراالا هلا الواريكاهثئ وهو أه دعب روس لك ةمتاتوادرتجت اع
 لاقاملاذهلزن كذب | ثقف َمَو كير دج اي َكَحَدَو م نكس دا همالظل ىطغ ث ىلعس نإ لكلاَو هلكوارابنلا لوأ نلقاه

 سل ل سس رسل سل سل ا سس سس ام و رسل

 هالر و سس مامي وو ط ٠ ١525 موس هك لس ١37 - ه2 كحد 0 د ههه ى 5
 7 واسملا ©ىل والا نم تاوزركل |نم اهريف أمل َكررَيَح ةرجالا ودالقو عدو هير نا اًيوبزمتشع ةسمخ هتعىولارخ أت سضعرافكلا

 ل ربما هك نب برو تخ 5
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 - تالا للاهل! نكس ىلا تدزمب ف الاوز اهب ل يلا ىلا وجادانياس | ذب للعو تاوسالاو سانلا
 هلل لوب لصا وفلل ايارموزبق نم ركب ءانختسا لوعفملا سرزز ا لمغب الق جلل
 ماع لب َرخألا لع اص ات س نى صر قصور املعا نال اروى ع يلا تبت نا بسس انملا وأ ييعي توسل و وق

 رسل ملعب الامرلدااملو نيرلا» |لعاورع الار وم 0 ضن الاكس هاطعا امل لاسر عوربب د قر ًانادايتملا

 تيل يروي سوس تن الو هريرّوت ت وزم أر تيلاو لما نومنعمل رك مراتب الا مال( لاو ل اىترشلا الا
 ركن مدي لفل اوأ رج ا نم ذمجلا لع لا لضرت ال ىب دميكت لا نوف عمال عدانمملا لع لضريالاينال مسن مال
 قار خان او لاحم ال نم اكءاطعلا نا هادم نام بيتار يف نورك ا فرجن يزن عما نعم اء لبتتن ازرجخأ رش
 رك ىا لي زج و لارج د اطرد اهسب و كرب لزج الزجل هربيو واما وصلا رخل
 ميال نب قصد نم ةيألا ىف مس اهع ني نئريررج نما حرز منن ا قما نيدماووزت حلمت عرفا
 اماني يسباوملا لورانلا ىف ىلا نيرا وورمت ىنضرب ال لائاضيلا لك اه نيا نك بسيطا يرن اورانلا نب لبا نا
 نالوعفم سف لعما نحمد وتلا نمل لبد زق يحل ل لا« مل نال يشل اد وزع ن لون: ولا رخإ
 اوراكل لئرالو ل بك يبارتغب لق قلك - ل مز وفل نمل اماهتيو مفداصملا نعم زوترولا ليش
 ىلا دومسملارارثيك نبا ل5 ىبازنلا حو قاعسا ناري مجو لمت علئ يوا لوس رئسلا دبع فون نارعس نيا
 ىا وق !رمت روستو نارسضوا ضلوا ناماع مدس نيدعاكا ادعوا لق هيل لذ
 هاير كل و ن اهرالا او بس لا اهىررن تنلكاو لاقد نيف انلا نري ننس لنك ناولائاكاسلا كارب

 نع ىودو بملطم اربغ ل ريب ا لارض يصوم و ل باش ىف الازم ل تو لكعلاو نسما نعى ورازارو
 ىلا انمب حقو فن سلا نفل يرجو الط ليل ىف قرطعلا نم ماشا لوط ىف سدا نع ليت اهع نا
 لا اخناك ل لعتىزلابىا نونلاري رْسَنب لق مرق نط ل ءلذاولا ىلا وررو شيخ !١ ضرا

 رظاب تمت بادب ىداكه نسب ىدئسزف طلاب تعانترب كمن الق نلمس لاو لا(
 ثلا نكت املا ءزكن عب تمني موارطلا لاونج قلا سيل لق يب طم. حاصل المنع تسل وت حرت
 لاه اب تسيل :ريسراولاورهن الفاو وتب بوصنر يما اذ لزق يطل لا» هائل اهب هانمرا
 ملوقوك هاوس نب ماذا ايا يارجال قلاراذلا ليال الو” برويعنملا ناكن ا لعفلا ىلع بلوف( ىنرلا
 رامز نالت حلا رونا » يارجل فوزها اولا سانم بنان ند بال الل الف مثيلا اءانىلاهت

 رز ا” رطسلا تلاوات اهيني تن كرقو ى ايلا ل اوما نوزنضايبيرعلا تاكا ازا
 هرم( لكم يلبس اازؤؤمّس ان هرمن لاقي ايلا دد رت ننام اور بطل نال اما رينف سنك ضن كل أس اذا هزم | '

 لاب محلا بلاط ل نسا نو خرخالا ىلا انوا نولم ل ارسل م ملم 2 , ْ و( زرع ملا لكل ةروس زو ليلاس( دك ل قمبر وركب ىلا ةروس ميلا ةروسل نالوا 8 |يملال ل ئاسلا نسما نعو خرخلا ىلا انوا نولمح ل اوسلا موفلا رعذ با نب ميار لقد | | ظ 00

 مسن” بيتا لاك سان وعسر لاو رطل طن لع ماي مضاد عوررلش منلاب |[ بكذا بيتا ل لوم اسدج ل لف وللا تسلق !ف/مطوف ع
 قسما راو لو ايلف نب تام اب كلا رؤتن ابو اسيوط ةوينلا نع لمار خضم نابىارغاو | ام دام نا نباونلث عي اى ذاوبارم ناكل يا جيك ىزاورانلا نعاس نال ةراثا

 .روملسملا ناي ىرازندلا رع ىلا نعبر نبا حيرخاورطك رتو قسم اواذركش ريل نعني شيم اعف ين |رطلاو ل رابتلا لوا 1 5
 درا لالالالا م 0 أ ىا طوارق هل سس :٠ ادجب رك يف لاو لوم املا مقتل دعاس نال سامير ا

 0 نس ىاى ياذا ل يثلاوراعبلا عب ىو نكاس ناك ازذا جاسر كد راس لل يبرم ارَسساو نكسوا

 شرا ثيرحلا فريف كذنو ناسللاب شر سلا عج هراهتاوربولا ثيرحت ناذ فرن لزق

 ه مسوشن ىلا و ىيعفلا

 | لزنف ىلتع هل تناكديل كلذ لصف اًميرافكلا لاف هقدتعاو هن اميا ىلع بّنيبلا لالي ىزت شامل هتعمل أدت هيياذر قددصلا
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 ب قلعلا:هىنيتلا م/م :
 لافتا ضقنا ىلا ءاسزو كدع انططح اَءْعَصَو ءاهردغو قويتلاي ن كردص أب نإ انحرش ىا ريرقت ”ماهفتتسا مك لا .همؤم ةظب ترث 6 كن غلا سام هلل كا دس + سوس مسا دلك . هلي ل ع رم 2 1

 كك « ءاثرولو معيش ىا

 اقالاو ناذالا ف ىركذ حمركنُت نأي جرو كلور ورح اَئامَو كيد نِعَمَدتامهنلا َكَلرْفَيِل لاعت هلوفكا نزيف
 ةدشرافكلانم ىلاق ىلع ئراط ونلاو ناري محام نإ ةلوهس فارسي قرشلا رْسْعْلا ممّن اهريغو ةبطخلاو دهشتلاو م 5 ب ُ ط يي دورت وو 8م مع ا  ه كاس ورث هم را مق

 -س مس  سسنمسعسل

 قر وس عرطت 6 ٌُبْعِرَد كير لَو ءاعدلا ىف كلعتا © ٌبصْناَو ةولصلا نم َتْميفاداَ مهرياعةمصنيرسلا هإلصحمت
 يو طم اينو نسل اهبل يع تما لال 5900 ظ ل 4 الريل جك نيلركملا ى نيترو يلو يبو ينتاب تايا نامت ةيئادد و ا ةيكم سدتلاو

 أجي الأب نسحلاو كر ايملانينيس ىفختو هيل عمال سادي عىلوم ىلا عتهثدادلكىنلا لبجلا 0 نيرو نيلركامل نامي
 هايروصل ليرعت توفت نس قر سنجل نانا نقلَحَنَقلامالساو ةيله اجار سانلانمتلقكم تدب نهم رمغملا
 رح هل نوكتَو بايشلا نّيز نع نمؤملا لمع ص قنيف فعضلاومرهلا ع ةينك © يل غرب لفَسأ كدارفا ضعب ف دهر 01110100 01007 ىلا تيب يبللا 02020 دبع
 ًامريكلا نم نمؤيلاةليازاشي يملا فو عوطقم ثول كلمة تاليطلااوأعاومأ نذل . كلى الإ لاعتهلوقل
 _ماةديرمث وص نسح !قناسلالا قاخ نمكذامدعيىارَب رفاكلا اهي كبَنكَت 0 ليعي نك امد بتكلبحل |نع زعل

 لابو تن انعتن لو ليس إرم اخف ان رام ام ' وس جونل]و هيلابشلا لاو ى اما

 َنْنيَلا ه] لع اتألم كل لباب نكم كلعجعيام ى!باصحلاو ثعبلانقويسملا ءازجلاب 6 يّبِيلاِر ثعبلاىلعة ,سقلا لعل للامعلا لورا
 1 يل هب ١ 1 1 السيخ

 ىعاناو ىلب لقيلذاهرخا ىلا ىيتل ابا رق نم ثيرحملا ىو كلذ ٌيٌمعازجلاب هبكحو نيضاقلا ىضقاوهىا 0 نيكي هما
 ع كل, ىلا نع ىزي را وو واذا "اد كالو نإرقلا وم لزن اه لواماهب ملم قااهردص ةي ادفع حست ةيكمأرقا قروس نيبهاشلا هه كلذ هوم روح ٠ . و[ هلا 2 يحب 50 و هدو وه 0 ١

 َقَلَح قئالخلا ننلَح يلا َكَيَر ماي ايدتوم ةءارقلا عا أرفإ 2+ زل نخيل هاد ياتملا اور عرج احب مدع هه ةيكتا | عدكم هر مارس و١ [2 سلق ؛ بإب كلل كرا مك سر ١ دكو طظؤاا عرب 0” تعلو
 ميطعىزلا لج او ,لياورصم نيب ليقوببو ىلسوم راع شلا مكوزلا لبجلام اد اينيلتوا رق حل لتس لك 50 لا 2
 ردو تيدا ن اهم لبو ىو يف ىدوأ ىزلان اهلل اروطلان داى سكيلومو مئاربازجام نوتيزلاو نّيلا سريزف ريس (ىارررخ ( اهو سسل الن هيل 0 1 اهون ةئايالا امي رست | نحتو ورعب لري الم ق عم رمال ا م ا ل رس لانا ةري دم تائبلخ
 ل( نينسو حررت حله م بينلانسنويزلنيلارساسو تدي قاتم اشكل امش | | يبذلون ترف ل اضطالاكش سبئاطو لام كا ىلع اخي لذ زكعد هرمص هدد نزلو نربسو ناولخ ' نيت امى ارب نيل ليقو نوتزلاو نبلا اسم اههنال اني زرولد نيترو مهن اهرسماب اناميادام مالمو هاقنو شوربات خرز اههررصنح راوا نينسي شن لوبد مط عنصر دنع هانإ 1 ا وم ا هع ا ف 0 0 1 10 تل كا لا راشلا ف لذ لاو فن يرسل

 ليام نول هلك لو عبو دوو واود ورش زيا تا ريوملا حقو دورمكلابد زو كيندر هيك لا جلا ليلا ايم هردسص شح لا ةراشا ليفوز ريد مان يت لكشاو ةروعلا لطسنزم فس نيا لاعبان مان ناف عنف أ | كسري 1 تتولد اتا ورتب ضطلا نا اضراط را انسب يلت | رو
 رياهجتو نم !لاتو زق شتسلا سنبن م حسم ناكن وكرم ب محلا نير جا غال اصلا يلا يش لو لغ ” 34 نا الفروخ“ لاو ناكل يس زيزفاورري كروفخ ل لاما لين نسما | تمل ناني نفعازق حلل ورا تعبي يت لقوى زارا نان | ببر ا فس توم انك سلا فصورسم قيل لول ل ودين ارم اهينبا نمير انك مل نو ضن عم ملا ندا ىف بالا 7 0 ردا يداب نورد أ اهنا ضئنارو حش عم نانو
 حرراض عي 11 قيل قلن زوق لسا لاو اير وكر اه للم اريتس لا نا لا يشم: لم ماطور 5 رم 0 نا نب نرخ ازا سل انغددو رق لسكس لزم ةدايزلا داوم تل تضل لب زل كا لان( را ا ل اهلا لوقكن وكيس اندالا نم |. لاول حم شت مالان كلذ مو لصاوفلا تاره حم ىف العلا عم نرخ اسمو وروط لو بوقزلا نير تمس ن اياك زو فك نع انعنموو لقد ن ايديا يدر ىفو لمان بي ذب سلول ارب بوصول عجن طمس ينوب منان يف النسل! ىلا نيالا لا هانددد/ خلا ةداتنو تيرا اجاب تانك لك لوأل لت ين ول لوب للفا تض
 قرا لور ىف نراك بنار الما نا غتتس او نآرعلا روب يسيئرت فن لسلا قاض ارا ل ل ل مس نوزفاي 0 ل او ا 00 1 0 ىواصاهركذ نعم لكل ةدايز نكح ا هرم لار تاز ازا داو وق ىف الر سعلا كو |لعنوزفاب 206 رقاب لزناب لوا ناوريغنمرو.سسلان كو نزازلا لاق انكر ثلا مزمل للا ن ورعب مى م 0 ّ مادماد ترف ن ءايبنالا ل“ انذغاو سكري كييدوالا نيدال» كلب زعلان /لزناءلواز قت حلل كرارم» | ةروس م لام وات الا نا لمس روربجي او تلزن ةروس 1 فليرمشلو لب شوي ق مرارا ونال لع (ةزوخاو لعل اعلا ضلت نى لوا جا هلل كلل | | ةناشملابمب انرماف بال ايلا ىلع لزنملا بكا ف كان ؤف هال ىا لركذ باخد دق هع 1211111 وا
 ١ ءابلا نا ليتد تونك ارقا لوعغسد لام ف وزهر واح رابل اذ فيا اصول امرا ممثلا مجبل قا كيب 00 00 0 ا مابا و مط لا» ةازر ياو عسا طوع ينو نقلا رفا كار رقم لوعقملا لييقو مزلا 7 00 تدق هلع اطلب "ل ميرسعلا خب نا الاعت لاف ةمشلار بدافرلاد لرسم لزم الار يل جور ايوازت هلم 227 د روس ل فام لوأ جت اذا نا لع ْ 0 10 اذ داع ادرلب اواتسفاف مالسالا نع اوي, ارمب د ىلا قبس نمل ناسك ىف امو وريو ىوخبل ار اماكن يسن رد يحارب د ىراا اسر دل 1 2 ت1 وسلا ا منا تلح - - ىو ا بص نآلاريعومم اهل نإرقلال وراه شلا ل سرُسلا لود بستندولذملا ليعلا نإ ندور يخالا| | يو 3 4 0 الا 4 0 تاررضوزت هش

 ل نكرم نكد ا الريق بلطيم ناكول لاقؤ وحسن بانا بك لم ل ديا لدان واكرر دال ناسا قرع روس سر ول بدرب ماا فالس أ |
 سيك لطم دال قولخأل كل وانسل ل وعملا رو مرو نا لاري ني يف لئلا ملت لكمأرقا أشلا جلت 4 نرمي ادرك ونسي لناس ريكنل ان هاني وا امل رذ ةرعاو رفح“ درر ف يلا نا عي

 نوزمم قلل ومغملا نا لاق ن الخ ال _لا» حبل نم ل وا ور وب تاتو لنلعب ,دلاب مانزل كنس يق هلل كلا نيرا واف 2 ىف ث نولي ناكل زرنا |
 م قول لك و سيف سلك ولو ارمو اذا نس لاو ورعبوا/ السلا لمراسل اد لئاتمو لاونلاوةداتتو ىلابع نبا نيرو لاو اذك لطم يل ناو واوسّل خال يرث اسما نلتلا مل معتزلا وادا خلو طرقا نازح بيلا ف لاو | | نام ل دم ءاهرلا ناقد امرلا ىف سمعا روق لكس لول ميسم ةداي ذو يرسل لانا
 - 2 | |رازتتمالاواةوابعلا رج اف نلنما ةوئدو غيلما نكس عرف اذا لينو ةوابجلا لف بصف اذواربلا نإ تنغف



 <ررلؤلا | ]| 64١ م مع

 هيزاوال ىذلا نيكل َكبَرَو لودلل سيكأت ًاْثإ ظيلغل املا نم ريس ةعطقلا هو ةقلع منج ٌنَنَبَع نم كنج لنا
 0 ا م برب مسرب سس

 ةْوَلْملاَم رستجلا نانا لَ مالسلا هيلع سدرداواي طخوملواو نقلا طخ َمَلَع يَ أر قاريض نم لاحرويرك
 ةيفدرم )1070 للا د زر يخت خ يس سلخ رتل ل در ا وووسفل ال . ” معلا لوعخ دعس _رول راف اورو

 مجدا( لزن لاملاب 3 ىغش !هسفنىا هاد نإ 0 ىغطيل ناشإلا نإ اقح الك اهرجغو ةمانصلاو ةياتكلاو ىدهلا نم هملعت لبق
 أمي_ىاطل ىاجفةل دونغ حوجرل 6 عجول تأ 0 كير ىلإ نإ لوعفم ارتاو ناث لوعفم ىنختس اد ةيبلعق 1 ٠ ٌغاطلاى ايمف ة) في نتءوجرلا ث ىعحرلا ناسنااد كتر لإ ن4 لوعفم ئأر تاو نافل وعفم ىنغتساو ةسلع ارت

 ' 7 باليت ا ىفذ ريؤجلا نم تر اعمل

 7 م ١ 1 ا ال دم 5 7 0 00 5 »ه يورو 50-

 نإ تمر ت ىص اذإ هلع ندا ونلاوهانْبَع ليجوباوش 0 صني ْىِنَلا بجتلل ةثالل تملا اهعضاوم ىف تمر هقدقسي
 -_ طا أربح رع ُُس ل هيدس و ملي وررد ط 13م < سال ى”رلا را ل 0
 لن اميالا نع لوو يطع ندا ط عئجنلا ىضاتلاى ل بك نأ تم ىوُقَتلاورمأم يستتلل ؛[ © ىلا لع ىزملاىا ناك
 كنا ثيح نمو ٍقولصلا نع هيه ثيح نم يطاخ ايدتم بع! هيلع هيزاجمذ هلعيىاهتمودصأم 5ىزي هلل أي ملكي
 هيلعوهابع ْةوَتْدَيِوَل  ميقرف) ْي هل عدم ناميالا نعل وتم ب لكم انلا نا ثيح-نمو ىوقتل برم ىدهلا لع ىننلا

 عر ا هل 22-1 تر
 وازاجم كلزرابفصوو ةَدَئطَح بلك ةفَرَعَم نم كن لدي ٍةَيِصارانلا ىلا هتيصانب نرد تَدَيِصاَكلاَ اعقل رقكلانم

 واقع ةيحيرربزن امل نيله تنال عجل لإن أكو موقلا هيف ثقي ىنتني سل جلاوهو هيوةلهأوا نهي مْرَيلَ اهوحاصدارملا ولما او 1 هلع لا ع لق نىك ل عع عرق ورق
 6 هِيَ ٌءْلَدَس ادرمالاجروإ درجايح تش نا ىداولاا ذه كيلع نامل ىتمايدارثككل جر امام تبل عدقل واصلا نع ال يار 07-0 0-0 انعدم تعجل فى داني ال ايدام مسام ٠ ٠ تب ا

 ةوللصلا كرت سغأي ُةْفِطال هل ءور »ارك انايعةينآيزلا هتنخيل هيدأن اعوولاثي سلق هكداهاا د لشلا ظالغلا ةككدأتلا
 5 9س نسعي امشي كايا ثسو| سمخ ةاينرووا يور نقلا روس هيعاطب هنم قُبريذاَهلدلص رجا |[ 0 ىوطس 000-0 نيد وب

 1 ا ا ا تسال و يبو عبس وح عبو سس 1 سم سس

 ايكبلعا كيمو مظعلاو فوشلا ا ةرْرَقْلاَدَلكل ؤ ايتدلا ءامس ىلا ظوفصلا حوللا نم ةرحاو هلم نارقلا ىا همت
 (هقيوْسء ريع لاو ةرذنب بريمو سلا لك قل عفسلا در لادديصانب نزار و هلكت سةرئانب | | | ما توطإ سا مز هدم يلام
 ل نين الع لع قرت يس اننلان ة ري دمج تاق يلخ

 سلا لاما ةداراو لم اركو ليبي و تانعلا رضي إلا ريدان لب اىادرق هل ط | | نازي تاقولخ ا اس عززت رة لاب صخر لس. ْ
 سف ث رف لون رن انعم رضى وأني ى !ىرتني ىراٌدلا فو ترقلا: ني ىاى رن لق ىلا | د الع عمرو لس ماتم بس لحمل لوول امكن ميازنا الان اسنالا قلك وغبار

 لصور عننا لسى بار تناى اورتن الل وقو لوبا ىلا اورق لل كس لمبا» روز يضضتو لا | |. احصلي ولا قوتك س فج مسا دام عجل ايما لب قم نم نوكيف حم نحف نانالا نال اما
 موقد كى ااسيزاىا امي تليف لوقو سو يده للك بل! لمتولا ىضىلا هارب سس جلوقو لصتابا | |... 1٠ سسسسر ل وزنك اكؤردوربو لاوخب يسرازلاب (دكالا بيرو أرَقا لوق هل لو فل عمال وا
 براشل ادرمالاسوماقلا فو لما نم ابا ى اادرماوقو رقم رعت صقوربا سرفو سوم يلا ىف ادرج لي | |.( اللاب ينمي دوحتو ميرفلا زيوقعلاب لج وياطو منكم كد وواصل عر نان ميرزا الرق حك
 زان زيدل و وذم اوركؤاب اسره قبر اورما عمج ادمالاهيو زوق هلك رديف ربت موري ران ءاملاوب زلال وا ريو رع افوي ناضالا ل ارئاعريت ايف نا ىلا يريشا_هفلى لَو نقيس

 لمى تا ف ار نم كيا ما زب نت كممنا ملا لاائتف لمتب ا داوي ليسو ريع شل لص بلا ناكل لاقياك فنار لقي مووادنا لاتامنارارطلالاتريجا فو لمب'نببلقلا يرد نم انبب ادد اناا ةرئاع
 لق هيل ل» يدان عرف سلا لزناذ كسك دان امم امنا لمتولا لاقف هرجز مفلس ريلعسلا لوتس ذا نر نس نخل رعت برعلاو نايملاو نلوم غو امماىئدتستولا لارضاالانمىار نالت أ

 خيئابزلاىرنتزلا لاو ىوخبلا هزل عفرلا نيزلاو اريلادانلا لبا نوحفري ممن ال اهبباوهسدار شما ظلخلا كلم | | لواضيدنكى الهم اب نختس اروق شل »بابل لني نم ننسا وار ناروتو قلنا ينس ار
 دارت وق هللشس لا«ىف شا وريرضملاو نجل او سنالاررمتممدك زيبزلا سوما ىو ني ابدعاو | | ١١ لاداو اينرلا نع ازغضو علو نيل ايزو بزي ىفكو لاما ةمزم عليي, غاولحلا عم لل ويرسل
 فو ماب تلزن ةروسل وا ارنا لرعاولارلؤورسكم ىورو ى الوز الالوق ل عربي م نايعولا لام نيدمأ | قا لاراقازلرعاول نر ومو رعاذ وك نااذابب/ لد ةيرصملالسي ىارودق وكس ريت
 اول نس نل ارو سو ريل زمنا ىلا عم اني ضمماو لاوقرمور يلا مب ىلع يرعبلا نا لا رع امب بسب ذو
 لوقملا نين خس او ىارل لوا ل وختم م ءىلاو ىارل ل وتم اري ناوروت ويل نيل كا نادوس لا لا
 لاكل جايا ناىور ل سولو مق يب ”٠ اهننتس ف يور ىامار نال صا هاي ناو رك الا
 ناد ةالصلا نع رمى ني درا نو رونك عن ألا) مس لعل صارخ تيار نمل شرق ةاذط نم لع ف
 ار يبو ني نا لاف للا اولا تنفك بر كغ هدايؤردظلا الصوب و قالصلا ىف هر فارجبسأر لعل
 لولا ىب لا نارما ضلي طع نبا لك جوقو مق حق عرور# تاز ىغج وأذ وب ورانا
 ريك ةروسلا نال ل طايذ ةولصملا نعن اس ى نس ن اك فضل نب سيما نإ نسحلا نع اشكلا ىف ارو دسم ل صملاو
 يلا نئرا يخل اهب تناكامل ةيؤرلا ناذ رمت وانعم تيارا وق يل نيل ىلا" عي دملاب ناس الساد
 رصالاوبدنووزمت اي اوك حيطرُشلا لم ا هزيوو وعسل اولإ اهب[ د نئرابختسالا ىرجب امنع افتسالا رجا
 ياو - رسول ميم [نوتسا ءلمتبالا نولي ل سرا ىف اننا لوجبتملا ناي ىف اننا لوعشمل اسم سدس وبيلا ناب
 ناره د لوالاطو فلل ب ايم لوقو بزكن روق ناالوسنالا طل اوك نك اوكا مولا هزب باو نزع
 لص اب رمصا هوك بسجم ارييو قون ارنم سبا ىاروق سل ل حردد» ى ول ابرماوا رمل لم ناك
 لا ىلاب يلي زا ىف املا كساد ىو” ف كس اطخلا نيرا لمجا ب الس ازا مدلا للاسر يطْتل
 لمان نايرلا نك لون يس رطب اذ انا تين نوزم سمت ةولصلا نبى لب زري بليا لين
 عسل ا [ىسنل لوف هل لس بريطخاا' ل كرا حاط نو نيزنا مدعاط ب ٍعدرمستلوىسورمار نا

 . يصاب قست للا وتروقر مو نتشرف اشي دوم عفس حراوعلا فو ىوانعيب ةرطب رينج د شلال كلا

 صييعانى املا لوي زيان لير يك: يصار عطلان هس دقو جار وش ديم ناريس ناب ةهيل لسا
 سلّمتساودط اه ب ذكيا تفصوارزال ةرككى بو يفرم ا نغ فيز اجو يك لا لاق يانا نمل دب 5

 اناتلزنفل/ هراض وريم ىف يما وني ىرا سو لع يلا لسا ىف“ تلين سلا نيئرعس نب شمول نع لضتتلا

 اانددعفمءاقلا لامر م اير اونب فمدب ارد مشاضلا نضر رّهلا ليلا ديل ىو انلزغا اناورثوحلا لكانيلخ
 رسال, ىري د ىدسم نارا صلو مسالا ىزيرتلا لاكورك تيس عىزملا لا صف لوري زال رس فلا ىبراذاذ

 دمع ملا لصيونلا لغرب لن منى ةرصاو ءلمجروق بلس لكم لومجب ل رروس نب تسود
 لرمج نا اينرلادارس ى اطوؤح ا عروللا نم هزمت زنا عمو سس ريرئسطو ىرطأو انس نت قرم ىف دم ام
 ةزعلا تيل لاقيلواهسلا سكن بحث ىلا لو: تمت اكو تعش وو اينرلا واهس دن لم لكم لما
 اين لا دايم نط طحلا حروللا نمارطم زن مو ايرطم زمر ازا ث يسري ار ايس ىلا طظوفحلاحروللا نمازنا كو
 سن انريف ارم اهبل از او يعصي لوزن رسل ليبي لم اياز اف فسم او ىلا ملال ا نيب يشم
 - ىدواسسص»» ارطمالو مر لوزن سيلفر مابو لسور سلا سب ضي طلو لسوقنمل حر ورتو يرولقلا

 مفرش لزب تميس لمين ء اجياد ريم الامن نال ضل موق نمر ثمل او رشملا ىا وق
 روروم مار ّيم ليلى اريرضسلا نخر ولا ليو اسيذ لزم نرشنو ايديك نم فر شوارب تاعاطلا نرد
 اند نسينا عر رّعلا نم ليّضو ىل زار ملاذ لاو حروللا ىف ريان اب, هاذ ررميرّيتر امنا ى |١ انت
 م للان ررشمو دعا ليل امنا ريف انا ابار الارطتلار ارا لاا حمو ءلديللا لكيت للا نم يم
 ءسسملا» اوك نييتلرا نماوكر هفركذ مرعب اظذادلارلاقن ينسلا ىف هضلتحن ابنا نيرو عبر ومما نعو نرش

 .[| تا ماقلا سريع تءىزمزسلا هاور اهب يال اسوا لرسم و يكل ارينا لع ئكا لاو نال اسف تا اَعرلا

 سدح



 ه6 ةنهملا 0/1 < مع
 1 ا ا سس ع اس و هج يبا دس ع

 هنو اهرف اصلا ل معلاةردقلا ةليلاهيف سيل رمش يل ندي رول هي هنم بيججتواهداشل ميظعت نرتب ظ ١ م 0 5 وأ ع * ع حوبإ [ىكلم طل 1١
 ا ل

 ع
 عرمأب ؟*نذأي ةليللا قاب ليربج ىا ٌْوُرلاَو لصالا نم نيكاتلا ى حا ف نجع كرما لدن اهب تسيئرهت فلا ف
 مرق ولم فَح ؟دتبمومدقمريتحّىه لكس ءابلا ضعمب ةيببس نمو لباق ىلاةنسلا كلت ايو هثدا هاضق نرْماَعنت
 أخر وس هيلع تباتتالاةنمومالو نعقمدربتال ةكئال لا نم اهرفمالسلا ةرثكا امالس تلعّج 4عولط تقول اهرسكو ياللا رقفب
 ينحل لمآ نايبلل نين ارك نيل نير ز: هل يضغيل هاجس تايإعسن ةين دوا ةّيكم ةئيبلا
 وا 0 سيلا مهزتا ىا مكب يح هيلع آبع نييلئاز انكي َنيَيَمْبَم لها لع ضطعم اتصالا ةديعى نيرو

 روع سيع هزصلا هل الرل * سلب رز فدك
 ماكح ابنك ايف لطايلا نم نةرهطُت امض اولي يلع هيدا طصرجت ىبنلاوهو ةنيبلا نمل دب ىذنا نق كوْمِر ةحضاولا ةججلا : 0 هز كرم رس رف وك د لب 5 ْ س نس واول ساه ية 5

 تلنألاا اونو نينا قدفَتام د رفكنممهمو و مب نم!نممهةمف نارقلاوهو كلذ نومذمواتي ىاةاهقنتسم َةُدَجَيَي ةبوتك
 سس سس 0س ص م ع ا ع ا يس سب و هس ع صم

 500 0 ا 2 و !إ 0
 هئيجم لبقودلةزجمم هب قاجلا نارقلاو | يلع طير اطصوه ىا كيبل ست[ آم صعب نم ذا لتر يلع هند ىلص هب ناميالا ىف
 اون بكيل لإ ليجندلاو ةياروتلا مهرب انك اور [َمَو مهرنم هيرفكنم 5 سس ءاج اذا هب نآجد الا ىلع نيعمتجاوناكى لعين رص

 يع نيدو ميهارب !نيد ىلع نيمقتسم ورح كرشلا نم هبي هَل َنُْيِصلِمم اللات يبو ثا تف نحل او ادبعي الا هللا

 ْنِم اون نْيْرلا نإ همقتسملا ©ةَمَيقلا ةلجلا نيد كِل ذُو ٌةوكَولا اوني ةواَصلااوحِقُي و هياورفكف يكن ءاجا ذا ئيل عشنا رص
 ب هرقسو قرف لك ناي ىف ورش لاوس لو انهالا م يعن ىرايتم ارب نت اهني مدلا و :لملا
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 ٌقإةَةّيرِبْلاٌرَس مه كيو ىلاعت هند نما ه,يؤ مه دولخار دقم ىا قردقم لأح :ميف نير متم ف َنْيِكِرُشمْلاَو يثكللا لق
 رهال . اهي نِم ئرْجَي ةمآقا ٍنْرَع ث: ج ْمِهبَرَلِْع ْمُهوآَرِج ةقملاملا دير ريحه كيلو يح ضلا اول ع اوما َنْيِنَل 5ك[ رس و 0و وكم وص ماب نير ماو تع ط سم 22 وو را عو ا رمي

 ىلا مي 2

 ذل الج لع قريع اربس نتل | نم قري رص تارت
 فلانة لاء اهل ب اذ كيا غطت معابر بيت هاهنا شن ويظن وق عمل
 هتلر" فن ثلا نمي ل ىصرمقلا ليله سي ىزلا اهم ايتو اممايبعنمى ارش
 بادب حرش تى يالا وف ناحل ررك ملسو يطع ل لصد هب لوط نع رتب نإ حررت سندا ىف بوق
 ىو فلاتر صلال للا لزماذ فلو نم نوماس يجف فلا كل ل منسم كرا ابورعلا
 مرض خل ىزلا لس علا نم اخدت ل نان مر معاش اكذب انا لارعا ىلرا سوري سل للتي يلا

 نم لول نام يسلانرريعس نار لب زنا للا لاش فعلا نمير فلا ءليب يلا هل عازر علا لوط
 مّضن ع امب ل ءاعلا لصنم اووفرم ماما ىلا نك فاما ىورو ارنب ظ حار يؤررتلا ينم عجبا و انسعلا مه
 كال رسب قدخسو مالا حم اماهبدعا نارتو نى زوين هارما لكن يق للكس لك درت يبن كا
 نيل ساد ماهوب ا يرعى ثرما لكي زنى ارايلا ى نحمي اهنا ىلاثناو,ل بالا مالا ىلا ى عقدا لك جا ني ين

 دهس الس ناالورم لش ميال انبو ن وكرم ا لكنم م لس ىب ىلا هروب لحوم مناع لس الحس سيئرما لك
 ام بليا ارينزوق سكس تاارسلا ابر يع لدي ف ويزوب لحس اوما زن اورلومخ يل مص
 ل ام, ل لذ لكشم الو سلا نمار ا اهشافف ام اروام اليو اهلجاو است ذدو | سشو مارب حرب
 لاعترسلا ناودوامل ّقوملا نبرسسا حرر قدرل كل و حني لصرلا نابت ن اهعش ى ا ناهس نم عطل اجلا نا
 ”ليلناكاذاذ نابعش نم فسنلا ليل ىل اب ومتو قازدالاو لعام الاول اولا نم خلا ف نومي اخس ماي أ

 نيب السو ”كئدملا رين بب نا ايرعا نام ورم (السلوق هبل بيطخنا» اهيابرا ىلا ريس رشا |
 و ريل ايرزم مو نوم لكى ديلا كين وراسي يلا ىفو ن ؤملا لك ليست راؤول ريبسملا
 ن/لكو كوكو نورس لكن مم الس تراذرمقلا ليلك مالس نعم ( الس وردلا ليبيين الا
 ريع اه كبة رارتبالاب عضم ناورومشملاوبم طررخؤم أريج ىو قمرنا لع[ الس عذاري نا نيرميتتلا
 و مد نذايرلوق ل ان لكلا لحي ضحب نا مد فاو #صولا لل ىف دنع اا رت الزءال شفار زع
 رولا نئغالو داداسنن تدىراللا (رَعيلَو كس حا" ل يدان (مهَو ةرعب امرما لكن قلت
 , حرر »» ةمالسوبب اننا ليلا وزب نف لزني اهلل نم ف ادام تل وكر و قم اويعلاو حراي لاكتانلا 5
 علطم اينما نم نم ياذا ن وكت ن (نلاررقويضونئ اطمن لا ةراشارعولل تونا زق تس
 ميرافامنا لم لزب منام صو نايرز ىا عرولطلا سرقول ايما ملال رق نمو ىتردسم الا جا

 عرامنتالا يوب” منا عهطتو قو راياطو ةراعال سلاما مّقلا "ليل ماع اولا ةرثماف حروب ليزسلا
 مام ا بزعيو ءلمالملا تل اهماوسر اننا اب دوعص عنصفو ايسلا ىلا سمنسلا عرولط ع ىصت كم لما نالامل
 ليلا كرت قر ثسلا ريال نعملا لاونلا نعو ريل سرس لاروق حش بطن او عروب حلا
 تهل لاس ريف لقينا نليشلا عيطتسملا) ماس ردّلا ليلرباب لاو زمالسلا لا ىعتبالو
 | نآرقلالازنا سبت الز اهلبئام ادمان مور وم لوقوبب زروال قد ايع نبا لقوبب يع
 بلازا تبث لا ةريطملا #:ئهنلا ميل لس لوسرلا مسن اي قصبريلع مب ارع نين وو بيم داؤكلا نا ىل اعبر ا

 3 مالثلا لع ىلا قو
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 دل كيلا ولاهي لسن ب مترو مقر وت لع نوت لوم يملا ناكم لسور ئبلا لس لست يزول
 نزلا نكي كي رق نا فرم رثسلا نا يسعكن ب ىل ال ل املس يطعرشسلا لص ىلا نا ساو نب سنا
 ن/ديفتساو ميله سو ريلع يلا لص ابر فف ىلإ يبق سوري موا لص ىلا للاكل ىفامسو ىلا لاتذاوزفك
 خرم صيصمت اورو لا متوارق يربك فن ايو ع اوشه لوو نى لع لع الا ةراف ام يادأ شرفا

 سطل ماي اراعشا ورظنورنلا لوسررس عضو ل مج شريح ىلا ملم لطف للك نو علا ن انيال اوفا
 نمت هلل ىواما”ر عرقي ناب سلا نم سو رياع لا ليلا لك مرداو لحل اوريب حتا من
 ووصل يع نبا ىوراكك ب اتكلا لباب طرا مر فاك مكر شما ضن نوري نا ملي نكن ميل ل نا يبل
 و محب الب منامإ عر ادافكل سو يطع سدا سمى ثلا لتي اكلا لبا ندك ميال مي دملا نا طاب اوال ىذلا
 زيا نالاموم حرداشسلاص مش اىناو وزو انصار شرعا نبل شل نيك شل اورق بل لس كامب
 نمو صقان نكيف نيزلا امساو ىا نيرو جلس لام مب اني و وصتملاو م انمالا ريغ سرعلا
 نولش منار لنا لا ةراشناريلع مب اهعن يلماز ا وق بل[ لمب# طوزؤكل غاز نم للامن سانتا ىلا
 نر شار و ىلع املا ]جفلباورفك ل لاحت اكمل لبق ناك لع اوذاكى زل زكلاوب دار اذا مول اك اذا نع
 و ليلا ير ل اب نيّقرصم اوفاكم الرمال لوا نم نيف او ماع بس اللا لبا ناي بيسيببا لع اذلا مس اب
 لص اهلا ف كل ربو ناقدالا قد اننى اورو مب اذ نوكرشملا و ل سو ياع ثلا لسكر تحسب
 نمأ نمي ميلا هزب هدم تووصومل مغص اونا ىلا يب ىضاولا باى ازتهلش بيطخا ركل
 لل نور ني ى ١ لرعلاو قحاب رمطضا بس اًوساو جا ميت بكر رق حلت لاا نيقيزعلا نم
 سيف معاجم ضحوا ابر قد اذان اهنا ةيناجم يع ايار ييسنلا لجيل عدا انهم دقت كون
 عم امدعإ باكا لبادرفا اًماو بالاول ا نيزلا زن امو ق هل كك ل» لواهتب عقالعب
 قوالب نكل) نم ناكر تع قرت اباويفصو اخذ منك هر جولي لص لعوامل نيك ملا نيو مهن لوا
 مكن يبدل لاويرم لات وعكن اب مالا رئسااورعيلالا لق حلشا ا لرارم وب ثعصولا زب ل
 علال و رسلا داري الا سن اورها املا عررطم تس الار سلا ادرج الارق نلل طخ»
 ىلا ةراشاز ع ىوررعي ناى ارت هلٌقس ل« ء ل وزيلا ةدايعل جال الا اعيان عسا اوماا

 «امد لابو عريقل لكس نال اصقان ناك ضرفل زل لش ولف ضرؤل ملا هزي ناوي, 3 لايكشا خخ د
 رلوق هيل! د وعملا نمل لولو حوا وري ختم كل نا يعمل ب (.ىلسعا ىلع سل مالا نا راو
 م سلا سس ىلا ئجتسا ف انعا لشي امين اذ سفصتى لا يتلا نفانعا ملي لش نووصوملا د رملا ملا
 ومو عم اب عم البارتم نم انورجتن رع تانضاوقو لام مرر وك وأ رسب م هاملت حلل
 ترانعرعاو لكل ناورةرقم ل عقاب عم الو نجر عاو لكل نولي اولا لعد اولا ماتضنا نتي
 فلن لاو تانمب حل دارماولل انو ن اتنمايهت وو نمد ناعنج ر ير ماعم فان ناو ور لس لديك
 | تنال تاررشع اميفارباينلل لمت انجلا



 ١٠.٠تيرهلا 5 لازلزلا ءاةل سا ءهع

 ..الاعت هتيصعم نعىتنأذ هب اقع فاخ مور شح نمل كلذ هياوق'هنَعاوْسْروهتعاطب رين للا يكمن نيو
 | ةاعاسللمايقل تكدح ضلي اوإ 9ْ+ تل يفت هذا وه تايارعست ةينادمو |ةةيكد تلزلز قروس
 رقاكلا نشل لك ءاهربظ لعايتقلأف اهاتومو اهّرونك نالت ضرألا تجرأ ءاهوظعل بسانملا ديسشلا هكر تاهل
 ببس أبر شوريح نم اهريع لمعه رم تاهت تَرَ اهءاوجواذإ نم لدب نرمي ةلآحلا كلتلار اكن نهم ثحبلأي
 5 ور و ' 58 ناقلات ع نس 0

 نوفر ني لل نصي ايمي اهرهإخ لل معأم لكب ةءاوا سبعلك لعد هْشت ثيرحلا فو كلذب اهرماىا نال ىدأ كبرنا
 ياه ءانجىا ضمك بع دريل رانلا ىلا لاعشنلاتاذ نخاو ةديل ىلا نيمعلا تاذ نخان نيقرفنمة نامل بالا فقومّكنم

 وس هءازعب تياَرنور لموسم و دياوثري.ذ ريرْيَح ةويخص ةلمن ةزز ولاَ لَمْ نهض رانلاوا ةنجهلا نم . طع علم 24 مع ملرد وراضوو و صر © د رمد فروع ف فا يقفون ريد مالا و يو هال
 وز جلافو صت ليل كيل دم يلا رئت هنا م ةيارعشع ىدحا ةين سووا ةيكم تيسهلاو - دك 1 سحو 0 را زوو ١2 0 و هوب هللا فدل كي

 0 لات اذ ضرالاَف تراساذ ًأهرفاوتحب نإ رانلاك رولا ليل قرروا, ت سعأ ذاايذاوجإ توصوم مَ ضتو

 تقولا كلوا نهو نعناكمي هب نجع ناك ايراصصاةراغأي صيصلاتقوو سعل ىلع ريخت ليخلا نعبر: ليللاب
 عقل لليوأت ىف ةنال مسالا لعل عفلا فطعوهطسبو نرص ىاو سعلا نم نم عقنل ب ينظف نهكرح ةرشبال يغرم

 0نْيهمل ؟دونكىا كلذ لع: ىاعت همن سجوفكل كو 4تَرلررفاكلا ىا نسال نإ نرغات نتديوأ نو دعقاللاوىا
 ل[ رضبادريث رعبا! هب لضجاف هل بعل اديرشل ين ريل أملي ريل سماق و ةحبصب سفن لعدم شي

 لرو لارا عصرع نع ., لع هرملا روش لاى نإ ليل اا ١“

 200 0 يمي م مر نإ _.راميالاورفكلا م بولقلا ثِرْوُنّصلا ىف امابنكأو ندب لِضحَواوثعب ىاقوبلا نم ةِرْوُفلا

 ركذأم تقو هيزاحجي انا ىاملعي لوعفم لعّتلد ةامدجلا ىنهيو ناسندلا ىنعملا ظن اعبجريمضلا يع مهرفك عمه, ز ادجفملأعل

 تان الطب ىف راهخالاور املا نمىوران نوع نازورق ريا يلوق هل لس ىداصا» ابلاطرشلا
 وص كلا يانج لح يج و سيل قبلا ةي وعلا نع ضمن كلو رانلا نمد ةاوب نولي ال نال مل ومئرازمكلا | |. و١ .ارولقو ا ,ضهيذمءاعاسف كيرلا فلوق سلس

 إو ريو سابع ننبا لوق ف ى١ عنبر موا لوقو ريغ و روح نب !لوق ىف ى ا تسي وف هلل شل لازما . للم 11 قت ابر ب“ ةررصملا ني لضفلا ملي للسن مب وازرج ىف مب نس الا نوحي نازوكبالد وطحن

 مسلوق تحل[ ىواصا» مني لما لالا تيرنر هس اي لرسم نحس يف شعب[ السمار ا الل و اسقو لس ابع نبا لوق ىف ىا يرسل رق ورب اجو يعور وعسم نبا لوق فى ا زيك وق سلس
 تايودولاو لع مسّعملا ىلع ينط بستم يطعن زلوم لع ءيلثمارتذاب للاعت دارس منا تايداعلاو : لوغككق ب اررسماواررصملاب لصالة مولا يظل بس انمار ير شمل امك وف فليس يل
 زمنا ىلر ينسي عزل وق ىب طش ىواصا رسب ىتسماوبسووورعلا نم دئرسب يرحل ىب يدع حت | | هلال ليقول ير امماو رانعالبليجو / لكلا ىفو لمجال حمل يزطم ال يطعم زدوك صن را طا ىا
 ورعلا نورع ازا ورم ةرابجو تدهاذا رق هلل. ”٠ انمالام تارا نوزع ب ويصر رص اهانومد ايزوكر رقت هس ل» ىألا سؤرل فوم ف انعالا ف نصي و قرب ْس ل زلز زدوكل ء لدي
 . تايرول انروق هلك ٠١ نريود سنس ناورغودغ نري ددودع حراصلا ف ناري هد مريسدافلاب ب رسمياشلا منخل لوالاوزونكا جاوا ليو سماوملا حار املا لي نازوق اي الواير تيل نا بس انما
 0 و ل ا لالا حرارفا لس ةوق سرالارّسلا "اذ نرسل نوعلا لك ناورطم امج عرمبامو ل نيني ىلانلاد
 با نناكارق باصتنا درزن زياد كيس وول عشرألاب هرئدارب ليش ناهساب مشب يسراؤلايذادانإ | وقود لا ىواص «ريرلا نمت وبم ىلا سطل فييطللا تابنلا رارخا ىلع وعل اباطع اك
 /لتفامرق حرمقياىا ٌشلاسلا هوجول ا يرعا لو سيماو برطلا حرشلا اهرتدر و هل لش "اى نش ىاىااماءل وت ل لاس نولسملا قرصو نمرلا عوام ازب لوقف نم ؤملا اماذ شسحبل ابر ف كما
 كوئانرةملق 27 "زري نولي نا لتسوق لل ريداربولا ناق تايروم اب بر وعنا ارسم ا زظفل مالا نربي اًساملااليعتسلاتثالا نم امم ام تجرطاد لازل ئرلا نم قدي رشملا قرملا هرب تمل رز ضرالل
 ورتيفللا لعب وسن ا( ىصروق يس“ عت توب هرئنلت مدان ناهساب سس يل مجيافلاباعم | | يناثلا نجحت دنع سلو ناسللا اسي قدطنب ل اراذألا اسمح مس م قتلا بئامجلا نم اهب وريال ا بتل ولك املا
 لاري إلا ىتولا كبل ةدتل- لوب ريف رام سناك ةرامالا نال حرا !رصيصخ | | نسر فاوردو نولسم ا قر صو نر اادعوامازب ءفاذالاردإ لوقت نم وللا ناك ايها اهتاوما طز ذو لازلت ني
 مالكو ب لمت ثري ىف فلما ابرام شرم هيك كرالاو حور“ ان قرم نم ان
 نع زايوب لمت رب لثلاوم ويتعم و مع الل نم يبلع لحل اى, يضم اكارداو ايم ميريل ينخر ناب قضت
 فوزي لوالا نيلوتغل ىلا ىرعتي دعو ناسللاب تيرا ماّنم موب اهلاو# الا ن' امييخر سلا شرارما

 ضييرفلا نر سوريفن م[ لعلم اب ضمرالإ زى از و حلل ىواص#» ارد اهخ لوف ىل اثلاو سانا مع
 يوناو بق موي نثلرب اما هان شمولي لوق يب كرا» إبر رظ للحل اهندعاو لك شرهم
 مقلع ماللا ملام ااوريل لوقو ندور فمش ا تيس عمجس انلا نمل اعان انشا وادق رك بيلو دمصيس
 ملاهاامئاثو لمافلا بشان ىر قاواولا لوا نيا ىلا زحل اب قرف ةيرعبلا دي ؤرلا نوب ورضي

 . رولان سريرا نم ىنكاّلا لاو“ لا باس نقوم مزق ال» ا را معلام اازرج ورمي ى ١

 لءاقملان مااا اوريو نواوني ل يصتتو[ةرو لاش لمي نشر وق ل1. كون تقوملا ىلا
 تنواسّترخآلا ناكو ةزومب او نرهكاو رمل يطع نا لمت ل ماسلا رهاب ناى اهسرعا نيد ىل سمان

 ردع هرب تلزنفرم اهلا لعرانلا اوت يل ادعد ارنا لوقيلو ةظنلاو رجلا بزل كرسي بن لاب
 سبور فكبشرهبيرل نم رق شيول رانا وعلا مالسلاد ةلصلا ريل لات :.لو نوطعير لا نمل ييقنا

 رارعالا عر وم ثم دتتولا ]كلو ىف رطسوقى اا ىبجري نطسوف لزق باس لوس سيف لهل وا ير

 اذا ىزلاوكو ونللاو عرولملا ىرعملا نونلاوؤ لاو هريب بزي و هذاطمىادرفد عيش هرعو لكايفزلا

 م نيزةدهللا ا'|رف لاما نورعيل اوف اكرم اذ واحلا ل ابرج |ريتهاهسارف تسلق امام دانس
 نرلاا نم ببسذلاو نس نيرملا عر اخر شنقنلا نم بسدلا خرارختا بخ ارلا هركذ ال يع! نع لس ازرذا
 لم سيدو [ملطرشلاورإلا ل وان ايزلاوفكلا نق هلا لاب نيل اوزازطالا (دسسل و مذ
 ال اليريمضو ةزمملا جنم نا روك ام تقومي ذامبناناى ا لجيل وغم تلد امج ريو لالا دال بلا
 ىب اذا نأ لمايوب ىذلانض وزح ا ى السيل وعقل تلد رل رق يب لكك نإ لاا معي وعن وكي
 ' . لت فوز ال وعفملا ىلع ”لاورضن سم
 .17 انرايغت قو نب ديرُارب سور بسد اؤلاب ىعن ب نرمان لف تسع

 م0

 ٠ رايرلا ةراغاللر ين ل هقدرلع ّقاييلا نالدر اهنعاب ستولا لاوا ناكر ىلإميشنلا ناو يي ظوايلا نا

 || ديلا ثييرملا لو لور يابو ابر طل ى ل تم !نكل ا عينى اروفك روق حلل عود مو ظرف

 نولي ناوي املا ابل كتلك نان كالا بحروق هل وولم عونا اذق نونتشلام

0 

 مم

 فو
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 | ذآ ش ' جام (<؟اا ملاكا هيض نوي 4 ا 1
 كبلعا َكِرْدَأآَمَوةِعراقلاس خر يخيو أ تبم هواه: اشل ليوهت 6هَعراَقْلام اهلاوهاب بولقلا ع رشتىتلا ةمايقلاىاُةَةَعإمْل ظ

 4 > ا

 _شاكتلإ ب ةعرأقلا 0/0 5

 ,ةجكلز, لا شاوسب تايانأبث ةيكم ةعراقلا روس ةازاجملاووي ةنالآهثا دربييع ىلاعتوهد انتمويب

 لد هبصان[#/ىل هال يفاغلإ لوعفملا لحم فاهربخو ةيناثلاابو ةردخاهدحب اموأدتبب ىيدالا امو اهل ليوم ةاليز ةةَعَِْلااَم
 ب آسللاوعدي نا ىلا ةريسلل ٍضعب فم هرطحب جوميرشتنملا دارججلا ءاغونعك م ثوم ارا سَنلا نوكي عرفت ا ةعراقلا هيلع
 ناني ثةُيييزاوَم نت نمَتأَو ضرالا عم ىوتست ىتح اههريس ةفخ ىف فو سنبل فوثملاك ممل نمل ايل وكي
 ناب ةئيراَوَمْدَمح ْنَماََأَوهل يضرم ىااهاضري نابأض تاذاك ا ةنجباىفأ ضروف وم هتايس لعهتانسح تعب

 كبل هيه ءاهر ةرارسلا ةديدش يدير ف ةيواهامى يَ َيرْدآَرَو يام دكت كبَر هت نح لع ةئارس تعبر

 ا ب لا طل رقى وأذقوو دلو تيشت
 وعلا متد دقوا اهرفرةنف دف مقتبل مَ قحلاجرلاو هالوالاو لاومالابرخافتلا ثاَعتل هللا ةعاط نعمكاعش

١ 
 هللاون سي تأب تابت ةيلمرتاكتل |كر وتين ااصو فدحت قءارق ا

 0 ااا 2 2 لل تسل سا اوما نم م زلع ا لال تول تنك قا

 5 يار | م وزو مودم وك؟([ه» نر نصؤن © ثلاىح 2 1. علل سوو” 4# د ور كد أب ثا رواعقو هور كر

 لمقر لاقح الكريقلا فمش عزنلا نعمك أت ةبقاعموسُم َنََْت وساكن 0 كوت َقْوَسء دلير ثاكن
 هس سس م يي سل سس سيانلاب

 2 25 ١ 5 هلكر الا سوو سد ل ولت «هاويو -

 _ىقلاو هنييعو لعفلا ال هنم ق نحو فو نيعمسق باوجتاتلا 3 ميسا َنْوَرَتل دب تلغتشااورحاذتلا ةبقاعاّئيقب اًملعىا

 للوتل عفرلا تون هنم فين َىْلكْنأُش دحاو ىنعمب نيأعو ىأر نالردضم م نيتي َنْيَع ديا ايو ْث مارل لع اهتكرح
 نمدلاو غارفلاوةحصلا ماين للا ف هي نتلي امينا نع اهتبثرم وب ٍنِيَمْوُي نينكاسلاء اقتل 91 بج اريمضل او اوو تاتوثلا

 5 0 إ 1 2 رم # نم رإ < 7 نيزاوملا تخول ليتورضملا ريع روامازرو لمىلايرطاع ناادامنيا جة يدإبرماخر لوقف نجبا ىاارنه رذكو
 . || تاسوتووا يكل اب تاليا نمار ولت نيزاوم ا لماما ور ئيللا نيزاوم للتو ركل ايوان لا نم رول | تلم لع قرت رس لان ةري دج تاقيلخ

 لمريوار يي اياص بس ارضنا ور أيسو انص تروقسا نوي ثلا يو تامل اى زاوق الليلك فيلومو لاوس نع بارو اموري نع هلنول

 متانص تدوس ناو باصريفي نجلا لوم تاس تدان طقف تانعرل تدوم نئنن!لس ايلا ورنجلا | | مل عا قس شوي مهذامب ىل اعتمد نا انعم نا باوجلصأعو نامز كف مصير يمت ل احتزدا تلذ لاق
 دمقببزعراشيناوزعافمواخنازينلا سمو ءانصيل تايسون نورت ظريوا يلب اسس بسس اهي وزنا يسد | | اهساعمج ادت ل لطم الاد ريال يوري كنا بال عسر زج جوبر ملاع م اندمول حاب زوج
 ىواصا/مالسلا يلا لش اهيؤ|لاغرانلا هلوافرف اهناوم و اعف تاارينل تربعو نمو ميلي مسمر | | رازجلا تونا لزم ماملاع وك عمو لولوق ف نقولا كلذ صيبضن عري اوربا نو نولجسم امو ناك
 تلا لو ءاوانو ورقمورلولا نكس انا نكسلا نعم مئالا نايل ينسولا لسلق 0 ا ضراقلاةروسلاق سلس ٠ اوين نورت ملاعالو ركع رورت عال ناك ملفا نل هر
 امفزم قراَعلال ضو اواو فولو حارس لاو تلسللا بل او رخو روعسلاىلا َةواعو لا تلا وق لاوح اب رع ينك سمول ممم ناوي سلا ةروسلا مورو ةزعبرلذ ل لاعتزا بقاد اسس نم
 - ٠م لصولاحم اناني جار قو نمل ايف سر ااسبتال جرار الا |, طعس الش جرد ال نار فح ل تو | | عم راٌولاوامانغل ى ا سم اب رلوق يس ىواص »ل تراولاوبت ليف مولا كي امو لايت ناك عقلا
 تم اصلا لاوب الواد زن |. ام اسس انمورحن اكتلا امينركذ يلا رولا ى ارث ادن ةروسل وف بلا الزل اوم ةرئافلا اررثنا ةريرطرم اف سلسل بال تدي ضرالاورجن يم اهنا لا ابرروعسماىل ينو رتوش
 كل اارا شرك ف اًنرسسر الار ماتا لق تلمس ىواصا» اع رييختسملاو نيب للا مذ ١ رس لوالا اهلا ىا مهراقلار خلوق و راهلا الامل لكوبي اسي م اوقلاو لوملا ٌداؤايارم نا ىف بهدالد

 سمااذاو ران لاقيف امم ادن م نابدوت حلل سوقي و ىواب نورازقو لي ىلا يسم ١ | نازوكدالؤزلاب امني لصغللل والا مطراعلا ظظفل املا ندين ازوكيالو هآرنعر الار يلع لورق عك
 ةرايزلا نا لاقيالو فلو لم ناو تمول منا يعبد يعاط نع موبيليا نعلاو ندع | | عز نولي نإ نيف ملا شيب ن يوم نورنا سلال زال شمل ناو الا ضراتلا نفل لع حلا نوكي
 رش ةدبن الذ باسم وبلا نم نولحرب نوملا نا ل يف اذال ورق ىف تمكمي تميم او نصمت و دعاس نول . نا نولممى ا رصق انلا نوكير تس غلاكو سانلا نولي مول ب وللا عملى اء ضراّولار تلد اذ دزه

 مهلك ىواصا' تاومالار يف نفرتىزلال ملا ىب دايلا ت يلقب ةربقم مب اقملاورل ةراررنوراف | | شتى نو شلل اب نيب منوك ام نورشميو ناورج ول ارم ان نولي عار نم اووا شا فلاب نيا
 ري اقنلا ةرايزرلعو مم اركمتر ياما ةرايزب فو لاركذ معولب عرج قرايزدل نايف ولا مودع والو ةرنملاو انععب منعت بوطرو داما ف ميداتسناو رشح ىزلا شيلا انيس تنل ايا بيرس نا
 فمع م رويل رايز نال كمت ن اكاضناوار خافت تاومالاركؤالا ءايجالار لذ نيل اوتنالا نعياتك | | رشا شارل ذوق ح# حداد ننال ري امل اورج لكن ضائع ابو لل: لاو ضعفا
 ابوها ةرايرا ولعب ميجاوسكمر ال وبن ورغازلاو تاب اهلا كرتد ايندلابصض رو تولاكزشل || .٠ وذلا سوم اهلا ىف ستنملاو بلا, انوطكروق هيل دس سوم لا يفر شم حرارم عرار ذناود
 لال اّوسالا اما ةرايزلايرراملا نا ىلا ع/ار نييصولا لص ىف ايلا بح ىف قازعس لاو ةواسملا ديزل | | نمار اذارانلا لل قل غلي نارتواع باب زلا بش افلا نإ ورحملا ورع انج تمن نارعب اجلا

 ممفوفذ نم ناهز لبا تيل ف لذ نثد مين خاسلاو تاوم الاركذ ىف اءايجالاركذ نم لاقت الاوا تدل | | بن ىلع يدنا بحلا لام نيبو س الا لاو يب حمجبا تا! لالا توكل قه كس كورا
 نيل ناو تاءاطماو قالغالا (راكسركذ اياواحبطو ايرش مومزموبب ام كلذ عيت ارو روبل او شوا | | ننال( لام فيك فضال اهنوك حم ٌسوفنملا بعل كريت ص يالا :رظعلا ل هلا ف تا رانا
 نبل قوما مد ردوا و لكس ىواصا” ب ىدسفيلوا متلاب شرد لرجل لب بج بصقاىلخ | | رشلي نوم :وورملا وصلا جي اغلا و ضييكتلاب دوعن بزل |ضويجطفلا

 رش اهنا |١ دتعا هوت يلا رميت ريما ىف لاو كرام ماتم نرماّملا ىف مدرع رم املا مز نوزوم عمن زاومزيزاوم لمن م اءانر تش ام حرزرعلا ىف !ن/هدز رين فقر ورشي

 موب لاتنقر ثا انمريعوب ناكفزتلا ملا طورفاوت ف انمدبعى بو مس نبا تلزفادنا ىوددمعلاب || ىلإ او يفضل طابلاو ليمن انال من اهجر لن نازيم عمدا شل امنع فو نزور يزل لعلاوبو
 عراورلا وزو يلا تملزف مسن وزنا لت مساوماو اهيا عم ئاتاوم اوانئايعا عوم ورع نامل ن نيم زها امنع يلا سدس اه نب !لاثاريلو تانزوملا نازتغالوا نهب ضلكم لكن نالوا يظن

 و ميس نمت ل [عتاكف ىقعرما ةءا لم لدي رم املا مد ذم للا حترلوق نال نارقلارو الغل علا طم امل ةيمانم يربو تر وصب ريطولا لامع الا زربسوا لايع ال ضع ترفف عسل اولا لايعرف الار يف نرويال ناضكو

 وقوم !لوخعل ن ايبرغازتملا د اهرلوق تيملكا# ب عشا اضف اودع نسل منا بسب لوقت | | ناديا ف عطيف دثرسرومع ل فرملا لاح اليو ءذسح ةروع لعل الا لا ااب نويل نيل عما و نعل ف
 فووزم مس باو نول ل وق ى ا فوزي !ياوجرلو لمت مول راو ب ملح 1 ا لاو ىصرلا بس يعل نإ بسلا ىلا وام الا ل يمت نم مار ني وف تانعو واتم جرت نش ىا

 زبيد لعفلا مالم نمو وقد نلسلالف عر وضولا يق زالو للاباوبيست ف براري ريسولا دو ياس و قو بشلل لكنا نا ار إل ١ انهي تاز ى دنتةولث م ىرلا» ادنع |ههحاص ضار ى ايطار منتي

 روم الاقل نلت وق هه لح__ ٠١ ةزمبلاىب سسغلا نيبو رايب وي لعمل ا/الف نوي لص نال | | لراس تق نار هلل لك ىزابلاوانمالال انما نور اولا لباو لوما نم" عج
 لا" نرد ناب نا نعل ال اك ايو ان ناتّعا لاوس لاوس ناب فلسا لع ايس توازاؤا صا ىلا ننولما نا سعي يآ ماظنا تلك ااساب تام تسع ازا ىلواو ىا راند

 ريو قبرا قدا لرحلاب يطع نإ لبا ريف هدول ع ينل كا از نأب بيجو ٌميو ابرما نولترع انص
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 ويا يفت رس هناي أ ثالث ةيندمو|ةي
 ؛ليفلا +١ زمهملا ٠

 درصولاو روس كلذريغو برشملا ف عطملاو
 ا واونيرلا] هتراجت “تؤثر نل سنجلا ناش الاثر رصعلا ةالسموإبورغلا ىلإ لادزلا دب كورلا قرص | كا ا

 ف

 | ص ملك ال م”الم ١ اور ضلي 8 و

 | ةيصعمبلانعوةع أطلا ىلع قه رْبَضاراَوُصاوَتَو تاميالا اذ قعأي اصعب مه.ضعب ىو |اًوُصاَوَت و نامسع قاوسسلف يريضلا

 1 بص صو هلل 9 . هلا + 9 5 7 ١ >رب طوي 5و يل 5 ايم م.م مي8ة

 ةزمم لكل مج فداووابازذع ةيلك ليو د: هزل يختل »سه تايإاعسن ةبنادبو| ةيكم ةزمولا ةروتشن

 ةردغملا نب ديلولاو فلحخ نبةيماكينمؤملاو نيلع شيد عوبنلابأتغي ناكنم ىف تلزن ةيبغلاىلزمللاوزمهلاريكى إرم
 وطن اوإ هيض 7 ام نيحطلاوا رين ىذ 0207

 همي جا بي يي

 4 00 2 4 رب و يس . وو هن هنأ” ملك ل 4 0غ - -

 6ةَنلْخا هلم ناله بسحب مىهرلا ثداوحن ةّرن هلعجو ءاشحا 055 ذ مادي د سبلا ه فيفضل أب هج ىلا اهريغو
 و تف الامي هدمبلا و فيزا 5 يِزْل اهريغي

 كد[ ام ىقلأ لكوظتزق تلا نة ف تكطيل ى فو نحعمسق باج َيَبْنيل وراك ترميأل لأ هلعج
 | لع فوشن هيت بَل ركسملا 0 ةَرَموملا مارا”: 0 يطل أم م ايفطلل اهريغملا نم سشااهملاوأيقركأ واقلا ثةّلْها

 + هور ا 8 رم 94 ش - ال ف يس و ها وص . 0 تك

 . مم|اما ةفص © ةٌدرمم ابومتفيو نيذرحلامضب نع ةقبطتم هلديواولاوو ةزيهلان ف ٌةكَصْؤَف لكى تعمل ةياعر ربعضلا عمج ْمِهبَع
 | مايفتسايأ يا شيل هالو أ تايم ةيكم ليلا قروس دعلا ةلغادرانلا وكن هلبق
 [| اهلا ٍقمميل ةّسينكءاعنصب ىنب هشيجد ملا كلة فره بايصإو يخت لل يل, رق تبجي اى بييجت
 _ عه شيج ةكمءاج ةبمكلا نمره ةهربإف لح اهءاراقنتحاقيزعل يأ لبق زطلوأهيف ةناتكرم لجر ثدحأف ةكم نم جاحلا

 ف ةمكامده ىف مَركل عج ىا ْلَْجيرَل هاو قف هصقاومهرلعهندالسراةبعكلر مديل اوهجوت نيم. زم همدقم لايفا
 ءاتفمو لول تالا لعن هلم ليقد هل دحطاللق تانامح لي بط حبل كدهمراسع 6 لق
 | وا هتنفاوهتسا:5باودلاهتلكا6ىز ق سوك 5 لوا وفضعت مف موبطم نبط ل ئنسم نق قرا ةهترت نيكو

 س

 | نان ااج لمن ةروتسملا سا نسلا نم ةيب دس تاقييلعت
 لت هلس ١

 لاركب لع ءلاولا بيجباعالا ىف ليس ذو نيرا ذهل ريع هم نال هب مسمن اوبر اه نحيا نم يورلزكرجرلا
 ب مهااماهراشلا تاءاس نمزتح اسر خأو ا ىاإلا لاوئلارعإ امدا لذ يس كاب تطورت دق
 /اولاو فلالإر يبكا ىف ل ارض فن ناس لاننا وق عت ليس« ماسلا هلع موك شبل لصيف يلح ري
 ضبا زموإولا نلا لولا نيلوقرسيف ناورسفملاركو ؛زمفغ علل وكن او نجا نوم نب لتي نانا
 . نبا لاق صن موارما ىف نال وعل او ناش الإ نم اونم / نيب 'ءلاو ترسم !لوقلا اني لع كريو
 يراغملا نب روس لاو لئ او ني ص اىلاو ٍقغما نير يطول اهنيك نما ناد ءاوتييرم انيشلا فن ساي
 مترا نا نول ويل اوناكال ذم نا ىود لمتؤللا دا عر وفرمرهف لو بسه ىل اف تلزز ل ثا تم لاق
 نر ةراتلا لا ار بابذن زنا لارترات وق هه ” نوحبوتددير لاا ن يذ اهت
 رمح ةروسس نحس سرم# لازانيا هير عبر فاح لال ىذا ورع جيم" ىف ننال
 االول ريا سوا" اواو و يوكل نيل الا# باازي لامس ادن لف اوعرل لوقت عفر ا

 نابإلىب د ءدادالا ءايشالا هيما نم الإ س نا حول من بازل ايمو
 صن ام لم روش ارومالا هزإ نا لذي لم اورهصلاب وص اويلاو يكب ىعاّبلاو حاصلا لعلاو
 [اهقْخمكذ حماذافربلابو قمل اب ى ع اويلاومب ور ص خءايو مراصلا لعل او نى دوج وان است لف

 يقلد لك اداتضا نمر ل كوا نآرقل اوا نايا ىا زق م” هدايغتتورشسلا يحك

 اذ, صيصناو نيلوغملا ضالتخال ل ل ادرك أر يعل اباو صادق و لوق عج... ك# مران جحا ىلا
 ستر“ ةراه ل والا نالوأرب ءادّتغلا ل اركز اربال قث اب ىعاوتلا تح ادرئا عمر ازلاب ص اوملا
 يسون“ ةرابع ىفاذلاو ٌكاعت مشلا ب قصولب لعن ىب قنا ةرابعلا
 بارتو ل خ'ن ميلا قوتستايع سى ضنلا سطور ميكر يعل او ارما ن|زرثلا لف ب رلا ىب لاي دولا
 رس او ىارع لا لكذوق ههيصلا# عر» نطابولرب اظيب نصرا ول هيل اب ىل ترم اي قفط وب لع
 ردا البت اها سس انمجلا ةزمبلا ةروسرلوق يا #4 لابن يوعحم عزا نايل ف لحزب بش وللا
 مسافلابليو لق كيل ىواعا» مامون وساخلا لاعوزي ىن ترسخ غل نانالا نال
 بس ا يعلا عزو اوزازعلا ءزمبلاوزمارلا سوم اولا ىف جزل ةزمب لو عيل[ عرور سس او نحب
 وتاىاءاصحالق هل لس س ىتنا سيقلا يوه نا ةزمإلاو ليوا ككينال ىززاوا سان
 مهن الو نحو لولا لحلو رتل ىف ازرع عتوزوق لوا ىرئاروب َءرد هرم ىادرعلا نا
 ملحتو هروكس اا ةرولا ناويب ليو مولا نم ونام وف ءاضحا ىا نزلثلا ةرابعوزي سلا ىف نالوق

 اًصاوايئ عاف نيس !اهناسم نوب نازوكت زف ارلاءنلا سكر وق هه كس ١ لمن انا انود ٍةريخذ
 ءانعم ف اههرظخاو عمبلع اذ نم الام نولي ناز ب ومي متت لام ا عمتلاهام لميت الل اوس باب
 نت سيف ادل افرض اينرلا نو وللا رب لفطصويلاىا هيك, امنا محل نكي ى ا هرم ىا يرام
 نيسلش يبزعت قه رومس اولا ل نحط لايف ا نوزع مارت هيل
 نافابانغتو بولتلا طاسو ولعت ى ١اهقرق يولشل ار وق مجبل ص ” حارملا للاذك يزود طسو
 لبا فاوجا ف لكرتو مولا لكارو م نيمطاطكر نلا كلن ا قي (سورل اي لصمإو بلم ا طوس وواوفلا
 [معغ ليزلو ى اا نطل وق و متو نف اللغم وئتستو ميدومص ىلا لصتو تاويشلا
 م منا زلارمارتعلا لح اه الولرازل اب
 رومتلانب ةديمو ةرملا نيقلو منوكل اوى! نوما قنا الدوم ية ددسن اذ هل

 دوقابلاوعدلزفل هزل ضيف, و نوكسلاو مناور ىلا نبى ورد بسلو بانك راه ع ب ضوء ليرد
 نم الاه نول نازورل لوداع عموم ةريمضولا لاهو و: لب لوتوروتث حسا يق وبكر و
 يي دقبلاولا لاك ةرصؤم فص ن وكب ناورظ ىف مب ىارنعم ايلا جن وكي نفون يعلو ىا مفر هنصلا
 مل نناومبو لسور هلع ثمنا للا لوس ب يزل اوتما لق يلي حرس تلا ل اورانلا نوكتن
 ل ؤرلاو هرطوو وسلا ىلا لو ىوانعيب .ابادزساكف ابراهطا ع اب راض ياض نو قاولا فتم سا
 عودا# مكرم ناكر اذ ,هلااوببسم دس اهولا ديكو مظفوب ليل اوبس روحو ب لق اسأل

 نويل و ايرلب معد ءاىنمج قو (رخالا حايصلا ني بر) ىارج ريا لق <
 فات برب لوق حرم نآضوروتسو ورع ىريط سك اب ةرزم كرزحل ابرلوق و حاملا فاك
 اسيل عاملا نرعيلا رب ىا سفر رق لتألا  لوو مولا ضرتالا زد ابوانعم ةرعوملا نوكسو عزم
 - بل داو الب عمق ز لبابا سومايلا قر يداههدرهل نال يابو تش لم كن
 .  . ” ني اس وجو نيكسدروق و عئافمر جو لتسوق ل يعاب جبد لورق يل
 ءاضلاورلرلاب سار فراس اس لق و بس يعد حن نئاوكس دولا نم زل ريس ادور ق تلت
  رارفلا لواروادركل ا اب يدفلاب ص ادو ذر كلك ل انور طبجتىا شمورلا نش لما
 ىل تمار تو ىءانميبلا شاع وانووريصلاى ار شارورياوصو لمن ا قو ل اهب نرخ شن وسدد
 2. "اير زجر

 ىو سلاف تلاقو الشم ابره ال واهلك رهف ءارسلا نم ريس ماري نا عدبس ل اق 01 ليج ابااريط وق ©
 بيرم ءاينعلا اهنا لتوو وس اور اعزرواىولا هاهنا تناك ب ليف ضعه طيلاب تبا ىب اننعرشل
 ظ ا تاو وا با يو ا

 0 1 1| .: . نيود "مل اباوبا قرط فا رقط لق

 | لوو ضن يتترأواو نان قلع لق جيل هد # ةدددس لا نريشك يدافلا
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 سمر يعد( الا لا فلاوإ ن اكو ماسلا كم نمش اب نضارسعلا ل يرتسلا ف ضالبرإا سوما قنا ند ٠

 تس 3 5
 |تمرغص| و ةس سلا نمربكأوهو همس هيلع بوتكملا هرج دحاو لكىلاعت هنا مهككها
 ةيداط عونلا دلو مكماع اذه نأكو ضرالا ىلا ل صيو ليغلاو

 دمع

 رس ص مر هل ١

 آي

 نوح نِقْمُهَمَمأَوملجازم ىذه نقم تيب ًنتبر ةدئاز ءافلاو فاليالهب قلعت نمي ةنانكسبإ|
 ستي تامل هه قدح ١ ع د دو وو رف دج عا و ا نو عوفلاو نو 00

 و (يوصنو هين ليوا ةيلم نوعاملا روس ليفلا ش يجف اخو ةكمب عرزلا محل عوج | ههرديصي نآكو ولجان م ىا

 بلا ناونالز اكل م دم اهنا باورعل او

 نال الج لك بتعمل اس ا وتلا نم قربي مج تائولعت
 و يسافلاب ضيم مضيملا قزح وقوووخت يسراؤلاب ص مم نمر رت مش

 نولوقيامناف مالا لولا وب انر د ىبرق هآ رول نست ىرلوم ل بقى ) ىنلار لوم م اهرلوق طس# عرارم
 مراسل ييراب مس رع لا لس الو لبكل فل !(اءن يلو هرلول ائيدان د ولعكو ليقلاماورلو

 لل نإ ال ايوركذ ل | عروسلا ىازملا سيرف ةروسل وق هلكطل؛ 1 رزان رس تم لئبل قو

 موا يلا هز قرح ن ماى اليال )وق واصا» وركب د هورصولا شيلا مث م ركزت يو

 نا وبم ورعخسلا ىف نا ازبو ىزتش زل لاو لوكان ف صحا لحب وق نم لبق رولا ل امز ابدا
 ابار قران ئو لضنا ]ب ةرماو ةروس ىلا ضع ىف ابوربالا عادل اعتز بقى زلا ىيببا نعي لح
 , وعلان لالا فشلا نسم اولا بسم ؤازر لو من يتلاو ةروسب ىل والا ىف أر قو برغم ا نصر يميل اننا رعكرل
 لصنعلا نم عيبا عراوجا ىو رت ملا روس صحب ىوزيال نكن كئزكن اكول زءاي عامي لولا ازيدرو لات
 ليقو شرق ف اليال ليلا باىضا لبا ىا فلو (ندعت مرضت نعم نإ ىل تلا كلذ (دعلخ لدي اين
 او بعيطظ ]وق زنا شلاثلا تيب اذب بد قراببم كرته فييعلاو ء (ئسْملا هر رق اليا اوجج ا هرهتت
 . ملم اهناف من اطياف هيروين اش هورس م ناذاى ا طولا حم نم ملكنا يف ال انلا سملخو امناو

 ين دا» ضل ارب طيسداغلاب فسيعلاو ماشا لهر مذ ليا ارق ف اليالزق عكس لم محن أ
 ىو ايبا" بيلا ازب باور لاحت وعي قلعت نا( ايو ناس زرفس ناذييا نود ت فلا ئتمأ]
 ممثل لريا م فاليرلا قلطإريم نينار اس فار د الربب رعجرم للا ربتاد ىاري كانا حن
 . بكا انام نماك فورعم اغلا لا نب لضتإ نب يبا الا رلوق تأ لاري شلل و لوول اب
 تداليلا لمجر قو مث اليالي لوغل لعرلاوراو ماوس نال نمي اءايشلا سرد هك
 دوب اعبب فعلا ول ق خش نينرطلا ىف لا ل ضرلا لو ا. عرل ىلا نزف نيا عز بوصل عرلا يفر رجلا نحب
 . لفنان زو لمن نابل قتلا نولي ورايريفب تالا هبدسمو لع نر شتر للا متو عامي |

 .-لولملا نيزد متن اكدوم# ل و اليافاو لاقرماه نبا قرر قونب اهبام رع دءايإاب قءارظلا مو عي مو أ] ٠.١
 يطل اورع لن ناضل ريب سم ميعو لوف و نمإلا لا بلطملاو ماشنا يملا فلا مش اب ناك
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 هذب لايصرامم الاهزر ىلا نوفلتح رقت ناكو سراذبل الفوتو نمي لا بلطملاو شيحلا ىلا -
 ظ .فناليالاوبا ىا يحج ماللا ولان نإ فس منج ان سكن نم العز ا منن خرأل كن الو مل ضعت لف ةرخالا ظ

 ردا ميسلانفل لكس يعلو داعسلا ير لصالا ن الو | يييعلاوززوق ياكل ناو شيف
 كزباوبقل ناالوق سلام نيرو ا نكن يزعل لو مولر هك لوب سبا نعال زعرافإ ||

 سرق ورلاربب قي نايف لاقي عجب او يسكتا شرت او ليلو ةراربلاب ممحصتو لالا م
 رحل لترميم يربك باد مب اب للزي اوم سابع نبا نو لاىما عمم سارع اراججتاوفاكم سو حبب ىلا
 سوم اهلا قو معمل ىف ازكى عت )وولعتو لكوت لو لكان, ىسدركا الا نييسلاو شمزلا نم ُيَشلاَغا
 ولامن الوا (رحلاىفا روم يورو نعت لإ نعل رتضو | نيبو انبي نير دمج رعطق شرق شير
 روق ىل اراهزب لوا ىكرقل اولاّعث يول و ل عمات انك زمتلا نالوا امنورتشف تءاع يبان وسوم

 4 1 اهيل نورس عاملا نونتملاول الم الوارير شا رق ل بت اماو فاعف
 فون منهل اصياو يرززلا (رعل لق حل لاو اهلك باودر نرك باد

 سابا جبرا ةينديواةيكم ._رثيرق روس نيب
 | هل رو نملاىلا ءاَيِشلا هر ديلابقلاردص موهوثيبأت ميلان َقْيَرق يال يخول مخي هل وسي
 رضنلا ومضر فوه ىذلا تيبلإ ةمرخل ةكمب ةماقالا ىلع ةاجهتلل نيتلجرلابنونيعتسي ماعلكفماشلاىلا 5 يَا

 خلا ءازجلاو باضعلاب 0 ينقل يبن يلا تيما د سرا نطل هل »سب تايراعيسو ترس أاهغصن
 لع وريغالو هسنن لك ماو هقح نغ فنك ةعف دي ىا ثيل يي يي ءافلا دعبوهريثدقنتب َكِإْرَم كفرعتملواهتؤرعله
 هو 0ث سس 000 ا 2-09 ديل

 0 َنوُهاَس مِِتالَص ْنعْمش نيو َنْيْيصمْلل لبو ةريغملانب ديطولاوا لاو نص أعلا ىف تلزنوم اعطاىا نيكس اعط

 ه4 عصقلاوردقلاو سأفلاو يكلأك ةتيوعابلا 8 دعنمي و اهرجغم ةواصلاق © َنٌوُداَرْي وه نينْلا أهمقو نعاهتورجئب ٌولفأع
 0 ل ع ل د ا دا ل ش5 يا 0008 عيبببنا ٠ وى نأ“ 8 ىب

 اديعالصَكِتَرل لضم اهوحنو ةعافشلاو نزرقلاو قوبنلا ندين كلاريخلارثوكلاو أ هتمأ هيلع درت ةضوحوهوا ةنجلا قرهزوش تلا نبع الصلت مل لصف اهوجيو ةءاقشلاو نإقلاو قوبنلا سويثكلاريدملارثوكلاوأهتما هيلع ورت ةضوحوهوا ةنجلا قرد

 الم (انك

 5 رشا .٠ نوعاملا»+شيرق ظ

 ٠لنجرلاو ةضيبلا قرخي ةصمحل

 م عم مالو [ررزال ايواون اق

 ؟ةرقاعلا ل فسار

 مم

 هدد لن مس سسش سيسي
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 نريوك)) لهأي كديطما نإ يمر نيخ

 ضم وف انو ل ينو _ل سس رك مرر غل رض للا نول نا نرخ نس نم و مازولا ترطب يبت
 لروالا |يفصن ىف |ىيؤصنو |ىيفصنوا لو لحج » لبق ال ةروسلا زب مس انم جوار و ليجشلا
 ناي لولا لو قش املا لولس ني! ىلا نئرشلا هيف سيدملاب نمل او لث او نب ص اعلا ف كسب لزن

 لسمو ميدل زور طم امن اب نييلصملا يبست ٍيارزعاو لماو نب ص علاك مدان نيجوق نوكم دى اعني
 نمسلاب مبتزلت د يازصاو ىلا نير كرلارههك زيرملا ف نيشاكرا نيقن|نهل زيوت نولي قر مزراي لولا
 فاصوالا ل لب ضصلا نمر وكز م اريينولاف يسبسلا صوصك ل |نوللا (وم لكيم ةربلاو من ابرايثعاب

 ل وعلا ىلا روتي ىزلا ورم ا عم يبلع ميورلا نا نتي ادفع لب ىازوق حلل ىواص
 |١ ةراش الا مسا لحجزوب لب ماب سر يروا انيورافلار عبوس رم تتلو ا”رعاو
 الكر ريم ا طورْسسلا باو ىف موق اولا دازيلا اهبي ترق زله يس ءلمب اذ لك لو وري نو صولا ودرب
 نووملا عنم لعب جنوب او نحل اي عّيرلا عردلاا ميلا عري وت [20 لمج »ب حرراشملا هررق

 و سدو محل اب سنك ف ادب وق هبل لس لا ازباب بي زكا ضروف ءاذيا لع (ادقرلاو
 ناو ريوصنمن وبي ناو لك ا عروفرم نولي ن ازوكسو مس نزلا رق هه. كك عرارم»» نووف يرد
 ناو ن مصمم يبن انت وكي نا لمي زياالا ف الا لوضوملا كيزو ان ايب دا الريب اتفن ابان غرور نوكي
 ملمس انلا ىربي ى دارملا نإ خارملا حمو نول ترين وي اررلصا نوراربرلوق و لوصوملل وبان وكي
 اهنورخب ن ولف انرلوق لا لمجاا» كي وشك ير قو ىو اهب له نمل اول ء الا نورس بف
 نوصل الا مم سان نبا نئداءوفرم سماق ىلا نيب ىس نكرم رج ناب اير زك زؤغلا رجول نايب كو نع
 ف لقيم و مترلصن مى ىذا سلدمج ا لاق نسملا نووي العلا ىف هزولصيرملا لف ةولصلا نورتي
 مسلوق هل لوب سفن شيسدعوا نط سوسو لس كولش ال ةولصلا يف وسلا نا مث رص

 ثلا يراعملس هرمي نوح املا ىف نكد وحسن با نى اسنلا خرا وصقل اورررّتلاو س اذلاو ةربالاك
 سار لعن م ماع ىلا ياو كك هاه اؤزفملا حب نوع امل انولب ام ةىلا نب لو انلاورازملا ات رزقا“

ئاو لس !لخرن عنا لحيالامنوهاملا لبو ةرلا هوقو لثخا !هانواو لاملا ٌةاكَز نوعاملا
 ٠ ملاور ن

 ولا هرج و ىوفبلا لل ضنك رطل ليلك يش ا نعمل ام ىل عفر حلا عشا نعب نزلا نمو غا
 ررجلاولئائمو نيك وم اهرب وق ىف ىا يع و يال لابن رمتو بلقفز اما نلوم
 سارلا نوب و لوزلا ببمورياولو لوالادومشملاو و [نوورب مب و مرلعو نمحلا لوقف ىارسمنضالوقد

 ديدانضا اد انو مب بايرن. وي يلا لستلا لوس يلتئم لئاو تل
 رسله لا قلمك اهي تيزي الا سيكا ذ لاف دم'ش ردح زلا نمر اول اك لغو لف رجب ىف سول شير

 مج #

 سور لع ملا لس يطمن لس ةروسلا تلون”: كتل الخ مسالا هرلو نأ دق نالو لس
 رسل (نلقرتوكلامنور ربا لاق متل نا سلا نع سى ورا نجلا نرتب لوو قلل فدام
 || رينلاوب صوف ا نابرشي اذيو ضير لا للا( تما ريطعورت موتو ىف رع زم ناف لاق لع لوسرو
 [فالاو ايربعب نينثوم لس ىنيلا نا ىلا لاح عيش! نلق نجلا ىنرنبلاو ضقوملا ف ضومل سماق ن اذ
 هه ساس معرب الوب و صملا ماك يلع نيو اروع حس نم لك مما ل غادر ازاو طياعلا لع
 روق طوصومو خول الل خييصو روك فضوار موسما لنعتلا نم لقونك عكا نم لغويا يئاروكاولالوق
 تاي وو



 ' !١١ يللا زمن -9تورفكلا  ةثمحعا ظ | مبمع

 5س ىمس ليئاو نب ص اولا فت لزنابقعلا عطقنمل
 افلا | 7 لام لمجب نا 002 د :

 ءطقنملاو اربح لكن عمطقنملا مرسلا وه كضغبمىا َكَكلَس نإ ككتن نع
 3 5 ام ل ْ
 مامر لاق ابل تلزن تايا تس ةينرموا| ةيكم نورفكلا قروسمساتلا هنبا تومدنورتب لعن ثنا جونل
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 ىف بموقعيأهةبثاوالصوو أفقد ةعبسلا ةذاضالاءأي ف نحو برح ايرمؤي نإ لقا زطو مال سلا )سدو كونان
 مق نيل عدتناط سديبن لل كرا دج جيلا نخل ها »تاي ثالث ةينديرصنلا روس نيلأحلا
 دحاو سحإو هيذ لخري ناك اددعب تاع امج ائياوْمَم السالا ىا ذا ند َنراُْيَي سال َتآَرَو 3 رتف دول و هئلعا

 يييبييببببسسس ل يس يسم

 ىلص اكو نايات ناك دن ةرفغَتساو «دهعاسبلتم ىا كد سحب نيو نيعتأط ضردلاراطقانم برحلاء اج ةكم قف دعب كلذو
 بمرتقادق هنااهيملخو هيلابوثاو هتيارقغتسا» ادمحيو هدا ناهس وق نيقرتكي 3 وسلا كلنط لوزن دعب داعش

 وف .٠ 5 0 ١ مه يهلك م هع » نوم مو

 كيكم يبي ىلإ ةروسرةعةنس لوهلا سد ف نال هئرررص قوتو نآهت ةنس ناضمر ىف ةكم تف ناو هلجا
 لب عاببالاباكا عي انه تا سوا م5 0 سراب ١ 5لإل اللا 000 .
 -ياذع ىدي نييمكلريذن ىنالاقو ُهَموَق والو ارص اعدأبل وي جرا نسخت حم تايارسمخ
 نالاّنام نيديلاياهةعريعو هتلمج ىا يهل إني تىسخ تيت تلزن ادّوعد اذهل كااّبتبولوي|هبعلاقنديدش 2 8 5 ا أ للم ٠و حما رة 77 270000

 هلركص ىبنلاهقوخ املو كله قو هثنادكاها ميلوقكويخ 5نطووهرسحت 0ث َتَييَو ءاعد ةلمجل اك فشوأ عل وازت لاعفالارثكا

 | تانلالج لح ةربتع ار سانتلا نم قربي مسج تابلت
 رلق كل «» متلاورقبلا ىف وزلا لزنم لالا لونج ورمتلا نيمار اورلق يس.

 نال ركزلابرخلاو ةولصلا صو نخلاوربلا ىف عزذلا ءلزنمب لبالا نوي د لأياىنضد لايابىا فلنا
 بلل دايلا قوقك مايزال ئالو ماىللا ماما ينرفلاو نير لادابعو تادابجلا حم ن وللا
 ةراوتسازبف بسنذلا عروطشى ارب الا طوق لس ىواصا» هدابعو وقم ورمل ن وقتكم املا نيّيدصنملا
 اواعمى كتبو لسى نلا نم ىواعن/ل كل سن ترق ورمدعل مدعو طخ زدولل يم لابن ايلارنإ لا وملولا بت
 حرص ابن زر سست امد رتل ودل و و هرلو لرلا ببقك رقعلا حطم اواروق هلس لا

 ملا لصلا لوسر تع دانيرق نا سابع نبا نع ن ل طلاوريزج نبا نيا تل زنا و نت
 نع ىضلكورمت ايفا زباول اًفءاسنلا نواراام هوتتوزنتيو دلك با نمعا نوكي الام ورسم نا ىلا مسدد ريلع
 ربتاولات ىبامل ات الص ايفل لو ةرهاو ءلضمب_رمض رفا او لصضت مل ناو وسل اب ركزم الو انمملا مس
 اولا اهيا لف سل زن سلارزع نم ىلا نب, صور ع ف نبى شل ايايرظنا لاق ءنس فكنا هو نس انئملأ
 اطبدنا ىور نونمؤلاال مارشال بدك ن وصوص وكن وبائمل الا نورفاكن اميل ايل ئروق س١
 نا .لاذاعملاّمف مش لمار بنو ناس اربع يد حاد اننيد عت اذ مديح اياول اشرف نا
 نم الملا يفد مارح سلا منفى رلنف 9 كبلا يعنو ه رصف اندلا حا لئتسم او ولا ور سلاب لرش
 نافل حسي هذ ىاىو انمربلا ىف لاكن يلاحا لن دبعاال لق عطا كس لرارم »امس أن مص اب رف شير
 ن ايبا حروب ف اضياو لاما نع عروانمم لع اللد الاء نفل ايمسسمالا محم عرد انعم ىلع الا لحرب
 عرراضم لع الا لمت الام نا اكل ارض لا نعم ىف عرر انصم ىلع | لا ل ضر ال ال نال لبعَحسي اين ىا
 قم وباطتام لبتتسما ىف لم ل يعمل او الر صا نل ىف ليياثلا لالي امن ديك نناناا ىلا لاما حس يف
 ل اه لوالا ل صخجبمالا بلصن نا ىف ًملارجولار بلا ىف لاو نك يعور وعسلا ىلا ىفر مو كسلا واي نم
 م سبع اهرباعانا نلوق موعفل عفر زا لايقسم الل تبع امرياعانا الو رلوق نا ل يي لاو لابس اا ف لاو
 رواو لكوني او شمل نا, مولا ل اهقسم لا نم ممن اديان لأ انا ىلاتوق دال جمب لاتعمل للاب نا كمت لو
 ىف لة لس .سرركتش اند لاقت الاب انو لايلابارب رصاص لو لامس لاو لاول لس اينم
 هل ىوام»متر قسم لملك ب رمئر خاف ابدا نونم طيب اد منار يملا مل وق ىف اطر اىلا لاهتطسسسمل ل
 ترتبت ةراعتسا يف محكو لص رلاوزعع اذا بمن نلادوجول مسا لصتالا ىف بلا ل !نيلارصن اجب ا ذارلوق
 ريم وتسرومالا ناباراعشا ع ابربع», لصت عم ابوي لدم يشم 1مل ابرق روس درعنلا وصبغ
 لِمَن اكن اؤاو غن طتروتوم ناكل صار اوت او ص! ررق امن او ارب ز ضيم ا اهيائوا ىلا لزالا نم
 رجب لوررلان اكن اذ يخل يكس لزب قروسلاس لن اكتب اب لب دارياوج حت اولا حر” ب وصنم ايزلا نم
 177 اق دام « اجلا لمعت ومالا ورود سوق ا ل
 ببي ل بيلا ذانمماذا سيو اورشلا ل بل علا نئراؤلا خب لورنكالا لوك لصرزج اذا ىف لع احلا لام اباذا
 تايلبجتىرقلاري ناو لوكطمارارلاوبرعنل باري نا ناي و ركع عض عقل اوزوق ل. كر نيت

 فنمكاوريعالا ميبلالا قزطحلا ب ابن مدد ءارو جف ال ىزلاق لطم جلا وب حفل ايو تااؤصل اذرامسالا
 ءانفاب ىضنلا سس اجب ذنب بلعلا مام ىف لادذالا تولط عيوب لوللا جعلنا كالو ل اذلا
 ل اًافمءانفاياملايخ ب امج نس ورلا ماقم ىف تاازنصلا تدرج روب ىف ناو نم ال اغما لااهتا
 لص نورءاؤ ىف [ما.ؤءانفابا مد باج ف سيرا ماقم لت انلاتوبءال حاب ثلا اورئ اص
 يامن ىلا لولا ءزعورترلاب اي نمل اورمنلا نال يلا ىرو اظن ّجم اومن ارل ل صعتط يلا جل اونلاين
 زار ظن بلطاىاورفضتس اوزوق هلل »نايل حرر عا المار نزهسلا نعال تاياننلا

 نلا ليربنو حرر وريد بيلا هراؤل اك سضخن نعزي اوان اال ىلع يامل ىف كا كي ئ رضا
 اهنا شل اء نعىورؤملا ل وقل نزلي وق حلال ستيونلا نم ذكرنا خمس لبا بسر قاذا ل اعلا
 ىدانعلا اور نآرقلا لوا ىلرظنعامدلا لروجو مدلا ل ىجرعولر ف لوقي نازلي لسن اكو لون
 متلا (وبلل لزم عراوولا يجى ىنيةروسل اهزن تزن ن با نعد هاا مكاو لأ كا
 اصب سافل الا يأ تدل ايوب نين مار ادعب ملسوريطعر ملا لسىنبلا لس انني امتد نيد
 ريل يو مايل محبس شو امويل نرش ارعا |بررعب ل | زل ىل ريف ناوحصترم ايو اتا لازم يل نر بسم
 موتر لل و سوري طع لاسر ملا لور ىقثى تلو ةروسل وزب نا ىلع اصلن !ىرذارلا لاو كلذ
 مشا ل سر وقرب وره ركزو ةروسلاقعرسو هع ثلا سرا لوس بطن الكل اوؤلم تابعا
 لاَئفْرملا الر اخاف اقل نيبو اينرلا نمت نلاىكرسلا هرج امينا قروسلا وزب سرا امل يخف لسور
 نيرلا ف س انلا لوتدو ٌحعااورعنلا لوصترو للزا اسمان اند الواو انمابآو نلاوم اوانسفف اي لكني دذركبرملا
 ةرعقفابرما ماذا سس ليت اكن امضنلاو لاوزلا يمل كيو ( الاد لاركلا لوصتل/ كي ذ لد اجا
 انتا يونمل لزب رادتشاداتدطمراوختسملاورجلاو عسل بورا ىلاعت اسلامي ملي اذا وز عنو
 رع ملا لس قلو ل ذا لج الاد اضف نست كي زو لك و مو خولبمل اما نا لكي بتل اكاذر ن يذم الارماب
 ىف مرسلا لصق روق هل س7 ابري ف لذو ءلاسرلا/ ل وزملا(ناكز كلذرجب لسد
 بيج اوزتسكى عا شم ب اوصل اه ماريا هرلو ريف لوقو |يف رس نس نإ تلك نازح ارش دس والا خيل
 ١ ىشاكف لوالا عد نم, دلغ رشق مثال سناك رجلا نال كلزو منا ىلا رجلا نيش ماو ملا ناب
 قرر نم انا لعب ظنلاب رش اددا سار عوف سس انو م اهل؛ لوالا حر نمب سرا ةرشك يضل ناو
 جي ارح اونب و ميرا سا لوا نم مرارا اذا قرط يوا لا ثم يطعم شو نارا سنا« ناد
 نم ترانا لعين ار شمع دس ىفولو رحل نم خئرراتفا لحج قش اي نرشكى دعا ننسى ف وق لاي نا
 ىدامص»»نيرفاكراو ننمؤم ا ىارم وق وق ىداث اء اعدام اق جل ىواسا» ميرملا لود(
 لوللان اتي يون نما ليقو ءازولا نع يصو رصم ا مركز ىف نا واعد لوالا ات لق تلت
 نايز بايت حرارعلاف تللب ترس تتلق قيلت كورت قس ءاعد نانا وري ديل ءاعد
 سو ادي تسب م لاقي نرش البو
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 يب 8 ىلا لها دل نم ن لن ل هل اما

 نادعسلاو كربثلا 6 كسلا بيصنلاورل: كح ليمجمل ىشو هتفصو لوعفملا« لصق هيرب لمي روض لع فطع
 نلابطحلا ةلآمح نم لآ>ةلمجلا نطو فيل ىا ميسم نبق بح اهقنع امي 3 ا عشت داط عونا قيرط ف هتقلت

 حرارص رو امرزرخ تضردد ةيكمسل

 عنايا_ر سم وأ عبرا ةينديواةيككصااخللاةروتّسر دقمأدتبم ريخراهتأرمزلتعنوه
 ل دب دجاووهريخهلذاف تلحس وه لَك لزنف هير نع يلع ةيداط عونلا لثتت وم هلا يختل هامش |
 ءافقتتال ف ٌنويْملَو ةسنأج ءافتنال هني ياو بلال عجئارلا قزققملا ىليعرأدتبم ٌت ُنَمَِصل هنن اثيغما هنم
 سار او ىفنلاي دصقلا ط# هنأل هيِلعمارِةواوفكيقلعتم هلذالث اهلقو ايفاكم ىا جلس اعْكاك] كيلو دنع ثرو سعلا

 لور يمل عنج
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 هنيادي نييرضحأق هلصبو كلل هنا هملغأف دقع قدشع ىدحاهبرتو ىف لب #ئيلع هند لععونلا ىدوهرلا ديبلرصس

 امتاكم اقواهلكدقعلاتلخغاىقحة فخ دجوو ةدقع تلغ[مممةياكرق كن انف كيتوسل يؤوعتلايرماو ملول لص |
 وافلكم .ناويح نم 0َقَحام رن نم معصلا نقلا تر دو لق دج زل نطيل هلل حم لاق عنمطشن : لا ا ال
 تْقَتلارس نمو ماع اذا مقلاوزملظااذا ل يللا 0َبقَو اذ قاع رس نو كلؤري قس اكد امجو فلكمربغ 10 20 هلكإ ال صخر ا ل [ج 7 د هلقر . ,
 لترين طع الث امورلوق ل لاو سول الا قمت فتي ل نم ن ابو ةراشم الرمل طفل ركل نيب اا لح قرهتعم ارسال نم ةري رج تايد

 زا ابريل مالا ةدهاولا نراقتم نك و ما قفالاو تل ءلباقر ٌيدعالا يوم تناك للا اَقلا لاو
 هلل” نعمل ادوتتول نرعلا معلا نن كي انذار اورد اهيبالذ نعح ا مى لا نعي لطمل اووجول ادا ىباى الاربش يع هرلو ناكوهرلوىالوت حل

 ا سلا هروب نك لعل بن اداب رعت ني ملوطل رخل لن لصالا ناةماارايلع (دقد وق | | .نوديلبسمل ولان اهف فيكن مابك لع دسم لسوريا !لصي لا لاذ سو ريلع لا لص
 لضو هبا مَن تافاكلا مر صا زكرم مت اذ نناذ نا ضن ايرصقلا طم نال لوق هل لس | | /اناذاي نوقدحياوفاكذ ةوكرلا هزب تعدو خبسكى انرلا  صواذ ماشلا ارفض كرد ن ادب ل قوعرلا هزب نا
 لك ابر ضنا وفك نكتسملا نمالاعل حقو رجلا نحس رام مالنا نعم لطم فظن ام وهتس ناك دا | | رشم سلا د ايعلب فذ روف لذ مب طن باكرادامب نوطم# ميو ري لير ل وحل او مطسو نولي
 (ى [ ير قلغلا تروس وق نلآل__ سؤفك ناعتارتوب رخل و تلا لاسرصالميرينو | | . 7 ايا بسيطا سور رمل لص وقل ردا نيلولا ناك نا ورس أ علنا رريلا لو صا خلا

 ىوا''ماوس ىلع ال زال ىف وترسل اهدنم اوس اءانبب نيب لبق ةروسلا ىف منوف انارما ني امل ىلاهتااملمت | | صصرو تلا نكن ااه اان بعجماى دينك م ىف وق جلس بفخر يسكن سه رلو ناو سك
 ىف ةريترحلا نم سورا ع ثيلا لصزنلا لوس عجامل الص امو مصمالا نبا ىاريدلر مس ل لوق هلك | | هزم لوا كرا ىارك امم عين للعلا هببو بسك روق ورانلل هز الع بسب ابارارغشاب زعم تح نا ىلا
 ل“ يف انميلع نالرو معمالا نم يب لاوومنم اراسؤد تدابير قو نم غرف او رك نس رم الغ رد مب اىذ باو ركل لاء ىف وترا ةرايعوامل امرالرانلا لب | نراص نا لاوس تب امو سلسل زكا
 بلد لعب محو ميس ازرع ضرظؤلل لادم ارك قورعس اير ندعا ىا انرعما تناول اعف ارحاسٍن اكو قاد رمفاوم يزكي هركذ زرارصانعيلاو م ريع او مارك لذ ناعم ىزرعلا بعوم ورسسا نود كب ركز فيك
 زا ىتص ل زيي ضل ىنلا مرئير ناك ايدومم اءالفىلافرمخانو ثالث لاول وياك (ل ورع نال مالعج | | عّقاولا الغرس ايوركؤ نالوارمسا نوو سكب الارسي الوا للا تاذرازلالاوريمن ا هلا لاع
 ةروصق ع مك نم ةروص لمين الو اسبررحلاباطعاو طش ن لن انسسلا ةروو عليا لوسد طاشمأ | نايس الا سمخا برع تسنب ىو ليمبما ىب وزل امج يدلل قكا ناو ىزعلاءبعال يلا دهب نال ريح أ
 ياك لكل ىبلا ناو ةرَقع شكى رعا ميفرتور شرعا ةزورخ اربإ ووصلات ىف ليصرقو عطس ثلا لوسدأ | و! اذا يمحو نعال نا يئارعاط ىرعن ندا ىلخ عذر او خضر روق ل اس 7 كيرلا نازك
 مل ىلا شرم ّىلا ٌةرلا ىف ياورا ضل مار برجل مري ىف هاملااءلرعو ةرإ عرزت ارلكوة روس لك ؛ أرتبل اره نوي ن اويل بلا ع افرع نوكي نإ انهياز و2 ريس فص بد غل ايم خر زد اأو ىنعنلا

 ائءالابالوصو' هانرمورئوريعل اوبريت الار نبا لاق تءاياور نسوا سلوا ليل نوعي اوس ىف امي ىت ا تج ناكا ذا ىو ن لكسر ثعلا ىلع (ئوطعم هأرما نوكي نارين ل خم وجولا هزيو لارج ىب ىا
 ريرتشي ايكسهزاكنرلاقعنلقو عارم نداشكهركءاشن شن لق لا كا بكا بطملا هلا نما ىا ملا لخت سيسسعنلا إو لجبال لربما ف طعن ع نود ورب
 عم ىف لاق ارماازب عوتااررق هيلكس بلاي بر ىزلا لبا سكاب لالا ر اتلاف ورن زب | | ةنوصااق ئ نتف راعنا نعلاو لاونعلاو لس ايع نببا نعود ياكم سو ريع رئبلا لص نا قرط ىف هيل وق
 نزلا نم عروزملابرلاوريفت نا ةذاوّمسم الا نمزئاولادوصقم نال نملا لوازملا ىلا ةراشساهرخاو نلضلا | | . ادب ىمداينرلا ف بنا لام رمل نا ءانعس ل يقوإب مل م_كونسلا لمني |ينرلا ىف يلم, تناك
 مخضنمو يخت هراونا قشاب ءلظما لوز نمريف اد فذ لعل وا عجبا ورورسلا ىلا يشتولا نمو نمالا ىلا | | دقوقو سانلان ين ةولدلا نانو شيسرملال مناوي اب ىنمت مثالا داق رب امج نظدال ام نوكيالف
 | بشرطر لو سدافلاب ب قواذا قس ارش نموزوق هلك ىوام »ب تفخو لابو ّصثو ليلا | | هديماش لكن الر ازو الا اياطنداعتسي طفل اذ اي ازلا ءلامرجتن با لل اقو ينشر وتس يمطف اشم اان
 اهنا قس ارش نمو ىف اوت وق سعت وزع زاره بدات تس ان عراصلا فو دوس سوا ردات ندب بعدان | | امّقنت ف الجب فيل نبا يسطتك تناك ايندللا ل امنا ليس نموت ته لاو قار الا
 و لبيللا قست اق ظل سغلا لاا ذا لميلا ىاروق ل40 !لظواذا ل يلا نسل اللي بت | | ل نب لتد اليحاخنضمي افاهم نين م اباناذا حرس تر وتف دزولا طاع مدل تداذ ىب مب
 0 ا |١ | فيلعرعلا ىفو اب ريد نم حرك اسذ نم لغم اع ارذ نوع اسطد ذر يدع نم ءاسلسوبم يس ابعنبا لامن ةرخألا

 ىب اون الام يتلا هاوي ضسكلاوا باف ىا ب قواؤا سافل زن انرطلانمرثلاب :.وئسا لال سوريطرلا
 سو اهلا لو ععنلان حني نل(الظلا لوقو يذلا ىف تس از فو اور الصا بقوا
 تضف نودللاوا لغرفل او باز ابو قووابقو سمشلاو فوم ل ظنا بشووراىلاريف عمجب قرت بولا
 ومب رااؤا ل ملا ىا بقولؤا قس ارش نو يفشل, ياذاذا لييلاورتقلا قس (ةلاور ملط شما اجل بلا
 ازرق لا ااذاردلإ رش نب ابقننريا نظد طوف نجح اوطعلا قلك طقس اذا ايرثلاو
 زيد مش اع نغى ورام هدادوساو نوسكابرثونعب ابل اسال ى دو سال نايت ب اناا
 سائلا نافاس نمر لاب ىذوخ ل ايفر لا ىاراساخ ىربب مصرع لا لص ل !لوسزفلا تللاقامما
 ووعسلاولا# بشواؤلا

 لاذ (ّصنال نا لبتاملاهتبس انم صالخالا ةروسروق يل ارنب ىوامع ١ امر ترو تسسومب
 وم ةدوسلا زب تدامي ب سلول رع وبرميلا سانلا برقا اهيالورلسور لع ثيل ا لس نيكرشما ةوارعركز بت
 هيرست الو وري لا كرار سلا دما نم نايا إش او مسوي لع ثمنا صر ست ن اننوالا قربى واير جلاب
 وو سلاف زميل اورحا هاور «ارير نع لسور طع سلا لسنا لس و يك ىواصا» نزع
 ربما "لبو ناني علا ليشو نان بخوا ءلاطبلا ىارنع لير واو مل اوج زن ملأس ىدلا زرع وئسلا عري او
 انك اه سو تايد ددرننلى وب لزب ا اورتب/ن يوب يصررصلا زرق حك كا هرجع
 وععلا نعم ص صلال وعفم نحمل تيب وم اورلا ىلع ُجراوم اى روصقملا وق يبا. ٠س حرملا
 راوسئماد ساب نيا نئوووعسلا عاونا عمت كرش ىزلاديصلا لمت ريلاريص نم ولطملا نحب لفل و

 وريضم باول دلو لدم خزكراطو يسد ضل طري الفاو فرم ةريرب نعميرج تا هاددو ل فوتبال ىزلا



 ««سانلا م/م مخ مع

 ديبل تانبكِهُحَم يرشذهزلا لآقو قيدريغ نم هلوقن ئشبامري ةفنت طرذملا فاه دقعت ىتلا ٌثِرَقْمْلا ن تفتر حاوتملا
 .هتداط عونلل نيدس ادا دوهلا نمر وكزملا يبلك ىأضتقمب لمعو هدوم | 0َنسَحاَدٍ فسأَسِرَكَ نيبو روكزملا

 عمأيا تمس يندفاة يكد سانلا روس [وشةدشلو دعب قلخأي اهللماشلاة ثالقاركوو ليلك
 ةذامعتساللٌ ةبسا:مفبلافيرشتركنلاب اوضح مهكل اهخبرقلأخ 0 نيأكلا تري طوعا نق فيجول نخل ها وي
 نايببلٌة دايز امرِذ هيلا ف اضملارهظاو نايب اقطعو |نآنفصو!تالدب © سياكل 2 نيكل كَم الو دق ف سوسوملامش نم
 ْىَيَلا هتياركذ الكب لقلانعرحأتبو سمي هنال 6ياكنلا هل تسب المقرتكا رحاب ئكس ناطيلا 5 ساس نك
 و مو

 هتنيو ديبلوث لملك تو ساوسولا ىلع ف طع سانا هل نآيبة نجلا نموا ناو سال نيطايف لآعت هلرتكى سنا
 ىسانلا نان بيجاو نجل امهرو دص ق سوسوي بنا ٌسانلامهرو دص ىف سوسوي»لسانلان اي لودلاضرتعآو نديروكزملا

 ملعا هلبأو كلذ ىلاىدؤملاق يرطلاي هيف تبثتو بلقلا ىلإ مهتتسوسو لصتم ثرهأذلا قمه قيليىفكمباضيا نوسوسوي

 بوضغملا ريغ ةعباسلا [هنم نكّيمل ناواهرخى ا نيدذلا طارم ةعباسلاو [ه:م ٍتنأكن ا ةلميسلاب تاياعبس ةبكم ةدقبقلا روس
 أم مِحَت لا نسخت ندا ِح شم دابعلا لوقم نم يركب هلاّيسانم سبعن كايا لبغأد نوكيل اولوق ا هلوا فر دقيو اهرعتال
 هول محي نال قىتسموا قلخل نمسا عيمجي كلان لا عتدز|نمواهنومضمب هّيدالعءاحذلا اهي دصق ةيربخ لجن لي ُلْيَحْب

 أ و ىنج هنإسوسوملا نأطيشلل نآيب قنسياكلاَو ديلا َنِم هتباركذ نعاولفغ ا ذامهبواق © نسياكلا روُدَص كر ُسوُسَوُي م ا م 0 د ون 0_0 .٠

 نال الج لم قرهتعمل اس ىلا نم قري رج تااتئبيلعت
 لص قورجاوسلاوانلا تاثازنلاب وإما ىا ةرحاس عب حاولا روق فس سس

 ,ىعم ناك اذ قار ؤ نمر حك ع تب ارهذ نم ايزل ىف ايرقعت لاعلان ثنضعترولذلا/“ لاوغنلل مص
 نبا لوقباطيدو ٌقلرلامىا حب يرض لاتو لعنلا نم لقا نيا هال الا ىف للا وذ قيد
 شيول ف بس انناو م يبلو تانبك تيل امض دارج لعب يز اري, ملح اني عاوف (وًسااورعك اذا منا
 عم ىاوم )وق ةلج حلرصا» كرريورد ثمن ثلفس وق للا ىزب نإ ترو الر يبإ ى ا
 مب م ناو زعووسملا مرعت لاوز نت ملا !رساورخ نمو وق ككل فداصا نالوق فنلا قلما
 يمض لوإسح اون يت ىفافاءصال ضييبدع لت سلع ويطمإل | نود مول زيرسح انا لسن لوما وا لشنرساو
 ووط/ض وخمس تروق ساحل وا لياب ليو( سارت ئرالا ىف ىسك يرن لولو اهسلا يفر يرملا ىمش
 وووصحملا ووعي زنرزمم لقو رضوي ملاؤا دال و اضم مو وعر راق قيل كو اصب نونو
 ملوق سلتا لك« رس احلا ركذ حر اول وكي لش هرار طابو امنا وردورسميمايتظالس ضن راطلاوب ل
 راو ريف اورج انوار دوعشرمي نراه ف عل مالا نال رززعلا ل ةريتلاوب لك ؤ ينال ااا
 ثلا لوسر نارعأم نع دريت نى ور لإ نانا ةروس وق جكس كابر ا م ضو كلو
 بر ؤوعا ل قو نقلا برر وعال قل اكل ع, تلق وخنملا يوتا ل ضف اب لرهقفلا لاك سو مهطعرملا ل“

 ايف سفن فكع ب دليل لكر شارف ىلا ىو ذا سو رياعر شما لص ل لوس ناك لاتعلم نقد سانا
 ديرو سبنم عراطتس ا امايبب حي مس انلا بريزوعا لقو قلغلا ب ريزوما لثورعا يلوم لك ارق
 و لعرْسلا لصوت ل وسر نا املا ارذعو صمام شمال كل حئشم عرين أ لم اورج وو سارامم
 كريب زع عرااو هلع اهب قا سنك تورش لذ شرفنيو نيو وحمل اب_سغل لم رقي تس اذا ناك
 رحم روق اولوزتلا بيس نا يع (رَمن مي اوموىارش مواز تميل 2ث يك مامر

 سمو ريع ثلا لستم الاو نصحت ا ىاذوعارلوق «قي ك2 ىواص» عي سك يم اباد
 رازلاباوصخل وق ج1 ىواصا» ررف نور ادرفرصخت ريس ارثو نآرقلامماول نال رسما نهر لو انتي د
 ان نوظعي سانا ناايبءانرماذ تاع تبر نال ركزل اب صو بسوق !ةراجإلا
 قلاب نا ممركذي لع اذ متر نم ةذاعتسمالايرمادنا ن ناومن” ناو ناو مل ب رنا مدل
 نوكيا ةروسلا لك ل نم ذات اررصلا سوسو ناذ ى مسد ورص نر وق قفط لم اج منت يجب

 مل نا نعي الو ناسنالا نإ ف ذو عطوب بسير ازب حلا س لارا وق كفل لس كا»» ناس لالا
 اذلُكككلاومف ورز نعى نخظتاغ ىف ضعت ب رلا اني نلا فرع لل ماذا مثيلا عراوفا نم هرب اشاملابد
 .. . . ىواصا» هارعام ل لروما اوس ار لكن علا لا ييال نال يدي نا حسا تعط انواز
 دامظالا لت هركذ ئلس هرامضارب لئداخالاهىان اهب ةدايذ اههذايلا تالارظاو دق حلل
 و_لع لري و برلا نحو لاؤطالا لوالا س الاب دمار ارك ليتو ريظعملا للري راهضالا ماتم
 رثالالا نوما نديممهتملا منال خرويسلا شمل اثلابو مسسوسو نس ىلا نوجاتحنامضال بماي شلا الاب
 لا مترشلاض صو نم ااب ساق ناذوت اب قلعت اوسوئا رب نر و ل كم زلت فكالو

 نسوزلالل لذ سلغ البق ةروسلا وادم او ايش نمؤ [ىّنسملا لجو ف اصوا "الشب رم اذ قر وسلا هزب
 ل طتروما ثم ذ |عّمسملا يملا ةروسلا ىف ناب بيج ادا جلرارنس ذاوملا لج ورعاو فول اذ
 كباَءالسو لم ةذ اىسال اب مم حرورلارزعي ناكامو عرورلارضي ءاالا ارمادا نالناوانسد نربلا هرياظ
 س اوسولا روق ايرون ىواصا» يلع مده ازملو عرورلا مم لسوب و تازل ابدوصتملا ليسو

 زال يق و ررصمم سالو نازوا نم جن ابيل الحف عي ناررصمومف زلزل و لازل زد كرس وسولا نم اولا
 ضف ىف سوسو نراك وى السبل اط كلل وقوربرصلا ىا ثدى رق تيل لس تلا ءزس
 :لازة حلا قرلا» فانا اق ساوسولاو ؤريراوا لع ضكاع وب ىزلا ل خشوعنص اىبنال
 لئسعز الس اتف ابى ئزلو نايبلا ور وزع انردس فضرائزملا لو حارم هر ننلسولو سانغ
 بلك ماجن لييشلا شرحا نول نش لة لكك” بلقلا نكد لاروف لصت يهرب
 الو لاوترشاركذ نع اولضف ذر زوق م لى لاب سوسو لطفا ؤاو سن يرربعل اركذاذاذ مدت ا
 ماالاىك ضرتن ل8, عرورلا و رسلاو يسلقلابرثسلاركؤ س اننا ىا ميجا تاليوانلا ف لاق

 قيس عاق لل لاسم يلع فوطععملا س [عنل ىف ىف غل لو ساوسولا ىف لوألا لم لدي
 , لبست ا» بملقلايف اهتوم ىلا ىا لي ذىلا ل سوما ى!ىو وما رلوق و عبس ايئيرطناب لوقو معين اك

 هانلزئااب لهن اكد لستة راشسا روس ' هس نآرقلا/ اتلاف براخ رع اريئاو رقما

 رئاررملا لوصف ئعن لي ابا نيفن ىا يرن رعد ة ملط امس هرعإ يرلطت لف فاه لح

 رلا' ءايثلاءاشنا اهم رصتى ا ءانشلا اس.رمعت لاتاك الولد تاعذالا عم امب
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 مم لكو م هّتغو باودلاو ةكيالملاو نجملاو سنالا نم قلخل ١ عيمج كلانا ن َنِييَلْْلا تر قحعدويعملا لعملع هنن[
 م « ٠ ١ نموه تهريخ قعملعلااولو تونلاو ءايلاب هعمج ف ّبَلُعو كاؤريغ لا نجم املاعو سفالا ملا علاقيرلاع هيلع قلطي

 ةميقلاموي وهو ءازجملا ىلا خِنْيِزلا موب كِل هلهداريخلاةدارا هو ةمحرلا ىذا ثوْيِحَتا نمْحَرلا هدجوم لعةمذلعهنال

 ف هلكرمالا كلان كانعمذ كل مارق نمو هليمويلا كلملا نمل ليل سي للآعت هني لا حفل هيفارهأظ كلال هنالركنلاي صخو
 كاي قتا نيد( سيمر ا 22 وو حور ماس ب و327 تم[ هى - 0 : 7 ١

 ةدابعلاب كصخىا © نْيِعتْسن كيو بعت كاي ةفرعملل ةفص هعوقو صف بن ذلارفاغكاهئاد كل لب فوصومّدُش ىاة يقل موي

 بِلا طر هنملادبيو هيلات دشرىا ميل طرا انها اهريغو ةدايحلا ىلعةنوعملا كنتم بلطت» هديك كوت نم |.
 ةتكنوىلاصنلاوهو م َنلاَطل يم الو دوملامهو ٌرمهبَع ٍبْوضَْملرع هتلصب نيذلا نملدبيو ةيادهلاب 5 مربعا ١
 _طعو صيغ انديس ىلع هيدا طصو بااملاو حجرملاهيلاو باوصل اب ملع ! هثداو ىلاصن الوادوهياوسيل نب تملا ناةداف ا لدبلا

 2 قييلدلا كر هثد دمحلاو نيدلاموي ىلا نيبزالتم ىيمثادائالسو ٌةواص نيرهاطلانيبيطلاهباضماوهلا

 7 نذل الج لم رشم ار سا ىتلا نم قري رج تاايرلت
 فامالق عل

 للا, لوقت ىلإ ذا نرحل ى ملا نعم ل صال برلا ناكن او يزين ل رعب كلاملاب برام لا
 مشب لكن مسا ملاحلا نا شالا ميرو اقل لس لك نا اد للريح مب صمت نير مو
 و او آخ لاا عجب عيبصفواررجا ليوازفارل نولي ال شمر يسلا ىوس ام عرومج اهما سلو قل اننا
 نإ ماوركن او منا ىلع ردت قتلا عم نايالارباظنا نا عم لق عم عمتارناو ىبيسلا لالا عمي ىفايط
 ماقمل وقعلا ىوؤريم لا نعل: لا نوثلاوءايلايرعمج ف لغو روت لا خس_- كايت بمب
 نم رلوق يكس ٠ لوقشلا ىو عجتوب ىذلا نونلاو ءايباب رمت ازب لجال و مثتل بين ل وفعلا ىوؤ
 هلا اهب لص ىلا اذا راسا ف تك ايارئي/ل ع اذا باردا لاك نسما ب رلى مسا ملعلا نبل يو ل ارسم العلا
 راى زرت ال كامن اص لل كالرلا يف ءل الاكزنوكل زييعل هزي ىحرن انييز حتي عل اطلاو ماك
 صنعت ململا ىف مقر لصالا ىف عرترلاو ةزكلا لا ىذاىا مد نمل ابل يب مدترلا نطضرلا نال اداشا
 ٠ نينمؤل البازل ةواراىبد لاقاك امان لم متى رح لاير اهم الا اذه ىب نر او لفل
 ” نورت اوبب فلما ادا كيلا نمو ايزل رمالا كلام هانعنت كلا لوق سلا # فرك ب رئاظنك

 كنار نوى ا كلب ضوصوم وب ىاذوق قس ىواضب ١١ ل دملا نم ونام نيروم مما ف ينل اورهالاب
 غاب فيك فيرا قت ييعتن وكلف سوس فانها لع اولا مسا ف اذعا لاتباع نم ياو ريو فال
 لابصتسالاوالاولاٍ ل ناسا بريا يسير نوكيا اننا ف الا ىف العا ضي او فعمل وسور عرف
 هر ل لاوبب وفك صال نعم عفا ذا اما ارضا ثخ اسلا كلا كلو فك اصفف الون "ف انما تشاك
 ىف قعماوب رو لا يمهلا لوم ]كو فكر يع فاهالا نابل سك ديز كلوت تس ناموا سما
 إلف انعا راب نما لص ياو مومعلا يروا ناف بم لاف افكت ايزي يزرا ىلا ندا (وإ فلا
 مصف سهير كسلا يق ذك دفانماذ (ئيلا ف يؤ ىف ماهالاى ا بميطنم ا دعمج اماما لون خن نايز ىلا لع اذا
 ناوين وتلا ىلع الرظل لوم ا كزوف تايم نى ا ميدل وق اشلا# ٠ ؤرعم سبع قو
 وواوس امن ل اعتر لا عراطتقالاورضن نع ةوعلاو لوم ىن او ل مشاورلا دال ل عطل موركسغل اءانخاو ىلست
 نا ىلا يراشا ج نيل الار غو كل كا ةوايل اب يناوتس الا صيصخت فواشللا بص اصراتخما
 نيم بلانع ةرئازال لرابلل نوع مواضم ا نايل ءلصال ابرعيلاءوم اسي ؤرعارلظ صرتي خم ال
 ال لة اكفنا نحل نمي اهديك ةريزعالد ىداضيبلا ةرابصور نحب ىب نيزوكلا رع ورك ل
 ىبلاضلا لو من يب وعلا

 _رثلاىكل نع لوقنم ةققاقلا ةروسر سل لَك ءَماَدقْنَم نال وهدد )م 25 3
 خيصك قنا وانعم نعي زهض ياشنال يو لاوئر لاو كسلا نا نت (يقرتت لم تير املا رييمالاىل!لّمنمل ناو ىلا والا سا سلم فصوا لوعطملا لمعي ولاّ الطا باب نمل يلا ش لق ءائلااسرسق رغد هن تلا ()ميحرلا نموا هللا وسي كضن | | لوااري ىريفاولاكررصمابالصالا ف دئتافلاو تاي دك القا نزقلا نم مرسل عجل وسلا
 دو ىدحب اظفلب يرجو ازب كدر ان ايس ايرابغالاومب ىزلا اه ومنحسر ال ادصق ةيرمت ليو ووتعلا | | اناووتلا مو لولا ةرججوك صائما ىلا (' اعلاف انما نم ف انعالاو لسلق سما ىف هلع او نال فاازب ليتق
 عب الو تلا اعمار كري فومالا ةروس حت اذ فو (نممب عم !اززر سشملا ئييشل ارانخاو يل نينا قع ىلا ايو يب قرب ل لزماعننا حي الا يكريز ناس اكضوانعملا نمور لافاانعملا نوكيا ريف جي

 ف لاو نحن ينعى عي ماعلا لص نا نكي قيد وبحملا ىلع مدع هلا د ماهنالا طوبا | | تاكو ءطساولا تمم اذل قعد مطرملاب لزناهفرملاو رجل بولو ل, لزاما ليو ل رمابرعي لن
 : 9 يعن افلا نا ىسزنكالا نا مث ىف اننا لموت لوالا ىلع رم ذرع مير عرادولا جي لاننا زيا عنيد

 عيمولاب لس لو احل ارسل ناب دكني( واوا ىلع لابد نسل عمو م نع ملعلا موهذم

 لكبار دقو ناثلان' اد كاني ارقد اهافو يك ىدورجلا ةروس لاو وقل لذل ليتساو
 رتعك الا تلرما لاق ةرثزم ىلا نع طيسوالا ىف ىلارطلا ىورو تندم اممارباج نيو رح اذهل اب سو رهيلعلا

 روجر ا درفم الموت ناك او اللا نعمت حجوا وومعملا ماو لم عشسول اي لاول ىاووهجملا ملكى اذ
 " (ئيصو لالجلا عروق هزاجو لم احتل نكي مل الاو ىضصولا مولا ازر سضنلالور رشم ابل ءارئبا قح ابرربعي ىذلا

 راو رن [رقلا نم اهنوك لمس تدي جاركبملّسيل للوزن رك امل وزر ركز التو” ا
 بماي! عيس ةولصلا ل اهوزمداّباو اظل ا.لنالاملوزنرارك وبن نإب زاكاهكرالأ ى ابن لاحت

 رئلاوبد اوت وت نا وريف كرما لاوس لق وت نار لعن اكول زباب لصروكريج ملا جو اشم فكي مو

 لس ابره امداملبت اع امعاطقنا ضيق لاب لع نقلا فورت نم ايلا و مبيت نق اذ
 نع باو او ار ربا ود يلو نع اور ات ارم ضر الاو تراوئيسلا ىف

 قار وبار لحس اليت لئلا نو هل ءزججال ميسم وار ئاذص نر عوموا ةداببلا فريش الر ماو نا لوالا

 ئسلا نار يفد ار اخمارلا ناكاذا (رحلا فرييصلا تيس روق فاك ولح ار ايتغاي يفر فلاو ممتد كس عتق | | بيف سائل مجال ىو تالا منزلا رم علا لاق ةروسلا تجر يافابو كلذ لشن ع
اكرم افلا نطرزرجيطيسبلا سرئاكن نا ءديسمملا عم سراي[ عدى ا (يينم سن اكن ا ةلمسإلاب

 اك دالاو ساو يندم ف رئسلاوبب نحل اوارفنس الا ليتك ب تسي لو تيئرب نقلا نلعت اذ اما ب لاق

 بش الاهش لال لاقي ىنلاوم د امثرجؤنلاو يل الاب ورعم اومورلاواوريثدتوازكرما ف الف لاقي | | ا نينل ا طاوص لولا لى ع علال يالا ى ا ةعجاسل ا.د نع امجوزسلا قرض اشلا

 بياعلا تو ريو يوبدسو ليلخ او محلا نيريغو ىند شداد نبا رعر وكل م فنا نمو مسالا: ىف: | | لمسملاى! كيج ناو ةرعاو يآ مالارخآلا نيزلا طاصاورسو اني ايسبلاوروف اهرخلا
 ا ملاوويلع بونمغم اربغ ةعباسلا مدري لاما بوب اك روسلا نم

 نوففصنىررع نئو شمالا ةروسىا ةولصلا سوست اورسلا لاك ست يسر و كلب يلو
 نامدنو منكر ماو ثم اهنا للا راسا فك ذباورض مرا ىذاىا () ططحرلا نيمحرلا
 ةرخألا مرد ايندلا نمد لاعب ف لزلو نعمل ةوايز ىلع لدي الا ىف يداي زلا نااذ مبا نكرلا ناروسشملاو

 و لطفلا شل ئاهيفاو بلقلا مقر رؤللا فى ضالاو ان اهموملاوم االسم اًءدارا ىب د | | منا لام ترا كرلا لاق اذاو قري رم نا لاكن يلشلا برر شار ا سلال ام اذ ان ل أساء ىرهلو
 قيل اًسيانو اب ماو امرئ اميلف تصلها صراجلا نك بزتسل ىف اور حف ليت تناك و ناصحالا | | نير و ىئ نازي لاكن يعتس ل أياو رهن كاي لاماذاو دبع ركل اك يدلا لب كاع لائازاو فريع فعلا

 لاق نئاشلا الو م2'ب وضغل ارمي علا نزلا ص رّيتس اعلا نربالائاؤاد لأسا لربجلو ىدمنأ]
 اولوق اهوا ىف سرقيو اطوملا حرىف نيف طا نمهلوالا يسب نك ضف رو لأسام فربجل كربنل زب

 السر متي الق ىلا نغ ق ازا ربع ى درو ناوي رت اك فك رع نإ يسرع ضو رازجلا ىا(ح) نيالا مد

 هناا املك يال اكن ام نول ح مركز اب ثيرلا (ري صو | هر كن لاب صصخوثاو زلال ءازجلا نيملا
 ناكر اوت الكن من اكول ءالو دابعلا ل وقم نم ةل ابسآنم نبعن كلايا لبق امنوكمي

 هب ى تقيل ضرر شلا نال هرمي (رعب ليش ارريعو بط ارلاو ىزيكزلالائازك رمح ال وق بسانل |
 ىف انرعتو اهرباضوريغفل نان اينرلا مايا فال هّذل١ ١ نحال اره اظ هيف ثدمال

 لمس نا التناك يء اننى تصاال لاقاملو مث الا له /ردّئاوو ارم اةرماص فران ناكامدت خيا نالوا
 ماتو ف لذ لكرمشتسسا م مابإلا عجم ىف ىلا وت سلوم هرقل ف رمتلاو ككملا ناكن ارب الثلا
 _كمدلام قع ىددم َءورف نور اتا ام لمى زشكزلا ل ليس او هلل مولا فللملا نمل
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 نومبرصلاو ملم او ءايبنالا مدت ممفاكرزلاب دارملا ورك ورجو خللا لس رنم [يسالابرل ةدارسخ كك
 هي وصتمل اريعردصب نزلا نم لرسول لاب نبا نكرر نبا جرا هريغ ورا ا ناار مشل و

 وا ملا لعن يرذلان مرينا لسا لالضلاو بخل نماولسن يزل ميم يدتشلا نحيف لع
 ءاممالا لاعب هتس ناب بسيجاو ضيم نضرعول اب ليلا فضول عشاو للص نادرو مهي نين
 نوويزناب بيعاو سرعت ال رزع ناايدرو نزلا مفصومر يوب ل اكو لدن الديره وزاخ ذك عل كرو
 بوزان رطر نك عر نل سمينا كلذك ا نب و نوكسلا ربل هكر اب كريب كو تكد عاود ظضلام ىلا ضي اذا
 وف مح الو من اهعاب(وق مسك سما نزلاب درر شاذ ةركشلاكانببب فوصولا نايييزيكز لا باويلو ميال
 لسع ى درو ىذاضملاب نيلاضلا و وومدلاب نيتونع اف د ريرملارح هدو ةرككلا غو تزرع
 مصل إ نبا لاك نيب ناو ىصلاروصتو اوفس اوّل ابع نبا نغو ىزيتلاوريجارثغ اورفرم ملسو ييعرشلا
 اولرع د قل اولكر ومسلا ن اذ ىراصنلل لال ضلا و وسبل برضا ناك ارئاو نيررضملا نمي نهي ف تيرعاال

 و نوير فلا كو مشن نو لب نضنللا يحسم لوقو لن قل! ىلا اور ادري دارت اور
 لبو لالضملا ىراضلا ف اصوا صحناو ب ضنلااوببدوملا امو صا نكن يفصولل راهب اننا
 ىلا. لاو ابرد زكسملاو لذلا ب وبن ايندلا ل متن بضع يرد يل ضنا و وملا س م
 ايبات انعم 6) 0 مريخ لو لاف ضلانرنلا نا ماوقو /:رئاقطداض ارك لالضلاب
 قرعبلا لبا ل اكو ابرعب اي امب ارعا ىرتجا فور ا قوص بوكت امنا لا 34 اوم د نفوللا لوقو مورزي وعما

 فيزعلاو نوطعلا نرواو لكن تسلا ثبت حرمتلاوريكاسل قينلا ق اهيسىف مط املا واول رجب دارو ةريزمال
 مب دريس ملو نيل طلا قررا ممم ل#ب_ضموروصتنلا ب لوالد وقوم ام ووك ور ىف |نا ميو الفرميلع
 :: بئاشكلامما أ رنعد باوصلاب ودعا هثالدامطزما مم“ اطإصانربا

 نو شعم مير ضماعي نآرقلاو م زغرب سللملاو بلال يفر اؤرتو نمل مد موي ابواملا نا_رجوو
 قي دلادوصتلا علا ناب ةطيقلا موي ىف هلكروم ١١ شدنأم هانعع مسايونبو كلءأرق
 لحس ناكملا كلت ن اءزلا لت ن اذ الل انام ندوكن ع ينك يلا (وبي اكرام زي وكن ال مجال ملكا
 سيف لوعخت ل غبى ا عرارتالا ٌقزيط لم نخل ىلا لالا مسار فانما نمل صالا ىف ىنثالاورف اعلم
 رفا فك اّمُثا ١ فدل نب نوصوم وه ىاراللا لبا ليلا قراسايروقلب لوعقملا دم
 طقف فيفا ةرييغم لفل عم رفع وتو عي سير تلا ةريؤم عرف انما نادي بسن نلا
 نم ةرإف قلع زب سيل س يل زاو لابصتسالاوا لحل( ع نوك ملا طر شسو لوم ا ءوزصل فانا ام اذ
 مامئافامل وتم يع ىلا يهتم وصلا فانها امئال اسف اك الف ئورب بلف اضااماو فلاب كلا إذ
 6 ُنْيِحَّتَن 20 ايو ُيَْدُن_ة راي عزرعل ءفص يش (زاوللا نمالا كلا ضضنلا لج
 نرو هارداشدالا هلا انرضرا ىا ( ٌمْيقَتسملا طاويقلا ان بضإ) وعلا برع
 ' رام لاصيالا حى لائتسالاو للا ن فورعم اوبب لرظملا ةوارا لحب ءارملا نوكو حانلا ىفازك

 نيب قرفلان فاشل امس ام ريما ىل ازال ع مالعلا هركذ امو ملل اب ىروتي نانلصاو ضمانا لاق أ ٠
 بتاورعاسجال نا عب ةدارالا انا نحو لاصيالا لوالا عنا نبض رحلا ليساول ىروتملاوسضنب ىرهتملا
 كرب خم اذ ك ماي ملام ملا نم ىف وارق ىلا تبا ايوا لسلاريلع مز ريا نط مي كرت اورو صوم هلا
 ىراوّهتس او داشرلاليمسالا متري امو نوعرف ندواشرلال يمس كربا موق اينزوكر فلأن مؤ نئدايوس ارم

 لصاولا ل يعم ىررمو بيو نموملا نم عي ارا يسلط يق ن اذ نرقلا عرار تاو م السلا عطرئضو ين يرطب واملاو
 طاع كل بيو هوطما ىلا ىرملا ىلع ةوايزلاو رع ريما بتارملا لوضع تءابثلا بلطوإرلا نق ٠
 طارعلا انريا ىا لعاملاوبركم# ىف وبس و لكلا نم لكلا لرب وو خس رلَع تلعن نينا
 نولي نول. ادارمو يعتد زدايب مفتسم اوإرعلا نابراوش الاوريو ارتئاذو مدمن اوال انيس


