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 9 آر اهلارييضل ىل اي ىلا ١ : ا ء ارمببب مو ترزييتسا تارا لطبق لزا

اتسو نيالا .الصنا( دارو انالا_يحعت ل بولاق 0 هارد بتكلا تابع لق نارك رد اي
 رانا ورانا ع اا سلا فدا كوم

 0 تدبر ب عونا 23,12 يارا بصلو ىرارلا جبن نم م
 لابد لالغتسم م

ا دقق اوم ا م الا نسل يعدل ورب ني
 نبا نق زيت: رولا تاقيلات 00 , ح

 ١ دع 7 قنا راتلا ىلا لوهارتع فولو مر -
 5 ١ تب بانل اعد ءثرص وب | الا  0رك أأالا عنب اننا لوكا ت ان دسار ف ةالضلا ب باكل قن انو يزنا ذا ننس نوني ههنا فن ما

 اثرنكل واذ »هرمي نم ان رغ 0 1 د ولا كاع نب سل نا باتل ب

 هم وق يف / 1 و .
 ىلا اي ١ هل رعي

 را اطل
0 

 د ميو انا رب | :ئب ١
 راسم توه انا عزت اوله نينا, نانو ل سال افارعش ناسي

بن هي اند يوب اباولا وبن دقيفعولا ثور كك نراضمو
 ةراملاب م ةرامل ابآر 

 1 اها تادااهعلا مسا نما ةراصلاو ؤر اطل ايأرب امئاد ثيبراوملا نول لذ نتف اج ار قبب
اب مث تاو هلا اب 6 طيقلاب

 بالا ممم تام اهم

 - ب ا سانلا لاوحأر خان ال

 مل
كرمغ نر ,رحرملاب انالا ت

كا ثيراولإ '
ابا نو با

ك ثيرحلا تباوررعب ةرامالا ب
 لع ري

لثا ىلع نمو "لعن ملكت ب لكم اللا مارب ا رخا
اح مالا نعو اور راي '71 بانكف ل رمل ٠ خي ان ا

 مالا فصول لإ مار الا ب

 رمل نا يب نب صفت ان ةفيم
 هث يملا 1 9 االاود ايز

 ومد قصصا نك إ نر اشألا باك : 0
 و

 لاير رزطح
 , ٠ 1 جر

ناري لا كاسل لركن ءاإنر احا ايركذت 0
 جر اص ىف 

نمحلا نر نهرو واير نب نحل نزال حم نيرجن كور ذاب ىرخبلا سمير مجارا نرف
 010“ ةفيط ىلا نع 

 ينس دانا رفا نس نومة زر نبا يا عاتي ب لي نسل: يم

تاه نو ري ملو نجلا نيربت نم زلم“ ممدق ا فمع ىلا بحاصد ار ز نب نلحا نين ارسل طاقن نسم | نيريحن ما الل ر اإل با(
 

 نبات مقل مب حرص اكررتك ف لارقاركر ايو رت هتك ديفيد مال او باحعالا نم هرل نيل أ باسماء ل ناب

اودع | طمس اوف نم ينص ىلإ نشر اهلا ب نك درموايز
ا ادع رب اسملا ماو مرنم نم صم ارسال عجبت 

 دب

 لاذ املا عايش يريح د اديعولا رص القاك دفبلا شيم نب مابا نيز
 فصلا بح اص ىالرللار اب ز نب نسا اني

 نع

اوراياد لل انرينب اسما عب ام ند دك قلن بيبا نعرام باور ماو دما قنص لا
 | 4 انيدام يوري لا شع ثلاًئلارمسملا :ي

ىف ثايف نب صفع بج رك اذن خلا ثان نب صفخ اور ويا ورد : (ذ لييبا نم فيز
 وان نم طذقم 

ام هراثنآ مامالإ نن تعمل وقيل زوما ن اعزك ادد
باي ا زم علشلو رول رع ار ذم كذا يتب ر

 ! لك فيرعم 

 الايض فرط ىل ارا ركز ا زك عاصن | اان دس ةفشع ل ارايثأل ركز ا زل اف كو عل اريل ىفش م الل ا مرقلا نيب هن

ير و يوري هي ساما نسال اعلا رولا نال ككل راد ايلا وري ذكور تود
 ْ 

 لداعاف ولاطمل ةفينص ىلا مالا بئئارم نع اشلا مايل راهم ارثر لاجل وحلا ىف كو ارع اشاريلقتا اىرلع شنان ا

 ! نول ا مالا لاند ها فيصل زن و نما اللا ثا | ف نان نمت نلرمص باؤبلا لضافلا كلب اررص
 د ل

 ا م يلعن ا لص دلا نم ثمرع ثلا نيابي انش ءاصت ل علب يرصد ك 2م لب اوصعار فينع ىإا بنذ ادا
 تقاس باث راسا هين رك كرا ماءالاركذد دعا كمر فلا نعلر | نر |[ مطولا بات ارد املا نلف

 امام |
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 ىرزبسلاالا اهم تجرغا م ثسرعل ٠ نم لد ادرص ىرذع ل اقثّيل ا همر مفينع ابا تعم ب جاو نيرصل نب ى كلا هاشم اب ل "فين ىلا
 درك ا دعا سس راسل نفل ار نام دسميل ١ نير يح نفل | ثمر نق ”ةدل را ىدر :ةفسطعولا ناكر اين نب حتا لارتد هب عم ١
 /الكال كر مار نيم طاع | ن ركل ا نم :هؤيفعولا مام ال ن اكمال او ماكحالا ثمر اصا كرب هوارمو مك انم نم 33ص ىف فوم ا ا

 ثواب لب حرم او اننا نكص حن اريرش :فيصول ا ن الل ان حرامت نب نسمح | نحو رؤس رإإلا كورد ارا اها ىلع نيل | قطري زم ١

 ن الام عابتالا يدش تريلا ليو رقفو فرحا لما ثيزكب زر اد كاك مياعصا نعي ملسمل آر هيلع زيدا لص نبلا نم دنع تا |
 لص اميل ضي ىلا يش الا ليسمع ريد ا ىاصوبدا لوسسر لعمل لغوارع نل اكو امنومسو اهنس ارد ب انك كا لاثتو هدلب لب اديب |

 نآرعلا لاراغوشو اهسان ثيولل نإ لفن مرن بيك عم دغملا نيرحا نع و رطل ىور لص د هلل معا هرلب لا
 ن ا يزخر يلع ضيف ىزذ ا متسع سدا لص ريو ) لوسي عفر خ[ى ل ظنشرلك عدلي لبا ثيسردع عج نل اهعنملا نلاكو حبوسطو خس:
 نياصبارثلا لضافنلا لوقل زبن د اثرعرشع ”وبسملا غلبت دؤرطع ايا نا لان نم لوقن الطن كلر هنا ذهب ددعا وق كك

 يضرإألا باكا خو مكر عر باحصا بلثكو بتل درت لح ف طلغ ناي املع عرف نع بحير ةطحلا و ماع ارا باك لل لان نمسح :
 كرنملا داطافحب ارك د ىثد تفيطع ىلا مامالا ةياور نم اثر شمع عدس مي زذااررل قطمرارل] نسا رفب و ثدص ساء رثل 7

 كيسرملا بتل م ابر زعو ل "ما ب ورب اط كيلا داون ار ققييلا ننسي ىسل اطل اراد ادي ىلإ طلار غسول

 كاهن ماالا نمو /لطنلا بسم راما عطامد ةفيشملار مارا روقنتل كيلعو ةعريد ١ ضر عقر ماا بادر ثييداعا
 مش انم ىف نوم ا ماالاركؤو ىلاعَتّسلاد اشناراثألا بانك فلا ثيمدامالد ارحل” لقت صفى قف ايس دسافلا لوقلازب در

 لاقنةرابعلاررلحلا قر ارقسل صرع انان ئرولا نايس ترش ل وقل سرعلا نب يحينع نبثمن وك يرط نع كرمهصملا شو دش ١
 تزف ارث ريتا ملام ف تدم ذارّسا باني خا ىلا "قو فاصنا ينال زق لرقل نعم ان" لاو لاذ تفرع ىلا ىلع مها رايد ادب ابا |

 للا لوس ةنئسمل وردا باك رجا ملاذان تاؤنشا كريإ ب ثف لا ع حارصلار اي الار مسوميلر سدا سس سلا لوك زنا :
 : ب نس ممل 1 دبي واس سب لسور دا يش

 ووتصرب | ل نور الر بانك ىرئازلو ثفم رمااوربتا دديحا نا قل اودبتح ادد الاورررع د ببيسم ا نير يعسو كريب راو 0

 هدامح | ريلااك ازا امرثعداريلزقل ل وفلرر وعض نن | أر اب ضعل ىو اكيمارت كفل ايان ثان الفلا نطل نك نب علا ني كا

 ىشلالث ىلا ملوث جبسم از م ارب فلاجيال ثا ب سحق ح نيعب نذا ند نضر رعسم نبا بسبب :يوار ققخحلا مجاباا لوقت كلزك»
 تورد هر انبجا ميلا ىداازاارامص لردك نيو ببسم ا نب اور لورا حابرر ىلا نكد اطعر ا لرريسكن اورتن بارا نما ٍ

 ىف كل داو ن القد ا ن الث لوقب ل مباربا لزق زان مب اربا نعد اووعسم نب | نع دري رجل األ بارك رمل وت نم
 ميرما بسط ارب عمو مياوصا شو اورو ةنفرطرلا /ماءالا ل ا راثآلا بانك الكاذب نمر ف قر ل اعتر شد |ءاشل لفل صل 2

 الزيد ايننب نحيا بار رفزلر املا باتل فسرب لالرانالاباذورج انا باتكن ولقي ملحلا ارنع الل | ٠7
 نع رانأالا نمريث اردارن مال ع ملم اور بسلا ذ ايس ملا بسيخ نسحلا نيديح ال رمد ىكياط رو بعصم ارم لافن كلان اطر ُ

 . || !ة تفل امو قجشسم اند ميعذن نايب ةدايز اضيلاربج مال رانا د كلاب مالا ىلع اج اهنحا ميلا وت ارم انلد ال قس اذ اني او
 . ||. بباب بالا ل ازرن نم نالت لفل زخان لب غانا ةقمعول از اب ناك بو لوقو فرط لإ الوقع ذه اننريو ل رف بف لل ان
 مل و ه زب تكا هر ايعواربم ئارّرلاد ببس از ومما ميلا بش الد لا بش رارشم با اراصو اد اها كاب

 لوا نر يقل :هغرطح ايا نا ل ان" نم وت اضل انج نم لن ال ىرخ لمع ىف كلر: ضمن ايو ب انطالل هر ةرثبكلا لافنلا
 ل وار سيب او رينو لكلا جاتا نمل وا ن || ردي مر سيم أ س ان" نم لوا لوك امال اركز ير ثييد اع الإ كلو رس ايفل

 ريدا فكر“ ينك إل ا سلعل ام ل انسب | شعل سممل اك كر ص لب اهنم ىف ارمشل مر لاعت لن | نع المار | رسلطل مل يلم اندم

 ةاورلال تلاسر ىفانضلا ىمرز!ل اقر تلشنامكن ازنيلا ةرايع لندن ىل اياك سقما نسا لو تت ةنفسنع ول | نيئد قاد معا
 ردص لاق مها نم اكن لا بين ىل ةالغل | تش نم ن اكن يثل نب ا ناردم عش سم“ مور بحرا الاه مميث لكتملا تالا
 اقتار طفح ف نورإب نر يزي لس تج را اطسار نإ ىلع ثمر ١ باىسا نفت ار .!كم مم الا مايالا بتاثم ىف كمل كمال

 اراب ادي ذب لاو لامر يل المان ناك فلا نم لناس نك اسر نربلو ل ضف عمم :ةفرطع ىلإ نعاكو لا ضق عاولاد هربرأ| 222
 ظنا نع ئنع ىلا ل كلد' نو نا تامببد :ةفيط ىلا لش ناك زا لاز'لحرل ا نقل ن مسسمو زيزول اربع نب مابا يارب 7

 ةفيتلا راق لات منيع قتلا نمد ىف :فيع ىلإ ا لم عيل مريم ؛نيرمحا نير تياور ىف لااثاد لكرلا ففي دكت يل ىف وتل ل
 موقلا بار ل عيتس لك (ىف رع اذذا ةفيطعرل ا ناك دم نب ىلع نيرحا يار إ لا م الا |ينرضيلال و لاصرلا نم كن الإ ابكي

 ل لقت ها فمي ىلا نم قف سارلا ورمل | تير |, ىلع نم صفح نا ورب لاق سان ارلغ | ةفيطط و ا بيج نب مترلاربع ا ورب لاو .

 مم أنبا نزل ملعب ميمارب ارا لاق راح ارو ناحل اميري م بد اب داي اب سال ةز اني ل قبل الراحل اح ىلإ نع المع ْ
 رثا ناررت 1 ده احر برت لرد لص تار ئرل نب! ىف نيس نسى م رع و نادر انربربب ل مت نم تعم ل ارث نار وس نب 1

 برنع ثيو او حل البا سيلا دم ا ني ىلغرل لاقف لاق طعنا لبا ىلا بس زن اري زن دل لاقت ات لُمسم نع اف تس هءاي ْ
 اهلا نانرشلا متر دي ذب قرص ر قل داس مثالا مايالا بتانم ىن تئالاردص هركذ صال د اببص نا د فص ىلا نائما لعل ا لم لاي 1
 لسالسم ريش اشم وفر *ىل ىزوكبا نا اهل إقو تيما لن ف ءاجاب باب ىف هدم اج نرتب حرص امل ثا ل اعبر لعا ا
 || ةفينكيإال شمالا لوم ارب رك ورد إم انعم نشك ىف ةراتتءاولقض لتر اهقفلا رايعلاالاهئرعن ال تاو ّنك نو ثري | نا رع 1
 ق

 - - :نقببعإ 0 _ . /

 --* هس مس ه 8< تك كويس ب سس ل م وا هلا

 و ١
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 ىلع د 2. دامو سم همسي د

 #7 هتان سيينا لو هع ا هيعدعا ةحسح نو ' بام يب. تبسم +

 ,اطناكلاد بس عراه نيد ايالاو ىر ايار نب رس نرطاربع ظنا |

7 2 

 ١ك ابب عماس كربلا دبع نيالا جرزخا رن“ لاو خس ل
 عن يلفت فوزان امير دس

 زر للإبل تنكل ازرع نيل اديبه ىلا هرج سامو ب
زل امين لوقت ال نامل

 شرع نسل اه نما سل از ا

 انس ىشطملا ضل ٠١ مل لس رع اا لع ورا
 ان“ هى وك مب كاان اتسو ما ؛ايفالا عار ويسلط ور 5

 اد اطعم ابيب هب تفم]رتلهاب نعزي غن_ سل >< 7
 ا مصل يسوم . - !|نشرتسسم يانانإ

 لا ةرتقادعا ا م ااترس 7 عل ةواثم لحلا ليه نم

 ا | رم. الصاج بطنإ وهو وأود لضص دل رنب ب
 طر ضاييع كب لبيت نسب ١ نري . يار ثني كا
 يلا ساس بي يس هاذ نايل تسمم الاداب ارب ١ | رمش و منا و رب رم وضد (اءالاذ هما ”كثو رد ج عج ل 00000 ديد اد اكولرللا واير عرب عرس 6 7

 دا ةيمر بحروق ا“ مم ترم د تغب ىالان ني نمل لبق اون اكن رقما يو زمس نس اشر
 كلا 0 8 تال تالف ضربا حال ا ارك هززع ايمخسيرهإلا لك ىف يح ةاق 11

 | لو منيل او لوقتلاررصقن اء الر ارك مرارص دام ا نأ ثلدالارحن ثرعزمالا 9 0-2 فيصل
 تلا نااوريغل| ىض ان" تبارفلا ن درا ع درع ٠١ ل1 ديا ترص يلهمل | ل | ذل ايل” | ىف اي ضيعت ابارلرعر نيش
 لو للا تار 0 لغم نيدس ا امعبت لا رمل تنررملا ساسإ ىلا ءنرسمإلاو ارك وقل | ا

 للبر ةفيط لبا بجي عراشاو ناو قل ا ىلا خج 07 ' 3 001 و 0 طل لل| وانا انا 0

 كيو رح امك تناك البد عفط ىلا بِ بركملازارو فر شتلاو ككدطع ىلا نع ظن هلا ١ كا رم نب قلما ا او: تيار نط نرديجح ...٠ < 10 هرب ددحر فصول ىب الع رظظتو كلام اناا ةنيب قولا
 فدسلل اد يكمل با فس ني 7 0 'ن ادب دادي ب نر شلاديعو يدرك اوواد نري ارعاظناف ١١ ىزارلا

 زب بت طرب شنابر ١ 3 1 .ُ . تا ا هقأر# : أ مع ايس بري نو اى | . , . 5-5 : . ٠
 2 سا هون يمسي هب - نولي مرر شل, م نانا اطفالاد يرانا صار

 و الراجل ارحم ن و ل 2 ليا ار املا فم او ريكال اركب اخس قزروصصولم نكد يار الا لي جسار
 7 ا . هت م مص دبا ناكل اذ ماهل | ىف نري نير يد اريعع مكاو ول نزال اد كراون فدو ار وابح نيديصا نيد

 0 و ةفيبراملا بهعزناوك اش[ فص ابار رلقنن وفرح نوبظعملك مرر عل نب أبدع نين و
 هيام من ناريكد سا نب كابو فرع باو رلقن نرحل نم كور ١ لرالا ليقود باردا

2 

 بلا ة رولا نم نينسلا بسزن ل نيرحلا تاحال | اهي تركو دنيوي ميلعل اراد نمر لا لابزإ اربح ىرلوملا خراوأ تك ةراهلا
 ارب ) مزلعلارزعلا ثنا نم مل مد قرا صلا فلا اهجاصعأ |. نال املا سيو مالا مك ارث تايب لا كسلا بحاص نا رسم

 و

 نيس و سمحت ييسر واجن ام نلار' يحج يلف لالا نضطر اه دانس مرا نال راسا ىلع نايل ا ىف تمرتت شل نيك |[
 7 ٠ ٠ ا 1 ْ

 فا( ال ارهاك زالد فت ايادرلا ن التخا ىلع فمر وا (هءر سرا نينا تسل و روبن ا ىلظ نفد طعولاا مهاءال او فل ليا

 عر لاكألا باور نم هورعر بذاكلا ىف ورلد امكان سد | نصر شل ا نب فا نب :نفرص ىل | نيو ايك ىوررقو فرط ىلا نم اسر غصا :

 .|| هلئاضنو يقاس حرش اا ول :نغيططإ | نجت ف لامكالابحاصص ل اهل ةنفيطع ىلا نم الغ مناد انساك لال ناكش يل ااا
 صا 'طلرشلا مرلع ىف اماما ارباع ارب ارث اعرد لع اع امل اع ا ضرفلا ىلا لصت طر بطل زلط 1

 /رم لك اعاد هركب نان كر اخلاباهصاو ملال مالا نع اذارحنا ديلا نمد «فاسنالا ىو علا ليال ريل ةر زل ةييزعو
 '|| و رصعت مرش عمرشلا ضير ىرائبلاو كيبل ابر بكا تح رارلا بصل ىئيؤلا نرد الاجبظمناحل ل ان ظن مندل رمد كاميضفد يلع ناك
 . || توليف ةخسملا نم «مر طع | لغو ريد عيش دك ىرائلا و اضلا لاثر ماارعاو ننعم ورب ( نفر ىلا بزي لظد جوزف

 يذلا عينت, را سال ا ضعي يشن زل ازك ساند لطحن ل ارد اذلو ذك م تياعرسل | لرد لوم لاف لو قيف هرب رعي م
 هب تكف مالا نع »يطع ملكا | مازن نتف ىراؤب ايا ششص ن ابكر ىلا اكربإلا نب اس ةماعلا كلذ ىلا فل ما
 البطابا لكي ططاتاو طلقت ارث | عز ىف و لشمم اح ا بيلا 38 ابن ترابع صلو ع اشاررابألا ىلع نك اءاني اف اّسلا لعل اب نررعم ا
 د نيل فر وتس نك ىدرب مل ليما لارا جس اربد اكد ئاعملا ىف ناسا ل نارك اربد ىرس اطل ار داود نا نب ار نما نيرو

 هب عك نداصلار طدتج ماما تجر ل زرلورلا ىف ىجزلا لاق قداصلفعح عمري ير ظعالا مايل عار اهبل عينص تدق هاو الد ظ
 لبقلاراماد ءاذعمتما ىف ىف اربمشماو ىولولل رو خمسا للاب احمل مل ماءال اركي ل اشلا كلذ كد امال اساب ب اداكر اغا
 ملال لان اع عج رعلخ وربط ىلإ اماما نجحت نال ا هرلر لس ىف :فييطع ىلا مسالا مالا ثيردص جرار ا . || در بل اب ناسن ات ا[ نمازي با ثيربخ بازك دول اا نب نيمار بازك نحال انني تسوي لاقت اولا قسأ
 . || لأ نيراطعرضف )الو ىفعحل ارب ام نمب زك ادص) تيار ايل وقيل ةفينع ابا تعمل اقام هز انرع نايف ندرس انثرع لا ثيمح_و مام نم للعلا ب لأ ع ىرر فن ىديزلااءاو ليحتل اكتم لن جام نيار مما سلا ىراوط رباني راض
 03 اب فار عمد كب باز لق يق ثم ب دعنا عربا مما نا هزار مالا مالا نال كدي اك ارث يد

4 

 نيل م
 ؟ 4

 50ةمصمصعم الناأأط 05



 - لح

 /ركذلاب مح ني زلاورها اء ١١ نا فيطعاب اريد متر لاذءببا وبس ١ لصتلا مرسم اوقفلا الملا للاسف امن الا ل .

 م
 ا دابديمزن ناو قاذآلا ل ةفيطص ىلا تنزلنيج غل رثو نيف قفار لهنا ىف مرو, نع بسزمل دايس عم ب نك ييجاص بس يالد ! : ٠. :٠ ةوهور ١ 0 7 ٠ 5 مور 3

 رلدلا نك اديه تيما عندابلا تمالعلارئبلا ثيدحمل انقر درس ااذه بصعت عوف نم رج الارغ هيض حاروا ىدنر تلا ل يصد البلا
 للا ما للغ بعت خول ميلك اك ؛كّشم ال تو ادسلارغس ربا نورودا فقتسم ا ادزرعلا ب رشم مرقلا ا ترقم ىل مالكم ا حراط
 يعلم ةظوللا ل ضعم خريف باوصار عال مال بانك رك مدن ام ال اعترم استر وكلا فصل الا مال اهيا الاداكالا
 و تلنزمارنعرطلا ىض فيض اباريرب :نوكلا لبارك نايك ارماطنار اثم او مالا نارقالو رك خم باتل ندع او عطوم الو ضل لارمساب
 ,تلصلا روزا سسرافلااب فدص ىلا كدنزلا عي اه لع صر شن ىرشسر سل اربعا جرس ثرعملا لان (صاكاو زل نال بلل ار ابا
 ضر وفلىراوبلا مامالا ورك اك ظفالا ميال) ثرطحى ب صعتلا با تت ثم از مطل تحير تفطر لإ انهار دار افلا لبا لعل لفل
 (ن ايي لب بلر شلارملان اركي الام انليدارمتر :فرطع ابا االا اما ىديرلاد اكرابلا عيبت للا نالصالز/ اهرئر كالا
 مهل انام ملك اطار تدر كح ١ زب ىف ء:ةظيطع يل اكو يف عيل نع نر اكح كدبل ار اولا باب ىف ىريرنلا باك ء اهرفر معاذ
 مي نبا طداحلا كورنر يدارر لانس ا ررارولا مهايالا نر اوي في ىلا مامالا ىلع ماين مهذستا صر ثم لا زر ىل هلو لطم ن م اذ

 ب نرد
 0 حاالصلا نبا لاو ئعبسموم مهي فلن اراشا ل ىرونل الدرع راهب نمير تو العلا نب رقم ىف حرلسفلا نبا
 د. ئيطشارلا لروح انراصم ا ىف فم اصنن عاف الا ظو ف ينصتلاونسامتنماس ىف ظاظحا نم عدس دب ١ نبا ميكي لو لا ثلا
 اعتاب اطن اهلا بفعت زثر بيطقل او قمرا وريلادبع نإ ىرطال قسطا نمر ىلازفصال من ابار يروم يعس نب ئشلارسر ماعلا
 الود وم١ ثدحل "لبا نيب اهسسل و سانا نيف مم اصنت ترين :ةئ اجرالوكب عم رك نل ا ىشن ناكر ق د لامع عماطمعلا نبل ثيل مولعل
 نب اظذاحما لاؤرلابع نياوريعس نير نخل اريع المن وريدا ىف ىثث اشلا بزل تبصعنم دب وعفس تأ رواك ح الصلا نب امرك نيذلا
 ةزعلاطلا نم ناكو خل اومبصالا ىسرقلا,لضفملا ل) نيلبعما تعم اما نمد قمل رباط ني ريا ةئرولا اناث تتسم ل رو

 ليعما قرصر بيطخل ايدل اد ل اهفصالا مندل اسناد بعرلا مكاك م اصنا كفر رص هرشل ملال ئافح ا نم < اللوق ثبدحل
 ئه بدل بصعن نر ب نررعم الصم | وثم حررت لمتسملا هند ىأ ىلكا مب ارب  ةمارعلا لان قطئارلا اوما ةقرعم ا لبا ن'ناكو
 اكل قلو دعا اريل حرش اكيررسملا درك اك ييريفرنا ثار !مليلط هنن الع: لمبل ربا ثيدص عراك نررعم بث ثلا بسم
 نعل يقلا) ( ىزوملا نبا ئعل ) جرفلاولا ل ااصنا ىلا نباح ةنرفلا لئاصر يب مرشلا باك (ةيانسل از نارها ترن يف يلا
 روق ىرسزلا ىعتم زيبا ”مالعلا لاثز يرقلا طقاحلا بث لاقارممنقن قيس اايار صا بشت نم ثرع امل ريدرفل ارز ا ئطترارلا
 رتل اعلا و اررلا ىف نلاسر ىف ى/نزلاطئذأولا ل اناد دم ١ بج رن اهصعت نم نصف قربي" ننس ب انك أن نمر الص نفط جاوا
 اسراري ال نيرا راهلحلا نضركو محلل ومو وشن هيدر يطل رجلا ظف الا تيبامث نب لك نيدبتا الص ميرال بريال
 مانالل ةوادع مشا نمو وها مبكر انع رقيدو او نسم ىلع بانر ازرع اذمع نيرزجر كم بط انف ةعوبطوملا ثيمداص ال مذ اور نترك
 ما ىف عطر: ىطنرارلالؤر ؟شىل م بيبللا تاسارد اكرم ان يعش ةمالولا لاذ“ يطا ر ىئطتر ادل ا نعرسلا ىسر تقيل ىلا
 لع نانا عم امدززم رن نيو اريأسعل لو كلز ل طرفادق ىدارخبلا بيطخل ا ازلومببسثسراعالا نميلعراد اد فعضو فرك
 ائاقن/لاجر مل اند ابزثلا ىلرعلا ن الر مليلع ملا صلو فال يشيل الع !يزثلا معلا اهبل از لابنك هرزث الجر تي أ
 ما (مالا حي خام ىدارغبلا بيطخ اريكرنإ ظذاح الق ابهر غل رو نكاح ار رقت ل ثلا ىك اهسلا فسرب نيد احلا لامد ح١
 انعلا ريل نر كاذب راصد ننس لخأ كل ذي هبانكن اش مكر مالك هقع ارفف نيعد ملا الكل قل كار بيف نان دريدا ين
 ربو ىف ( 4 هر اسس ف وبما لم !ىرفملا ىرابلاربك نب نسكب فسإل يدل ا لاجزتم الحلال انرر مهارات, ارا تسملال ةروز اعل ل و
 7 الار ف اق الا زقل م اريد اولا ىف نردرك د لك ا ْئ هركزي من ان مهحلول ار طلرارلا يدع ىلا لف نييبصعمل | يد قيما
 اتم كا بديت ريؤطع ىلا مانالا ثررجبز نسم عم قيما ا دادنسمذ عج فينع لا مالا ثيمداماب منال ئفازفف كلذ
 عم نير ومما تالا ”رمال خف نيبال ار عب اذلا عرونلا ىف ثييرحلا ميل :ر عب انك درك ريد مسالا لا نم ين هديل نيكس ىلع
 نكوإلاكزم النع ىفو الص ماهل اهلا سموا برغلاو قرشلا نم يركر يد ميريل ةركزملاداضغحلا يسرع حكي نضربل ان او نيل اذا
 ورا ررلر ال ار لئاضطن ىف نيج نكت نصو مريد ا ى در ىثثاشلل يحتمل نم نانا كرب اطلار وار هنبجر نق امففلا تاهنرط ىف كريما
 تليف: دم تمرت مفيطتولا لان لرقم ىريم ا تعمر وسلا يرانا ىف ىراخبلا لاق قتدايقفلا مالا ف ةعينقرلاب رذاسم يطل اطنتسما
 ه رع يبا لع ىريج لا لاثما نييظحل ) ىلإ غلب رنيمالا ار شم امين :لمفل لززفناسك ىف ل اذ يري نيب ترونت ل نس الم م اهلا نم
 مرصلاار و الرلاو ضئارغلاو ثييراومل فريد ١ ماكح ا د لّقل فيك رثكد كس انما يف باهصا الو ميريل د | ىلصضرمل (لوسر نع ننس
 كيارارااؤإ شمالا عوم ا |رثي لس ىف ليعخس إلي | طول ن ان تيرم ”باكحا نوك ع لري مج ظفن نايك ىف تلق ر رص ا(السإل ارومار

 شما ب ىف اشل ٠ قت ىف لاذ (:فينص ىلا ىلع ل ايع قفل ىف س نمل ىعث اشنا هيل انو حي كس اشم رل بذلت العر :نفيطع ىلا ىلا لأ
 نوم نيمو ابين ىثاشل ١ ناك ى زارا مثاصرلا لاق و مبا ثيرص هرلع سيل مالكد يار بحاص دول رب ىثاشم ا (اءاللا لى جل ار ير اربع نبت

 امهر ةفيصاب ا نيل ىريبحار مل ٠:نفيدعر لإ لاذ لزق اكريبجلا اصلا ثلث صاريذ ١ لشن اررظذلا نم نمىلع تكا رز شعر از حا ثيركلاب
 انيرع ةثسح ؛ ايلدالا نيل مهجن لا لاثءهنغل رعت ءاكريجح الط غلمشو ( الك ١ نامكم ما ذل عم يطع ىلإ لون" نع ىديرح ارنا نم زواغم
 انءاج يحيطون فيكن مم للى املا باىصا قئد رن ناار رز انك اريج ل ل اذ ل ام كريما قامد بسيد ا باكو انش ماعلا بريل
 بهل فيض ىإ ١ "ديالا, داس لطي قرط ع وو انطالاو ىارلا ليال راوئر رتل لعرالع غلض ان ر عا اذا قنفن فاشن
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 تسيح اب امس اسم يجو اس ار 0

 تنجب ع

 نيو نتيي اك © ندرم

 - دس

 *. انريبكا تعمل ام" يره نيد لا هرب للص معلا ىرررقن رمل امد ئتسىثاشاإ|

 : ١

 نر املا نش انيس اا كلاكك لذ ل يمال ره ئر رص ا قسم ةولرشل الط نور كلر | ”فيطعول او

 الصلال ذ ريب يافا فاابلا نبا نع ىررر رن الررلا قلو ص بازل لانة كدع نب الامد ثيل ماا نعد
 نينا لم للرد ان اد اكدط نإ لاذع بردك ةفيطع ىلا بلش ف تاياكحو دسم رقت ف كيك ردن

 لقئررإ نيش لإ بلك ةررزمر ابار ةنسملا ةنوقن ل ثدعلا عم ناكولامت اكرززالا مل اولإ ل اند مما ىألا لبا
 اكابباكرع نا روس رب ريد ملا لال دوق شاع فك ل رع نبهت دىاددلا نع كك الرق ازال لكل دج ْ

 بر همس درجت ارا ذا نعلم ذي ل يدل حرج كا كل الد اكومإا ع انارسا اناقو ضل باك ةفورعلا تل ا .,

 نم رحذ رب... 0س القما»ةددقامب يبان لدغ اوربا مانع اكد الو لودلاو ع اد نلوم املا اهب نظن نر ىف اذ ةقرعم مدول لا: نم يشم تحال اولازبل وق ىرزاالا علقم نن ككل مكر دان م كلذ
 مث اسؤلا| ا مل مدأرنع | عي اخوك اهلا ابرج نبا ماهتاذ ناشل ب, راهرمب لم لرب تعنت ديلان اه

 0 نب مجلانلرم اهلمور فنعلا| ير نلا ىف ىراهبلا ىدررقئرازنف الابر زتعل ثيحرتن ا اعرق / مااا فرط لا للبث لانو 8 .و . : 4 0. 3
 5 1 1 د 3 2-3 9 00 كلم :ء

 ردع اثم م اشادعا ملسإلا قرر ورع ةادرع ماسالا نفق نر كر ئلرما لافت ناعنلا ىتنش ن ايؤسر نع تنك ل ام كر ازفلاانندع ظ
 0 7 امال كت د ( لرش لو ثور ل ثلرعلا تمارف قلاسر ىف كرت ما بذكالك د ؤديص ىلا بلت ىف ٌةرزم تاياكح ىو ترو تمداعا عنا مه كازا نويزلا لات ”لفرلص ىلا بل ام ىف معن نع تراي اور نعل ليلا ءانعش اف حنو
 ام لاشلاو ىراؤلار_زنصم ىف ةيببشمىل ا نباكم رش نم نرخ ردارذب كيران ىف بيطخلاركسدل ظفالاد ماك ىدع نيدجاوإ ظفاحل | | ا تسداعلا ةئالا نجل نيف ملكت نعرل نسما بانك نكاح نب جس اول انذأك اهراس | ام كش حيزتلاب نالعالا لاكواحتسا 504 0 ناكر امج ار اوف نصر العلا ضدتد( ريو كاسح ا تارؤلاف اك ءةفيزع ى ال ئرلع نع او عيط اوم ىف صد اكزلا

 فسولو ىلاطلا راد ود ايز نب نسكو ريلرلاو لو[
 - يي دس

 ندرل فل ل .صرصصخر لكلا نهب او ممرعلا فصنل مش ريس الا عضر

 لام نار تلف'ماو | ىلا شن الاى هما ربذ ب اننا برك عش ”لبص/ر صانمو نري م سي مداريا نع ميز ما تنك

 ميلعلا ىلا رد ابل ةرئالو لت الو ارم مو الو ارسل رح اد تاواسلا نان ال اببسم ةنر ياوف نعل نمل اب لكلا

 ملقعروفوو نطنو كءاكذد مامتالاكقف :

لاش نادابكت ن امض 'ن اميسملا نيامح:ةذرككاب سانلا قمل ال اطلاو ٌراد ىلا هرم نم نم كلم ل نوما ىود
 

 لم ارجو لاقت سانلا مايإ درمادرعشلا يع بلان اانا رن يل هلو م/"”سبلكل بع ارحب ن ركب نال رعمتاو امبت دره او المل امس

 ةفرعملا نسايم نلا تبا نب ببحر نيت ل اينو انجب ابطا نم اجر ىف راو نيد ةثو رمل اود ا اهتم اكب
 عئراورارمالاد (كضلا مر كاد ميار منا ريع نيا ميلف يصر سام ركب رسوم العر ناكر ارلعظ مولع اذ امدح ناك ار

اريلرلاو زيبا كيرإار نثثن بمال دور نيد ساد ثعسول لا مسدول ءاص للعلا :ةقنطلا لا لتخ ايئ امن
 ,ماشانيزلا ناكر نلابا ن

للطلو نفل اسف او رمش | و بر , ليل !نبارف نراك .
 ررفط تاك قت .باعص ارثكواولغ د اوزرب وردا لو جشم نر 

 امال ارركا قتيلا سان ٠١ جو تصمم لكل ار اد مهن” نهرعض لك ىلع يبس و عين اد مريلععف با وبلا ف مهواو رجملا دول

 اكو لاقرب اق ا هترعسا د عبس اولا ملعلاب لكون ىغ ىوقن برعلا تدر داس لع لكلا ريو ا ونلاب م اند تارشالاد ماكل او

 دلع رازو ىلا ركربا تالا ماما ثعلب درو اد تلف" -- - املاع ناك ناو ىصرب نضر حي رجلا ىف حراس الشم ىص نا ل قل

 يملا نب حلو ةرياز ىلا رك نب يصييارص ريان ىلا نب اير كرر قنمس ارا نب لارا /

نيا اطر نير وغادر ابن نيحلا نيريحم جرت جرطملاو كرار ني ارعو
 ما يبدا باكا نفل ل بقثكم !ار فينس 

 اوماقتتسماابو سانلا تاطاعم ىف او ىلا نير[ رفر قل اب | فيي ىل للكل انتمي از نم لمس كو رثسسل 0 7

 نوم لع اهني إيلا يعمل لص اذار ل عش ماد ار ناسممتسال لش زعيم سا ا عين ثارت سارت ىلع رم از | يعمم رسام

 هيلا عير ندا كاك ابدا ناسحتسألا ىلا عير اذئاس سايفلا مادام يقل قايم عمائر ا ثررعلا 0 7 4

 لص| س الا هءلمسم ف فيول | ماا تصب لاق كدرار 97 جاي يرسل
 ٠ :.. ثور نك ىرر يم ه4 و | تماعلإ لف . ٠ 5

 رم اب لاق هاعرن دفيعملا ىف عقل المر كل ؛ ثلاثا باوص) نما رم نيم 3 يد
 رضووفلاارإ الاون و ٌرفماءا ثلعحاز ان لكلا ىف لحن : 2 ار ىف عل رش مبان لكني دلة م كا ا 4 3 0 اني - ر يرسل, | علب ر الط رس م. 4 0
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 "| دكاجطم فايا نئولا ةياكلا .٠ رك ودعا تلاقم نع لا برن سان راس نحو شع لا نو هلا عراب ا "الخل لس
 كورد تاق نم ليلا بانت” ينركي مفر لعلب لك ريل, نذل «لع كنب امص نم اصر عصا رسب ؛ نكرر د لامن دبع
 اكو ارز د هارد اطفال لم رعحف ثار ذل هيف شيمر لحل فص ١ نان ناين لير عنن يل مح !: شم ىف ليارما نع
 يتصل لا فس كال د ث اهيل نا ث رد ١ نير هب عويصاب للنور عسم ناكر قف و هس نب يعش[ لح د عرفان
 نا كلم ل مب اذم طبطلا نم داب نم طبطرتت ناكر فشلا نيف بدلع ار نم مصغر شار ل ردعل ىرجصلا ار ثر لاين
 تاس سي اعل رعالا نب لصمالاو ةفبصع ىل رع تدلك ل حي واهم نب ممر تدعم كدربلا نايم ليلا, نمور تن طلال ايم

 هاما ناطييشلا ىلا ندا نإ رمد تاس انه اهرب اه لا ةيدملا لبا نه ناطر وبسم ع ا نم لير حاصل نص م اهي رم

 اليك مدالا دمج تكطلملا نفذ ا لاعن'و كرابت ردا لانورما ل هر دا لور سلا وضوم و ىف مل ا تدضو رنا لافت ف ضع ا
 : ملا لاه ف ةئاسلاا وا بالا لرمصا نري لش ىلا امر كرا ل ءااُمسلا سنقل نر ريررعا نفل ضن نإ | نم ن يكس مش

 نيرو لكك بلت لب اروث ئلاهنم نثئثمت ل اذار ليلا عاصم لادن شع ارب ني ل عرامتال [لوجر در
 كدر بت املا نمو ىل و عما باث

 فلا ل لكي العر نرعاا. لزؤي | هما نمل راما ناو نايرمهس نع تنك ازرلا هيف نع يلح ىلا نب ىلع نف
 رك 3 هس“ نا ,عيسر

 هنلب نا بلس لد رع | فنيش ىلإ ن'كشلا نم ايسر شرا نمد ل لدي نإ نم نعت م نفصل :نفرفص ىلإ نم ءزرعم نس رفا ىف

 طا نا ةقساركراو تمن ئوملا لان لء اسميها ننسي يان" ملط لا ل: فيفصول ا لاح ك ل نت تلان ما الاى هرب كرر

 شبا ١ ٠ قفلا ارث بص الرن تالعاعلا ىف لسا نيجلراو تمد تارالا ىف الصا نمل ترن ارث هدا نم اشر لم فلا لا

 - ةيارملا ىباطل افكاري ىفو صام انِسلا مول | الس ىف اا

 هم | هما بررط نااريل لبر غيط ل, لتر ثو كب كركر  لفص نيج

 م نإ ا/, بمس ناك هريئد ماد برطعلا و سك | للك عل مليح ير لع ءاًضْفنلا لطرن نا رع ل مص الا تلم

 يرام رس ادهمانب مي ابا ودار ار ررمعنم ازعل منال اريرش ارامي نحن
 اصغلا نون د ءدازبلا ”لصازيتاربت رمش قب اى ط اييسر شل م لك ب زعل د صر

 اناوبامك سام كد قرا ن١ تترخ ل قو سا وو ا هر 0 2 ! مما تمار ل وقد شلوب نب عسرلا تعم
 ها 5 /رادا تارعلا ىف يول | ىلغ ىف ورب 4 كلغ لك | كا وو خلا ىر مز "( كرإ 2

 بس اكلم لوا هد 0
 ةفينولا كاك انف ترص بير

 اى لاررمعنم باك هاهنا ثيل لكل اثنتا ثعا ىف لاى عيطوت تح سدي 4
 ءايطا دل تان م ورشا 0 اال لك ١ يي كك( لايك ا عم ول يل حس تنام د 8 ار :

 راسك ليقل ل نإ دنا ىلع تطلع ننس زوعجول ا ناو

 الر سك ا نضل خل كن كرلل كنا وسا

 دل لع امرا ذكر لم( كف بطلا علاج

 « زل الا عندا مل !اهفس لل .عمد باو عيان جوبي لححي لو كلا زول رج اطارثلا ترس لرث 'ياهبجو (ر طاح وس ةرثع زق هيل لك
 ا لد ع! هرلشت د رمل رماد هيلع ل الن سمكا

 ا

 "ل لا لم عنو تفييفع ابز نر امع نب نس لنه ل لوح نمسح ني ص نرف يورو مدا
 م ااارقلا تحفل لرد نم تسب ا :نخسمريخاىلا تذل ذا ثريق رجلا لاصخ
 0 نيج ةلسسلاوتا غصن يطع تا لانشسري لا
 . لاوس فرعا إو كاع لمثو بحر يف رم ن اكد نل اسك | تاز ١ نم الفم ىف ن اون

 نجس اثمالم ليثو سو كرع |” لسن را رابين تل يل شمات لين را. وندمت لاب هه
 - همس يب ري م
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 لنديدعم

 هه. نيو ني بويول قوس داطسا»

 ظ م

 نرش ينم ثركب 03 ' ة 134 ددع اسبر رطل تحير جسر ل

 كلم نينوللا بت ام ىلا كو رإ_م و ير. ١ ةفسنم الاب كرت ال ىف لري عد | نير ىف اشلا تدعم انت نورمم نم ىف ع
 .. /ددر دعا ىف وع ئضروت انور ثو عاين كير امس ورق ىلا تجر نيك تررلص

 هدفمنع الاي لان 11

 8 "بل ثم ال ( اف بله اول تفيد ىل ذا لق ل لوزا ا
 كرنب ن مب ال 0 دلو ل اند ارغل كدابملا نس اربع مرثت لوقل از ا ناينع نير شل نع

 لكم أؤلغ لو لا صر لع

 ْ ما." كل م تسرافل كثر ناهس !نوامع تا رافلغ لتر ىلا مارا تال! كر

 0 هب رسب بد «اصنحا لد ني اهنرك ردت ند دخل[ طق ص اديدش اب

 دببسم ىف“ ل متو نيا مري كيس ناز انرثس ا ميلل رايخالا رارنإلا ىصر شعروا ضر وار وزو

 هاشم لبو يبدو حست للم تبالي سن نامي ض نري نريدنىرزمينترخأ لصق .
 مالنا نه نت دمى رن ايمن ارقد ملم بسس مهزلة فينعولا ناكل اق مازن دمت تاصنالا ف غانا عب
 : 10017 ةريسب نضر زب يس ناد لانا ندرفلا لع لبقم ماير هوجو فر ظننا نيت هع كيرلا

 طلابه ينو نيك ناو باز ىو يي[ تسأل نبا نمو ازرادب اجور باه
لا ىاممما نول راففلا بسذام جرجا انضم ا جريل

 7 2 2 0 َ ( الا باج عيارم قير نم ئاسنا

يل! الا لقان عاشالا لك عي ومو عير فلا نورس يتلا لاري رسايل عتملا احن عسا
 ا 3 ير رس 

 را اغلا لم ل ار او ميم فاقع جيو: عي ادفع عاملا الاقرار نجا ل ناو
 قفل ف لئلايي لك نع ادم الار ثكااك رت ةمئالا (اءا دب ىزلا يحى ا ك ل اا لأ ك١ كش الر عيتمل ارلقملا مح قا

 ا هيلا م لاقت ام اءار ثلا صر ىتثاشلا م ال هب حرص
 عب اهو راثألا ب ْ د هب

نالا ب اتكازعلاط را مس نمر طانلا شبر الكب ل اي ىددب ل ااا ّمَساِصَت ل با دازمأ إلا قازرااربم
 قي ثا مارب 'لارق)انصقلرر ا

 ناو ل كري ضارلا نيك هازنو دارقاو ىتننلارتعا كرنك الا انريصوخ مالا بمزج امتنان م دريم

 كلامنا ربا ببدسلا بريول نا كداب اوضح ملا ملال اانا خلا بار ارال ناري ال

 "ايلا ىف منزلا لا نع عامرلا نسر رمزا ا انس اف ارد يلو قضم مسار!« رشح لا لن فلاب هاند ركل انت 7
 ايادي ى م نامدل'ان“ ارعل ةرمزام اذ انسسمال اود هيبذ تع !مبءاربإ/ فيصل ريق فلان ام ه انديمس اديك ل ىف ات هد انج و

 ٠ انييثب | بحلول در

 واكب اد مبءارب اى ارعال ل ىذا صن اس ويشعل نع نين تنل اذفاك در در تيكر اجا دازاز ”فينصولاب ث ررعلل ذ زعمت ش

 لاى ا(لستنل م نبل !ايثم رار خيران" ق بيطخا ىو (ارانلت انباع كابر اقئاس هانلقل اه رعا ادد الريح امر اطخ و نم

 طبضر ناكر فلا مرن اهب لاو ثا صحرش او فن هذ ثردع لكل ظفحا ناكأم ناعنلا لعوارهأ نايك لوفي شرسا تعملأث ناش

 مابا نم اعض ان اح اص ناس ن اك وكلا فسر اهذاحلا مم ال [سسأ نلك/ ىلإ نب ار لّساعاو عز يربطلا نم احن
 تالا شاور تك بضع اارما تيار امفسر يابا تحمل اريلرلا نرش نعاضلا بطفل !ىدرو (:) ةركرتلا لى ئزلا لاق

 !|فيشع ابا تلا لفيف سول اب تعملاذ'ءئعامس نديم ن ع اننا ورد سر اائسم اروي رار ىلإ نغ قولا نعرف ىلا
 لو

 (ماءالا فسريو ار بص ىل جدلا ثيرحل ابر صلا من احكف ثيدحأ ى ا ثط ابر تنكو ةرغألا ىف بلا ب ىذلا سن تياذأ |

 ريب قيلعتلا ىاىرنلللا ى ادب العلا يش لقث تاضالا قىلاعملا وزو اهكرايثال اب س نئارصنا نال ص نيرمسا مالا ين ل

 نم خس انها نعر محتل يرش ”دفيطولا ناكل اث اص نب لكى الصتتملا و ريب وينص ىلإ مالا بن انه ىف ىربصلا ميال ىرر | م/)و الزلم

ةذوا لا ثعرك ار اع ناكو رباحصا نير ملاين لص ىنل | نكمرتع تما | ثمريل العش خروشملا و ثيرحلا
 امل امالا يرش 

سان ثمل ناو اهني اساسا باكل كال وقل ناكل اذ“ د ريس اذار ك
 للا ليو |(لوسي لعل اطماع ن او اهنوس ان

 حلا جس اصدق تاو ىلا رك ىلعلا سلبا دنكى لطحن يخجل انك زيلع هرب لب ل [لصواينربلم ضف ىلا ريالا لس
 نسا الادخار ويس ا ثوم اركب اززب حياص نبق لظد (هرقره سر اروف ىرتؤكت اريارزيح ث انش الار اب برعم نم ىلا ف سول يحض

 او نانعست كلا كرر كارا لا كيلر نورت الان اكد الات كربلا نبال 0رنسكي ل ىدرو (هر ىج نب حبه نب
ررص اكدر (1ر ثالثا قث ومر مففلا لعمرو او نط ملراو من هفيصرب او ص

 وثم ظلوا لا تمم ل كما تما ا

 طاح بز نيداو لس ند ايح جلا«. نييلصلل عونا مؤينعرل ارد او ناكل ان” يزول اراد نيرا ديه ىل ميلا ىل هرم
ا لع تلو لام يرلط ىل ىلا ورز بيطق ل! ىرر ر (<ز ناراح

 معلا زينا نم ردفرذع ابا اي لاؤن'نيشو لام ارفعح ىل

 ىك السم دادغل كيران مما سابع نس ارمرووتسو سا ريعد بلاط لبان قطر باطلا نر باح | نع مج اربإ نعر ايحنرع تلث

 اف اعنلا ضع فلا لاه درو ثيدحلا لر كى ةفيبص ىإ ا لصاب عن نكر الا ب اني قلغتنال ناكن ار ار | مهدبتت
اهو نصت راو اها شحن ات درب بيطلارلكل | ىف بيبعلا لباولا نثر .ارع لفل ر هل و لفشر فكن اهني :ناعلا ن | ن اسرجل

 ءاىشلار 

 ١ باءنبا ىرر زفت ياودعا ىلع عل ارعارن اورق | دع يب ند اوس ث عر علا نوررسب كيرلا ثرؤئلا رك حلما ر || وبل محل ىلع

 ' || مي“ ' نا اض نااسسابع نبا لاقت اشسا تربيع امور اد 3مييعر سدا لصىننلا نا تر يربب ىلا نع لحجر اريرع نم سمى | نع سس

 ال نامؤإ| نمر شمل دهحا خر اور /لاشمالارل بعنف ارم مليسيلع ريد ا لوط ٠ «ل سمر نع تعم او نشا نب | يمل لون
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 |نشر طن لارا د لاو ة[لاوأ ةريطلا امنا لوقي كاك سيطر ا لصاوبلا نلا ثرحي ريب ايا لال ان شاه ل ال يلم كا
 ناكل رقي ن اكرم سد | لسرنن ١ بن كلو لوقل ناك اذهب ١ مساقنا ىلا لل نرقلا لنا ىذلا» تلاقنث نيالا امهم تفرد اس لل
 ٌرولاو جالا خل ١ بانك ى الا كما ىف الد نضالا ل برسم يا ياصا/زيشنلاو ترث م بارلادرادلا ةارلا ل قلا كرار باهل لب
 ازررساب نار شاول لبق لوك نيو ررسسم ىلاارطلا جرخاز ين عم اكو اداث لدا عب لو ثدح ار خام ا مرسل اى ربل
 وليا لص هيلا لوسرو لوريال ةريرسولا فيكم رشم اد ثمل اهنىرفلا د .لرملارراريلا 2 1 | ميس ال رسما لور لاذ
 ةرزاكت ناكت لف عم ةارلل نلا تلال لات رطل تن كام اكررتا تلاه ميسلطرما لص قبلا قيل نم تعم ةريرمو لان اهتم فنا م تير يل روف تبرم ة امانا ثرتاك دلا تنا ةريرم ابااي تلاقن ةيرم ولا مهل لذ رشا نه لكل اقل نا اني إولايطلا خرخاو لراعي لو كدحلازتا عت سلو ةرلارارلا ف ثالث مشلا كانو يلد ملال ١لئأت لاقي(
 بين اكاررتسس او مما ثمن مكر نار لي يلعرس | لصد الور نعت رع اذان هاذ بريل نلا نمر سد الع ميلا نيوملا نا
 هرب لف ربو ده و قا عفم و ارو انو زن اصلا ل شيئاع ةدديسما منكردنتسم ابن اهصالا نيش عرس | ثلا ردا ةييرولل
 لاما تردد اع املا عيطموإا نيل صقنملا هرنسم لب رف نم نرثي ) ىرازيشملا فجتولا (اءالا ىد فن ادرفمب ن ارث نع راو ةريربملا شرار[ لمت ف كالا الا سنن و ف بيساو وب (لهر لقي ثيحو زب لغ قيلخأ ىف ىل اهنلا لطافلا لا ةدابعلا
 ابارك ىاروايار تبر ول تيارا تلق ةلازاارث كبار يزن تنل ايار لا اك اروايار تييأرول تيأر ارضع ا فس
 نيرمسو كلاب نب للا د ةيربب اباادعاب باكل رباسو لعد ن انثى ارل ىلاد عدا تنك كل ذكد مل اوذ د يإرل يار ادت تشل
 نفل كلر دال درع مان يفد ضتنل كلو لهو مهلا كلم نزيل ل عشلا لاقى ا بنج
 عسا نيود عل ارشلا نمرعالانفمسسمل ام لعرب زق مهكر ىر ةياجشلا نيم ثادص الا لربط اارثكر مامر شرا ملأ ادع
 رده رفا مزل | نيم لع ازنعا لل انعم نسر نبا افلام علاربلا ى ف شالا نيدل الع ( الا / لح | كر ثم لزقيلاك
 تعمم رمارقلا ول رصالا نان منئاوثالامبالرانالا نم كلر يعد كر شما حلابلاراجي ثيررصو نيل | ثيدعد ةزم ١
 دسك ايري نمر بفم ان فر انثألا» ثيداعالا نم ىل اهنر سدا مين ام : ايم ذياب لكر عر يفم ةريعب ملك اس ار | مالا هيل
 انما بذكر رصد قااراشالاد ثيسد اهالا ىب رارسلا يف ىانيطرملاو عل اربلا ىف ف اً اكن او طرسبم ا ىف ىريسلا لش اكتر الد
 ر قيركار ىراوطل او فاصضخلار ناب نبى ىلا عراجشس نياو ىردوللا نكاد كرابملا نيار هيبصاصو مثلا (أءالا اين هز ؤسملا
 شرا فر عملا هلق |ريهسنم وسلا نطو نقط: الا رالوم ف معسل ند تاغ ب اميل ارك اين اددجب ل ذاد ثيم ا باكل نيب املا رمل ءفلوملا نيرداررلا نم ثاياررلاو ذب نويلظم اهسريو نص الكل ار رسل ول ناوتزتك | ىلا مل اهتريدا مد سانا
 رس ا ثادالاد ”قشن ار ظفح اي نيفررعم ا ربما لعب الارنب ىف اور | رول اسم اكل ار ىنرمسلا لب لإ د' نع مب اساعد
 نب رليم و ئاكر يد رهترانب اما نمنع زقنملا نخيولطق نم محار صعل اغنام لاق ةروبمسلا نيد اددلا باعد يئس ىرشما

 ازكوريسلاو لصال | بانك رحد لاءالاو ئازملا باك فسوي ىإك م يديئاس ابي ربنلا ثيداعإلا نم اهتاد اد ف | املا
 ريس إ ار زف نم بنك ثيداعالا د رواد نزفنلا بكد نش ا نمراص مث تعم !ىفال كساد كزارلاو تاصخ ١و اكد

 ودوم تن ارغلاب نحل الو مير قلا ثيداعالاد رف لش ا نم كلا رسم انئشمدلد بنتا هر ىلع سااذلا تلسن الر
 رسما شلت تايجتلامرب نمر يظر ملغ عضرم سيل دل خت ال ماما نحن رك ل ثم لش راثنألا باك ف
 ةرربرم تك ىف ىسور هس عيفويطزلل زن اربلا ثيداعا كير نم تا ايد قش اا نم تيار عال رو ر نم امل ارجل د اهيا
 رنيم نم نرخ ان حرجا نب عيبو جيت ةررك ىف ل اند يصمم ار باو | ى اهكءديفنحلا نم لرابملا نرسل ادبغ ( ار ةربقم ريا )
 لالرتغالا نازيم ل بزل | شن مااضيلا ةفينعى لال وفي قفي ناطقنا يكينلاكو لام ةفشص ىلا لوقب يش عيكر نتي ناك
 ل طلاسم "نعال اميل | شم اهذ ىف اعنلا ل اغد ١ را'وما نيب لا ى ار ميار بشل ن اك رس نير ابخ جرت ىف

 ئطمرارلال اتاك قفلا طن ال رقما مالا وم عر ىنضر فرفع ىلإ مالا مالا نشر اشألا باتل اى راراارخ[ لصف
 ىعرترجلا نال تملا ىف اك راؤبلا ئجشس نمر ملا نب لع لازال نردصلا لارزنعالا نابل ىف رت :نارلا بصن كلاب بسارغ يف
 باكي اب لوا ف تجر نرث ريذ لارقالا ن التخن ىل الود ١ ابل ىل اههيشلا رف نب نما يريح ملا دبع ارتب ال :زعفشملا ليحبر
 نحر بهل لذ نها بتنك مابجر عو يذلا | رمد ىلا اهبلا :ليشصتعل لاء لا تولب ىف اءركذ ا انبمد رن قلع ف را
 (اللا عش ىنحل ار قفل مذاعولا لاق قو شلازوعل اب نصدر نسر حيدان فر كاسم نبا ( اهيشلا درت نبدا هرلاولرتامد راضتخإ) ب
 ةيزىلار مخل هرنبل يربشلارعر ا وا ضنا ىل اول مادبا نم [ وق نرعا دارنا نيامسلفلا مرن برر نت نمدلص ١ ىداوعلا
 انوا ىل !لوم ارث نف لهل ن ىشلارك زن ىررنبلا فسر حر يمسل الرمثا عبس نعرصم مشل نم لوفشم طر و مدري اكس و
 لاما هير يكل و طسار موف تار هالإ ناكر ةريزربلا نمر صا ئررللا تافنبطلا ىلروس نبا لاثد نآرل ارابيا ر ريح الل زى اذذإ
 «/ فرك اشند طساول رمي لرن قالا هرلا مدن اننستىمتل يف[ با نم ىفشو لصادارنل ير ان ف بيبا لا امد ني ليغ نيكل
 ف يزال اتسرجيف ةرمولا ماقاف كرش اد اّسل ارنح ىف هردا ور اص مديح راي نم نابييشس وجب عض نس ةريدرجلا نيدصا نإ باوصلا لش
 مر كلو امل هالوث هرلار ناكل كل إل طسا ول ير تاق مانا ىلو نول | ل 1 رلقسا تايم نو مثلا رانا امم نذل نيلتسلف
 لع و ةينرم او ٍةرصيلا و :فوكلاب ريك اشم نماهير عد فصول ار :ةفلحى إو ليادمم يم كيمركك مار من ًأشن تالي ةذوكلاىل اا رران
 فلا ران خيال ا حا تحرم تع قش دكار كرؤتلا» عازر الا مع نسر ى ار.:نفيدص ىلا لع ىلا عملي نارعل ار البد ماشلار
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عر ل ني البا قافنأب ةذلدا ىف ب ثرحلا وريينتتلا لايق
دا نا يفصعن تنرصنافا نيل نيو لئاقلا ومر بصقتتب 

 ل اي رعشلاو ف

 ش .٠, تاع نم ةفينع ف نع اورلا لصف يف ريلعما تزرع رن كرريلا ف ذم اشمااو ب زع عال ثم ا: .ظفلا غل
 در برممد جبرلا ني يدر لون نب لكبر مارك يعصر ىروثل ا! نايشسر لاه ىلا نبل يس ةفيفعو  :دنوكلا لبا نحت
 سام » اكدوا بف نبعد ادبع نب لا ريع لك بلملا نب ىي رول او ىنشلا ذر نبل يشن ريدي ادرماه بحي
 3 00 نار رع نيل يطعن ىلكأ مم اربا نب لك و فس ول ول ورئربو رم زعل ةيوادسرب او ك اهيلسن ب مالسو مياس الس ادد
 قررا اب ةدع ةررعدل ادى اهلاريبه نير يعسر ىشرفلا حل اص نب نابا نيرو م اره !ساسعلا نيد باربع و ينس نك اىلاثبب ل دي
 دب :هدامدر نمل ادب د رشاد رع نيرا يدع يللا نير نب ميا او لا ني هلا دما لا ندري ز نين اطعئ ارز وب ادام امزلا
 درادداق بي | هيل نب -_ اس از رصس نب ماسر هلا نب كورلا نسر اطعو عي ارنب لجم ون ع نب لكانصد لالب نريد تامين

 لاضس كلبا نمد بارع نب محو بم ذاب! نب كتل ا دبع ندد و ا'زلا ىلا نب نمر ا ديغول انما ىركىلإ نيو سبعو رارقل ا نبت
 تاليعو نك ' نب برك كرمال اربي نب ميم اربار نايلي ْثيدسو ورم نب: » اربع نبل جم د باص نب عمو ىلركلا نيب
 ةرحدلاو حبب ٠ نب عباد ا ريع نب ماش و عيمرلا نب زر زعلاربع معلولا رعبلا لبا نضو اذ اطلا قتلا لشن نب نيرلادبع نإ
 اب ةنيالد مارحلا نبدابع طسار لا نه و ؛نل اه نب كرايم ار ىرصبلا مارا نيل همر و يدوى إ ديس نارا يع نيل ساد

 ربهم ١ سابع نيل يغمر لوح ارش ار نديحنو اى ازوالا نجلا ربو رهرل ا ماشلا لبا نمو تنل | كيم اربع لك ل ايدل اذ 424
 !ر البلا كلل" نه دالو مر ثو ىل اميل | ::لتع يبول هم ايلا لأ نمو تكرايملا ترسل اربع نام ار لما نمر قشر لا ري ب نيرو
 عب اصب تراسد تان آلا ىف نا نيرحث بصر اطاد رف اصالا نحمي اور ءاكالا كاش وبن الم بوو نمو ءارقا نع تياورلا ىف رب يلو
 فسح ىلا هب اش لعلنن ايس اكن ادد انحالل بتارم ىلا خلل ناش يبحو دنع قفتلل كاردبلا ىصانا نم سائلا ممصق ايبا
 ترم نب اسس بصعتو لارا بنام نرعيلا) نس نها متم نمار هب امنا ىلع هرارمتسا عضم لو رطللا لدغ هرب لبيب امازج
 نا اكرتمر ىلج ا صفت نورت ور اجيال! صخر |ريذم درصع ىف يم | تسر عملو ريم الثاو ب اهم نم "لرجل راسم تي
 نيالا قداشم ىف تسلا بتتكلا تر ١ ريو ارنا ن اهيلس نب ىشرم ع ايبصولا ون الر لبخ ىيروثلا عم امو ىارلا لمز اف فل اىراكبلا
 نروح ارى | نور ريكا [أنالا كلر" كورإلا (ًلسنبم انني واو علر لا ئالارصا قثاشلا لروا نيرجر مد ادعو ل او ابكر امو
 ثاؤلان يساو لئاون ىل | كيركولا_و ىزارلاروصضم نر ىلخو ورم ار بصل حم اها كور نم دكا قرلا رارش نإ ربعه نى لكو ىبم | عارم

 ىرطلا متيم لونا حرجا ماا ىف افطخل ١ نيعم نب ىكور ير, با خسمىزإر) لئاقتم نيد كرك جك لله بسؤي نور فاورعلا
 نيسداريبعو ىلكا عفان نب عير ةيزتلارلار ريم احلال لمح ني او ىفرل ا برع نبنسأر خامل منير ارش ىزارلارصل نب كد
 نبى كو حاملا بربر نين اىررلابنلا نم بويا د كريب زل الما ريع نب بعصمد رجل ايزي نري زيول ل د ىدلرل | دف ملإ
 سر اكزارلا نسا نب لغو بيش بوم ب وّوملا نصرا ديعولار تكا نيكد يب ندرك كل | نيب ىفع د ردع نإ لبو يم

 نب لعر ثا اسيكل ىرار ىفا يبل ن ايس ن ب بيشو هذه اطل ىدار كريشعلا نرد نير نيريح رحل او ى اراد اريد نإ
 روما وبوسمم | ىلع حولا حباص نب ىكم اير كزرل او طعرواوثلاىدار ىر رم امتي مب ارب ركل او نع تااينايحرجا ىدار ىف احرجلا ح اص
 يدم عدرا نور صلا عجبا ب اذكري ع يرانكف ل مو نع يملا لبا لع كرار رعبا نابا نب ىلع ولاد ملاب ىر ان
 نارا نكئوروبب ارك شمت ىور كرت اول ارك يريد يربط للظلا ب اركب حاص ىرصنل | ناك ين ايفسد رابخالا ل اومت ىف ىعت |شلاو
 رمل جر نيس الشم لال و كلام ىف اربح جر دسم اربع لادا ىف عي زي الرمل ًري امر ثعو ضعل نضريفعل نار قالا ني رانك ذو
 كرو دئالصر ف مهننومس ن اكاد ل قد برن دلعرلاو ف ىف يظرملا حدي اس نم عم درنس مرح نناعمسو ثيم ا نع كلا طفل نا
 فلمن ياهذد نأ رحبت لفن قنا ناك إف نسأن رح تنفرد نم تعمم اهلا كين ارت مثكا نبا ل لامك اثنا اص نب يك هر نسب يطقلا

 يرجي ارب ماعلا راكد نمكاكد فشاصنن |فضصو ما يدفن فسر ى ردي اولا ففلا سار ريلا تنشيما ىيزلا لاثد كلام ساق
 أشنو وقار ىص التم حررلا ئيفخ اندم :ناولل ناك ار نلك| لبجمل اعلا ىلإ نب اسم ةركازلا ىرقطاخما عرس نزلا زفس اكدر ارت نسا

 دذللا سيري ميزا طفح ريما ثم اطفحر ميلا نقلا رعت يتلا نس و الر :ذ وكلاب كرشملا يرسلا هرلا د تيب شل ربل ىف
 متو مركب لاط ىلا نب ىلغ | ذخشاو ةناهصلارايكارا رز ثم فلا د ثدك ادد بدا موعلا رن كاز ز ١ هذولا تاكو ةياررلاد يرحل
 شريد ليدل بلت /الغ ىف لوف ام المان ل ان ب تزن لس نر دل يطع ىلإ يكف ننس جار ا نسم خل ام د الا :رصان
 بلآ “ا م لصلار عل مار ايل وربط ىف | نم ”1 لواوسر ريش مواز ىف /اسعلا دان او لعل زيضا و ماقن لاند اشعلاريعل لب ءاعلا

 لاونر قفل باكل الى ار ارجل رد | نيد ىف ففنلا بتببلف ل ناسا ىقلا ملل اماكن اكد ىلاهترسد ١١اشنلا ىلطلى بعل لزب نا لاو
 ناب جريحا امثدام نال كلر ىلا ةريرس جاع رفينصوا ةقلرط عر ةفتمل كالالرا نقلا ؤقتتسما فيدصرل ال لاقنن قفار يري سل
 و هرلاو ع ءايإميا ةقيسكب اهم" صيرص في ملاهن يعط دئا مج نا قو دنع حا ىف ىرالا ءلزشم الو ماوس جك ا نع لدهن ال ارسم
 دؤيدعرا لان لكدنع نم لاهنث سفن نم ان اشرنا ما ليغ ند اهسملا هرث تزخا ةفطعولإل لاقت لم نع ةؤينعابا لو تظفح لاذ
 اسما بوجبا بنو ةؤي حملا :فلاح م البريك راما اريك يلا نيك كيو ند ذلك اد انيل ١ فالمشألا مدا لاعرلا ىلا دست"
 مف سرل ل ارثع ”فيدص ملا عقل طلع قفل ان مكن طر ا ىنتر فينصرلا تا .بولا ارب ىلع نيس عر اما نادجب اسبر ديد سلب ف
 ةدص) هرن ده ع يشر ئاس نم عمر رشم ثمدع ئاهيسرتشيدحلا نم كك ظفل نمددمس لبحر ينس شدا مزال د كالا
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 سكسك دس ل امسح ا

 مهّلاطسصسسم .١ سمسم سممسلال هييسلل طاوس اسس سل اسس ا ٠1 سال

/ 

|| 

 دتارنصثال ةممدرتيظذل نيدميااقدطم روت نكي منا تاور ا رجا نجل ٠ فمر ب سلا

 'هيرزم هرجد ثمراوال )فلا تلا ثيداعإل اورسس عب و رفل اهدا نإعلا / اهل ب حنا ثمداصالا كلن اكا زا ١ بارلالا ثيمداغا رجلي نال

 اكرزع دراما بالله ظعُ قم ىل ىلا لالا لم انا زن اهلا لاب نو ارم مب زان
 ب انف ىلا مزج لالا غرم

 وصلا عم هل عب ايل نلببلا ع ذل ااذكو متر زنلا بنك م طم يفو دهب قيينلا مرقم نوما بق انم و ىزإربلا لذ ار باكا د مال

 ٠ لزب اريخانع زي او جرو زملا ل ملا لقال ون
5 : 

5-9 

 لاعت نثلإ مرج نسحلا نب نرجسم مارال ىلع ةجرمجالا أن

نب اب نمر زيدا او لا فاشل ع للون اوه
 ال نس !نريجصو ثدحلاف ”ندي 

 ايدينا ةعام نب نع اذا ماع ىف هلع ترتب ناك لع رمح ١ ايل باسر
 ل...

 تيارا لعل هاشلا عمن ىيطارفل نسر نب سيلا نعررزج ىف ىبزلا اكرر ىزغا ل ةررم تن الل مرد فلا لامك باهضا نم عب

 يك فسادا سبل لوفر وعنم نب عن عجبا رطل نع نرخ ىلإ نب ر
 ديلان سا نبك نا هريس يز اىلا

عترف نم نر احادف ندفع فرعا قرم حان نم ل ثرولا لاو
 مس, د قس ارنالا لانه يف ت

 [ئريلا بارك ءءربأ مضلل وا ا م يلع فلعل را لو سلا ا

 ل/زرشلا ب ءرمل تو اتا اشلا نا رن وم فلا زب ل ضف مر ير نب تابعو عار كرام نا »ا

 دعا تعم اهلا ل او لد لع نكن حلا نسرين
 "ال نع تبر قلو نمأ

 انإالانامح كمل لاقي لا زنكا ل كن الركزلا قتلا تركز اما لاذ نب

 تبر الانففاشلا كاددناربشل ار هل ناشا ل ذل مذ هذ بالا راهو ذي مام دن
 رسما نيريك لس

 ةراسالا ناسيا لاو ومار

 "ببالي لايك بلك ساو

 بأن انلاال | ا اميقن تم

 رو نساني زففل ىف لع سانلا نها الا ايو نسحل نيرهف نم ران

 العر ىف منبه اكا. لغ قري

 ان لكل يززتن اكاريجت ك١ نسال : . : اد لا معي لبا ند احن ايمانك دن دبا فاك زااوو دعا ةئسسم نير نير وح يسم سلم نوم ني اكان ثا: ىلا نير امحنب
 رو رررسر مان” ل قكو طرغمر يز

 ل

 نا لانو نحت رين تن ابا نبك, تعمم زاورل | لان نارا ثيلخ:ليلر

 ده فقد مب نطو ميلف بلغت الا ىف ظذر هذه عم غياب سل يور شي اس عي ً
ا ئملا نيولع نعوذ ادن اركدو مما ىارلاو ثسرحا ئه دثاررل ارلا ئس او اهلزنن

 داق ودصل ان نسما نير ن كل سد

ر ل غن لجن ىلا نيا فلا لس
 : ' ْ ' عارف كيلا لاقد

 لع قصر ىف لابرلا لارا لفن ناريما ناسل ل نحل بج د ةنئالا يلعن ا نكاو بنز

 تاما ارابلا عب نررثم ثلا ل رولا ف اتهام اميلعتدكسو ايزغ بحل يت

 نسا نير لو خس كانم لقش

 ندي د امم ايلال طاب ةقرذاوزركلع جرا مالا عج
صد ىلع ن منان | ةركدت ل ولن تان نم

 ا : ناد تادالا لارج ناب ىف الكب ر

داسلا ككر ىلع مبشر كر اريلظ ص ائل| مزمل” ىوانسلايز لا
 ناقل اخلا ب تسدقم ىف انرلارلا لوملا لانا ييغنلا نم عيط ام ىف ى

 - ةنمرلا ! نمل ىف لالا منوم
1 

 طاعنامنلا مج عرسحلا عرب رجعو ماممالا فطارمت

يل | لصو يرد رقفنا ىف ب ذك قبط ىف ماع ى نب اببلا لمص
ها ون ىث ةنورملا باتل اعل ا سرك ب نسكلا نير نم ن

 بس أ ز

 بتمكناب مناارتخا نحل نيرهم بكشف اع نفر بري نع ايففلا رشا ا نعالضن حيا ني الن انارمك

رم ا بتللا رارقنسما خلص ينذيال و بارما قف نورملا بتلك سس ى
 كا ةرسإل اذ نسمح أ نري بتك م بمازملا ى ةنو

 تسل بتال قفت نا ءهيدصو ميت فلا ثا ورمحب تك تلا كل. بم ل دول لع
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 ! نيم الكر ارم هنن اهنرفاد ال وارمواش اي غلصم ٍةرْكَر نيدلاىل دريد ارابعر فطام تارك بش ىو تارلي عار ا ىفو كب ااهيؤرملا نعي
 فوألا يضر قو لّمسم نال نيت لاب سوانا خلف تش لرابم بانو درغصا عب لات نساني لصوام د لايزيد
 ُ 7 طي صقل الجا صر قانا غي ابلا عر ولزلا ناصر ار رقد نيس الون ارحتسلاو سايب ملل رس يوم ل

 اند لاراطولا بولو ربعه نب لي صقر او ىل اصزرجا وبشلا تارا ىف ماور متلك نر صر يركوئريغمصلا | عم اهلا عيل طن ني للا ع اننا ىلىرنللا
 دعا خامررف عيا انك علوي لا ريما فيدل ان رم رئي ريحت ر/ببلط ف سولار نامل اب" بجسم ف اكد (لئاسمل اوس بر ف سيم ىف ارفع كار
 ىنزكلر تاطخا ارحل اوك ل اسم ثالنىل اطخا ئاالار سس اربع ولا قم ظفحاعن لاقت” لع ضرع ب امكاارب عي تفينعى ١ نحر هاورامت
 عبط ىكربع ب (قيبرنمل اف ار فصلا عي اهلا عيطر فس ال ورضح ىف ب مار نراغلال ناك د رق ل الح عم ثسل ايان ا لان د باورلا
 فضى اق كرز اى ازوالا لر امر فيصل | نيكو رب يخصم ايا ريح نكن ضو فسول ىلإ مارال جازئا بانك مارب صسو لوب اسس ف
 كتب اررلا نون تاياررلا كوب ىلع نسل اسما البل عناب بالم رسب عما اهنمرريئصلل بول لصيف سول بو مب دان
 اهوا رحم نروح ع ايمان السالف عضو اد اي نب نسم جسما نم اليس ن محلا نين عاريا ىلثلوقي ناك 7 اهب نريحت نع نارا نبا نع ىداجل) نع علا ىلا نيا ىورو ريدلا غم الل فال سخان عصر شف لطب لود اك جست كيتا ناك
 اني سماع اياك اخص اراد نب ضررا عماجما ىف نحنا نديم شن اذ نا ابك نيد نحن اومن نحنا ن يدينك ى اولا نع
 بد نك زنو ةقفارملا ماني ئيرعلل رن قضاوم زج نم ب( ىف اهدار انث شو | نعةدنبلماوعلا ىلا نبا كورولا ىف بانل | زن عطار لخلل نم بجنن اكن (اكرافلا لعاب | ولا ف نينا خا للا عم الالام ضع رجا ع اهلا لكرسي كاوا يللا عااد دعص كاش سان لان نيرا مومانع ل كك ان تتسكق اولا نمد الع ال نم رم
 ديذااكفملا ف كابو رولا وف هون رابتساب علا للم جرئارقز قفل ىف مسني عطسمو مهكر ادم تو اقري قفا وات

 اهلا حيورشلا فلل دن مل مالا نيل تارت ب اكن حرشر تو ىارلا لبا نع نارخا ىف عصام ىف درب نبا كل رق رقد دفا
 رم نما عياولا ىو درو يرصملا برر اد ىف :نصنن ان ذهشنو .عئانسمالا نع نيرا ىو ذل ىف شميس ولو ماعلا تان خا لظوفحم
 هنتر اذ عم اهلار دارش نيدبعم نب لرد يعج مام وريبحلا صفت ول !يزلا نايل الوب لج ىو مب احلا نم رك اجب
 ع ربان نار فث و لام انسي هاذ اد اكرر تسريب ا عم اين ارحب ايفلا تادايذلا تار ابرزد تارايزلا مسد يب اعمل نراعم او ابا
 ورقم لان صال اهجرشنل قضيت تادايزلا مكب ماسالا تانازتنف اد مالا عينت عم عنب مك ابر علت مو املا لبا ىعدغ | رو * |

 عين شبل ا مك الا سلايمرح ا ىف .قرشر اعورذ عررفسوي ابا ن | تارابرلل فيل ان بسس ىف لاشد د باركلا لصا نود نإ .

 رئاططت اكرارذل اكايلربص | ... بزكلا بعصا نم ربل اسرتك .ب ايقلور تراز تاو زل ك١ لس تارإب زا فصل ءايقفلا لم” لاقد اداره قنريلع نيالا نبهت داوم اد ةمدرغلا كب لاما نا ىلع يكن وكن تادايزلا فلا كلا د: فيا و نسما نير دفا
 ىردلثاوإبلا تادإبز حر يرش د - بسلا | نب نحارب د | بيغ .ب لزضييلحلا ىلايراف لاي ١ برعلاو ملا دي نو *
 رجا صفا فرصا نا رجا فلا نال وير ادا نمار رسل هند دطلاب ابر ديك اعنلا' ثار (ىعملا اع نيل نعل متر
 كلماملاو نارا يذم عمو ارت الا ا زس/ديشيرلا قمن وكر (ئسوزرقلا سون نب ل جما ىف امزوجبا لص نحر ا رخبلا ىف نب اود تصح اذ اكداك
 يت ووهوموريكلارلا عرسي |و مسيل س دفن ننيلعت ىل يفعل | برغم اربح تما عدل | |: الرئه عيطرصم ىف معورل || رن حبطلا تنك .مةونادلل جار إف نكولا دابر دبج ف راعم ا ةرئاد يري ىرسلا حر عطر مالا نم دعا عشر قو تور أهلا رقم
 | تاراورلا نمر ثوت ايرعل ثار زلاو نيربكلاد نيرغصلاو طرسبملا ا ةنئثسلا بتنللا فلنا ةرونملا ةييرم اب تدلع ثراع مالسالا ني
 نود واحلا نع مدورول ٌيادرل ارسال عر فطلا قاري بنك ىف اب رعي د زئاوتلارا لا نارطب ةيدورهارإلا ثيح سم ا لت اياورلارب ا
 و امير اننا لوط عم ناكو عابس نيج | اور :ظرل ا اينعاق كاك ثيمترح اهكز د قتلا ضاسملا ىرد تايقر انس اولاد بلا
 ةاواميطرثو نلرلار ابا ريح :يفصألا منكما ىفوطتاهيسر صوتو ىلاءالابال قيد 3 ايلا ن ايس نب بش نع اءاور تااّياسم ارم
 رثر يرطلارب زب نبا قا ادد | دربي لدار ياررر جار ل اهرزؤك ان ايملس ارّيار راسا داكرار ارسل 3 نب( ب : . .. 0< 0 2 ولا 49 منعا هلك ل و 8 7 همك | 9 ثررارررار «درامس روح او راحو مينا يبا رد رواونلا ب انك و تاور املا اهنهر ثم ى امرئ ربحت نبالغ ماري تان اورج اهي ثراعملا
 لا باو طوسم رحال ىغسلا يرش منغ نا نبت تام بسكلا ب انكم و بصزم ارد ازل اره ءاس نارك انا زا داو ب اكلت مدا
 رم اوم كلا حل سلرجصس نملعملا عيب تارمنملار رمح طم عير ىفابلا ناد مابشن الا حد اش ىريببلا ئراقنا و ككاو يشم ودعا وبس اشرح نيبعس دس ةلاخيو كلام نص نبا دد نمد نير ول ااهم يري نيبثبتل نم ثمره يا رار بلش
 اطخاحلا فلا قر مرقم ه زبر نيبعسل | ارب بلل ناعو لعرب هاورد رك مقلا ىرل اود ملرمو ةدوث واد ئوررهثسراصا ضائىرر راثالا : هم نا ا 1 0 ”2/ب انككا اذ اهي ررسل طفح رون نارعزاشل ل الكل | ىروافلا نكا ىربتريلا يشم ا ان ارم تح رم اعل | قيملعل عيش نر |عنلا ثدراعملارابجا :ليبر ماب نآلا عبط د اصوبد ةرونملا تنم اب زندومح ا تاندزج نوم ملا ىلا ىلع تاكل ب فررعما باامأ
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 / نيا تدبر: تلق لامر ير أ انلندااهنيا رمز مثمنا ةملصلا هبحاص حارتنا لاصر راشألا ادد ”ذرعمر اشارت

 يزرار بت تسبأا ةئافل نم لا نك ايري ريو رم هس نووملا :ؤينص ل ارسل, (لقتسم ع
  ممائيذارم ىف ةدإب زو صا عم بييترتريط نمل الا عرولب نمت اا قفلا لوبا ب انك, لالا باكر ن اررخسللا

 2 أي ٠ ههآأو

 '] كثع شا ئذ سحلا(سرمممامالا اذو
 ار 1 اسمن سل ارنب ايس مرو برطك و روس يااو ما رعلا ىل |نيارعرن اك“ "أما لش هش يسمو اليم اك

 لولا لبا نبال اضن ل عقراكن م ةياسك از نمل دبرضك ا د طاب اى اررمس نا و نافل 1 07 نام عبس "لد كاك

 لالا ةئاد نيب او ع يسار ا لاسكلاد نحل نرد تام قرا رع نيد ن معا انثل ازا ربغا يرمي اي اريل
 نسما ابا نا ىرررلا بن اش لر م/لّس ا دعا م ىلانام لثر نيه ريب هردل اللا مدح تاء لبتد كول اب ببر هلا و اقفلا تنفر

 درسيملع الزانن اكرنال يزارلار داري نب ماشمراو برق ىرلإب ولف هلم (لط لبككن فو نسما نيرحم نار كربلا ني ىلع

 دعا بام لاس مالالا د باج فرح الا لؤف عسر ةجاراريشيلارلعم ن كر خس طار هر ( رار تر لاسكلا
 ربهم نبل نث يالربع نب للرل نع ري درتف ىييلاركرثو قرر ايم لب شيلا نب عي ارد اهم ىل يمشي! جرطلاب نبع
 لاونراعلا عي ىلا ل تلقن لأ تريكو داو ترحل اناا ريدع نب م اشم ومو تهم ىف نحب نير تا زل زا لصلا نع

 .| | |مايرهبعلا لاق رسامين تام لل زق ثا اف انيس اذني ما ليبجس ىف و اهيا اىرلا كرثا راب لان ل ارسم | قطر انا تيارا

 اهبل نير ( نيج ار اسرع ال ان" ىبيع نب ب | ولاربعو ل ابل ارك اني و وار نبان ايلس ئرع مدل اربع نري انما ان ربا نرمم

 ل بيا ناريراااو علل ادد ليها مل .نملا قرا لاير كب عنضار ل ثلث م انما ىف نحلا نيرحب تيار لات تعمئلاث
 نيرجم قرص مرعلا ىلا نب فق كلا ل اأو دما ندسلك شا ىف كارن لا“ ةفيذح ول ان تلق ان ةنيررب اك ف وا "قوت كار لاذ" سول ول ان تلق
 [أنلل ىف نسما نري ثبب : رو لوفي ىإ ا تعم اثر اسر ىلا نيد نيرمصا لد انبسدم لاف" قربلا ملا نيربصا ئشدحل اند احنه
 عر رب امهرث لا فسرإر با لمثامف تل" ام كر وغن دال كيد ر عل | كمل لال اثم تدن ىزطهن لاذ" ترص اءاملا تنقن
 انا حس نإ نب نا اريلس نع سدفملا نا نار طل يوري ا ال ا ارب نم بم ءرةبيطك ا طفل ء مص ندملل ىلع ا ىف ل ان“ةفرنولات ثلث لاذ

 تبرخاد بيجنبييرق يامل منبع راهن اعف لا رط رو تتر لاسر ىلع ريدا قرا معا رثس ا د ل ادبالادصا ير نعن اهيروما
 ماابي نك ىريز بلا تايم ا نب ير ى | نب ليعمل رش | لاه“ كرلسلاريعس نرخ (ريرد نبل ركنلبا نخل ابزرلا نع ريا أ

  فاسكناو نما نبريخ ق ببرغلا ش

 ليبلاس نجدي نم ىرملثامو حول ب سللن اش نل!تموعصت

 د وراد بيلعاء]مل سلن لهتم+ثرمبلانمانم ىرم ١ لكل
 (نينع ءانفلا) !نهتسم نكت تضم قلاندرفلا ئث !ام كين ايس
 دوعي سل ضفلا باشلا ناو ىبماردب الماش اميشرترلا
 0يبع دارفلاو نمد ترند نعم قاضتلا ىءات دع تيسر
 انل نم لكش | بطخم | اما !تلناو
 « لعل ق اسك | توم ئتلت او

 ديسقف كتناراموب محاضاب
 لنابمت ءاضفل |ضرالا ىب تداكر

 درجه كر ويعلاو ىئيدع ثراو 8 نلر شدع لكنع ىلهذ او
 نيدت نيملاعل|ىاملابت امربختو امي دوا ان املاع اهه
 ليد ت اهملانتحابهركذب ةرىطخ بلثلا فكرطخت قم ىخ

 هرشارمشسلاىلا ىزعنر راقشنالا ىلر بكار بع نبا كل لسرك د
 ديبع دارفلارىعمر ترند دبحم 5 اضافلا ىضات ىلع ثيسإ

 نم تقييد امر بيس رزو نسر رعت الاب ىل مالا غررلب ىف ظبى شؤكلا ةماعلا ورك اماما رب زيلا تايباب شمزعلف تايالا
 او ىل[عنلا بسزملار رحل ارزلا نسر نبارك الا تجر نمت درا امرا يو د زجل ارتب ار ملعللا نغ جاز اهو هريقروفد درك
 قضنو ارم نججرت ترك رت نيم اهلا برسل رجا نااث وخد لس ل كربك ثمل ا در مالمو انرديبسس دا ل ع
 وجورك نا اهل ناعنركورعا ةرئئازلا ةارصبلل يارّعم ارث ارك ابركذ ا انمم د .|رصنخ ةورطص ىلا مك تجرأ زكو بابلا نارا ىلاضلا
 بزيت وشلارعس نا نعافافح ا ةركدت ةريريف كلان لسا ىار ليدل | انا :لما مث الا الا ركر ار ضضي تركب كسملا
 كرمان نااعذ ف رنح ولا نسمح امم دوا دال | ل ان اماما نل اكو ك اسجل ا ترش ىف ىررتلا نايس ل رق حج ارواظافحلا ةركدتظفاول
 ليث ىريسشلا ىرر تالاوم ارالو مالو يلع نير ا مى | ابسل لراث ام | نمد ام نب كرز نب ناب زرم ا نب ن من نب
 رض ايرارحالا سيافلا راسا نم كايزرملا نبا ان ايعنلل | نإ تمم ارث نب نب اعمل ١ نيداح نب لميم انرمخا لاق مفيفع ىلإ نبدامت نإ
 ترو قو ري كلاب لاعرذر يفصومو نع يما ىلر بلاط ىلإ نيفث ىلا تب ان بهسذد نب امن ةفسس رجل رطل دازيلل ع دإ
 نبل ١ ىربا لادم تيبانأول ١ نا اب زرلا نإ نب ايعسل ار لاذ اني بلاط ىلإ نب لهن لير ب اهتسا و نر ن ارسل | نم جرن نكد

٠. 

 ناك دعا مثل لك ”وجرم# ل هن ن اريحا فلز لاكن يق ممل لك نزلا لاق ديلا موي ىف تذرلا فلاير ١ مل بلاط
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 هل صالا تناقل 3

 كا ترا نور لندن ل نم عبر يريم لاو نيو با

 / 0 0,8 ىلا و نكتر اري لق ل لاعث فس الاب سيهرشد نم سر تدق ضرلا نى لاق
 نيب نير نرد ف ىلا

ون نيدع تدع ا نب
 وتو والديك ر

 ل

 ةب اععلا ضمرّيباور تارثا ىف بميلا لشن لعل عم اس ناب ىف ديب لا
 ؛ 5297 ا از حلب نر لج : ١ لمص دا

زشلا 00د ( 91 خس يال ةروصلال 6 1/0 را
زلا ل لولسل| (ثياصلاو مالا عارس نوع ..مز 

 ب

 2 امتار تفس زل اونا نرصد ما طلار اخألا ب انك لّرموبو لوصالا نع

ىرقم او راع نصف كرابملا نيد ادصو
ر ن دريك دورغا ل اهسملا دل اهم زي يعلاريع و ادلادلاهنو هز نيداعر 

 مم

توفاو الع عطله | ليت ىف لي اى | لا ل سكول
 رجول نع نيسكا برع ادد قلارايثلا ب انكوم اني !اررفم تفببت ىلا ثيرع نمر و

ا /ايشس | ةفيزعلإا ثيم نمد ث سوى او نحب نير فئات
 ررلا باتل ليلاهلانبار فيس املا ث |لسكأ| ب نام ج اءدرصا كر

 ديياسماهماج ىف اذكو :ةفيفع ىل لرثلا كيا ايفر و
 هلي يا : بانو نما يرحم اطوملاو فسوببىلا م الاراخد جالا بانك ىازوالا يسوع

 ىرمرتار ى املا ى ايطلا د واو ىلا ريسمو ملال كيرى لو

 اكرر ىك امضلإ ملول ١ لانو عا ةرمسو رلعت الارط حوبنعولا ن اكل اه فيعمل نر ايحن
 م

 مار امر نب الخ تموت

لد(اف امنارق | ىلع تيلغو ثي لح ليل طوملعلاب ءانتعحلا
 تحص

 ىلا ني تبلط لاق مارين يرهس نم دهر ىلا د ام نم الكم ىف ىئزلاطف اهلا ئوررقك
 ائبلط عرب فيولا لاند غاد انددلغت ثررحلا ذرفت

غال ارا الرالا ةمسلاطماو ١ مالا وب ار عسر معا نورنا نه اهن قفل ارم انيلطر
 ايرئيرمارلار اظن نحارب انذاولا درر مالا عجرم مل

 ره ل اكل فيل كرم وباء رعس نيمار تعمم زولادجاٍث سن اربع ادع ل شع ”ةماهن )مب شما يذالكئئارل ادور رلا ني رضاهلا ثيرهملا

 انى ليقدت نا |يطسر منجم برجال بلغ نا نكران ؤرطعو ادب( الل: لم ءارعسئرالا ىلا نب اس لان" افلا ارنا ن اضطر

 ائرساربع نصرلاربعولا (للسإلا نم ثرع !(االا ىرفملا نسال رعسمامب ارنمدل نعرن ىر | ةقيطع لاب كرام ثييولا لن يطل ما نإ

 فرس ا نورعم نفط لا ىلع غلا يهاربسعتد اظذاحلا بلك | ىرررتن هاَس ناباش انثرع ل رقل فرع ىل ١ نبع ثروإ [ ١ ناكث يح ىنوئاريزب

 ان لان“: فينص ىلا نع اص اذا اكو رقم ا نّيراربمول از كم يرش ان مدرك نيج انطنع اول اريحا يرعب ان لاو ى بطل ل خفت اري ار لسكر ارشنوا

 9 اثررر ب اسال لافاعمس اغناحلا لاق ماه اش ناب ا
 هلك امو ل غرو هريذل ل صح ملال ليصت رم غل ابو لع

دش در ماهل ةغيطتولا ارد ميلا انوا ماع ار ررصنملا لاقت ىرم نيىبيقو شع ن يور ونملا
 نر سنيربح ليقف موعد : لصور ش

 فضلا ناكل اذ" ناس ارخ حسمال |اند' احل ملا نيالا هدا كرعل وار أو اكررو ل قرا ريل المرطب ري لالث بح اص لاي

ري ارثا نااطتل ارببعس نب بيل هنلاو رجلا مما زو نا رن ىلا طظفحا كاسل لور ىو ةرخألا 07 املائ اهاز
 ناجامهالا هرب لع ا

 اولا مكة نذنح اننا ىص ار ابا هيف عيجاكذل ا كدا يالا ب ان نالقن لم نكرم فكرنا: نبك نمو رعسم ميا رك لوشورلو )

لوصالا شى اهيل كل فيلو لام لا برطلور فس يظل غيلمل باطلا ار سال اذيذك و ريزخلا رعلا ارب عين أ مثلا
 اك لاقل 

بكلا مالا تي الل نع تيري اكذلاراثألا لب انف لوب ميكر اذا اركز دع ةريارز ىلا نع يركع وكي ا مالا هور
 مز ليرا

 ا دار فضول بتاكل ار: اا نيف نوفي اد
 تملا بحاص نير صن نب ىلا مدام ال ذيع لا بتال باك كروب اسينلا ىينب برر يصل ذنذاحلا مالك ورمل ثا ييو

م تحرش ثمر هل نم حل و ان ىو ل رقلر أد | لج ةفشع ايا
 لوسيل ابولدإع ىريس ىف ارلا(اءالا لاو مارب عقم ىزئارييبلا الا اه
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 يرام د طن هايس جساس وسما يظن امل رانا ماعلا لاقاز مإ"نب /ارقنا عيت اععناك) نص يوري نب للا لف زلال رد لرب نب لزفشا يلا لور سور
 نارا يف كرد ابد ميسي رد لص تلا لوس لع نيالا رد تاق رابين اك قنا كيداعالا نم هدم حس اهي لح ل وا مومن هاا زعل زال يرش يفعل ناكل فل ىروثلا كاينم تدم لاف كاملا نبني ثريا تعصلاثىكدؤلا نال
 يسر ا لبا نيكو اوقف .٠٠ الا لعاضم ل راهتنال ان يطرفلا كر اربلاربع نب اف سرب عب ااا مالا لاق اهب اسم ايمن ءاهثردارسر طر شمل اور سارع نبا كك 'ل عفن ن اك كابل همك ومالا املي | لررعلاو وال اراب ..|ل مرسلا 1 اال اقشاكي ال تشن مدمس" ٠٠١ راثآلالا للا دما فين اا ناكرقن لب برص مد اسلم دبل 2
 نير يصر رب اانئرع لاذ" ث ركل رص ا ليم ا ىف اكررل اسببما لا يرخل نرد ١ ني طر نما ناكر وص اذاش هام هدر كلن ظ شام اولا ىلادهمر ثمرامالا نير ختام اهنعرد لا كل ىف بذي تاكل لرردلاداعالارابخا نم ريكو رفيع ىا ىلع نا
 نار صرل لك لاننا ةغرشص ىلا نفسو ىلا نمي دولا نير سنن للسن رحيل دبا بيفغملا تسول نيرا ب لرعلا بيت نبدا
 لئسم نإ ندعم نىك هر الالام :باؤللا ل ىدارغملا بيل ا ىدرد قارب ثركي مؤ ث روما منرعمازاالا تيدك ١كوب

 لوقا ةرطصر للص لف لا لطاهلا لات اططحي نول الا ثري اللوق ةفيذعول) ناك رك لاقل فجيال طب شيمر ارح للا نأ
 تاقدلا لورا ندب نارايف نثثيدع اذهان اربد بك ةطيسبا اطهر برغل ار لرشلالط قبطي ما ير انا بانك نا
 زربنب نتراربعر حابر ىلا نبا ءاطهد حن مب لرب حاص نالسمي نبدا اشماك ميلر رد ا لصرتملا لوسي اهب ور لنيل
 با نيرو رثث يلا ىلغ نيرو فعح ىل |وررصمصو ريزلا ل ) و يهاع رب ةد انو ليمإ نب ليوا ايو ثررع و تب انا اكرعد اند ةلرلم دانيل الا
 نسر( ةفيتب ل ئجتسك اوم كيلا لاو ىجسل رهاوو كراصن الار يعس نب كو ةدرع نب م اشييد بنس اع باكر ا نير اكريزلا
 اهنه و را رهن را الو ثمداحالا هم هزم رشم مان ارودد ماش ارزاوكلاد نارعلا ام نم رك ل قيسسأ نك قرعبلا
 شل ضو ا ب عت لس اند عزب مب نك شيمدع ثلا نينا نيب تنبع مالا تعبت ريم ١ ب انك اعمى داعألا نر
 وبعو طمعا مادالارهسمرتم نمل ربك ثدل نعي قح لليل م ثرمرولا عبي لي ماعلا ىلع ل ارالل ايو ل اهنرئسد نم فخ ا عروللاب دلل ايد
 مم ةرب اهلا طاح ال در لووقل ازد ١ نم قرف ف امعد ا عيل نم تايدرملا ىف بانك نييكتريرشل ابجي الل. (لزيم متراظفام ثحح ا عاد
 تعمل زفر ازصنا فسول تعم ابع نب ماقتل اانا لاول اصر ل اظن اىدرثل فعلا ىف ,دقملاو بادرلا ىف قؤنلا و ثرحل ا ف عمرو ا رك
 لبن ربحا مال يث ل وفل ىذلا تل اطظفا ا مامال اوما عبكو دوم اور نعرعول مطلب ثمدح ا ىف :نغيذج ىلا ث# عررلادصو قل لوقيلاعبكد
 رعج | نبب ىلع لاذ“ داع نب مك اننا لاقاشيلا ل راهلا مالا لا نه لطنا ثمار ( نيم نبا يبكلاثو غيل نطفح الر مهلا ىئر ا كيب أم

 ىلادرعرولا و ىراوبلا جسىرسولا نسحنا لاو ادفل حير سملا تشل خذ ول ١ ماء الام ازب معجم ا نبع دوم اررلا لشي ءاج ثدحل !ءاج ارنا ةفيلعرلا
 ببظا ىدردافاؤح ا ةركذت ىف ىمءزل القف اكد واد نبا ىرم د فح ف لاا ذك د عجل نبع نم طفح ا تيار فال اء كرول اسيل لتدبع لات ماع
 دراورلا مابإلا لان ظمحالابب ثريبال د طفجما الا ثدي دول فيصل ن ل انت نيم نس يصير الاطفال ا لا لصتنلا ورز دارغل عير انتل
 راي الا أم لا يذ عج يبشل فنصم لوا وير اشألا بارع اب لع دعا «اهنم الامل اديع نبا ءاورام مان اك فش ابار ا مكر نيحاص
 م الاول رم للا يالا عتتزئو نررعملا ىتففل | بيلا ىلع ثرموامالا هيف تندد ب الل واربو نيعباّرئاوزنباهصلا لاق اب يجزم نسا
 ةؤيدكتلا لعرب ىعن ال | ىيريسل | الا لامك ن نسما ىف عيبا ييكرشلا حن ريم ن ارا مدل اع نم لك ب اهيلغو يلع د حما مل رولا نابفس
 يسير اطيل بيرت ىف سلا نب كلا, مدن مل ايولإ ترو دول سلالغ نود ن لوا نا اه/درفنلا ئنل فيضع ىلا بث انه نمد مفي ىلإ ل انس
 نيد نع درؤنكا انباحصارابخا ف عجاكلا ىداونلا باك غ القلرلعملا ب كا اكدشسلا نيس نير ودم ماي الا لاو صالصا "ةفيع ابا
 مدا عباح ام مسائك ذل امانى لع ئنر كارم هب ك اعننسم | ثار فيطص ىلإ لوف ير نب ىلع نع وفلل ا زم اياىروشلا ناس, ناكل يرط ألك ىف كدر
 ئيلاردافلاربع ناحل هركذ رعاهشئكنم غمر فين ىلا لن ايطسم رنا روم ريس ني لش فيصل اب احدا نمد يربصلا مالا لام
 فلا ني عين ن اكو ىلج ادت لاق فر كا ميلوهئرقلا نسمح اولا مالوم زير بسس نب عدرا نيل جرت بيعمل رمال ىف
 اولد واشلا ناصنالا رابع لق عل دككم ىف ىلاعنلا لض اهلا لا لة نعاهل اريل ا سم اء صائب زال طارح قر كدت اكدما قت ثسدحل و

 تان عضم ثور فن ربح او نع اصح دش اوف ديف كيرص لكن معن ا نم مهن يرد ١ نثر /الا:ةفيفعدب ا فلذكو تلذ كرطيدلا ثدحلا
 نيياصوبغل اورد | نيو ىف بتل او ةنطف مو ار ميسر فود هك اب مهر عار ديقس نمل شعيل | عب“ مرعب ادففلا نم رسب ىلا

 ..رقلعل يشل الار ارقن نم مباصاو ري اولا نم مرر عشا ور نير اربد سابع نير وعسر اربع داقاد لع رعاياضقب إلخ ار

 ردإ و ىلا مرر نتساما .الوبردهلو بريد اربعد ادهسالا كب نرسمد حرر شسو ىل السلا زر يمعر ةررسب» ىلا ليبكر م نإ رمد دب نير وسال ا و
 نبيل رداج او رانار ثار ثرعرمالا_ييادسد الل ىرتفلا د ةياررلا لع مائل انها و ميو منشد ا نشر ن السيل نير متر لكل ١ نيم

 | رم راهبلع اج زو ار رحرشو | داع | رهف د ئارانحضو تايادر مباح“ عرج ارب كيم اند ظني الا ةرميسلا ننصض ف [شلاربحص سارعو ىرديإو مالا لاقل كمل داب مدس ابا نم لاندا سياف نم لس هب بيع رثلارثع نيدلا ن اكرل ليد اى لل
 بانل ذا الثا. :ةفيقح تش ناو ددط نمرثبكم يريد ا عفن ضهر لا تاون اسو برولار نشا أ ارترفنو ايل ال د دارا صا ىف

 ' . ا” جاك ايلا شم | مماانرلز اكو ره فتن رراألا
 اولاد نيب ارلاو ةباعصلا ىلع :.فرثم امرثكا باولال 1 لع نيترعرانسالا ماما ين عر انثألا! بانت يلف“ | ء لإ ٠
 داماك املا ةنسملا ةيطرطلا مقفل (لاسل | لغد ريدهل ١ نب اهذذ نلت لاسم لع نعم ل ثيل !رخآ لصف
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 رت لالش مرعي لكنك عسب للا سس ظ
 ل ناكل نراك نكي عا ميك 0 0 بتال هيب اال د ضار قسمان بيو اه جرن

 اوال وثوب اذا ايل اد ثمر و نادينا رام نر يور كنب اق كمال لمار عضو لالا رتل الما نيبارإ ل

 كير اال يفو ب كا يصار لغو نمو
 هاوس «...ر تافالبلا ع ةظونرلا اناا

 ل رار فور ”

 تيطعابا نا مب اعمر نذر: ىلا ها و ا يي 5
 و بدرس : الاء

باطلا ديالا كر نمو فتن يور انيئايفو نعل نئارابكو
 ويلف ل ار نكد ارؤالريبولط بار عرس, ٠ ٠.٠١ م دل ةرهأب ت

 1 ا 0 ب انباع ةفيعل اشو رخل نفسر لا بت رفا رانيا 1

م0٠ تمدد هبال اتكسر ران لاا را نيل »ثد بتل يظر ريئاملا اهب
 نا (السالا ضن زم يشب 

 از نابزلاالار جرم وير وبسس شم لاق غاي دا نرش نسا راي
ل :نرقامك ةروزم باح شان كرجحار هلا انا درك امر نا

 تلا بل اه يف ترزك ت ااكعروزي رعاوإا نا
 1 هر .:

 ذل لاقت... عود راف االله مالا دا نرش انين ارنسرتل ل ارتهالا
 0 ا ا وي و ار اندقلد هيتزاد نيرابكا تفيطلا باعضا نه نا“ ساو. عاى

 اصروقشلا | نورك ىرؤنلا نايف عيه ام ىعر لاو( 0 سي اعلا ا سر وا

 زا ندرعلا تار كاسر لن رو و ل ير اعلي مالا زي فنعم كر عفت ار لئلاىرلاو ظلال ير

 فل لت وو رزفلو نيرخال ارك اشم نيدو لع خا ىف السر ف ئنحافصل لفت
 ر بلولا ثبإ را نازل فاس

 - لئاسرلا نم امر يف لوكا مراصلااو هيغل
 لا 05

ا فيصل الضر يور لزيارتك رع لاب نا خا [] صر
 لالالالا ةادرلا يبن همس الدانع لع الو از

 لاثز وردا فيولا ازرق بارلال عيت الار .

 جسم رمال فل فيضع اب انعم ضرع
 7 يك وال عي

تعم ع ضمك لاو لوقل ىعشلا تروس | لاو خلارشم نم
 مانو اكددو نشا رب اصلا نم تاءسلك ا ر قضت حاير لاند اطع 

 لاباس بنل ل ةيرعشب الما يصر انا وتامر راب و 1

ن لمار ع امالاو عاملا وراعالاو ثيركل ا امل اوحا
 رلوبلا ىقث ارو منه ثيم ناملادخ و هرقل نا شعيل ا(مالا نر نيل ا نم 

اولا ل لح, ارنب نا يفسد قينعا) تعمل ال اهذسصل اريد ادبظ ىلا نمب شان عرعر
 راو نك دب د/اسسرنم عاما دم

ط الار اكرائبار ىماشلاب ءنركلار زا ار ارع خو
لع ة ادا 0 .ارقلرسقل يف نم انرشاو امر قال

 دالرولا اواسائد ابسذ باكر اك زباصر ب

 نيمار نيينركا تبن اونا ريعس نم يكرر اكرمزلاو ربك با
 ورد كذو هرصع مار ضو آيل ريك كل اناماكاانخار

ث ئدصرص اعمر يار ثرعملا نم وزين ابث لزفل كورلا نا نهاشلا
 الد ربت فس ترمى ع ار تايذد نال انبدح هريغرعم ن اكو ناال

 | || ناسا اد زن ازرج اولا نبدا »2 ازرخ ادق لفل ةفينعولا زرنا لولا ب انوي انك باد داما ىف للشأن

يل نم خامس اوراج الار ثيل لم هرلع :زرصلا ورب ن | لس ىلا
 فرمزثالا نفل خ[علصمن ار اوربت ربل ةاقلاو ر

 0ايام هطقنمر ماس م يجبر بالا ترا عرزرلا ثيدحل اردتم الاى ثلا عزل لع زلط

 اكرئاد خان مولع سد ا لص رّسلا لوس ثمدكل ف ةرمو ان ثالاان/ل زفر ثر ملئ دا لص طرا لوسي نع ذا اهثر اسرث ل وق بانك نع

 لال ند مزراب كوكادخشيدص ل كدر ثيد نم مز ظتفاو كقوة الوب كثر لو |
مو" هفوة قلالا فرم كدر نيزرلالا ثيحل ابار ل قاطالار ذعر ب تكا ل ياك ان ( رعد |ريلكت وقوملاو

 تيدر اما" ن

 | || دث نخا عاصف بمازب نوقع اين اهلل رز اي ورمل والاب ثدوقملا نر مج ى اسارخر امن الافرع نرليل رتل وع ورا ىلع

 | || قتعاوب اب ىلالا ماشا الو ايون ال فمرلى ا سس بكري مو تفرط اذ بمرور سنن ناس هراثأ لراز ارح [امالا نإ ل ايف ترا

 برلا ع يضم كور, نم ايل | قدح أر عيضوم ىف قمل ىلإ نمار كررّتلا ب سرير كرو عي اوم مالا ليزرلا كفر لوثر ل وتل ها عض رم

ني إير قرمو فر ىلا ل وثوم خ اننبو هرخأق رك د ىب انرثاوا ىف [معرنا اوطنقسضو)لسرهو | يت هوا كاكا امون منش ا نعالوا بالا
 ا ا

الصم لود ثيذغانوا نال لوقنانو ناش اذا عر
 ظ النا كاب نش ريدة ثبت ميد 

 الع نالزقل د ار امص اغا اهيل هريغ ىلا ع نالرعب الو دربي امل اون وصلا نم وريطو اممم لرثالل نادي لا راه اريج مل او تفرع

لكن لقا امباربا لاقت لشن | نمل (وضِرلا باي ىغرلا اداب اكد !ىرثا ورك
 ظ اور لا ثريا ةلزشكو/و رو طول رع بحر اهتاحزل 

 , || بايه اًناوما عدلا ىض نوع ل ا لوئربو درضرل ايلف كنا زين االا لاع ىلع رو ضو ديل ىف ىثإإر ازيبز غاناخساد ميار الث

 / || امير ل ب ةفيطحاب | تعمرريجل ام رام العر يل اق رعتت مزين ايوا هراؤطلا صنف فمما نكيراشلا صب ليززْل ا /وضولار هد كولا عرش

 "ل يطر لاق نع لاو ةيفاهتسا لنعرف ثد انادعا يرعبلا نك لو ضأن زييدربكل ا لصا ترام ابا مو كرافقلا تدعم

شل وعلا تلص مل قنا تار تلشفا تثولارغأل ن اكازا ندر
 انت هرغآن اكاذاىح ةولصلا تلت بلا تتر لع انا ت

 ندا لعنو ةرلصتنقو لكن اضن اهمارخألا ثيدح زان اكوا ذيبزغان نول ان عرضت اشعلاد بعمل تدعو تدشن

فيذع ىل لوثر دابئارثا مايا ىنممت قشرو او لشعر نر اهيل يدر خا
 | ميو لاق ميعرن ىلع عر ريما ثرك لد لرتسا وا 

تيرعق تقرال نك زا راضنلا لان يلبا نع مالا ىرث لبا انما باب ىف كسس عل ارلازمغان ثيل
  مهكالات اانا ماي تقو 
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 اك ا يطول لاقرب تاصر ةودصركت نول تاضوقو تلتف ا كلو عتداز نانا دينيا يد اهنا اضف بوكر اذه فان اتسلد
 زمن ىلا لول ومو ئادنا كلر ضقش لعن نار لعلال نا ىزن نار ادرمجل ات اهزاالد درعأرل لام نازل ملكت نزلا ناز ط4
 لذا روس نبا لوقب زان انسلو رب لا)'ل اسم مال يفو لرد ىنيروعس ني امد فيس ىرر مرقلا مهل ليرلاب اب ف شم لزاسلا
 درتركر نب ايلعجي# عار اذا ريدي رب نمط ن يق مطتلا لالا زان سلو لع ن اينئابلا لمصر م ١ مرق ةئاللاو كازا لوقف انكر

 فراك الار نارئالاد كربيد كي تمام الد ناد ا رخب ةالصلا اءا و نييتيكرلا تحرعلاما جرم هرتبلر ونت ال برلا يبا كرز نك
 ىع الر تمر نع هرب ى در معا ةفلص ىف لوقو مد عاج ارلصرت ملا نال ةماذ الا كرت نب ضنا كري نز ريب مد ةرلصلا ماا ناب
 نا اهلا ف ةالصلا بابه دس عبلالارعا طلع لال وقر مد يووعس: نب عين مانيلا بحار زخان بو لاق مب فيصل لاف د ملل
 مدرج ثم اجرام ماتم نال يف لري ملام قاطلا لاحم وفي نااسساب كرنالن نحب ادري اق نيم ندا ناطلا داي نأ مقيم ميد ميتال
 ْ زنولازبيزغان انه ريح اق ضدالث زول ملد حلالا لاننا ميامبإ نعام رقي ارو رولا باي اللمس نانا مصا:نفينص الإ لرثد مدي

 ين ةؤينصلا لوقو مو .بيقت قر ثلا ارا نعو | لوزتت لح فصتتت را عفت ت قمم علف نبع ةراصلا اهي درك اسالا لاحلى
 لم لاو لكى ع اقل لاثازلو ةركّرملا ءزسلا نموا بر لذ نم بيرقرا بجارادشلا ردم رثولا نالا لرشريازنر وما رتلا

 لير مصير كرخا كراميل فيض دير مس !لرتر بكل ان مب اببارث لرجل لان جسما ىف و بو ناذنالا عمك نيئباب ىف !"لسم ئياملا |[
 نع الصنم لسا اب ف ءطعصر شالا ىلا لق نالع ىذا مابا لورق نثك ار سا عفشع لإ لوقويدانيلا بح | ( معلا ©
 بلل لصيف نيصلا كردي ئفح تيم ىلع ناكر | ميزان اسف ورح لانو تسشيل نار ع نع علق عولر مقل رو هسا ضر اذا ل اميل
 يل الرقومو لعل نااانرج او اميز ك اذاكر نزع انبو لاق ماهر فرم هر زل هارراكرلا سعرا نر ةركيالإ ا ثرجكم يل لونسا مك دما رت اذا نتن
 ل قر ىلا زولص ون ل سعر مادالاو هوبا مولر بما لاي لعرلا ىف ماربإ لام ب ايلا كك ىل لسمو شك داوم و ها في
 وكر ل ردا نماذمبز هان اسلو :فينعىلا لوقو مو ريحل از" نينعكر عرف ماي ماد الا لسا ذاذ رمت ميسر نجم مم الص مهن“
 نس وكلام نب سلا نه دسبل درك ءارصا وربط نمر ايلا تداهم كلر بدال را لعل اسرلج ميكر دا كار اكرخااببلا ناد ا تبا ل
 ةولصل و لدملا ريل عرلا ب اب فر شك ىلاثلاربل ابنا رار سري زين يدوسالا و سيق نب :لضلعوررمب نس الفاو بيس ا ندر
 قح سري الو سرب حيال و لضرلا ىلع م يرسب برطملالو رجم الو مئالص وك قمن ا رش نك ا اريح لاو" ثيحرفل ار ةير/ لبا باركر
 ةالصل ا لاا حيطفما ىل من لئملحراباب ف طع ر شك ث ل اننا مسا مر طولا راعإ كلر: نفمتسأ اذار دوو ارعل ذم جركل نإ نقيتسم
 مع ورش هاو ر كوع! بيسم ا نير يعس لوفي زان انككو ادنم/ زمان امل ربل ام“ بطخي ممالد و نط اعلا تم [لسل ارب ىل اذ مم نأ
 روق (الا فلخ سلك رإ مبربا لام انعم بابلا كلذ يشع عاريا ئالصلا لزم زنيطخم اذهان رئي رض لاذ" كروت الذ هرم ا
 4 مصااضين نك منا“. راطكل وفل درو اق" اع لاقى ف':مؤينولا ىلاق هاذا /اط لا ميزجرل لاذ( الا ملسصولا لن رعي م/رششلا
 ناك نان ة يطع مارماىف ىور لالببا”يررو يدعلا لراشلا حج درخ بابل [نكصر شمس مالا ملف انف نرد ىصرر نع داش اباكدر
 ساما راب ىف اير شم يأس ا دما وين ىلإ لوقو قرا زوجا الا كلذ ىف نيترزت اندحج ال ل امن غلا رحل ىف جدر لا ل / اضل صب
 ةالص نير رعس نبا ل قلزخإب ناك كل د ازببز غاي .دفطعولا نكمل ذاب بر لات مح "يلاط ىلإ نب قعر ا ريئاكرر نيرشلا مايا
 الرجس نمل نا مياربا نك #أص يفر وجبلا بابل طك ر شع عل املا عا عقب مكر معلا نر بحير لا مر نمرععلا المض ى ا :ةذرع مول فلا
 جيس !لصدتلا لوس نعاور كزلا ثمر ابان اميتروهجلا كن اذلك بح ل اذ تع بل نكي مل نا روعس ني ير اربع نع تع

 عر مشلاهثا ين كدر [ءالم سلك يبل اضلا مدر ف رمل باب فر شم نهارا نكد ا ىكر فريح ىل !لوقو برو هرعب لات مورس هاو وما ْ

 تعب انفارعما ةغيفح ىلا لق يور تشْناع تلعن اكو |هشلا عم فصل | طسسو يف تم اذ' تلعذ ن ان ةّزرملا م "أك اانبججل اللا م امم اما ظ
 به رو لم امي اهيلعر ع ناازدلا بحار انت د اشن فيكس لجل از ةرلصلا ىف سلك مما ىف ميياربا نع !ذثص بابلا كك ىف
 مهما لصولا ناانخليرلل ةررفلابر حلاءاو لا مدل ف فدرعم اثير اب ىور يذرسكلا ب اب طلع نورشعلا ءيكلا بام

 بإب ىف ام نورشعلاداكر ايلا خلا ارقلاب اهينركا) نا انبلا بحار :نرللاب هلا ايفر كبل اط ىلا يولع نا نفل دابة قلاب |
 لوفي وريح اث متارما لصرلا لس نا زوكيإل فيبر ل ١ لاق زول اامجررن اهلل للا” اصرلا عم ترن ةزرملا ىف مب ابا نع ل را |
 دو جا ىف اذ رفا باب ف اورسعل ار ىف اهل ١ زيا انبحا درزن ناد لكو بو نارا لفل يركو دلل ةرع ال لعرلا ن ازا فر ل |

 دم ثلا املا وما احا ىف ارقدنا متازهنب لونا نع نمل ذر قاف تشن اورمحم ل اذ'ى ب تكل ريل ام احلا ف قارقلا نعم معيباربا تلأس
 عبو عسل ىزل ا ىلع اهنالز لان, جيرو فل العر ضرقا لر ف مياربا نع ميلا لطرد طفل او بسزلا اك باب داو كررشعلا
 عورلا لعب ال ةؤيزصولا لام ا تاكز باب هلمم نررثعلار عئارلارمإ ىنم امل م اكاربغس نا اممجاص ىلع امير كاذب ان نمل ورجل اذا
 عاص فص :نغيصرلا لا طفلا اك باب ف هامع نورثعلاو سئل مصإ ةاكولا نم حرزلا لعقلن اب اساب كر الن نمار ةاكزلا نم
 مرارا اور رمل لاقل اوتل | با ورلا ل 15 2و نوريصلاو راسا ما بمر نم تاصالا زم لقانلوق ىف اد زبك بز نع

 ً 7 | نينار ليا ةقادص نم ئنمال ترفكل اق | موري صولا نع ال «نارص لبا لس لن نلقى ايار فيطولا زي ركل 7
 ا ار فينعرلا غاي ناك ازمبو مارب رنا يار ررجل لاق عيرزلا جال باب ىف هلم كررثعلار علاش ا معا يرى ثيرص هرمي هاو
 ننزل ار ”فينصولا زم اين اك كاذب رحل اقر قبلا زكر باب ىف هثص نورّسعلاو نم اننا رص تادزعت )ل يلف ايل وق
 انسبل ركل ات ةبوكل 15 رتل و فارطل ١ بابا 2كم نورثعد او عيسارلا الا نيس قنا غلب قس نير الا ىلع ةد ايزلا ل سيلن
 ةطيالا دف يردك ارذمب دريح لاذ: ذرب ةارلصلا باي ف هد نر |لس | وع ارثيلا صر قبرص ىلإ لق ويد لقي م ما از ١ اسس اياذسلٍا كل
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 يدر مومو لبا عقاد ناب اب ىف قص نر لثلاو داملا ملا نت (ناو نا ذاب اعين اجلك اءالا عم ابيلععل انكسر ف ابيل اناني و
 اهل وفلاو لوفلاا زيان اساور ل از 'لباف'ن ه جرا يياهو هج نم قفبلار صب مو وف ت اذ نم ضيفي رعب حماس اذا لاق ارم نإ رز ب
 ار ”ؤيطع ىلا لوق بكل 6 لبابا ثلا يكدر ف ًارهار بيجل ارو جدني ل جرلا باب كنص نوثالثل اد لالا صا نابع نا ثلاث
 نئباب ل كلمم نر الثئار ثا اثنا عا قران تءاش ناو عمتيمانا ثءاشمدلاف ثارمارخبن ييعلاو برم ةلزشموز لئمال اب كاك ريدا لاثا_ ندع ل غلا بكاريع ناهم'ببعلا هب لصرلا ناكن او ةفينصرلا لاقام لفلان بيعل اهي ةرملا تناك نا انما
 كرار عيارلاو# ١امتدعيف هرثع ابهر اهقلطاز) رن انلكو اذهب غان انسلرربح لاق مم اربا ماين كرر اهلط مث ايرع يف ةارما تدل
 نا لبث اهقلطاذا نالوا مب ما انشسلو زيا طنط ىلإ لقب دبل اذ م مياربا راي ىو د ةقلطم دا علمت تردز/ ناب اب لص
 , اورد زاك با » حابر ىلا نيراطعد ىرصبلا نحن لوقو امنع نم نعل , لخسو اهيل ةعرالو نارصلا فصلرلع ارلث اهب لي
 هؤيذع ىل!ل زويد ذضانا نيب لاق مارا شايف ىرر أ ملول ف جوزتن باب ل شم كول المش او سنان اما ىنحا نأ مب
 مارب لوقو بو ناطر بانل 2 لاماد ان الط كد: يلب ثم رمل تما (السالا نع حروزلا ترا لاق فن اباانل اف ةرصا لص لالا
 مادبا لع [ر فيس ىلا ل وذ لااد لافلام اق ثئ نعيم د كايف ىدد ابرار مك تيد كبس اب ف ككم كو الملاو ”داسلا مها
 نئينورد ةيذاملد بج لوا تابت ةمالا باب ىف هلص نوُث شل ار عباسلا صاازل وثوب كسا لاش نار ألا اًسن ا لام لكل ارعا ىف
 ل لرتوورذ قرير ملا ترززشلا ني يسيل يد لصيد ا لور ثمره خان اذهكو اديه, ان انسي اقامت الط ابني لاق ثا مارا
 .رشسلل ال١ نالط انل أ ف اءار ةفينعول ذي ك اكبدربحل اذ مارا مي ىور ةرعلا د نالطلا باب ف لص كن الشار نا امن ادم !مضينك
 زنا ررئاكو د يلا تصحر م 2 ًارما تجوز مل لل ن مب اب ف هلم نار الملاو عال طار اس قو !لالبلا ٍةرْغ ىف ول ةرصار قيلت
 ىلع بارت هين رد تحوز قصر لعل مر حرار مل نيلط نئساب ىف دام نوجادالا صان ةريرمىل اد ندي نب نبل عو بع نب ىل او لن ٠ ها ّ . 5 : ا رس / ؤاومو بلاط ىلا نبع ع لت مو يسم يبل اذ اان الط نم فبل ملئ ىبل از زق ىف اء اد "ةفينصولا رخام ناك امي رحل اد (/ ساب نأ
 ىف هم نونلالاوىر اهلا مدا فمضى ا ل رث دبع ملول ىازلوالا لوقلا نما بج وبدر ان ىلع وق وريح لاق اهتم اكد
 تاو قلص نوعلر الار الامة علال يلع لوطي نارا اب عضم تل امل كر اسس د ريحت اذ مي ]ربا لا مهب ىو د قلل | نين رك ام باب
 لوفلرريكل ات ُ اءووعس' نبا طل و زاجملا لبا كلر كر انيس داري( ناري زيونرورمالا راي اكدر نااطوب يال تعيهوري نا لاف نأ
 :ارازنابث ىدر مارت تنا تزرمال لاقن باب ى ذل نركب الاد ثلالا صا:ةفيبصىلالرث ايد صار ارسص [مل اكرر و صان دوعس نرش اربع

 زاب ةرعار ىث صار ىول ناد ىوأ اربأ نالطلا ىو ناد مفرط ى لإ لوث ف اءاررم ل اد انبصرب لل امدمد ةرصار ىإ نالطلا رن نال ام ملا
 هكر ن د لوع ومو نيجي انالط نيم اوربع از لش قتل لحضل ثالث امال ىف ناد نم اب ةرعار ى جحر ةرصاد اكول ناد
 41 نوعنرالا عيارلا لا ناب ةرعار ىلِنسم| يف نار نأ اب ةرعار ىبل ادع مد انالط ىول ناو إلا ,اليالاب تمباب اهبرقلالربل ا ةعلرا

 جرزلا ىون اى بث اهبل ترامخانان كدب كرعااما لاثاذ ١انلو قى اءادرمص اذ ميز اب مو مي امانا مي ىور كدي كرهاد دابا باب
 قل دلع لب انهار حل اث كل ابلاط ىلا نب ىلغ رات الخد تيان نر يزن ين كود ة9لص بابلا | رب ل نوتلرالاو سلا لاق اررغملا
 ةدعاو ىلاههقلترانخ ارنا ةر وكل وفيا” ذخاو ان” اتامتو ذ ترام ااذ امن |! ردوعسم نبا ورك ل وقل مبيد لص بلا نع تور
 نامل اد كلذ نعم باربا تلو امل اذ" مبارارئابف كرر ءاليالا باب ىف لكم نرقلالا سواسلا ب:فشع ىلا لون مو اضن | ىو
 رار ءاليالا بابن كلم نوثمالاد عباس اما ءايياربلافن' دك نع ”ةفيطصاي) تش روحو اد !.اليا ناكل نارراو ءاليا كاكيث ا
 لاؤوعشنارداو لوقبل (ق زان نيلرقلا ى اب ةغيشصىلال تاثر لا مكى عشا نع كدر مارب ذغان انس در لامن ال الا مي قالطل ا لاق
 لك يسرب اذ مك لصفم باطخملا نرمي تا مني ى در اهكاوملا د قرولا لبا لئب حيا, د تن ايرلا باب ىف شك ك رخل رالاو نم سا وما زتانربورمج
 مار ازئاب ىرر ا صرعاو ثم ناسلالا ف كاكا يد ب اب ف نل رحل ال او عيت املا رع ارسانرل او (/اررلاد لبال اب كلر“ نضمن اي ةفعإل ا ناكو زان

 لاؤسبسل !لوسر ثرى لهل رس والسن لوم ارهلارس نم ناك زر او لص الا اهصيلا نكران برتةفيطعال اذ اين اكد كا ذرب لاق 0
 ىرر لامقلابف عاطتسلالام باب أ ١1م كوسم هت اذهان بر لاث تباب نرديزد ىرعشلا ىرم ىل او تمس نب ةر طلاع الر موس

 ىرر الص بايلا لو ىف نوما كرام! ارلصن مرحا ةرصاولصخلالارغغانرلك ازيد محل اذ مث زي اصر هن الثا معلا ميا رين
 لوف وموو فلا يعن السا عفرم عي حالسيخل مرطعا ذا ٌةرححار لص الااضيل ا نما نو ةفييص رب ازاي ناكرلك ا زييدرحملاق مل ميلا
 اتناعارحر رمل يد 9 اي ىف نو او قاما البا ثلقامل ب نك باولا عيسي سرت رك مو ثسرا ىلا ل نركز بابلاارن ىلرما انتر فسوا ىف |

 داو لل امرلاد ءاشلا تاعارجف ير شو تبا ني زودرحس ديد ادم لوق نم نيل بحا بلاط ىلا نب لكل رف مب ار للا“ نر لع يف ىررر طلسم
 ريبجل | تاعارت ب اب ىل ذم نلوم و تلال لاصرلا تاصارت ن ث فيلا ئثر |سل | تاصارت,ل رغب بلاط ىلا نيىفع نار خان ممر او لكل فب

 نرسل علارلارما تمن نمر ولا عقار قطر كن نلوم ةفيصول ازغاب ناكأ يبث لاق م ٠# يت شع ف صن هلا نسف ماريا اكرر
 5 رماد ارنزاباب ف وضم او سمائل زا ةرعاو :صخ لالا زخان بو ءؤيذحرفازمخار ناكل كازييد لاذ لم بارإ نك ور شكت بايلاازب ف
 شم و لاس نأ ب ىل طقم كوسم او وأسلم ا ادب زهاب امسلو ريخ ل ان (السالا نع ترئرااز 6 ارملا ليش لاول ارنا كدر اه

 داوريف لفن مياب خف طشام نورد عباس ام ي كلر ووتس نبا لاا اهيزخاو مرج ووعسم ناب نحو فنار ع كدر ذايلو الا
 نبال سف نم خان دور يح اق لاءىف يده ا نكلو صامت نيالا نيبو بالا سنبل ليج ن ياعم لاقل نفنر عمان مرعي ىور برقا

 ) ل 9 ' انا عني ه 8 3 -

 علو عجانلا لا صامت هريب يبد ريعلا نيل وبرز ان نسل لا م ارارثادر بابل اخف لئن نوساو نماثل | ب لق
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 هديت

 دك خيال لاقل داندما نزتتدا مكس اذان هريفوا م عما ىذا م لإ هن نا لاثثمياربا نفك ردهرلا نع افنسألا ب ناعنلا باب
 (/ز در ارلولا مز داهم الب لام يطي مناير قي لصراو مرارا نادر بابان ل انكم ن يبل مارك انكي ذ كو ل نامل امهالا فت
 "لامار يطني اا ل كك مل ةرمزف ثا » ايار مرد اه ال حداد هاه مغ يرث ذعار ةلصحن لالا نقر فينصال لتلك
 راسك ناك ةصار لصخملالا ”طشنص للون رك رمح لانا #لا تاغلا برطلام سرفر اشو مبا ل اهو نوتسلاو ىراحلا معامل ا نص
 ل انابلملا' لب اب تيس امانا املا ني تالا ل م/ءارإ نار ر إلا امكن زن ءب ابى ادشم نوتسلار ل نل للاولاد كرو :

 ثا اددد باب ىل.!ذأم نرتسلار كل هذا مطارد ايفان ىلع فرع بنل ىل ماد فيصل لاونج اين عست تاكا بسم ني
 3 سان ام فزفلارمالا ةفينص لا ل قركا ذود لاثازنك ١ لتقلابرورحلا ترو لَشلا اهضندورحلا تعض اذا لان مب ارب نم ىو ر لسا
 ىف دركس نارا ىوررل ار فعلا باب طلسم نوتسلار عارلا ع لانش قار رحل ردي ىلا ناو قل لن زقلارص برين سل
 كدر كم تكرم الا باي نرتسلاد ماكل ا هءا بلاط ىلا نب الظل زف ذخان لا مك ,ةئغلا نم امين لي يدل الع ىلا ني لل نعب رزبلا نفل
 دم باب ى اللص نوثسلاو نوال ملا كااددسلا الا يقل رحل ةرعار ةلصت لال لوقو ويصل لوك ارب لا غرس نيس اربع ا هي
 ماسر ناالا ةقلسلا] اهنص نمل طن راسا عطقا ذا رنا انا نسسلو ريك تنمو قرارلا حطت ل نارا نعى در قرمرا نرطلا علت نم
 "يي ااكرايصلالا روثسى ار رار ررلا لانا ى در الص بابلاارزب ىف نوثسلا ر عل [ارما ذيج ىل ار ىعشلا ماي لوفؤم اهب لير منع

 لام م ةفينتلا لرقومد عديد ار فيل سنص تكي نكن د ترس مل لول ن امو ينل لفن نك اور اند يبست مم ل لافنال لت
 ركع عا طال عطشل ل .نغينص ول! ازد عطف نا ع البا نع يال ارص بابا اًللعسم نروتسلا ر نم نا فرن ىل و نع ىدرت لسمو زو اهلا

 ىف الكس نرثسلا عما حان ظرمر معطل الن انين طبرم ثا ا سابعا نع نفط دريم لا ارش ثرحب ئترملو رز عجل

 بيس ل اكتم نوجا مريول رست مارب فاين انور ىلاف' بائاذناث اهلا ةدامشيرذحا لانا ىصشل ارث ايف ىرروورحملا ةدامستباب

 اطرس نيبجرا غلبتال ورش كلذ ريل كر اناناس ا و ورع كر الو :نفعو ا خاب اكازسر ملا" حرش نايف ىورروزلا ة داس

 لفل نير بحل انو درج الخ ئشملكى أ ةماص ل اهرلا عمر اننا ةرامش لاذ مباربا نم ىر رد اشلا ةوامسباب ف للشاص كوهنسلاو ىداك
 1 لالبخسملا ىلع قالا اربي اكد اميلربا نكن الاب ف !اشم ع وعبسما  ن اذذ | فيصل لوقو مر ص اضفلاو دودج الغ |
 نوع كو تلال! ملا نب مار لعرو ا نير ةراشمال !ل المتسملالع فنا لاقل فرط لا ناك هس الرع تناك اخ اناس و رح لات
 اوقفلا للاب. نع ن اببصلا راش امىرعا نيل الازبا:لكاذبو رحل از ث الوطم حينا ىرر ن ايدصلا د امش باب ىف ااذص
 ب ةظيطع ل! ل روب كلذ و :نكخمرملا و نسما ل اهرلا تعرب م فصفنلا لغد اذللا تاهارحى رخال ”دصتتلاو هرغ نإ افلا
 نلاص ا :بيمولا ىماص نح د اذهب مان اسم دريل ان" مارال اجور تهل ابد ايامصول اب ىصرإ لحرلا باب ىف الكمم ن وعبسلاو عي ارا
 هليل ل مسرب رشا كود بابل اري ف كرفس سس في ىلإ لوقو بد رصاص يلُشل ب نت ابامسعا د كولر ثدثلا ىل

 لب تيبلا لا ثلا نمي ئربو لك نع شيل ع اان ذل رف ىل ار ةفييصولإ لوقو مو ريض لاو زي اياصول كار تووملا نع رع ثم
 لب كرسي لسرلا ل مم اربا كى ور الشنم ب ايلاازب ىف نوعجسأ لراس صصخ اب اي اهمولا باص ن ايش يفلن اي اراصولا

 ادم ن وعيسو عل اسلا ل ابلغ نيو تمت لك كك « ل ثريرناف انلرق ىف اءار فيططام لا لوقل كارير رمح لاك 0 1# مبردافلا ترمازم

 رهلاراص فن ميرصا ني ااذاو اني رق الار 'ةفيلع ا لل دقو مو ريح لاو مك وسالا نعت ور رهيب امرص | قيحُش ندلعرلا ندب ن وكيرجلا باي
 ل فارجو ربك لل او مك ؤما نين ا نب رصلا ىف مارب نع ىو بايلاازب ىف نيوعبسلاو نم ان | لا كلن ل دفن ىلا نعت ارلذ ليسا .اكأرج

 ةبن'اكم باب ف انام نوعجسما و حبب اننا رفا ناوجسر يد او ىيضنم ل ا عيل مول ع ثاكوا لقا رص ثم نع از ان ذوق ىف ماو "فينك لا
 داعبكو ىلع لون بساكملا ىف فنعم ل اداشبلا بحا ري: لوقو ري لاق ما تبا نيريز رنا رورعس ني يسد اربع ىو اكمل
 أ, ناك د نانا ىف ن اهلدخ مت ارما كرتد تربع عرلا ب اب ىف السم نوف نث ١ دمار ان براغ ان حشو لور "نعول | ل انو وتساب
 هيف ركود ميلا لوقو رف لوقد كيال ا نب !لرق سسك لصف مار ضان نو رحم لان" فضول ا ذغاي ن اللازم لات خل مفمر ز
 لوابملد دما مضرواذا مل زف ىف ذحان هبوب لاق ملحم ارب ا كور نلمس إليا ثار اء ىف !كسم نول ان ار كدا ا ل: اًيقفلا ن المح ا

 مول مب ايان ىرر الهم بابلااري ل نوأ منار امنا ل !لزفن انلكو هير الت تك ىرساياءاد صافن مالا مرد الو

 ربان اكن الو ودمر يد اربع ل وق سايق اريد ميرا مدت: لثمن ثالث لض ور ومن فل امد سيسلا مالل د ثدلا اب نكد ارنا:
 مالا لام ممل ن/ب ابلاارن ىف الهم نو الاد ثيادلا زان بلاط لنيك وذ مير ارم ل معملي قع تاكو مالا عم مالا نم شالا
 م ايبا اىور نيك قرافكب اب ف الكم نرث لاو ع ارلا هرخآىلا ثرب نم م ئاس ملدهلكازاذازلوت ىلا ار فال نيمحال نعني رصغ
 | نائرو يصعم ا يفر زنلا تاب ىف ا!انهو نر الار سهول | ما امير ول مل ارا لس امم اد قرع ار٠.لصخىل الا رص ا' رك زب درت ل اذ

 كلور ناو سر اما الل ذ ن'ل والا ثسدح اغا انو زري ضان اسلو ريب لاذع ةرافكال د عرلن ةرصعم ناي لع نص نا

 بكر لسكواذا بلاط ىلا نب عل وفاز ناك اذهان د رح لام بكر قس وردي لاف مارب نعائرر ثماره لع لثزراب
 ر انه( ع ارا ربك ل نارك ذا اريل نا ممر نيود رسل حدا لير. ل لن نا باب نالت كول م ادعي اسما

 ب اع ثيرص بل كدر خيا ١ ل طرسلا ةراخ ابا لاول نار حس اننا لع مار م نرمالا نإ نر صو سار نبا لوفي زخم ا

 ةدعاو لص ل !ةغنص للالوقدك ذر رق قر ا اريشم ينال سال كلانا ذر لاق ا فرمدس نب
 انئاضيقل ن | لبث امارس ا ىزلا امجينم نا سابإلا ىلا نيشالا ورورلانزاقعلا ةراو لخلل "ننصح ىلإ لزث لكازب و رعمفل

 وريح لاذ ارهضضرم نع ل لا. كرر اللص الضوا ابيع اهبر سو "لس ريش | نم باي ىف نوعششلا | ءايسالا نضوريغكمدزوكإا نر نع ارب
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 2 هل ددمم يم ل

2 
: 

 / هللا ل مب مما كب ازين اناس ربك ل ام ارث الط اهم لاق درئالد عانت تكولملا ف نعيم | ضر ووعس نام ااكد / وع ىلا يم غر جبل "ص نوت واش الهرب تاب م از ومات عدا منك اذان انس مرلدر اجو زوالا 2 كا : 1 0 توسل اهل ١/1 ىريشلا نإ وو رارشلا عقدي 7 سمن ع 00 رشم اع ب تداجب همم ا - اننا عم اييدتوايعو روش تسمم لقال بتر اه نا لفن ذكر اذببذغانانسلو رح لانا ناورماىو_ عسلا "روك اف

 نسمقلا ١ 0 و

 صفاو باد (اعالا عيب ىف اطنالم نوع او ثلاثذا لا نامبلا نيف زمر نوع نم نترلاربع ند بلاطالا ناو نمو باطما كرم |
 2 ا ْ ض 6 - ا اسلرريكل ان بانااب | شا نورا بتلك علاج ثيرك 4
 ذا ىوراص لعرقلا 9 36 مالا اكد دربك وربسلا نوح طفلا د بوزلا ا ياباب ف نع نوم اد جامل

 ما لا 0 0  نلا لضغى رات اولا ىف نا ةضفلا نيرتكاانس ١ نا
 ملا عسل يح تحرر نلف تذيب تروعاذا زجل غن نسل ناك ب ابان كود انلص ل ارا ديالا بيب ف ترتسااد نم اهل | ما اساب كلب ىرث ل سرا د ماس وفاز خان نحيمارلإ لوقب غاي ف يمول ناكر لاكبر م ارا تأذن هي ىابال لامس ادع نمل اسو سوا طرت |ىرر عل لاو ثلا . سر زم ا باب ىف !نثص نوعسا او عيلاسلا ينص ىلا لوقومد 3 0 007 لات نع م اربا نم كرر موف اور افطلا باب ىف نوحستلاو لسكأسلا زا يلع طرت اطر نكي نلرلا نول ءنهفشل از غانا 00 را قرولاب رولا لاث لشم اب ه/ ل انرد المر لينال
 رصا ملام ارلالع | ءابزت داساي نرفلادك ىزنإإ وز غان امسلو «قئبص لا لوث از ريح لاذ رطل منا للابع نب ارنا كدد 'نابلاد ئابسلا من نيؤركي باب ف ١م "نامل مجلي لوقل :فيذصولإ لام" فلض اذ اها ةالرن ذي اكد اذهب اناس ربل ان ١ نيم :ةالرث سفن وكر نكي | لاز مبارب انور ةقيقعلاو نانا 7 1//ث ناب االسم نوعستلا از عمم امل | فدع ىلإ لوفد
 بيزا هكا باب ى ةئار وم الملا تين ىلا لوقو مد .ل قلو هال بالا, لطلا نم بريل كارل ىقيالد اذهب د ان انسلو ريحت لاق ا ب اللكا نبال تيد د الكمر هعلار خيطبلا يردن بإب ىف تئاملاو نانمالا صا ييسم ا ةيمشلا لقا ا لك اباساال اذهب زان اغسلورح لاق # لك ورك اذ" نقف م زان ىجلن د ىنل لكل يري ىذلا ىف مبا ناكر اكشلص بالا ريص باب ال اررصارلا
 ناعم اح اهب لمس ارك لالا نمرثكا ”عرنر مارابخ الاول العل اني اهل فلك لئاسما .رتشم اول او نيل زل اد باحصلا ل دؤوب اوكا باربالا ىلع يمرامالا باكر مقل ام تنرعرت اهل | صر وعسم نب او ىلا مرارا لو نح حرجا هنا لاف ناك درو قرعملل اراب نيب ميل ١ ن ارفيب ن يع انارابكو ةباحصلا نم ميرو ةرمر باد ساي نب ا درع نياد بلاط اا د دوس ني دورا يشم ىجشلاو مسارب )ناجي فيول لاذ لّسسم عب راوتلام كد بانا نم تن ازرع مسسرفلا نيد لاب مال سافل ىز نكد اذهب زغان انسلو ةفينصلل لوقو محملا م رع شاور !هلص نار رئيذل | باب ىف ::ءاماو ةجئرالا زلال اهرلل "فل اي :ةيلحلا نم شل لو ديدحلاو بيس ذل اب فضلا اجلا )ربحا ديدص نم ماب معاحغناكم يابا كور اشم ريع اد
 بسزاىلاارجتب ىصلا لانا نرخ اذار ايش ملاذا او بارزه رصصا مر اعف اد مبا ولا تقف اءاذ اذ نب اصلا لارقا ىف ارب 1 ميرا | صمد ا لوسي نخ ثمر اهالا ثر اًصناز | نهرفمملار اعل ( قيرط ناك اربب ل ومش ابك عوفر ا تمد امالا نه نرثوم ا نث ارا
 حرماكم زل وا ريتا الند رك, كل مان ءارقشلا د انزحا نيب انذ اد ةباجصلا ارق نم احتل ار ممر يافا نيرا مدع مرقم ميعاوقو مصاب رع مجرما بابساد جيير او وجو ضل ع ارش |نصعملارثأ نكرم | نوعي اننا تلمح ادخاف مث* ا” اريكمبل
 رث لوم م تس اجك | ىرؤلاو باول الاب اطرملا بيت ىف لا نيل الا لسلام مر عرس ا صر :ضيطعولا مهكر ام مارب
 امنا نارلع زب رعب ليل اربكن ع ينصر ارشار.م ا عماو ىف را قالا ثعاكد ل مان باركتا نمر عا باد الكرت ما كللادن /والاندصتو نم ولا نعمك نبدا دم انبعاث ةفينول خا لارج زل .يناغابا نيكي كلارك نع لا غرتصول نرخ لاقرب ب ابل ايس اكب ارصلا طقس اكرنعو زا عزت نسي نب كلاما ازندع ل نر اهبسوركي ير ل صلا راهم ار ىف الكوري نب كلاب اممم عب اننا زل نارك يرسل ادبخ نحل رارمما نير مل ادب ارنا لايادمج باهل اب ىف !"شسم اببس نم هلا زا عاملا نب وقدي نعكرابملا نريد ادب نمد لص بابلا زي فايس عباسلا» 4 ابند نيدر نما اياب (ةبر/ ل تريح الفم ةالصلا علفلاب باب لامس لراس ا خلا دان نع ديب درع ف نمر يعس انريجا لادم ام بابلاا ذب ىف امم نس اا 2 اكريلا نحل نم ل اع نب فرابملا نيد اذ رتالص نمش ندب م باب ىف اهزم عيارلا الا ميمي نرش ىلا نع د خل اجلا لارترحص ططمص ارعاق ةالصلا باب ىف اهزم ثلا الا ا عنان نع نما نيكل اني الاو لطم ضير فن بابا أما لاذ اني يبين ددايلا ىا زب نيب بول ارضا ائرجح للص ضئالاوهضامتسملا لح بابا اهم سنسيلا بيا ا دا فلعل مالا بمزملا ري "بارت نم ةطاحم بارلإ ف طوس نايل ٠ ةفينص اري نب كد نادم درا بسم ااا بالا باتما سصخا صن ,تنك كلر نع نر الا اعلا ب حرصا | رلزعالا نيعب انف و ةياحصما لاوقا نم اًببَشس لير و نيش رن ةباوصعلا نم قد وسم انعلا ني عيت نعم ىف ةريشسى ا ننريرب هزات مم نصم ىف ى اهيا مالا نب نآنزادب
 ناو نصل يطل يف مغ لعن ب بؤ شا دالا لا جابر ملا نيداطع نص وغني كلا ازرق طلسم قولا بس بلا ىف شادلا دنس نم ديبالا عمات ىلا ب نر بغسل ل ا]!لعفلا ل نعاس اهالنسو احم في ارا اندم رلوقي رمال ىئر/ب اربالاويمس مفينع 1 لرقر د انترص لاق انو لبث نم نقع يك نم "ريش ىد ازا ل ال انرت'اروميسرع ياررلا ل كرب
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 #1 ةنحا
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 كا نب كا نبي نجا لاقرب لاول باردا ةالب "نار ىف هالو لع نب قيعشم نضارلا /ىكل د روسالا نيتايتع نع ىرولا | نايطصانزرجا لاقرح يكرم ا دطغلا جال باب ف هل لركن ناس علاسا لا د ارد دبع نب ١ ةرعرومع ل جاخلا نمش ارا لانج فج او محلا يجو هلا يشر ذو سو اسلا ما ابو نئاكرلا نايطس انرزخ او لاث ب اللمع زئ ارم ىلع وولصعلا باب يف ىروثلا نا يفسر مائل | "اريج نيريعس نكيبا نأ ناميإ ارو نير انرجنا لاقدك 5 تصوف وجا باب امل اردانر ير شع عبار ا كيم دعم ناسنل اد ىبإل رلل قالا اننا هكر صنلا ني مسمر طنما ىلا نع حدب نب حوش ارر عا لاقي ةردصلا لوا تبطك اى مرت ىلع للباب ىف كمر شع ثلاغما 0 نبا ىلع نع ى اطداريبع نريدس ابرج ل اهي حالم رفسلاف ةالصلا باب ناطلا ب نيديسشع لاا ادن # ارش ىلا نإ اريعس ند داع نع زي نين ايفسايربتا لاثر#
 طور ار الاوز او الا نم فيفا دن اسم ا عي "ارح ىف نحت "ل !ليمجت ىلا نب لضاو , نعى ازرالاورك نب نترلا يع انربا لاو رب هريفو مردا د ةاشسلا نن' هللا ب 0 ررتعلا و عيرارلا: ل1 ليت ا نب لصاول | نى ازرالا نسل الي انجب لاقرح اند الا عيرفاد ثلا ةهرازملا باب ىفرالثعم كور هرتعلاو ثلاثا بلا ةريخلا نار ولا كايطس انما لاق ف نرش اعرف لا نسب اب ف نورشعلاو الا لا نامل نيريولا الرجب لاق ماك رعص ار لاقدح ارو يزغملا باب ىف نورس" و ىد ىلا ماجاب دولا نيداطع تعم ان ! ىكليزبدنب ماب نرخ لاقرع هس مالا جرب لصرلا باب ىف ندرشملا ا رراولانيريعساًيرْثعا ل اثر ككسسم انبرع ىف ةرمإ جدل ن باب فر ثعم ىلإ نار ويعم عجب انا ٠/ لل |تعم لاق |

 رم ادارن لقت اهي تنرعارك صر »يضر قيما (االا فيي اني لسصالا لال ادام تناتا نا بين تااوايزلا» ب ببي اعلا فسر ىلا لوف عطر ىفو ب لا نير طعو ىنح !ديرصبلا نورتو كد بي ذ باوال زن ىو ملك ىلا برنو ري ينركذ انا سولار راث :الا ب انكيلا بضاازل باكا | نم كول بارلا ىف مهكىر د العرر شم وعش اود حم نب عراد ازال درك نب نمي يعد لادا نيرك د لن ل ايري نيكل هو ةرنولاد ل ازن ن لراصر ترابا نش اقع رريبز نيرالكعلا د لون نب تاكا د كو نيش ظ 2و ا ا يورو لإ يسد د اريك ارو جاجا نب ريحت ىروتل نام نب ن يفتت كلا مالا ىهاقلا ذم نب بول( كل | ىضر ديلا نارك الك دراهشرب نور ثكر تسوزيثألا ل مب ارإ تيبأر لاقريبز نير علا رجال اير اشم اهو لعل ازئارت باب للكس لأ انراث اان تنسوا, " هرخ ألا ضصراارب# نأ و هدر د ا نشرص لان فطور الاقرب زج ادن تبارلاد رانألا لباد ناله وود انئرع لاق أسمي د كالا "نو انجن الا هضوببشس نادر ا ىف لوقنال اريك ا) نرد "مب | لل ىل | نب نتردارم نع ةتورذول ادع لاثح لادملا ثراحلا نب ةدرغ د رف طص :نضفلاو بيزا سل فشلا باب نورشحلاوىأتلا اما كك دبل ثريكر يد لل ضأن ننس اسم اع املا ىرنم يارا باد نالخ بدك زوالا نب ايلا .هرجرتر عل ىور اشد هرمش نع ال فسح ىلا نع م ارّسسا بابلا لوا ف ىدريذا باكا بادلإ عيت ري (أءالا بارن ندور انسب نكل لاير "نقتار لل مال
 باير ما مانت لعوب ازرع لا ؛ 4 ل لكاوسل) باب فر 'ف:ىرعبلا نح ا نحر علا لبا نم لبر انيرص لاق شع ! ري مكابل للا را بساب لد ل بتشك طلغ د د يب لا نيام باق ذدإل اانا ميا نب اسمو دف يبتسم |لاءباي يفد فا دجابل نآس نيام ل" ساني بابها ف » ث اطرا نب كده دنع تنك اقرا ران يي ا ل اميل | باين از ىفو ثص ىرر ار مس ل ١ نع ازا نب نحرلاربغ انمرع لاذ ب ايلاادب لف و زم ميس ثاديبعس نب ( را ربع ولا ىلا ) ةرم ور انرم لان ثعرانلا تري ا/درتثول | باي لد ١ معرس اد نع مكبلا نر ار رولا انشدص لازم نحال حلا باب 7 طن لآن ناطر نبع لات ومرلا باب ىع يا نورعالا رقت نع بادإلا بسر 7 ياك ى السن دا زاخو م نع ىرر نمل صف ا از روك نا | ول را اوغلمل يدر قو ريك طم مالا نرخ

 ىف ولا رس اديع نيرب اب نحر لإ نع ن ابا انيادم لع اعلم نيريه وعلا مي لشعب فد يابا نم فرم نبط انيرع لا" لس تالا لبلد ىلا نيا نصمم بال فد م زو ندا نس كا نع هدر اي | لم لسع |
 رات نم ل ببلاد رهان نايف ااه ةالسعلا باب ىف دلاردنري ممل ىلإ نب ممن انه -طلؤلا لصنساب ابو لس #لادابلا نيدادش رس ادبع نع شم انىلا نياىرم نحول ازثرص مالا فلغت ةرقلا باب لو الذ و بارا ل ال اربع نري نب نع نانيسول | نرع ام ملا ترا ثس ١ مسرب باب فد أمان تكبد نع لال انبدع لا اهم ر يشن ا باب ف زكا مرمر ىلإ نع بسم يريد ا دبخ نان اع انيدص لاز'"ةفينصو لا لاكم ة زلصلا انا باب
 1 و ايران ت راف اانرص لص فلا عكر عا ايا لعن باب فو رع نس ادع نكن مرلا ربع نب نرببصت ن شيز بع ول لص ب ايلاازم اذ د
 اهشرم الصارم ان ةالصل باب لد بيتل نارك تسلا لاهر نعول ازاله ثافا در نقلا با يل ىلع ندر ثم نب فلل |نهنريب طمام ب ايلا لد أ/ اريح نع كاش اراثو نب ( فصول لارا أ اكرم ا ف كت ال رابث براك :,) تراقترو
 نم رنوكاب باب ىفو لجن نير نري نكمل اربع انئص "لم ثرركل ارو للا ىف ناهرلا باب د ملا ل اصرار دانك اياببا
 ةار'ةرطصتلا ليت موا | باب ىو ما ئرصبملا ١ نسما نكن اوازز نيرون انيئرم اللص ةردسلا ىف :نؤبلا بايد 4 نين ىلا هر ا ! نب مر انزع انهص بايلالزب لو ملاعلر د |راشنارهاذم نفق ايبسمو ,لرينت طلكص قرر ادرس لإ نع "عزت نع هل نب ككل ادب انص لاي ةفينصولا انشا لانج كدنع باعلان ىلإ مالا رسم ل اكان لرموز ولا يك هر رد ةيرام ىلا نين ”كلملا ربع انرص انكم بابل از لد ..كوبامب مق ومداعو فرو الا نب لل انلرم طعام انهو رك او الش |
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 (.٠ | بايد ةاكرلان كانك يس نب ىرر مؤشر لا مم يبس سبسح 5
 || (ةلياطيب اليل بس ةولص افي باب ف إلا راهم نم لاربع ني ليس م يصرون
 ناش نا نم راسم لو. ٠ ر و, ساند انس ةفمعالا باغ لوا اه نعل نبى لا كليرفسا ل ةلسلا

 اا ن6 ؛ لو ا سابع نب اريع نع نتاع“ 0 هث مو هن سار * .
 دبر ل راك توا نب عيب او نير م نيرا“ 50 * اب ثراها اسرع "ثم ثرثلا ةالص باب ىلو رابح”: ساو رع نيوكسوم نم

 يركئاديعنمم ةزيطع را ير رار سلم امد اص هيظخاو وب ام ةرلصبب اب لو إلا ىلا يهل نونا | بارع ص ا
 طصزنازجبالكب اب فر اراذطشلا لو مدع مار... ...٠ سرب تاب الد ىرقلا بعل نديم نم ل اطلاع نب بدلإ نع ىلولا 0 < . م ل البلا يورو نيرملا ك رشا 227 , ا ع سلا
 ادع بابلازب لو اخ ارعس نب اس لو انكم تاللا ىف تون: باب ىو يطع ما نع قرح نب
 رم نك اهيشلا ن لس ا 1 8 0 م انما« العلا باب قر ادع ىلا نيرلاص رتل نر وصنع

 0 ا مب داك وضد لا قير ب |نع بوم بردا دبع نبك ان الم بابان د لا ىلا دا كرفلا بمعبر طابع نين زم اور رورو كس فال يرمارجا ناز
 انتل ل مارب نع يدع ولا الاسم زائل عم ىشملار ب ىف كرو ع هرع ثرمأ ٠ث ع/ هي ٍء نعل

 1000 باب ل درسا رانارعنطوم ىف َويِمَك الايد ل ( ريا نمرع امس اايزط مهل تسلا رم ”قرطرل يشم زورو رط 1 ني لك ناو لاك الفعال هزل م نئاصنئيسل نمطقسرعا عب اهل د ىو رص عمور حا مب 5 (مالا 5 ل زل درك نبديعس نا ميم اندم لم بابلاارث د ن اش 2 2

 | | مميسوبالا !لعص بالارز هلا وتلا نعد دبع نب نوع نع طينعرب ١ اهم زان لع ةالصنإب لدا نيباب د اطزلا ريا
 و لا ثراحا نرش ا ربع ع تو ع از اع ا يحق نع يل 4 _ ؟ فاو ل
 ها ا نما بد ايز اندم بابئاادم ف و سخن الا ني مطاس نئرص ("3ع ريببتلا لعاب اب لو لا نما نمل جر رمل
 درع رب بابل دبا نباررمب نب يكانندم اللص بابلارب لوؤلا ةربرب نب انكر نب فدع انمرع 0 روفلا ثري ز باي ل

 ان ابب 0/3 كال لباد نيالا نب مكي ابا نير م راطنألا رغسا ىف ميصلا بابك ص وعالا ىلا نئررجبا ىلا نب مساع ارم ام |”
 يسب 17 م نب هدادص الس باهلازن ف دان ريشي ررع نع ”ةقالع نيود ايز انتم تش ابم دم اصلا لمن باي لدإلا
 سم بابلاازن ىو مل دجاج نمل نر ثيل ازرع هدم متن لد ةضلاو بزل قلل باب لد خرا نيا ندع لو مولا
 ن/ فيضع لا لص علا و عرزلا قول باب لد هانم ١# يريس نبا نأ تلا انثص بالادب لد إل نافع نب ن ام نحر برل ا اسرع

 مارب نيم نيدر مع اذلادص فسم الزل عتب نييك ب اب ىف و فاطم ؤملانيريسس نب لما نع ثعبان مل اريرص نمد إبن نع يراها رخل

 يلا عاب نير نرش اريد اننرص 2م يللا و مارعالا باب ىفو غلا نسحلا عب اسسلا نير اطدع اندم ف لم ميغلا رباب ىفر لا نا

 ايفر ما لسير سابع نع قرع نرحل اننرع هلم بابل اب ف د خلا مهحاربا نعمل نيرو صش انيثرم هلم مارعإلا ل ضفة ن برقل باب د
 بابلاازبل د ادب اي نع ىلاطلازي اه نب برلإ اندم ه لص بابلاازيؤ و # اى فلا نا لب واعد نح ةعسر نم حمس زرع هلو بايلا
 اما ىف قرعلا باب ابر ىلإ نب ءاطع نم ين ةفيطولإ ف كم :نعكلا ىف قنا د تارطلا بابل هال هيما نع لاهل كلا نيدح ادع
 زيزعلارب نع نيرصو) هلم مر مر ملا عقاد نيباب قترتأت تست اهم تولي | نم ) زوج نع نترلادبع نير يزر زيد هشيم
 ىلا نيراوسلاولا لا" فيطصر ب قلك او مرح مد ملا ناب اب ىد الا ابر ىلا نيداطع نة طييسولا هلام بابل ا اوي فو مارب اه نع غيض نب
 واما ةر ير ىلا نم صر نع لسير ازرع ١ع بابلا ادن لوألا ةراننىبا نصر كش نير اندم مدار يبصلا ب ايفر انهس اضاع

 باباي ىو ادم نب نامث نئركملا نيد نم ءفينعولا للص بابل زي فو دل مرج نيب ا نح ةررعنب ماشي انندع بيلا
 اوبطع صب! لو عا رسب تدمعلا فسوٍ يل راينا د املا اصفر نحن ت لصلا نم متم ل |نبثملارئرص "ل و
 نرسل ريع نب ضراخ نع ةفيصصولا ةلسص ببطل ار سسارللا نرد وبف يندم اء باب ىو الا ممج ارا نر زعم نيرو صنم ازرع للعم يرطلا ىف
 نع ثتسملا نيربنب ميال انئرص لمص بايلاا دن لد لا نابت ريل نس ارلا ني اطعاندع بابل ارب فو لا بيم ا لير يعم
 منع ةفينصول | الس محملا حيوا ابوفو ل اجب نيد يعس نكس طفلا ملاس ازرع التم باررلا نم مرحملا لتقل, باب و ا با
 اربع نزم السم بابل اارن ىو خلا يم ىلا نبا نشد ايز ىلا برم دبع ن طولا لاسم |راو لب تربي عيب باب فد مبا ىلإ نب
 نب مي مااربع اني "لسص بابل اب فد در ادردلا ىإ نع سدح يد اربع اننالع لسع ناابمالا باب قر عب ىلا نبا ند ايرث ىلإ نإ
 نبين نير "للم ب يلاازب ل د 1سم بانك ى كالا قدير نبا نر نير لل رع بابل | زب فد ملال اط نم نراثما ىل

 انيرص اهم بابلاارن ىو ارمني قلل ان جابر ىلا ير اطعدنع انا امش لاق لكص بابل ارب ىلو لاى مالا باس نب نر اط نع مرحبا
 لير ايل ارب ىف , زي ارازعزملا ىلا نعل سبل نيس نم وصول "شع افلا باب لد ل فر نعا در نسل ادم نع حابر ىلا نيراطع
 بابلاازب ىفد اذه كرر اريعسى ا نع ناري نيدارش نع :فيلصولا بايلاارب ىد ل !كرزو ار يعس ىلإ ا نع عل | يطع نع ,ةؤيعو ل
 كي بايلاازب ىو مارب اه نئريزلا لإ انزع كسر دقل اب ٍدصملا باب ىو / اع نئرقفلال لاقت ىذلا بسبص نير زبر نم ةفيعولا لم
 ياا ند وب /عي نب ير رم نب عهتلم انيرص الكم ب ايلاارزب لولا نمد اف ىلإ نب رعس نب بعصم نع عينر ني ز علاريف نع ةفيعو
 لكلاب د ريد «هليأو نياوا لئاو ىلا نع نحرلاربع يري زرع 3ثص تايلاازب فو زا هربا نى عي قل ال اررخ نك رو ا كشمص

 انشعالشم جسر زنا نيرعلل لكام باي ىفو ايلاف ىلإ نيل نيرحنب نسا نعالج | اسم نس سيب انام "هرم جيتا ن مرا لعزل

 لبا نمل جر نجر نب كمل وب اني صر كبار اهيسماو نزلا نم ىب ا باف دؤم رقاد يعمل نيديعس نع ما نيم ني ليم
 نمثبإب فو ؤيلا ضلت الل نيوررتسملا نمل سبأ نب لس نك فيصل عالص نشندا اهي تمل مم مالا ورب يعرلا باب ف عل 1 مالا
 بلاي ىف د: اريل يدع يريح نم ىرسزرلا ب امن يريح نع صولا كس بايلاازب ىو مار ثبب ١ نع ع انام «كعص عملا وزن
 مال ا نب لاارع نع رديت نيرأكل !ايدع ءكدعم حاجتنا نم مرحي ا. ب اي فاد عك عص لا رب | نع ىئبج | بر يمس عنزي عيب ر نبع مول ني
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 ريوس

 يل نب مم نع ةفيصولا ءشعص دارزو يبل ةأردا جيم زن اب يلو رلاهبإ نر تملا نديم نيم حارب انيثرم كم باهل زب د
 ان دع هشص بابلاا مم لدا ؟ءرع نفل سر نغ ةفينصرل ١ شنو تحوز ىف جروزلا نتوء افكالا حتر اب فد لام حشسلاو نحمل
 لمع ءالا ناين | نمد ىب امد لزعلا ب ابوفد '#لارحاهل نع ل اطلازئاد نب بدل انرم «شمم بالزب لد ارضي دان نيرا
 لال ام ةفميعولا هن باهلااز و آلان ضن ارصرمر ىلا يبس ىرنع ب ارعشلا لا ف ثسرإ نع ىملا يضرم
 0 باب لد "درو ىلا نم لد نع ىو الاريب انيأدم هنمس بابلاازب لد ماقم ىق يكل إب عار ىلا بائذلا فال ارارز ىبا نع
 نأ ةفيطربا هلس ع وزابلد بهدا عاب ةمالا باب لد ؤلارع نبا نع ٌميدمل١ نع دفيطولا دسم كلذ ئعو نيم الا نيتشالا طر نع
 فيبر با هلا نان“ ريريرمد ةرصاو نلطوا (”الث نلط نم بابفوؤما ىرمزلا نع نوطعلا ول ازرع هلم بابل ازب ىف درع نع دب
 اللاب ىر ل نم نعوم لس نبل يما انئدع هكص نيه باي ئو يار ايبر نور نع نسل | نم نصرا ربع نسل اربع نع

 سي نر نع ةفيصرلا هلم نلاط ىف ”ئالل تجرزثن ا لاقثن باب ىو ماى حشا نع سلا نئرع دك مانلار ناوثنلاو مرا
 ان ةفيطعولا امم لسا باب لو لا عفر معمل | ىلا نب معلا انثرص لص ىرشع) ئاردال لوقل صرلا باب قد / ماعد مرارا نع
 نرعانّرم هه داليالا بابو يل ارباع شداد نيرو انمرع ةلنم كريب كرها د راؤبلا باب فو ؤلا درع نع سبأ اهب نب مب
 فيولا ىارملار نرولا لا ىلغ بجيب د ثايرلا باب ىد الا ىرسزلا نم ن رطحلاولا اند 12م بايلاازب لد # !ةريمم ىلا نا ةرم

 اطقيلال راب ىف مر ىلع نع يبا يف نب دما نم ءؤينصولا كلم رعار ناشلالا ىف ناكأم ير باب ىلر هلا ىشسارماو نع ثدملا نع
 نب يبل | نع ,.ىربصولا اء[سم رياعملا ير باي ىلر لب نير صلاركي ىلا نعل ر نحمل | ىلا نب رهددا | نع ءؤرزعر ل ١ داو صافن اين

 درا ىلا نبممأو نع ”فينصوب :ادشم ةارادادنار) باب فو لا يريزلا نع ثرطعلا ىلا نع ءؤينصول) ادئلص بابل اذ ىقدؤلا معمل ىلإ
 . راع عريس نير ايف نع :ةفيطعوإ ادكص ناللا باب فد ما لر نم الاد يزعم طعس تل ئاز رابع قباب ىو ملا نير لإ نع
 ميلا نيوثيبلا نم ؤرنصولا اللصم ورحل ارو باب فو خم اىجشل ارهاو نع ميسملا ىلا نب مس |ازيروم طنشم ربعنا باب لوزا شل
 ىلا نب مرح ديعاننرم اللص نالسلارعب اب فو نيزر ىإا نم دوكبلا لا نبا ماو نم :ةؤئضصولا اللص بايلاازب ف دؤلا لير نع
 نع ”ةفيذعولا بايلاار ىفو زل هسبا نم ن مجرما دبع نب مانت انّرص اللص قرسدا نبرطلا عطش نم باب ىف د جا ثيرحلا فري قداح
 م/اربااسرص االلص بابل |ازي ىف د ملا لس ند ادع نع ةرم يدر ازرع اللسم بابلاازب لد السم عسا نم يملا ىلإ نبا
 اكن رص الص ورجملا ةداش باب لد هيلا نر ا رع لراشرص االسم بابلاازب لو إلا شبل ىلا نيري زب نكس نعش تملا نبيك نإ

 ميو نع ةفيطرلاروزلا ةداسشل بابفو زلا حرش نعرماع نع سم ان طلئثم باب زبور زل ىعشنل رداع نم مل | ىلإ نبيل
 ظ و طركر ازفلل وارمتل ضل ال ن'باي قر هلا ىبسل | نم لو ئكرعالككم بايلاا زي لد ياحي نم :ةفيزص نع ميما اى

 بانيءاطع انئثرم الذمم ةيصرلا نم وكب باب ف و ااشص خلا ى عشاء ار نع مهمل اند بابل ادب ىف د زا عيرستسم نع ملا نر
 ربا نري نب نار عنخ ةفينصو لا الص نتعل  لطعن باب ىف حمل ا هرب نع نكرلاريع نب مان ١ انيردم الذم بابلاازي ىو لا يب نك
 | ايثار كري مو تا نمب اب فو م ادوسالا نع نحصرلادبع نري زي نر ع لاذ م ربي اهرعا نصي نملعلا نس ن وعر بعلا بابا د

 للطشمم ىرعلا ب ابو ؤلا لصر لمن !لان ىارملا سيئ رحت انيذرص اانئكص ىلارملا ثايب اب ىلو ألا ىتتسا ارم او نع ممل ازرع السم
 بار ىوؤما مرن مد اربع نع تب |/أل ١ ني) بيل انئرع الشم بايلاازب لذ 17 اربع نير ام نع ناسك نب بو نك ل البارع

 ةونبصوإ الكم نيا ل انستسال لباب ىف لا ىعشنلارماع نكريعس نير اجلا نع فيولا اللص ن العر ميعري كارلو لار ليلا ثار
 نوفانبدصاشمم ةريصعملا فر زنلا باب فو # لمت نير يس نع اريد ازرع الكم بايلاازب ىف و | ايبا نع نكرلاربع نب مكاقلا نع
 لا نيزم المل نفل را شارد لع لجن رم باب ف و الشم لا لقي ىعشلا تعمل ارتي ؤرطعولا بابل از لد انما يريزلا
 داع عيللا ىف ل ثمل , َراتلا باب رار شتنملا نري ف برت نب لامس انئرع الشم بايلا زي ىف د زل ارشننملا نير نع ب رتب
 ف ورلببنف لحما فاك جلا ورعان و ىلا رد اديبدع ني ا ريعو كيور هاو نع كان دع عجل ريف ومد ؤلا لصر نع هاو نيكي ندع
 رباع عر بزلا ىل ١ نع ةفيطعرلا السلع لال داربعدا اطءاصالختع اب نم باب ىفؤ ابر ىلا نير اطخ تعمم فيولا ل ا الشاص بابلااذ
 ام رل وو اجوزو مالا نيب :لرفلا باب فو لا رس نب ١ نع قدما نع :نفيعرإ اكلرم الجرا الع | يئر صن ”صلس رس ا نسب اب ىو إلا
 ربابج نيريهس نعررعرلا انبررص الكلم لا, سار لعل زيدل زينإي لس باي ىلو إلا راع نيرير:ل بقا لاذ" نما نيد ادد ازرع اللص
 ءارتمباب لو لا فيي نم العر ن |سين سرح نثر بابل ارم ف د غفار نبا نك يق نيرجت ازيررع ١٠١ هسا دريمعحل يف نر اجنلا باب لد
 ااذوارزلاو احل اب لالا ميار راو رس باب ىف د # ا كاب نبب شما نم عير ص نيد يل ولا انشد السلع رسوكل ادرس ان نر ضفلاو بسزلا
 رولا ريس ىلا نع ىو علا تيطع انشرع السلم بايلااز ىف و ملا ”لبج ىلإ نع بارصلار ب الا ف ارم ع نبا نع *:ليل ىلا نع َنزره انئرع
 .ةؤيبصولا متسلا لاب تيراضملا و للاب :نراضملا باب ىفو خلا زخم نيرو ا نع مرلاربم شرع الكس ”ددشلا و راقدلا باي وإلا
 الم ايشسرجا نم ىلع قد ايزرلا نم هربا, باب يفد ادب اهم نم يطع ىلا نبا ثيل اند اانشنم بايلاارب د اللام ملا لر نع يهمل | نع
 مهساوب نين املث نع بب الاد نيسبمل | نمد امن طاقنس ا باوبصلاو ب انك ف زك ملا مأع نب ن اين يصح ىلإ نحر ابح نع نفصل
 نإ نئو اين ىل ليرد اربع نع فعلا اذنلص بابلانب ىلد كتل يلو دع داور ادم انظر اح نع لن اهنا دار د ايح لمس ورع ند
 باب فر اعلم ملا بل اه ىلإ نب ىلع نير عجح ىلا نصرك شر يتم و ارثبل نع ةفيطعول كومار جالا نأنض باب ىف | حجب
 نترلاد نعم يسب اننرع اليشم لمس !ءاصخ ار :نينص الا باب و زل حرس نعرنهالا نب لع نع ءنفيذحرل | اائنص ةنراعلاو نكرلا
 ما صر نئروم الا ملسأنيرص اللص بالا لو لا ٌشساركىج ا نمنتلادبع نب دارك نع ةفينصرل كيل اازب أ ءؤ مل اطيل اس نإ
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 مو 1

 ا راوم" ماه نم مثيلا نم :يصولا باها ىفوإا ربا نع لبر نع ير اربع نيري زي نص ضرما اكل بذلا باب اف 1

 دبا اككص بابلا ارب ىلو هترزاذلو نعت ىلا نع ةد ايراد شاملا عم اهوا لون ىلا نع قالا لوكس ائيرع !!لسم م ابسسل او

 0 رارسع نب ار عاام نك :نفرمتإل : ١ اهم ئيرلارلاربو مترلا :دص باب لد يب نع شتنملا نير نيم مارب ا نع عؤيطصو ب اهلسم بايلاا زب را زعل ىو رص نريد اربع نم نترلادبع نب نم اربع ١هلسم نارسبلاو :يبشلا و بذل دقوا باياثد و نير جتولا ازيرص ادلمص بابلاازب ىرؤلا ناكل انرثالا نبل نأ ص رلا | فلم بالا وو وما ىعسسا نع معدملا نك ةفيطعول ا 'هلسم مراوشلا لئاشت ب ابا د مل, بتف نعفح يل ارماوجلا رقع و غلا نصمت ا نيرزنملا نمر اد نرسل ديد انوع هلم لك ونس بايد لالا ةريرب نبا نعر شرم نب ءرقطف نع .دغيطعولا هاو ريدا لبس املا بابا ميا نير شمل نيد ني( ارب انئرع ألا
 ءرإ سن نبي انئرع اذظو جوكرلا باب ىف د إما ٌيدملا نك :ئئيطعرلا . ف تدل اكن الث نم لوقيرا نالق اننا وبس ال دراررلا ف ل وفل فيطصول و الاد انربخا لام“ ب اهلا ىف 7 د نيج زر الاف
 تاس وي إلا لصر نك ببلا دي فروا اشم بابلاازب د ا نورسم اًقلرصن اكو راسعلا / ابر |

 رز ىلا ردنا انيارص ادم تابلاازب لد ظ 0
 نكيالم نيد ايزاننرص افهم مولان روتلا فح باب لو يار وث ما نخ ميم ا انئرح اهه ما وشلا ى ل صلاو مولا باي د اير لااا ىفو لا ندالع نع صن نع كل نرخ لام ةفينصول اهم ان ةطقل باسصا نع باب لد ارث ا دين نسيان حاير ل بابلاا زب لد زاك شرك نبا درعا نت ارم نيريعس نم فيطصولا نإ اللب اباذد ما عيلان
 ناي اربع نين اع انيشدم ”مسرلاو راني دبس عما باي لد ؤلا ردع نبب انك مئه نع دغيطصول ١ اشلثم بابل اب لد 1 نرمي نيد رم
 اي فو /ل رش يريح زرع اش شم بايلاار ىو مال ل اروسسالا ىلا نح ةريرب نبا نك بك ل نر صاششم بابلاازب لد يارس
 و ربت ئشرم اذذم ,ارتكلاورق (عئابلاد ءاورلا برش باب لولا كلام نب لما نع نرلادبع نري زي نك فيولا قعر بايلا

 اا نيزص اهم ملسل 2000 | قر لاق يرو لبان حير ىلإ نر اطع انئرم !ظ3.م بايلا ارب فد بامت نب نداط نأ
 ااوثران عم اسرع ا تنم يا الص بع نم ب اب فو ؤرلا ليد رن نر وكما ىلإ, نب مم انيرص اه رفلا ليل باب لد إلا مرروهس كان
 لان يدار يف نع :ءورعالا (اءالا ىور اهصوم نرعنر او (ستر نا ب طنب لا ىرعيلا نما نع ن اضم ىلإ نع فيول | لنص ةرامالا باب د
 ظ  نيدعبا ملغ ىلاعل سا قر ل اريلس

 هرلع ارم ارخا انمر ننس ابن تل اكرعار برن ثيوفادلا كا نابانلالرس مالا بارا  نح !ءلصن
 ن الث نعرا انيس الا رمش نع :باررلا ىف لول ا فييصرلا [مالا د مدفن امد تملا نالت نعرا ارح ال زفلال ايريس ىو ريا | و رصا وقتي
 لصنى تاع اكرعا و باب ف |١١ فسول ىلا ل رثر/زب ماا مموازكل وق ىعشلا تحمس ل او ب اب ىفو تالف ارا ل اهنرانالا نم نع اب لالا
 الرقاص الاو ثيرعلا ىف تسكن او وص ىلا لوقو مد زمان اذهب تسرح اورثالا ساو ررعل لوف ما اهم د اصلارقو [امالاربو نع ب اور
 رع ”لصقلا نااممو بل ١ بم امل فلات تنالازا نيتلصخو السك ال ارز ام انلكارسبو لوفر تو غبى ا لوثر بو زغن انك ا زبد
 ريل الغلا ثري از انانللو اميز غانا شلو معلا بذر ةفيطعول ال | بصاح افل اب امر رن الإ ناك ازا ل وفل ناامترشو لس | ْئَس
 عم عتيل خش ل ء.كذ اانسموانلوقو -فييص ىلا لرت ان لودر قر اهفثالو انا /ملوقر ل الد ةفيطعملا لو از الارجل كرت ذا

 سس
 07:00:50“ حط 7تب(ب7ب7الل
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 مرا خس
 هقيبس

 م6 -

 نيل وقل زاوعلا سفن 0 سل آ ١
 | 00 هلال داراادا د سكر | تمارا لضرنع مك زين اشعل راء لا وا
 ناالل لون نيل بيب | نأ و نسر . ْ 5 0 "1 ن ارغلا نادك ثرعي بنتي ان اهلعتسائر زوو
 | 7 نيمو نملك نرعيل اهب ا م خخ 7 « باس !نينيفلمس نيل اكررازلا عاامو باساب رثمفرا كك باساب ىز
 ممل نمر رهار كك ن )1 و1 خيرا ل تس هقد لارا مدع لتس انيمي لل دا اثم و كررار لطفا عن
 م ال ا حرق من ', بدامرعداازلاصرإز ا نام مك | هارب | كسول 11 هواه 3
 ياعم نفكر ءذد اب طل نس ىلا لالالا لسا ماب/ا ثيدعل ا وارثالا ىف نايلاز ا ااهيم رب قايسملاو ناين نم

 لاو [رسم تيرملا ل دارنإلا ل وثارلا زن لأ اجار مدا 1 2
 لعرب ل ل 2 , لكل ئاضااذا ناهد بابلارثا تحاسب ر ثوان رعاك طن

 4 بامإشلا نع ىو ب ناار سم زغرتا ركل فكس مف ا ا .

 لااا طاقات دسم لل كول هاذا: دشماو لوقف نضر طر رير ]رول لع رسال ل بعحاظ تامر فالادا ثول ارارم لت نس
 017 ا 0 زل بدق املرث ل رار ”فينعرلا زاب نا/ل كازسد لفل ااًنسو لولا لزقلاب

 رمل |ىكرو نس نإ ارامل اسيا ايمو للا داع 01 0 و
 دنيا نمبر تا 0 دام” ااكدوب ١ لا اا رش الا مار اربد ياررلاو ففلا لا برئاوم اهذ ايا

 ١.. هلا اباد لي - < يعم لااا ثيل نيظضا تاكذلا ا لاياذ
 أ, 5 سلا / ل | قرع بام ارانثا ١ /لا / رع را ياهو ا 75 9 5

 لاعلا دروس نب ار رطل سلا نفذ رنه راو دال تناك لا اور اد كاذب تيب د
 داس حاولا ضررا رار يل تسال الا بسلا نسينا ل ترفتسارترحا لصق

 , ررسم اد تبراو ىرارلا نسير لومار لب ل حج ا ىلع 4 ره كلام 7 دانا نالاوريلار ىفشلاو دا ماعمو ىرفلاو نكن مار نيل رى انهما د نا لاو ورعس اولا

 كالا الا لكشما وادا دار هال يماظال اد قاسم اد ملا ولد سم ربل ننس ئنطرلا راهلا |
 0 و , 7 لاملازكر قيلعأ ع نأ اراثأو :نراعااظنلا يضع يلعت عم مالاركسمب ديبالا تن امدر جار دوقشر يزل
 اكديرتلل لالا حرورصا اطوال لشو ىزشلانرعلاو ب ىلإ ن 7 | "هيف / 00 7 م . ُ كلو

 ظ هدد لد نر 00 ملا قرض ارابس وي د اكرابلا ص د راقنلا دع ثسرحلا حورس ناد ورد

 9 د ا 0 ري تو يح راند يهد يزال تف عم يرام انا جرس انادي

 وا شاة بسن دانكن رب نيا, دانس نيس راد الو
 دول ١ مصالم» بيزرسا او يقم لو كاسللاو كاز اوطياؤح ا نك نو ب اوصلار اهسارب ريو باعتتسللا لامر
 2 2 ١ اندر رجا ياوهلار انكر سي اهلاو بععالا مالا تادرفمر نأ افلار برم او راهبلا عجن ذللا نصر ىرائر وصلا كلا

لار ةيالا وزي افلكاو ب ارسلاوريذصلا ع هلا رففلا نيو نر لابن امد ىإرلا ظ
 7 ردلاو ل ” م دادس طوس ر ل اراركلا و ةنراو ب انب

 ظ ب دما اكداسلا الضو ةيزار نب و لاص لان شرب ارسل دال امتىص نر مرسلا ىو اهلا شو عب اربلار رم ا لب | ىلع و ا باكر راك ادرر

 00 ةجتسال ا نبا ىلا ثيدحلا ءارنالا نم. ثرزع ا يبت دان ىف اير ىلان علا ير وتملا برححلا نم | يديم

 بدتنلا نأ قازرلاربم فنصن ىلاازلوبتللانم رع ىلا رزلا» صيام نينو نسما غو لاعمال راما تشو كيران
 نزال نس 5 0 رك ظافمحلا ةركذ نضر عس نبا تاق ىلا ترزعا ةرولز م ا

 باف كرهتك يع اذار نيالا لازقاباهيزم ايف ثسدملا كاك نان رقلا نتن قا ثلا رتل رخاء |صق
 / !مد نيرعا نير اياهلو وبما نورفلا ف شمرعب ني الا سر ىلع دباىصلا لاوث لبق مرعل لوقلا ثرعام اد كلا (/الل اطرملا دراخا

 فلطإ نك دي اسالا ل انو كم جاك بلا سابو ماداشالا درج ف“ فه ثرولا كرما امد فدسلا ثراروتد د اووفلا ىف نع ءاورلا |

 [ملب لباد ةددرعم نينار ةباهسلاررصع ىف ثيردلا قلل احا تن او همر لقا يرام درصعلا برق افلا ىلا ن وجنب
 مياس لكم ئمادع دب لاعرلا نوم ل نو ريل ران ميرال نوروبشم نو رعم عجب عمو خلاب معضم نزعلاب مم زال بخ

 0 مترا 7-5 لاش لبان مره ءاص نم نعم لول اررصل ا بص ثو فلسلا ضف الذ نم ولا عنو ىلاىل اندم اشم نم لاعرلا ءؤرعم ىف ثمل اننا نقلا لبا نضع عل راع ره » 0 لا

ايبانغ لمت حان اا لفحر الرعتاو امرت ادعاداصاد رز ير كلو ىف مصاف ”لقمشا الرمس ارعو ظ
 ظ اواو تانودم مب اولد رف مس

 مات قزعلرمعلا طين ام مالسالا عيل لسمملاب راحل ىلا كد مرج ن اال كرد مال قئال اوم !اصننالا ب ضوضلاو دومعلا نع لك ىف |
 / ال بف صا نبي اهئ اسعار ىلا مدجل لئلا نمدصا نال نراك مليشتس اب مل» للا لوم ىلع مرسم اب اوعبح) نيل اذ ١ نأ رطل اردرج نب

 كلذ نور مثلا لرص) ىن ذرعملا ئارفلا نم كلر يفو ضم عقم لسمو قيصر نسر عملا ثريات ل | ماس ْ

 م نيرثك الر دنع تطعن لضعملا رعبا لل را نفل نما مدل لسرلا نع قزفلا نكمل اسم ار رعبامو لسملا ظ
 أامب جائت الازوكل لمد راطوالا لس ف ىلاكوشل لان اسلا نحب عرايا لاركما قكوكرائبا فكذ لل ايدام كررغاي تدس ناكل || ٠

 هل دا نال ويم الاثاح نك او يفرعلا نير ىراقبل الا رذاوجا ىف فلل ايم روما دنعر لعل ازين رمح نال نبع ب عملا مال رع حرص
 ىراعبل ااا نيرخ اا حالطص | اىبجص وكرر لوم | ىف اسمر اولا نادر الا ىف شا ل انو معا ل طاش ايلر. د داصال اب لقث| برو

 حاتم ايلا (سماي دما حن اسل نورخألا د لدالابلع ١ نالمن لقول لب :كلدالا نعر يعن لرقرمو
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 ُّط /

 5 و س ال مث

 مهيجتلا نبحتلا شاد

 هد هوض وتلا م 00

 نأ ل اهلا الورم مماته مشللل
 8 «برضعمافو بعل نيزز زا مه ا كد :

 اطال ايزي ىلا لهن رس يانور نبا نتا ددجلنيدلا نبال مين نمر نيلذلا برطرملا معلا ياللا مس
 راأل بانل ادتزفدعل با اهلا |. ه0.

 2 9 3 ٠ رماد مرنم ثنايا اميل 931 مك . ْ 2. َ 55 9 فال 8 5

 ورم افل اهتم راش رعضارميأ نون ٠ تاع ولان يذلاارمدراذكل يبل ارز عة ناسا ورز اف ترغاعرزا

 نانإب نمل ناو. ن هر 0 -- ””"(,. "مبدا صناع لبعار نمربمللا«ناربلا لعالم فار للز» نميف عقر رهن اناا زم
 م00 1 ابا ح لظفاكلاي انام لع ذو اتسا وريحلاب تكلا حران داع نجر ارلا زياش اوسلو" جلاد م نكتار لكلا كع

 نر مكلدان اهيل وامل صعبت طاش كرا هاا حس لا ل 58 ارب او سلب ملوف شا نركتنام لكلا يدرب
 ل. تدم اا كم م”, ٠ تال ادومالا خياكلاررقل) نال ةاسلالار اتت كك بتكملد بانل عض نع نر يت ريوعلل باكا
 اننا لا ربوشيزامولا نالاو زطيرق وئاواس نوع لسد و ولا بي 3 دا م. ءاسم 10 باد كوم ا ىلا لقيلوسدا كا لوبي بتنك رق داما هريدلو اهظرامتالاو ”ررسملا حاتسالا ب ىلا قطن كسا رنا نزت
 لا دي 0 ل درر لس“ مت قد أملا ثسرع مادو لرسم ىف نارفس ىلا ثسرع اكل ريكا لور * أ
 مصار امارثو اههيحلر ارلخ' هبتامبا عقم ال الا لئاس 5-5 30 5 00 ناعما رك انامل

 رس دس فساد فلسلا نير با... بان 2:00 قسما ناوي دب نر ننال
 0 2 وو وسوتس هم داطراا ىف كلان هرصع لب او ضرب ٌضويماراحتما يومس نم مالا ثا صقو فل ارنا ف يدنا رجا

 هيدر طفل اورجما كتب, نملك" ص طر ل ختام نيقلاوزثللا مو جريل الهدي مو ةدامشالو حيات اهنا ف مدقت نربكرا ىلا

 صم كلا دادي نسا كلل لال ارك ثيدص تكاد من ةرلصل ظن ايد ادعم الا بيغ
 نر كارا نول اتبا باب ولا ىف لاب ذوق عل.« تن لس فص كرش عديم نس أ مزيد ماقتل نور بذل
 ] 6 نا لب اقم هيلا لسن الز باوصا نم كد ماع يدي نرد ادب ل اسيل نصاب مريم عمسن | يبكربا نك ىفزارلا نحل نب ترام نكن ورح

 نراريرملا ىلا هيدي لمس م انالئ بتر لم معمم مرمي لسفر ل غرف وو داعرن ملي نسا لاثاضوت مسيو !لرطلا لور ناكش يك
 اذا ةدعاولار نارين انمألاولضغا امل نال رضيلاو نسال قلت لسع آو نمار | ناكل برو ادق ااهييمو تسب مزقم نم عج ذل نيد

 ناؤرزاارع للا اربخإ ننس مذ | سعبتلما ضو ذا لاق تيرم ىلإ نع جرعالا نئيلاررص نواب اول امص لا ازخاطيضعر  لرقويداهطلا يت تنفدس

 نشيل ردخسي عظمت اطل فش زان ذسدرم نري تس نم وقس اضوت نم لان: طسيطط شا لص لونا ةيسل نك لالا انسي و
 جي ةرلصا وف ”رلصلا ل ا! «اع حررت مم /وضر نما ًاضرلن ملول ةريربا اعمر اشلاربك نري ازرخ ل 1 ازرخا فضلا ل رش رد راجتسا لارا اررخس ١

 سد 1 عمل ٍةرثك ب )نم لات اب اال ل نااد لدا رقم نان عسانا لما عم ا :تيساك رخل اب دع يحض صيةرطخكدمإب ل باك اره
 ثيطزعل انا فام عن للام ل نسحب انامل كرغنلا قمار صوص اضعاف جما ان عرش فو نسكتو نر اضرلا نعوم لا وقلق هل
 مةئاماجل ومر يرارلا حمام يللا نئارابنل نيل دهب اسوي دل اءال كا ييتفلر لفل مك وارغب شا تاذل ثالشيفو ليج قرشا فو
 كشر تس نقلا طئفاك ل اثار وضولا لو هل 1ماكراقلا دع لاق ىلا طمل بح رصاب اك ةظرعض ير خوسد اريل هن ا تلات نرعلال مفعل و لاي يهمل
 تشاد ةكمربد ملبس لموت ليف ملا بانل لن رئيسا لبا قناع نب لضم ارث لبق اااق: سم اب ضرفان لو اررضولا نا لاثنم ياله
 رم ليو وزمن مطولا ناز نم درل طر ل "يامرعب نسم لب او كررت فك لاذ اع لجزلا لذ لاقرب ل لمعمل ةراصلا
 مس تلف ثرحا اد رين /وضول ىف ثنا لاقت كولمفيل اهرب اهلا كرف نم الملا لوم ثان سد متبل | لبو نلا لغررطاو ترو سابع نب |ثيرم نام
 درو يملا لا عرشل لاب مزح نبا مز ابد دم رجل ليث ناك لك انبالعب) ىئالار ا نإ ماعز نورززبع دعو را نمي ل زروال ردت يول
 نهرا لصرو لس م وجو ىيرلاب لعل وريزنع رندا مث لع هربا لونا لكس ن | دع فروخ وسال ىلو نحاسب درب ئلا كر اغمل ا زعم نب اصرخ مم ارملع

 لة ئاصانينرلبي لنك رخئاكربزلا نقل يف ريوس نير شر ةياور نمد نب جرار هب انعري ذ نب ةماسا نع ةدررعنفاكرعزلا نصرا ن كلان” بق
 ىلا مماثل ي؟دوضول السدو ل١٠ كنا عل نباتي اور نورعمل ازد يجبرك ن اكل تشرد الوصصر ملت شيال قلرط نم طسر الا ىف للطلا يرغاررشسلا
 ازيذ عم كييف ل ضل ار وول نإربسلا لما عجتاو اهانجا ينو كد ند! لامي ”طمنستم ا اهباكحار هانم يف ىراقلا ةدهخ ئلا أعلاها دلة راولض از ةرلصلا
 امل عر انلبت نم عش ن لارا رقت ل سايمالا هور رمش ارب ليل, يبث م نش لب هرمشوب الا طف نن لس اوةرلسلالعن ار لل ع رت , ب نرلصنا

 مت لرسم ماع ن يعدمجب نيث ىلع نههتشااوئزو نيك ارو ىلا راهعا | المخ انو تب ا اكرام ليز ة رئت تلات م وراك نيل سرد لل اعيش صقاذا
 لطوؤسلا» لصملا نيكو ةباذجلاو ثرحتا نيترمو عسر للا نيكي ريعصلاو ماهل نر لئلا رولا نينار هريدي اوف نيل
 غرس هرازاهسس تام /رضولا ىلع و اه( ركد سم رباك علل ا ار بنزل عت نس 1/و مالم ار طئاغلا ند انكو لمخل ىف ىلاوالاو دوضولا ىف لسيصفقتلا

 تينا ةيفصد | ىلع ارد | ور ١مم ترالاوت ةرلصلا برترو اربالال كالا ةنرارا ليتر اعماهبب لتر ةريمعلا ىلا مايقلا ليف ثرك/ ليت سس نع
 ١ سواليف باضوؤيكزل مالا علان د اوهد ردسملا نعلار فلام رصلأب عر

 و اراصل ام 1 5 / .٠

 ٠ 9 سلا للم ثور 0 هنو 8

 لاا قارنا فرج كروس ندير دل نيرا ياسر زر نمار امرت داش ايس لانئمأل سار ةررسلاو
 لاو < نادل نهالطن نوه نيس ماما راؤكا ولا ارشا وم نزار اعصار ركل لت طام

 م مى 7 لإ ل # اار ل راع
 . . . 14 ايإز
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 1 | لم اواببل زم

 ل | اال اهررق :ل الم ةلضن ىف ن اللا ف ليمن يان ماد ىررتلا الل ت اذللار ءاهسالا ب لمتد ناسللاو لارثعالا نازسنراىف امس داسنا نعلن هاى
 1 92 وي اى ٠ (س

 مدل ظ

 ةفينشولا انريخا نسحلا نئيجم كا
 اال ال نال باكو اينما لاتينا ميلا نم نكون نو زفل ب رثمعكل اناا ةرمسملا ف ركذ ارش( تي الا فص دقن
 ضنا ثرح اركب اعل ررهالا نم :بازجلاو ةمزاللاررمالا نم ةولصلا نا ىلا راش الل كيش ناب جازي ىف يفشل انا يرضولا ف ىلا زرالض نضل

 حب ار دراما علال ارفف ثلا د راو متنأ لعمل لني رض نكي ل لل الاطر شخ رواد و "يسئ طرا نا طبر ندد م

 ممل نورا لقد ني ةزلصلل|م ذاق نورنا لان يزعم فلسا نالتخا ار اجا راش طالما يذل رار
 يدرب نيد رونار ماررابازبل لير بودر ان أ بالا ل نايربز محل ل نيش لطول قعد باجيرلا عثر قف الا فير فم

 جامعا ناكارباط ةرلصركل ءرطرارما رولر ثم لضم لوسي نا كراصنالا ل ظنصنيرسداربف نع نرطاربع ابا ترعب اطخحلا نير رت تت دهسا نا باطما نإ

 تدعن لاو هد لاثنعارومو ةزلسلا لم أمنه ولكنه تع لصرف ن ا ةريرثيرم نيمو ث رع مالا دولا نع ني هيل نلف
 !؟ اف لؤسلا نم رطل ايلازب نمار ةريغ غجارر حث عرش هنو طولا باب ف لل سلا سرع لئابسوزالا ابل لعند لاهن تن كل انيشم

 رحم نبااطناحاعرغا يدلك ارضد اوت نفرد فب باطلا زرعت ل لاني نيددسالا نع ممل نظوليم نع ذيع ولا ناسا اميل خامل اتملرث لل

 دال بانك نسكن رح لازغاو غيط نقرا نبك نع عاج ناو عار نيف طر نب نيام نع نسم نط مع عر يدم ب فلا ىلإ نئرنسم

 تب اا كرم ةرعاول اواو لاف يلعب لس شار حسو ئشرتارذ نب شرير لس ينم ننس نيش رررب ضف اوت لان لصذم ةفمطال ل دارف

 2 نلاعنال مس نم ةرارطلاب انك اكرم ام اغلا ناز رباع » اورر كلتلص م ارزكرّيلا كير ؤيذتىل ا نضر نب نسم اعزغار منبع الثور زان بربك لان

 ل قررصنم نير عس باور ىف اكن بن زفطواراثال ب كاك هزي نيدرسالارب يارلاد ها نما واب ادخل نزرك ى أر نم لامني نم ديكس لاعلا

 ا ايش زن ئاؤلا نم ريق هلم ١ لاير ثلا بنك اكلم اوبس اجر دم: نهاري ر لزق نع ضلال ال
لار لوخس بك لاد را نر ير عسي ىرزثلا نضشرمرو | عر يللا ”جر ”فيط ىلا لع فت تنك اب شلوطساو لد طنا !«روشلا فلا ث رحم اريزكأ الا

 داىاررا

 انالاةرشرلاماياراشقلا لدم ىرطلا من ب لئو زارا ئد ا رفعد مانو (الس نير سعب اي ايزو نايلسوار اغلا خر نو اصر ناصر يرد شنب كلم

 بم مكر ظفل نعنع نبت لكلا مباب لستم لرقل فاشل تدعمرربف نا لانزند نيل نا اسم اهب رد اطس اد ماظن ماشا ل هرلإ اكرم
 ثرتلن عنب |نكىرررن نابع لاو لم عمنا تيارا نسما يركن امور فخا ايدي ترام وقل ف دما تعمب) ربع ل ررلا تعمبررشل نسا لاذ ثيرص انا

 لاسر قررصيببا نع يملا ىلع نرمداوبك لاف للا يحمل دوارولا لاند ابكر جلر دريك تع ل وقل نذل تحمب عيا لاثر نسا نير ير ئصلا عضاولا

 اطبع تلسو ؤيفلو كب ىف الارق خالها قلد الص اللص نم نال ىف اذكر لارا ميد سانلا لادم ادم نمأ ني لامك أبت

 املا حنيش ث لامار زم ا فريح الا لت فخ الانبا عب ئيجشم اذار دنا لامر نعاربف ظن ن طيطع ليلو ةدودرم الك رجلا هرب نافشلمو امن يشيب

 عنااربماجاك | ثيداع ليد نارفلاب ابيالا ىلع بما ىلا قرشملا رميا قفا لان املا نحن ير نم ل كل نسسس او لاي شيم ب اررف !انلص

 طال هاج ١ نرافو با حصاد مرسل نمو ناليزع ناكأع يغرق ملل لان ام ارسلي همم نمبر: ىف يلع | لحرس لوس ع

 ىةنلاطناع يكلا ثمحادقل للام بيار ىف قلع ادلارر م ؤرلليع نبا لاقا كلف هلق رمد بزكو ىف رقت ىذا لال ئبط نإ ءفصبابرلإ فر

 رم "ا تصو لاثرذلا راح اسما يملا ياكل اثادكق درسصلا لمص شازيم ىف كذا ل اتاك لام ف ىرق ففلو عال ركن راوففل ارصإ االسم رارارصل ىف

 نس متل ب اك زيكا نيو لاصر لبنتك هدم ملا ىلا كت اشنلا |[ الا تس انعرماظاربسعت ب صعتر تن نعش نإ لان نأ الكم ناسلا اور زعزلا ىفن

 جيادرانالابانلافد لباهئشتث رول اد لل ان نوال ورقا اك دعاصن ثمدح دنع ال ظذا نم عييت لامر لاتكون لا (الابنل ع لاط ال عرازبملا

 لس اى ةفاا ا ناكى ذاشلا نعد عنطرل ل لع نضل يجرء ينك لرش سا لا مص اذار ن اكد تذرعاكد زيمالن نم نيثمزاو اع اور رم نعد / 20

 داش مق مزم عمرو فيحابا سل ام ارثماع اهم عمد ثم ىليدطو ةوكلاب اشئر هس نبا لافاد طير ب انعم اا تزرارربسع لإ! ني رخون الدان مدن ال لش نثر ا

 هيبب | نييلحسلا مرقم اذ من اممو عين سس اهب ت امنع م جرف ردا ىلا ىلادمشسرلانرراب جرحابان الاد ثيل ارم !رتم و سائر

 حي :وقشو ليجد ناسللا» بزيت ىفالنىضؤزلا مساوو ظناملاب قلبن اصناب سل اذن و ايهدع الاس باول نم :ئهغص جار ا رتاصرت ىف لفن الوا تزف ى زنا

 عبر علوا يغارمد م ثلا د ان كراخبوماف ناك نال لسب امش مرر رضن ىل لف مختاره ذا نقب لعراما نيت با بتكلا نم ريو ىرابا
 نه !راز وزار مكر جراب ساش ردع ل زارأ اد اسمر اعابم ؛لاوتدن نررلاش نأو لاعر ا سسلو ىرابلا يف ورش امس سانا لع نع از لو نيهلسملا

 اشار ىأر سون اداشأ عنا يو بعل نير عد ميال ىنوكلا ةومطعيلا ىلا تساي ن نان: ستر ك1 ص بزل برت ىف ظفاحلاث نيعولا رل رق هل

ل نر فم ىلا سكن لس ينط نيزك اد نايس ل يد اورتن ! هطو روتلا ى ١ نب ماعدت ايران ءاطد لى در
 نب يحتال يدإبزورقالا لع يو

ىراضنلا سس نب كر يما ىلا مكر روس ل امس ىلاو ىلو تل اربع نمر ىر اهعل الا تب ان ن كرعراكرزل | قررسم
 ملعب لو نب رز ىف هورع لم ماشمو 

 نبين تر لج اور دساد عد نمي زيد عدد دب ناك لالا يلا دوا قنا فسروا و سنو رفز د تايزلا بي نيزك نايف ن مي داع
 نيعكر او ناري ني يكر مارقللان ب بسمو اهمشلا نسب ريو نايرادبد كرار شن رم رجس نب لئرداور ىلا نر ر و بعصم نب طراد اىزارلا لس

 النواصب ليعلم نعى دم زل ا عم زارع نكت ايزل ةرزمج طسر نسكب فرك فينصربا لح لان درع ار مءاعرباو ممرلا ء كرقملا يترادبكدإ و م ىلإ نب حر

 ندم با نعم يف رعلاروس يروي اندو نر لو هيف 'لريل اباه در يخصومر لع ىلا ت باى رص بسر بنب انه نسم اعذل 1 رصرلرارتالايراف دا | نب نكل انفع

 زبير بسدولاللاداو ثدحلا ف دقن نغيطعولا اكن يعم ني نظائر سالا حن حلاص ل انو هفغالابب ديا لد رظفكلاىءالا ثيدحلاب ثرحز رت فيلا ناكل و

 (وتيفنا نطل نقلا رر سانا ران نكن ايفسر ويني اب ننام لان سل |ناالولاضل/لافز رشا قفدا ف تسأر ا فطر سان دوف لول كا الا نبإ تعم
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 هرتو ويضم ري لول يذطنأو سن دعلا يلام ارجاو تدار قلتم اماريشمأ |

 دد تماصلال ب ةداب تارنسم ل لاثبرم كس ننىلايطلا رواد ىلار دم لي نشرم اما |

 سلا ارحمططر سو عرلال از لارا

 ىراوطاقة ربف ثريح | لار ماعد رس
 ىزلا ناك: ددسدا للا نم.+ كك[ كر يلع نزع ثا ا ع

 - 200 نيرو أ " |[نه رانا مل امك ل

 رحيلي ارر لام فيم ى : وب : م ع ف

 عل كنده نتانيا يفر جرن سدا يم
 رع: نمد ديالا س ابها نرى نو كي نعثر ارشلا 0 سوس يس نيل ف 1
 يا يدم وع يسبب فيجي هنيعصو ها
 تا يزن نعود دوب روان اولا ةيع بع فلازم ةيدهف ثا سيد ثور لوطا عنا نر م

 ايلا واعلام للا هسا كرم اد ةركء يطع ىلا مالا بت اي رولان ايذس ماع نيل نامل انتو اسما نع ةوعما
 1  فادريد اا ااسر مزعل ير

 ياعرب برس جلا اسد شنان ساجر
 لج ا ل“ سل مف. نال يظلاد ثيداع] شال دسم يف لاول اواشرع نير تو سنت ندي ا نسل ئظتادلالاكد رفد ارو
 'لذالئرم مون عا نا لفلم لل اررانب ترك 09
 نبا لفل السم نانا ةركدت اهكايالا ناك فيبطعابا ناريس ات وراو ولا ل انقر لطارل ام يف ميرا ف يكل باكو وفد ا بحس

 يارد داع اباادع نب لاو لطم بادر نيد ات زنزم نايا نال فولص نمر ابار رقع هركذد دّءاد املا ور شبل علا بادر ماربع
 اسوم عيد ناكو لك ثيدعافكن اكو يعل ىزر ن ن اكو عيل دا ادعا تي اا نم نب يكل هتررص ادم ثبدحرثكا يطع لرجل ىاراطراهصإ ف سلو

 م اع اوبو املاك اضفال باثورعم رولا اشم اثم اقف ةنيطرلا لاكضع يع نيل يطفي از. رجشل ريدم و هس ساهل ظطد رطل نع
 ةركذالاذكد ب يد لاق هجزلا ال نييبصعتسمل اانا نعبل نم اول نزيل مالا توم للبيع دن قص كلا لن تمهل ثراها لل

 /ك يمل اال ااهلزفلورسلاو اولا هرثاو 27 نعول ىراقبار عثاشلاوةفينعىإ ل يفما فرم (السمالا ىف مثلا ادصا عرفا يف نمعرتملا لالا نعل ن

 ماتو ايهسدم تنكلاماكرازغا اثم اقدام نرخ زا لمم ناكر لنصل يرانا مو دشرص نحل يظلم نصرت ير او تاىصلا نصار
 اركراعناليلب ىف ةردزم تاياكحو دنسلا تفنى ثيرحلا يفلت ن الر شالا ل انرهخليطف صا نم ماشا مسالا فر لون ةررع ةورع ملس ل ضتقنم ناك يدريك از

 كابا نباو كر وثل | نكرر .ةفيصول | قرللا نال“ (60!لاكدتر نامت زؤلا ف ىرثلا ناضس نمت تلق نعلن قد اطلس لازتعالا نزيم مدع بز

 وبول الزقكةروفشم انتاميسر لرقم انمانح لوف رمفيطعرلا لارض فلا فد عاري سابال قدام دوف نزور | علانيدابعد عكوو مامر رز يراد

 تامر عا املميسو دمام ليات اهلا نانا نسم اينولا نم رب قت الط مل قر ططملا بريل نع ران طش عجبا نصلك كمل

 "| معصوم ط سبل د ةياربادابلاطل افك دري ف رو ظافحلا ةركذتف لاذا/ر زف ىيذلا| دامت لاث اكرم ةرثك الز

 بعان باو بس نريزر لسان كوور قرائللر رطل يدالارجيرالاد للامر ناو الار خلا لوك لمنكوب مالوم رع لسن اهبسملا نياوم غار امل رت هل

 لارتملاررعسم س نردايحر ىررتلاو تنعش للوتالا ما اما عر يل 1لريرعسن نيرا دبعد هرب نيل نمار ىعشسلا وحلو لئاوولاو مك رسمت ناو

 ”لقاطع اصل خارقل و”ةغيطعإلا مزال كرو امو سره م تيرت ف ايفا طسب و (!|8 نسما (1: اس نا مارب باص افا قوص نأ رعد مر فضعولاد

 ةرينخساكب لباب هفغنو كك نب انما عم يطل ةيئارع ىلا ىرعشلا نول لتس ةمالال را نايم )نيراج اكلم نازل د ربنتتل م نيداجت الرق
 او ويفر (رسس نيل او باساب الكس سويد بازل ةيا درر يك اع اكرم ني تدر وا اهط اك دل ىدع نال الواو راج ال فرك نو :فييعولار نااهطسس دع
 ”هبزفنلا فلان بوخوا نيم اربد نمجسو تس ننس ناب مال نمثل يي الا زف يلا فل انكر تضاروسالا نسي ني ديزي بارما بلبل هع

 اقل ىلا ةجناك مران الم لارفننس او تنل اي مى احم نيه عرارسرل عيه لو رم مقرا نئري رن ى ارق عاج نكي ٌلعالارعا انهم ناريلا ل ىيزلا لاثو

 مريم حيرسسد ثراحلا نب[ ررمقمالاريففعد نور سمور زب با نتي دوس الار اننا ىور لسا لاصرر نم اكش صر اككسم زيبا فيزا لاذ

 ل انور ىضل امس“ نب ةرغمو ل اليسا نب داصد ا ايل ادي زو نك نبا وروصنصر شما نع يور وامه عار تيس مو زل اى نيك درو ةطاججو باس

 د شيبرملا فريم بابا ناك ملا لاثد جاجا نئنتو مد تامو نلكدلا ليلا فونم يطال اص الجر ناكر دؤولا لما فم ن ايد امور[ شن عاى أر ىلا
 اذا اقر وعسم نب نيف نسم  مبسارال تلف شالا للاثو ىلا ليبسم د نمل ليدح كم راسم رم نهجم نا لان نسر ادعا ل ار ىلا, يب
 يل داس 4) ناكمد ربط ل اند( ور ةنتسم تام هنو لارا دبك نع ار ط نك ف ثار رغ لا” ث دق ازا تعم ىزن اربيل ربع نرعر نغ 27

 اهل اننا نمره يار وعسم نب نمر اهب لذ قر دب حتر ريس موتا نم عاصر لاسرالا نمر ثكو ملح رعسو ظخاحل لانو( :) ني
 الانقياد نزلا امال نم رو :ةينصلا لع رجلى قمن نمد اكشم بيتل تجار ا ياعسل نما نصار ليف
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 1س د اسراطد مافن لاند بكا نعتلردا نم فيضع لل تل لرفلو رار يساري "تمم لانك كب نب
 "ساد هدف لراول اك عتن عبي يرام اهم زم قصات مدع اش هان ىعش ارادت اطعوريزا

 منار شلاورل البر ره مو روعسسم نب و لعرب رك !نكررنتيلاربعرلاقئا ورا ىثك لسنقنماوم دسم ار نمؤلاوب نس ئمر وسال لوتس

 /لان ةدرب اد يبس اراب نب ةرامد ايزي املا نبا ناكر اربعدرخغار نيله انصر مكريطو يع ىلا ةروزك لا لكل ب
 نإ لند كام ثا لو ناكرعس إن ةفف يعن لكلا نمد نعي الل اجلال نا ششادر ا ناب
 دانا رولا رار نت ىلا باركر كرات ةريشمملا نبا لاثازكث د(« ) "نسم تاب ورزق ان نيبو نس زوار رسال

 د بينا #3 !بلبب نبل اعه نم عير وسب ل انث كارد ل اوصل فلص نمو اجرلذد معلا نسي نيع دعا تسر رمال مشوا ناك لا

 ظناك /لاناانابشت ن اكتاقننال نابح نبال انددونس نيلباعلا نش قرب لاك نب ىثك (4/ابباوركو لص لصق او ىفركل جلا لازاو ابيبشسلن اكن ع

 ) الر عاررفس ل نارطلا نئلصن اخد تلعن عب زادك نإ اميرئاس يمد يسيل | لصوبلا نم لر ول االسم ىرانا ةريعل 3و برا

 ان, حا داباكزعلادبنب لم بار نتسلا لاه نمؤلا ورم اىباطفلا نيل ف هلس رمال ةرماث نعارلكال مكرتلا ل كل طالار مند نلف نشرب

 هريس.( ابرار دباب ورمل نبت تن تطرد نيرا درع رالف نيل نب بسكب دع نب عازر نيت ني طارد
 2 قبو وودس نير ص اند ىلا نير عسر قعد نايقر تهطحر درا ربط هدالوا نم ىرر بحبل اوركى انكر مسير يلعرسدا لصونملا ناكر ر جلا لدالاو سم

 الا ئرزلا لاند لس رع ثالث ليلا يلد ءذ د يئس راب أل راها لبثت دوق باطلا نرحبت دمي ندا: اهلا كأم

 بلاط ل قو هيام رفا فمرازا رمارفافي مرة رازانم لذا نطور تعا يرق كو تلال ةراغسلا تناكريار شيل ناشد نع
 ةقالكا ر راهلكرب اشلاراروربرئر ميل 17 ىملإ ةركرب لس اا - ءروتا زم السن اكرالبك نب :لاثز ةرما ةرشع ىرمارالطر نيبارينع مكن 5

 | اضاو ترمب لام اه شن ناكو يرانا خراو نيواددلا نردررعمر نإدلاومثلاب حرفا يل | د ةريس نمار اضركمرلا تا ملل عب دل_ككملارع

 ناوتوبم اولا كو مرر بدخلاربع نم ىورو نينصلا ةرمريرش ضبا ناكى دراطعلا راهرولا لاذ اصف صدازإب تمد لاريرش مآل اطر يررسعا حلت نإ

 دهم لاعر نما ا مككالعرط تيار لا يمت نير زن مع نئىرزثلا:يارر بابلازبوفاب مامر يبغا لاف كد ارا اع تيزلا لكأ نمت راجاما ةظرع

 أ الرع لم ملف ناكرق معميلطشس ا لسنا لوس لان شاع تلاثوركن اكل ىنىرجل ناكرل ليل سلا لصونلا نكئدرد رايشم ف تناوب نآرقلا لوو

 مركبا ليلا لص ا لرسررعن سم للا رشاشعلا لاثرع لاسم نمت” يكسما نادعم اذكا, بلاط إن ند باطلا نرعثدم مالا هز ىف نكن اذ

 : ثالع ليث كد نيل عبر الاهرام نورس ةنسم ا نست يتسلل درع طف ةزغ از ادعس لان

 ماحب رق بيزبتلا لازلت عر ثلا ىنع تشم اع تيس ف مسيط لدا لصّلل !لوعس ع نثدد كلاذر يعم لنوم نيتي الث نباوعد نرش ثراث
 داراازا (عيربطم يرمور ةردصلا بالفرج مال لاثؤلا ًاضرل ذوق” حلشس ب ةنمالغ بمرسرلل لصد نشك عب را سمى دا ىل نفد مجان ةراي ريد

 "ارم بم اال بع ارز لفل ل يشب # سو لفل نيش مالم وان عمنعبم لانا ري لسغبف يبس نا ءوطصرلا راض رف ةزلستلا لعرل

 عسا« هيرب اف ةرسحار ةدعاو اضن ان' تدم” اثر زوبا نش ئش اشرت نا تييأر اتدق انالث ل ريطعر لم غ ةرعاو ةرمرسضزلاد

 ةلوهلا نعد رلسمييعرس ١ لصون نع تنل ات ايا رلانا لس ررل نم ىف رنه ةفيطص ىلإ نيبال ادد نعل اومسلا بانا ف
 مصب ةنيشر ضعم لش[ زععل لر لكلا ل كد ازدا|هذعسل ىف د لكل !لسم يت ايطعل فو لكن ؛ لنك يظن ارطععب نفل اوعالا نالخاب عا ني

 ىرتا اصعب نحنا بابلا ىلا تاغ تاثر ئاج لكئار يلم | ارهعل ىف ويست ارب اطئار ايذعاب ربععل ىفو رز ذإلا اريصحل ىف ررو سارلا جسما و

 نيم نرماضرت ميل |لصونل | ناريز نريلاربع نر ره قرم ميمي سد | لصون انضر ى ان" ماب نبا نع بح ىر بلا ىور نعحل نم انو

 ىف الا م للا هيف نحت هرطد للاب ثمدع ضرع نايس اك يسرد ا لصوبلاروفطو فصل رشم يدم نمر غن# اذ رشرص طاالم عقلا اي اهلا لاو

 ةياورلا ف نكسر لا لش ثيُر سارلا جس نيب اوزيل ف ينتاب ل نادبك شرع ىف ند نب نايس نر نملاناهكرر منيل لا لا
 دزاوولاك دبر فرامل احا رم رثهعن ممر اضع المحارم بريم ناريز نر ام ثيدع ف نبعد امتار اشناع ريدر سس ف ةروك
 ثررزيربل از رشم نون لت هز عرلظأ در ئرماشرمد برم ماسر يعرّيدا لصونلا نا ةررباىلاثيردص نم نابح باد كسر كير اد

 من 5 . / [ال اف يدي ضر م اهدضئر ارم ثالبشلل رشاد ام اباعر نافكنب ناهكى أر نان يك رم نارك بر مع اهكزكن السل نيب لكلا

 للصم رضصررخك ارت نم ميسي ا لص ) لوسي لان لات نبمللا ل ارارمث الن, صر لش مكسساب حس ئفإرم ثالث يقم ىلا ير ر ال يجو لع

 هرل ل كح بيلا نمر ماركا ةمئال نس دشعل نذكر اضعالا لمثل ومالا :لاملا "نسل ادار ام مقل[ م طفش اهبف ثريا نبيعأر

 كلم الا ةدعارلا بحال نوم ا ف كلام لوقاد ناجالاب جر دما ثيكاظب كستذاو ثررشانئصقنل ازيا دا لحل معن ئئارطس
 مر غيسرلال اند نرد ىلا ئه | معا لاترد كراقن ا ةرع تارر كرابلا ع نم ككل فلن اللا ابيل دايز باهيارين يلف

 ادلع بس ز مارب "المال يولار نمط ار يريد دع ارب لكل دن ارم لا يعض يشير ايريس مزمل ايو رتوملاو رفات اياررلا ىف ادم

 اندم السر ىرمتر داسا ص قن واراز نضروضلا زي صام نبا و الا ىف اكيماو ما احا للا عم دلع سلع شذ لص يطري تيرع

 إ' نيم سمكا لسع 1! ىركذلا بيت للان داخل اذ لحجم كك صفملا نطع لت نم اضن لون لثؤطع هلع

 50ةمطصمصعم الناأأط 05م



 مع 10111110 ا ب

 ا سيم ا|سهسههبشنسملا

 هةيسسسيلا 0ث ةء يمسس

 ٠ ينس ىهط ١ هن  هجبول» ب

 هعلا ىلا هه ذك هن - .

 9 _ ةهسارة عمو اربدموالبقم ذم هيعارذ
 ىاذو مم لاما ةينسلا يد عاب ف لانا قلع سا ار اهل زنا عرج اتسم عضل مولا لن زغم قع
 اهدار ا | لوم نع تاو ور طر عادلا ىلا كنس اً يني لاو نس انهن اومن اساكمرشنر فن ل أملا لافداوبد ناش الا
 ارز نشتساودرهل م بيانا وراه ب الا ضةناتح
 رلؤبب اخ خبرك نسم موبيل لاو طناف بلا ىلرارلا قشننتسم مرسم ب )لاو: ةعظ رطل نس الرش فيعني لاو ف الا راما لادا

 عارم بالم نسا الكم كراؤلا ةرجطم بصر هلا راما ئيشفتسكر ا غتسم لا ةديصؤبالاثدرمادرانندلسالا و ناشمتسسالا سل نبا د ىلا الا نب

 يد نكسلا نيالا هادرامن كذب رمت رررنر اند ان اي ؤاومرررجلا الاب ناشنتس الار :طمنملا نري لصفلا ل ليي نيئفل لم ل تالا
 مايد لصلا لوس اس ارازلم الو مق اشناثمالا نيضمشم اورام لغرف اضع نب نام مل ل ىلا بولت تمت تناسب قمل ئاو ىل زل نع

 فم اظدسص لطف اهل لاقرعفر ثمره ال شننتسار [لئش طم ىلا يرانا هدي لع |اصان ةادضسم ىلا ءاهبارق ررضولانيللسس نافع نب نام

 ل تلقت وازلاب كا نيرا تيارا لالا يكبر فار نع ذلكم ىشديللريؤرزلا عال نستاشس اي طسو لاف فرطلاادرامم درسا لسخلا رماد |
 رري عافني نب عطوف تمالك تح حرقا و تسلم ىف, رو ارز مهر ان ييضو تنك لا نش انناكن يك يي ا لص الس وضو نر
 لعمان ةدماو قر ممساب حس مل سيلا رن مارش يضع بلا هر عرغا مث بصو لسا م ننس لم ضصطمرطك ل خا مهلا نع
 ال6 ةرعص نري انمثص ناشنتسمالاو :ضمضملا نيب قزللراب ىفوراورلا ءادر اميه عرصاودعد ثمين لاثداملا ىفاعيجربفكل زا اهملع ساي
 مضنملا نيل صف ان و دصول نيكد ررعو نلمس ماو اورد متدين لسانا نعل تل لا هدب كريما نع: نئنبل تعمر
 ةرمتل | ف معلا امر احلا لا اريرع |. ةرصاو لك ثا |[ نس اة مف ا 10 لعد لص ا لوسر نايف ]رطل "ا ورو رص الشمس لاو

 يانبا انهيا دمر جالس اكواد اكحالصلا نركز صر مو وصلا و اطير ليو مورزع تكسو رنشسم فاول كدداذكم النص
 مالا امس ار از ٌيِلضمالا ىف [لكلاورم اركي زاب اورتن ف صاب مكر فب اذل لت هرثورعاد فلم تايدرلا ىف عدد ىرزشلا ولا 7
 ميل وشنو مالمو او ضم انالثْيفكل مفر ارباود هن | هشكرّسلا كش لكسر شزيع نع قلع نيرلاو نع قيصر ١ السعد رغعلا ىف لاك طتتو لس 2 هل

 ورم نيل ان ملم رشف وكن زعم يمر لم ف ناو فد الط اك يهيطسد ا لسسرسلا لوس وضد اؤب لاق يريد ل لع م ةرهيساب حسام الئ ار ذو انالثمتد |
 احا ذكاو بعصصم نب :يرام تاور يد محرين ام ىلاذشم الار لرصلارئطورفظلا ني اوزلخنياغ اوب هدر انيق ميمي لمتنا لرسول انا
 زيا ازاب فد د رد عملا ىو ران ارثكاناب ضرتم او ئطنرار صرخ قيل نمد اما سار جر عضسرل ىلإ ةياور فد نسل اماييراد فيت بابا نم أ
 نبيل قط نمرازيلا نزار طاح ا لا لم ارّسنار تايادرلا نيب اتم قم ىلا سم ارثف لا هر ذاب ىلع ري عضو ناب هزي تلاد مقتل« اد ظ
 لا نمار اىبزبر مولع نمر اوصل نق ثراها نو يلكرلا» اندر انالاسارح داك تلارطعرو لاق برا هد امساد ل نامالسار دريد لع نر" ْ
 يرث ازبار ملجم رلعرلا لترا لد تيمارالمل اد امالمام لم اضوق ن امن ا ناطع نب نايل رم نارك نك حاير ىل ني داطع نم قيلسرلا ىلانسس الاد |

 رمز لت يطا لصرسل | لوسراضرنامرا ىد ل ابع نان ئراسل نبا العن ميري نع ىبرزثلا ل امفسو فول اداددلاو ناو. يرغادوسفنب
 لطم لاف ئ]طلارازو ةرماد ةرصاوظفلب حرم ارق فديو ةرم ةمأضوكرعثر بانه ةريدب نبا نادك قلل نانا فمر ءامرد يافا زا
 ادبت مالا ررصوبرمالائ عش نإيبازلا روت أس رسوما لبثنمر ارم الا هرضوريفو شواز لاند اال الم اضرل 0 مالآرضدازب لاث 0 ضر
 ثوب ساب ل, ولا قطررنصرلارصقلاو) بلقلا نين لد ازور ال الاد هداغ ا ار ئنكا راد تازغلل ةرب الد مف امكن نع : نابع تسلل سال ثيل نام
 نم [لملاو ةرلصلالغ ل فار وررمومد دور ارو رعت ل ارق | ىلغازي لكداز نئللاد ةراصلار لك رثئ دم لمع اور |ىأ ل انناقتردد اهم الا لكل رمى رعت قن
 يدل ع قمل ار ورعلا ىلع هر ايزبلا ليتر درنعولا راسخ لكيت درر لكل ةدايزل 1 نك رطالاطاد ياما ثار فيل زيي نا عاطتسسما

 تااكرعتلان اشكو نل دكا ف وةئادملا ل لع نكاد ربل زالصولا دوب ال ةاصش الث ٠ نار تع او صقن و اوال كل شع نود راقتكالا ل لرمكشا
 بررْمرقسلار نامل الث نا عئاريلا لركذاذلد ثالثا ند اوس اعن لاصقملار ةدابزلا ىف لال اعلاربلا ل اكيرمرلرتاسان اسقنلال ملأ ةرابزلا لا
 تالْشا ع ةدايزلا عر .انركودركا ثارسالانا نم نايس دك نط ةرئننلاو ثا نيرعامل فل ايدو ةدايزلا ىف سلا ىري نال اركي | ةيناغراسلا ىف رق اولد
 سب ياهل نقلل ل ئلار ثيل :نين او ارنضولالعروشولارصقن دازوللل وقل دم ناصقملاوا ةويازلا يسر اقص !لريكرلالبكلوقلا لغوريو خل عازل
 تاملزالم رانا هركرءاددصترم نم ثالشلا لال لبد لان تيكا ف عصيد ثالا يسد اذا رك عيب نيب صقفدازول نا يفلان رافم نا

 دول اردلا امن نين رزلا حاج كورال الاد دا للسحب ليبتراب لص لوالا نم غلاف نا مالا فتضت ا ءر ضر ضو ضرلا ةاءزل اب هرصن ناكل نكل ١
 ف باو نير ارز هرعرخلا ناؤالا ثالثا يسرق ناو درك يلع صار هدانا ناو :نسكو زن ملا عركال قر مدلل فاذا نمد اند هيف لاا وليف
 انك اكل لم نع ديار درب اطال نمد وقلة نمدزز لاذ لبس زها لغزيقفالا لا زاك لذ لوتس م كرافنا وزرع نم كنتم جارو كمر ئئاردلا ىلع يشم
 ةرمنماشلم بلا يزاول ا طسل تركن مرازلا ور عجارورعب ازعل” ىلا قرلاطال كلذ عع امجاد عفو ايلات غو يافلا ن) ف ثحلار "ذاص
 كتان (زث نم ايدل صو رام اءإر/ندئا زل ل كل رابدالاد ل اىتالات تامال ل يرش املا عما ف اكنيبلنطاما لد الا 9 ارو القمل رت لل رار هم لا ىراغلا

 (لا نسلم تقنلادر ئئسساردا حس لوقر ليل العا دربداد ام”لبق اوريو ىزرنلا ىلا س ارلا حم فدع نوكيا نك ايفو يل الاد ةدادالا نم ينريلا لمع ىزولا
 س ىرنع ٌتارلا/د ارريرالبقم تئابلا ل نبع علل و نيقثملا عما م نازلإج م نفلدالإىزوس مر اماىا ومع ١١ هاناعاهع
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 0 ثم الا مح نم ب 3 ووك

 - 'ةلاحاولا
 السا حشرلوت الكم ممم يع ارزب قلع يف فنا لل علو ثا درلا لامع دس ةرعا دؤزم سلا يال باعيئسا لانا( .ةياما يفصل يقل
 نقار هلرلا بد املا لو كر درقلا/رانخار يصار ادؤم نانا سارا عبر روما ثاياود ليف ادفم لرحلة باص اى ارضع لس ايلا را
 !اللر ىزتشاايلمر جري طنا فدا رير ذا ىف يمش لوصالا ادم ابا كل مبا ىو ةيادرلاماطىليثد أبالي ماسي ادر لاا نال رظم س01 ثا
 لوما درع ل اان نادل اظن لف تمم اظابنم اعمل نارا نهال فمن نكتار اد يي اا
 نأ الار سرا ار ,ورطر لالش لار نسملار سرقملا ورك اير ليحاصر امريدا نب هذيل( نب اكن ورخام يشار عر يار ريم نا

 القش الام لد افلا سار دكا سم بوينس ندر لعمل عزبه شعر ديت سبير ناد سارا محل جيلا قلاش لاق ىلا يبس كرا
 نان يزمحل للاث نيعسملبر قرم رعياب سار عسر أوت لعر ثم اراشسلل' د ةزلعابانكف ردك (ل|لاثاوعجا رف ماؤشارسنر لفلتم ىراقناةريكف اك
 المحس اذا كلرلل دريدا عيب طهر ةراراعبم الملك دل حسؤل نا ريالا لاما نملك دن نالل اذ[ نملثء يزول لاق لاما :ال مسلح

 > اح لاو

 طار ربكم قذ اهمال تدني ليم عابد ني ذا تكا سيريس ع عفن الطور عش ناكل تيما تدلك ياا ل ضار عاسا
 ىلإ خلاط م ل كيس جرار نارا ؤلااشسمار عمل دتحلشم ؛هدص»سارلا نم ننال قرفامد ىلا نايل تننا نال لاثاء شلل بلا
 ارنا شارح ىل هلل لالا ة رع ادور موم ام ادام انامل اهلل لو ف اهيلال ام تفيلع ابا نال انو هب ريشريع ح رف ا را نع فب ل ارث ثول
 ناسا مالا لع كيل رس ني انف تكسر )لجوا ةدصولا, ”ةعرصم ا :قابلا ب والا ةيادرلا ى لا ثيل اهب ل ةفشع ىلإ نع ةياررلا »رب زلنا لداييلع تلق
 نخاف لاف قبل عا اممو هن طراز همر ليد سار سر اذ دور خربع نعس نب ككل بع نط ازد نط اكرام ثبت
 نبا نع بسصو نبال انك ق بلال ازرع ةفص هع هربم نب نعني يلع نرخ نر نهننسم ل مارب هرذسسم رار دادمعريلا
 بصر ننال دوضولا ةفصصإ دوا زخد يمس نب ناي نط نم نسم لاوس يق | طنا همر هنو ةرصاد ةرهس اب حكيتنب "نأ حال اق اي
 ايكو ص تضراعلل نك انرعر لل مالا لادن حسم ناعما اذ اجلا هدرا مامن ذا منا اثد ثيل ادب يمص ل ارز
 الوان زمتيلثنلا تيثرت هناا اهبلم ثيظنلارورسص قسد ةلاسلاةرطحنم قولا رعى ع م درعت لن ثعرسا ىنر فل نمد لا در عل ناو اما
 ناهد ةفلال لوقو شارل عرخا سابع نررارنل امج غ !تاعب انرلر نس ةرشسو طرا لاورازبلا د ادد ارمرغا نامثث دع نثر دال درع
 ف ةفلاومإفا فيو سم ككوطقلا بيو نبا نم نا اص ملسغيرشس نم كباب ىاكدزللب رهام طاب فرن نكاد يح كال
 «رالا ثمل ل تيدي نازل فل اذ اذ فين لإ الا ليزل ردك يطا" ك ب لكم ولد مدل كلا هعرعو اونا نود لب ندر نم المر كلر اكرم ناز
 ١ ظ 00 وهتك وشرع ىف حرش اهنلريطر "نجس كلك

 رم هطصر انمار اثم مايل مدر راو عرس ةررسأب

 1 - و ل
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 ودب نم صااةريلا نع نفس نب مل از ثاااب كك يري هن نيت را ًابس نا دعو او سر ” يكثر هرايب نعنرمنا صر كرا | يسن ع نيلاريغابا ب لامس بال لاي يبرئ هر ان نظن معنا صر '

0-0-7 222000 
 ظ او ةيانبلا ركزو ةرك لان نسلا نم ثدي ورم ثيحوولا م باكيا عمو ىواىعلا عرش نع تاوفملا باج الا ل 00

 دودراضادلا نم مهر قد لكخصرما نيبختا يف ىلا ناااو نا يلا ةرصارل ب داذتكال او نع ناز ري تال ادم ارت
 يراد نما ماك فحم مي نمد ذ براي ةياد مسالا فرص ل لإ اد ضأرمازاربلا نيد معتم ندا ةرمالاب, املا لرش .

 لات باييتسالاد اكل اريد غاسالا نسا نسا: ددرت لس,« لتر بو زيت سا اذا ةرماراد نزيك لالا و لم نال 6
 و لوألا قرم ا ىف لطلاب لعد بالنا ماقنفاد دعاك ارا لحن ىلا عر شس/ؤازك يوتا زا ى ارب/ث يانلاب وا باطخا غيل كك
 أتاك لالا فالا بعيتيسللا ذاتيا كد ان نع لص الشب اضعال لمع نك عب راسا شلال كرنعس راهل باصا م الا لا ف در ايدل“
 أ ل تازنوررت دلو هسا اور ف نيدبام نبال قررججل» لد لارج ةرابع نمروانتملادطقف دار اردعلم لال سر عدا نيم لس ديمي ةرصاد ةلس م
 رش نش ىف نارجالا ناكن او هرطصرلا شذ ىداينو غابسالا لام ةرم رمل غلارازجا نمر اير انام او رم م ءاضعالا لس ند الا لال داس"
 حورس اه ث لإ تامل للالكو ثرك | نار إلا نع اب نسروضوارإ لائو نعم نموت شو اهرن من ابح باد ارا ساو با نياد قاد 0
 أ زرايسالا تتد ةرصاولارازججا نعرايصلاة اهئدارتالا ىف اهي اغار د ارت هلك ('م لمت ضر اه الا /وضود ل رضوا لولا ل لاقد ففلاو ثيرك ع ك

 أبقت نملاعل نايلع لاقل نع نيدو تعار لصف رطصر ف قاسم و :ضعمضمل نش دور تيارا تدق الدم ةلصابر انك فض لاق ةفبنص ىلا لقدم || -
 أأ ل رةرسل/ربقتصسار حمنايلع لال مط من يتعلروو تيل لص خرب ارب حمم ا نضر اموت طر تيارا تدق ل لز مازربا حولصو ملول لاق متع ةرلصلا
 لمن كاما و تم انت رلص نان هوضولا ىف ن اكرام لص ميناس لاو .رزخمضملا شف نم ناكل اةك انس الار هضمعم ىو اضولول تيارا تدق: وص الار يي
 تلق عسا يم ابع نبا نضراب ىزلارثالل سايّعلا عدم اال  ءاوس س شلال امل ااا نيا نم تلق ةالصل اد يعلو نغنتس سمع 2 ان يروا بانا

 | ||سأرلا سال لاق اًشنتسالاو ضم ف رمان ةولصلا ةراملا زم ف تره رن ةراصلاعلو رسب حيين يلع لاث كس درثصول اه سارلا ياك نا
 ' || نانملدبال تالا بال لام حسسارمب شتم حاف ام نيكل ىف اكد سار حسم نا نم نا بأ ا تلال شم نن اشنتسمال ار :نرضمتع لدي رس رامك يف نعرف

 .ه _ يده تيم - هع هوم الا

 هللا اهل ش2 دمع رداد < عسا

 , || ناتي ارو: لسا ضمشسن ا سشابصو لني نع اضوئ عر ف نر دلالب ا لانو اهيسور ناك نكلو:ةماعما لكيلا ال دراي حنا ملل بال نيا أ | لكح ب سابال فيطعوا لان ررضولا باب. تدم حاف لافد ىتما يا ًاضوتم نا ب يكرلخ ب ًاضوق قام نام تيل ىلع ن ااا املا ندا لاك دين
1 

2 

 ,. | هسيال مظل ض من نجر لسكر بجو لفل نا لبيع ارو لسفللا ضمت نا لتر ليف ًانه ني لعرلا ىف ةطدملا لما لادا انتسسا د
 | .|طرذف ثونضو نم رف ناد كلذ ةرضما ناكم ىف كلذ ناكأ ذا متو دعب اهل نوي قتيع ارو ليي ميبعو لسخشرج ليت عارو لنص ئزل او ميو لثخأ |
 بكا دهلالو رسام حياتو ص اخ سارلا جمالا مدرك لعشلال نان يوم ايا لق ىف لوا نم دوطصرلاريعل ش اننمس ار حرث ارب اضع نما رض ثث ز عر ثح

 .. | مدقا نإ غشت نييطل سلوم اهلنا بانك ىف صرت س ارنا جس نال نر ءاضعال) نش رثيو سارا عرض نعبام كيرف كاز نس نرحل نر «رصر

 | .امييجب نا روع ولا نم عد ئعاعارؤواامجد لن ان اراضعالا نضال لول انامك و | نم /ر ضولار عل ناو /ونعرلا فخ ناار ىرركا نادبت نبع رن

 | | ازبار ل ضي وططد بح نار سر طور الو سار ع اذ هدونعو نع غرر تسر كلن مءاج ثلا نااولاز"ك لذ نم سارلا حنون يعش ور نمور

 ! | /طاقت نغمه ليو مد سارا عنف ثنا راباعا ثري ف عجن ان ةنصاطن كلذ لشن نا ربك دنا ثيدصد انضخالا نم سارلا نع ىف
 / .|اكزسب ديصولا فج رهن جيس إرلانااملو راد عا, نلاو صولا لفل مز اكدب نك سك اىبسسريارمارزئ هكر مو يشالإ رف داصاصت شمل ىذا أ
 1 /ا مت ا مل مال اذاامان سارا سف زا لد وصلا ةالانانئك رن كركر لس نم ايو طعلا لأث ن ان هونصرلا ثكن صم اطع الا نم "لاهل لل ل

 9و سمعت ذو[ هتولصن ننعم را ضصمصتم نار ملهص نا نر لس :فيعل ل اتاك ملا لبا لانو سارلا حصرسم لذ لعد
 اداب نا ربا ةرلصادعل ناددساب حي ناين لمس جا كنضانرتث فنيا لانكا يا ندم اف لا ةردصلا رم ناك لشتسل
 1( 11مقبالا ننام ابا مق اوان ةزدصلا تضع مج رسيويل در عسيريه لا رش منذ نوط انام انثمع ل نحل اكمل | نع يروج

 بيس سباق يؤ هدايا ضد لم نتا اراب ليدل ةرصلؤطالئوازرنةعر وتنمي ميم ل و ل
 روبل بال تلق سالت يزل نا دام لمار ' ع د

 ١ |0777 الر تيقبلاوز نيف ىلع عمل !باب يف لاح
 اراداث الاى )واعر حجايل | ىث وأ نم رس ازسال اي |

3 

 رن ىئاررثر وبسم نير سفاردع ىذا لذااضل
 ايس ةايق ري « 5 ا .٠ 5 تالبال

رخ نول ف ابيل بلاط ىلا نياك لن
 ىو حل طيب اج اديغ داب اه

5 4 0 4 
 ب و

ل ا عسسع |إ' اص/ يو اس صولا نال هع
 ارم فصول ىل دس اموت د ارا
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 76 خل ا عا ا 0“ عكس ىو ص ةاطع و وها
 س ارلاعم كين ذارخوم سم اوهجولا مكين ذ|!"لقم

 هلع لذ َّن , 0 5 ... يسوي ه بم ععل . ٠

 لاةملسد هيلع يصدر, لل وسر نا اعلب ةفينحوب | لان لحم لآذ
 نايا قر خباذلا نمملسنم نعم عر فحم ن ايلسان مس راف دريذصنب نفكر نب قسرا يف تبكى ملا م ( نامل نفصل نمل
 مالا يخا لاذ “تيتو ار تاراصلا ىنآ رم داو تؤكل لل نال عنخ اولسنب مس ناك و ردو عا مسج اوررصاماهفاذلم لا ىرلك ضو زيي
 فرب نكي نحمر“ ١ ( مللت ى اص قد رص وكلا كراون ا ىفز لل ننهاوف ا ومداضل ناملس نب (الكب اهلا كلذ ىف فس زاو تير يربسل نال ناز
 يلا شلكردقلاو فيولا ومنين ناوى وسما نيل نعيش و ار اشسم لاف لئن اذكو ين ل اننا إيرز نيف نسل نك ا لص كونا
 ل اهيعل طهور لع يطل |لبار نبك انا نم ؤرنكت اغتال ا لا ترقد

 سارلا نمنانالا لاثاد سار حمو الن بريو الجو لن ليلو رمد !لصوندل اوت ان ةماملا ثسرمرا دعب كسمد م اجى نارا ؤلا لسلق نلع
 الحا عال نز ةكادمص اد كوابل نباد قرش نايفس لوقليو سارلا زرنا نا مدعي نس ميسيطرمدا لصوص نمحل ب كر ضب لاو
 0 ئروصالا صراع ىف اركج اص ني نيس ىعش ل ائارو مصور ار عمابيرغمو بهي علا هترظم سم نار أنخاد لك لاف سرا نبدا امد مجرلا نين الا نع
 اال اهم حرش ف كرنب اوورعس نب اوم لل اهني لا لاو ىذ ةرتلال ناكر وبكل لرث مد نسسأو ءاطم سابع نب لوثومد ادب ناعسم ياللا ماب ازمعد
 لايحاو نسف ل غب لذاك ا لاس الا حابس لإ عم امرطوم حر هرلا عميل قم لسع نن ذالا تيرا تلف لسم ةزلصلاب نكي از لمص راه
 ملورس ار سنا تيارا تدلع سارلانعئااثذالا لام باميلا لس ١ وسر نع انهلب لاني اامد اين يتاام سارلا نم انرثع نيالا نال سارلا ع هكا
 1 مل ىو قلاب سارلا فخاد ان سم نبال اف زغآ لامك لت ت كرت تلهك ل: كرك ل لاك" سار جمر لزاك نان تلد زك اق مذا حم
 زالت ريل !لص بدلا نإ سارعنب نهباطع نع ترج ن ب نطر طن نهر دز لن كرنب ل اكل ا نما سنسم نم نرسم نف قطر ارلا ءاررإل اانعط لت لس
 السا نإ لان هدانس اف بارطشمالاب قطبا هاو لاذ تاراابسن نم الس يفر بلا ثرحلا قف اور داستال جب هداسس |ناطقلا نب اقوم سارا نع
 نايم نى رب لع ثسدحلاراد كرا جي صبا نالاث كلذ فن اريعوتر السر يسطع لونا نمير نبا ن املس نع كر ب نم نصرا ميل سدر او مد
 ررعأا + ياو مابا ىلا ُثرصر اور لشن اكشلا لاند ليس رسم نا شيرص هبذ نولي نا عن ابد حرف سبل اوم ان |اسم: لصونلا نكسر
 :دلعل سبل ئطنرارلار عاام نا ناطقلا ب نسكرلا حرس ساب نبا رص نابررد نطل ة زكر جس الر شكا يفعشض نا الصلا نم لان" اهالص لان دعا بابل لا
 مدين مور رنه نعيوزوت لاك نإ نعت يارب ار راصُناو تاور قُم حي دانسم الايس اب نطل نبا لان طشص فش موب ىلدح» نسا اا لاب رشد

 و يرن لاو ةرررس ىل او ابا ىلا سايع نر ادبعد يزن نيميداربع ثيرعنضئورؤما نانثالا لاول وق (0لسس ل مارد معا ذيك» رضع ل ئذ نط ار لاو
 نع ةٌمئازن با نبا نم ايركذ نب وبكر ندر يعس نيب وس نع فسم زخم ل جا نبا ماورد ير اربع ثسرحتر هن ىف اهلا اي نشملاو وره ياد مل 2

 نباهركذد مز نب بيبي الا لاجر ل اهرو صا سارلا م نان زال | مط (لصريرا لوسر لان لانسر نب سداربف ف نيرابع نشري ز نبا ريع ع وش

 هو نمعلانذا عامنا ىف تاتا ىف نابح نب اوركذ بسصصر ناحجشسا#؟ عتاد اهظر مشو قري از نبان الص بالا ب صنف الكت الا نم نيدلاذلا علمت ىف ناجح
 نتا دابهو عسر ةريار ىلا باف مبيت ةحاورو لمحت انس اذ: طن عرعر لد ع اريل ضو بو ريما هارق تم صيفا أد ع ملسم تار رس نب
 داش تنهرن صحى طناحلالاقاعا باي ىفدانسم ا لش از لس قتاديوسد نيعل نا امتنا نم تاهل ن ابحنب هركو نفق بير نايل
 ميل مد كلذ تن امك عامج هاوقدث تلئاع ١ جرم نا ترقد طال ١لاذرجحلا ند نيار ىرزشملا» وثارمز سه اريع نخر اهو ليلا ىنورصا جدد

 اكول نعل اركز نرسادبف نرحب نير ص !ذلص قطنرارداواور سابع سد ارب ثرصر لمان ثيرحلاب اجتزلا رفض صر ن الخ ا تائر خاردالا لع لريا

 مسيعيد لصوبل ناهس ىو سارع با نر اطع نع كيرجانبا نطمح دحر اندم ىدر ول اكول نص رازنلا "ل الا دبع نيدركع نيرا انبي درهم
 تاو لاصتال دانس الا حينا تنور تد ص اسازمب كرك |لساكو ااندعى رممابنا ن مس نر امدصيلا ب ئيرم طنا لاث ارلا ضنا لا لا

 د ز نرطلاربف ثمرص ب اهلا دريقلا ع ف نقل ار شم قفنلا سرك دم ) لس دنم نادم كلذ ىف هر نركيانا حلا كددااد لاطلا نب لان
 ناطقلا نبا و ور السما درب اك مر مراشس ل الا ىف ئطئرارلا لرثد لارلا ولد لاصتالل ناسا. ايد در ارز ا صرلا سابع نب ا ثسد مو "صام نب اصر

 دهن ا ظفامل» لاث يقعيملار طر ارفاو ىداوعلا و صام ني رد ءادولاو كص ىزرتلا صرنا هال ىلإ ثيرصو اص [لسمررشسم ناشرص رز نونا عام
 |لازلاس ارب لكل ضلال وقل كيرلا ارتد ا بايلا ل ايدرلبا ساب لب او مااا ثيرصر بمال م سس و مم ! كرب هراشسم ا نيرا ل 1

 دانس اد تالك اى انركد نادر اماب كك ذاكورف لا نم نانزالا لاق يسيطر ثم! لصؤنلا نكرر اد اكسع قنا وك لعمل: لازم
 حبو ن وكن با نكرم ار فلاب نيل "يمر نب ن اسم ام ءا نيد نبا نرسم | لتسرب ١ تهم ىل |ن/ل ام بستن 7 هومر ل انس نيكد ذازرخا ا 7

 |! بول انباع الح اذ نمل نب ير ريس ب وقهر لج اًءمراربع ن ريحا ليطص نيريعا لن درس ىداك ال حرا ن انس تفرش يعشن 727

 لان مو اسك يلا ني لئن ايلعر نيك نلت طيس | سول نإ لسا نع يرص ىلا عرار هيف عب !نرقم لسير راو يرسل ل انت رز

 لف زك يلز# ا هذفاو رز ال عزف ترام ا د عشر لذ هدديقرهغعضم عمأ ل ناطق نبا لافر حبت ث سرع ان درت لهن نع ثرحا قلب اذا املا
 [1,غم ماو ررغعر فصر ذا الا ل نعل نانسن نهدي ز نراع انصب رت ني اهيس نم كن ههنريف ثيل اد قمبر كاسيو ارأو اشر
 لرب ضمرلا نك ذاع سلا ع برغم صولا ع اثر قم حضورا نر )فعلا حس سار نعام صولا نم هيمن ا نال مع : ىعشل لاك بو سرير هم

 غن نع عفاندا» لق قرا ل نب موكلي نع فيصل نكي نع لآ ع ىران7ف ف و هرشسا هع ر)ب ةزضإإر نك ازكه عل و يطلا عش اذك

 محب اهدي ني ئطنا زم يرزدنر زف اوال هر ار نرصو جمان ار ن لفر خان عدرر ميريدا ل صولا يدري نياوص إلا سن زلا
 ( تسل ىل | سبا نع عسل يس 0سع - 17 تاو اللا نم نرد يدم لوااذم هس
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 عبو سرضرز ةلعأ| ٠

 لام ساي نأ انبجعي لحم لاق سارلا نم نان ذالا دفقم حسبي مرا رس هلل , مع
 مسبب د و سارلا عم ابهرحؤم لخان هيو سارلا عم ابهرخُم

 نربط د لسبب فل طرقت يالا نم انزل مانا اودي حم اونا ناكل اذ يطرد لصد! لوسد يعمل م قبلا
 ة/ازاودعونر عيرلارباوراصال يف فخ ايرقلا عنو نقلا ل نررم ف ]اطيل ن الو اي رغد قدر ر تن ب: ىتخسثرص نانا نك نانو م اال كرما نبي نير فرعار ضك طراز ضر داشاص عفرا اذ ثلا لف كودو عيرلا زرع ىو رف راج جرس اللا نلمحو عيرلارل ارعقر و سك
 تيدا 8 كارب رش عر ئطنرارلا ثدعو تبا نب ثيرعنخزعود نا تملا نئبعتلاو للا نير نميعضلو هوفر ف مامر اث ده يب اشوي بعلو لاو يرو همر و نزلا عي ةرإ ذا فرل مدد عاد نسل رض زد ابعث ازا
 نورت! ايد كارو نملثس) ثيرص سالل اراب نسوا حبيل وقل نلوم اظن ازيد ثدح زود امس, هانا ميزا ل واسس لارأذو هي ا تاتا لإ
 نسر انو لس امرنا رسم ب رف ونادر فل ودتملاف ماو يزاد سارح كنف نيف طي اسيانامج نصر عاد سرك رز اورسمارامب عزز سيلفر لا لصتلا لورد دشيب شالا اص نب اسرع نم ابك ل لباد قس
 يزال حم فولالو ةدنم نبا لان“ ب اكاط فلل تراها اغراب ىقعسلاو كار وام نيا يزاد قرم ناد يكبر اكشم لينال دا ةرس باد يزف ياك ندطام ناسا ءادر ثيل نارواهرب الئ نزار ظل يامباب فلاعو نيتابسم ا اهطاو يار ساب حفرت فذ م
 هرمز ادرييز غنام بك« نابع نبا ءادر طلسم زمانا الا لادا فصرلاو س صفا زبك ناكر طك نقل طلا هزي مالا تيت يدا
 | اهكمراطوالا ليو اكلصر المي الا ب سنو ازك سس فايد ئطل ارلااهترتارهشملاع ٌثرصو سا يرو انزل نفك اللا ا ذيسب رالف بس درج ىف طعل اوم ف قطبا ط وار لسرع ل يدع دنسيفقطنرارلاو ا هوشلا بانك ابحر دشسم ف رجا نبادارد ةيرم لا ثيبرعنس
 لا ىف لا كر تسم كاف ارهبح“ ناارح نيا وا ردد ثددك به اب اب[ ماطو نيابسلاب اهنا, زي ذاررسلب أ ينو موريعرتل ل: اضول ى ابابا نللاشلاوارراكبسيلع. ثا وضرعفل ترتر لام النسم تاهل سن ال بر هدانس انو (مالا لاق ة جا نبا هادداكذلا للاهل يمص 12
 اه دارمي زا تر رَرما ىرز دانس الالي ديبلولا سيف ناو بيبي رعو# 2 : نس واورلا حزم اوار ين ز اورسار امم حس مقري فسر املا نم :دضعبتت لعب ينرظغل ارا عبار خا ىف نسل دم اي يما
 ةازطو لسجرانساو بيزيد مه نب مارقنلا ثمدع نم نوال در اردو للسص صنم) لو نع تكسر ظصوواددبإ واود يااهل دب 4 رب 0
 ناد لدار هديب عب نور نمد شدا كا ا ددصادنم نا نع بابا فوم ليما ىلاك يدي لالا العلا الامد
 هرب ليطلا فلان ايوترمو حض نب نعذنا باريعلاداهر فرعا ثيم نماضياصزخار زر تخش عيبرلا ثيددص نم ملاكا كددنسلا

 رو مار يضم دل ذه زن ليلا لص لور تيم تنام داع نزرعم تنم عيرلا ند لدول خفاش ص ريا ترحل اث تع اك بيعمل ا لسرع:ل أ ز تشرتو ماهى اللا و ملكا ناري لق ناي بدري مل يظل لصد ان اهب سارا ١
 زا هام نب اريح زتار نراقشطافماب قرط نم درادربطرخا ثا دوحارسام هرمي يا جر ري فل رجا لإ طلاهاررر ةدصار ةريئ اد يسد برا
 [ ار مارا نب ئكار شعل برجا ناكلوقل لب نر تعمر طغجربت نم عال يشي كر قرص بقل نر نيرا ريك الس لاذ 0 لان ل عيلان رشاربم نع انرص كه ىزرنلا هددرقو نت ثيم ىذا ةثلق مارد يفد لب ل امر اظلم للا ا اصلا :
 رو فص فريز نرساربع ثرع ىف خذ دامااداشعلا هرمشففار اذا ودق ل تدم كيرف ايران سدرك لاق لب ندم بش ادم ثيرب نو
 نذل ال ننال ركزي مرير لم قر ابمدسار حس ظطل دايس الا زب مصل نع كرف نبا ميار 6 ارنا( لافراد نب لا يس رند عا حشر اسس ااذب ل او سارلزضا ىرلا ءاملا المر اي شر الرع ان فلا بمد انبا راغب مبا نعكرارلا نا رنا اغار علل هرماط'مداشس ا طناف | ل ان بسمو نبا نم كلمرتلرط نضل امعرخا سلا ب حازلاءاللزيءاهبينا ع ص لدا لب 0 دبس
 يابا نا زوو كم مارا عر فد ا!لاسسد صيام ومد عا بسد نبا مرش نا نى زر اهادد اذلو رص نبا نعناج باهي لوران
 نرسل قيل سال ومرت ل لدع اركب نكل لذ حام ايبرجا اهازغاذ ادع تب م ىربلا ف 04 !لاثالا مالا وب نام شا لى اكرشلا هند وما وزحم اومد هير ل ضن يغا ارب مسار رطفلب ران م 20 ١ مرا ااطاوزلامالا وخايف نر انيس
 ورث ةذكل لرا ني اععايلا بسن ا دريكلا ثرحملا لاتدريرقلا ع نقكا رسب ياهلا عرش انبلا نم لك تشظلو ل يب لام اريدس الزغأ
 دائري ازم ناكوا لل ضل يم رلناوبل [ن ايب لئن ا نركب لغ فلا نع باويازو لمان يراد الا ل فالك اد ثلئرم راب سعر انئاررجتار تر
 مصار ناشلا لكاد بمر ريرصءاببرا ساراد ام يسب ناك لب اوفلس او اهالسص ليذلا ىف ىفالرشلا ل يؤم اغاني رق لس 1من اتت مرق ةلهلا نكرم در لا ىلا. باربصما د عيا دلدعازمغ انبوب انس ارلا ع ايرخرموررلا عما واد * ح "نا انبجيل أ نع عاما اإل انجل لس ما الازم ن تسل اسافر 19سم اريل زلت يملا نيللي قضوا كلاي ر اعل 7 ساراس, اجلا عين اي لا انواندعاو ابك ن يذلا نوكد ب عتق لل تش سلا سبوجو نال سأرلا حي اهب ومال .تادان عيت نركز لاش اذلابج ناك
 رم نع ابحنع ىورورملا نما لاقدصا د اب سسكرلا عمم ناك اهلا ىلا فيطصول )و ىررتل او ىداهبلا بذر يرصد اء وي نا ارسل ا راو دل
 ,ب ليعلن ار رياعلا نم لوقل |

 بسوإ ىلا ل تربه ص || اب/س ارا مناوي ليي ل مل قلك وحل ١ ئ يراثألا ف هس |! ليرنع نيد بح ا هس رح 7
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 0: لا ب لع

 ههلاو هيلغّمللا لص ىنلا نع ىثلخلا ليعس ل نع ةرضن ىلإ نعن ايفسوبنثدح لاث ةفينحول اربح لاق 0
 ةياربمنبابرغا .'لضم عاملا لدفع ل نقدر زم نري: ننس يرغا درو لااا فن لإ نار تن ؤرمم واع ل لاترخل قل
 زنا ارث طف نب نر ابو نير نسأل مابا ني ىمد دايز نس زق يزن نيايرار طع نث ن امش مقلط نهورنسم
 نمد نس نري ناار نايم نرأم قطانارنم نط يزفار عام وللا فيطعل ل اهوا فطن نما نير نمو ىرقلا قررا ىإ نير ط نمو رسم ف رس اهرتاو
 9س طلو رس نينا كى رمل اولكر ردت امكر قرا ةرلصلا حانفم نتي اور ىف لاذ ثداعلا ناالا فمع نير كرما نط لابد ل
 نزال داك تلا تاجا نم وردد ىذا دار نين هدو در اجلاو يكلم نيكد كرم قرط نصري ابهرمنسم ل لراول ايسر اد ربع اهخشد بالا كاذب
 ابر معار تدصن ١ نبريعسو نوع نيزوبصر ن الم !ماو لمني اناث كيابل يس ادهصر زر ليادس ار اص نب نحال اهصنازمعسىلار ى زيزلارل ان
 نبمافناجاكلانر منن يكو م4 ىلإ نروسد ندرس نر لب نب برباو لاح اديملدد اين بنو لاريثلا نم نمو فسد لادقزرالانا
 رفد داسلا عاب مدن اما قرط فيد نملك اوم نبك لاربع ني مانع نب دل نعم يارب نفض لي نرد ار راش لل
 لا زع قرط ىلا نع نايدسنولا نع :طفيطرلا .ياسصرماول رقع ارجل لاذ لون لس حر لان ريما ءاشنل اوركدن الأي زداكفلالا تالض مي
 امهم باذكلا خا ذبالا ةدصاب خالد ملت ينل اريتريا ةولصلا حام ءرطرلا لانفيدئر د لصد نا نمر راكد
 ةيادروو ةروصداظفلم ذناد نب اوال اثطللازبب اسلام يرخار ازكى دع نبا هصرغاو ّلابلاوبع نيركيوباررفللا نبا دورت بار لرامئار تسويوإا هادم
 نانا نرو#ن عل شكل زلط ضرازيلاو ريشا نباد لك ادربعار بام ني راك مر تلا صرحا ميو يطير ف ىف ةرروسر ءلا يرتد ةرمسل اولد بيبا
 ريوقعلا و لاواو ما نباد ىزرثلاصزتالطريهسملا نكو بابلا ف يشع ازباكزيرثلا لاما ميلا لل دركتلا امرت روزنلا ةراصلا حاتفماظفل دنراف
 اهبل طرمد ناييسولا ريس ولا انس لونا |لاثءصا لبق نب 5 يك منيا ناالا اد اسمر ارم ما !لاثؤ اراشس ار رجالا ثم يلح لان

 ةلم فر طلادرع ىو |ر عدا مالا نعئسرل ىل ةيارر لو صا سل تفك و فيدشاكرعس ن انضسدار لسور شع ذا ملاذ نان نطل اداكرمسلا
 لا لوسر انراطظ طلو صولا نم نابح نيا حور سبت امو باكلا ةئاطبارقف نا ازرما عين مجد نود ل اد ج ايلا ساربل نيد جاب رع نار
 امل حيران مدل ادنع وادع اصن نت 1 بالا حاخي الا هقول يجئ ذرب نمسح نب نررع ثدص نم ىرع نيا رعد لولا دريحأ رخال مليسيلع
 نئلسالا ىرعسلا نايفس باو رعس نب اهني دروس لا ناصسو الرق هلع راب ةر . رايس ررظعلا ىلا, وكما اهعنئيشسو طفيل رووسم نبا ثسرع م
 نيو حر شو راومرل اور وسب كثر فيول اد ىروثلا مو للا نيس ادي نب دامو نحل ر ىرصلا ثراه سد ارهعر قرط ىب ناكر ر نما نيبو كنرتلا ل اعر
 راما نرنم ىف يطا اماو تاقشارنع اكدر ىدع نبال امر لص نابل لاقط عر لم اين كريد لال ارك نين يراد سين
 لاني نيرو نع يلو نب ايغسان وكمل ثردانإ ورعب لل ةلصلا متل باب فاك رلا افا زريق دي ااا هرثف اب ناي( ايم
 ل م كيرلا نصرت صاءرطو أباك لراؤو انيةلرث ريس | برص حئاراراس اروجا بل اطيل نيون ثيرمو مثل ابر لأ نأ بابلال رب نايفس

 ناشسدلار ىررملا ثدرع نم بيغ نحمر مارب لاند دكا كرز ا ريعسالا م ةرطم لا نث ناس ىلا نعى رولا نايزس قل ضاق 2م لحس رول
 لاثثكررسمليف كالا مارر و ةيازدلا نع نعيش دووم نم هال ىف لت جسم هاهنا لف للا :نارار صن اك نبل ثيدص قل يتعل ارددص ا ىرعسل نير طرب
 عالس ومو جم نع لان .ئاذل عال ان وريغل جب مال زان نس يرد ناز لن كالا ل اسطر اعزب مد لسا طر لع ددائسس لا بي ثيدع
 اءزيهتلاو لير لا ىلا حاملا نمر داظرم الرول قرر يريعس ثمددع لب ب اه نب نيف نايفسسل ) ثيدص حس كررت ىف لولا ن اكره
 ىرمصملا عل لم ىربجلا عرفو ل وطعم نب كلا رمل ارب كراك يراد ةجلرالار | اجر نسما ةرضن ل الرنج ام صوم لا لس اراشلا لامس

 ! ام نئريس اورد ابو لل او ب دنت ب قرير نيت نب,نار عر نير يزرلا ني ار سابك نبا ديس ىلاو ةريرمس لبا دز ار ىرعشالا ىرضل اد لن نكرر للرد
 7 دمر نريوس سوادا نايل مرد ربل اني )3 ى ارش نرسل اربع نب نعش ابهشلا ىلإ نب بسر ريس 1 درس ىلا ور اع نب ليو

, 

 : ياولائنوعر ىرحسا نامل ى ان يكررن.« لا ندا دد ىرراطعلا بالربا ل ايرلا يرسم ار فر انو لولا ماهر رحت ريرسو ليرلنلاريجو بسب نب

 أ |ناوس نب لاند تيطع نمىلا بتارمب مول لادا اهشد#ةفررولا لائادلو نفل يعم نب ا.د ارا تدلع ام ررب | نئدحا نب اص ىل اذ نورتو م/وغ ىلإ نيريدسو
 ناوصواو دامو عيا نا نسم تاءورهراف حل سانلاب ادن نمن اكل اند ثاقفلا ىف ابحي هركدثو نحب تاء ليت عدم !لك يل ثيرولا ريك أ
 تاو لعن ارا قرصيم ١ ل اسم رشي عيدا نان نبا متهرنغ :فيفعولا ناكد جف ةدايز ميثيل بيزطنلا انك ططمزرم ناكر نك رب لص
 بي يسم نب ةرلحت نيد ردع نب ن انس نب) كلاب نيدعسرم نتسل الامر نمؤلا ىرزؤلا دهس ى لو لكس وريث لحب لععل مرقم ىف عقر ارك طل قال اب دال
 مق او ريب نر ميلا لمتنا نكى در ةرزؤر شكى للزرمبازرغررما مل فصنس ا ىررلاريدسرل ١ كراصلالا حررزلا نب ثراحما نب رعنب ةررغ ويدرك

 ررراومو ىرعشالا ىبره ار سابك ادر يصح نيرييسم اد لس نسا ربعد يراسل ل ةدأنتىلاد تبا نريند ل ن اكدر درك ار نانا نب مديت ال

 بديه نير ديبل نب دود لب" نيم ماوباد تبان يزد رب اجر باد سابع نبا دوز نب بعل تنب بنز ةتدزد ترام نبا دراريع نير ابد
 من نبادارتارلا لاند يعمل سقما مليا ىصونلير صا ثارع !نمدع ١ نكمل ضايبشما نع ناهس ل نب للحي نورين ور طار سعر سيفطلارلا
 هس ابراسعلا لانو (*ر ننس تا ئاطملا نحول لاقو تقر كو ىلد نس, سل باج (9 ملة لربع تنس ارتكب نيد

 ندر نريدها رارولا نكاح نم ناكداببص لوعخو ب اكفلإ] ىو دع ) مري مرا يشك يع ىرر نمل رايز نو اهل يشن بذشس لاك( ل )
 تملا لاك تاب تتر ز نمو ذل لل ك/ردنتسم ف اكدنرم لت ياصو ىذلادقد نعش نر ورق تي زو تل شلل ع زك فعلا
 ٌْ 2*ش* 7 031 0 ةكيسد وما ثيرول ردي تيوك نانو در الل نذانبلا

 .ةفيبترا!انرص لان فس لراإ ابر لاد فسر لإ نب فس ال ادم ملص فس ل. .:] ل مط ماظل ازمير يركض اراخألا باكا وا درع عماجما ف ورك«

 "فسر لارامن/ لاننا هس رسل ازرب رك لاو نجا. نباو كري رلاو اور نص
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 رم 0 ريجلا دس ./يرمكإ ورم بص نيل قل مامر مم و
 30 اى



 دلع ل ا وقمر وا اك م 5 ا ٠ 1 .٠ 5 سل جرا 3 '

 ارب مارال [اهاامبخس اهظوازب باهت نب فل رجلا نع امهر اولا يتسا ةددقم عجارد ةريثلارشسلو كول لان ازلاو بميت ىفاكايلاربعس نع

 نئز اهب هش حب صد نم كسرحلا نم نطو ءاد ىلارنع ثاكرافلا ةره لاك وقير ثم اولا.أ زادريبفتلا ف نايفشملا ثيرنحىريرلاسترتر لرسم لل | |

 / ىلإ ,ىهم,يى.هملبع مط مثيأ

 اب |و ةولصلا "قم ءءوضواللا
 نبال نص يارا لانا ازين جسمي نبيع ثمر لا لذ ينسولا باو نك لالا الص كيال رت هل
 نال (ناكرلاايفملاد بم نابفسابانا ير داو دريس نه رطن ل ئه تورس يدهس نادرا نب لسع ميد.ل ةوعل ال نابع
 7 1-ما سوسمل لطئلسم ىذا ادد تلف" هءاسس سيفاما انا لالفناهجاد اكو باج باطررطل/ن ايفا
 1 ل ارغب( ن“ ةرلصا لطب راسم لازم (دلاضله ونا اب نع لص ىفتباءنباددص ار لل رسررلابارقل نل ةوصالو فلسنا ليَ
 0 انيررعلاو ركون ا كرز يملا ان ةيدلاب نيرا ننكر اندم لاث عطس لراس احلا دردامفضوس ميرال لة رع
 0 .ياعام : امبير وطول ةرلصلا حامل طي ذأ لص ا لوسر نارام نع رفا نفل ورسم نييعس نوكيا نإ

 لبق يدع حال ادا يغسل نرد يت كك وإو تاز زي فيض واد فن ةريك زف نع ناعما نع: را رشد هازل ارش
 ' 7 ا عسا نيف كحل كدا العا لف نب ثريدع نار حازت ن اؤتسمو لع نع زينل نرد نك يقل ناك ن
 اا داحن لم اف( لباني نلامح نا امح نيب: وق محاور لم ليون شروح او انس !نا لسيدي نك محم رت ف يذلا هزار لس طرشملل قرم نب
 ننالاناكن اصرارعامنبا لان الئلامح نعييوار هب أ عم .٠ مسي ورحل ايا ميكس لاس أ
 د اكوردقو يطور يبس نيس نم نااستزنم ثمرحلا وجي نازوكبل مب نارج يجر نم 1 للص بيلا جار نمو ل سم نامح نشل اب نب نابح درر كرش

 ث درثر دقلا نخل المتحمر طل ) نرطان ا نار صقل ارضع نيل ها فل لرعتر نايبلاينتك فر رمي اناره تلارشل طل اور شرملا فيزعتن امل ا لا صولا ل رث هل

 نول انف ةروكذملا ةرعاقنا لعد ىف |ىصعاو رتل زد جشم ملائم را يلكت نسم مطل اضلاف نيئرعلا لعل عصرها رك لرقو اشيل نيم لب '

 ل فاو معالا ةراشا فون لالاد ثنك»ن اق ثيديازن ماد كلو عا ذاكر تل لثشيول ٠ك ريق جارد ثمر لام ف قالا (م لا ير ايم
 1 : اسر لضم نم بال لفي ناك ة سلك ضل نين ل اهنألل حاملا زعل, رثعإ ايا ':زل لائراأبا اماه رو 5 رلصلا ماس اريل شل ١ ناثروضطولا

 2 جالبالاب ىرع با فعضو فسر لا نط نسل طنا لاك رع نباو لفعل ىزيزتلار رجا. نبامصرطا ثرح ات فرعزفإل اقم هلت ذب لص

 قملار ىذي هرئاورازلا رحاها رررب ام نشر ناس نار و اوت لانا عنرتسا نى اور ززملار حار ىلا مارر لئن كي املا ىف رخو اذ رصأ را رهو اذ

 أمل لان داكدع نبا هدر نييصتني نزرع نكرطسرالا ف قريطم قهقتارلاهاورريز نرّساربع نئد ىدع نيد وارر لأن ريكا ف. يطم امرا ساعي نش
 ثينيؤ| هلا ءادد ثرفوم مد يب هراشسم و ريطسملا | رعت ورا ةولعلا حان فم اظذم هركذ نر اربع ناو الا ل نص كاد امير انث ةوصلاباثك
 ناز نيرة رمضان نارلا بصن ىلازك, وعسخنب نع ناربصا ئيرانف متولاوادرو ملرقلا ىف ناشلاو اورولاثو نك انصر فش ثيم نبق ماورد ا
 . || عرجين حرقلالث سرا ابحت رطل عحل ن اكاذا نيب حامتتال اضن اضعد اههطحن وقل نط نمو روازنا ثرى ار لك, قرط ضم" ناك ن ناد ةح# متيمال تيدحلا
 ليال! كل ني ارث يلوم ةؤلعلا ناش قيما بمؤك كرو قير اول وق للم مم مها لاق ليث ل ظلال حاجتتال ار تاورلأزعت
 بانك ريخ لا لا ءازجاو ءاسارقفامب اك امر كل دب نمد بيزملا ىف الا لع نابع اداب لاريصازكو كتل ماقمم وي هد يظل نى 3
 لاو عارم لان :ةزاصملا تناول تيار لام" متل ملي ةرلصملا ىف وخر كلذ ناكل عيت ارا ليدل لصلاح لور تيرا تلف سم ةولنعلا
 ل قلم رملا نإ نري ناك هرجبإ) فسوف لا كاد مبا ادم ذو لو رفد ارمملا زر از لائم ةودصلا لالا اكمل
 تا عير مالا يزال فسروا لاقدر سرعلا نييكوتد مب ارقد يسم فلاب ةولصعلا ثلا ن !ةؤرطعولا لانو ماجا فرعي ال ناك ار شبك اكو
 امم انياع نض)ذع )"لاسم فرعي مل نيمو مقفل لوصا عمل اط نين لتر ما اهك سلا و بجارلا هب تيار شسلاد نكرلا رع ال نآل نر نع يزلا بزر كرع اولارمر
 1/1, كر ان نالك يقترن (لاسلا برو نيكل ريس اصلاثمل انصر ير تدنن لسا تاب تر ناو !ادنف كلم |ىقرراص ١اييلررإل
 لانس يار شك ترا للم تاورفم ل بن ارلذ انلبع رد هع ()' اضل |لسملا ثياش ل بدن - اان العا ىلع ماو ص ام ارك باولو
 فلا كسلا نار عار ةربك مكر ا ليش بكر ليز لهدا شنتسا تراسل بكر نايل عت يظن كذا لركوب ارالل
 هيد لصور طدا,ركارشلا ريالا ريان ممطر ادن صل انك لجو فم إلا رعاك دانا ةولصما ىف زرت دكر
 ال هنية دل اوربا قعميع نا نا لعلك وخلع ملا ملأ ميرلا لوف نارك ؤسلا عمرك /لكلل زكر الاد لوارّسلا ناكج ساسي
 عيش دن رانا ورك لسن ل ةرصلا قس ىزلا ذو لصن لب سيقفتلجر نك كذلا ةؤلصلا بقع ذل ةالصلا لذا سرا مارك دمار قضشرر محا
 ل[ يصنسإررل نغم ىل شرح نصطافنال) لاب لعن اك ؛نإ نيرو دامالارام الكا نتشملا طفلا بتاذلا ترم قتلا روك كزلا لطم جلا ى رمزا
 الرا ل ئروم ا رس يلعس ل لزفار ارا فلام الص اهدا انت عواد را لطم زن ش اشنع نمير مي زار نط اذا از ب لوعم يرحل صافن
 -_- اياررار ثرك ان 2001 اهل يرو رطل ازربكانيارالث اوت ل قدامنا“ كرايم دامو لاين اس واردرل,ة دكت عليي |نور صسا
 و وون افصو انا لاذ اذلومقلاو كلعشلابرافساوراصن ثرلا تامر قتلا تافص منيب لاير رم ناهلرسلا عيتمازلو لاند لسير أذ ماك ب

 نت. لرلبك ناكر رد ىنح ا راهسالا لقاؤنا 1 نيرو دادلسالعرا ل لانا ةرقو الشم عئاربلا لا اهندد يبلالا ترب اهتم مقلارررطتل اب صورفت تضراالا ||
 امس الا ناك حى ا لمس ز نإ :رلاعلا ى | نم ربُّسس نا نبا كورد العلم حارب ةوسا مناور اللا قزلصعلا ضل ازال يلم |تارصر | الا نا ىلسإ 58

 تن فص لطزادادر حب يل درا ةرلصلا تمتذولهر سد ءامم ان ماب لاثنا ى سا نادرو يلو عبس و ريحرنلاب لات ةرلسما نوت | ..
 «؟ر كلا نلطم نا شيرح مدا زب قلعت ناب لولعم ثيل حسم 1: وول ما بوتر مره قرا ين هس
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 "2 ا 5 هعل حس مز دس ةس هل هل 5

 باتا ةحئنافب ال !كولص ئ زجتس اك و اهل يلح تميل لاو
 هازعب ا ةزصلا حاملا ف لم دارلوا سرا لالا نضل نبا( نكي عاستالا ىف ازجا لطد لوا حسم اهيل نصا نيد( ةقلاسم ارفف نع يقبل
 اهي لا زر سلا زك ل يرد لاقت لوقف رراد د يله نر لكك ررقلا أ نقعأ لال ابرار دخ ردكم نييشلا ىلازلريكشا نع
 عر لبد عسا يتفتلانموقنا تمام نوط ب نطو مل نك ب اذا نم تيت يضف لوز ' لإ ةدوكذملا لمس اف مئيئابف ن الخلا اشم نسا إل مان اعطت سم اليد نلاذا مطل اطر ست لادم اضمك فال ناد يجمد يشل تلا لدا, | رسال فلام مزعل نكن الحار ارم نار عقم اد ناو نم:اللسم ىرملا نا , "رواد تمير راق ارد ثماعالا هبا ة نس درب لوف ىزنا بولا در ةرثكلا ثماع لانو لاعنلا نلنم لاو ريد ساد لل وهيا نكتب نرتقل قا طارملا نمت يو رالي او اكل ازكي رعتلا عمرربار عملا وغلا ورق نار تسيك طرب قبل ثيل له طفلا رب تبلد يف لاما ومر رسما وصخ نم اوبريت لعن انزيم بولطملا نافارا كتر اراوبو شيلا لوا للا يرد نوم اشار ودمج مايا
 هبا قلاب ل لوم لي دنا الكرات م "| نحل زوج كشا نا لدم همرعإلا ناب لك شرلإلما لي زوما لع رطل ةيططملا يداك لرسم كرا لو يفو يا عيساوي ني قاكمضلاو باستا وفن ناذفا رم ةفيضول رس مرسال ال رسلان الانا“
 1 رفيع ارامل عرجال نايبلا بابك ةدارتكا نسوان بالا لبا ابب علم اولا زل مال اي ردا اًالاررارخالا ولم فال هلع ناش
 رتاج اراد لماد ذل ينفث او سر ع نواف لابي اكت را علا يملا يصار ةغيصلا هيملاو ادلع دصاد للا د اع[
 كا ثداع لانريد ندرك ع يبرم زعل وتشعل يان ئلطا لاك ركرن ١ قلطمل محرغاي لاعن ل زو فاما ىررسللا نان المن نلطببلو ةفيطرلا ع
 يملا الل |يعطب ليارلا ثبحنليزلا ل رطرعل (الك اواي الغأو ةرلملا نسل لوفد هاند او ضرما ”ورمل ىزلا برعإلا تيس اظل يعل /
 ابافابجارف ثسدك اف اح لاطا كذا ”تاررط ف ثيدع (ؤحشاطارتو يرق رن اما نقم ك يحن سالب اولا فشد تريلا زا
 ١إ/ اريج جريبشلا

 نم, نكاورمع نازي لل اكدر د رضر فسرل راو ةفينترلا للاكل الابد ايريئد للامر قالا اليو نلبس زعيم ارلاومزلالسمر مل رق الل
 اطعبمزو يشم ةررعلا د لم لبذل لل اكرشلال ا”روعسمنرل ابو بل الد ىلإ نب له نع ىدرو فل رعلا لالا لعلا لبا معن نش اطيلا هام دد هير أ
 وول فدع ارترلص طم هو نزار لسنا نا ىلااذب ربط اورج نبا درر تسر ولار فيلا ةرانئ مبامبا» ببيسلا لير عسر حان الان

 :نراصارعز نم هلا تارحار نع بجو ذاب لاو اهب لق نش لسم/ثيدام انس نوفلاولبب لرتشس ارد ذرفت ثيدحلائبر تكا .نن م اها ادن وصارثئالار نع فيعض مؤلوم د باطخ ليلو نع بزعل ل ريشا الا نركال ةرلصلا نم جولان كل ري لرعرل لاق ثيدك كسر فنا
 الامان ن الهال نااثانمرن بك ةرور شم اكاد نين بجاولاو ليلا نزفلا دروع دك امماس مكر نمو ةر اع الاجار ميرقل ماكي
 ودينا نه ةراصلا رب ل اسمان عرى لاك ةرلصلل لطب يمكن نال يذلاكل كروز نر ذع بجمال ان لكل ىف داعتسضالا
 يسلب رع ييشملكل عند ال كر ةزصلا نر لا جيو ملسلاب لكبر كبف اني دعني لكم وكر كتلاب نارك زم الكسر لدق هس
 را انرترلص نم عرف اذا ضرلا لسا فيلو تلف للص ا انك فرص الا لامة ززفب كمل اناكةردصلا لان زل الصاد ا ماتا السلا ريكس
 لور اسل نو لدالا :نياستنلا ن داسملا لاصرلا لضم نم يدبب نع ناك ناكر كلر لشد امي نر يد ريل سلا ل رقلو مد تر مدا رو رابط لسا
 ناحل رافلااضلا مب ب كد شم نبأ مين السلال بساجلا ىف ناكل كزلو مج هارف نبال باكل الا لاكن اف كل لسائر ذو لس مل: غ ناكاد
 ارا قرف ون رص نم ولو قزرجبالاك ذل قرئ الورلرق اللص ٠9 ار انا نم ةالصللر انكر راما لن ف ثحبلا لير رم م ل رعفملا نشر رطلار
 وات نال ان ةرلصلا ل ارقل ضار انتم بمزيولد بتار”كافل ١ عمت روم ارفض ن هيكل اد ثيرعلاو ار ند أو يوك امهم روس 71 امتنا ”كاذر الارطاك
 ظ ةءوسلا رئي لدتتسم دا ىدظد رص! افلا عم ةررسس طفل سا ع نب لوي نسم ار مالا لحال يق الميل نمره انثي ار نكرر عزف ربك
 ندرك ريا هه فك نمر كار اغلا لعدن ندرك يك ناريمان اليل نش ا. نارفلا نمارتا سابع يور انف نارقلا ماهي ةكئافلا ناز
 يراهن ةراسالادامتم رصد تفاضل اب نينار شك اذو انس نصر ار نارفلا نم عضوم ى) ة«! ذر لرتلارز او لئل زثالا كارقن و راك اهلا كر
 رقت لصد للك اكن لسا لاعاد انالاد ثمداعالاب .. .. تما ص صنم ابو ضل تاعلر عمر صولا لدا ىفاكعرا "قبح ايرث رقلاب يف ارفزاوك ل أ
 مرا ثمدم نر حامشماو نسما را هخا نررغلا نم كسرت يبس ثيدص فطيس ا لصوت نعد نارا نار قاف لا لوق زوما
 نبار”ىلطوارازطب نم اهيرلد و لرقن الو رلصال "نسم ا م يلطرس | صر يد لوس اكد ام كداب امنع حار لإ نيداطع نع ويطول(, هارر
 نيلمرخاد ثيرحلا ندا باف كداما ل يييطرثدا لحرس ١ لوس ماظل ”فيع ل للطن سطسما ىف قارطلا جاو مزدس ارم فظل وورخ
 مرار لورقلا الن رنع رك جاراسرالا» سئل اندر طاغحلا نم ناو ثسدك ازماعوملاكر ثلا عملا نيا ”اطران حان دمار
 او نافن دج دارا بالا افيد لو نارقلالا ةرلصال نا رمل ران نما ملوي سل الصلال كسر ل لان ظنم ذم اكديم نايم ل در, نمو اولا

 *ياعمر باو ةاذبال) ةالص ريب ا» 9سم صا نسمم ناس لع ليادد لولا باكل ةئافالا ارق لس رز ةزشلا تابحار نع نااو ةررسلا و نكارفلا ماددنام هجم لفلم وايل يرفادا صرخ فلا يفلان ال رنات ريو ا ذلا سيضم ريف
 ناسيا كرا اللا ويرش ثيدحازاكرادصا الص راما كرب ذل معد اهتلك ةروسلاو كالا بوتر لل يشسركلا
 ارق مل نم زلنا دع فسر ىل زلط نشد حصسحلا» , وب ياو زج الا نم عيس م جنال يدور ىلد نسمع ٠١ ارم عا فلا "ليسن كا نم
 مب الشم عابر عدا باكا كاف ايف
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 ةرلصال نا ىرانا نا ميسيلعر شبر لصدلا لوس يلرها ل اث ةريمىلإ ني ةرلصما ةررقلاب انك ى كرة ||

 لدبشتف همن نيتعكر لكش ىف واه ريغابعمو

 ل دا باح الواو نزرقنالا ةالصال نا ةينرملا ىف داذب حيرما فلهم لاعلازنكفو مكرلاو ( :ةقلاسلا "يفصل )
 2 0 [ ان ةرلصالا تماسلا نب ةدابن نع ند مر داس اسن اقل( سكاس نا
 ع هم 0 ! اف ةارق ةرلص ارم نبيا نعدهر اد عاصنت اي؟ث الش باذكا افلا تملا يزجت) كتصو (يعس لا نع 0
 0 ا - افي اري لن قول ال (ريعسملِ نم ترزقلا ىف قد دازاثج باكا اذ ةرازفب الا ةؤلص اذ (ريعس )نع ةرارقلا
 يا 37 نا (ددازا ب كلا غاب نبال ةردصال( هيرب ىلا نبي ب اذا ةتافنول و قر فال ٌةالصال هتدابكن عبط

 نان ل نايل ليزا ةيس لاني لانا دن كد ندر كان اتق
 بان م ع ان تنافر نمر ميليسا لسّسد١لوسرن اكلاق ةييجال) نع ةزرقنا ف قرأ

 هن ةرلصال (ةيريبخ اكرر دارا باكا

 ل

 نس( نارى اهحمو باشا حك افيالا ةرلصال لاؤرعْنخ | نر ادعاصن نسر بالا ”خئ افبايذ ًارقنال ةرلص ىزجت الر عن ثا و (ةأرقلا

 اسعار كيضل قالا (ًالا فلن تنك ن ١ تيأرا تلف” يشم ارعمو بالا حافلا ةنرلصال لوقل باطما نير تعمل هاو نبي ابغ
 م نيام نارقلا نم اهبن تارقالا ةوصر صلال او” سابع نبا نع هيذ قر لضم ومو از ناو باكا قا ةلصلا ىف زجل ات ةريرب ل | نع كشر
 دول احا كافر قنا عدنا قروسو باكل اان قت ةرسندصنال لانس اهعئب) نع (ةقناب نك قر بالا افنان
 يي 1 مد اعملي او ءلرث الع حا ل: تدع ط سوالا ىف ناربلاواور ل اكرياوزرلا عب نم اذكم ىف ىبسسا | ولو” وكرم ا ةر اع ثيرعو ( بخر
 ثاقدىم- اهدي ادداز امد اقئاصقل وق ةرركزم ا تاياورلا ىفن ىتمن ةناور ىف نيحم نباو ىرع نياو متو فقوو نر ادلاو ل اننا فعنص يمس
 اهوى السم نادم ل باطن صف عجارو ماااوورفنما كت ضمانا ةروسااوا تائالا بجد تبرم ١و نازو فاهاصن تاي

 يلقب ّفاىلانم لرصالا ناببو سب واحس بلا لك رسمنا ردا زد ككد'قرفو ادع اصدارمو واولاد ر اهلا نعم ناب ف امين لكلا جسار كرا
 رع ماقمم زب نم |دالاو كركشل ) عدت مارملا كل لك قت اوصل انو ثيداهالا ند منع

 قالا نةرا دازم طع نئاورقلا نأكل نب نايؤس نط نمل اىلاوارروزل يلي د اناس رض الا اج فز لكروت نأ
 ملتي نين لكي لان مالا نخاكرزرلا نار قطن الس رصا قرم ىرقلا لاير شنت نشل نر نمنعل لك عما نعل تلق
 || ثيرحلاو (الادنسم رشم ف كافلا لافتا ترص ىرقملا لاتررششن يتلا قف لسن نيتي لك ل وقل بل ار ينص فل تلك" ه.شم يفلصحلا رمل نإ
 ةروناز ما و طدج مف اد دايس نين ىفو عاود نم نإ انف املا اوف لس نيتك لو ذو ريوس لإ نع ة[رقلا ف عام نب هاور
 بت كوصر رشة وقل الريش دل املا نيراؤل السار وت لس ١ رك سا ردع عل ري مب لعل ريوس ل نع تبا نبا نفس نم
 - بلو قلو رمصأذلو فلسلا اسمو تاياررما فنا زرعم مد ةولصتلا نم طفلاو عليش ارد رشم 7 ا لس نينا تاك درك
 انس ن امتد بارجخسسألاوإ برتولل ثمرحملا يفر مالا نال ف سس صرنا ة؟رقناو ص لالا ف و بجاد لرازار مسشلا قو رعشلاو ثرحلارإرم نع
 ىف يذلا نإ وتس ىف نيا هصلارسزمرماكب رند |لعمالاد لعمل جش ةرلصل ا. هربا كلك ن دف عن قلت «لض اغنا لانلوالا ف الضال لع
 نحتفل ىف نينرغلا اك ١ بوكر طر الا لح لاسم |. ىلع ([ الا يلطمت حتل اوم رشم دسم بلس )لحنا ئئش جلصمل ا وروام عب ان فاول
 دس نا ىلع ةرقلا نكس[ .تاق اضم لفاونلا و ةيعارداو رتل من ضال فلا ىف يطل عدد نعل زازا تلا بوجرلا كتر اريل رز روعقلا
 و ظ نانا زك درس ' لك ةربثك ةراظازبد لش نيتعللا لاك ةررقملا || بارعدا هازال نوال اغلاو لوا برذلا مرح ا نحاول

 بطر نبي اسلارلاوابك نمل لشو نيدسملا سمبل شم نيني لك ىف ( مشسلاع نع مرتبك" نيتم/ل كف (رصس ىلإ نع هر يلم نعل, لك
 ارجوا نجل طم رخ لالش سد نسم ئطقر ردا در ددصصا نو در ب حام نايف ف لت اور ز نيا يفر لاك م اوزلا عيل ارركلا ىف ىا (تياسس م نع
 الأنا نشرب روع نك لن !واور جرار ىأ لإ ذ لفل ننال ارو كريب نقلا نكسر سالو نيكل كرش ن شئ ةولصتل | لاذ مثويلع

 نذل يرحم نم ثيل انئرم كرابلا يد يلادبع ازعن نرسم ةراصنا ف عت فد اص ا ب اب نم دظشص ل يزيرلارخادما ابك معلا نسي رثساو ل
 زاير اميولس المقسم بر ل ايجي وقل لعشر نكسر عير طر نينار لكى رهن نم هدم ةر طعن للعدل ا لوس ل الا
 ”ءىمس ئيطرإ لائم لا لاهل حارمبرمف كلو سعنفل نم ثمدح اي ف كرابملا نإ راند اهيل ل اذكر اذار كلو لعل منيو براي بري
 نك قو سس ىلإ نبا نرربوبو سبأ انشا نكلاوف عض اما اطخان شالا ادراك رديف ن كثروا حك رر لول عمر نرريت
 وصولا عر دما نع شيرابلا نيريسنا دبع نك ةيعشلاذو ثراحلا نب عمر نكرايرعلا نب عخان ئريسلار شوب اماه... . - . . . . . - ١ ثراها نإ
 رمش ثمر نم حنا عس نس كثدمللا | ثرسيدحو رع: لاق ملك يلعرملا لصونلا نك ار نب لضنفلا نكي لطم اربع نب راو ني :نعسر نئرطا زن ار مويلع
 ولا هارد ثسرهلاو رد فسررب ىلا ايم رمهشسمل | دي الس رب ةولصلا ىف نآرشلا/ | عب نر رفنا نم ىشم مكى لير هم درب ىلا

 | رمل مْ اْمرَس اضم فر ىف |”طسرو كر دين ارصس يف نع ئيسول
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 ْ 0م 03 / ص ل و هلي

 اءاجرو ءاسادقذ اه لنحو باكا ماي ارثناو لخان هّبو
 اغلب نيم لاق

 انو بالا كاف ورب ةلصلا, اذجا مدهد لكلا نم ويلستلاو ترحل نعرلتل او ةرلصلا حافة وضصولا نك ثيدك لاب ود
 تيدا فانا تا فاض انام نانا نفضل وس كا كر"
 ةاسلا ايجاد لرب داب اد ناك رخل سا البوز ء اسر لو للمس د رلظفح ف لإ ال نع ةدنسملا زر
 ةيماركلا نم نوداةراسالاولاث,يمقفلا تايادرلاو ثيدامالاد امو, اهكنبجار امداد نيرا مارك تيدا ةولص ل رك ب١ 36 تناك
 ةداسالا نايرامما عرش نبني عرص نكتر لرصرلا بك يلم ارزقنا ىو نقم ف كلو لم صن للسلم رطل ور ل رباع ابا لارا
 مدمن ريق اركان بيرق ةركرملا تمكن يرانا فد الار لمين ىو ةراس جولاني لوف نيه نداومد بامكان
 د لرمصا لإن عمرس ان شكلا نيل لا فذ ىل لري | يزنة درك نفر ارح ررلا نرد ىو يزل ارامل رس اميل او ةيلك اياك
 /ميعنل لانس اداب اولكر عيطرنم ألا نا اكن انا نجلا ىف ل اذن نئدمد ارمي عا نول تبان دال الابدنينلا نسأل
 ةنساللران مالا ضعن نمر شم انها نألا نإ كالو عجل خس ادع يب اك نع ماب ميرعنز حير لمس تارلسلا لت 1
 ياا ذل دارعالا ليسمع زال لولد نر رتل عرش فلاير رمال, هفلا لرصحهرماطز اصطدم ببحارلا كراذف نما ةركألا
 هج نمل قران نشكلا نمت يثار يكتف حرت اذكر ال لاو كا هدانعا نإ غرر عطضل  ئتك ول رنا نمر متو نس فرمااذلو نعال نم اير
 ٠ ءاسالا نار" تاررصا ملكني قيفرقرلصالا سجس م لادا لعبا نمار لدا لن عين عا بس الاب فس رولا لاقدد لاسعلاب سس رت
 . ءاسارؤن رعد بالا مارق ن ادرج (مالا لاذ مرر خيو فانحالارطم عامالاكر راك بجاد ”ئافلا عمدومسلا ناد' بجارل ل رت ف تلعتسا زم
 ليلاب اذا اقنرئدا نيش ءازجال طن سد !ءاخن عاجلا فرز ار دوكو دوق لس )ريد رهف ل توف لب اييرحت ركل نعش ةءاسيإلا عا
 بولا كر رب ةيدامت اهثراصنت تايآ ثالثدا كسب ناكر اوس مث رص لا لع ةراعالا نشرب ال ناكناو الا بحاولا لت عزاب عنق ككر هارار
 ماب اولا نال باج الارعف لظري ملم ةمالادم نع عر بتر اي[ث الارث ناد بباولاب الغل مختل ى اع اركن ارم نع جرم نوت اوازتأ ارت نا
 تردارع اسنرارسم ادار يق اهشموا اهعم جسر ) اهعم ند أو اهبذ د ثيمد مالا نم نمسا مضل ب كرب دما كو ىلع ةوابان بحمتسملا راهب تايزللار| ةروسلا
 /ُ امور سلا لوسر نإ سابع نر نم لرش تدلل اريدك دن هلك رم ام هريثوليلقن لاش كامل د ارتاضرا دازاردا كلذ
 رزاع نمل ششاو ناب قدور نيجهب رفض كرسلا نظييف ورازنلاورسكال ل رطل لعل اود ادب بالا مابا( [رقن ل نيكو
 م يا بنانا سابع نبا ثمدم نمتيي زن قلائل وسلا برعر ين فملدا ميد نص باطما رفوف ثسرحل ا خجشملان:نلل
 ةراروتم ناطقلويل ايريصلايرانلا ىو ةدإ الان م فعض بير قلل لوما ككيرسلا :ظطتر و بله تكسو دا بالا ةئافلالااهأرقل م نإ
 اب باع مك اذى دسلا لف زغرب لقمر نرد ديمه نم باطخنب كمه ملا و طلتخا نادل نو تر
 لابي واكل هي سرنا ف ثمان زب لطلاء قالي ةرلطس ل يرعرش ؤن
 ا او ع ا 0 . اممم السا لعس نا سابعا قرع لام مت ارقلا نضام وأب رت كي زي ساب

 د0 باسل (بال ريال نيش موسي سنا لوس صل سابع نبا نكبر نع يراوغ نع ام
 هراغاك ءاستسالا باب نلجأ يلظوكد نحلل لايجار نشل اهبل زب مب كا بالا هر النذل حمر نعرمارزل فرز 5

 هل امجاد لان رهاب ةذ اشم ةلطنح اير لاق فال تنال دزلا نك سابع نباتا رر ويش كا ىرطلر ى ساب لم ؛ اوى,
 فلا عرصرت إلا انش درق لس وبري اك. كرت عضالبر كص نقلا بانك ثخام لق لعلر اريهمل لع دعاك: سا و ا

 يل رمادي ان اثىسره نر وار نارا |نثرم املمر مالا دمع رى ي النا نر . هيي 5 ايي سس اريل د زي (لوفل برر
 2 سا اك عل دا ابيع لإ | تلاسل اي دزرلا ثلادلا ىلا نر ولا نك »الس غرب جيش ٠١ يعمم ٠ كدا مران كال اترععاو اة[: نسر: سارع با تنام داو دا يب ريو ناعم ان نوقف
 لال ذف سابع نبا تنام ل ياعلي ىلايديعص از لان نادر يدب تعمم صن نين نى د ل
 كيامالا بانك نجل نم تلق |رلعل علان ىف نر نم ا 3 0/0 اسدعاهد ليلل او نفل |نئبلو

 5 / مال يربي ابدا نقلا (أباببتارذأال ةردص لص | ن أى منسي ىل
 1177 0 درمان الطاررا ورش ان وأ ثلث اك اهم ن' . سل ارض لع ل٠ نر زو ا تم 0 امج (ءالاررصحا ار هللا ةرلص ل ارغلا 3 لف ا : : لازم ناتلاسر

 يي هاددامازب نازوو له امي زك ءاسا رين ابرعو نكن م. :
 55 ا ا وس 0 اصر بالا ماب م نم هاا 9

 6 0 افلا رياض لان مذاصىلا نسي كرز ان ىلا نب لممس نكن ارشس نم م / ا دهس دع
 لان مرسم اى] ثار لول اهنرسنا نا ل اينانملع < 2 لس ل 1 و نب لو اذلاك دوالا يحن نب ن منع

 ةالصلا كطرف لااا تح ب رس, سم اس ياسا يالا ددحلا ًارقن ياا فن ربل ني[ ىو روي ب د
 هادو حب و وجو رم ل داس الا داي بانل اذ الدعيج افا عريماولقوطعتز لا د ذر رح
 يرام رت ميس طارناث لان دقات عاش باننا كفاك ثمرها صنت ىف لصت ل الو نال 1 / دامو نان لا

 1 مسبار ل لا اك,للاعت دون دوال نال بز رهطعل نا رس ان ةزصدا ف ةر 0 7 هد
 مانا لح نإ نعلم 5:12 لايلل ددعلل فرو يطع ريو وسد دروع نك رشم انما ب 3 لاداو اع ملوف ا" نلا »م ولإ «/و 5 ل هسا * مل / ام لك ب هرللر”" عض
 1١ سادعاصفو زف باك ما ايد ثا نيش حران اورن نر نم ت1 د ايس

 وسم ا, ال لان نارقبإب ال2 ا. ضال لاوااقت ةرلعتكىفذ نر ريع ايا ردع تع للان از
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 7س ائارقا منان ماير قلما اهلديالا ثءاهن زفاف بوعرللن عننا نايب اذان حا الو ليل اةرلصل يطل لئلا

 نا

 ال دل ا تدطاك ثيدحلا شبع نما
 اداكمادةزرقلابت مارت روس ىر ننام ل 0 ارسم الع نلظاو كو قي ١ عومجواما لاري نا رصولا وايجاد نولي نا مزيد حالا قفا

 ”لاعارس اردل وقف ادصاصنر فر ىآ 0 نا نرمالوفذمو رم اقم مويا اةلا ىف نفما لكان فل( كرم ايا ارملا ا در قابل هتاف نيرو باك دي ا
 يأ

 ءاسن
 ناايناثكلريازطد للا ميو, بل عر مس
 لافرملب امه اد بلل اهدار ل زق روس رو واب |

 ١ الامر ناك عتم بيتل ىلع ةنتنسما لاجر نم ميسي ثد الصودا لوس م نب شبل بطل اوبخ نب سابع يادوب لاس ان بارق حل

 م ليتني زاحمد ثرع نب نسل اريك قطو ن مطوع كلى زووم تلاغر لضفل يشار لضقلا) مرده ب نر ملي سدا لسنا نئاك ور لع ةزتكرعجاو

 نار ل انباع رعد ليلو زف نيروسللو حلا نمد ور نار ب احشلا نم اجزم ىدر ةباهصلا داركم تاداج نرحل اد ف
 امد امارس نيب ذلا نيك او سابع نربعم نريد يعزل ارا نيدو سايع نرد اريدج نيرا وبكر نيام لباعلا نريثكو فاد راب
 لم انهما نيا نر سابع ني نررفلا ناهحرنمدوعسم نب نحر ند كحل ب مليهيلع رنا لصون ال امد ناالغ لات ئالكشم راككص بيزا

 لردع نا 1 لمت (ررح | مي رصر رس نبااناو ل اشعر نركب ل انادرعر نمت انار لاق معو سنع كالا د مييلعس

 لاق يكرشبم ةريرب لإ ! نكدريح مل زرنا تما ا سابع نيا ىفعجلا زر نبسلرع نيا نيد انه ور شن انس انسسما سابع ني الر ورود ووعست لاند
 وكر اب م انلالغ اوبن شمل اع نيل انو طف سابع نب لمص ييرار قرع نو اذن سابع نيزوف لحين طر ثا لعلوم اللربح ميلا تام تب ان ري تاما
 وقف ره انو كيف ىف لند تاسمار عرس اول, كاعد ميسو »فس ثلا لومد تبي افا لوا جرا دادس ابها ادميعط ناك فعاد نبال
 ا الصد لوسر ل | تمن ل (ورثحو هوك اب نبا نمو انعم ارنا هارد حيل ف ضحلو مب سس اب طلزمل نم اا يرمتا ىررداليد اسافر بدلا ل

 راسن يننسمن ان سس تا نير مهو لاند ننس شال قرب لتطويل هادر امس رب صوتو: هزت نئ اكن الر لاق لرش مد

 ا

 ما دلاترا :نوعصلا ىلع هقجر وو (فاهظري نا لبثوري لسخيلبم ف نيك رعاطقنيسسا اذ لانمي رس ) لصرتم ا لوسر نا ةيرير لن خرءالا

 ' 1, قرط ال تلسا مارت اقم ى ادم ازيا ١سم ١٠١ ةزرقلا نم بطسا نإ رقما ىلا حي أريرعطلا نسمع د٠ يل اعلا دب الع اس ذ اننسم
 ا ! | 0 - . نعل 2: 0

 0 |و/ فسروا قارا لص ابر تسكر كو نستكاك ١ سل

 اع
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 - سس سس سس للنفس دعم سس هن سس ست حسم شو هس 9:5011087:-ح- .١ سستم: ماج“

 اذا ةسملسلا نب سس عل ن1 سمسم نم سلا تاس هم يس يخول وم نع ل هيفا 2 كل كس مم هن ع عم طمس م كا ل هاتعم م مدع مح سل

 سون سل اوراجحلاو لغبل او :سرفلاروس نمروصوااىف ئزجإم هس ٠ هلل | ةموحن < هس 6 .(هصوللا 0 هجن .عودما | هل
 ضل لاق كان: كر ناكل بجاد زارع سفن نايف زكر نصا زوجان هدي تاب كر ل لرصان ان ةفلاسلا م يقل
 للا بن از سمن سان اهاهنذا لبث يدل لس نب, شيمر ىلا زوم مان فمما مالا نا اص لا نيم اا اببارظنادعا "صو اس ريل الب
 اكرراالد مع ١ هب سابال لا: ةفيلطابا نارك نط ثالكن م ركزملا برب ىلإ يار ر وعل نييسر عل اسما زر نم ذك صد _#لا ب األ رييشمملا نبا نبا
 انيزيشب الا ىف هديب د انزع ني نع اكثمم نط فاروصنم نير عسكر رز ةفيبص د لايلطد ب اتسم كرذلا لطول ثيرحلا يمال كلر داراذا
 ءاهلا يي نول ملوسيطع لدا لصاملا لوم باو ناكلاثئوعشلا نق ىيررر لس نلبق طا ىف وري لضد انا اريل رسل نميشسم لاب ىدرو لس
 ل انباكملب لرسم ف اناروكدرلا ثيدحل حرش يف هدم ةرهعل ا ىف قيل لاي نفصل له ضار اعيش نيكة يدمر املا همن تم اكان ار لس ن لم
 باوك نس رأو لفل لقيا ىف ديلا لاخر نم ىلإ سلا روجر يتلا ثرى لاننا كلر رب ننس طولا ف عدرا لليل لمسنا
 لالشوبرلا نرر منول ةينسملا تنص رصنملا لسملا ف عذ اد برجرلا عن أر أثري نمر اط ناكم ف نط دب تاب ني اكرر النام لوقل للعمل لا
 راو اسنالا ندب كزكد ةرايطل اءادلا لصاارابجوم نوال كلاب نصمم الاد للاب فطر ذل لك د ب اير دال: باسم )مايؤر الا ل اف
 هامه اجت نعيم ارساطراملا ناو الممل انالا لوري سمنتنن !ءلر باريسالب فلو ن لعل لب ماو بمب تلئدبألشإماب ل زنا ةرابلا

 ايجار طس اه محا ىرائتل ا وركز من شمكالاو باع نياربلا ماسر صن بريس ينك مملربار ناريس نيباو ةريسع كلو نم ىدر نمر

 وازن للا رع الو ب .روللا ضمت ثم دعا نيم ةيلصالا ل لااريلا تمض رز اررمالا هرب اللسماطاالا لب باد

 طار نرسب ها 5 ديم ار ما نا” ىلإ نرَسادبف نبق زرخا كابا ةرولارسبل هرضولا باب هس ا يلا لرب مالا لانا عك | بايرلق هل

 تلات ران امالاايل عصا هزم تشن ٍةرس تدهن و ضر تماس طرماةراسابا نا ةد امل |نبا تكت ناكر كلاي نب بهذ ب :لنملا امتنا نك ثربت

 تن اناوطلاو يل يف اوطلا نما لم تسل اه لامير: لصد لرسر نا لام فاتمدتت لا حا ذناي نب لاهن ماظن رن شمل
 . || نب بيرس نا تيارا تلف“ لم ةردصال نك فد مالا لاثددع رمد امير ةفيطع ىل لرقم دازبلا بحفر ةرملا رم طفل اضرت ناب ساي الريكا
 هفاكرباطنا مز نب | فينع ىلإ 1 بز لقن ىلا نع ان طخاطخ ا زفلد ص )يزبك ان ل سر لحن نان تل ورغد اضرب نا ل اب حا لان" انصر اوفس رم ا
 افورما رسل ةيادد نم ميريل شد لصد الرس لكن الغ اخد ةرعر انالا لسن ررنصولا يزبك الور ملاين غلو ا قرود فينصولا لان الث ىلكأ

 ا يطررلاب لرصد وركرإك نا تسرللا نضر هررطرج اط ةرملارٌوسد :ياررلا ىف لن اخ قمار ىشححأل اهو ضر اس زف ل مالا كئماريخا كرت
 لاك حلا ف مز ناز ترفل ربل نودي مب نول قيال انتم ى نربط مب ثنا ول سك زب لست رق رانألا بانو ةردصلا بارا
 الكب لام ث يحاب ريد ةرمنمد الا سرمد نم بل ار بانا عب اذى نال قف نعمل تاما لاهتسما مل اذار همام لف مل
 نزلا لمثل اقوم مدر مار نع مرتو عاهسلا نم بانرؤربلا نال برثلا نمر اول لسير جوو ستيل نايف انما بحير« نزلا لسن عرف لغيلا
 اللاناعرفرمةرررب ىلا ث رك لذ للرسام عراق مرلاب بولا نضر لاش اهم كئراهلاب بوثلاد »نال ادع ام ب اهل :ازا منال د اطقنت ةرعار ةرم ما
 راسم ضو ورع نإ ل اندر مير شدا لصدمما لوس لكن الضر وت وقل فيصل لع نمرت الوص رم ةرملار ةرر عسل اثم الا ىف بلبل غل

 اامههقماك ذا ءاملا لود !لشص برغملا ف لاثل ار ريس نمر لل«! ار صا عسا املا لملاك ااضلا لاو اضياةرئر سل ا نع كدر
 مانا لدجاقلاراظف هر در ب سا. قفل ا رايس | لفل ورأسالا خبار 92م يدب ام نباداررمصآورطر[ادطلا حبر وتس مل مرا لدا الا
 هك نبا لوكس خمرا هدر مدرك سجن مط روض رباط ورسول ن اكل ا رسمك رت سلا نا عملا ويقبل لطم

 نا اكاذاالاروص بالو نعل اوتيل لاك (اعطلا يقل لد بارشلا يقل ىف ل اعتسما م مل انس داود انا لأ بر اثارقساكز راما نم تيقملا نرعلا

 هدر طرة الان رنماف كوالا ىفارازاور زكر اوسا عا ررليلب طال ةزلا نودي ر رسل ار رسنم بور شمل ار نزاث يلق
 مرمر ىلاساد نيالا لوقو (ء الا بس نم كرأومور انالا بانك اياك فلا وس اذكرو وقر اولا لبالا نمل كور اوظم ىلا 5

 ٠ م 4 ٠ ,  5م0 د ل سا ودا مما 37 4
 املاح امصرإلل او بلك ارسم نار ارو ةرلكأا جايرلاد ةرلاو”ةفزولاد ةرافلا د ب ريل رم تريدنلا ىف نسما ررمظلا عرايس لآ 4

 ركل حمرا قفل نكن ريدر ورا وردد انما اذكر ابحر ادلع !يفط سبل ل عربا ارك وغير الار شل روس لكم علا
 لول جانبا ككر تيانالم اردارمكلز ف الادرلزلا سرنا ع ارلمكارصار اكعم نارا و ارض ىلا لوب / اس فلا هلا زن ياو
 ناوبتسماومو ءامباب يسر ف الا لغل مل صان الا تررا ناد سمر فلافل تس لعزل لاقي الر ئنالاد ركنا لع عقل كروم ى رسول انو تسمن راو

 يسب ىلاو امها باكل هدنم نبال ه ذو اييرص لنك ب انك امرل انيرلا فس ظناكلا ىررو تبلاولعر سعنلا نرئمو مركلا نسر نرسولا لن اسال
 اهينراو ىف ادع | لول ناطمشلل»ن لاو ميسيلسلا للا نا هج نمر رب نع طيبون نار ث دع نم مضمار خلان ياىلار تاقيطلا ىف
 ثياتل للا طئر م انفعض# نايهس نيريعس جرن ىفراكى ىده بار لل طلا ار يملا نمش ماما ىلا نب ثيراحلا هارب كلزكو ني يف
 لكاس يريرلا ل افدعا ارث ئئالا سمان اكم ميلر سا لصرسلا لوس نا ةيرجت اف ١ نكاد ءادربا ىدرداضلا نارا ةأبحف كريد ركوة
 هم اج ئمد ادعس اورهامساوابلاو مايو هاغنل اورمشلا الما مابي اميرضعل كا عع نرش فلا ينور دلة ماكنا سأل ؛
 ل رسل سفر وتكلاهتقب اركز ناظخلاد باقل غرفومر لغم اًمانرابك لك رمد بزولاددرعل و باولو ررفصعل ادب ازلاو ةاطقلار

 نشلونمنركسلاز عاب هع (بساراا ىل امل اة لدالا حل نسب .7 يشمل نم ةيقبلا نلطم زل ةزعلاب حسم رم رارلا رثعل هم

 1 [المقفلا بتنك لاهل الل م روسو ل طم شر رايح ٠١ زل (رطرلر ارسل اثم سرا اد رفا

 (ركر ١و نرتلا يرش و نيس اسك هس
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 همييصيص هيض الا مم ملل -

 ١ ناو 1 اعلا لعوب لغبل اوردر هلك رب ماهم قرشا شن ليد مالك '

|| 

 ظ

 ظ
 نؤكر اريل وشاف ىدرد ( نقب سا يف نم يقل ظ

 الا عندا لا

 نكد لول ضن راما سل ليم نير لوم ترمه ى اريج

 !ممد للص فددص ١ ةدعاو زم يرظكى ارملاب ثصرب كلذ تر بيرك

 - هذه رت ه٠ .ءٌْثس .ءهص ل لا #20 هه

 نم على. فشيفحولإ نبا لاق نسحللا نيريم
 ظ ب" لاق وانها نم برشيد رونشتيلا

 نإ ٠٠ ٠ .انا ةناعلراو نصف ريمي .. 7 نابمالكص ب سنه كررروو رب كفوو
 بانا! بتسايهش نوي زوو 1 " ” ... ثداوح حلطلا نموا.

 كلارك ارو اقع يرفلااو ىلع ارينا ناب نمر وبر بالا كارا سيم لض:لئزل راو لاني نيم تئؤر طلو ان 7 ب يذلا وا سا اءارلزلا ناكادخاددعا عمم نعزي جلاب لع فنو ادرس رج لصال نرلمأ او ثلا زر 0 هلإ قا ف رت 7 :

 7 نرمصا ةربتف ل * مث كاكا مي ظالم نا يع
 لرسم صر نم ار عرس رو ري نادل مال ابا اددز وخل مار كس يارا 5 ٠ 7 .0 | ٠ همي ٠ هو /
 د سس ثول كرير نزل ورك رو ساعد هس لؤي ناوي ير نص فرصا يرق لو |"|ىلإ ٠ .- سول هارت ن وقلي تا - ا هي !(الا لانو نيس واورلا ذم ءارر س ايبزا نفك صخر ارذ ثرراماو
 متميطعسلا للان ي انضر وو وبكت م هس .اهردسالادك ارم هرما بيج نو لطعا نيذارب نسر علا عير ثاطع لإ
ض نم 7 0 دف ل بمسبح زان لزق امونو صدد ف سانا و عج دو ةرع و مولر اوبن تايرطلا

 ده اصلا 8 ر

 ني ةرجاف لا انسل ارا هدشملا نر دام مانا ناطيشست أر بنا زاطيشلا نمر ازرع ملا نب مخك ل

 للاي اي قف مرار لطم بل... يس اخس لو اس وم يوي نعل تارصالا كنا كيس نمو
 .مسل لما ناكل اف ةريرس لا نعركور ى“ دطعلاوريلاوررئسلا ةرسءامالذ داغنلا عدل ل اهتم !,قلغ لا عطا رتم ناربج ! ثم

 0 ١ رز 5-5 : 3 . » ه هه ىم# مم 0 هر ا.

 ملا حب تدع لا عت خسلا لاو“ رد# رس... . ....افضلا 6. لاه اه روس ذل ف لاين ةين نبا لان ةاكلا لانك لل اسال ريد

 نك ريد كل اكورد عسا مزن ثيل ورا خرلاو الار ونس لك امرت حمارا السم للا

 اذاو بارتلاب]ارخاوز نمو | ١
 ِ ٠

 اراب ما رص

شدا لصونلا نع جرب ىلإ نع نر يسس ني يبرب | تعب لان اييسسنم
 /مكمهيلط

اررةرهلص ار ؟” سان ءلةيم ناكل 0٠6 نحب ٠ 3 ها ءإ و <#
 

 ناندر انما عن تر 5 اهلضئرت و لو زار نزلا ىف 5 0 ادمظرتام ءامالا فرب غلو اذا لاثءنعو عم امه ( ديئكسر يطئرار | لاا ندا سر

 الراو خ ..ر تين رح ْ ف : 3 ١

 لكلازايلع لاو انر ميرا لولا نع جيله سس زيها قرير ىلإ ثيرع
 الازب تس مر مبدا ىلا لع ير يرس ىلا ثري

 1 طلال وك ا
 رنا لسا لور 4” لافارب اه نعري »رز ىلإ أرلان بلك مار نال اهنريطكت ليو ريل عفاريت رور مرووراصنالا نم موقراد ل ور

 مهل امن ئرعل سارع نير اوم | 0 ١

 1 0 دم للصرئزيرتلا لاثدعا شع تارإ اريع| . عن“ 4 : 7
 ىر !هادر ناموا ٍةرملسغلناريازز غلو | د , غلا هارر نر 1 الدال يا رى رمي الا بيذديوصااهنثلكاد ةرباء لان م

 ا وى 5 - ”اءالا . لاو هوم 1 1 00 ا
 نزولا كوبي لان كسص داس ار لف سرزظل رح اد لاري صوتنا نع ةيرراللا نودع حيران كيدص اذ ىيثلإ ل اث رمش ةريايف تلو

 ىف اذ عفن ار نرسم نال حزن فالي درانسسمالا لصتم ثرعاذبو كش رق ىراولتلا لاو ( صر ننسلار اثم ازكى ايلاف لا

 00 5-5 د سن بولو, نرسم عفر معو لاخاس ل وقلا نيل ااذمب وفلان ان دب نه زضوبر هالازب ناك

 ثراراطم نإ طنم قييم مار اح اوت ولد نع عملا لطم وينزل جن سرد رسم سول ال
ان“ !يرلانس عيال ذيل نادر مرق قد ففوق طبضو ةرق تش عما نر يرج لإ! كيرص

 0 : 2 ' راك 3 ديل
 ل: را مت 7 م 0 . 1 20 0 . سمن 0

دايدند عيرلاودازرثو ف اج /الزمد نرييصن ب نحر لكن رع نب ا قنرط نمر رق نئرحأو ىف نإ /رط نيمو ب ولا نع
 ]سر فدل بخ ىلع حلر صم عسا ة

 نر 00 ناكر يطرذم كلينر .

 صا ا

 ه4 - بح دوم 782:37 هل

  <جحي. قح

 5 ل

 ةراماا اي ارلاعن د ماض وز رو مسلبف ل رفا وطو مل عو نارا نك ةدا لاينر ئدا ردع نعد كم زارزنا عاف ىلا ير طفلان إلا تيما لبا نمير ث عل

 وتيم نروتسا ازرق ل نسم ىف رص دار تاازاوطلار رم نيا رطلا نم اد ثيربل لب نيوتسل وفل مسلم يدا لصرتلا لوسر تعمل اثر رزان غل رت

 .لانزاوررلانايطسو جك نب: ايف سو افبخمر داش بينا فو تل تقوم ءاطرا نب جاجا نار فت اقل امرو ريب نك شدا ريع اور نم
 ل جاصرب انتم لاما ااو دسم بتل /اهعضلا نسي قور صام دلال اقو سبي قورسص فرزرللا لاق ظافح ا نم ناكر يعا نكمل اولا ل انو ثيدح ازا

 ةمناكراسلر. اطذاص ناكرازلا نازر ا ردمص ارم ناكقباسلا لاقذ تعال (ةنلعل ون انه ةرصار ةيادداكراكبا فل تيار رقد ظفر ترص ل ب 9

 و رشا فل اذكار ريف فزاج لوقن زب يبزلاا كت ارت صن رعار نعم كو ناطقلا يكر ىربب نم او كرايم ا اكن نابح نما لات ررلع نع
 | || يماني عف اسم نب ن اهيسنح < رانا بصنو | ليدى زغب ا يرخا تيبلا لبا ضعملي تشاور ف عد ورسالعلا بإب قلل | يرض ناكر
 3 34 ايرازكد 07 اان ربللازعجموب سم تميل اهب ميس عش لدم نا شاع نم :نفصما نرد تضيؤص نإ صنم تمم اوكا

 تيل عام نيرنلثمرع فد هل نحن ت يبل طعما الو نسم ادلا قطادلاهادددصا هاك م دنس اطرشم العبي لام اذإنم كردتسسملا

 اب لدم نكي ان حن يرغعع نع ن عفت ن م انا نع فعت ان ارالاريسسم ننس دبس ادم اص لا لسليرغلا ل رطل ار
 لسرسنا سر ىف ارلثا ررنضو ل تبل | دونصو ل بلس ماب لاقت اكل ابإ لاقل ةئرملاب راى سيعيد لصرّسلا لوسر رخل ادلب نينا نع نيك
 ١ تل اسد يفصل ) ىلع قل راض مشرإلا برسشس قمة فقد مم يلرسلا لدا لوس ل فترثد مالا ف غل ضر ل ارقد ال البتر نعام وسيط

 ْ ررخسلارو ساو يال 7 !مبارب ا عرثو امسنصعيبصلا نسب نك املس سم هراث إى ثفسرلولا رت : !رر املا لا واززعو عض ابل ىف ورك هلع

 ا ]تالا قر سور لس زنباعصا" نا, انا وعن | وفول راب ف وضع لرإلا سم دعا ثيمدل | لا نسب امن

 نس دوو زك يجد  ا

 مل مههب.طسبيبببيوبيسيبب

 لقاح .حء-<

 0 بيب رب

 < اع وا 2
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 هاما ضؤيرجطتَي !هتل ايف الصف كربشب م ل تيببا له
 ” مكلوعرمايملوع املا ص خساىلق هللا[ الاقف

 ”قيذجولا لاق رحم لاذ
 هك .

 «ريغ ةقلحولا
 نم هدر م فرن لاذع مت ماييش زينل تيلا عام نمر نال لاقي امال يطر د 'لصرمد» لول تكد( قل اس فحل نم

 ثييبب عابس نمت يملا ان نم ناكم يا درلاهذب ف ثمر زلا عكف عقد تودع اري يبد لما نمنع نيو ىو الو صفت رك الار

 انهو ثيببالبا نم انا تياذاو ارب لارين: الى او نابع ن ياتو ملا رعضت يرعب ذو ىلا لايم عجبت نعم الار مدح اد ابار نيل
 ظ |/ لاناتالال ترحل ع الاداولض ب رشم انامل نكمل تيل عا نمد ثيل عابس

 لل افترامكارر نملك ىف ازإ رام حلار زا نمرجلافرر حرص كي ررزمل عت زر لوالي اهتم بلاذلا سب للك لا سيال لو لل
 ءعبحت لانا لكل يار سابو فطن ال تالا ف لانذعا سر مأرب نايطلمو رول الذ ةراخا مالا سم ناكر لا زب ىف شفني لد لم

 ايلا لو راح در ا ةسس ان ابعت عل ةياركلا تيتفلو ةرورهللا وقس اجلا كن اإل لسن برش لرق (نلس )|صا شما سابا

 نيو نيم نسما ةدان لاو شموع نبار سا ب اوى بي مو لا ادنم ءوضولاداراطعلابرشل سابا حبلا ىف مهرس دك
 مر ادعام علال لافؤرملاد نياورلذازكت دلاليا نمر تشاو ل ىلاصرلا ىد. اهيسسر لا نم ليغ الارولا نار طع ظ كدر ةريرجلا ني

 سل ىراؤل عير انهي جال 1 انملئرثث تلف ال مكن المخا ىلع ري ساما اهر روس شون الذ ارا ل ثعاىدد ار لعيلا لمدن !لوسر ب يك

 ساري سيل لن ا«رمسا درلاو بلك ل ضغن اموال ناك وعيا نط نم عفان نريد اربع انفك ير ان ناخس ندي نع للسرانألا
 ررويسسل الر بلك الو راكد رس نم اوصاف ىلا نركز ن/ ان نري يرد او نع حمس ان ا ل انشسالايكزب عجرلا انتل انرراد ىلإ نب اننرم

 بالاول امن باررلا نمل ضف ضو الامعربعس نب يكن انك بلا نييك ئتدع لاربع نير كير روس انمث لا ناطغن | جرفلا نب حد راند

 للا ة محبط اص هاكعام دافنشي مالا يسيل ةرولار رس نا لعمل وئادعن نه ازداد ارث ىردجت نمر نرحل نارا هاكر مص نيلعتلا ل لامار

 لو تدنز مدر ىف ةدراولا ثيداصالاراهرنع اجي رار سنك اوفا اف يالا رك كركل كت فارسا ىررقلاو ى اناا نع دممالا تالا ىف

 در ديو ”فيظ القرم ةررلاررس لكم مور ايلا لغو ابدع نمد ( از ةرمرلو اعواد نعاانأل ليفي عبسس/ن هاني تب اخف ميلرلا

 رانالكدرامرجل لاش يحاكراوطلا أ ير ىف” امن الحاىراصنالا (تسرقابن لئاتوز يكلي نباو نير يسنباو سوأط ل نيد ( ليصفتل ايس

 همك للا لوقومد تارا نم وريف نع م”ددعا فيلم لوثر موز ازيبذ تمارا ىعابلقت يل رك ارجل لضريرعس إب ىككي بسلا ذر او نس نع

 هدي ىلادرول اد قل اير اروثاشلاو نول لبا نم فاو نسر كرولا ماشلا انهو اناا ورعب | نه ثمل اوم ل نم

 ول لاثبدربلاميم نياوركذ ازكى زيرلافنل نير يدا ريعرلا لع ىرراثىرلاو شمع ارثع ىور اذ نسا راس ئراطعر 1 ار تيكر واع

 اه شياو ر ىرزشلاو ىازرالا نلع' تلثاعم!ىراهفلار ىرررقل هن عش ىرمادرلا درك الرج نع اور رس ىراولعلاو بنل وك نسر

 مل تراب رنضول اراك ى ل هل صرعرشمف ىف يزل لاق اباعم تزعرقد عا هب سابا هذ لاذ ان نسارللا مع لعاصن لريال اطرملا ف كلام لوقو نم

 يانربك !فابز جاما اصن سيل: ؤيعرلا رب رق: كرر اقر اكبناصل بلعب ارإا لاقازلو لمت اير امير ضم ارك عم عكر رملار دعا

 راغب ملرلو قفلا بناىاكا اهبل ال و هزمت زا ]ركنا لل كريال لداقا نال اذا بحاول ملرتزمد والا نالغ كل دبش ا بانلا ىلا

 0 اهاتلا ناو لع ا ب ركنا ملل دنعو باوصلاب ملأ انمار ةرايلاىلا نامترلارةلو الا نضراينت بعسل قبرالا جاور زبير لا ماك ١

 رم ساد مم الفي علا ةزهببىا لدا رالي طم نم مرج نيل ف ىلع قو صيخر نمر بيشو:

 ةياصالن ين ةدرجرم لالا رحاب ال اذاعي عصر راملا حلي الاميل ن اة اياشل ارب ةرارلا اهلضنب شمر اجو تيبملا ىلا نم قرا الم دار

 راوي يلصالا بالا لعمر مب اذني ام لاغتصاب راع ل انش مو لوقا تسارع كفالة الر هلا نكنلارسلا ل

 |مس6 (امب فرماي لد املا شتر ا ئرسحا نا لاق ب ةرابهلا نع ميلا تنس نب هيد لرقم نمواواصت رقم نم زكى رهاب ل لص نال

 لابد ةرل لضم رادع برن يا لايريد منيل عادا د اسعار لوم
 وبسم اب لعاق ان فين لا زرعرس ال ةرملارسن ا ىف يرصؤلا ىلا بحر زعل رق لكك ارث صاباو بز اعاوزاملا ىف صخرلا لجرعخب حم شررولا أ

 لادن راع مايل لم وهما نرهبعاس بتر ام نيل ياكل[ نالطط كرم وإ ثا دم
 لالا دعاو لكي زكا شبا ذم برمشملار طم دوما زود ةراطلا ىلع رص لما لاو السلا نير! باكر رو
 صال اكاما هركمالاد هريقدمد نا علا فايس شسو درك ةريرعلل رباط لانا زار ملدا ىف لامر وكف ضنك اني رع عج

 ا زرنا رركل ا لاب نم سك “ب مكر ع .ااثنال !لائضرايطلا 20 را 1 لا 558 5 ورجل ف ل 5

 مال يخل تناجير وصلا عم جلا ارلب جرم كل ىلا بح دور اضف اد لاننا لصالا ار اظوو خو ورا انرتسس لااا ل
 (ةيارلا ئهصلا لع قئر ةرراو: :"«داعالا ىلا ب هرئالاربد اطرملاو لص الار خرم انك راألا ىل اد ئل اجمل ب رمل ط ثصرعملا م اركلا تظاذا تلت

 كلم ىا هلل ارشح هعللا/ياضوعاو ١ خاعرإم هس معن ر عمل عج امري َِن ) هس | ل انزاو شرار هس ثرك 7 اكعع

لاق بدول مدترامتف نر صبا ريزز جارد رب ندد اهل يع هسعل »م لاعتسابع هل لذ لارسلا لا أم لما
 7 كريو د !ذ نانو ليلاث

 ١٠«ر زن ةد انش ثسدع لاب لل وو جدلا
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 هع هلع هم ٠ 197 و

 هب _فساب "لف يرش نأو :يازجا ةئمأض ناو هنم ىل! بح أ
 ناريس الة ةر انكم ثم ربو رادار عبس يرق حالم هذ اس وفعل ب
 هي 7 الو دركرونسلاو ةراهلا دا اكثيلا تاظعر وس 9 دل ظن خاف عام لدم لشيوخ هر فسورلا لة يرن 7

 ار يزقلا عمو رعب لابو رما ثيرحا فم اوم لاسر تالاد حلوم ةرابلا لد سال

 1 لش نين اوطلا نم اهب اد مدا مع ذمم ليغ تارم عجسا را و نابل لسجل لبلاك ام اد عجبسلا ناو تبيها عراربسم نزال زال بسر هلع
 نلملا امس ازيادرزل ١ نيو صل (ل فارطل اد ىرارلا د وؤئار ىلب اكشزي رس زار ف اهكديزعنءار ارلابصن ل امك رقرللاو طعون لات ايابرثا 5و

 رو وقلاساو قيس كك فمن نمدربجطل نوع بع ىف كوتا معزي هلع فو رو ننسلار انف اك عريعو عطر اولاد د اوطلا لردتسملا
 نال عطس ا عضاون فر امارر د عمال صاع لمار نم اماويان ناك اوال سير فلا ٍِس اراكار افموبد حلالا ضراعش لدالا البال !بحا ظ

 لل نادال ةساخلا ف سي عازذلا نال ثمرها زب ىلا تمام نذل ابرلطملل سينغ لام لك فعو 4س د كم ردقلا قنا لارج طش الآل ااضو
 اهيا دالا نوصي عش نعي تيم "لاما ةرش مالو ةقلاضماىن لطرح اما نعت اناوطلاو را ني رطل نم اها لف ةمصرصنملا ناوطن ا:ةونارطرقس |

 ى را خبل نيذلار نيلولمملا نه طقتس او نازينتسمالا بحر ل اعتو اعسس نال سس ابل! تطقنسا لين نم تالا ةرورئعلاو ناوطلا سعب
 ريالا ترف ارب جب ملكان حن عضعطع نرفاوط تم لات رنا اندر ناوطلل نزار ةيالشلا تانك لولا ونعلم ما نع ظ
 تريصتما كرش كدا فص دطوقس ازنمز الملا تعم :مدركلا تدق ساهل تطقنس او زفر ب مين مم نععمار ناك يك تسللت يشك ن اذ ظ

 رج ١ نءاركت اش اناليلر دنس مي 114 تام |نالصا ار لمار اههصك د شل ا ةعابالا فص لع ما برجرلا سم انلقالك ل مزيالارثأ
 لأ لراوصازدد ةرؤ ياعم ةرايزف ارزع مرلو ميل سد الص ان ايسسلا ةرابطر اهتراهف ىنطتل كمل ةرير جلا ثدم ف اهيسس ل يلا ريغل هر لاك 8 |

 رول تالا احتالامس اين فل تو اومو يرعاك تناك ن او عابسملا ن غيوم لكلملا لحن: ال نال بكل وجوب للا منع ليلعت لاق نالا |
 ا براطملاب معن عمت عيا ازمذ م انا مدللة ثيدص ف نعجن رلس ليتات !(ذل ديلا شئ تمإ/للصاو هذ مريريفصا نم
 كلو لعاادابي للام ايلض رن كلن زا نماكر تن اكن اب ميرتل لذ لاو ذل د انالا مسلط سلا لصو راغصا لور رام ا ثسدح ل باص ظ

 زمرد ةراهلا تشتت بر سشم ل تاب تيتان اعلا همز نهود ةرواشمدارئكء منه اهرش ةرباشب نيكني
 نرئريقل لي ورغد مالا رسمت قلط/اممدلسضل بت اونعم تسحا رن ةرلصلاو امرا نيا 1ق الط | قتشسالازم لو طقس تر زموجلا فز نه لا تا اهاوال
 دؤيبانلا زر ىن ريشا نب لاقام لطم طع ل نع ماع ةررلار رس مرضا انا ظنا ذل هازع ا درت جلت اماه االفانتاب اكان ناكولا اي تلال
 لازيصناد تسلا عراَس نصربلا ساب بارثاو روس اضن اكذنا ةرداتثى ارئاواهرف ب عكث نم حغدكث رم عانارمب طفصو رلا بدل نمل
 يراهالا ملص ني !لاوماو/نادل فل اضررثنا برت فيك مارونسلار رس رك! ”فيذع انكر وو ارلضفب اضوتث ةراسك ل الرطاساد تسلا لا نمي
 زوكر عولاو تيب لب | غل و تربل | راسم نمو تيسلا انس نمو تملا ا نمد تاو در نيغارطلا نم ا ل اوهل قيصر ار ثلاكي

 هاو هنعمل قس رؤي ىلإ لاهي ربح الل لراو ةرلصلاا بان هوم ارا ب امك عاطل مل نسل نب: لو هب سال يرش ناو مروي رز طولا
 أمر فاك ب لكتايط غلر ولا, هل ثم المح اطعو سءاطو نسكاو بم ا نير يمسو ةرملا غلو نصدانالا لضلرما نم ايار عنمازفاو سس ارنا لس

 وب بو وخل اروي نم ارض ار عنب !لاؤرقو لشد ين ارلار ذلسم ناصر حلك يناس اب ىو الذيذ لامن عرار الشم مزال لك الثثم قل
 ل يرمرلا لاقذ قداح هارراكومّيادرفد نم ئاوروف د رار نم انالا لشم بيسملا نياو نما لا مزون ابر بلال شل امون لاند يعس
 أذ نس حيوي د دادس لا لصتم ىراوطعدا لافزو حي لاف نتن ادد ادرك ىلا فاكاعلا عمر فمر ناك وهف ار يطيل ىف ارك رم لم وقم
 نللالم يس ولا ىف لاذع سمو سلا طم ةريرمل | ثيم نم فما ار ملاك و قطفارر ادد صرخ ا عيسرلاث رصو كراك يشمل َن العر امل ئلا#

 كباب لرجلابد ققميدلا و قكحا زك تسرح اهباصارب ىف لاق" نقر ارر ا نك كو حب بدسملا نب ىبملا هداشما ل او ئيطمارر | ىلا جانا ب حاص هلزخ

 بيرل تدب الر يزل در ري ارث حاصر ع نبا لاف صف ناابح ثار صرت اد كددسملا ف ل عيرتاد دس مل | لامر زن لكل |ىرص تايوبلا

 | قع كيمو ارم او بلل كمر ذك امون رونا ن وكيف عابسسملا نمب انك لك نعل لليمن تيسر اهيسسوفسملا ناك اذ انكم
 ملاك فيطعابا مزلادراثالاو ثمداعالا هرم يسمى ا نب فلاضوتتد نا ::لا غرواد نمدانالا لش سرح اريرما ذب نيرا ثيدصراصورظن انس ورك يفث
 ناثاز نيطالد كلو: لاش إبرام سلا بالكل عدررم دمر اهنمرم اول لكورغك الا كرت نمد فلاير بأ ار جمل كو أمزم عين م ارم بيج ازب ثس واع
 تاو ثمدامالا طرا كرابؤناهاررقلا ع قا ركزتر تذوالرالعلا نيرم درو فورد ىدنع كلا لاقي دإلا ب سابالث لزق 0ك ١ مر علا
 | ر السم مث سرصازب لوقب ىزر لاك علنا هارراعزفرم ةر امكان مل با نيب عل هربا ةرثب ث يرعامبل اراد انس الا لع يعلو ةرايإنل الكل اريام

 | يزخزرار ليخعلا و ىرايناوح قس م رئاد ل اكرشل !لاقاعما تانارطلاو يطعن ينو طدا نما انج تنسملاهبلا لاف ملبسيلعرّسلا لصلا ل اوسر نال اقن هه

 روئظضرارز د كو ار نابع نياو يزن باو جار الادرهعاو شاش او كك مارر لهم صيفنا لائزاىلا لا الالم ما يطنرارز او مكلار نابح باد
 ( يالا يغسلا ىلع يقبل )_لاسم ىو قتسادكدهطسماطرملا فرم مالا هادم ودعا يطتراولار ىلقعلاو بر ثلاو ىراياوهصب يوب و نسل
 هيك والا نا لكل مو ريفر عاما دام /ددع رن هس هال دوج دل بزل عم حس | اءازعاباضوتن او ىل لوح هرزظ برش لك كو ريض اعئاجلا ف هم
 || هكر ان فسريربا لاذ ميد لمدير فموي بار فضال نع ن الغل ىرعد نعل ١١ قياك صياد ىف زاب, م قبس نارا سفن
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 :فينحولا انراحأل او ليكم لخان ةفينح ىلإ لوقبو نس لاق
 || باومصلاب مل ارشد وازن بابل نيالا سيرا اكضحل لامع او شبل امال نم :ادلرشمايح امم نم ةدراولا سيرصنما نين ارث لرحلادم اذ نيل بحا هزيم انما لام شيدامالا لسا, انرزرم حل مل اج م ىربملا يدب ل [ طقم ”زوهفم تنام دقة دايز خلاف ها فنان اك ب يطا لاذ قدها مله ابر وفرض لي لارين نال لب نلوا نعم ن كل اوملا ىف ىرنللا لاق تادقشنانم ناك حفلا نب | سدد الكم بيزا لسا ةيربذ | نر فرار دار نسل ا ههرغا نارازلا لك انألا عشر اك ار اكزل و اكدامتلا نع (ءالا بماسرلذازكل الاد دّوادوبال اكددد بيرطكااهصئاقن قرن, اد هدنبس زم نكن ريعسنل لزم نبال كرولا ىراولا حيرضاف ربع كلذ لعدب انرثد فيكن ! لبق بحر بيطخلابرو قلد د مريد ماد الطلار لررتملا ف لاو او احل اك ثالاز فام مث كدر يدا تذ "للم قس مما لازما كير ادرغ ريع نبا يرفلا نب حرا لاك ررو بسال انردعا فل و ةرربال (لز 0 طرفك و رنا تيل رلا لام بلك نس لسغلا رولا نسما لا لخليط لدا لسا لوس لاق لاذ يطل حاصل نئدانيد برع نث كب نث بد نب يبا زريوعن يروم ان عرفلا نب حدد ا ير صم ا ربك ل ب اناث ا اسرع ار ئطنراىديرتد ل اناكبلاالوال يالا كر سير فيو را اص كربلا ثدي ل لاثام لطسن ما نقلا موس مارال مطار نيرارمبوب نايف رباك "زلاراوصر تاما ناجح نباهرلذد ل لاسشلا لاق قمر (لاسلا دا وادم درر يلا رست اداب ارم يرسل شارب نارا هكر اونا لسن( الا يس 1 لا يشيل ىروثلا ناهس لاقراومو نفك لاكزإلا نبال كلص ياو 'بصن ف لاثاعإ عيدا نسا ورانا لصف ل از لما ا اثاث نط ردار جين كيرصارخ لان يل كرا ارد ةرمرش# :رلابف تفاواز ا .يفوادرفرم ربا ثيرص اماني د ترعادكدب سا, اير 'ناد زجاباض نادرماط روس انما لال هال زئالاا تاياهرلا ذكور را ضيضاهر ريو سيلا يلا بلال الام ن كلو د وطانطلاادرد د نيدانس واود الس ننساونالرطغس ردن ل0 اا لا لريطلاررازنلا» راما /انالر اغصان وادرل  هاور تلظّرضن نما رهف ثم برش األ ارا الرباب هر ييو لا لسنا لس ناكل معا ير او مشل اه نيئرابلا لد ىيؤتلا لامر سشل اه كد مابم م يك“ | ثير امالازمر اهل العم الربا ا ل لالا نعم ماس ندعا درسا لاو لرقل الاد ملقا دهم صيفا عارم لما جبن ئتبالرازلا اناذلد حراصْن دراد ماكرد نان ةلوبك ين شسلا ثيم ررلانيمرل تش ل ىلا ةرنم نب نا مرقد قد اينو نا. ماين لعلى« كا ا طضا بضم هدائسلا ةرامقاإإا ثيرمر كلكم لوا مرمر نشل ذب تسالرلابحلا لك اهلك ثيمحل اي الا ةيادد ابا ثريا شبا ايباد ةريبتكلما هرثم نبا لاو ٌةررد نريد ىلا تنس ديك“ يب هكتيادم نماطوماليكرتا تلف ةرامثالإ ثرص لس قمل مولا لد مررنا رت اف موسم ضهر سلال نآلانباج زر الإ نصل اعزم لك نيام قط نم غرم ار املا ىلا ران اش نب ىر رر دطم سنبل و( ةقئاسلا حس نم قار ساولاو لنعبلاروس قريخاللاقميعأ ,!نعدامحنعا مس ؟ نس خل نتا ١

! 

 |" دن ا#لعلا نع كيف نبا مالا عج لولا نالرر بله ةرتولد ااسرفرما تناك ذا اد داك ةرايصرما نت : اانا اك | نسمع لب دان الدف |وززرمر ايلاف مرار زل نسم ديل تلا فصلا لع يقل ابيب داب م الانا لو يطرس الماك“ ! راس داب تب“ مضار لافالشددرقلا ناو ملاك حالا نإ نعاضياوذرم ليف سرا نر( ترس ل ا ار سدادبناماج ماشي ايريس ' كا نعيم دب لا وتم نف يلي يفر الحر الوسد نا بم اهوإ نيو نئاطيا اهضر ددكس سا يار مينو ب موي سملطسم لسا لوس 3 راع نبا نصر مارا [ر وفسابب اررورقلا تضل يلا مر نكد ودرس :راعسانا ف دان ادا اع كرما امد اذ وم | ضر ازرعل ول نع كن يلو رشا نا مهي سال ال. انا دارا # نعنع يفد ثيل ةيرمانبم لاب نب نما نع هب علو وبصص ىراكلا ىدرفينرشيرحل كالا نيارتؤ وملون الس ل هدرص نساوطرلا ريفا بنل لاشي ىزنإ ليو ىف نيقفلا تاير هزيثدص|اهلكت اوصل او مرش ب نايم ان كلذ نيك اردو ضولا كيزي لصر زماشموق نا تيارا ثلف مم أمر للان لشمس ابر لغسل و راجعا لضم لترا ئببنم بعسل تي را تدن دكر نزصلا با دامي اضرف راحل الركن 22 صوتا لامس ارسال ارببمل لير ال تل |نكب وفول نكره صر وصلا لا نر دمام كو ا«لربد نانالا نبلو با الار اكد سئل ارب نمل عير لاق ا ( نص يذل رمل ف كزائر ذه نعل لاق متر اي د كدي يارلا لل 2و هوس يدرب نبش ثددا نام يرو رتحابا ىف ددرتلا عند نال الاونم ًاضرتنال هركرسد اهدا نيل وتم لج ا نجا ؤ ارامل 4 | رص الطفل ام ىراولايرت اردعا ( بع ايم اضرب نار اد ساكو راما, رس رين الرع نب نع غنا نع الم لان ءارخر رتل ْ داعيا ذيل انما لما فو باظفا نر اليا سيادي 11 رفا ”حانلا تكرك حان زم تلعن ارؤس ضو الأن أ لدا ير لع بله نال ادت نميذ عقر اءالد عبس نم اطد اد الكرش كفل هوانا ل مدي اي درم بكرت ن اهم نزلا ناز ارحل نان د رو حابس الطواف ازربكال لمرملا بعاصي ب اننا نير لال عابسلا لضو وزب لب لفلا بحاصاي اعلا نررع هلاعتاضو اهديداف ماعلا نزع مي بلر جرت ني باطلا يركع نا بل ا بطاع نإ نيرابج نو نيت راحل نم ميلا نيم نئريس نبا يكأت د للا يرن ايف غلط د عاسلا نم برشيل اموطلا با هدام ايلا ىل محم الا لاما اهرب الرق هلم
| 
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 يانا وسم وع يقف مشار ل امتع الا ضب ككل ةسمافل نااار بشل اراب ع اجساد ادد شن لم اك) تامل

 7-0 متل حسم 7#
7 

 : ارارم ةئ : 0 و 0: دحاأضوتيالو

 لك بناعبااوركلا ولن ظونلا نوير زل ٠ ل١11 انام لاب لامص اال راول) نبا لان ةقباسلا لا 1 يس دفعا تاكا لانو يره نقر نونو ل نادال را ىو نبال ةقاسلا فم يق
 ارلاغبلا نثر سيفي لد !لس 1 بد امال ببالك كالا ةرررطعو عربا درجد نب يضم سم مولا اهلا رواء اغلا د ةددطلا باعلان نال لد نول كمر ديك اين دول موف دز زف ل لري عكس مانا لباد
 ! 4 ل ببالرسل سلا لوسراب يرسل 5 ا 7 © ضو“ 6 0 5 |سرل رسم

 رار اف ع امسملا نشب .' يرن ل ب رح ٠ دبل الربا نسم نم 1١م لور اروبا و اور اركاب لاغبلا ع قب ارر مرر را ل
 1 007|0 اي داس * ةدمدا/ ورب او لازبلار ل 11 كلاصعلا  د 5100 لا انس

 0 اس جلاد لبا رك للا نع بمكب سد | لسنا لوسر ناري لا يدل .
 ام بلاو نادك نمو رولا وار لاجئا نبار لالا, كرالايرغا ثمود ها للان ل و1

 0 0 ردعلا لب 4ث" ةرشلا لارج لا ناري حار ان لع يبس نم 2 معاون الما / تمرح كازا كتم فلا لاو ةر زو لراس أ "سس اسال نينا فالامر ريع لعل ناك ا

 ليلا ينوي ل لرطلا درر د يبشمل ثررم زو 500 يا ل "ل اسس عب 7( ارضا نا كسر م مأ ةرزعلا
 1/1 5 : 3 مم هطدلا لسؤملا ىو د تنك انت سايع نم نع امد زرا حك ار هضم ورز ادايييدم | فلوو صويا تيعنر جدر لاقرراحرب يمر حر. س1 لدول نازل رم ل0

 وبدا م اها الس نا ياورد ري مطور ورعسر ىلا بكر ليصل لد لصون لات و سبح رع ناييفياذبأ ءالسضفاا مويطرسلا

 اميتاب ةسهريرفلا صل جلا رو ترا سايد نو نع يروا عما تساي نبا نع قنا نرابطد رؤس تنساب ياعسل فاما
 ناسا د هد ةداهف ف تضرافر لانا علاربلا بها لازم امرين لاو تقلا نظاما لوقي اكدت ا ثم كل ادلا دائم هللار

 راو تس يصور كرب اور ةرايط بحر وراها زنط رار ل عع ور بلر دك امال تا
 | || مصاب بحرب قااصملا ليدي الو فرغل وطلال ار العا لا يرضخ ادار ترام ببحري اال يرو اولا نحماف نار درل ةردرطعلا لسا
 الا فجلزثام ا سايل طقم ةروزلا نقلا جسم نس را عا ا لع صايد ماطر ادوضرلا يدرب نب اند
 ليترير_مت يربو عطل ىىلا 0 روس نس اهدقنت ةلياؤلنمرزفلاارغ لالا مث( اهل رلرو قارزعلا لا ارز .ليعتسملا امانالا نث برش

 الازرصالا/يرعل بجو ةروزرصلا وزنا عر الث طقشنؤفف اطل إل ان م نرك ةر افلاو رإ اكل اضمل ا ضريال ناو ]اظشن ابو مسالا | يس ناحل
 عاين اداريا ها طن سيئول زرع تلاد تنس يت مابين باطذناك

 || سيف تلحرادا نم تسر ناب ليلث | لان ثدس رايهالا نم يَسسيف نسم نإ نا نم شم ملا ىف ىلا (مال ا لافامد زل ادع انضر الو روت لس
 يلاطاور ىرلا سابع زب | ثمرص فلا يذدع اسم اكو هلع مورا نعل رض لسكر لصرلا نبا رمال قمل ف سم الام ادمن او بلال اهب انصخ ا

 نب ماريا نع هاررابك ب لرش م اءاو كال اهكيرذ /امل اورد فالس را هزم نيم ناله لاس ال مرما ميسي سل لصؤنلا نان مزقتاءرلا
 || لاواولكعابسسلا تلت ااهبو مل ارح لا تلضنن امم اضوبت لس ميسي مدا لصتل !لرسر ناس ادب نار ايم نيب نع ن دمع نيرو ناديك
 | رزلاواررر سال يسيرا لصون ١ نر ئلادرع رباع نع نيك | نيرو نم عيبرلا لأمم دش ىل را :نر دس ىلإ | نبا نحرطارم نير رعس ازربخ ا يك ها
 ناشر خ نير باع نع نيصكا نيررار نري بمكب ذربا نع نا رزلادبع انا اهنمع | بار نب لك اذا اهلا لبعم نير انس ثيرانألا بابل ص
 لبابا عب انز فيعض يك نيارمم بام نطل او يعض ثيرعلا نأ بارجاثدهنابسسلا تلا بان 2ريال هسلا لوس
 ' | || ميار ارمد الغ ييض زي نبا لاذ هر خمر انسماب هيت انين ملاس نونا شملا نع عجل نط نير اد ثمر ل ىرقلاب ليد تقال نإ
 ١ أنا | نبا مالا لاير امسسالا تحن سلاف اريك ىف نك عايسلارزس رام ىئ لري و رسباازكد تسرك ازب السم غم نبعتلا لدوصا يبيح نيل م 10
 | || تارا فر عااد املا ىلع |موورو نعل ارسلا بارجيوف نيتلظلا بريدنا ن الاد مارهلار امس نسم اهل ثدي نيسلهلا فر عنب ترم نقتل ى نم
 لا 1 اكو بزكن ؛نسيلا بحارعل نسم راج ال لول ناكر ذا ىعشاشلا نكردسمم للعلا ىف ارثكارؤعنع الفذ ىللا ميلا هس ل د هم
 ل الام تلاس ناطفنا لانا كورس كرد قو ذالاو شت لار ل اضل راكد اهجااو, لدم نب لاذ اطنقنار يعم نبار كلا ميزكل بتلف ماشيلا#
 1 ننابهس لاير معاك داكن ان االوار ىوقل ا, سبل م اعولا لام ليلة زوإ لاا رت امهلاوب د نيك نوار نكرمألاهادرر بيدالالد اللا ازعا
 1 نا ارررا حاسوب قلد كورا زذ ىرع نبا لاثو سارة اه بح تاسالا ثسرع رب شسلا) امه تاقنل ان عثردس نابح نب لامر مسرص لا الردم
 ا نرنارخ ىالض حال نبا بج فلو يك يلا نب !نمدالمل نا نب كدع نبا حرص تئدن يكل نجم ارباو ديالا نبا لش نما نولي يي نع

 ظ | عقارا نعش ث رول م البن مال يجمل نم ىلا ناد غ اكدارلا لبث نم ةرمعلا تاكا زا رش اكدر امنا رشم اين سين يكب زب لحن لي راعا
 0 انتل اذ بتي ع رصار زو نيب عش ثري ايران ثنا اب كءبرص || ما لفل يمد نحل ا"مطضح ان ن يعض الا مم اربا عل للا د ب
 ظ ثلث رسل و ار ليعلم ىلا لبا ناك اد نربعس يسرع م منام نة ندص ملا نبل يمن ب همام نييعص نيد اد نصمم ابا عانق

 | || لاما باسلا ىف سرح اف كاز سب حارشلا نا لاؤن ريس نب نام" لاو ءاصرالا كدب ناك برب با نئاك راكبا ل اني كك حادقلا ربرهس
 | | يل يعم ني لاثار تروا رلّس ىراؤلا لاذد ف اسلا_ضعضو ابدع لبا فيعضل مقل تيصتاىلا لباد ثيدحل ١ ميار م ناكر الا نيا رير صنت قا
 مزاد نع دمه .١  هبدص ا نبا نعديدس اني ئئاشلا نع عم لا نمر زي ارز نمثل نسم ىف ردح از امي ور كير شارل: لا
 افاد كدزك ليكمل نيل, | غل ازا لاق برئيامد د امم ا نم لمس (ألسل ميلط ئاردلل ابن قس ل رن ثار فعض عم هرم ب مف ارؤنسالركذ الد

 أ امراسرلا عطور اا رمز م *ن ود لعر قشور ىف اك حئاض سي ان اكدر ةدع ان طرشنا يل نك م كلذ رار غ ا عرابسسل اس نس امى ع لوب ار
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 اشلاو نودربلاو سرفل موس نم ضو ابجلأو هم. هلع ١8 | ها ش هلل ١ هل
 لخان ميو فراح ىل !لوفوه و ليجم | مم قبلوسا# ىلا همم

 مايالاوارر زل ريتا مكتوب لارسلا ثيم ىف نيتلطل ب مرير الص » ريت هد هربا امل للربط ب 0 ايط نر فنار تبشر اوماو دارا نيت نموثراو ا ايجار ىلا بسن و نملك ادرس ةلطلاراد قالا فلا يب
 | الا 1 ا 0 ١ بارصلاب لا امس اماربدع نواب دورك نارك اطخلا نر ناكر يالادجل نازل ليقزإر ضيا نمنح مرا نالءبرارخالا ناك رعاص ماد باط امس ناكل كنا“ اس لازال انه مده | وورد انزيالد لالا اهلا زخارف لبا ضيف زمول وحامي لذ نب اكلم افلا الاول

 ةرلصلا انك الا لاتؤلا نعاشوتد ل رن جلس !٠دالك زاد اننا نمل كرب عاب اط نما كيال كلا رع زي راما تاطن ؛ د تاببوقناو سايقلاهلنمومو هم ف نإ ربل يو سن نم يل اال ليسو كد امد ريا نم بس ددكا ٠ دس ال نم ماي ارز ىف مصب كر انا ورك ريسفر لعن لنتالا ن شكلا ل نوب ال فويو تيدر لاقلا حسا لو هبا أني 0 روب سالت نو اكربن عجرنلا هوتدد لالا ضاعت بسم ينو درتل عرقوب طماط راه ديد عنينغارلصت سأضع 2 د - ظ 0 000 ..|
 ةيادملافافقما للزب سار ال اثرا الة لضفبضونت نر دل يخش لدك كلام يبا نوؤر بواد ا رقاد ة اند اى ناب تال اك
 هلا مرا ةراصلا نانا ور فطحل نع اصور ايف ف فلو دمار ذر شر ار تيارا نال حلل نع ذك لوكا نالإ/دو باف كلاس
 رماح رف نمل رض رزس ال الخاء رد ار حلول قبل اد الحلا لبال ار ريطلاو والا نيم لك ام دوسا زو بسم ئلارجلا ل لافتا ب كرولا نيش ف اهل تا هطلا ورنا كسا زو "لكم علارببلا ىف لافؤدصا مبلل
 للا نناقش مف ةس اخي اال المل تيا لج لاو ةلالجلا لبا روس هرجالا ناشد بروس أضر شريط سلال لاك“ ١ اكدر
 و ثسو ىلا بارد ىسر_ياساط ةيادرلا ماظل درك ةرامهتلراط حر ثسرإ ى |لرث لعب يرفل رس مادة ال مسرع الر نساك
 لاول نربط لكلا ةياركو لا هرنعل وكل نرغل ادار وسلا ىف مرعنم لت زل ررأا ل رررعلا بدا لمس ل ول ك ارك تالنا
 ةيمشمل نبا لاثأم فعنم ل را نبم نمد دصا طم ٌئضاوركذلا مس احلا نص م سلا رك دسم ارك ول تس اج الراب لا الدمار دنع م مارال وسد ها نع اناررلإر اقم د عضل ف سولار انما در ف لانا يريف ىرتالوبددابلاةدع لال هاضالار لكل ااباتاغداب#

 هرزف لكلا منه ل اذدحر لكل ال لا زغيب ابا نارا د طوق مشاريع نيرب امورك ىف تنم اهساةيارررعي كل صدرلا بال نم نيا لملاو ثلا ةرم |
 (/ن روسيا لكم !لرسر أ لانرلرلا ني ارلامم نع عا بار امشلاو ثلع تلسدد ارز !|ررر قر داب | هلال ةمارك اراها ل رك 5

 ل اضلارماورخاوريطلا نيللى لكو عامسلا ناب انى دل كداب اخادابالمتد يم الارجل مصر اد ل اظن مان اظفا نري ار لاما ماب ||
 كاع لا نباكدرو يف مائل عشا اردت نر وف هانم ثياب رص يق ه رشم ف نخسسي نارا ب لزم د هرنسم

 هما برر هرب لوقو ريح او لاعملاد لاو لكل هزي لولد يالا كام اعاد قاد لما وركب نكد! ساحب! نك اقرزما ةدرستسم
 كلا بمن يرتلادا تيكا و كاش طسبلار ل امئرْساءاشملا] ا انك لالاكمرانالا ب اذن م حابسلا م لكا نمر اب باب فرم الطراد
 ا لامخاد مطيسيلع سدا لصون عالطا لطيف طماط راسا ثرعدراطدالا لد ايزل رفد كربلا افا ةرتعلاو يعملو كام زوالا
 ذاك دلك ل رسدرد نيس :ناور ىف نصخرلا لف در ندعم عملا لام ل لحن خارج مودل اولصوام مبرر رف رب اج ثسرص كل كد درك
 ادار هيلع باس سايصثبار كلذ رزقت سيئر يشل طوبار باكر اسير باسص يع تك ببر دغمط ىإ إلا تال ١ نيش ل نبا ثاطما ءب

 53 سايع نبا ب مزيورلاهخشمرص طاب مطر رم رن ملاوقذ مطلب مل يش لإ نب لتر كلب نونا نيتك مالا نم مترك دى ازوالا كلا ١
 باولاائالضو نيرا عجم ار ليا نم كوسا السم برغم لاثاد اولا نكس نما لارا جر ءارل'ن وكسر ةرمرملا«ابلارسكمؤلندزربلا لزق هلظ ٍ
1 

1 

 - ١ سم نس ع الاتساع دس[ لمقال - ريح -: . زعاوياطك 281777 بج وس.« تس هاماعنلاةنافغالا "قالا طش فج 007 وو جزا تن >#3:: قراوظ + ]

 دزهازمادا د ن ايمجوهارلإ قزاريدفرعلا فلا نذا الكب ام دانت وب هينذ لطخت ناكل طخمارلارةربكر لحسم نأرجيلا قرع و حا ندور ألاد
 نب اف كرار ةمام لعد ندزرب ل يري سد لصمسلا ليسراحلا لصرألا تن انحش اع نكس بلا بالف كردنخسملا فد تايناليغلا نم صأغلا
 لايت ضر نعال لري ىراخلاىدرمص ظريف ىتما نا فرعا لرجل اذ اقم تتر اروبا نع مليسلع ملا لص ا لرسر تلا ب
 «.رماف ىل ل سف ىلع يسيرا ىلا ماهل لاذ برص ارحم ليل عيرملا لها عزف خلان لاش عر ساازلادوتار سانا نأ ملل | لصد لوسر نإ
 اسمر د بلر يسع شدا لصانا ثييدم نصرك عل ورم سيلا يلا نجد مل يلعشنا لصرملا لرسم لان اوك موف زن ملون فسم لقسرمد كرو
 . كرم ىلا رعد مظعل تعتررتر نرمالد , |رارل يلى 1 رعايا باند ىلدايرررعمإل رار ورم فن بث سل, سل | شرم نيرو نفس ءىلظ الا ِر رم

 اهل ملسيطردا لصرطما لوس نان مزيت نك راض ني ورع ثردع بايب[ د ب اهلل ةقعلاةر ابنك, لدظنسا نادصرلا لإ امج ندع ترص از
 1 ةرلإشكل اهن'كسر اممم اهب تينارلإ رار ايلاع ةريرب مي ريلطرما لس ل |لرساعرت "لاك لل الا ثيرع ىلزسكلاب نكي كرا اكرررص | يس ل لس

 رانيا لاقاوااد تايادرلا هزيم ثان ةفان نيب سنس غرم ابار نذكر رعنم زمان تير ناقل اب لس زار
 من التالاد مالا لوقريمدربب اطر ركوب روسى ا زم اريدك ل افردرق هع رمال ار درج لعزل مر عد اشم اور يلا د يارس رابط زي ظ
 مادا الرام املا اء سجن نينلقلا ثدح ل رس ايد عم مانو دن ثكي انادي اكل رالال تنرعاركع ابل ادرايكار لغبل ارم .ل 1 ل ٠ جو هوه ى» 6 */معس 0 00 . 0
 اياز تريلا محد لبخلا اص عييت كلا عروس رابط ى) لعل ١م فسر اوى! سس ٠ ربا ةنورملا ل اركرع بان ىدرعومد عسن |

 |ب صا رسل اى 'ةطمشص ىل :لو قزم وز امتلك ازميد ربح ل انزر عاجلا ف حسم ٠ لغبلاو
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 - وو بم بم املا مع س مم ويامرم هعام جاو -

 2 2“ تطال 2 2-2 مس سا ا اس م هع م ساس كام هه

 هيل نع تيسييمنع م«

 أ || يطزرم عطتسال لد دب جرس ةكرصو لضف راهب, ابرج الربا ثم نبأ ع حب لب ار اطوم ا لام م1 باب دل وق لس 1 ||“ , ص ورق 3 زالبداص صعرسورإ ن 1 ١ اينما لل ان رسر كه نك تلا ال لان ل تالق ةلعأ|
 ؤ ( نبت لضأو يه مثله يما لص يئبلار هن ترابي م تبسزن لام لو ةدزغ ف جاو بس سم

 اورشلاعي للا نب كلا لام رفا اهل ايلو مايا: ليلو اول حا ىزر فصلا لفرع ||

 مالا ب2 تتلو ماريا نيالا يوب درا ص دع در نيكو ال ثا اعصلا نم نمط لع حس ىف سلا“ راما ||
 - دوج ايو هند تتح 0 هدصم مينلاب يمس »حس ل سس

 : اتم ١ ل دع ب رجا فن جيجتإلا ةقنزاب## >< رح اع >> ؟

 اننا اوراس سلا ياوعلا عماعو ءاقطلا هور طع ام يح ىلع جسم كمر ّاربلا بحاص ل ار زويل حراز ل اند شبل !لاضدا ||

 نباح اكريال نمو زكا تاخر لامار عدم ناك هذان حل انشد ىني باهصنار ابك ورد تا ناكر هند رطل شف اع

 | حال سانا ثلاغيسايع نب ناكل ات اداطع نكرر وتركب زكل اناء اطعغلب امن اىرردةنمرططلظمرارم نال ع رهن س ايعنبا نع ثادزرا

 نرتب نسمعرتطد ةيبح رح اورد لب رياس نيله حسم لاربع ييرلا للاقداربا وص ن وعجم دع نم نع نا شالا د ايباحص ناقل, اورع ,

 ٠ هه نيكولا ان سدو م يهل , 97 1 1 يب ع 1 هاا ا نيفخللخ جبتلا
 درا لسبونلا ناش نب ةرخم الو نمر 1 دحل اف ةفيحولا اريحا لاق لوك

 0 ورمل ول ل ر١ ' :

 ظ 0 ارم مريع ال رشا لوسر راين ذك لع يسر رس ارب حبو هيدي لعظم دبعد نصا اذ ةنبج
 أ || م2 نحلل نارذلا ىو دفع حر. رنا[ ان اف. 0 مسمار حر نقتل ريو معو لضف اضؤتئ دابا لاب بقوا | 11101000 7 70 لاث مل سانلا عزفت بقب لا دارا لس ممتعا لسا لوس ر
 0 وساد كاب لس لاقت يلع كلارك نين ىف يصر رش بعد ذر يان بد ص ندا نيرعمال فكل مدرع
 سجلي اظناراط|د نيف لير تلا لاقز ارسلان لان لب تلا لاقعس
 ؤ 0 ار رام نحسب سو يدير مهو لضن رق نقرب لربنا عنان فرجا كل زج اطل اذلا نلعا اج
 نيا دا 0 رلل انا ةيواباكا ردا باع ةياب ماي فرج كان السي
 | ال دم لس ادبلا ياصااماطصاع يبتلي فلا رب زلال لس ماقول فاس نياك تع جل لقلب
 | |( ريس با ل واسم 2 فطحل الات لا ني ىل عسل نحط . بص رصعخمن عز ىف رعت نخل. ل .لاسيركبا لل از' سرج أل لمضب

 | اعلم ذر نال آلا مدرسا فدرعلا يك ىلع كيو راح ىلا مالا فا شمران هد تاب اب ةيرصمع يحصل تاياورلا نا
 امانا رع رسما ىف ع 0 ١ يو بسر نبا نك قلو لوالا قع ارلا يبو بجاكلا نبا مطرب رم ا [ ىنفنعم لنا مد مننا نور ارسل

 دواي اور مهمل عير زئارتم نأ لله حشا ناب ينحل نرم عم حرص, ىل صل ررلا ىلا نع حا, شم ارو زاهر اننا عمن تعا هيف تنذر
 ظ اوال ههشسم نم ىر اول مدع ىف و دما نيف ىلع يمل تاىسلا نر نرعدس بدم اىرصملا نسكن وثوم |نب , ىف ةرثعلامر نينملا

 طام نم فيولا هااذيدد ضلع حما ىري ريلكد ب اهعنا نمير رب نيعبستلردا لا“ ايرصبلا سكوات ضفارلا لاق وسو زم ا
 | نص حجاب تقام لام نا منع كدرو ثلا عيل نرب" مر الر نفيه حسا ىرنر نفح رثحر نيستا ضفل نو ل ان جلو ةنلسسما ىلا

 بانا قبس" نع يال ان سامو سابع نباو لنك لذ تال امانا دق لائد حب سيط دا لصشملا لوس نا فلست ل الاد

 ١ يسرك ضان س امص نبا او دم لات ثدا سر لغو د لذ ”تلاماابئ ابعت ين شم اع اردد تشي لرصومد انس اب نع ك كور ري للث ني لع
 آ الامال اقر اه تباين شم اهراكن ات اهرضرملا بالف نزل ل قومها عجر تبا ةرمارلا لن ندوب ييسر د ا لصونلا حاتم م

 | 0 ان امسي لدا لستم لوس باعصانمايندم نور اين مشتل ذو سيل لاذ ارتب نخل د مهلا” قح تيل نيف
 الانبا لان هرم قر ازلالاقأ زل ن ارعنرا ثرعوبنمنسحك :ن اور لد أم اص نول الر سس فر مجان ىفرمملا لام ارنوب مل امد مويس لسا

 ثّرئولار ارا نميراوتمل انألا ىلاومل ارش ف عجمان: |ىمعلا نيم هس دسم باور ىلا انش ارو نييلسم اءاؤثر نيعل انذار: اهلا اسور اضئالاو

 الأ لدعسائاذ قارعلاوزخ ىلعتسرق ل ار نبا نصرا ىلا نير ىلا عاضلا مالا ءاررو اس ررفعلا يللا ةؤينصو نر جاررت حلك اسس ررلا عشار لع
 ا لدلالايرط نم هرتسم فد حن ب ئلطاطناو اصرخ "ثم دز املا عاج فدع امتد” اسم فر رم نيس طوفطو ورسم نبا درا ثردحلا نم ىلع سارا

 ظ دانا كر ضم ىلا نو ازد اطييلا سليف دراثألا ل نسم نر زءاردر زب ادسار نحنا نديم ءفينص ىلإ نك ةادرداظناك الان: فينعل ص

 ْ الورم لبا هيرو غي ىإإ نمر لكيم لمس ىف اد ىف اهتيصل ارمس او نحن نيدو فزد درع ثيدس !:نط نعى ال ار ينرلا صرنا "لو ف
 الاب مدرب ىلا لا نع ارد نؤحسل ىف الا صرع :تفينط ىلا نق انرفر الاب اذ نمسح ن دج مالا هيرحن ار نع نس نير لقط نم مريت

 ٍْ هل انو لس امر نم لاما ىلا نيرسد ادع نبركمدلا لوف كشر اانا ننس 1 نيه عصب اطو نعيد نصر ذيع لوقا سويا هور

 م نيس نس ارص نب هاذ نب ةنفلزص نر بع لا درك“ كالا مكاو هرمالا بسر قر ىورعلا رب !لالص بيز يلا ىف لام طا نباو زال

 مام نيولطو سيما ول )و ىررشل زد عطر ميرثطد نع نيريصاربع نر اديبعد سيك تس اوم نباو فلاص نبك )ل نير يهم نخ كرر

 ظ النايف نارا نيريبزلا لانو تلقت اقشال نابح رد قورص نابت نبا لاذ دل نعم نبا نر ومعنم نب عكا ىلا” لير شو ىجنت نب

 ||-ء انشملا عسل ىلو :يقبلا) ةررو ضرك ركل ا ١ المر معلا فد دعاريتسنب مت ب رى! ن فم نبا تسمي و ثردرولا ليف كمددس

 ' سراج ار رق زثيصلاو' "تالا ط دمشس ايف عر )اميرات در وق دردع نءلاو نحسب انذار ثان حل
 ( ةميالا "يغسل ل ب قدعش امظذا هع

' 
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 صائوو فرأ نب يىعس
 , 5م 3 .٠

 07 4 ٠ و

 0 /ةداك معلا مه رطل بابو لالا للاذازك رشم داع نع قب صم ير
3 1 

كل ما نرعما م/ممعلا قرلسوا اعبسيسبل اب نارك نب ا ثياب لاق نال" ىلا نيركرلا ردها هورفا نهم دو سيلا
 - 5 0 

 حاف صان لا نيدمس عم تعتذر بنر اربع ةيمجانباراربع نيكول نع لا ذئب اكذلا ثيرص فبعد ضار لش كذا
 !"مبلا تفلت اله عيملازب ل رقنلا بح اصطنخ ىف عقر تو هعارب ثالث نمل طرقه ذهن نع

 بانر | درمان لكم نصر دعلا تلا لن ني بالا نب اشم بزل فر دنيشسا لاه نمؤلا م نار هل
 الودي دالد لام«, جاد نفح زو رين ع هبا و ملي هْثد الصوم نع كدر اشاد اولا 'طد قزم ارب لدعا لرغصتتما
 انكر با ناو سهاد درا دبطو ملاسرريزر ةرمقو لال دارا عد مرد منددا طر ىف ب ارد تشم اورو رعص بار بعود تبا

 22 «الد درج ير اديس نسل ادبعتالا منا نيورع ب مساع نير عفت يتلا نيو راد ييرشساريعر خلاب اني ادري يدل هبا ب درس ار
 0 انرهتل ناصر !”لشنسم لاث ملاةلئلم بمزيتلا ل اكن يمل نإ نم امص نرش درا ةنلسولاد ةررطد كاب ارلا غدي درك ل رم

 لا كداصانسابباج ل ةزر يرانا نين باهشمد نادر نال[: اص راد نال م
 د لايماصارياببلرعلال ىرمزلا لاق رم يكّدير | نقلا نإ ىلإ بح لص اى امد ثان ملون ام بيبسملا نبا لافدر نيالا اهب لادم تلاالا

 يبد. تماربد بث بال انا "و ةخسم تار رعس ب لاثاردعا وريف اذكر يعمم ثا نسم رار نيس نع ثلا سدر رمزا لاو نس ندتسم
 1 ا ا

 طوال ل١٠ هع عز 5 .٠ , -. ١

0 لادم بسام دي نالاثد نيالا ليال ملباراقندعا تنكلارسلاد يركن با لان ز يربك نب ردح نكرر ع نبا علان انا 5 ركب اصر
 

 ضان نان يلبس يطا لسؤال ناك رانا ةرثالاب زعم ار عاشبلاد ةراجلارد اما ل رفا نب لا

 «بس د# لول ند تناك ةرشع ةدلاسلا سلال كلم نامل اعف ذبل ام ثدودسم فلا ملا رج رارلا نوكسمد مهلار مي غل الوعد 0
 ةرّشع ثس ::زس يل هلع و اهلكلا خير |" 00اا وال وو ب يس

 ع ةلس لد 1 ,دانال ىوميملا لاثنكل عا فلا فلا نبث الثلث فلذ ثلا شع نب امئان ٌملازغلا تل ملم هلم نال زملا نم

 سو اذ مو ءاولع تعاد تناكأ اهدررفشل للذر قارعلاب تعم عملا د ىرسك ارإ ىف رجا رعسابب مانو نامل ارز ربي الا تن
 ميت

 1 'نبا ةرايفل نيس ناصر عسلرامادلالم (طسالارمب اشم لو دا (اار نسم لي اور خس تنعتتد يزل لد ماكرلالإمق

 لانالملا ل ردس مان م رز لذ ناك نامل ىلا لبر ىلا ىلا نافع نم يسكر و[ نازي مدن اولص لا صان ىإ مث نيم

 نارلعمل اًضرعسر بسر الم ىو حا أي اطل نير عود اهنا نارعب ”نوكملا ىلا لو ال سرمد تيرنر ىف مسج نو |« ننس
 كرسبي ثدي نارلع نافعقلاصت نسوا قو بشل اول ند ىرطلا عع ناك ربا غافلا رقم كلر ع نب حب ةرات

 همسك لاول ابي عامعقنا قد ريل حامل اند الجل ادد نم انا يدع ف عافت ام زن«: نم نوم ملا لصر شم افرك رسك ناك

 اكرفاتاياور ىف سيلرعسٍ طرح مررؤل حضور نامسراثألا بانك ث يدع وص اين اسارخرلص ناكر زارت نارلعع نلت ع اعنا زووم: ركلا لا

 اهرزلش ا رصم :نزررعم قر فوكو |” ارسل ادا ةريمعلط نك الولج د زن نص ناكأمنا مرقلا نان لاولارلوكلا تمرر ع نما لاق ل يضترز

 ا ديسء افلا ةلوصريلا هو تناك د دال تنحل ام اربط الا ةزنع اهلك والا تنجز ست م ىف د السد /افللا عير ات ص ان لب نيو

 ُ د ان . عم نارا ةارمول نكاح ”قلاسلا لع ءاطع الا ىف او نيمار ران ور د لصررفلارف ضم اهو وكلا وسر عم اهههرربرع سا لا

 املا زرمم ذل ةرههسإ صنت ن ارب ف «ةلخم ماس لاسم ارا أد شئ ةفركلا صان ل نب ارعسرهم ايفر السيرك أع تو
 رمد ثا برعلا يرسل استني ابا اينما ناكر باغنل نم نشل رام ب اور بري نع اور خس
 "ايدل ال نول[ يمل | رفلر ع قل اروس لسور" ررصسلا :نفوكت 1 لرحلا برت ب دعا, الد اراميلاا نل اكو صان ىلا نيرعسري نا اك هرتز ركل

 لول مارس ار كانا اوططذل كلر لذ ةرهلالاىل!رتكر نامسلا لاراراطز الر ثامر الع كرع ارزءالر | راع لاقت" بوند ار نشا

 رسمك مرد ناك زارا رعت ترك صولا ل عماجم ارهسملا ومد ام ارث نشك للا عدا عجم: داع ار نيعلرا لولاه ارز نزرع

 |( اذ ١ نوفل ىلع لالا اهلا ف هرهابرعس برهم دارا عار مما شعل عابر ادري ارزعرلعلار صار الاؤفل عرا ل لظخت

 ولاد لا مالك ار ئر ارلاو ةلاصرإ اداكرب زلابعصمر ىلاشلالاث ةرتملا ل ومرم اما لإ ا ناكر ارب حمس | تفر عاما رمال ريح ميلا صرخ ا هع

 كرير ا بريان اد الد زد ٠ مب مدارث عطقشوم مريع با رولا نع نوير او ا عاطل وار نمل مر هيب !نالاعن نان مابا ىدم' نب نزع

 ةرخلرلد نضر قر امدصا نير فو دامنسم ىف كلا مدل طن ادا لاق هدمو ة درع كريزلا ثرصابي قوما نع ملا لب ةزت ة دعا“ ءايع نك

 نيد ابع نب اوصل ايش اخر كا ياخي كرمزلا بعصم لاو كاسم بزيإلا لر امرك | قراعملا ىل از( كلارك“ نازك ةزمتر ةدوع ام افسا ل انار

 بارعاا ليما نعد ةداجع نب يور نا نطق ارلا رار كلر رومشملاوب كلا ةيادر نم بدصم و اكضاكزلا تلت نب رمان جرئ ارلو نم ضر كاي

 لز “الاد لاقل مد مص نيللفلاد هسا بارصلار يكرين مدد ةرمؤملا هبا نكد اب نك امش نبذه لا نئدين نان يملا يكب يكن !ىدرنال لاف محاكر

 نع ثرراحلا نيرو رمز نب شيل ةيادر ىف عي ور قر كلذ كل لا نعد او رريثقح نإ ىراخ كرو رغم اميب ا ةرملا نب نعد إي نيد بح كريز لش
 نقر شما طءافتسا ومو رض اهل نمر !بانلا بحاص نما مد اشرد ىرنلللا لضافل لن كا قتطعإ اًملار ةرزهطلو نمدايز يداك نمار مزلا

 ( يالا فصلا لع يلاد را ثلا نان خاسفلانماافسالازب تلثأإلا ثمرعل ابنتك يبو كل زكى دمر شرم نم ثور عم ثدح ا نا يش

 (”فيلاسلا٠يفصلا نمنيشم اى:
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 هت هل

 0 9 لا ا
 .هوملاردما تقلا ذ !لاقن لعساي للام تلقن نيفخلا ىلع جس
دارطان ]و 0/ثيبأر بعل ١و نرارتسسم ل لا تحصر زم انفصل نم قب

 روع لونا ماما لاك تيا وتس 

 10 كلاما ؟ذلس بيدا ىل ]للم و لو نسعسر رق حل [م لقال كريو يضر ايف د ضدي بكر ازا لرلا

 17 يك اعلاد ام دب مشل لم“ لما الدان وار مبيع لصور لور ل | ايري صو اكول او كر ع زلا بالك هرب. نر نم انم

بهم هر رم اوو صام موارد حت نرخ ملت يطا لصؤم
 نيرماسا» 2000 دام امانا هؤملاما لاو 

 ما ل بسمع اسناد بيزا اك ريو ب نفطر لس يروا ىلا نا رص بابكو وابن يضره

 إلا يزل ديفا ناسا ناكر كر هم ةريدلا باه ناكو رشا ىلا ةاسلاوو اسر تنس ل ا

 يمزوراما لال مل و بانا تصوف بلطي ان لنا ولولا ل زعم ملي سبعرسا لسلا لس

 02000 نعل مدلل لول ادما درع /ل ادم ةرسكهف امو "اي ند ندع مانو ار ب نعتساف الار كاز مسا نا شمر لاو

 رسمي ( عر تسلمو رخص ليز رشم وبر (ه رس ليو نه كدا ةنسمت ا لق انو ير لما عب يرو
 | 07 لائازلو اه ه) دنس السما م داطبا ثلث ةانر ةريشعل طا ومر نم امو كال يقو نسم نم ليقو ( عمو يفر نمعبسو ثالث نب ارك

 3 ل نصا ذل ما الامم م اطمح نث بسلا نبا لاو ( فم سم ل ءرثغو س الخلا لاق دعس نب واكد ازيك عدس نير نب صصص

 0 مرمر ورز يذلا فل روب ناك علاص الا نش ذم و "دن الرسوب يصنن اكر زمان بماربا لا (السمالا ثلشض ل اد ماي نست
 ابيل مرام ا ىفخ لس ؛لاوحر سومو

 ليزي حف املا نزول ١ نم لثا ئاصقن نب رابعا عم عبث /مغلاا العلاء لك ئاس رك دالا ءرومعا "الك اسر مخ لا ف لان لا سل رق لس

 70 رنماشل ىف ىاسلا ىلاذ' سا رك هس الا يشم ود نن نكمام نوك لانا ثرعملا تس عصا رلا لوفر ناو اد دشن و

 ؛ نمر ننال ررت ' مقا نأ“ ناد للا لا املا لوضوا نرش نم ني ا ىلع [[ًسمتساو عاملا نزف هن للظو ةدابث لف هسا الرا

 مدان ل كرمك نشل لئبا فرع فوم ءارلا نكس و اا لوب رزلاد بيحرغ جانا نوأو : "رج ةروأ ملا ةرايطما ١ نولو ازي »و تلك أ

 تفتانا فنا نر نكرم ا مدقلا» نسون ار قرف فكر ل هير اير شسرارالا لو مدقل ىلع قرقشلا لارراحلا لع رنركو جزرتملا نركب 3
 الك نزولا د مسلط “أذ ذ نارك أىنريس | ياور ىف زي ! ا. ام مل رق 0 جا رب !ةلمر ىلا هرم عجاف كارلا اكذلا تاو

 | رمزا 1+ ربل عل رشا .ليلك رمل! نسر ا رشا ميقا اوصل نارن داك قلل للاطراو لاف مر ل اؤاتح ليخوإ اور ل
 عم افلا لقلار صفا و ير ا :.رفسلا ىل از ملا ىف تسر اال نب ناكل اليو ياردة بن يق ني ل ارك
 1 | مير ردا لئلا نعم ار رو لج ع نبا ناكر مسا او د ا زر كد لص لاق زلا ترش هركر هلم هاو ةريعلا نر و دعا املاكب قرنا 5

 ١ از هنا نتا عارر ترحل هده ارسلا ىل ١ ل اهأ اي نيتك لغ حس“ ميسي سن ىدل | نس ار هيب اع ماس بشمال با هبل | نما كد رام

 1 : طك ل ىلع جسوم ىلا بروس ى ار ربا مع نمإ لمح عذ 0 نب ربا نح:ئر دورغا نير تس اني ارسل بريك |: بلل ىسرم .نزرتاطرم ”ث#ر

 ( اانا كزي ىرالانئافخو حسين شا لصد دسر ع نكلاذن نينل لموسم الفا نب تن ار عاردص لاق طر اهمتاف كلذ نولعفت
 ظ 0 نب اررسس يطع يراسل 1 وك نع صر اربع لد ةزبلس ىلإ | نع لسد ىراثإ ألان انتل ون لس سسدعر مثال اثطا فلا نم , ام ناد رع نبا ل اه“

 1 ل تيا مؤ هرم نيشان لاقت كر يريد ناد نضل عسانا يسيطر فضوتبل نك صان

٠ 
5 
0 

٠. 
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 # اارمسنم سا دق د لاو معن | لاث وادع اقف دعس ااا دفساب نا شاول نبق نياك, . | «ديان

 راسل نط طوال هلا نكيثل تال | ب ولاد يايسبب سمح انا لو ثارطالا باكو 0
 املراك ١ دارا سرد سم نر نبال سلا نرملا لب * شيراك ١ يري عىل زثب ارصل ار يال ارا ل 000 ءرعل لا عسا 0 7
 ل نا دب هسا وار هناا اغا الاف ا 57 ا

 م ل ال 83-5 ام لأب لس نبال دهس لا ان اننا ل تلا لاغا 0000 نامرع ب ا

 وعم ث دار ا صول أك الر ل انررك را بار رسل نخادب مرت :راسرلا نئز شارب ماس« ثار سم لل إن" عل اهل اىل ا
 ظ دال نر وص ليل يعم نخ يت نر بيو نب ا نك نبا ثرامل اور رار نين [دس نخ لاس ار امس تسع د !مر غبت لو ميشا

 راب نع هيرتلا لاند رع ةأيص الرع نادر مس نم تاس دور هم اد ليما لانو يره نكران نب بيكر قيسدم رب لراا ءارر

 بل اون نمر ا تس لرمي الافاد فرع رلث اهرنرم تنل | ل نبا ثءاص نه كر افلا ل اسر ىل اذ“ عيل عما قرع نما ند نواس لإ كي
 ةطررا لصرتلا نعواررو مع نبا ناكدقن ةرتسلا نار ثا ارا ضع ف رم كي عك | فك حسو رك اننا تنث 'عجلاىس لف رشرج نم س
 ا بالا وعسل | ىلع اهناد ل يا“ ىلا : ايا ماس اور نصفهم ل نصا باد سلا . ال يس ىل نعام ءاررإب

 هوم ملا دوا

 راو

 0 هش وسن ةربوملا نع ل موا ىمولالا نب مابا يف نعب اهلا لا كرا بانك هرض (ةعلالا نفسها نم نقدر
 م ار كر ردارتكالاةفلافرج زواق فو ظنيت ر ميك

 يتسبب |" ايس ملا كلذ لاكي رزسلا

 وسما مبرز نكت نأ لاهي جاما م |!ندارغم طرد لس ف عر اش م هرانا]
 اذ سو لإ لوس ل تلو ةزنر 'نسرناذا ل

 همسي سسمو ب مس عل مم سمسم يع جا هاوس اولا مصممه مم جا مو مسمى ل ١ ممم ايو مما
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 ليس "قام لادم عنصام هحراخ ريغ ثيقلم لاق للف
 وقوهو لوح لاو انتص: ني حلسو ملاو هيلع هللا لصد وسرير
 ةمأ نىللأ نسا 5 / 0

 ةر ل ذح نع مين احانشح لاني نرعخ لانني لخاثمبون
 لبا نيرعس ثار ل نزرع نب نيرطس ل نصرا ىلا نع يرطا ير ط نيرا معزز د لل فلا يلو عارفسملا ىف | نايل ير( يطال نفسا نم يفر
 نبا نعوفان نع بولا نيف نم رع نمد ارد تشن ارد ”لا لدعم لازما ند النرد كلذ ترك اصول نبع نار يف" الث حب اف
 مدا نا اص امن اراب يري امبعر علان نعاط ريما لأ كلو زيمر ررلد اماب كذب ىرمالا ا ذخولم جنم اسمن عب نكد كاز ارك نارين د هرك
 3 ينس سار مقفله تمر ) | لال اصامر معز "عقل ا [نر' كر | لسر لان را كلد 3 انني لع سلو ثم ابرييمار عسل لا
 مادبم اث يي ان نايرداط اهمر نيظكا لك يطر كطراار ”/ لاقت سار د اال لازنئكب تن أناناس كا نم لاسي
 ل أ نك عرف ثمربلار اتا ننال نع "و الرا لرمحت مالا ارد مص اطئافلا سكر ما ءاج ندد منوع لاقل غل نمانرعا» بنار
 07 طر ريجار سس *و ام نيباد ل اذلاو كاب ار املا

 تلزم أ !إ نب نيم ريما تن اسلي لاسو ةيرلاروس مف ن" للا ف ايبسلو نارعلا نم فرم ا قد ثرعباك #١ ١7 تظن هلم
 مالا اس لاهي: ردس مري ” 2 اريل ناساربع شله تمرت اوال "السر لاش لمار ماء نبال اب ادوسو اب رلث ززلاسو هر اعمال

 | - ريس 9-1 ال حر نب نرن 'امملروس لاو ا نبارنعد ملأ لسعس ا لإ نكره فر آرصر نمت اكد دم ارباع ران ان لاش

 ص نكدعس يشمل طا" كر اغلا درملغ لرد رولط حسم كميل رس ا لمترا لوحبر نامل قال , نين لعكس و علا قرص رن 0س

 ةرثل ىائقلاو نزعل ىف ائيشسرم ارد يا يعرسا لموارد ثد تار ١' يلبعمألا اور لورا هر شك لاسلا للمربي ملا

 ذايب ل عجرم ا تاهنصملا نعل يد ميل فلا لام احلا لا اكراكبل اههترش ل ' نانا العشا طر صان ىلإ نير مسوين لفش قولد

 ناز لد سلا نرو شعم شعلان كرار ابسشلرت ث ةررصتتلاص اهلا مافن ثم اير صارلار تتح ارنا فلا ل نم ثن اكىر اإل نعمت

 هلم كلذ يزال ضدو لارا بنو تدان لاف نب اد عيال ععل لل طير عر رع ناك امنا ضرما نشل غل ابر ىاول ارجل يل

 ا" ؛راطو إل | لامن نع اهم ىلرشل ارقد يملا نم 4 2 هام ىل لس كم نعد ةدامل) املا نم كك ف ترافل ءارب نك سرادسا

 عماني نر ناذن مز نيور سا اساب كلب ف الا احن ل سني لس دا لرصر عب ا ب نما ا ار ل زكااس ادرلول 0

 قو دشملا 3 اورلا ير ارل د ارفع ارت "لا اطر رش نم شم ىف ل انرزلالا؟ تاب زب ار الااطغال ج طييع شد لم
 اهنا الذ كلر ل 3 لام لو و لعلا نم مجرد مالا نعل امل او: ىلا | رورو تقال ع اراوت سى از وؤبم لال ب

 نيزطض نخر نال قابل فرح ال مرضا نكس ! شمول وفل الر عاجلا دركي : للا عفمصرلا !'رالو هع منعته

 : نإ نركز صرتالاول ثلاث نا نيالا ةن ذولا عر ان كج راثلا احم عر اكوا خاصا فخم لد (اللايب , ابل

 ةركلااندع ليل د مي مقشر نوب اباد( «تالش ملل لاهو“ ان ندفخ عسل | نرسم ا زكا ن اير نسبا" "اهل خلال ال ناغ نري وم
 ريس مل انحباس اندم او يام لاقت كر نعل أس ااا لف يس نكس ؛زب نزار امر ولا نايفس نشل ا د نخل

 نسباير ماير نال ”مامل ل اقث نيا لع عسل نع اهنرل ان بر عالنا لاذ'ةلغنخ نير وس نك ا مب نزرع لرفع نب كل انا لان مشيا

 مان اننا رمان امل ةجرب اانثرم لل نع لا اي نوصل نع بار 0 ب ددسن ان”لاثو كادر امك لاكبر ب هن

 7 اج الشوك نعد ومالا اع ماما نر ءامح انثى ان مانسس ارم انس نعل اف يكب انئرص لم دا نسر لارا

 كبار اخ الا قد دروب مرو اسس نكد وسال نك ادار تنك" ب ملي مما نااسصنلار ل اطنخ اهبل سلو ضعت ناش نع ن ايدي امس لكرب زب لير رسال او

 1 نصرت هلأ ١م لاي هتان ل 2 اين 7-0 7 ين اءراوشلار نعش |ىردغو ه .ةنئومد لطحن ع

 بلا نر ناكم اجب نك :نرلكب ىفعجما :دئاش نع :لظلح نحر سمل يف لالا ضعت زخد لع ناو الر ثاسناوفالد نإ يلا ىلالد تمالك اللد

 باد يرغن هن ارورسيللا ىلا ن انضر نك ظدر بي زيا نم ليس اك رملا نزلا لم نب نعت لور فب و ٠ 21م ناار

 ثكنة ظلال دارا نثدعس با لان م 8-0 قرا ثيمرك رار نرمزلا 1 راسب هلل نم يو تعسر زكر ذيك < ماع نرريلادخ نزلا

 نب هرلرو ثلث نعد رى اراه تاقنلا ىف نابح او ارد ثلث نب للزح نم | ؛ارورر | ر مما راسنلا نم ترا انارؤلا وك

 ىدلااث لالا ن رر رعد ”لططرمل ند ينارسد م سد ةمالئ يلع اردرعا مجمع : لسلام دلو هنا ىرتاولا لرقلايناب ناوصما نر لارمع

 نو مكن مدد عض هاد الاداب نفخر ورك نب ةزك نصدر نرد ايس لاف لسأا عقل نو وتطل

 ( ألا فشلا الع قامارر نطور رلاربادءاسؤلار وسلا ىلإ نب نار ىلا ريليرزت سر اريك ”٠ درب نرشساربع زعر ةررم باد عردالا نب

 ندم 4 نانا نما يملا لا لم سدر كا هعل ا! زاوك ذا طعف فاك | عسل | نين حسا نع رح! وزار نع ص

 ا انيوركملا ثءدك الى ر - ,. | فسرت لارا | يعم ابل نط اس الا واو رفس وها لم الدم علا نضال هس مارس

 بالالث ل هلن 000 نايا م هع اهلا أ 0 تلال أ هدعا ل أر رس او ذدحلا ف نظف لع عم 3

 نالت لب كلذ دهن كلر لل و باولرل ف رخل اب قتلت اضل العجال ثم تراصن غالبا ع نان مر اسم ”:ع رنا ثسراصا يال
 هال نكس حس فسر ىلإر امشى هلطع رم نس رص رش "نيس فلم ءورطع اين
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00 

 ها . 1١م

 5 ان حسا ,ةس هط ه دب سوم

 لام الم سنجل امهم نير ب... يضع نإ يفعجل كنان نب
 أي || ريرتن الش طر وعسم ل ووساا رح... ساتان ل: نتا.“ , ا َ , ١ ١

 ١ ند كل رس اديه نظرا ينر او 2 لاا تل قالا لانا يا ةفصلانم يبا و
 رمزا نا لع ماموبا رانايثىب نإ 0 «تاغنلا ل نابح بروز ل ادب لقط هلم بيزا يشل ثار( قس ماير
 4 6-30 < 41 ةفسلص نس حرت ثا : 000 0 4 دريدا يكل نر يرو رو يك ةنكالان لش عر نر م هل اور ل صو امم نوف نيدسزب نع ىرارلا نامط لات

 ها ىإ* 2 دق ودا 6 ١ ايلا © 3

 درر 2 رم مينعور امل | نإ و - 0 كد هدم مس | مه نر 1 هي اوزإ ٠ / 6 ٠

 ال سالت درك وسوبر شاب فرب يدوس نارك
 ىلا . 0 ٠. 5 0 (عامي# نم حرب 1 ري» : 2 , : 22 ا داك 7 ا هد

 رار هرعسلا ساير يصز نم نينو عيار ١ :٠ يحس علاسملاو للعم بز اين تر كرا نصف د رطد مزام
!نامظرلا نع ىدر قلاب هيدر يلرلا نراهن كرس نواعم مايا ثا ةثسد

 م اب ١ نبار ساب» 

 .منايم نصر ناار خم ىلا ناره الو صا ننس لحب ريوس
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 رراطعد عابد مكاقلاا ولالا نب يبرد سواطو لأ ٠

 نزلا ثيل اق ار ع نان كور رمل هنا [ اسانشكرر هاما لاجر نم هلل اوكا نايمين هر نم ادع ميكي أرد ل

 دريل نادر ميمابا نا تفر عرين هذان نع لع نو 7 تزل نبا نب لظش ئررع لب دظنح عب نذاو مزن مورو ىلا عد هيوخاد جا

 ربو دلل اي نإ ااا رافت لح رفات 4ك
 لااا نامل درك ايف نيملاناو لاول مس ...٠ اماضفح د ةلظ لطف نإ لج بتاكل فدل ال تان نع ةلفخن د سو تاع
 و داس طاع عراب ل كزيلو عرب نم قانا عن تن ادعي حرب تفقد اع
 )ّ 6م اعملو الن لع ىو رسيوالريذ عرج وقل نا نمل ديالو يلع حرب مولع تتر

 4ث لاك ارنا ىلارلا يطب نتا نع: نيريوس د اررعالا نع باوضلاو

 كرين إرفع نن راا ز 0 طا الدال اق فالعين
 وار ةلفييوس دع ىدور عع نو نصت نحب 0 .(هل سد لا ا طش نويل لاا رولا
 وقول اتاك لاو لب فيلر در و سنا تقف ال لال نوب مان نال حارث
 يب 1 د01 امير امألا لا لاصر ف يعلو. بلا از ب سما ا ل كظذح ىلا ع لوقا كل ارمرلعل لاا

 000 1 0 ل ([د كلمت لربرسو ريزيب نبا رومالار قا اعمار نع ىرر ناز ىف الخل اكد باطما نيرو كلف نيري رس
 رولا اق ى" | اكو امتنا ل اكو اللا فرب نع زلفف يري وس غاب ىزو اش رمال اذلا مل ردو تاش ىف نابح نم رك ردم ف لم ناكر

 5 الرفع نى ربل د يسسسلا 8سلامرلاب ملا لامر وازن

 ا تت دهتل ديوس يي - موو -

 سيح ويس ل لا 7 يل يي

 ظ 1 نااكد د فل قيد الا ثا انلبلم بزل لنوم لام انرفلارانهل ةررملا راينا نون ايزل فجل :ننا ملوث هلم
 | [الانزر عسب لع نييعمل نم ناكل امأد تاأمشلا ف ابتكر سده وعلم اكمال لان بيكن معو ريدر بادو نر دفن
 | | نرو سانولا فب ام كانا تعمم نزلا ناو ار نعد رفح مج نب نار لنك رب نب يالا
 | الشم تماللا لدراطنالا كان ىلع يشار الا لاه نضومئرعو رشا و هع ضق ال ترده ايحاص هركرب مواقف ع اك اشلا

 روح خرم[. ريس لرءاللر عا طسار نوب ماش نى د 6 ران اني ما اهح با رو بدلك نب ملأ 2 ادع رعى للا يابن

 | | ابا مرقم منا ىواحلا ف عقد ام نابض ار طو هن ايد فرض اكرانألا ل اعرلريف ىرصات) تم عفنم يجف ظناكلا هرازي من ان نب طر
 ل مكاو لعيررعنحادم وكلا ماقتل هضم 1م ىي "ناين نب عبس ةار لا ىد ءابلا ولع نزلا مرق ب ارمعل او فحح ثلالاردل نول رن
 اسم و اللص برر ىفاركيف ملكت يو ىلا بالا نيد: لم نر طن تباين مالا د يفرط ندعم دعاك د د بديا ىف درع إب زرار ع
 امرنا لامر ةقل ىلا لوك ىلا الان نك ىر ر نم ترب نسر اكنالا لام اداب دربال ل دكر نك دع ثدصاذلا اىرع نبا لاق نم نبال اصر ناو
 , ”نايع نما رقت نايشعلا لظولارلب ا نعد نم ىرزشلا ريب" نب لظضر !ل ابر نم !'هنم لمس | فنا /بيسزيتلا ارو هما ثربرحل نبل
 || |نوطن نا ا نحرمارلإ سى ور ارامدايلغ ار اربح موت نب ةراططيل ثامر ١ نيعشيم ل ىراكبا هركدتئ از يرعل ننلاو ةليإلا نا ىرننطب
 ]اوى ع تاع ل نصار نابض لطايا ناو دسار ذا نابج ا متجد صان اسمعك نع اكدرورع عيماكزيزعلا ميل لب طنط انا ىف لاذ يبا
 | |نطإ تدمع يري نيا ذكى ور نعش ةريذلا اكدر دلاثد بسم مو ملم ادا ذو كلا ىفرصابأ لولا تاثر اعرفك مرر نع
 | | زايصالارمس نديم ان رم انزع نم ىرولا لاق ارث ن ارا لس« ادن عب ثري سأل عل انع اهرب نري نارهتسا تسر
 نادر نع اع نار بمر انتر ليلو مول زم تخ اسس لّساملا 0 2 ل ارسال 1 صرت ا نم لفرع نا ناهض ىلا نع ملا ع نصت

 ال ل دعا امر ازرمىر ىلا اذ م/م مل نب ايلو ماي هي راسل ينل لع أ اكرم ميلا بن لاو بد ناديت نكر ايذ فا نرييزين
 [ نجر ةوفصلا لع ىلايد او ر ملل اللد نري ناضل :يظ ثيمدع ليادتد مب درغ اسلل تيرا ف مسير لسا لوس نع ورا فاو
 | رضول | باب لح هس

 !مدؤاروإاو اك ّردالعات لثس ا دهالع | ةريفملا ثرعا.ار ام العا ١ سمع
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  1 1 1 1 1 1ح7 ٠ اع مشل هلا ذل نعال سس تستطع تابع. م ه2 طع سس يي عطا

  لرطعا عرف ىف لاف ةقشورد لاقت اسنلاو جاه نياد كيرلا نع كدا ظ

 ممم م --
 نعي ايو هايا ةش الشرف ادئمللو ةلياو اويرحبقملا
 لان يطأ لع جل | ىل تيشرنلا ف لرنع 2 [ كرم ا رانا لاو ت لاس يكل لظطوف ىرنزثلا لام“ ف ل ارنا ب ل مرت !هافرد 0 ؟ قيسلا م واللا و اور ةركيملا نكرم | نيك ١ ل اهرلاجرد لعلصرماد دا عبي قيم لانا طسو لارج ىرريلاد مي اسم دابا ذ سورا نب كاد ريح اجرا ف نم يداها مار يت الا كلام نفر نشر يح ال عيررامت | نم لولا حرا ىف حصل نابح نبا وردك لد يق كروص نم كلم تر الار مار ىياهفلاو عجزا فاد, نب يرش ثررص كربلا نسم لالا واود تشاد د الام نانا حينما ودب نام نبا واو رو ككلصنا نب اد عب نت ثددع لاف للم كديرلار الو ىراوطلا د انس واددبا صرت تبان 201 رت ىف اكرم ل زر طنااو مرسم يعاد ايجي ىف نابح لباد دبور ياواد رد عيب نت شيرص ىزيرلا ل اثنع لاس ثا لرد و بم ماي نباد بعل الا "4م ىراوطلار الم يزل ارت ا لاسم نب نارفص سر 9و ىواهلاو ام كادرافار نب رت ثيم نعادرثرمإل نثرت وللا بابل مها ثاقثلا ىف ايحابب مركو لن كرفلاب سيل امد هرج اي/ شاي مطر فيلر يبث د اد كير 2 2 ! نير نردادبع نمل اريم نيك ىلا نرلامدارإل مور“ قطف رلااررددص اثير انباع ارجل نفاد تيتا اياد( نضر درت جوا نم الارعزم ثيل ري م ثدرعاز رازبلا لاثاصا نازاطأهب «اننا نا" ماظل حس اما مير سال لرسر تعمل انشا د » رسم) لصترما لولا هارد ةليلو م رقي هال امل نخل باطاولع سم اه متي تدمر اون حسن نع باظخلا نيرمع لاس صاد ىلا نارعس نار نبا نع لاسم يدع ل ادربع نجيب ا نيدلا نم رس لا 1 ءاو بردان لامك: غالهرارش همز ب سوانا نوفا لوو لالا ير نابح نب ىبره نب نرصد [ءالا لل ثلاث لبث نمر وكرار خلا ٠ ردد“ اسس ىف مانا د اور باطلا نر كير عابد 0ص زا لكل | ثرمل ارا لا حللت لش رص مد أمي الر م اريعرمع نع ىررام ّياربب ثيدك اره مبلل لك ل دارجر لابد هَ ااب/وربثا م / لع رااذ ليخخ لكل رع قمرا مير ارك ناك هن ال اين زم اه كلا مص يزل نا لش ورم مناك (ةقب ماس نس يقل |
 7 )6م ارلا يي نقلا" سركواد نيش نريدل انفصل اين طم طويلا اس عيد | بحاص ل ناك إن قال د وتوم تدع اه اطا ىف سارع ب درو الر "ب١ نبا نم نيئح ىف هدا مد جس تالا بصن يفر رجلا شدح ادن لبان ان ب لإ اور عفش رح اص لاذ امي دس رازلار نيس ا نبا هارد ةيرج ىلا ند حيرت ف اذكر ص | نص ثيسرص املا ثيرمو لاسم نب نارفس تيد“

 لات سابترعات
 ظ 1 ل العر زيصمل بسم اوم د نب الو هاي الر نامللو ليل مي ْ /.ردغكإ لع جسملا كج تف رل باب ىف عرق ا ثاباورلا» زي صاري ملي ارنع ثييدصريكم ل «”زوكن | نكس رك ريس رارلار م ابا نكي ولسلا ور ْ نول تدك ثري لاك بانك ايا ماو ها ديرب هاد ال فوصل يدوب كلا ناد !ةرعبلا باع ل داع لعب ىس نب كا ممل لانوس نشكل ىلا جام نمو انسمالا رب ف د مالا ىف لاق كم ارلا بصف يفريبكلا ثيرحملا لامني اكصما يدم بال ىف مي راازنناملاو ارر دعس نب للا نر رم ل عض ىلع عبر لجان يرينا ربع نيرك بن و لثلم كب و | لانركل ىف لارطلا» ار يشمل ا ةرم زب لش لردع قلل ىلإ !ررازملا لاعرو ادهم عجل ىف ىئيدبلا لا طسمر الاورج ا رطل اد راؤلار للي رباد رهترخس و اد اذ نم بيكا واو رم نيرشا دبل ظ ره يبزلا لات لسه ف ادم عز شمل ل بشرع نرثي نريلامجا لإ اور تمذا ىلا نقد طساو عير ان انك ل سم تر ىتسار ل بم نب ميا ررطنرو ثرلاغ نكر يكرم رسمى قمم اد هاا مر للص راهو ايشمرادزلا كب قايل فاقول ب ش او ؤ اطار هرم قرازلاو لال ف كوع نيايزطاروحص نبا ند ماب لعا بانك لمقام ايل صز اشم ل ثدحل الا نا وشمل ناشيلاطصرالا لا رطلا اورد اداريا تح فاك يعش بو ثعشالا ب! ضي ربا ف فلا هادد بام نيد رسل د اولا عل الروضه تمد لعن نري اديه يخوريكلا ىف ارطماو رسم صولا يال هادم رشم اا نادي“ يئسزلا هك" ناطقس طع ةلملو مل مي و نالوا الاهل ”نطل لدا را لوريال يديم لا نعد ناب اسال ال

 سلا ارلرقل مر تبصادا هسا تبصا اثرا ف فل نا عم تيرا ل سمار د لك اذ لم اجيال كم ىف رع قالوا رلا هاو راد 0
 مرينا لضؤنلاب اىصا 32 للعلا لوثر لص ل ىريررلا لاثم كذا ان ىرالا نم اثم ج ارو عام مللملدل الن ارو للغ ل قطنرادلا لا
 اكررركد نبيل يا زير ذ اسملاو:ةليل ارب ميما سول اذ نكاورها ريفاشلار كرابملا نياد ىرزنلا انهم لسد ارتشلا نم مكر دب نو نيل نار
 لبو تينا باب ىف "شم لس عررسس يف ىوزملا لاو | تييفزلاو سلا نيك لا لرب ني | لع حس ىلإ قو م بلا علا ب نعني
 ل ذفار فيطع بمدن ازد زدحلا للي مرمر فسما ىف ايضا تقم ا لع س١ نال وو” )بسن غال ل لدار اجا زن لل
 ىف نيلار بم ءنرامع ىلإ ثيسرجب وجب او ىتثاشلا نع ف ييعش موق ل ول ديد تيزفرت الب حم ويتم اف ىلا اذاد مدع نم دن ىسصلا نمر هعلارعبم ادرج
 نفل ىلع لل فو الر دس نب ثيل ار كلام لام“ كل ذ ىف نسماملا لم ارق يقم ليدل اد ميزا درف امس مالا هوغو اب جسما نير" فلدي ثيرعاد ناوفصثيرم لسز اهم لل ١ ل وشما لان آل ارث اسسملو لوف" للس ١٠ سا كسرملا ىلا نانا نبه يرصوبد هريعد د ءاررلا» ارد تي رار
 ربا لا دبل ناو نزئارم دره د باغلنرع نك رقد اع لإ طر اوءلارب اب حر ماطرمم ميت سلا نمر
 ب هن نم ورسالا نم ما | نع وان زعمت نارط نم ؟سك ىر ارسم ف كيسان اور انسب ل ثدحا تن نضىا هسع اكاد ل راكع | هس ؛ مين وعسل ا ىلع ىلايناور قرب اظل اروادو برم نب قكار لسع نرعار ىث الا ىش نب اص نبا نسر ئارثر الار كرر اد ءبارصار فرص
 ظ اع ابدل رع زشسمخض م انام لد "دف املا نمل نام أدي كذلك ١ هسحل ران مديل لامع
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 | (رولزهبو ةفينح ىلا لوقوهو روم لاقراط تاو اهلا ذا
 || (نيملاس نع دامح انث دح لاذ ةىينحو !انريخ لاك لجسم
 ىلا نب دعس وربع نب هدد يع فلتحا لاثرمع نبهللا دبع
 هلل ادبعلانذ تشم | لعس زن نيذخل لع حتسمل ! ف صاف

 __كرواوووسصمببببببببب <:

 راك تاسملاز وكمل د لير مل تلعب سنع ذكرا بذل نا اوذال لنعنلا تن اد ةعابلاو سس لليل نضل درا

 | ((]/ اند هدكىراب ا ل انو ىرقلاب سيلر هد انسمإ ل فلن ارث'و و راو لا ربذ ل ان ةرام نب ىلإ |ثيددص نم دؤفادولا صرحا مد مك نتي د اها

 كين لمع روف ادن هو نطل نب بولو دم نب نيدو نمجرادبع ليتهم ينال وو اسم اود تشن الدامر لاق ينطنر اولا مرت اد ل در قمال لاي

 | |[ بصمت يعزف كيم ف ننصملا مركب ملقا د ايزلاواكبلر للاي وشل لانيعو يدل ب اهح بايو تشل اطال اف ثيحح زب فعدشل»
 | ||| ىريرلا رسال ل انليجسم بالام اضماد هارع نم رفع ىتائت ل | نم ايد نابحن ير يحلم راع االول ادبي نم برن ىلع ابل الدتسسالا

 أ

| 
ْ 

 سهلا تفر نرفلا ةرام ةرايطلي دارا نعلساط تندر لق عصسفلدما نايس اطاجد هيبمد ل خوان م 2 تمر املا فاهم قرع ل اوف لاهتسم اذا ملت لس
 نارلا بدن يال هضم ىف ريب ىلإ ليا رم | مليميلعر يد ا لس ثلا نورس ورد رقوتملا زل ايفلا عيا نرصلا تلك اش مد لاغدالاد

 رمان: اهمال نيف ا لموسم رايس يوما نلرع نع نير ادهم نب ماس نعرجيىلانيدفاخ نب اجلا لرب ازلدص ص
 | يملا لاك رع بنك اع لا لاق ةياورلاد ثمرحل ار ثكن الرمس نب لاثز قط كلانزر تافشلا ف ناجحا هركو دار لاغالا م لاعد لاجسأأ
 ]1 و نيقلاةرنط صل رشمات حاط اهم وكل اع ايش نعش !لامغد ا انا اد فن اطلع عل ار مالا امدح نمار من 2 ري هلسمر ديمأأ

 | | رس شرك علوم ن انرساط ابد مل رث قريصلر و لك عر نفت ىف لاو ال ار سملل |تقو طخ امن املي را ءاضخ الار اس ةرالإ عم سرا انتا نا
 | ردد كرولا تقرا عسا ىلا والاد جحا ن اكمل عرشم عجل نا ناك رابط لف نير ثيل دزه نوكيا طرمشملا افنان ثنعل ل كيو لد لا
 | سسللارون ثرعل تنقد ةرارطلا لاك شما ناكترباطز ا شررو للمس دلل رود رل ازعاج الازلو لمشلا نام الز ذجاوج الم سبللا لمت ث يرحل ارم اذ ينلا

 | ناطااؤلراو تيترتلازفسل اور طع ا ىفعسمازا وج نمؤل لرقم لرت للس ٠ محا :كدبإلا نر ىف اطروقتس كلر اني نمد بردطملا يوجد رقد أ
 ل ملل كرت يع ىف عقد ا ام لس عرشر الكم ليد را درر رثولاد فز ملا » مدني يييداكد وشل او هؤينصول ثدحلادثح ةرايطل از ئمس ا ىلا بيسر ل
 لامار ؟اعم خفلاز و نلت ردا عيت كا ندس نوم سيد لاو ثلا, لع لي سما نع ةرارطلا لاملا معد نهر قل | لسيرلس بلل ا زركو انعم ث رو
 مؤلم مالا دعا رباط نبت نيلعرلا نم لك غدا ن | قدصعن مكر يط رزنملا باد كلا بحاص فرطمد ىنناشل محام ىو نري داكررثلا
 أرلع سميع رسما لصشلا نظف اكبر اهلا كتف ل داي اجر اذن ؟ءاسع د وقعا ىف إل ؛لائررك ل وت لس هرملع لان اد ريو رقما
 نباتن مدروس ل ان يف دزطأ سد نم تمام نب صرع د هرب لأسم ا تربط سدا لص ىنملا نع اهمشسرعس كيد ) ذا لب ال لامع ن او نثن ا
 (يلا فصلا ىلع ىف يلاو رطئاولا مران اررع نبا لاقن اساب كلا ذي رثال اننا فخ ع تليه يعريد» لص ثد ١ لور عج نكد انك عما لاو
 الل ههانوشرل للاب ىثرم ىل اكو اوط فسول_ ىلا دك هس || نضرفلاو اذا ضخالار اس لسعتوب ثدرولا نمالصو اوم هس )| غرم تاو زار ل حل

 رمل د رك فيصصوعلل ررال ما نال أرك !هللا)لبتن رمل الب نع ععم | ةوكلا معن انبع نس ضان لا نردعبمو » ولا عزاز ايلمتحلارلر
 32 نة لاةنرقف تن اسس ترعب كوزعسأ فنيا لعل اسد تفلت ل انزع ع الكم زكا قادعس طع ضاراكلا حضر هلع

 نار روع اسس دع لان اهل امبالا تدع اد لا ثرع دهنالرملاقق ثدي لوقذا نولي تقني
 0 اعدل اسر لل نع لاس اسد نلارياط م[ لاهم يهلك نا كل يشب نراك ند هيفخولع عسر ازرق كر لا لرب
 ونس تير اطل اهلا نماندعا لام ناو تاور ف عظازلو ثيرول اهبلابت لوس اول طحت مرام

 50ةمصمصعم الناأأط 05م



 هلال 7/7

 انربخا لاق لعق : كنا ةلبعاوا“

 ضاوةفيم ل! نهب ىل|نيديعس رف نمر
 ل ئنسملا لاب نم لل نيل اربع نب ماس لت

 مكرإ اهلا الم ديئاسلا عاج ل ءالصفم نست عا مرا ظل اسلا يفصل نم تر أ
 0 ا" ند الا را ثيسريلاو عا نريد قم فم ىلإ وار ر اخ ىف نسا نيم أ

 باطل ايري نفر بالإ ىلا عي ار ل اد مرير ىف اد سبا ني ىرر ضف | لرملاري ارصول» لاقدوررل ا ىورعلا باطلا نب يلم سرب ىف

 برايس د نايطس ىلا ئبةلطذحد ناسيك ن ب لاصد كرجزلاد مز نيرع مدرع نسديف نيرا د ركاب ذر ضب المن لف - ايل ارأ
 ندرك نطل اربع نة انيرعو ليرطلاريضتو ضرك ا نالدؤل ار مرج نس | نرش ارب و تار م 17 ار صح, ظ
 ٠١ ٠١ ٠٠م برع دابيدل ديت كربة او مار نياك ىلا نر اديه اريدع نب م رفا يلا راروب ار صخحؤر رع
 مامن الد مرطرلو جشم اسد اربع ناي يسملا نما لاز"ن در عي اد نبريحر ارفع نب ىسرغر رب | له عل انو ىرضملا رار يورو حار اند

 ناكانزلا نب لاك م شيعلاو لشغل ورز نواس ليس ادب نب ماس ن روث عا نملك لا لا برش ادخلو يحسم

 م لاداس سدا نب لاسر نب مل اد بلاط نال نب نيل نبى ةرال ار هث اش يعرفو الا تاهاذ احنا ندم يملا ل
 ةينرملا لا داهيغن ن مراسم نب نعي الراس ل يليتر اذلا بع ذاهردد مر ابعد يفر الغ

 7 ناار كم لاف هبي هركرن لببسل

 نوال رك نبا ناك لن لانذ لوردعيم مف ن وقتنا عفر تؤ قنا اه ارش هي
 ةرمالاف اكريشيل ومر ملس ناك كرت

 5 الازخبييرت رايس م اقلار ماس نيبمنب ندوب نم ملاس نير مز ارم اس الا عب مرو ارانب نكاد لهط نيريح !لاؤ منابر ن ىلا لضعف, نم نك

 اكدعس لبا لازلنا لم لح /لاثز م ”السيرملا بهما مباباو ونيف بيلا ناد
 مع اكد ميثم لاثاد لاصرلا نم ايل اه ثيمريل اريك ون

 ن احن لاثذ أ لو الار (هر تس ينم لا (مر يس مل لا (« ل ملام نذرت ل ان” ىرنر اةرصقلا ىذا ةلامدثس ةزاسم نإ

 رالاسل ثدلويرم ال ةرعار لسن لن مزه موقف ورصد زب تايندف نارين ى بسور كراو تسلا هاا شيلا ناكت اولا

 رسم نافرا بسوا تس صر لاس تردي ةفيزصولا ن اكد تليص١مافلال تلو ثرى ا نير ام | لثكاو اهلعرل تدلون نبيا لولا

 مس لسانا نع ابار ن وكت كر الدايبلط ياك #1 طعس اظن ل رق عش )» هركتت قس أل اسير املاسر ما ا ردا نع تلرو اوم لا ”ينسم

 املا يدب هما نر رس ارت لعشر ارت مررط

 مرام يل الف رابع ميلا لم رفد ندا ف ةرتعملا ىلا ووقع اوعي لال كيرالا اهجرغا نسل سس قف زيارر ف 1 لعقفار ثان

 ادن هلس ليم الرع ننام ا/وزلا ىف بلاد ةئرصنار لسا لم رعس ار اسلوععارماو فدا نم ن اطمن الغر ارعار صن لاثر اريل مراسمالا وف

 الار مدشاس ل لدالا د بادب نرجس عقلا نادرا طخ ذإن وتس كنها رن ثيم د رمال روع
 ان" هيض !جكم تلاهلا لردع نيا لع عسر نم زنف تحاص نم رن نيعرلف بم اء ان تدادأ قمل معنا لحال عر يسيرا لضم نال
 لدم ابر منيف ىلع ع أش زفر فس بسيط رم | لصرمل | لومبر عم عير. زن نب ةرزملا نع ىرعشلالا ىسوم ىلا نب مارب ا نع ىعنلا نعراع

 يبدا مهاد رو ةفيطعالا نبي ريع نم نك نب بشن رمصلا رع نب نيرا نع ىرم نم ضرب ني عس نمل نيم نراهن

 اج نلغايرطسم ليي يد ىلا لوس ع يت نا ةريخملا نر فل نك ”فيرص ا نعم ١ ىلا نيريعسد نبا نكرر يرزشملا نطرح

 لا لوس لن فجابص) تار ابك ينمي ثا لصرشا لور اعف نيك قط ةيه در ل عرعر م امون جسور لس
 برنو رو شرها ار رع لب ضر لارررع نس ا نبط سول نضر نير يحا نأ ار ا رس م مرطخ ىلع عار ةرلمملل حز رمد اطر 1 مكب الس

 ف داز ناربع فيا ىلا نع نسا نر نك م السم ارو نع ن طوعر لربح نعال ١ اردد ةوارإ سلع /املا بص !لايكن ركل الاطلس :ةةرنع ل ع

 اهكدسالايغ نم حلاص نكد اورو هلا نع فصول اريح لاق كلو دامت يوكو مد "فير ىلإ نعبر نيا نر نب لبنا خر زورو ل مزقت كورا

 منيت د دج نادل ن يرام ع ىفانمعسلا كسري نر ند اوبك رحتي ادبع مه اورو ذيع ناكر فملا نعم م لوم ثلا نع رز لع نع

 اكرر ى انك ىربرج اج ىلا نع فسرب نب بل الي ىلإ نع هرم يفرم بار صرخت ار بطل جم اضرأ ليل الص ؤنل اناا ينص ىلا نع

 ةررزملان ع ىنشا نعر مع :قيصرلا افلم ىل كرت ليو ا 0 اندب ومص ىلا نعل ارمعشمل »نحل نير ند دع نشك نمنح .درخي ا نع

 اص نع انراج اضرب اجر ابي ىلع سو ارت زك ميري عير: نيكل تيل طي اذ دبحرهمعر مطيع لا لصرل) لور تأ لا نعش
 ةزللاناولابيرغاو غسل نع ل ابحا يكل نعبر نب بيش نعربسا نب ى اص نعانعلا واو رؤي ل نمير للدم ١ نفذ ز لا حابمعل اريح ندا

 ةقيبض يما ةرجريلطد يطل | ل شلا لوسر ث ًاضو لان" نازح ينص ىلا نعرع ل مدس ا نع عابصل ل نيب نسححا نئريحأ لس عياعم نهر سم أد بك نب

 ةداعل ىلا وسل هارد ه اندم ::ؤيع ىلا نع نك نير الرف ارم رسله رطسم ل مسخ اصرخ او لضخ حر اون امي نري عنرش ان نيكل

 "فيصل نو اررفرانألا فن حلا فيري الا صرع د لششص ىف لانك نع نحل نيج ئيط نمور سم يفق بارم نا قناوغاو :زعال لام ز»
 رباه ليبازع تملا نب مكمامب ارامل ل لن | رمل نن ادى لعل مس نب ةرؤملاببا نع يعش نب نرقملا نم مار نعل نروح

 زمر ةزرثهدالوا دمر ال بم كلي انمانم ورد نميري ز ملا نم قؤملا نجر أ اري مد جرن ليالى عن اوربا نير دان عيشي رمال اكول

 | (”ررنر يفسلا لع املا رز دهس عماجلا ىف اكثعرلا لا ةفيضصولا ارا تول ابن مهرب رن مو انجن ةررهج يما كبار ايزو الر راف

 ملا ىف هم! ليتل إ راثالا ف هعل سرطوعا ١ هصنا)نومضرلا باب فرم سم رابدوقكر رع احتل" سمح ام جسارعس لاوررقعلا لوا هد

 ١ م نبك“ هرقل ميمي سا لونا رز ار وقع دس 0لعم ![ ر مس ى | 0س لش لع يعل
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 هكر | ىعشلا نغ ىف اول ار وصمم لان رهد لاذ" بيم يتلا نم الكم ىف ام و نيدل املا نه تاع صر ىل اهيحشسلاو ليل ادسيزر رميا هير د يرش نب 1

 هوي ل كآآ

 *هوسف .

 رارولامهرعار ل رع نما

 0 ارمم بعشنم ىوكلا ورمل كريات صارنيادبع رماد لربع نب لرخنيرماو شم زرت نسل لامر نم اب نيت نلس

 نار ىرعسال اسوم لإاو ثم اصلا ْنبب مدايعو بعكن ب: ثد زرار نيررعس نب سدنو ثمن اش يري زو دير نيديدسد ص اند ىلا نيرعسد ف نئ ادد
 .زاع زب | لاد بييعحا يريد لك ارث اريع نبيع شما ءنلعل لا ورمشسان م نائل مذ اوسلا غبت اد "تعش ني رم او ةبيرب لا داك د اصلالا
 رب نب» لأكل مثرا نيريزو نينحاو ة انج نم شمت, ر اههرملا نمل كام نب راح ادر شد اربع نيريربد منير ب امد رسلاربع ناديا هد يدا
 ب يعلا نم مبر يع ماع ني ىدعد ةرمسبا نرلاربعر ىطح ارد نر نريد اربعو عيطم نريد اريج دئرالا لد اعل ا درع نرماعد برن | رك
 ير وسو ىعمجسلا نر قيلشر سره ىلا نب قدر ىو ةريفملا لئاكو ار وو ةريرس ىلا نيررحلاو قرم كو دالادرمد لا مشا يبس اب ةرمتملا ب .٠ "ل فلو ب قة رس الو او لاه نب نيرلادبع "ف [ نم ير ضو نافذ | يرشمر لف نيرموسو لش نير زو تددصملا نزيد ارد الاب ع امه نيم الا ناو دلما

 ا

 رع نبا لاو نم فنا عبث تيار الكل لافؤ ثمر قفا تيبأراب لوك لا اب حاد اباطنحا رن فلا تريم فل لافثاكر غم اب تريد 9 : عرفوا نب كلا ربع لام لسان متر طع عكار ناكل ون رسحل عاوس ني ثا لاق باعمال
 ايار نم عسل او قم ىخشل ارا درئخد ”ةزوإ اد نيه نبا لاقد ل ريعل لا تبحاذ ريدك ل صر عال نظفحالا دك مر نرعالد ضم لر اووس نرنلا,,لرقب ىعشمل! تمم عريش ن ما ل اندر مرن ىف ىر ئلاو نأ ىف بخ ورث ارث ل سابعا باش اربد لوغل لس ارب 2

 / ارجل دش | نفذ ندم نإ لا اوكا لسير ىصشنلا راكب إ) ر نيتنسمللل اررع نئرلا ل اولاو نيت ناكل لإ! نيربكا مد زباعدلا
 ارنا ر سنا الت نكات رس سك لقت ا ناطنفلا يكن مرج الام نار ةرشمع ل يثر 6 ليد هر ليد () ا ا
 ع لف ناو ىف يالا لوقا لعن تردظرع زال نم تلغ نب تسل ن المدلول ن اررهجسلاو (مزمر ليثر (« فر ليدا440لي) دة تال فلما
 ازال لال لع تست ردل ىعشلا نرفزوس نم لعو [ ٠:0 شتر د سرر تخلي نرسم :خسرلر اوم ١ ارقد ص نييس لب نركي دلو
 ةلرسرا 9 الىرطلا ل انو بش باعد لك ( .٠ هر خس ساد )1١( ةراسم هرلوماوء اشم اهني ناكني, 00 ايح ثا لابد (1) ترسم
 7 را نمت ( نرغو درع ينصت الا نيد لعد ىل يرث ذ تاما د طف ىلاكرلا تبرطال ديب | سم للاي أوم تل! رمح ددط ١ لفل ناكد مو
 ظ 2ع نط تدمع ناكل ادا لاق كبس عوا تيرا بذكاليرتلاغق يرش الواي جداد لانا نيرا
 1 . رو ننام نيل نبا توعد ن كر هش تلردا لاثوراثألا ب نك ل لازم | لس او لررب د ويصو مام الا ف كدرر سر ان ةر از مد
 مزارع نير لاو سائلا ىلا ىلع ما نيار ىلاسشلاد ملاصر نا ب ا ىرعسالا ىلا لب مم الو هلع 1 بنتا تير ع اك ة رز نب ةرمن
 هلم ن معن ل دع اجو ركل قل انف ركل لاق يقط ك٠ ذعاكدر مليهييطرا عساىنلا نم عبر مبادل اف نابع ل /لاق تلفريك نإ ظ اروع زر هع يو هربا نكاكدم ولا لال هدارع »للا لاهو ة ريل ارث مل ميرا لرش الور يجف رلداكرععالا سين
 ذا ءوغصلا ىلع قبلاد ) "٠ ىبنا حا ىف اصاو اييرع سيل ىرر نطل هلا لكاون | لاقأو كاددامل نع
 1 نافيا لص نما نع نصر اذ هش نب ةرريخسا نيم هن ان ةفينص ل ءنع يبا نع از الشم لم ثم مب ام اماف هع
 [ةاينسلا نم عم ايلا ىل أ ند | رس اري رمل عسب ,//ر ضرلا باب ره جمع زارض | سي + للا مريدي عرق اف / | هيض ارم امن بحر لغو

 يذم ةريؤملا نب ميم رب) نعال ىرعشال ١ نع ىدرهب ىعشلا نار نال لاب باوعصلاو جي
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 0 11111[ مما ككك«<«<كك“ - ع لأم ١ تقم ل س١ دا .
 هس ١ ساو هس نا هه نسم ١ صاع 2 ع كان كلسساو ىح ”5- تام زا ١ كساس ع سس ع 5 كنع  ت"ةسشس حفلا ١ سمس ه1 بن ١> سسك همم طخ سا 2تاظهشم كح عا ةطسسااش + قس بسس قنا كد

 5 ظ هاف

 فار غشم ىفرملسو .لاؤن بلغ هلا طصوللا لور عم جيرخهنا
 . : هاسودلاو يلع هر للص هنن ل وسر

 نب اللص بيزا الط ةرتسلا لامر نم إل ةربش نب ةرطملا ل زف لس (ةقباسلاةرفصلا نمير
8 

 ظ "بصك اقنإ د ماشلا ز د دم (لاريد ا املا رقم لاقي ناكرعس نبا لان ند دزعأو ىلد٠نب راند لمار نب لعد ىبارلا عمد نبال

 هك تو هلت رام نهم ةرادزنتموتفلا لانا ةار نال نافلة سانا ةارد نراك تشل نضر
 نيك ذع مم تفل نإ ميلزعأل هده ناطور تاو فكل »الد عازر طر ذه طر هن: هيلار ع رادع نإ اقوال نع عز

 ٠١ ةبارهل ءزرعم بذل م ليو للرسم نم ةكشلم ىلا "كلكم جبارر ا ةرهسلا ناولر

 || بسكب للا نببتسزيررعس رماها
 | د قد هدالرادعد مل يليها فعلا ناكورد | جهاد يمرر هش قتلي لاقيدد ىلا فيقوم سين ث رم برعم كبار
 | يس اري او لاررسر مراه نا نيرو نرسم اوبن ن الص اعرمست كيد ام زو تبيح نب قسمت عب ام ٌناررازر هالرمو راهْعو زم

 || تل ياو الار نب تظو مع نم مهو ىلاط نيووس لاو ”ةقالغ لسد يو فرح اركي لفل بار دصسو قققشلا بسو نر دكر عزا نب ةدرعر

 1 رنيم رست اءدع اريد اكرإيزلا اسحب دنزهس ما ىل اند ريم اوبر نيل ار عي خس ىف وقر يبهر ١ ل ان ةركلا دي داعم دار
 | |0نالوا ناكر ةرمالاب يله لس نموا ن ليفز ناهش ىف نايحزما لاث نيس ى دعا ززتسمت اررلاربع نيو لاثار لكرن لئلا لا نماناجالا

 مال قرنا لم نطلع جرا و زلال جاهل بهز نادر فس سيطر طم لص لوس تم ناك! ارا لاخلا نا لان
 لاثثع قوم ا نب ةورع نع "ايم ل ىزااغملا ىفوإل ايفح يزال توم انر فس ف ميسي ملا لسنا عم تنأهرعل باب ىملو ةراداب رخو

 هنن م ايرط ندد اد ار يع ار كلام و ل الاوت ةوزغ ل ال ا لاف, غال دام ليلك ب | تن دوام ضعم ملول رس ا لولا بسر زايد ابع نط ضد ٌراد ىلاردبعار كامل و زل الاوت رخال لامر لهاا رامل ارلع بلس | تيقن > در لصوتسلا بسر

 لرسم لوس عم ابيب ل ان ثلا نيد وسلا ع الشلعو لس فلا رار لع ناكل لذ نا ادور ال لرب دز ناك ذم ةرفملا نب درع نع

 معم تبحر م اهنا ةوادالاز ةريثم ب لاوزر فم رديطرسلا لص وبلا عم تنك اقم نورس نهر صا :ةجاع ىطقل نر نيل نار سيطرت

 8 رارالا م نيقلا حيرار» نام فقم راوسرط ير ا لص ير ؛لوسر عرج ع ورسم نع ىرخا ,ز درعا نعى راو ع ميمي ا لص ا لوسر لطلاب

 كرار قحىش ع ار نك رزنن مل تدفن لوما ىل لانس ةليل تا ملزهيلدمل  لصونل| عمم تنك اذان ةريثملا نب ةررع نع تملا نغزو رو

 .اتابرلا هزي لان زجام نأ صم تشل ميري د  لصر يدا لوسر نلت ةرطملا نب ةررع نم نار نعم داج يل رارم

 نعل نئن امنا ٠ الار هنسم عناوت اهكبندملا نصر رخال ياهلا راش ال ارفسل دانا ىف نزلا » طر نسير دم عزرخ نار املا ل رقنا

 نك يملا نعرعس نبال رخل رص بق ةواد ادعم تدي انا لير الصرتما لوسر زر ينل لس خل طن و” وقح لس ٠ ت اولا

 دع هم مح

0000 

 || "رمل عرشس نم كما اقزام ومص ليفور فلا ردع ناك ور ناب عجل دعا اب تعز رذحاهل بس لكلا نم

 بم القرار ىلع همم حارا رجس ناعم شل ب تت ةرلا نم دعا ف قيل | نناىل 1 ل از ل ميسيلسل | لصوملا لوس لوف لسا
 اصلان[ !ةكم خا يفر يزن اكل ىإ رم لاف طر شم اللد روورل لا عش الدور م نعم ار حشازاول ارش نك سكي ةرارطلا لت سرملا نال نحل

يمرحلاو لاقندم, معلا تو لثيدحلا تن ان !داملاو لالا[ رابط ايس علا رن نون نمار
 ظ ام انزال يلع ذل ث

 ىشا 3 5 3 هع 0

 طاغي ماك ةراهح ىلع يبسلا الرق فن ارلا بحاص ةرابح (الارا لن افناار كر زن مت اربلا بحاص ل ان لر لوقنتلث فن املا ع

 ظ تيل تندر خلا تن ةرابطلا لامكىبريذ مقلب ثيل لوطع عفا فلا نا ارث انرنع بسم ام ثيرهل انتو للسيل تن نام

 زخم ناووا ل وأ ةيادهلا بح اص له نيك سر ارا ثيمرع نإ لئاقلا رب ىلع ءرلان ايم داعث ار نما ناكل كون ثع تعنتان تنك

 || عيرالس اذا انتر خت و سبل ارثع عش شمل ادننو ثرلارذطرا للا زع لابكاط تشيل لذ ف ثلا امنا ددع لهل ف لغتك | بلل
 .ل| -6-_, مو هك ى "“ 5960-0-0 0 00 ٠

 7 سر قطر كرصا لسع نك بئرا رتولاذلو ل انالخ ابرنع جلال اه شرعا |/ث دعينا لمت ث رح ارثع ازد رطرلا أغا مبفكس مل لوا

 رن مك ميلورشلا لصن راسل ل ادهايئلس طرشملا كلان وجوب لا عمن لام رشس ناعم زرت سلاف المن اندم ربك, نم ا سيل ىرجالا نم

 ةرايطل ا رتسلا ا ضمان زخات لمس اط اننأك» ارو امهسل مارت ثا بابل اى هتان ثمركل صن نم#لال نال سبللا نت ٠ ةرامطلا
 حسا لال

 5 0 ١

 ظ بعاص م ةج ثيرملا نيمار رذاذ ةراهلان ممل لرياذرمإ سلا تتوب ل يطا ثرحل تقووا سلما تتر لام ةرالا تناكاوم
 'ء و برسل لسلق ئحلريلا |لاثر هاري ىلع لري نمل ( طم ذعاي ثحررلع تقر جلو | رجل صال ة.رارلا طار تشما ثيبع ل :ةكرم ل تاررلا

 امو تلفول د ثيضرا باص نه ن ؛رماطر يري ل لكم مترلص متن «لبف نير لص اقبال لمع ن اراب ن ازوكن بال يبطرا

 الدنا ةرماع نكمل اهل امد ادن يلعر نم ةددعار لكن ركل ويرما فرزات طز نشيل الو رلو نر نع اص لك وكن ريش ابكر نكيرللا
 را بتم اكرم ارر رهن كرك الارعل ةرماط د نحل ةرمار لكلامئرادارا نار ةراعرر هو اعمار اهدا نال ن ا امو اهم نين

 | و هيعرسا لمصر | لوسر زها ل ارم نب ناو قص ثمر نيم نب لو اذا لهاا لامن رن طرعشل يشل عذ اشار رش بيسان ىلع نم

 انا مالي لع ب نلت ا نكارن ا نينحلا ىلع يبس

 ١.. "تعامل راسن لس اجا ١ عسسم ع لوين فسم ىف ى | عروق ركل للص فلا هل
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 ١ ل اننا كك ىرثا يرن ان انباصصا ب ثرعدذ لامه رك ديزني لانا زمقا اذ | لين اول دار اسس

 . || 9 (مساطارتسما هرامن اكن اد رب لرقف و لش ليسوا رب ريقملا د مي” اجرنا حل دع وك تجر نع شل رت نع هرارم ن اكن ان تلت
 7 8 ١ 5 6 || ( ”متلا مشن ععااورن اهب ناكناد نارغصث يرصد انهما لاثد نآلا »انزل ا ىلع ثمر صن نم لي ني ا بو



 210101 وو

 اسي عذرذ نيب ةثيبض ةيقور ةبج هيرعو عجردخ ةنجاحالا
 معلا | ظ ةريغملا لاق اهيبكويض نمملدناو هيلع هللاطح هللا لوسد

 هللل

٠ 
 هانم و وللا «ووضو أف م ةوا دا ندد ال هيلع بص ناعجب ٠ 8

 لرسم وع نوكيا ملي ال يرحل نا طامي اسال له يدل زك ( فب لا نهسمأ نع 300
 تع انادي ثلث سيال ارزع ةرارطم طا ززشم ا لغه لريال اراب اهلا شيوع نكن اك 1

 ازنسا نكن اوم مكسيما رزه ةرايلا نورك رمزي هر دة الا ل قالو ارا الرسسسال مرا
 راند سه ءرسشس ٌرارل ! لاكن ا لصايل اراد ا نارا عزك !ناياريف تارا ةلمنلاقاز يئن راب

 ئادبملادريقلا قنا ارددددحا حاز دان هش لان البضوي نئرقلا لس دلال ل )
 3 ' /لعالا بتكنع ريئد را ددد اكد أو رسم

 بص ع ٠

 راد اذا ماشلا تناكد ثيرك فلل او ارم يدا شلارهجامفاو ةنيلاشما يبا ةرلصلا باب ل2" 7 3 اابوف مقر ض عل يل 2 ت تب 02 رك ايؤلل ده هز *" مص وب ةهلرس ٍ 1 /|نضصدس لردعلم 6
 | ب ارح ثم دايم ادع ل ١اس لل الاسم تبن نكن ارعمالد مرا لك تدب تناك ثم ماشنا نال ير ةاثاسال ذاكرا ) 0 .: 53 . .4 ها : 57 4 03

 الامل ار ارطحا ىف لصرلا نيعتتسي نا دعا ماين جلو للأم ردت يروا( الا لائروضولا ىف ةناونسسا الا زاوب ال ليد بي
 نصا له ازملر لع بصل نا ثباْلا :ءائ لاو رك ا زر د اضعالا لمح فش ىطعاو إس ايتودد اضعالا لسا 1 يانا اغلا رين ياك
 2 الئرعتلا قدرت دال ةياركالن ىنرتلا نيرطعتر هرمز فيرلكت رو نم نييملا نم حو بلق بسط ل اعتسمالا الار تلفمال لدا
 هله زاونسسم الا م !يفير يقم ليمد روب الر منور و كلذ 1. 1 ديلا يب ايا لضر مثيله سطر سلينا نيم نار
 كو علا نبا ندب ىف سمير :رئملا عيرششمي اركر' رسب هفصر الور ل الف قرن ةناعنتسم لا نفى ةا”ش تسي ثيمداع اهدنا ريزملا عر اذكمطيسلطرشلا لصدقفس ىف عقاد لراعي نمور ا كرا مج مزجلا نال اراد ال ررلا فاضل يسيل لصرف لير نوطالا
 ار كذلا زال لعل رم لش لاخي لود ساو لا م ب سيطبيط, ادل بصل حيرتي ار نمي نم ريك يبد اما نبك 1
 قيل نا بحاإل الافرع ا فبدض ثمرع لد رد امن ارنب رار يؤ زعم لمار دعو وزنا ان اس ن !رعفلا نمر رر اه للعب غبار ب لاقي نا يقل ان مل نقم مرا رب نكران يذم فلا نوير مسا علام شاع فم نمور هبال نع مزج 02مل
 وب ناوإملا نا لاما عب ةراملا ثمر الا ةر اوم ل وقلل تمسولو فيض دعم اريد دصا لا هددبأل كي ل ناك ميسي لا لس نادرو الر
 ًتفالالوق نمدارمارب كلا لضررزع ال هرزط لول فلن سنون ةركل ننس نمد رباظنا ن المسضمم اهكدو مى اضخم ا لست ياكذلا
 يطلاوا اهلا بصد حن ا/ن | رو طولا :اسسمازالص مداخل مت احل سلخ اوما نوليلز جدعان هذا مرو ف نيعتساهري
 ؛ || نضاربؤع حنيف لعيسلل لاو رثكا ير دقيقا لاند تلم و فؤلا 6 د دلو هس ماعلا مضي لسنا لإ دريك ل صال نوكيال نازجزاج | .|فازاهتستزوار رغم ءرضولارماب مزقل ن1 بادالا نو تين اها ل اد رزعرل رك ياو لسناب تناك ن ا طبل الصابر ياكاو راضح وا
 ناب لفل معنا قاسم رم اهنا لع نط نكل ب ليف لغسل ذو اراظاوع فكل بحرا ىلا لاق اىيشماهزطاب عينا تراكزلا ل لو
 ثيرحل اد امرقن ارز سرع اًهيشرهارعا ان ةنئرملاطار لاقت فيو نمأ نيدج قو نطابد رب اه عفا الاى بقعلا نلثسالا ل
 لب | لاق لغسل عرش راها مصار دابر اننم لرا نينا نها 2 ال ىارلاب ولا نادل لاقرنا ثمر سدا قدر باطخما نين ثررعنا
 ام نم شلا نب للا بش انرخارف' ليام 'ء نا هر نا الاول ام 81د اك اي 1 21 رماا مل كم رب اهإ نب اازب لا را عرملا
 نب ةررع لو ازيب #سس اب حم ماعلا ) خرط لاقط لع عيل الد ابر رباع جرن و لان نح ىلغ حرم ابر كار نادجاط عيب نع ةدرع نب
 ؛امرثا عم باش باكا ااوزعد هددر يلا مد هريطد شما نب كاز لرثفيلاباهشاب نم نسل وزنا درلاب اورق ناك دريل
 ١ ذك لافو عباس لا تيس م قاسلا لبث يهد لع هري عطر ن١ لاث هس ل مهاع نم نتا دب انب نيس 0 لاثمس ابا نيب رقعل ايرتت انألا نمار 7

 يلهم رضا لع لال دار يمس نتاكحسسسما ىلا نع عاج نيزفعص م ةدابف نيمو رص لان: لايعني ليما نيف لحس
 هو نيننسم نام | مثشل حم ةفنيعلا باهل سم دامي ععل ,سبر ملل اروقكبل حسم !ن اسلالا داع اًضْم نم نسمع رون ززريلاو لوبلا نط نخ
 27 نارر ف هسل اا زروال سريكتم ىف تب | يقلار بكت يكن موري عيرخاو الملمس هعم 1) كرئا يا ور نام نبع ل غسا نضر يري خراب لس
 ملل ل سير ىلع شن هملل ل1 ناكثاوبلمااكا هحلل ٠مل افرتن بصا تنرلور وقد الهلل داكن عرب
 دلد هللا بدا للا ا هصللط ١ ةالصلل'ض تت ناك ا لاضولاىاعنلم ٠١) ىتم تمالك صد رز مول نع عطس ركل اي عملا :: عمم مبيع
 شايع نبل يا ع ىوري التم نادل لوم داب نديلول اكرنعدد اهخريريلرلا رب كلم يد ةدابحريلالا ثم اف لسع... 7 ثيرولا نم لعل
 عادا ىراصف)) تنم اعلا :رارع نإ ىللات ناش ”قن بيسرمبلا لاير لمتد ابع نيريلول او عم ا نحما ضاري, افف تاوشلا نن نا نيو هرأذ
 1 حال هكر الوتوودار اياالا”نيسسلا لاجر نع ادت بي زهتلا ف الة د اخرس | نغئور
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 إ أ ا 1 رح رن 119995999117570 د...« د كل ناقل 2 استانا + نع نحلل 12016 اخ ومع جاع سس ع اسف كل تح دال تش طحن ك١ مر شرج ٠ع“ لح« | 2“ انين: 31: ملجأ سو تجد وصح روصو تلك كش كدت 11 نفط ادع كتلعح فعش سس فش تننا وجب نم رويس “هس 100100110111 ااا ااا لا ا ععسابححجٌ؟ ٌةيبا 2 ل ا ا ببن ١

 رك

 ١ 0 ' 9 0م 5 هن

 نو مرر زك نم لشن نيا نوط جلا نال ير تش دع ردى بلا لإ ب ل اقل ان رخدبف نخر ( هبا بلر نهفسحلا م عين ر
 ( كمهفدر ين ارا حبان اذا علا ند نير ئ لاز شابه مزج لاب لف سو رم اط عموري لعالم
 ظ اهدي يا لادعا يحال ملا دماز عرمان نسفر د نيل نهب ري انارصملا نم 70 اعرب شم 7 اربط لام ارعلا ىر امانرطا

 < الع "ايم اليخ حر اضف كلر ردل شمدع ناد ءيزركيك لذ نا رولا يهل فا تسسم فص ش مريب فخر مل ملي مرن لشف عر أ و
 نربط( من اود نام درو ماهر ناك لا ثريك مورو ارو نطل عزنرل تي اا افياصر قر وشل يقبل اضل ل ثردك ملأ
 م0, داسربب يطع عزشررضرلا فئاننما يفتر بار رضرث' لشكل عر ىل ةطرملا لب الاثر اجر ملول كل طيظ لل سرا وق ثدعا م كي
 هرقن م نولرقلل ماريتا زك ناك لكي ثوم لش نط ب ال اواو وضد ا لح ثمر ود يطعني فيك لكل ند لا
 رق نم موالي زم بالف رضوا ريد ا يفض لف جسر لاروع | ىلع سمو ررضضد ثح حصى رن سمايل بج افطر
 اني ملم مينو حل“ ةزازيل ل لصصناود ار يضخ الغ جسار و نع وسلب اب نير نب لعن | نا وانضم ئرطحل ريو رظخ
 ا( ال نيس لس سرت يلام يلوا لش نع ىلا ننال عسأ لنيل كش يلازم
 انمي قرد اى ند اوبع لعفل لعب مل» ءرئعر نيب نفع نينا ىلع عن ناو دولا ليفتسما منو نحس يلصر لمع
 ناد ار فلي | ىو الع اهمرعار لغات 0 نيفنلا لع عسسل أر سارا يي ليرما مر ررقند انالا ب تلاع ( لرارن تاما 2

 اميمفرامالا تداجرث ام رسايل تايمملب سيقل نارا[ اد نزخسملا لع سا”ن ل يغشمم انعم ال | نمارنر مرضت ال نام ثكر رخو ارا عا
 نييح 0 6 ارت ايلغ تيار لا تربع نع كر لبان لسا انهار ارا الم ىرارلار بسمو لاسر مارت هلس )صا ربع

 اكيروب خوض ثيرولانريضرلإ لاناعرم الن نم ساب قطر نهرقلا نطاب نا تيب ار تلعن لوم اراك ن مسيطر | لص ١ لوسر تير االول ات غم

 انطاب اكل كارب دما ناو لاقل نعاكلكو لوح ردى فعن غسول نسل لم لل نش رقل ايازكد ناحل نيل اما ندم نيكل ل ياو كسر
 نين فما ناكل ىربلابٍيرلا اول لا لع نيف هلاو د نس بع سرا سيسي د نلصرئد » لوعسر تيار نو مرام عسب تا نقلا
 نإ ناظفل أر نير قل؛نطاب نا عدا تنك ام لع نع (طقا ايل وو ارد ١ رهيفحرإلالع ات ميله (لصر لا لوسي تيب رد اب اذع ان جملا را

 هرايشس ارد رارول ءادر الص ننس نر ىد طغذ (صاطت م عد ارب الث جر ملي يلو ا لسسلا لوسر تيب اروح سر فارم جمل نتا نيف

 ' || فضول وقارو اللص كا لد دا ننسذاهنسم ايدوادذلإا خا ماما غردلم ل لاق حيد اسس لعين طه! لانة تسل ن حا نيلتلا ىف ل نو عا نمح
 نكاردم او حبر لاني ءاطعوربؤلانب ةوزعو ءاجيربنب اد ىرصملا نما اهنور الرعس نب سيفو اك الل لاط ىلا نب ليل رود دّرارر رتل اناس

 .درخيلم لولعم ثرعازب ىذرتلالاث ىاشلاالا تن او ادر ,لفس ار فخ لغا سم ةرؤملا ثيررعر لهشم لو از لاو ..<هسصر حلا قيلت فاو ار

 م اهنثاكرج نب نراارمل لول وقلر قحطل ناكئيارصا نع مر الا لاعب" سل لان ثسرحل ار صا دمضو ةعرزابا تسد لس يريدوا طروأ َس

 نقلل نس ليديلولا (ئئرص اك رابملا لب نب ترص داما يعل ن الر ظاريج ل اذ ةرغم ارك مل ةريؤملا باك نعد اهبر نع تشد مر وف نع لرايللا نبا

 نم اذا ياخ يقلا بنك ا عررخان نه لأسا ذلا يدع رن متل و ةريغها لد مدر اهي نع تو لوف لك رابلا نب[ اوديلولارن لقيام
 داشيسوى ارب ى اورط ١ عما انا د رعن لوي سانللل عج اهلل الراس ف ةدإث هذب نا كرجاو ريله فقر اذ ةريؤملا نه مرقلاب لل وذي نيرطسلا نع
 5 ار ظرفحبس يل مهر ىل او لبا نع ائاع ىلا نبا لاق

 م يس تسل مصل سلا امس

 ال رررضولار ثرع رول حم ازا و نال [يلئوش ثرو انى ل اجر اطر نيتك ل ا ىلع حسا عاجلا ىف ارزكو ضخ وظعلا ىلو نيف اناا ىلؤ لارض لعل وت ل

 ا اندواد ىلا ةيادر ىف مصااهبلط عرب ثرماط هت /ىلاناهظر لان يطخ عيزمال تومان ةراهطلا ل اكدابلا فو دهالم ىر قنا ة ةراط ىلع نال ربت وج
 ياللا عرش عب ارد دعا نانرباط ام دابر ارث ملل ان رضخ لع اننرع ١ جسار | (ل دحر أي تلنهرشسم اريد نابزياط اجد يطا نسرْقلا تارا

 اههلغس'١ نطابل ايوارملا اهلك لدن ىف ى نشل ٠ ل از“ عا نها درع ل نب عمليتي ر انمار رل الر ني لع له يسملل شير !:لر الزيف هلسم ىراقنا ىلع

 هرباطن نيب عجل انرنع بحجب نكمل اف ثيبحرئبل ١ بح اص مب عفن راش هر | از فلا ىلا ىلا يملا عرش ىف هفتحاك ءرشملا لام ال نهر الا ىل
 عفا نا ىذا ثا نر لاكن امن تف اشملا سرقت عئاربلا قك “رتب [ر زل لوقا وما هل بلا ىفازك م ائيذط اب ىلع ناك ذاالا جملا ف نط الا
 فأن ب هلا كد 'نااساك“ارنع بمزملا رك ا لاند بنار تالا هن ار ازد ىث اشلا ىلا عجار يفلان إم عا هرذع بتم زوك نط
 توي نسما ن ا شفا هرب ان عمم فلا نطاب حسني ل دايما لبن رحجلا ىل ل اود اهم ن يسمون اشرلا ل ندري ل اذ" ناس الداير ف ال ممل لكك دب
 ل وقزهدملارمد بختما) لا طيح ازذؤغ ىلد ىارجبلا لدعا د ارم. د باههتسمال ضلوع ىلد دعا ريفا ضفل )ل ىف قفحت رغا لامك الار نا فلل كك
 ال رمصاد انتحر لفساد فلما ىلا عم ملي ع رشل الص ثا ىدر اد لفس د فك ) لعا عبس كمارد ىذ اشل ارز خس ةياررلا يام ىلا نحيسك طبحملا
 جب يطرسلا قصملا لوسسر تب أر دقد رباط نمره حماب لدا ل : لفسا ناهد ىارل اب نيدلا ن اكول سنا ىطي لع ثيريل جس: ىف لغسل لبر
 (لاررر: نعل لعل ايلارر ؤعط ابا عمار شعر ايبا فان ىذاشل او ار ابد عج نت ثردع لاند ىيرتل اد دحاددرارربلا هاور اجر باطل ع نيو

 افلا نرق م ىلا ذلك ع سمع +٠ بننكلا نم اري وكلام لك اد كلل قبيل ننس هلم طل ف تبان جرا نيريخزبع ع طن عع
 د اثر ل رك لك لري راينا ل هرجل صرخ اد مارم نول سبط 1 لد مد دراررباد شميت ءار قرارا مصرا ا بل ار ىلا نب لع كير مر ربل ر

 ظ ظ م لع انت خاضلا) نمرلول د بنزكت | عج ننس
 «ايسرباط ىلع ىاهم
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 1 ا ا مم

 هجم ةسيبسا ده ةتلماسععم © د عوكل طع هسه صحم دك. حس سحم

 هيا دنس <

 ان ةررد نا مبا اراهعكو رو مشل اعدربرب اه ادا اب يراعر رودس ىف .اوؤوسالا لسد !رقملاو ْفلْزم رع نئاكرررياولا ىو انتل ||( ٠

 يبي ارقس نزيد
 راوتسا وين ىلا انما ىلا يبن 0
 طعوس ااومما أ فاير 3-3 تاور(

 . ٠ -ب 530

 50 5 2 اقر سيلا لبر (ةقاسب غسق

 1 527 2 دك هل تزدان رت ظ
 لا يسد ذود يسن[ 78 / 7 ا 21 2 ْ

 / 2000 3 لب الاانا ل قرر ْ

ل هرم لاكن لزمل ف
 تيان اه

 تاتا

3 
 د

 ةلمم لاا

 0 رشا لالا نصين ادريس ١ ى رهإ
 هلا بت لك كما ص لوطغملا ثامن ادع عب ا مس 3200 اكديم
 طوابير قة و 2 ا لاش

 لذ ال ضم جسرا "لكلا طرارو 3 اكاد ير * ا امال الر 6
 نررتاكار ْن ُث ةرغملاب مكسيطط منا تسرك ن نم رطزل

 م ريا نع لاري اريعم سر ززملا ع 72 ه2 راك ايزي م م 21 ناز ا 0

ار نصل كولر لصأنبا لون ترو ”ارالا لامن ||: ظ
ناكل نيسأ نبا 2 نانا نتلا نع نطنت/ ١ لو طال ارب را انم

 

 لكنا از افلا
 در

 1ع 3 ال)ةمركاونش بريل ارث اربع نئريجأ لك

. 
 00 271 ناكانعاول نت جسم 4 اى“ خر او ترك“ امئاو لو نور م ث ثرم

 ناك ناي نتا صد نه طصرال) فرط
 سر ائءارل اهثلار و '

: 20
تيل وول 

 7 

بةلام لاقدر لو ديالا تمس ا :
 0 ءارإ نع 0 

 ا الان شن لانو م 7 ( ريس ما 067 اضقب اعفزر ب عاوولا كل مزريطّد ا لضؤنلا عم
 ل 0 علال ف الإ مسي يرد نال تيب لقا لل, لف ضغو عسزةو ظ

 يشن قنوع عم افون مزعل 1 و رم لد ةرعال لوزن ناكيرب ملسا نال غيم
 ران واول ادم اريرتتيبأر لا ب نا نيلي لامل زنك روسنا نيريسةبجحس ل! نار ناز رلاربع مار وطإ

 لرب نع اكد لمار !لاثررما 2
 نع ةئالرسلالا تلا لان ةئالور ار نت ا ل ا طلال تيرا

 بيرو نع ن ايح نب لئافنم نع ذأ نام يتلو 0

 دوببلا جل لع عملا نع لع نورة نرش ا بلة وره رت ئ ب شوم نب م ١ "ندم

ورو ب مالا لر ذل ناكني ل لير ير 0 ا
زف يف لم عسر سؤ نر ناشر ر

 الابن رئالل لو 

ع نب[ نأ ميار كير هير إثر يان نانا, بعير
 ظ الشراها نب ماجر مؤلا ىار نمير لل ني ثرا

 ض د مس ةلامجال' بنل نم مرر جا نياو ىذ تاد زار ملسم طلع ماالارخ م رساوبا رقع عايل

 3 انك
 نبك نب نما 0 0 00 ةفبط ىلا صو دز زن نس

 كذب عاليا تا شارعس نيرو, .ءزوما لعار | ارع لكاس نمر رنج نرش 20 ناهس زووم |

 أ | تار لمتلانر سيرا ةنرصشل ن ايح نب و اكحارن تل يتسم #م نزولا ىلع عا اهيديبس ادبك<رما ف تانلاقو تاتا ى ناجح نب ْ

 داع ب ةعمر نور لب سيث ل ثراها نب مام ادعانا ميال ناكدد اصلا نم ناكو لات هون ابركز ف ليز ثا سم :نولوم ليدي زب ةرماذ ْ

 | انثالا بال لا تنرعاك سك ا ءل نزح ناو خاسلا نمريبسالد برقا ىف فلرالا ةمالعر لع رو الم بزل ازكوث قنا” لاذ[

 ش: البشاير حد تل آلا راجل دنع ار درسنا ربك نيرمود ابدع ةفلزم ع نول ىنخ | ثراحلا نبا ماج اسدلع اير نب فال بامر ْ

 ' ايريم رو رب اه نير صم سرى لغو مياس رم ارمنرور رت هع |امر امألا لاصر ومو ترقلارعان هر ار ل فطر رينتن تنرو

 بم تواعو ورم عد مسيل دا صول ندر ليليه ارو ليو كرسقل اهلك نوف نب ثح ان, يلعت ثرطعذ نبك
 0 هاد ثراكلا نب ماسد ماع ل نب سند عسر "الع ند ايزو صو سوير لثا !او سشمو وز نب ةعرزو انما نباذ ما رباو بو در از

 ! ايان وفسل لعل ار ل نيل تتنك ١ لزلد ميمي لدا صونل اف وت لا سلاف دوما نادال ري رعد برد نب نييث“ ناري

 |”ثرع نب نمل رع ندين نس 0 | رض همغ ىرتا و لر 0 وهلا ةرلص نع :خلر نيرلاربمفلغ لصر ئمصلا ل لضز ةراصلا ل | ننم

 ظ لانو لاف اضلادرج نك اجا ارلار شرم نمل نورس اربك دبل نم يالا نك يفد 1 شد السم م هراث 1ق ثسولوباادد خعل

 58 امك ال مدس مط | لصريدا لرسر بف ىفرق لا نما لريرجيل نان
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 .ء نا" 1 5 ٠ ةمس م

 نعد ابح نع :فينخوب !انربخ لاق لهم ة لئابلا
 ظ 2206 ألا هس ةهقف .ء هلع 1

 ثر ماهحلا ننورمع نب لب نع «ظارب |
 > و ميظرطلا لترا لوسر بج ارجل ا'د ن اضابيف تشل ةرلب ىف م الل اهرامل رع ابق ثلا :نوكلا نم لفَس قربلا ( ةقئاسلا نيفمشلا نم قل

 || ماع باطلا نعل لاقوزتل نقشت ن6, رطمادبف رز ريع نب كلماربع لاقد امر يعد ناؤتشسل و اور مسألا  ًارالو تطمن

كلر ليلو مارب ةراس ت ع هر ”ؤيلخ ل 5 ملص الا 5 تءاررسل منو يباب 4 تلريسل ١
 رؤس نر يخت اميل ا نم نحيل تل 

 نما لازم ناضمر ف. ةنم فس ىلا ان ةرماا نسل زيدبالا تنص بلان" ضر نعد اد ارك راها ةدلوز ناك

تصنقما ل لإتموطزثم لب نإ نعي ف تي جشلو ول ند ا يسيل شر رضوا انو لف بنا رلاريعنب ماجد ناد
 ظ ةلارانلا 

 ال( ناماملا نب لم“ نمدلاهالا نيرون فى نيصت نثاكر وردا لات نه انش اصلا نادم لا للا در اد علوا

 قرروا ناقد اكل قاف ا تلق كام لل فيش وغلا ثا لة
 تيد نير ل ل اننبا هاد دااذلوام باف عرفا منال دحر قررته ثم زهخ يجر قاتم قيعض ومو تلف: كسر اولا فل نإ
 !ييبص نا لبي نكرم رقل لعر لام د اسما يعن ريلاورفغنس انك اجا لا امنا نال نر ميلطر سدا لصونلا نر رج نع نكا ىلا نحب رشم

نم نال حب الا. يلاومو نسيب ليس ليوا لصونلا نشعر اقربرت نظم مارب نيب ير نم رطل زؤعترلا وار اذكر لسا
 ابكر ةيادد 

 «؟ انلا نم يجهل رقم رابع نير درج عمال عقرد ةنتسلا لامر نسور تبا! ٍ يزيدضومر كرنرلا

 روسو اذ ليلا لشكل سر مقل 32 الا كرنطاع نم يقرا اك .زلا نم نسا ابشن 2 ' 1 رو ىارلا ا لاس لاس اسد هل

 1 مرياو ل جرارلشعا| ةرخاملا ةروس ىف لاق ىلاعلرش ا ناو ارحم السلم م عرشم ف ىرونلا ل نر اسس ثيرعلا قطر لعل ريا لع مالا ورمي

 مانبرمالسا ناكلف ةماملا اب ارض حال بمرحلة لوزا رقت ريم السا نال نحلل مط ررباركاو نامل || ٠

 .نابلوغلاوزنارتملااررمجم اثيرع وكل تلقوما يآ يعصهما نك" يذلا بحاص م ةزما ةيابد ملا نا نيبو ب لجل رع نا اشم

عطن مرعم مال غش الرو |ةارق ار اصلا ب الاب تبان رض :
اك نو راصتنلل حررسم ا لف طعلار نيطرلال شع اهبسرإرل نإ ا

 بسلا فارس ل

 كنان رت )تنحل نالامع اة لال نذل غ جس لانا نيعللا لاهلع من سبل نيك اب ايخم يمل قاله عم نار الط

 كلينر اناكل اد ارامل ادم اه دوق علس رسةففملا ميرزا زك ةقيقح فك لير" حاب ليزا تنك ىلع اد ةرماط ىن مرقلا ا

 ار ثيمرول ار نياك ىلشوع نم كولا لإ اشنالام ارسم جيسأ نوال اهلر زعل تلكم تراس !ب ب اجاورعلرا ةرئاملا ل رن رملي عير )لس

 اهلطوا ءرشولاتانذاا مرمر اهتعاب بانك ولان ام عر نيدنسرلا لمسك العا اعلم ريش اوعى نحل ضال لاو زا وحر نيف إل حسا نرش

دارو ازناوم وك نضحك لع جم | سر صر مرغر فخ اررق نغ
دابزل امر ”وكررمملا ناز نافل ا كلر ريقمرا علا كلزل امسكت غل 

 ئحب/ر نللا لم ة

 بساب نم لرصالان رع لع تف ثلارزع خر نر ندير صخر زر زنا نما عطقلار رص نان لدن طر شلك ينث قنلال فسر ذأ

 ديلا نا عرج نمنرلا ىن يع عج راوتر سا لاننا ل ةقشملار عرركلا مدع غدا يفرت صخر عملا لدن ايسسمزعحل لغم ند رهن صصقخل

 خرط نم فر بلاى اورد لل ر املأ لدا أسفر بانل ان رطعو ةيمزعل باز الر لسنا نا لير ىلع دب علا طررب لري مك

 لكنا سل ملد ندلطلا ل تن نكمل نار اجرت لد جفت ناكر رثا ميسي لعيد لص دوار ىلع مدصا نار مدهاريمطت ثمد ا لامار ضف زل

ال لما رفا تيطسملا يمن سنن تاي الامال لاقن نا يرالا كلر عملا
 املك ىف اا ناكر مانلا بازألاب الد لصالاب اغا نيلعرلا لش ارس

ب تسل اما ركل رت هلع الا مث انصر نمر خلا ىلع همك نور ا نررمهلا
 تلاه ازد رو اوربلاو اوردر لع نسم ا ىف ةدازل اهر

 لمس لرب

 هممالاعن مدعلرا ةرماما لقال تلظ" لام” ب شدوتن رس ٍقيرط نسينا واو كل ذكر اماربب الا تدسا ٠ ب رحلدا رمل لوف ليلك ناكل

 سزم تبث نيف ىلع حس ان لكلمم للا ى ىل اكو شلأ لات عرارولا "كو ناك ارب نع يرسل يربح يارد نم "رطل رعد 7م عا لا تفس

 1م ليلا 1ك حب. نم نسال رف ١ ةزيامما لد زن دجل ناك رع مزس نال ثيرك ارز مهن اعمار لاثازلر ةدماملا لو زثرحل ميسي

 م دباع ديما ل مرح ا دبع نم في ىلا و ارنسم | لموت ( مريم ل ةرذع نم هسا يني يح نم طلسم يرو ماب ل اهل شمول يضل ىو نايا عر نان

 اضل اىن ى الاد ) ايم © مرانالا اوم حر انما نايف اريرخر زمام نمر رت حل ا! ثمرحلا ل رقنر شداد نري عمن خص
 ( ةيلاعلا

ةركز عصر ممزيلطرلا لش امهفو ,ريصرل دن ؟ًاممن دحل امر فسار رضع | ىل ثدعارعل ايبلع عسى ) حسم روع نيا ىلع جم نع عل 3 ايا ريدك | م
 ف 

عار ثسرع ل هس سرا لال م تعد !ذف4 م عب ىلا
 ]و ه4و مص ال مر ضر 

 (مىبارم ٠ ننس نم لكن بحل نم اهب ب اب فر سد هلع
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 0 ىفانب ثراحل | نوزمع نا

1 
 سا راع - و لا" :

0 ان“ قري نع ةن اول انا جاوح نعل ترب نخ نسا ( تنل اا نيفصلا نع قر
 

 الورد شير اهلا و 2 ' ١

 7 ناس ادبمم نم ترخاس ىلا ثراها نمررع

 ظ 4 اسس الل يدم رار لب اوصى (ىلغلا ف خي 4 :
 6. ود نشيل ارعالا نيربعسولا انف سول نمط ) ىو... ب . رب اك .ابنورم نيثد ين نير امالا فر كرم ارك :طساو تدل ضن م الضخ

 ف مواهب عي ل تفحيط رومي دى ا." مدلل بل هلل لصتس وانس لع ارو . 7 7 , رمل دبع ايل ار اع و خرم ا/««_ىم ٠.٠ 4 ع« 2
 : .«٠ و 0 تنجدلات نلطمصملا نب ثراىلا نيدرع نع نسم شكلا نم يد اعمولا
 را لالا ىلالو لج الر بمزرتلا نشو [سالإ ف مروا نر 2 مسيل رس ادبعواررع ثري ياو رار ىف | نب ثراح ١ نرد / رريعس نب سأو رز * ,ىن 4 توا م . ل كدا لص بيزا نمد اهنا فركودل غلاشراه ا يار
 ء/ اك« ١ يوي . داك اي رار اس : يم ش نك موس نا و بيز نع ثدي ش راىلا سرر بريك عمل انتا ل ل اخ نع تيس ارط

 وسوي تكد كاملا تيب ودم  «زفلا ثا
 نري دس 00 0 ل 2 بدم ١ تاج بحاص هرلو قار ئزع عارف نكلر ا دمع ةرط نع ىف اذئال ا /انرلاولا جسر نمالقن

 ا ظ مرر ارم ىلإ نب ث راع ١ نب يحن تعمل ان مر اريع نري ١ 4 : 86 ْ, 00 0 ١

 يوري قو عبر ةرث نسوي ل نما يا ارو تيحسل كلم عفن ال را لاقي ذل ثمار ببي رجوو. ةاطد هنااا بيوت الور للا 0 ءراهصلاراهساويربتى مازحا نلطصملر نيلكإ نع رجا ةجسانبدع مذ! انندصرللا طيران فاكر الا لامتاكدرنالا ى زخم قلطسصمل نب
 ظ "م مما اقنفا ل ناجح بارز لس يروا رن نع روعس/ ا ةرعا بنز نمو ثراحلاتنذب ةر تو ريب

2 
 ع اهيا : ٠ ل

 مر باد ةريبعر لإ ابنب 'اهنعد لام ثيحورعسم نير
 ' راو نم قب ىراوغلارل اكرررقر دما ناملا ثردع

 | رز ناكدالا ثراحا نس هر 21م ىلإ نب ثبراحك ان اكد دار الانبا لارج ا نياو [ي ل كا رول ار عيمس كا دبا رر حس نب ةريبعو ل او
 راج نبا ناك ن الا بألا ل 5 اعقل وليك فقل شر بش زم نبا ثراكلا نبدرم نغترايا اوربا نم م نال رجلا بحاص 14

 مما لائاوط فل صم الا دنس ن اد ثراحلا نيور ميد م« ربا نين هئكداوفل ا دانس! اطنن ادن نع حمو اللص بيزيتلا لنا ملاثل اا
 ا طلامادر ال ينخل رن مدر وعسم يسد ادم عم ترذاسر ”ايلو مر قلو نسب يلد مايا مال رف ارسل لانو وعسمنرب | نخر لهل عا

 رانا أس نع ىر رمل اهشس نإ نر دكي ٍئ الرسايل امرلاعر اهضعررُم اسال عوفر ا سرع مرهف قو كت 14 ثوقولدد
 ا رواز روس نبا نم هوس نب نقصر ماشيين رد حاول عقم ماد رفاسلل مايو للان رعسم يس اربع كريو نب ثداحلا نعى
 لو ندا ماع بف لملعب اح ةنتسسملا لا نه ل اروعسسم نيو نأ حرلس ؛:.ةل ايلا كش يرن لما: دانس ا ناكل ادهذ حب ذاسسا
 ريو رسولا نيكو ني ديري نيرعس نب ميني ثراحمانبب لاكن ب لاس نبا مزز نب خيش نبابييج نب لف اذ نيروعس سار اليم بيزتل املا
 ا لسرللا لوسي لعب خاص ناك املكدباشم او ارر.رمشو نرجاج |داهيرق لل نرحدابل ايل لبر نمد اربع يدب ت شريك ما لاو ]ل زيلارلا
 : راو روف بل ذع لير ارك مشا نار رسول ار نئرلاربل واما كو لأسم نب ناوفصور مر ردم ردم نر م ميلطرس | ىلصوبنلا نك نجر ممل
 ملا ولا سابك ني اور يزل ني او لفظا و ب أمت نب راطو هاا باد كسلا كلا نب خاب ادىرعتالا ىرمربا درك, ادربامد سمو كرزا
 يرشس وار طم نم مئلكو سميا لب ورث ويدطصمل | ثرراول ا نيو ركر ىرسز لا ثداكل ا لير سل ادعو لومي سلا ىلا الد خ الوفي
 06 ير» لكاوولا بجد نسر مزود مسحب عبد ارا ررصمو وس الارق باعشن نمر الوعد يقتل ارثد اربع تنم بز مت ارمادا از
 نيل نيت سمت اص درو ميعنول ل اذ ن ايه لينة دملاب تام كداب | لانا بي نا اشم فاك نانلا ابن نوي دن
 نيس رشد ا لص طر لوس ىف نمت ا لان رفص ذب نا عمو مس لا سسوس نام والاد رز يلع لص ن ايح نب ٠ لاق اهم نير عس رو | د بع موريططر سا لصونل اى ار ماس لا لدا أ لك معمل لما ميت لص لارل لاف تبلل الار فاك اب تام ليو ( ماس ليد

 1 مم 7 سك / ري م
 ظ زعل امو تار كيسي لع رش الصور رو هكاوسد هد ارو هرم بحاصويد الص ل ايم نع مالا كرننسم يار وإ رقت ةررس يم تن :

 ش انك سلا ىكر اليل عيل اب نثر و

 املا ةارر نع عشفلاك عله دو ماي اال ارتسم اب ع اخاف ر يل اياد

 نارين اهبل اردو ما. | ”نالشارلع تلت لفن كلو نعوررتخ يا عزت ذاق ملت
 || 1 نادك ذاكدمد تلي مرقم ايلا ماا هدوم اهل ملا ترتوق نال م ببشن نا

 مما سد اداب لما ثلا مبني فاما نان ببذل ايس
 "ثلا اهيج نيالا خلاد هع
 | حبسا( ١ ىا سع
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 - ت تفكك سومو ؤلأ1770000000017 17 يو شع

 نا ويا ع نحب ني اوس كا د هذ 2 عم معم  ةيمستما ها دس

 ظ
 نانا ثري مدفع ماو مظلي ندم كف لاب راسل يع لة لب ل كلذ زك لاب ' : . ان ناو رش

 سك كانا يستسلم 2٠ قيس ١ كم فم تان كاهل تاس مع - نع ن1 عع دباس 2 تا ماسسأل ا هس تمام مسمن اس مشع مل 1

 او ني هيفخ عزنيا كاد الو ماياةشالثا
 كرامدهارب | نع دامح نع

 رذاسملر رذلا نم” مغاسل لكلا ثول نع ليل دا د ملل نيف لع عما سابا ضيع لا نيل لع يسلب بار ددص را ىف لا ماا تالق الم : ٠ »0 9 ديف

 ”فيئحول اانريخا

 رانا لبشر نل غن نمارعا نونا تنك فر رعمر كيلا ير( ثار ف اسما ديد متن ةراللا و 1 رثا لص ليس هيله ناك نسم اب الدق ما معضل لوالا كلا لو اذ ل نغسل 0 نم ز لوقلاذمب لوقيرسما نيد لام ناكر ملا لبا نمل لف نمر هلسس ل )ني زعلادبكل يقل ذيب لاق ناد تدد كندا 0 5 لزاما اسنان دوام مو سس نيدو مخول مشاعل لا ل فل افا
 | ذا نيبلارلو ماي الفاو ليلو ادب مهقمل نيا ىلع عسا لام باطلا نري لا "نق ان لثة ماهل والانمالات 1 4 04
 زمام يلريلا لسونلا نعاراصصف الا تيان يب زخ نعاس اريك ىلإ نع نك | ممامب نعراج نئاكرفلا ا - 0 5
 ريس نع ةرب# نب مسكقنا نعرملا نب نحنا نع قرف احناص نب نإ ! رح انرارياطوبو ايبا ا ةليلدابل مقر ب ادا 8 7 4
 لاك نفاع لاني ولع ىلا بيم ذا ل تل انف نفخ لن سل كرري هطدا لير لوبر نم اميه تسس ا نيل( : تين لال نب يرش ز ع ةرهت نب مالا نادك |زع ن اسنب [ةسانربئارتس اال كداب“ يزاول ةرلسين مدس 5 ْ داما نع ووسع يرطلادمغ نإ ردع ىلإ نيام نبلفلا ريع نعاس بلس انج ةلمد اول مد( ماظن اسك لا دوس راو باهنحلا نر انلا بنكل ينبت بمد ندي ذ نع رز ل نريزيا نر لاثمك باب بيل نربط » مدا ا لمراد ياش يال نظف ع الاقل ويلا سر لوسر تعسر مران نت اع ل هتاف لان يلو يزن لولا عزف ناك ع لاترى بلاط انجالي تان يفت نم اين 4 75 / 1

 يداوم ثار نان ليلو راسل زيي ماو ال لان دل دل بدرس لايتم افلا
 نال سامو رم اردن ناك فام فلاير يا دمع رضع كذب درر نبا الرماي نر ادي اه انالاسشس بدلا ظ ثمر انرعاام اذلا نم يما راه ناد لاقل افلام اندص| اج ناو شل دبع ل اثامبدع حسان ن ارم اص امد ننعم ف ليلصر تلغو اذار علان ركل يمك ارش مل اسال امل لاقنت لأم | تلاس لاقدر دس مد تر لاين رسل دبع خب ىسربلل تسر ذا كابا ليرعسل لاني لأ : 7 1 نلف هر اربع وار اب مادعسو ةروكلا ص انو ىلإ نرعس خمير نارا دينار نب وعداد نيت ادعوك سارع الون تان ع نفت لع جس نمل الا لعزلع ا كزلا ثمدحل ميسا ملا ينال مهام تداهامما نغم لع يمال م |نا لاف انل هلظن اي( رمأيلو مايا ةئلشف اسهل لاو نحل لع نس ل رع رهاب نكن جال ند نقل نرخ نانزاط داب نالاذ ماي ارا "ليلو امرا ري لا لع جملا لات س ايكيا نع حابر ىلإ نادر الان لاو ني لا نرخ اور سان اير عافت لادم ل ا لاما ادذو بكرا عرف تانى ارا سل ريطردا لضم ١لرس اقل ابا تيار تحال نرخ فرم لان زي كوف تيل. ظ از نملك اس لالا كمن رمد اد ضيم لاريهاايلاغن بكارلا ماع بطلا ل صفو ميو مرج حل( طررب نمر علا مان باطل نر كغ ساو نك[: نب نحرادبع نوعا ضال ادب اند لا مران ليارسسم ارا ادلع يمي عل ال ثلا ويعرف د ةييلر امو مقل نيك ل الرف الل لازاروحسنبب | نم نسب نيش انا ني ْن عانت لافي نيام اسما 4 د اد متل نييلايدد ماي ال بطخ ىلع حيران ارفاسمل لسكر يطرد لسد ا لوس لاخلا نان: 0 يرام 1 0/0 ١

 [يدن ليصتوسا ضر نمو ذاك ىئر لمسار حد هب ديد صر لش اضف قرسلاب ل ارا ان عفان نمي سنن كلا را ارسم ماي
 راع انررطإلا رفح نمار يعم اهيا ميم ارب صرب د ارث اسمو | امهم وسل لاب نيم شرما ير اربع اكرقن ايلا اهلل نأ لع
 رك فا ناد ارصول | تقم ل ررضرلا نزح ن نقلا نع رك حان |ىلم لرب اثر يطخ لا سمر يلا ىلا ئنتو دغر ةرطصرزع نطل لع جب ل
 0 نب نت اريغ نيريدس ع اذدلا شل | نحللا انربخار يضخ كي ل كرو رسل ال ا سنا نيمو ايي لماذ زغ ارترك نبا نالا رولا لأ
 نم ناكل ل نب شل ارب لص منيف ىلع حس مسارب نينا لا يريد متر لسن اشيش ايل ملا ءابق قا كلا نيرا تير لا
 حامل ازم قدسي بصح |عيولصارن"ن بك انل | نماطال اد تاهت ايفر تع رثد يبا ىفاددعا مي ار | رغصقت ماروكو دود قلا مرا م ذهن اقرا لاهل
 اكوراخألاى ام الامطار ندم ىلع عمن اك. اطفلب نكبر نال لوا زعو .اششم عئابب ١ درك ملا جيش ادق ل /رب لعب عصر ارمو بلل لا
 لاذع ذم اهف حسو اضن امل هنتاذ تج امون جرين اكل انمي شد )لصور هر نم لال ل اسي ن موك نب نيا دبر ها ىلسا نيل ريغ لان سارع اراعممردس نيرع نب صفح نب يدل ىلا نع شان ىلا ندم ذ اعم نس اررسا ندم للصم لد وادولا

 لن فسم عوايل او ثيدحازب لاذو اكنم لرسم كاك او اديشم نسف قمل د ارد ما ةرهاب ملي لوم ادع ادد ادا ||
 ازكهتر جيان هه ,رباكشم لشلا ل الر انكما ل ارحل ارا » اور نننوملا لثحلا ُثرصر نس 121 مالم هناك ا لمعا|' عام نسب ايل هغ
 رص نم نم لوي ىل اريل ير اولا نا عك نط شيتكا كرس ا نبي زولادبكب اصل غانا نمط لفرع يسواولا ةدايزو نيالا ظفل نزل مى ارز لاف
 )انف ىلا ومر وطن عاف ند همع ٠ نت بيدا يزبتنمشللم ججاردد لد ىلاىلاشل لامر ندم لل نززعلاديعو كيال طه فرو
 !م ثمدحلا يضخ لع سمر ايذ سا ماق مئوطن سال اها رك اهنا الب لالهل ا تيار ف لاق لر هامان ينط لاعلاز ذكر دعا لاما

 50ةمصمصعم الناأأط 05مم



 م”لرنحم و مة ةم سس 1 ىهو ٠ ىلا ل ةق 4

 0 1 اولا ولقاو وجزم لاو سو ب لع حسم
 رنا لاثرحيهارب نع و ين ش 0
 ص راسو عسر وجيب ”فيلحوما ايريخا لاق لهتم نخا

 يالا مدير يل ” ام ناين ءاو امو د نسم سمسم

 وي نسم لرب اب لك مرم روب هيد: ا/ عر رنا ل ل/ ارباب نا ب (ةقباسلا فأمر
 را ربر نا لاظ ل ال باطلا لاول نع لاب نير رش 27 هك ل زن زو اور ع

 7 ا 0 الك ىلا نالوب نع ازا سب م
 . را 8 مكر مسفر 0 ا

 من تتعب ويبي 0 اهلا نقالرع#ا مي كرم ا ادكور نس ل مسساء اورا كس رصو را

 نا اول لباورلا يضفلا نم كرف .رينر وول يلا ' ا ارم رو نم. رشم لاف مزعنب مهما نول رى. و. ٠١د اس كلانا لني نعمات ل طا واوررغ سرر ل

 نما وأ سحلا, برعم كرأو' ءارلا ن وكسر م فل ممم ءر.و

 وما نانا نم نوف قولا ..اصر رم... رغم ع ايسيا فلابد فلان سب ربيت ار ع
 ل1 كاسي دو الزب ف لاثرعاد قوما نمار هلا 7 4 ةد ا ى ب ءءء

 يلارر تربل الد انغملا ثتحلاور تملا نفور ثار يل سدو كح... سس راحت او دويبس ال ريعد نيفلا نمط فتح نيرصنا اسد
 ا تف الا نيظرصربلا ىلع حضاذاوإ نع نا لإ نفذ اوس نتا قصصا لب" كلك يطول
 لوف سبرييمد فش ان درر اضل اكرسوك لاو ىزومل ا لاا زو ني ب هي , اند داق را

 0 م 5 2: 0 - اهازل و فق قرف سل عت خ نوم ا ىو 2 ووك تب.

 يقلل (للكرس الن نم مرهه ارم الق وعر ا ن اوك 0 لرد هدياجد قد الب رند وتين

 الانا زعم ىف بروم«. ناعم نم وأ نال كذا اننان فخار لا لاتعد راس هدو لحفل
 - ةي ا 5-0 لاما م برعم اكرأم فنا قرن سبل ىلا قرملا رم و لاتزال ماضل رم ثامر وعملا نوع

 مووفللا ةريسمنب لبو 10 ١ لكل اذاو قارا ىلع عكر نار ل نخر رف 0 6 . لو اثر

 واب سوف ب بلاغك ان برص نوم ا ثديها نهر مز | لكشو برعم سر اين فنك! قرم "كرر
 الكر ل اطباالروزحئر فو قرملاو املكن سل ارنب زر زك نطضرلص نيل سرت زوو نر 0( وو ل عصى ا كدر اح كلل
 تروا اا رع ا درو رض يل تسال طرعان لاذ ب يل قام عاد تاغحلا نعبر قوه
للا نا نم كرر ركنا نبا نمد طمص الرز تينت انتو نضع لحن يا: مهعلر م3” ىداصتنخ م١

 هلال منل ارإ قر

 ا مفيدمم يف ! لو فرم و رلرث هلسس )م لع اندصتا تسد صا فاو بالمشي” عا سلا م ل م طولا لس ملح تدان ور ار تظدا ال حرف نسلق فق هات خب
 ا نحو نر ع سس إب. تس ١نوف ناد قوما نردجلا نال نامتاثاكز طم او ىرسوبلاك ذاب
 0 نيد 0 © انامل لوين اياور عي تيل اوهام ليلا فاكر شلا لايتم وكل تاي رلاب انا
 يق ا 2 6 0 دم لبي ثنث ا نيبم ىذلا لوم ا كرسوب ل ار رابصلافرل 1200 أسلا عيوطفسومو ىرسر الإ و يسب

 لّاناراار ما !لن حان زوال مواز متلبننسم | شيك ان روكا ثسدحل اي اي لأ ىربكلا ف ىلك ا ةدالحن الج فكم تالا

 لولا تشرامرقن برتالا يزيل الد أم اد انسب تشن ةروس امم ىلا :لصاولا نفك لف م ثواب تلاد ترد أ”زاريرجا ىلع ضار وحظ نو 7

 لف( ان | كا رند لاس ا نر ضايفلا// لرسم او قثاشلإ كلا ثالم ذو ماشا رم اعالر نرسل ادحىلا لوصر ريزؤ نم ىطقلا

 اال فافلر فخ قون مق ديول (لاردلا زك اذغ بو لوق هلس م ثيدحم لب اقم ف يتلا لوي لب نطل رف اكسر, لي

 4 رار داضصيلا دروس ابل حازادتدا | ف نولو زرت هك اهاشلإ لاثاوما لوقا فلا ايف لتنال لوب عر نال ىزاشن اىداتن ل

 172 اوكإل كا قرغابم ن كول قحاب عبار ول ثيحبانين اذاشما عشنا ىلا عملا ل صن الا تن ول زوج سارح
 دس: اناغنا بس حزبا نيد يرسل اسيد ثار نيف لف عم ناو ثرهكن قو نيف له عمر يق يسم او
لب لونمو ادد نفك مل مك اوتو ناو انهت |ريطر لصملا يضر عل عدو عمل برش زم عرش نذل اون

 راسو الح د تدع 

زي بنما زراف حر اشلاةرابعداعبت قرمرويصنالن نفل» لعوكاررقتسماو عش رن كب ال قمرا
 اتفق لا زف نيت وا حمل نك اص اناا اا

ارج عا كيم ننبا د لادا هرك درعا ١ ليتيفخ ل عضو ثردص نيم
 أ 10 لاقاع امال اتا رئاس ىفانرنع نرمر اك فنك ! لف فنك ارح الو 

 أ | لانا جين مرج ادلع حجل بركان اش ف تلفيركل انما راغسما نينو له حضر اطهر تر ارا تل العر ةراضاإب نك ريف

 ١ نكدتد نيرا ل جرس دنا نيطلا رف نامت نان طد لبا لرا ىف نوكيرثاسملا تيب ًر) تلف لافي هذ م نراها ناكل

 أ, داحس لازم !ذنص عاجلا رثؤلا:ةفينعولا انا لوق 0ك 1 ع اهطخلط كل انة يقوم عزف نا تي هن رو طور ضثرب

نئيوثرزئيدبعا لاري نسا ىلا نوع ريك مال !لإ) نمو رسم ف درس ب اصر ا يطر لسن( از يعل منوم عمرا اشرت
 0001 الل 

 كس 4 اكول يدذغ انو ريض ا مةفهالا نو اررذراالا ف نحل ارح [مالاصغاو فهنص ىلا نع ذيل نب ثوم نفر اه نعر
 5 4 1 ٠ ٠ .٠

 ي : "3

 نو سانام نب !اميقشلا ثراكلا نررإا انج اد لاذ"! نص ىربكلا رسم قيل مغا طار سند تشن سنع[
 || 2 0 0! ضدنا وسال :رف نم مارب نعد مح نمي ىلا نييز نطور نيرا ديوان ليج نب لانش رزض نع

 39 ٠| نيفوموي الغ ما زاركاا هعل »فس وإ بار اى | هس 1١ ةفللابابرا ب عراك عار قرضرلار قوم اد سل سا 0
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 هع بسلا ضل عا نال ما سال ستأتي تاسست اع ل 3 صا كسا سس سس ل تل

7 

 , 25 دب
1 

 ير هريطد ملكا نماكد رد سضن مارب عدا نع :ةييطاولا واد رو هرطر للا ايدل لريطخوع عسر ( مقلالا فصل نم تاي وز

 اح انيس يان ملم انبلكاانثىدع نيديعاب ؤيلاارمسو | از ا ثلاث ييشاب البنود رو نك قو يمر لسنا لفلم ار

ان ريدس نسم لإ نع ن | ورع نع حرشم نب ةربت امن حمتس ديزي
 ا[مهلط لي طخ ىلع حس ازا لاذ مناسب نعر شعم ى |نع زن درعاذإ 

 ١ ١ ش د0 | مص ١و ارضر علم

 اسمه ئاذارنال لمد علاربلا ف انددعا املا از ثيح مدقلالا ثمل يارس نا عز اهضلا شقد ةياردلا ف لاثؤلا تروق عل
 هرم. نع وسال لس. الدر ال عرق لسان نعم نا لص لاكي ضوم انك نانا مثقل لاب انلا ثري اكرمرقف
 ملال درمان دالولا نال ااشمررقلا عش لو رصا ال الايلع بجالطهقن ن رثلا تيّقلد / اشعال ارب اس هرج لمي هيدرفل لح ىلا

 سبل | عراه نبربالوهلالف حماب لاز ةضحلاب طرت ناكل نرثي دحال لبق انرطهرلا لك, اضنغال نال للا ىلا ملس هن
 : دار وصلا لاوتساب رع اوفر ارا ثيعللا فرش عوافي ونم ريب ريقم فذ | حسكشرملا عافت را عرشلا رين اذا لق أ

 زركل /ام اين اكن او جان ال نيمو سيقول بث املا لوب و ةنكرملا فضول كلوز نا هسا ءاملا لع ةررقلا مدع رد ا هاو ورايا

 هديفلا يقال نة دبي 0 قتال دفئ ريفي لوري هراتعا ةريذ عاف لاديقن بحر صر نم كل ارلشلا ليي نائل
 "وياي مو ميمون: مخ عزف ةوزع ىف ناار نييدالبع ركوررادل ملساء رت لس ساطي مافن مول نا عازب لضال
 دكر كربلا نيس لل انتل تادبل اى ارت نم هام لازك اقم رار عم ا نونا ثردلا نا طثرويرفسما لثلاب اهدا نكي راد

 ىيع نك الادلاوب نيراربع نيريزب دن برت نبل لاربع اني روس با ىبل حالا !نادجا نر فس ئن ىلااشلا ننس يلا ريالا دل انك اداديظول ار

 اننا رتل ميا بار نرجاو هيمدث ل ام ينل وربي يذل عير سيرد سؤ اهص) نمل نع رعى نيس كاي
 لماريعس نم خيي كنا نرعف الو ىراشما لاث ان هلق لسا رمغ انهو ان“ ىر الا لهما نير ان” ران دجاوباا نمل امدمتالا ثار يع ميلا

 است ءاوطظلااو هع هدو دوق فدع وو ملا عع هن ' ٠ ا ٠

 اه نرير ان ناهح ا نب خزي نسما اننى قلار دف نب ىلع انش ارم فاقول ار اطافإا نيديتا نير حبر ضارب خول اانرمخا ملل الضو ار اجش ا نر عسا لرأ |[

 نك يو يقر لفل يخخ عزل اكول اه" ح انصق يلوي لسانا نط نع ةركإ نب نيلادبع نر زي الا نع ير رايك

 ذبا نياععان يدر نرع انني ىلا نيري ان ب وقد ني فسولا نب كا نير نب نسم ابل ارب نيدع اير انه !ءاشم نو دم لك لش اع

اد رف سل ابيل ايلو يمال نيف ىلع عل ب انرعان ميسي ردا لص ) لاسر عي ان ذ لاش نم ةريفملا نع ةدرب ىلا نع نب
 مقملا ليل د امد

 نبالانيب لل ةفعشلا ىر يدرب ب شعل تاوثنا فلاي اند لالا ف دع نبا هركذ تلم دم !ىرقل اب سير سرر نير عرر زفت قمل ل ودا علكملا

 ل لوقا دانل للوقوف لارا لشن قنأ ميامإ نرثي ا بي ومد مالا بد ذر لس رب ؟هبذسم َقطالسولا ىلا ثيرولاىل اص ندنم

 ضر ىف نينا لع عينا ليرد الم (الا ن لاف ضرورنع بيتنلا نان قثاشنا لاقرب ع اربلا نم السم ف ل اهروضفرل ارق ل رت لد _هلعو متم

 مل (هقلا لوبد ما حس نافل ميلظو ثدعا م/نذنكن ا اشوي نايل حمل لفتت ارث عض اررمد امرا ثلا نردد رخل ارث لع لاك

يل لا نبا باكو ملا فر هيدر: ل شع يكول فخ عزف نار لان" فءدم رقت زل لاث نت لم
 لدا لبث اكزلا دانا تلق لزملا لام اضدن ل

 دلال نم (ثدعم اروي ناكها مل يسلط يسم اسر مل درعل نا هيل سمان نضر !!4 قت نار ثيدحل بالا تسلا ل قنمال راضع لارج ل

 معا نا ثدكالانا هه لو لرسم فل رم اضع ال اراد ضان رس رطب نقلا: فلا برر عل لف عش
 ل رن اربع نراه تدك ان نايل نب بو انزع كلاي اير ار انا تو امر وشل باي هع اوما قرح الا ل 57 رطرلا بان لوقو

 قاس بعت ملويطر سلا لصّسلا لوسسر نا سابع نكران ئءاطم نعمل سريزانبرم كلالازرث اضرب ملد لص لاب نارصلا كاما تير

 هايم لرد نرد ص باطلا نرع تنشر رعب بر نمت ير ندم ردك نيدح رجا كا اخ زوق ل
 دلادبت تلأس لاند يعس نب يجن بثا كك اخ اصب مر لم مكرمو امج قير لشي صصص رند ايلا نافع نب نعل نايم نإ نعل زال

 ديس اياب 3 ا انرطتا ارتي ل مكلدلعشل لإ! تي[ ركل اثم اهئ اراثلا تصر (ًاوطلا بصل ل ارت للا نقاد دل فسر يره نب

سو لرسر عم خا هريخا ناي نزيف ”تراص لرب اين
 ند ررععلا وتبي لدا ابها |و كانا ترم /اع مكس ىلع 

 نم“ ر سمع برعملا ىلا مان مانبكار مو ميديا صرنا لوس لكأن' ام ابى رعد دماغ ققوسسل اي الإ تول ماد الاب سلع لص لل لوسر

 مس رانا سا فنانون ثم نم مام ولن وامل رانا تس امرشا غ نازي د دل اوي مولع
 "ريالا ايد رغضولا صقر نا ىلا نوذنلالا بعزم كلذ ف معليا تلش لا مررطراز هه رر ضرس امر "فيض غلق

 ( ةيلانلا وفصل عتابا د در ناتسما. لك بوضع طق ناحل افلا د فلسا نع احل اه بج سس هاو لص رشم رن لات

اك ا هعل !ز درس ألار لعد زملا لورب درع نب بيزيد راد ديرب ا ىث اشلا لابد هع و ةيلاتلبس هس !مرطقُماا لش ثركب م كا هع
 

 |! هايل ررانلا تري موطن ضكا لس !!فسرب فاد اك | هلم !|اوطإلا ةيقن اعاكيط نيد ارجو
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 رع ورم نب وربع انثندح لاق | ايزتحخا لاو نهحم ..رع قرم نب وربع انث نجح لاق ايدخا لاق نهتم
 سابع ن.هّلدا نليع نعريسج نب نعت ص ل 0 هم ملي

 راو زن ورئازئب ام ساب نب ادد اور لاول او دوعس ب و لع ن اهنعو باطما نهر إد صلاروإ امل اسمو نمد ( قل ادلا فصلا نم ةيقلا
 رلاسيمذر باكرا الور م ل اهنرّس اى مْشاهو زها اولا سر نر هاو و طرا بعل بىلار ةيربوب ار ىوضولاو تب اننرب زد رم
 ثقيلا اخذ كاد انو صارشلا مير متت ىلاور وف ىل او يكتب يو ميول نب قك/ددجحد الا و ةفيطعىلاد كلا بس ربو ني ان يما
 وشولا ىسييربسانا لا ازدالاد ىرلاو ىرطلاررب نباو لع نوراود دنولاو ثيللاد نبأ ن ينسكو ”ذؤلالبار مان: لباو دششم ىرابا
 /رذإ شرع نخاول اهاد قر رولا 5 بتكلم او ”ح اشم سرد رانا رتمامر رولا كرنب ةدراولا ثيداعال وما جاهزا لا لق ووريزرار كرب نسر نرزواابع نير عنعى در مومو راذلا ترم اب لكابعشلاروضول بوجود ف ا نفلاط تبث د ىدزنلا لام ماطقف وزب منن

 علك يككذلا نال نا نيفكاو فلا لسن دمنا نلاثلا باويا يس مدين امي لبا نري ف نادل ءارر يب تمم درانلا تسم مدر طولا كون موري« كسرت لويد نع نيمار اكلنا يمدح, رم“ ذا اه ني يرام تمس
 ركز ا رلاد <« لمورهملا نوك ىف اكديم نادل اهنا بذي بسن ليو مااا نما لكبر بيان: اك ذرب راك 10

 كرف يارا بني تاز كدا يتوسل ادا نادال ل نان ل ا
 ْ ,ر /انرمقلا مسدارلا من ورث ءل وردم بارلا ثرع لج اريفرصق الئ يدغلا نع :لورعم ا ليا اد لاضا ديبالا” ف نكرر عقلا نا نأ ه هدي ف و هل 9 ١ تن يي ادم ” ىلا قنا لبانكعقلان يدنا لتسز_#م اداز عميل زا نك قاري بابا ثيدعد:ة كلل ماد نك ذي تبول لل

 ل ثعنم

 فرن 5س

 هرم فورس نبا ديرما لاف ادلص تالاف ورك + انراريوثادلس
 هرث فواز نبا نك ايرخاو ةفيلطإإ نعود فر اال نحت
 هل ب درس نب كراك | نب نراط لير سد ادبج نبا اك تسلا لاعر
 5 4 حم 4 0 0 ها 6 + ساو ع 2 ده“ ةنع فيو ثلا هرع نعلا كافر ا دوس ىروتل او لمحو هن جلاد نيرو نتا ع نب نيت ىووعسملاو ى ازال د كد والاريزي نبابنراد ببيسلا نب الع را و زريز فش ضمد رار فيس كاوا دظذب ا ذهاكد سابع نرشادبك نق لئار عاهد مارا 7 ة الو وم او روس نع سعصم وعملا ن اذ اريج نيريعسو ريع نيدعسو نمل نمد ناني ب مل“ نب سمر 0 | دب ع ا 0 1 : : ل ناقة نورك ىفارججلا ث لا لمريم ادعو ليلا نب نمترادبهر بيم ا نب اد بيلا ةزمو لاو باو فدا يرساعبل اور 10 يب

 منار نا َش 500 حيل عمن ها فارصل ل يللا نم موي كيد لن عي تسا ولا غسل اذن لص نراك نإ دو اعنلا نر ير لاو رتعلا نير صنم هقومني دعو ةزبانب مافاد ةرئنيوركد باطما لري ا نير نيد اطمر ندب هوبا لك لوس طنلاملامد يقرر وو مضاد شئالاد برت ني كاد لاب نب نايا يس( ١ 7 رت تو ىرسر انالوا نايسيوفالا نما بار نر ودير داما كانا لح : .روعل ركك زر لعاور يداريعو كللادبع ابا نعد مشلاعد نس نيرادب اد كد ابر 0“ : هيمسي نبإحلا ٠ | زور ”ثلاءر ىلسأن تراربعىل او نربي نيدرعو شاد كربلا تماثل 0 ااا, حر سلا ىرزولارعس ىلاو ىراصلالادوعسا اد مص نيىرع و فخ” نيادرك نيادريينلا لباد لا يني دف“ 11 لاا دروب يلوم ىبلارلا ىدس الا مام نب ا اليص بيزا لاء ليوبد زنتتسلا لامر يبدل يايا 0 نالوا ينسب ب ريق داترعنال نمار اكل دهام مب اب مرت ران زملا م وزاسص ب للص نرماو ميلا ل هواه ساملا تار اجدالا ل درك لد اك يقاس الا ىف لاي[ ةريثش ند قل ا طا نوع كفو لو جا كرب ننال ةذرصا ندعوك نام ثا الولاد أ ايم ب يدل او ارنردصو ف تاج ف ةرسه نب كللاربع لاقرل باتي حتغ و دا تطال طق ةرلس لة انور نأ وو تير نعول بكن اكشن رزان زان ناك دق ناكاف رع بدرا ادع نيل ش 0 د نراهرالا ري نكت قرر تامر لاق: دقق نحن لاقودح »ازد ثيص يار فل كانا لا ريدا اي
 2 ملك نساهم طم ف م 2 اةاز ا سارع نبا ناك ريثملا ىلا نر لاقو مرمي تح

 اهلا لوم بقع لاو للعلا انج دالارعا شال مق ١ دريت
 1 رم ل انيك ير ني تعنص ليدل ف لاقؤ دق ك4
 دانعا ثم 4 0 مق رم 3 كا هما وس ايو نفسى | ناريدس ب ع لاو دل رطل يما د وا

 زييرس ل ضرر ( كامبل نت يبا لو لس يد نم ا ل ل
 ولا اضقلع ن كش ورم نيدو نرشارول ب نام امروالضائ يباع ابتيننلا/ تاما نابت لال تن (1 ن2 ةس : د. ادا ل انر / 4 2 د

 5 تس . مس 7 يك ١ روس برب تعش النبأ[ طر رولا لبو ثعس لا لإ اع نرغ ماده نب ةدمبىلال بنك

 اني نيا 8 اا دربضولا باي ىف ىقش عم ات وطاف راوو مو ةنص جاهادلوم نو مايد طلبا تان نس[ ني ديد( 3و نس" اجدع اجا

 مالا هيرو ةفيلعوإ) نطدايز ني نسأ نك ثنا ناب نير قالا
 ١ 0س ,ردتؤمنم ا مارك اووف ف هركزب معد ما نت ىإ نع
 | ىدارلا لب ارمني يعج امن نا نكن بلكي لنا دن

 . نا دو نسا
 نمل ةرم يدرك ل

 ىلع عال ىف ارسل ادب

١ 

 ررب نفسو حاج يضغن ل اغاوتتماك نب
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 ميش ىحاهنم ناك اهمحلوزبخ نم ةَْْجِب تيتاوأ لاقهثا
 وفد ىلا ملت قتح نم رشف لب نبل نم لّسجيو
 نخل ينو ةغينحل لوقا زلم ذايطل نسما ضول  |ءام سا النا
 ناكد لهاا ف ملم لانس مق نايفس ناكد دبابو راطغ تال برم نع ىلا بح إب نيديعس تالسرمريحس نبيك ياما فش نم يب
 ا" لانة نسم قرسك حن ريوس تر ددنع :ؤيطعولا نل اكو دجارد اطفطو فش بي زل | ىلا زو ساط د دباب نمرلل

 ثيب ار لاقل انكلا برق ىإ نب لول ىو نع دش انش ايلول انمل اذ ةركيل انمشمم لس راملا رشف ىداحا لا ل اننا لوت هل
 دز قراه نم ليل ان اقرع نين معان اذ ةركتولا(نثدص برغملا لم مري لن ل اص الم لورلا لاس قحايحو اقيتر زج لكا سابعا

 نبا ان امم نيدحم نديم مط لص ٌيدبامص ١ فارطا لسضنر ابونا در لك ر معلا نع مريم فيلا سابعا نر
 وفود مك ابجد مدد ابيع اوعضون يضطلع مص ار اوط هت يصاب نيا ىلع مل غو ل انجب نيريوس نش سجس نك هإ ازع ةرئاز نا لامن اهد
 كيا هدرشلا لرب الا امنا لام سابع نبا نع لمص لالا ذكر لاراب ار ىلا ضمت دانيل س بع نب برش لكم ملا باكل دع
 در اب اصور ل | ىلع جيرو نيرلاب نر بانا االسم فر( بعز 7 21 رخام هرصرلا ا |لرام ءوضو الو رالا تسمام و طر الر ممر الو

 _. 95 8 ١ 5 ٠ .٠ 1 . 9 . . ٠

 للري برن ةدوم كيب ى ايدل ل ابع نبا لكل مر نا ءاطع درك ندين ع لررلا لان مب نيك نع بص ىف نير زب نع سا ناش ل ان

 مروعا اضرب مد ةرلسل | ىل | ح 1 م اهنه لكان ل١ 0 اس ار ميلع مدا لسد | لوس جيف ادراذلا تسمم امد نر صوم لاي نس ثم
 ُ .. ٠ و يب 58

 اراد ىلادانلا تشك ى اش لا نع البلو لالا زنك إلا اول امر حال ٠١) تايبطلا لكأ نمر ضرلا لجبكمل ل هلم اد تاببطملا نم باز

 عب | يب لانمي وآنس نمضي[ تابيطلرعاضوتا لاق الكا ىلا (اوطلا ازيا تلقت اشتمل ال ان مومضول ت رغد احم ازال

 لانتبيطل ا (اعطل | نم اضرا نر نمىلا بح ل ين نيكل | نم ريا ننال لاذ وهمس با نك كلر وسلا ىف ىف ]رطل اكدر سا تاب لامر للم

 يلوبتلا الار يدل ّنذاو زب اعهلا نديجا جب لابد قف ساكاطولا فل اؤاذكو اذاني درت حكم !موما ناو ئه ار جلا نم لحال ىثملا

 ءرشولاب يم ثيداعالا فد مدر ال فيك للاب مثلا ديلا لى علومد إلا ثيداعا قر رضولا نان لطم للا ىرمصر بل او ىرزنلا نع مرزاك

 دو م هيلعر سل الص ىنلاسكاون تكن هرعب رطل ١ (اوطلا ةلرب نإ تاروتلا ىف ترث اكن السنع رص نرول و وطلال وفظول ا تاب ىف ىزيزتا ىدر

 نفس لاو دها ةمرمىبا لانك ابلا ند اهيل ل افرع ٠ عبر صولا ر لبث ءوضرلا للا رمي | لسا لرسر لاقذ ةايوتلا تارتا

 تلي تا لاراب ل اف اعرف م دسم ماوطل ىلع تريلا ىلا اجاب باب فاي رعاك لا هارر بيدرتنب اسك يدع فو فلار نب ريل لثظر والا لع

 ميج هيكل لس حم ديدي مولر ا لص طلو خفر هارب اد نور 0
 را زي مارا اتريغ امثرر و رن ل اراعاي ل نفسا ارو

 منسم املا يفصل ىلع ىناداو ز رو ضضولا كل رت لحرق الص اطرملا حرس ىفف ايريزلا لاه انا تري اما ءرضر نرياض نمبر لمدرب

 2ناثوحم مارا ا زب هس از' تلاع لك اهم ١١ ار ئنصاى | ههل رب موس مساك عس نالكس أل سم ل نعم

 نبيل درك رؤل واهم وا الى !مفنس | عسل ("ميل ا تحاك! مريد لعتسك ال ىا علل يرو نصولا بحرل هي اشم رثرك 0
 م يل ويح د ةباينارتولا شت
 اارانلا يب امئروسولا منع نم سا نارا ىفاببى !هملل مر رثصإلا مشنعار ١ حن سايت اضن الم'ت اينطلانم
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 ادام اهيشس ايل

 1 ا ظ ظ ا _ ش

 لح 0

 ١ : ماد دفدا هدي وفد ثيبع نر لسيد كاانربخا لاي
 ٠١ همسلا | للتي

ت ةديزلعملاو راو ارا فهل مي
اهرضرالريلا لل والا تير داعالا ف هر ر

 ١ رمل

 ١ رماز ايرشلرداشل ريع ار امانوارر ديلا داما ن وك نإ

 ظ لضرب 0 اصلا ولان ه4

 ' ا رونا نوكد فال اكةرلصلل م !هرضرلادرلا نير م ايل راغب عرش قيل لانو عا | ثو برق
 ريا 1 9 شما املا نع -ز ماج كيري نرمالا نير مادوم خر ضر [اكددد اشو اكدر تلق ناف

 1 نادال نلاك دما درج الامل اال ضر د 00انا رام روما

 1[ ١ امال نإ كذاب
 مرسلا وجو ان كلزك بل اندبجو ئمارقلا نع مم ا

خضلاو تايادرلا نب راع يابا ادار ظ
 درا 

 / ٠١ از لاي اكيرع نب ار نسب ماا

 1 أر يرعب نع قال كر مرر
 ١ ا ري ررهسم نيريعس ل ار نخل نب لضفلا

١ 

 دقلا خا ىف قمل ب ٍ
 200000 و اررشو اناا و تل 5

 أ ورا لضرامم وو لانفلب ساب نب نع نبا لوم تول
 القص لاهل زك م ءافعنو لظرارم سل حرخ ام ءوطصولا لان مال وقري

دب ةرضاعرزيو و ويب راندا ادمدال زم اور قيل ةدراحنإ لاا ظ
 ! موكل ةويضالاتسا 

1 

لا اورو لبث نوصل نامنالا نع خرغام
 هاكافيا قت

 ِ رام دانا او عطورم

| لوسير لطي راب بو اعاد ني ان يطفلارطنناول انئاكابفدرلا لعوإ رج
 ١ أرسارب تبن يفصل ملة يلعر ير لص 

 ل

 1 | عرامانيط رشوان لاقق وطول ان لق لرب بسب ير تام ةضيرضل نال اما

 لم نازل لعيذنا لاقتسلفاس ااه جاور لك ن٠. 110 0 يدي ني ةنعض + دما ترثدا تن يبي ني تعضوفاهرعرل تيرظفور ل تنل |
0 

 0 لانا زنا هرغسصفوعار سب روز ا جس[ د شي نيل ءامرر يسد اريدعر ذو كالت ريادزلا عج ل ىثسبلا لاثدوصا لري امم اندلغر مل

 | || ةزبلانر قمر برساريسس ىلاصايرص ل 1 بر يسلق بو نكي كراصنالارعسنب ييرابكا نضررأ |
 هلا منيف ننانولا عرج صاب لئاباز لاول بر افعضلا رز اء رق ىارلا نم

 ]| ب
 ٍ ١ ١ مب مر | ام ربع اك ارلا ان |

ا لا دامب سب نال لاثد ثيرولا بلا قدرصنسابا |
 ظ 1 ب طنا بيطأ

ار ميت فكر بانو دل
 الهر لوا: ثو

 'ش ا ِك 37 6 اأو را نشل ل هر يع

 نام ينو لأ ةلسر# لل انمبيرئاكعرنم هل سل رمل جل : ١
 ل (١

 داير نا ملام اب نر بيذبت] ١
 ظ 2 !لاكرحن رت لس زا ومار راملا تسع اره مريض زم

نو عراف رضوا سابك باد تباطؤ ضير
 #1 يلامس كرف كلون لاك دوام ي

كر .. ل ناد” رساع نكياربع ووو نع وذم 1
 لاىب ١ نك 

كعم رش املا عي و قف ح ث ن العا ثسرم مراخس قف عير(
 هر زم اف ا

. 
 نإ العلا, اهلا رع نبدي املا نغ هرم فورس بريف نب

 نر نانا بدا نيرا نريحا نع لإ بكف تا 514 الص قو ريدي لضم رثمام مد نع لكا هنا مجسم 9 | وم ايك امل مرر |

 ” عيد ب رثمفك نررين نروعاريوس ىلا نعد | نير نمسح ىلا نعى لارمم لأ |
 ا درم او معن ميد ا ١

 اره نرناربف ناوي نارره لربك نر هر فم> نك امم | خرم

 ارك ىإ نير نبل جما نغ اظن نأ اوروةفض أ |
 قلايثاعلا نع ىراضنالا ىف ايلاررك برد ولا اظن ارخ و : ةنغيطع ىلع مب اررإ نب قك نرخ ف

رالا فسد نيد نحال نع تنل! نب ن اعلا
نير نب ليثك) كل ولعب نب كب | نب برقول نيل عملا منع ق

 نب نونا ركل 

 ظ دنا ال م طلسم ليس د لانا ىذا وسال نير ا ان :فيلصولا ازلب فاو .ف (عا ةفينعلا نع ميار |

ي م لص مت يي لما ابئاعرز ذم مهنا شر
ب نب بلاط ا نع رس: وسخ ياضرغا معو ثدح

 | 0ك مرج لا نع فس ر

ألا ىف محا نمر (ءال امصرخاو زيبا ىلا نع اريشسلا نسحب نير دركاملا لياورو رص نك ىف !اركاتد دولا نضال رج
 ةفبط ىلا نعد اور ثران

ذ نحل ىلا نيا او لع سنع و اب نتلاربع نع
ث نب نحل اررع نكرم ةرمد لبر نك ىلا نو اور

 دات ادها لمت شن نإ و ار

 ذنب كار فيرا هلم منن يبعر شر انالل نيت
 ١ مدام نيريسرشاع عتود نانا لام لقد

 دسم < ب

 ايما هيل

ان اراز ملك يلع ا لص /لروسر ىلع ل فر لى |:
اطر أ اوم 272 ا ن لمع زم لك ناكر شم ين 

 نار اوم ىلإ نب ح اص نكو رسم زيك ني 

عم اعافإ| نر يلادبع دج نثد اورد هيلا نعبر نب ب نك ن غن ١
 |صراادبك سو واو نك ”فيطرلااززم !ه1مق ف مكرما ”ؤربص مل ن

ك "طخ: الا وزخا ضو ىلا ديري لن تار وشاح نإ ميسيلع ميد ا لمن نعي يرزلا ردسي .٠نكل بص شي نغ
 ولا لزم هر فري

4 
فيعلا نيذز منكر راربع نيربحا نعنحلا نري ير عننا

 يع ناب سابا ندا نالاع اني هاد. ة
 | لوسر لع غد لاه |, هر ”فمطعى ا نغأ ١ لصرلل ١ ضمنم ميرؤك ضع امباعد ممن ىرشمجل ءدتاتمكيلع سد ٠ انا ارو ضر مدي م ١
نير نوري يطل نيج ضفاف مرتاد جن لالا ددواد نب رادع نعلن لضرقملا هارد كاك فيض ىلا نكئسب |||

 ش6 را( لس نيرا 

 فهلا نسم نير نيم نيل نعل ْ
وو هبا اد نرلا ع اليكي مد دعس نب لي كسلا ذاب فيل

 : ادد د

فشل لع ىث او ر لرع فار! نئرعس نب ليبررم نعى ارلا طعتالا نعن اغدلا نيرمصل اربع نع نم س يع نيب لا يعن رمي |
 | (ةيافا ي

 ا «اانلا تسمام ناسلالا فذ ةنسع )! | وككدولاد اكمل اد لوب اواذلاك خريم نع

 مح
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 زيث ا ١ 00" ةحي 6 ١ د هل ' ظ ع

 ىردخل ارنيعشس ىلإ نع ناد از نب نمحتت ريعان: سحلاز
 ف ه0 هص 6 ٠١ ص الأ 0 : 3

 ”هلسو لاو. نلع هلل طعمزو للوسر لقبر حخ د لا
 ا ماو ا سس بولا

 0 نبال اد ادا بصل مر لص يكرر راب ار ثعو مهر ت اذ امييلط لضو ملص كداص ا نط اب لسور شمام
 ” تي هد ناي ما اطالا نيجسملا نب نييك نه اورو
 +. .( دن ني ابا يطع بر رج د يسافو نعود تيد كرش رب يان يلد لجن !لوملا طر لانك زل اروسمل
 نارام نيو داو نع يطع ىلا نئاكز درملا دريم هذ نرى نع ”لي ىلإ نر نعربصا نيدابحزم ىر فحلازيحا نك لا بانك تلات
 17 ادبع نه ةعيبط ىلا نع مبا نبك نرثي ] نير نب لج, نعراطعلا ند راب نيدججا رع كو ردد اكردئلاديبسام الل ليجعل
 اكرر لإ نقف رنا ابج اربع نيكو يل نعو رذسم يف لاو رس نر ربعرلا هعرغار ىرزيل ادعس ىلإ نئل يعش اد نإ
ير نب ادا نارنارن نب نما رخو لعب لا جشم افلم انى قرير طم | نك

 داق دا دادداد نب نتيلاربعردان جرا ريعيدو زر دار 

 ظ س ارث راثالا رشم نمطققسروس نبل يصرسوا ليبعر  ن لزب نم

 نانا مد لب“ نيرمص ا نع نا ارز نب نترادبع الإ ناسللا فاد ليج ال »بي ذبنلا ىف هرها لولا ناذ اذ نب لاربع ون لس
 رامال ا ملادبط نبا لااا تتسارع زضولا لين اص ىلا نعاكور ىرامال رايز نينا دبع كلكم لد اميجارد يلم ناد
 رو ا عضايا بحاص مركزي 1 ةفينع ىلإ يورو نكمالر ان اه ىرارلا ناصر فاشم لوالد عما ع اجرد ىرر دك حلا لمربي

 ذب نيدذاد بابلال لذ نع ام لو خاشلا نم نيمعمتلد مما خرب نم بالكم زمني نير اديعو فرم او ةادرل امر, نبني
 ا الار مد ريدر اداب فعض القي لإ نب ار كرابملا نبا نع ىدر طلبا جرب نبا عسير ان ىر حبلا لامن اهسول ا اطل ىلا نر

 2 ديدس ىلإ نيل بكس نع نسرلاربع نير وار الشم تنل ىف لاو لنيك ل د تلث مارش اسما هزب ىف اضل :فيطع ىلإ (مالا نوب اد ريو يطع لا

 داورلا نحب غدإ اورو !ادش ا ءدجاكر اكدزالا ءؤعض نييتن بن ايفس نع لطساول نيل اربع نوار ؟للم ناسلل قد م اردتم فطر

 زيحح صراررلا مولا بارصلا اور عقد ازكوارلا نحنا ىور عج نب من نرفع ةرجرت ف نينا نم فلم ىف طنايا لاث ل قصل ابر مثملا لاول
 دارؤلا نعد كارسلا فور نع هرب نع ممن زص خيرر لقسفلا رار لولا ملل نم 2كم فرصا سبا نعمل طملا ع نب ساجلا نب مث | ”

 ظ ١١ لاعلان اثنا (امت عصف لاير ناسللا نم نكلا باب نهانلؤكو يف اكس نى وهوعا ل رب نلسلا نب ىئولو لاكن مح | واهس ”فيطولا

 | سيف اككم طاشللب ابن لاقريعس ا كرري م نكيادج رز ادا نييراررع نار ليبعر شرم ارقسنسلا فنا تنرعرت غارمس ىلا نع لس[
 | كدررهسالا نردد اكس ا صر ّسادبفنيرب اهو تاني عم رملا ال وم ىراصفالا لاثد يراناف كلذ كاك راكبا هركذ ىلتح اريهسرلاريس نبا

 تلوم 'ريباسم ا مم ىف فيي ىلإ مالا نع اكد يومن اد اب عضال نلا ني كا, دنع ىدرد الكان يرض نافل ارعس نب يكو سر ىلا نيا

 ندري نيعل امل نمو بو فيكادلغ :نفينع لا (مالا نفاد نيو مد ل للم بدقبلا فا لع نيتلاردل ءايل) نوري رعسوبارعس نيريطر سي برس .

 ددفيل ةفيلصولا عون يرادبك نو اودا نازاز نيرا يف عر روس | نكي ناز ليتم ةروكذملا ثمريل ١ اشيل ا ودربد مند ىطر ةباجشلا

 روسولا روس ب لس بمزريلا ىقانداحلا لان بن لا لمس علال لو مترو تايفولا ئيناو لع تكل كم نع كدب مالا متل :طساو (مالا ني

 نب يكد رباجدرك نباد سا نباو ةدغاس نب معد ىلع نب نسكأو ريس لا ةريرس ادع ارى اد تبان يي نكد رراصت الالم د إيلا

 ددشار نب لوو نام نبك انتل نع ص تالامد بد" نب درارإلا يي زيد فيبلغ نطو زن ع لب ة رامد دايزلارل ار نك ني ار كراصت ناريس

 ال دالاس انا بس ىلا نبا ن'لررابث ريب لاند قب نيل لاوندع اكل ١ تل اسرع رش ل 3 ةرب لب ت ار مرا لع ىدررو ريد *ام

 ل كلان نم سرربلا ذر عملاب لع ان رما جم عكر قفلردس نبل بع ش ناك نيصص نين ايفست دق يسملا نبا لاثر مايد لير

 لاتئادع لولارشل مل ل رقي نامطعب ملل عرلا ىلار اع اذ نرفاكارف اكن حم اهرئئاصار ثم نير ريل معارعا كل نابؤس نعرغأ عفوت لاو هرم

 يك تعم لن يدرج لام سرع بدي فهض ةرم لانو لش لالا الع نمر يصر شد ابازكى ضايدلارباجو ناك افا لاه ضرعنم محرم نيدم نر
 لير نب ئيريو باذكلا لبا نث ث ركل ير نثبجتلا يكل اث' لرسم نع ثديدعاو لاهنت يرش ثيسرع ثيكن كثب لعر لاز”ىل اذ ناطقا

 ( يل اند | ”يغتلا ىلع ابلار ر ب عتكزبل» ثسداعا ل حامحاد طلت | قح قلو نباوشل زيها د كثبان ئريز نع كرر امرت ائسن كرس ْن | ل نر

 ىف اكل ارئاعى ا مل ا! داير نب نصرلاربك سول ىاراننأ ىف سم م, لو ضرلا باب فره عسع 1>”ضرقم لا بحاص مركزي مطور نم ردا | هم

 ا! ب اى | هم ارمهرعل لامتىرماتياد

 ' |] ةفيطولا دع كدر نيكد ماتا نجم ةئس تاء ان ن اًرييلا نال نم هام جارد نلع

 دب نيد وار مث تئارراثلا تسمام /رئهولا ىف ثيرح ا ىررؤلاريعس ا نيل مك نع ْنصلا ربع نيد رار نع :نفيطعرل ١ نسون ىار اان هسع

 2 ربان يك“ (لاعر نم اسيا ىرزك اريعس ىف | نم ضر لأربع: لساكل ارامل ا ىلع ن ارتب فيكن ازئازن باولو اي نب نرلارسعو نمير

 للا راش ب نادر ب نحرلاربع د الوب ىدع د ىرقمل نيج لاهر نب تجر باك نع اعاالع ىن المو طول ل إب حرج د١ صخر ا
 نكس فورمسا نب نقولا بتانم نم اسلم لوهد بيتل نما ف اىروثلاد شع كدر ى رذكلا نا اذ عك د ريورو نا اكددال نين
 ظ بربرن نرانلا لعاطلتخ امن باب نع. ىردرلا ىزازيل نر قاس
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 . تسلا وسم سس ١ هس سس ساما 0172101 كانا 1+. كل ٠ عم هدم حم

 هع كيب «هابس هيي وس ميسا بسم خب

 ارامي 3 تابح ب ار يباع نم | حرش تي 1

 كايصإ ثيدع اهلصاكد د ىذلا علا نإ ل . 0 '
 ا ' 0 اهل فرضلا له نإ | خرب 636 نع ا 1 1110 را جام

 ليئيرشللاينيملا نبل مقر هنا يوم نب نع ل” ا ناك باب ف رباني الاد ا ليبيرش ناك مالا 17 حاب
 هر لضر د ا لوس تاج نر برر . وينر فساد كلكم داب لائم ار فعل ومدرعسانب لبس كرب ل ابي
 ّْ 5 1 ب هده اس لب موف نضرع اهم ىف د رم ا فكل ايل ثيم اردد تلف: يبي, لاو سس هنا نمثلا
 "01 (0الا نمد يما كارب نيرا غي يذبل رو تما شعرس رم ةفالضف لاقي د مم

 وسعي رو فيفا هانم هادو كدريكيواصااثم ناك جا ل عب نير اىدر ثسرحلاد ٌمازلل ااركاد ضرضلل ايدل 700 1 ' اد
 اىر اههضعل نط نعرسألا ىلا 000 م ا اا سو واب نيد ينس تف دنم تحمل نادم نيريعس يدرك نير وع نثد ل رئادزلا
 7 : ارفق 175 ل 1 يدهم ا" لاندس اانئان حالا سرج ازيرع اصر اثزلا ىلاعم حرش ىراولل زيزاك | لاو ها د لعزل دعنا رديت كس رت !نبال اب لو لصف ماوه ,راصلا ترطحر ثمار(: 0 فاس يدر هني اسر 2 01 نيا 0 رريبلا ل للا هاد داوي ملر لص ملم ضمت ةرلصلا كرطتر لكان اش عارر دل ا انمرقن كرر اديس ىل ال ارئاع مثير يلع

 000 دب( يندم مان مك ةاش ان دنع لكا مم جسيم ردو لضم لوسي نر از تلات نبت فك رئلاربهس ل يدب
 0 15 لامار زك ىف راجل نياو هيص ىذا هارر بيز نب ٌسارط ثءررم موترك رانا_دم اماوُضولا د (اهطل ارعل

 م كاك /د ل قرم". رولر اوضولاراقفلا ضل لئن اهلا ىلا نغسل ل قبلا لائم ا روضو ارش رهن اذلك هاند هيرب لضر اذا
 ظ زل مل نا ءادتيباا امص شا زئبلو ةداع ةاذن نعول ال عرضوا اليو نال يلا لسحر وفصول ابوارملاو دياب عار يلا ىف لاثإو هما ممول عنو

 رمل ابجي ولان دعا كلذ مهلا امر التم ىرايطلا لاروع اراذلار تسمم وصول از[ اند ا لضنياوط لك د !ئرراز م وريؤل نيل ظ

 ا نا لل نربططدع ديلا لس مسيطر كسلا هدرا ىف ا موضولا نك ن زبد ثا كاك ىف يللا نم ناكر كلذ نسئسشمركإ ةردصلل |

 || ثيداعان امرت مجرب اطخما عد !لقو ىرابلا عفو ماهر اواذن تاياررلا در ورث فيكن نسل ءايحا ى اكو امتملا الغ يئدإملا| |
 ةرلعلا موو الاطعض دريم سيلع ل لص نلوسر ملك ءوطولان | نمد همم: اظذاحلا ىو من ف( فمض انا ما ب اسال له توم لا
 رانا لمد ميف رعا لص مل رث هلس رد اب قفكال ارجل وبلا ذل لل نالس ثري ل مجر نال ثيدح و سارع ثسوعدز احنا ثسرع هدب فيك عا

 كر رم الاططان اكم رغد ىذنرتلاد ُقاضلاودادولاد اكوام داور ىزلار سدا ريغ نيرباص ثيم كلر ىف يرش اور اشلا نسم |. لك ضقت
 دا ملام نريل ل رم ىزلاروفهإلاب مر يئو تباثن بيزو ئلط ىلاو بالإ ى اد رس با تايارر ل عج ارلا هوفول سن ارث اور اذ |تسم اه ضولا

 | اور ةعوئرملا ثسداص الا نمسداسسل ارب درماملا ىلع نك الكلعشل | يكرعلا ضر اوما مره د لع ال | موج رفطولا ثيمد اع 5 وقب لال رس الا طقس ب امل ابأ |
 رف ادبع نبركو سابع نبا نككو ر ىرهنر وسل اهنا رو اسم ب يريشسذ ليم ىف انذاحلا لاق ارواسم نب نيس ف نك طن ف مطعولا لا
 له زيشمن يده نبا نككرورلا ئيران ف دطس ار نكسب! لاقتيدو قر طنل لزم نور عموم لب تدر وسيم فسكل ار:نفيطرلا ثق ىدر لوما
 نع في ىل | نو يرث نب نحل نكنورمملا عاج نيج نيرط نم شر عر لس هس ابعنبا نع نبادرو نحلرلا عابس نمومد دعا حن ىتساورو أم
 رم اللا ىررر فيعمل فال ين اظوثدا بلاس نحن انة بزبروميع نصح طخ ف قدد ةلمولا وكيس وربك وعسس م يس
 راع نك ثيللا ناب نموقميدلا عررخار ىرول نرسل اريبعر كى ا نير ابك عاكد روربمت ل يريدع نس اربعر ثاطرا ناكر عر ىرشملا نسخ

 النسا ن |سالا اهب ريم لا لكل رقد زيزولار جنب تت /روا م نب بسم لاقي طساد لا نئ ل عر نعى رمتلا ير ار نع ء لس لا نأ |
 يشن فاكراكبلا |رركذ ةيادر نراكملا ىلا نس مك ا دبع شيلا نعى درر فاعنرسل (.ةيصعم ف عاطي نارعال نيلر مكلوسررون الوسر لس الو م انكر عل
 لأبعد اهرجب ىر بلا يفرك ملد اضرب مو لض م الد ارت لك ماكر يلع |قسونلا ىو ربي نباوبمد ئاللار بدع ناريدع ندا ريع نخرواسم نب

 ب دييشمال اق نمل ىراخب اغير اننع القذ خحاشملا بإب نم كككم ىف رض ورك طش تبا تاهسلا نع ثلا ا ةقبطلا فن اجب اهركذ و ناعأ |
 نامي ]تنال ندرث »امداد نيون نال كليجا رار قل ف ترق دح اصطحاب بالا ب ل فعال مال| نادرو اشم ىف اقررداسملا نبأ |:
 (ةنالا فصلا ىلع ىتارل اور اه اون :تمداع نع يفز ربا ربو نري لرجال ايد [ن يحزن ني بيمرع فضول ع شرئ اهل |'
 !!الربجل سر عم ايل | ىف هعل ,سدامألا بامملا هازغد اذظو عياجلا ءرلو عس »سة لهنا ررضو لسى ١ ندع مرش دن إيرب هعأ |
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 عم. بسس امانا هتموت سيخ سو 3ءتةلس دة ومع _دسع“""“

 و2 هج



 ”فيذحول!انربخأ لاق
 نسور فانشم الاوت رعد ثمر لص نتكئم رطل مسي لد ضيفا نإ فال فشل نم يقر
 0 نئاكدد د لبا نم ةاطرإ ثريزرت ردكم بيزا ىلإ لع ىرازؤناوم ةاطرا نباكرع لدت هلع سن مرسال د انا

 نورمان تلاشي الزمام يزور لارج ري طا
 00 ولاد سبع نور نع ءاطرا نيئرمت ئطنرارزإ تلق ىلاوربلا لاث» تاقشا ىف ن ايحئباهركرو شل ا لبا نم لالا ةقنطلا

 نو امعل اند زرعلاربع نبدي لت نم ةرصبلاا ىلع ايل ادة اطرا نبىرع مرن' (49ر رسم قتل ايد امارخ
 قبطي ةاطرا ان قرع تحمروصمع

 همم داما نابح نبا لال ةاطرا نياكرع بلبملا نمر يزب نب تداوم لن( ا.رمر ةخسوفم لد فيدل اذ اناا تح انطنلل حج ناارم اخ

 قل ابحاص هرلزي مروعا ئانعضو لقحلارو ارز نعرخ نين غخجرلاه نعرببا نعئرارلا ثعشمالا نب :اطرا نياكرن ابإ ليلا كدرب

 كسلدوسإلا ىرمبلاراري نك ىلإ نور ندتسلا لامر نم بيزنتلا نمت ينص يسن اولا تركو لا ىرهبلا نحال ول 0ك
 بلو حثلاعر:ولطو ايل كار بفن اكو ىزنلا يراد اش درع ذ لضم انقل نيل ل رعصنب!لاثتلم 6 لرمةريثم او راصنالا

 لامع نير لاند بيزبنلا نمال مص ىف كرك ضع ني نار ريالا نع رثكولخ نقد زد اهمرمتف ناسا اود از نب جر

 نيفصض علو و سورتي | تاق ىف نابحزبا لام اجي يبجاعيصن علا ثكاكسانارب ا ارهاق احذر اهل اضادم و نم

 1| ستاك ىملار تري نإ لامي ار ديكو مهما ةرمعملا لبا عون نم ن ايو سجين ام ايبا نر شعر ةئام كرر

 ليال نادوينعربا ن كت رمدزعرادج يكد بانمو لئاضقو خس مرمر صرخ نباومد ىلا كلر سلا ريغ طب لاثو بر يلع نب ادار
 اة وركتن قلبكم لاسا تلرو ١ ل انو طعس او ندرب ةفينصرلا اهب كررت كالا نس نشكو نين نيا ىرع ترمزدع ن كاك نس

 (ليئد ءبالئالإ دزلكو لاد ىرسزلا لاثءب د يلا مل اهنلرت ول «/ فرز يوما زمر املا .ؤيسل عر عما انه ومنا حمايا 1 امرنا لون هل

 6 بيمزسبلا ل[ ىو جد ةنتسملا قالا لاجررانم فطار بع نيرك مؤ لشمس برج اليزب اك عار اد امال ناكرن كين له الد

 رفا نبار سابع بار كلي نبا نكرر ريناب سيل ريك إنو فلا سل ادبع نب قطو خام ةفاووب لان ىرصبم ار ديرما زل ورم نإ
 ر ةراسد هب, ٠نايلسو ىف انبلا تب يرث د مكرر ىبكإلا معمل سوشي قطا لا ةدرعو قرزجد ىرهملا نحل غل اصلا عار ىلار وشن

 م“ نم ناسف نم نيل تنردال اق اييرص نير يئرملا نبا لاث نارولارطمد يح نير عمب نر اديع نيدوسر لوتالا م د لاطقلا بلا
 تا ابشن ناكر ابرما ام دهن ن اكروس نبا لاو نرما دقن تعرزرلا لانو ول فاضل ام نيد نع لاازثرر ابل نب القني فم نيد ريغ

 لاو مييفو ىذإب الكناردلو بار ممل نب اراكر ايلا لال ايد تلت ل دالاروس نبا جرو (| دز حس ثا هربك ديرما نبال اكو )٠١( م

 وكلا باماركم ن اي يوطلاديمجل اند رجس سلا ريعرلاررمد الضانارباع ناك بكسر يلردلا لالب نمور بيس ارك نكرر توا ىف نامحزبا

 لريركن اكد قل انكر لج لانو لسرعدذ ىلإ نهري در هبا نع صولا نب لا ةرذملا نم عجل نيم نب يك دش[ نم لان
 خس رع ناموا تمس نب | "فيصل امتنع نع اكو ىيئاليخاي نطل ار ومس وسو تنل ردذ ت المنا نا "درجت ليف تبعا نا ملكلا نمركأي

 ثدص نسريبكلا ار يطلا هارد يفص ثيرمو لسهإلا لغد لت حلاك ,رد تصالكلا ةرابف لفن ىف م روم لرحاصاصست تم انقرهنا رهو رو

 اهنا نر يرسررهاع ماو ”يبا نيورمبر لك ا [مد خخ ار ىل و وعم نيو ةيرب ولاد دباج نعبابلا ىل و عدم نادزلا عجن خشن من لك اا ىلإ

 سلرو تاقثرل اجر دريك (١ قار طلا درج ١و اور بحس نب ةريؤلل نغد تاقد مسا لابجرر رثعر ازملار لشلول ارم ءارر نا اللص ىزير دعا كل ممد

 بدهن عبار نكرر يبللا رطل ٠ اور مانا ىإإ نر قعارلا ءارر يداوم نغر لثلرلا مور لعررازبلاو لحلول جاررركى اد ث اون ابر ورح وارر

 لبنبا نحن نمو ىئاريطل ٠٠ ادري لبح نياوم نمد ايلا ف/رطلا ءارر لس نرد نر اضيلار يكل ف فرط عار ىلع نب نسما نم ان نر طلا اد

 نعد ت اقل ل ارد ريكا ىف ىلاريطلار لو اهارر ىب تس خرغم نكد رازلار لحال او رص وال شل اع نر لشلرلا رج | هاو «ءرط ان نع نحل

 مس | يف لارطلا هاد دب 10182 0-0 الر اعردرعب ا ىف ىلرطل اورمحا هور ربطت مما نع تاون اجر حاد يعلو | 0 ادرربزلا ثنب دكار

 امرنا عج ركارب ايلا ل |إرطل اءادر مياس ني ةدرميكلا ل رطل :] در مارح تور كر ف ارططل ٠و ورسم ما نحب نون رمل اهروطسدال ا

 يللا تفصال لع ابل | د ) زل بلطم اربع تنم ديف و ثا: بلاط نبلد نكسلا نيد زي تغرم مار روع نيد نيرا نم
 ثري ارننتس د ال ابر املا رسما ل كا نضع وطوال ى 1 ههنا ا: تدرج يملا ل لل عسب م نريد ارد تسل ]بالا ندع صو ثغ 0

 1 ام االاىلادرزعد اغلم عضاينا ىف رك حمم رب فس ىلا دا هس |!باسلاىف ةدراولا تاياررلاب ثار

 50ةمصمصعم الناأأط 05م



 : سرب ب عمورجق يعش ىف سبأ |

 "6 0 ع دم م هوم سس حا وم تع

 بن وعنا نم تفند وق لأ ٠س تقلا اصر 6 داو ع عع مب ابو

 0 اكل م لا ةرابشتل سنة ثاغاباو يقل تنفوز يرشح عسر فال تين
 لاا ذو لضفلار علقلار عرفلا رد رافلا م دين اترفلا رانا لف نرثلا :

 ام نال ال ثنا ب رديف فش لا ثلا روز !

 راب ريل لاند اك قر رنا مت ظ طرت فرص ىلا
 ' مناد عدوان م سنا تظل دبا بيق ل ربو اطدارنم نيكررت هلع[ | ا

 ش رزم بزتلا لاف الاثو اذ تاس - د مالو كرا اوي اقي دربال كيرا نر ْ يا وعلا نزلا نزلا وب لور صوب ير ين اداععدا نايس تورد نركز يلد |
 ١ زارفسلاو جشم اد ةاطا نبا ةناجتد كا ندد عد معرفو ىرل دز مب سابال ادرار بر اه ذ اع ا ىرعنب|ل امان نر سيل نعم ظ

 / |/ نان ةناذثوإادد اين يرعا رابغ د ثايف نصفحر ىخ ب حلاس ني 1 | نيمار نمرسا ريس اديك لاق ميرئع» صوتال اولاد ن اهل برس اريد ةدينر ني لاه ةدجامإ ادرج اي دما ل
 أ | ظ مر ل قر دور يدلل نا لد نيش ةرل يشرب نا نع لا ا ل ند سل نين نجس يا '

 رع بإب لعل افاد ورع ضرس نعى رب داك شراما لع عل ياو بر تفل ىوكق طنز لانو تال درضريفف غزو | لان تنيدض ل الا ا
: 

 بعاد 7 نكي 2 لالا داع نبا اقر سيرغي يعم نب مال عراب بج تامر لاتد قل أ | ظ
 ةناا لاو رقما

 1 هم ردم ارد د ثركا نيلوم ةلجبد هارناطئاسلا هر للا نفاكدردتددشألا تاج م مالا ءاشم بؤر نسر اذاكر تلا || |

 || اوبال ةلضن نيام سا لوكا نك ةدجادلا لاينر اليم يذلا لنا لهل فندم للقول رج انا قست

 نارا ا يكر «كبر بي هن ىد رادع ١ نا ملعل ل يجرم |نب ى' اداه ١ ثراح ا نشد اربع نب يكو بري نعد زان اب ابريسلا فو وهم نبا اكرر
 ا |( ني نبا نع اكريمملا لاق را لاثدر كس ثسدعر طك زرت ةرعملا نه يلع ا خشم انوا نم تمار اجلا يحل لق ع :

 6 ١ هيي اري دصار ىلإ ثيرم فوعدفيل ليم نييك دم اطيلا ل ااد لربك زيا لا كسر الوم وازبلع طر طل انمار ا نت |

 نا 11 ورب األ ا رع ىذا بالا ازد ل عوار هدو در لؤط قارا رواش انلالاث[ من نبا ران كا ظ
 مو / مام رلا ليفحن رمح لاق يفعل ل مد تر لبا لام ةعاب يما لإ لل بير دخلا ١
 أ رررارإ لاهي نمس ار كيرصر ئدمربالا يكرظ ذر ميما ني كل قد نوال يكن ضاكدراك لاب كد لن ب يما يتم أ

 را نام لعمل | لص سل ا لوس لاث ل اكرويس ٠ نب ا نحر جام لانمي ا نص ومالا كدرد لارتفالا ناري ف تل دهام نادال أ
 | عل رثرعمول ارث عقر ىف اكرر قل ارد ىبتلإكر رن اربع نيكد بولا ز عاد رد ابو ب بتلا موتنا يب جت رثئا را رفغن بي '

 ا ل رتل دلال ان )ولع نط رلار ىدع ن نياررص اد ىذيزتلال اذ 0 ال ىف اكتفيت نار ل ابحث ما بيو رام ىلع دقق بادب
 | انا ةركولا انيرع_عياسم ف د لا لان اصر , نصدر لا لال رن هلس | للان ضر قم نم عطاره ى | نمسا ضباب خرم اكضافلا ندرألا || ظ
 ءلا | لأ يشل ىك ثاصلا ناري روتس* ن اروع تيس نم ارت فل رررعس نا نا م ( لبا نع ةريفمر ناهي وشو رج نك نعش ان لاثريلول ولا ِ

 / ِ <« 1 بير ا ا يل روس يشل أدل ايف قلع ثس ١

 ] كدر قط تضرر اعادت عا دا لق ِ
 0 ارا تارك م زد اميف ورعسم نبا تي نم صعق نأ بار راق دوس مواد مل دياصا قالا لشع نا لم زاب ةرلسلا انضم |

 ل روس ناين تجرد اان دنرا نمددصتت ءابةر ايما ئازع عمال فلق تادف قدازنانا لاما نوال سدرا ||
 أ |[ اهدا ادرابا سيمالر ةرلصلاى ل ثق رولا نامل لصوت ناووعسم نبا ني !ءاطوركاو ورا عج فو سارا لع لمس ا كري مث” ]الا محنوسم ننكر ىذا تما لكاب رضوا هقن عر لد مام مهوعسم با تيا تمل تيم :ناتمابانزانا ن6 9 اىرهعلا نعال قلع تيم ||

 َض الئرهطم ثروت لاف اوم ص 00 مي ريد ص لودي لينك نيب يس يعزك روان توون ارد
 ملكي ىمسللبلا بابل يفاب ايوياكزلادج ا نك هلل زيوس هلل از لال سأل عمل “ 1” ال نااعا هعررب ابد وس ريم هس ٠ بسناب و : "كب مزج ام ول اراك | هسعل رب نأ لع جسر ب ىف ىطم نس ا : 1و شا ضروس زيدا رب نك اع ,رعج او ىهتلا نم ا” ( هرم اوف ىف. برس ب ملط لوم ت دعي م اسس لد "رأاعط نلكار مدس
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 ده

 - هم ياس هل هع يهمل ع 2 ١ سال سما

 جر هتف تاهضوف ىلا ىف تناك يد ام نمحرلا لب با
 حو مسو أايئلسفك يىبادب لع يصر ءاملا نمبرشو
 ةيدسوربأ نم ع .وضواْنش لاقف سيدي للبب مهعارذد
 ووضولاب سانا[ نخان هيرو ةفيزح ب لوقو و نمحم لآ

 سؤ ريغ نم ناكأد!نجسملاف

2 [ 
 ظ وو ورع و

 لت اياورما زم فام ىلع خفل ملورظل لو راعمو ارك تير سيزون الجم: لاثو نايزلاد ابا نمرمالا تاير ف اذا نرمي ضار ل افا فايع ر روض رولان رغم ةرعم ب[ عل للا 0 2
 لوفر كت يعد مزما ليمم نم نرد لبا كيدص لول يال يدرك نس بالف تيا ابا مرد يقرأ 0 كيلو زغلا و نول با 0 ب, -لغئرمو اغلخلا| نمر الا مرح ا ل كلذ ف مشا موك لب الا "نوب موت قرفو ليم دام انفك لا
 تورك زف لالا مول نمروطول لن كلن لات ىن اك ريكد بالامل رانا تس امد رلى قا ادا ل

 لا 1 ا ة”سو لالا مبكر كا ىف ' مرا كلزلو' ملا هيل زل ىف ءر نضر ال ن اكان ارس اريك لك ف اهنا كلذ لع را : ْغ دنع نتف ْ طاف ل لو نم يشم اههاكك ا ىف قرتفتال نادامدوك ةر ايو اهبل اهني ل دارس( او لب الا اني دق انافر طنا نيرط ياما رد املا
 نم اكدر لص شم ىورنلا لان تلاافدعا ( بع ضو: مد وص //نالا رن لب اطل نيرا ةرعا ان لم لاح از لد لعل مر دبحو فسر ل اد غيم لإ! لوثر من لالا يس 0 هرعت 1" رسل ) رع لل )"و ادرك ١
 لريينم نيرهال زها ن رباح ثمر ثرى للون نء ويم ١ ب اهم ارث ل الم ىلع مبا ناكن اد 28 قا بيتزا زبد لبالا مث رشا ب
 نوكذبكت لقوم ماعلا لع مدغم صاؤلار صاخل بالا مول نما وفعولا ثبدمد (أع ثيسدعل ا: 38 رانلا تسماهب در ثمولا كرت م يلع سلام ما
 تاصتالا جارت الزفت ال نيس اها طوارتشماب لوقلا ىلع راما اي يالا كلذ ليم كدا نينا نإ امظناالا
 هلت رماها و يلع عمر اني ١ ملا (أول ا لع مدقم صايل الف لرعالا قرا اك مريد نزيل ايي 8 نوقع ليا تال

 هزب نقر جاصرببا نب در اطحلاو ريرتلا عش ف نق هدانا اكن اعمر اظن فن نلوم لع ار كلا م نقارم رك نفل لون ظ
 ىررنلا ل رت نعابت ب اعا كن انوار ىلا نرش ر د لزب نم اللص عجارداكر اهبا نم ةوكرلا بارلا رشف اكد اهلا ة رى :لمسملا
 لاكد ىرخا مسمر وعسل نا لعن ن مدحت ملا طنتسم زل اس ابا فس / ليصفملاب نك: نغم ليلا ىلا ل الدش ةرعات ا درالزم |
 تاور ثيركا ينك طق اراوث ا نم نول مما لاق رجم لع اني ون ةريرم ابا دجو ناطر اد نرسل ادبعاني ميم ابا نكد رذقر لن كاز ارجلا يف مولا
 ئداحل ! عاصر زذملا نب لقفر هرجسملا ىف دوطعول اذا وج ولعب لرسم للا نع..ل لمص ىف ذى اكرشل لاق يمين بال ئتتنملا ىف اكريع د لاش
 وس وراي نال ؟ةازسم ليز ىف نيرب اع نب لاق ما ككزل رعاابنإلا ويلا هدي رجم ا ثنى نسر انؤم ار دل | لان“ دوم ادص | مب زول ملا زارت
 ةرصلازم حابس اهعرش | /رضضو هيدا نضر وعم نبا روم نك م تلقا ع ادب مقلم ار اهلا نع رمز طن ببكي اك نعد جسيم ببال
 راه نط سما لادم ية إرطو نكون ةراذنال لاا ةد امريبا داخل د يوغا ن اكل ب لمس انا لاقلت
 رضزعلا # ارذتر يك نمر زف لس 1١ لان ل ساي الرمح قربت ى دإلا تظن وقار ّقَفلا بنك ل حررشمو لوران انيك بال اذار
 هركيرث /ر يضر اي ربح ار شلل الازمو جرئشلا انضر تسلك | رز س ا :رترزقلو بحب اب 0 |ترزقر ةراريلا نرذع يبتسم لالا
 هرطإلا باب خيا ف لات لا ضع, نإ ات هش (م بارعلاب ما لانريد اد الصين مارك الخدج اما ىف اك ضر دل نهد لاعمال ردا
 كلذ ىف راغزل) نما نير ل اود ءونصولا كلذ ف ةيطدملا لب الاد دوضول فس ل لأ ذ نصور مد املا ليقي لعزل ىف ؤيبصول لاق بقل ا نا
 نينار دوضولا لبقلا ىف سين لان سابع نب )هان رووسم نيالا ب لوفي احا معن مب لوقيل وسم نبا ناكرعااربو ةفرعم ةر شك ث موهطد لان
 طرأ لص !لوسر نا لوقت تناك! ميعرلا ىر جتنا عن رير ملا, رشملا ثيدحل ار مرصولا فلدن ىف نيل وقل ل اكلنا ضر بلاط ىلا
 ( عيل اننر فصلا ىلع ىئالارر هان الر ري نشكل معا مشل امن | /ونضد ترك الر ةرلصلاى ا ىعي ًَ ا ضع ل قب ارمي مم
 "ذذكالا ور ٠ ةليمقلاو ةراولاو لكلا ع روب وعسم نبا ةييكه عل ,ةرممااكرد اال دنس 1! ةتضجلا هرفسإ مدارمك اك ١ هع ا ةزمب من هس

 |" فسول لاو معا عسل رن ىرتد م نسل [غرذ اد بلس هسلل م ”ةلقما ىف نااكزعا هد :» ةنضحلا نم هسل رجلا فحم سدر وحسم
 مدلل تسل ىرهمله مقل ديلا ءوصرل أعم كتف بابىا عدل !١ ر ريدم ا در ضولاراوكو الا تمام در يصولا مدعل |

 لجإ قتلا نم جيم لاو ى ند, نو دارت مك الأ دوعسم

 ل

 ١ سس 4# موإ -- -
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 ا د دج ابوحيسسلاو بع ويبي. بح سوو + مج نعل < ١ ٠ دهم سا سئس كان سل نا اكسو نا مل نا خ١ نسي دو بسس حس نم د يسلملي“ ا ورجال 2 كوس < سمس <

 0 تيا رراةو سا لل ل |

 ماشا نرد شراع قو از عسل ام لآل الث /رضإلا اي '

 رطل قد ماسفسم اش لام لم سيد هئيط ةشو عسكر اذ نيم نر ْ

 -_- ةيلعن رجس
 0 0 0 اق يد ثعام قبال مق
 . ووؤ ام وسرلا لفظ ال ثلا ىلا مجنون مالو ء. هسا اهعشلا اى شام نين نوروز ع

 / ماب لمتسا ليلا نم امو من 2 دول اريك, 0

 مي االا ئر فصول | : ناكر باهل سامر يفد سابع نيالا 10000 اهدار ين 01 لا ١ 1 هس ! ضاق ىف لعامل

 / 1 مدا اذ قك و 6 ذم ىلع ا ران زهق نايا نم بوك لذ ىل اوصل تس . ةارلا لإ

 ' | ىف ل امص كزلا لري إو رب ديولاو ةفيدعرل ار اوم خول ار سر
 1 ب : كلا حشا ثدي . وو "0 أ قيقترمر فاول ولا سو جرس نت

 , راو سرع ءرازس الار رض إل | لإ م برب 4 | ثيزع وو 14 رع را 0 دو رايب نان يميز اب ١ وو نم سلو
 ١ نا بحإ

 ل فلاماو فل بص اخ كل نر عوو لمس 0 ةداين عكر لوقوع يس ع
 !لاب

 ا

 انا يل اذان ينو وو لا 3 . مب
 أ

 'ز 4 0 ومهكرملا (لصريلا لوسر مهل ايليف
 | روز مال ناكاذا قلوس نرزوو ند -_ 0

 أ ارا راما لق نهنئ نبا حرصو مرو ايلاف ليلا (لكل  ماطولا نمرغام سلا يالا د هلو

 رووا لدتس اد يدك ليو ليقف ني اب مب لارا يمإ طق و فسم نإ نع قل وزو فاشل ل ضعوا رو 75
 ل ريا لمولانا كلذ نق باي باكي نسل نب قلو ورب للة ناك مضاف ثري خاج دانس ول

 أ مرا ىزم ا نورت نظم اهفصوّعلا لاهل | ناالوإ بز 0 ع . دا تلبث ككولزعا نعت و سنا ابان زريلا يرسل

 او عننا نع كرما . رع ناو فضول ادور تيمععملا لإ نك نإ العاقل
 2 ا تيوب ادعس الاطقم لالا هو هرعو موته الا أ ال كنه 0 1

 ران ماا لعل نفع ماظل لا كن نو يقم ل نمور ين رف طر م
 بز بساع بانو مارطاكذلا سابع يل )حرر الط ئعررنإل نحن ميشا اك

 ,لارع رب حرقه الكن م سوف وو دوز /ىللتو

 0 الضد اطع ند ع 7 م نائنداهريفلن ارزق كد عاج اوم الا فر كذا سمفلان إب لوس

 ردم يات فد راطع نير رم اود ما يشُْل ام نعراطع نبا نعرف نب

 ازنرللا ازبار يت ةدرع

 اكل للقب ولا ماو سلقلاو نان لانو ضرلا باب اتلص كر لا رخال از اشو عاجل ورك زل لان : : ها

 لإ ”ررم نه الا او صول اسك برم للا لان ءوضولا ين ار اللاس ن كديص دا عنوا مره نأ ا ركاو اف ل سمعو از امير نم سرا مر
 أمن مر نيكو ار : مافيك نما نيون ند هان ليضيف رم عصمت ويف يلو سيد اعط سانام (ىيطضم مب اربو دارك نم خر

 | دئروال باطل ٠ نيرمم رس اربع نل لرد م الر زن دص لودي جرت ضو رج عري ناك اجرا ربعنا عك دروطعو
 : اندر ركلات ضو و فعر برلإ 0 ارنا قيل ارق ابك نيديزينع مكرر مكتمل .ترلصوم ين جرم اواو نرلا

 "ل كرت ورا نال ذي تلت ثمل سو ابدا مع ثير الا زورو ترص ل دف عج مكان رش مرصول المل هر لصوبل

 2 ظ ا | للر نن كلو نك شر مى بضرب ممل ! ليلك كو ىف ءونصو : لولو اول مع از اجعل كصوت مك ميادم فلاق ماي
 ْ 10 راريقىلانايع انيك م مامن در مرام / نواوقل شهلا بانا مر نملازيجتاب رر ار اثلا كيت دكر لك ةولصنإٍ ينسف جر
 1 يا ملا نا مكر ال تكركردالا سيلين د انطحر وطول لك لاطعول حلاو الاد طاكماو قولا, زشم قل و الام نيا
 ' مبلل نإ ث رهن ب رثرا ءهرص ب صار يصب ةيرئواراثدا تعدالعر م ارا نو لاو سرلار قازلاو طائملا اذ يدرج

 يع ع باصاازا 0 ب ل ك0
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1 
 لع ناشف ير تمد ناكر نع ان ان كك نر تام ءرلا نمووطرلا باي السم اطرملا فري (انالا لام ازا لال رت ل ْ 8

 يس ا! خدر ل اة لان ليها مو نعي بيلا ني ريس أر ناديبخننيزثد اربع نيريز نم كلم ازرخ لسا لع سن عر

 مازاد. ل نبض عرض رن '

 عير ١ نيلرقل اع ) ارم اهنا د هرغ لا نرر يفر رريق سيل تلف: الثمر الذم بزملا ىاكم ا لقر سلعل اب ليف درر الر ||

 |0000 00 ب ببب7 تا

 انا ناحإ
 لاخر اضرتدلا»' عدا الا سل ١

 0 ممل قانا هد
 ماطر نب حاجا ازربم ا لاثأرعلا

 مب باهسا ع الكر نإ عي نيربدم
 ... يسال ورمل ب لوقا ربر لبث انت قدرك ملر نهب" لصد اشيدعان ثمر ا ىدر نا نب ن افق لمن ل (السلاو ةلصلالآ و هيل
 || بير اندح لاه ىررتلا ن ايفسازيجا ىف ١ بحا نانيتسمالاو يركن ا نابت نع فروزن ىلا لس ىظارب بار ريم
 «. ل اذ دديل م اضريبلط ونشل عار لو كتبو نعله وو اف نمر نطبل مكتروو نع لانك رافلا نالسم نعددس نول نع نايم
 راضين كير الف ىشم يدل نلا بح نان ليققسلف ةلصلا ن لعرلا ثدعد نا از هن خخ اربا نع م نر نم قي نقل
 دس ظ ظ ١ ىلا و لسمعلا رويل رلكتن ان ةرلصلا ل

 ل لين بك مل ايل ليت فغير زلا نكس ليي زر وسنعس نبيك ازرجا

 0 م نر 0 اكطردن |باطا نرتب نراربع نرحل |نب نرد انرخا كارا ةرلشلا ىف ساب ايلا
 يظل اك هس نبك لا نام تاهرملا ام ذالك زيمر ةاضر اد لهل قم مر نم جشم اينو اهترخي ٌميعسماوا طنا

رراسل وقل ن ان ةفيطول ناو دهعل/لقتسي مرا للا رص اذ لصرلا ازكي
 »و ١ بييسملا نر يمس نحرك با نع كلا اى

 فعردج نار ثعر مراري) سار را نان مص لير ا لع نااهرلا كاز اامار انلوقر مر كس لنا لص. لعب ال اضويبن نع
 ابدا

 ناسيا يف روض ل از مذ نم يشم اهل حرار ضي ىف دبس ليعرلا لغد اذاءاررجسل ام لكث عرين اكن لاو هاج اد و ايئاسار !,

 ظ ا ناك ادب ل ساقل | نتن فل | ل | تلت رول امدص ١ فيض لإ لر قود طق ا لاس امم مثلا ىورضرلاانئاررطات ال

 الاميل (داد اعذار اان اهلا نوه لارين لفعل ونا لع هيب ورا ثا لفل ليم لل نقل نم
 اضرب لنا ند رررارل انطسارب هدر“ لع هروكر ضرس 207 ركنا نيللفلل عر ل صحن او هرقل هركر لع افلا ف لع

 !-ءاهارر دينص لاهلا زنك نفل | هرْسرل شغل ثيرمر ملا زل منا يوما شد | ب انك ةرصول تفلت ناك نارلوقرا مسيل ل"

لا اهب الإ د وسر نمر ىقل ار ل الا ميلا لرئااراطا عبس نهر رظرل وامن رفعظر را
 ني مسراص ىف لمرلا قمو حشا منا غ

 رصعاطزتشلال نان يلم نردزلالغأل لرش مكرر فسرل لاو ةفيلعوا لرق مف ا طارتتشم زل لي ام لو هلع | در

 : ملام لربااسن ٠ نم عبس نم رضوا ادي موري يد لصون ن مت ينال ل قياما در مثل ل نكت اياررلا ف رهو رو رم

 دك ارجو لدين ندور ا ار ن اهني لمي فعصر ملال ملا ئررتو ةرلصلا ىف لصرلا ترب 2 عم منار ملل |الم تسر نمو يقل اننر

 لري (مالا لا 2 اضلا بايت لال ىقل | نم نر ىاولإ م لا حفل [نسرلار 1 0
 0 ديبالا ا برععا نا كم هريضلا عيا

 ل ضي[ دد ثسر لإ لرتل نعفل اغلب ناك نار /و فعول ض تن [مام وا ًءادطو ا ةزرميذ الب سل نار د /رنصو ضف ىل از رذ 57

 و م ام دبالاد لق رم ف نانا ميتتفسا مول تيب ناكل هاذ ل هع رص ل فخ اردم ار هر دحض فعل ل
 - |! ةنراعسملا ىف رك ةيناضرانن يجر مدى اشملازثنا بمن انو زها اطر لكم الا كاسم ار هس نكمل ردح رك نرش"

 درا هرم! ايلا فهر از! لور نبا نع ملاسنعىر زل نكرم نع نؤزرئا ريع لذر طم نشروا ىف لانا[ نمور و انت وزك
 لا ار ما يلد اهم اشرب اس يلا نايرلا ىرسزلا ل ان اكتمل. ىنفم | لوقا عجب فازت فرن اثإ رمرر ايفل

 اناث ناباب ف قنارموك نم ان ىئد اراب صن نم طل ىف ازيك دعا حي”مر اسس: ننعم قازرلاررعوارر انهو نسما نص
ع سالم نع رات نع يور ىلا نب اك يعس نعمه نب ىلع (نش ءييشس ىلا نما ل ر 90

 رب ا انوا ترص لمرلا فرز الاف لك ن

 ) | م راق اكذلا بدا | الر لارن طفل نشا حيا سور حا رش لع ذل ارز لابي ل ب 6 رت

 انامروا ارد ذطل ل مكرعارصرارا لات ىلع نع ثنراحلا نم لك ىف نقرا نال يصنف كا ثيل زن ا لعن نصم زا '

 ضي نم طم ف طال فاح هوتيل نك نع كابا نعيم إيرا ىنغم ابر إو لقفنتستلك زر[ اضيف نمل يلا

 هال 1 الابر وسم 3 اور فس )نب دمع ى اا ررع السمو طلال اثد ص١ نحو راشبار ىلع انترع ؤنصمو نا لاعداد

 نامسلا نسرثن هم اما هلا ىسل عفش ن ال هملل ١ ةراعزلا ضرعاعس ١ ند ىرعب حرش ياو 9

 ا »/ نود مأع نير لعلو ساهلا نمططقسشسلا لس وبن بنايل |نعاط قس رارعلا نما

 هن
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 رم اوف كداب اد رس ىلا نم أر
 0 0 ا

 اولا ف قيس نيس وبس ردلا ل تيه ىلا نب ادعم اكو لايف ريا نب شمسي نهر زرار

 باكل مهو ٠ ثار ا كل « هاك.” وبا لامه اوضو ل تبمص ذر وص لاق ل كو ترك نشر يس
 1 ل وامس ١ امرك ملي ل / نيش طمس ع يب 0 املاو نابع نب اوووراهلاو ثلا | نسب اهصاو ريحا ر زعم اهو شل ب ىلا

 كا اولا هنو خس ل قطقت : اروتاسملا ل مكي اماورو حيزا نم الص ف زلط لاو ع ؛لصتت حبر يس
 ! اهارر ىر ردن ادعس لا ثس دع بابل ل رص ا عي هد انس ارت النوار ر "2 8ث سلا 7

 ْ ١!سضامر رس ار ئطتر ارلا فا كلكرتمومو
 ا

 شايع نبل م, ني هءراهن
 لا نإ ن 7 نبا نث

 نلف

 ش مالكي فدل ٠ ن دم راص لع نمبل ص ' مدمل انايك ره ان اص هاكو رسم يا. نبااك د ركبت اط نمر ث عمد
 م وبي ثرولدل يو | سرب د

 ناني لايعني لب” يارر نم ابرار زورو 1 الم يمان . ١ ثامروا ين باصام مطيسيلهرشد | لص ثلا لوس اتت ل اهو :

 لاو دانس يسيطر شما لصوت نعب نطو هزي مريد افعسرم نب ريرغا لص مالا عر الا
 001 ادراك اكدع نال فيش خرم نيد نب لانو ل رعب. داع ضليت نسر اهكا لمص ا رروو
 رار ردالسو تسيطر لعن ا نع ل. ١ ياو ل ناد( اعولا للعلا ف ضرار ىلا يكد سر

 شاع نسبا نع دو: 21 ١

 «٠ يمك شبس لاق و ن اهم“ 0 0 '6 ل فيد امال شاد نيب نم كينج نب نع نف هرملاو

 ١ اف لاننا ارش كو "لو ى رك | ننس لقي ع مهسط نا ع ىراف ”ند الك نير | العمل امطلا شايع نب لعب نس ىلع ئيطص 'لا

 هايؤخأ | لاوأور تدان" اكو يقلل, مما ثيدلاد طوكيو كيف و نب نا مرا نب ن املس
 1 مف لانا لسد كنب نحن ل اصناروث ري ةقو لاسر ا

 النسر نيران تيط ثرمنيف م: واصف ىف مكر : ١ درر عاملا واد اكالسرم ذكةنرعشايع نب لضم ووري ام
 - نار ١

 اوما 2
 ياانعع عابمصلا نمرمص ب نم نيا نار 0

 لام نب امين عج ىلا تا /[ 1 الب | نع مشل اع نع ليل ىلإ نبا ئئدعر كوب لاو
 4 ه بث ريشس ئد رادو »خب ان نب عبر لا شايع نسا نع وسمع انس

 | 1| كءلرطل لع ساشا قارب ا( نبل مكر اهببداحس الاب هارر نمو م وكر (عيضت نصو اهشسس ال ؛ ح نيزم:
 سل اضن وفر ول انهي اطك !ردس مكر هاو تلاصل رشسملا لسملب نغ .

 ! مم لا قرن امر

 0 همها نم طوع ا تيب )ران نو راب نيد زي لا[: 'لدعةفل ناطسانبا بقل لاو ورزوو نيعم نبأ 2-5 ر كد اسس ارا /

 | !ء اسر نيو ر الهم نار !بسلو لاو ١ لافشو و اسما ىلو ةيإرلا بن نمر ١ 1 0 3 ' تبر طفيرشوبفر ندر

 اذ هنيئا ْ | رصرلا خا رلى ل اخ . راك رع نا هاد 8

 ر لرادلا»ا و رو ننس ا نبا وعلا ف ثيدحلا باب ف داه:د جيشنا د دري كر رزل :

 0 دقلة حر تبدع كرد روس ىلإ كسرو نمر اشر

 نيه نبا ورهف ل هع نبديعادع اسما ملام اوت رك م ١ اهني ليعص نت ىف 4
 ظ دامس الا ىوازر

 ا ملون شايع نب لا تنوي ارا بصن ن 19ص نم ل صلا ىف د رمل | اب ىف لعل اى 6 . ١
 كتر ١ باب ىف لعن اها دج ماصار نعلم, ل يقم

 رج لانا طقس تنل رسولا نم تسر امر "م اللص بْزملا ير تلاطم ام اطر اأ
 #8 7م اهنياشارو كده قرب اما نس

كل كالا لان ياللا زب ر ل وت ا .1الا نالا كيول فشل يزال رر طم نمننسا اير نرمار
 يا

 هودبس ال ديد تافرلاو ىلا نيدو نيني يف لطم لؤي اا نيل ىو مرو رو ربك ى أردو

 | ْ 0. 7 د مُشملاع د انسسالا ىف دازر نيعم نب أ اع نبرر !اكمر رولا ف ىف نشكل ريا 0 له نف سو هرمارإ دما كاد رصإ

 :ٌ ل |باب كل ا[: هاون رار تنس وشال دل راو لاب رووا دنع لسا 77

 ا نائم سرعان لصو و رتسم بار ادرك بار يدصل وار نر ةبجشالإ نبا رفا نزل لسن مق ثم

و ذا" مرسلا تر بيسا؛ نس يعسو ل مراط ران مار يقم مي نريعس شاه م اسد سرت ورق
 ظ مك“ نا ىلع 

 ( ديل انتر ريس كابل ر نكن لاشيلا ضر ايلاف مر قل لم ى رم رب اريك ادعران دنع دكر جن ثازيالو سم تس

 هييلامماو ١ "قم راثلال او ازهر ايلا رك عس مقرا ار ىا عسل ا ةداوإلا نم يب عع

 3 طم فسم وطول بحل ركام نا انس بريد مسمر ليدل نم هع رتل ر فس مكا نان ىزارنطا
 تبيسما<

 د ابعد د اطنخ مرجل لاك -شناو نخاع
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 ا هء.ناعو : ٠

 راند هاو نط ءاخنايع نتن اكوزاج وردم كيرا عرار ثري ترو قالا سد 8

 0 رام افاق عاد للا هدصا قيد الا يمال ٠.١
 3 7 يافا نباتا اور مالا ل نعلم يمن متاوعزعالان إى لي دريغ نبال لأ ٠ ١

 ل رن“ .اددوكالاد مغ و دوعس نبال نعل: لش ىدرو يبن كل عسر نامرلاو يتلا ترو ايف نا ٠

 يونيو ضالاد نس رايه دوت نو رونا: راصار ينعي لات علا نم ا [ولكو نورك و
 سا نادل اعل تزل بيور ره را كيما سا 0

اثد اص نس ارث ل نت عي هو انيس |ررازلاو اور اط و الو لص كبها قل نال '
 يي لمس هلع. نامل 

 هريسو 0ر0 رت“ !ةفاذط د عا هرلذن شمع نعراطع نعوردولا مركاديع نع نث نع نب ىسم نثر عض نب بي
 لب ملم يطرسا لرد | لوغمر نا تشاو نو هزإ هيل# نا وه 3 يب 6-0 0 مآ , .٠ 8-0 . م

 يطا د ايزج ل سلاف نرمبزلا نب ورع نع تب امال دمج نع شمال ارم عيكوانمال ادرج نب لعد نديم ل ندير اني
 'عي هرم تاقث مرن ةووم نع تب ابى نيب نعمل ام عيكداننال امدح افاد ةييس لل

 - هع < ج 7

6 2 0 

 تكتم |: 2

 2 ا 6. 1 2 1 ْ

 3 2011 د6 اما

 6 0 1 ع

١ 5 

! 8 
 2211111111111 معو ا

 ذو اهل لامرز طك ىفطزلا لامعا تداكشم تنال ىس نم تبل وم ملو ةولصلا الا رم كيران ضع
 نيو "ممل! نب تاعملا دياورل' رن و نريثوكلا ملاذ ثم يلا حبب: ىلارلارمع نير عدلا ارث د اشم ىف لاتدأ| ...١
 1:0 7 لانا قرط ذاع ثرحر عا ةرجلردا الن الرخوم ىف ل انا انثرم مر او ةررع نمربكا وم نمي تيارل ةدرع هاه 0

 ٠  533هو دي * 0

 يك دوما وق - : 0 ١ ١

 يس رود اطد هضجا تفوق او ثم ريو شا ع ةعزرم ثيداعا بابل يار رثصول ال رق هل ' 3

 د ا هرعت رسل لور نإ شباب عدني بز نع بيش نيدرع نع حاج نعرض , ندين اشتيشمملا نيرا | ٠ ١
س اعط لاثر يشل نير وس ينط نم ايا رلا كرر قل طر يحرم ازبو لد يلوا ل انما يف ط اهبر وأو | ر لله

 ب دو

 آ اك دازلا لات اسد الد ةراعتل املا خيرف ارنا ىلبط لجلي لص !لومر ناكر قل ثلا حش اهب نك راس ىف ا نع رب لا نع ارنا

ث د 7 دش ,قلر ريس قنلارسو | نم لم لف اكل نئار انام ل قلب لا لان ىرقلاب سيلو رصسر
 ١ سط 1 ثرركاد اروبا نبا لا

 4 اق ارلا مما نوعا ررشخسي ناار شل اوكا لئاورم |قرصلابلع بل لاو اس اباد رءامئكرال كرع نبا اثر ليرّتسلا

 ال” داش لمع لو ههعرشن الص لوب لب تلاق منا نيب نع ةورع نب اشم نع يلو نعن ايس نب جام نعول الاكل

بحاص دررببت (ما ىرول اسيل يقملارسوحلا نم الص 5 ىلاهكرلا نب او ارا ىصن نم 27 يف لات اضن لب
 ظ ثرعر ثر لمن ريال 

 ا ادمن مدد عيل نثبج اعرب هروق بدع ىل ان يظفر الا | الان سس الد انسسم لا لابد ب سايل نإ عطبم ااه مقدر لالا نأ 4

 رةةعلدرغلرم لوقي ن الئ اقلو طفح نه ثدحي نالأباد ب ان ني ل بحار اصور لفل ناك ال ايلع ناد اسال ذيب عيل نغأ |

 ناكر ميم دعل ةقملا نع صورت ب جوي من او رقد ىلاشلا نك رو نكملن دع كرت بكم اطخ ةرثكب حرا ناك ارظفح مشرع

 : راما هلع سوو رع ارجو اوغ رش ايل امرجتاد ديم لال مكره نع زر اسف ىزتاكو عد حاز ن هرتكالا "فل ايل برسل مكرلا لام !

 امتسلاع نمريبا نع ةدرع نب مام ئدص سيسر ا ىلا نع لع نب مو نعنارولازيزعلا دبع نب ىلع نع ازيل (ئطنراررا صرخ منفى 4

6 نب ثدص ما ئطنرارلا لات انو ال( اصر شل لول مد الضرير | لوسر ناكت ل ان" ضرلا:ةقل فر عننا ل راهطإ| © 4
" : 

 اعللل زرنا ماعد كررتسا ىلع ةرعر ربا قمصحارب قكو السم قمل 00 أر جسزعلا مالو قيشرلا لاما نزعل ربع نيو وأ

يراصالا زل نكأر ل هلع |! ردن يح نصرت اندما لسير شتس سيسي 5-4
 لا رعد مراحل نب سلا ريد نك «قلطم بابلا يف ث

 ب," مهمه ملا لصرسلا لور ناك تل انش اع نعريبزلا لب ةدرع نع تمايثلا نبا برص نع شمالا نع :فدصولإ ليم رماولار وقخ 0

وو تييلث ةررعارل لان ىلا بقشش ى ال نم ةملا قلض ةراصلل ارت ةاماس 0
 مرضا ةرطسم لرملا قبور اا تلك فل

 تلون ةدرع لاق انت م ةرلصعلا ىلا حرت مراه نم ةرها لبث مسرع لد 1 لصون ن العذل شمل ا رطنم يف شلال نفسٍ ناجش
ركرلع قئاو رثر بارلا لب زلا نب الا ةورع نث ( الار إسم ىف د تيه زن ولا يهاب

 /رزلا ب ةدرغ رك بسب نك ثر إب زلا ةز

رببلا نسل ىف عما امرئاودع اوواررل اهل كلر لك فرم ا رعب ) شما و نصر شل | نع ور اصرضم هر رواازم 0
 ؟/ىررتلا ناركد /مهئي

 9 ءفررعولا لابد راقللا ناكمإ يا ىلع "ناغتالا داو لاصتالل عامسلا ترئلسنانا ةرمزيع مف تدق ميش ةر عزم عج مارين |: /

 | | ىف لاقو اتم مدتاد لاو درع نمربلاوم نع يأ ررل ةدرع» ءاةنركيي] بيعر ل ثمرعلاّنم١ نم تالا ةياررل هرتبر نرينوكاوضر عن ثمنا | 14:

 ( يل اند (دوفصحلا يلع يف يدا. مدا نب درع نع ببص نعت ايدرلا ةزرتتكدررثد نسل ب كو رئاردلا لاند ةررعز كال ضد | 1:
 اك, ندد ةرهلا طرت نال نمل )نمد تخالآو تيل ار مالا هم .٠١ لي | نم عش ب غشعابير بلر واول باز او خاطف قر هع

 ! |! | يظد محم ا نسب يازتسلا يا كس »م ةوشل ار جر ببست هم (]لعفل اخ ل زوكالاززب عمد ىزملانعأ |
2 

 »“- ع

 ا
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 * ١ ها -_ هلع ل 1 ٠

 نادلا ل اح ىلع ءوضو لبق !ىف يزالو انجب. نان اركي 5

 ار نورا افلم رقيف تب ومد قدر نم ريم نا اراط لدي همالكسص اسي اينرص :شئاو نع (ةقئئاسا نفصأ يتم أ |
 7 مالو لالا اكدر يلا باهص الا تلقت ثسرىلازرب مشل اد ن' ل | زا ورع نمل باح انريا لاف شمالا نع يدل رنسنس أ | :زئلاثزاك طزتلا هاو ثسرحلا رمل ىف تاه ىرسبت ل نفاع مب ١ لرثل ناك الايلف ارم دارو ياباشا ىذل ا كيرا و نأ[

 أ مرو نبا لاق كلاب نك مله ذكرت ثم م اننمرثعالا ناكر ري ناك ايس ميغزملا نب لاق ديف تنطر غم نب نمير بع شكولا سلك ن ىراار وأ |
 رن اكرر نع كدر لاقءناد اد لإ نع قسما( (متاؤملا يطرب اننا لسمألا ناك داب ثيمداع يطرأ انا ل ناك لاتاكزلا

 |[يرررقو (الكلا اني بيقع ل وقراذن ىرؤلا ماكر وارولارنسسلا تدل يسب لا نب ةدرع نص معدجب مل نعل زملا ورع عالا بي انثرعأ |
 || زرعنا دقن نع نك يرقى هر ىر وتلا نع كو رارب نصر مو رئاد ابا اننا ل لوب اس ايندص تشل اع نري زمنيا ةررع نم بيدحص ||
 أر انا نب يمص نه شمل نيم عيكد ندع ال انج نطو يشص ل انا نيس ”لبقلا ثيم ترا ئطقرارلا لانا دريبسزلا نبأ نأ |
 اقرت رنسلا دب لاهرد ثمر !ًانمربسملد ةرصلا ل | عبرخ لل لن ضعل لن ل زرياط سل ارسل الود نا ةشسلاو نيريزلا نبا ةورغام | |
 زرع زل عد ءاهعضو لم اهم لرملا ةررعبن ىذلار سلا ىف ن امرقئرت ثلنل ريومد الملا ةرو باد ملا ثيدعل ار اون قمل لان '
 لزنراطرالا لب ف اد .ثلسم ىف ئظترارلا ىف طقس خارلا سصن ىف ازور قم سوك رل اذ هريطد رمال ىئزملا سوري زلا نباتا ضن |

 ْ هرماء نبا نم قاس او رح! ذر نحب يح الهر رن )"لو ل الش نم مزح نبال لكل ىل از هلم نع ازرزلا حرش 2 : !١

 راكنملا ثررعملارب نضدبد ارب بره رث ىلاورلا نركز نم نإ نيل نيب اذ عرار وادري نب قدر نع بص نع شمالا نع عير
 !١ اريزلا نبا لزم بداري وف تم نيبو تبث يرام ليامالا دعم اربد اياد دوبل
 ا

١ 

| 

! 

 إ

 اب ةيطع قرر لا نع فيولا طالع  قعلا ىف لآن قساريت نع دنيا ىتب بابنا ل دره كسوامإلل افا دول ازض نا سلو ل علم
 از و دوضود ررالر لمطل 2 ةرلصلل اوم ناكم بسيط سدا لصوننلا نا اربع ضر صفح نعي اريري نب ميسم ا ع ف اريل ١ ثريا

 ارطرتالو رس اسن ضي بقل ن اكلي غلم شمل اع نكىيتلا مكب ربا نع قرر ىلا نع ىبزونلا ئبرط نمل اس ادوارد ل منعدم هرنسمم يف يرتمخ ب |
 ازد لس القل نصفح نم عمم وبما مياربا ننال اقيلو ةشسلاو طريب نكت مسار ا نير لاق ىررثلا نعرخارصو نم ئطيازلا هاورزأ |
 ردا لصونلا نا رحنا نمت مب اربا نع ور ىلا نع ىررشلا نع اشلاودوادربا صرخ ارغا نلرط نارلا بصن ف تلث اى اشلا |

 ألان جير اهنمدوضرلا كرت لع ازعضلا روض ماعلا لبق فب انها :شئلاع نع حبب ثبدحلار لاو تصفح ن مالو شمع نم عمل باربار تصفح | ||ز/إ نع قور ف نع فيولا هاررر قتل لاق شمام نم عمس مار امل ووو دولإ لات اضومالو لصن ممر ارنن ضحئرشن ناكر | ٠
 [(رنلا نعم اشم نب ةيداعم ثدحل اب ىرر رق و اور نارعل ن نسم ئطفرارلا لاف شم اء نم عيجسلم مكب اربا لو اما يطا لاتدس اميانظفن |

 ا اكلا ل صرخت ا ثراعلا نب يطع نرد او وبكل سم حرر از نواعم هرنادسسسم) نوف شمل اع نعريب | نعمت مكمل با نع قر را نع
 ///و حرجبرم امرك يمل مق من ريذوكلا لافرملادبع نبا لاقد قورص مارد لاثد ح اص نيعم نب ١ لاق"و سايرب سلمت لاقو كرونسملا '/
 امرا اان ناؤلك ن اضعم او لير هر نمت أونلل ثم نيعضللا زي ذل | ماصلا :لبث ىف شمل نع عكر يسرهل او لوقا ار اإ مرن تاهثلا 7

 ط» مالو :شلاع نم عبس شا بمقتل ىف اك طن ارلا لاق :كلسسرم صفح نع مارب نط ازكر ططتصر لاسم تامل ال اذكر دسارنالابأ |
 نضل ارك ل ابحنبا ءاورر نب او طسرلا جم ف ىفارطلا اور ةريررج اد لال اف رع نب ا هادر ماا لإ نكب ابل الد ازيك لسا | .

 ألراال لارطلاواررادوطر ثدهيللر ٌةولشلاىلا خر مطول 1 لسرملا لور ن الت لاز'ةنلمما نع طش ةيارلا بص ل
 ار ورا عم نرق و ثرم اجر يل نواعم نب نار انهو مخ اعول اد كراك ا فلوو دم ا نباد يرد ارضع و مران انس نري ينيفدأ |
 لنا ةشماو نمي بنين ورع نع زارا دس ياام فيم ارد كل دار هلم ملا ستم ندعم ||

 ورع نع عقر ططورواوجاووقك ل مدون السعال لعن بيرو اشوتالر ليو لبقي ماضون ناك ظل عشنلاغ نع ديب بيسز نع حج || ل زمرمامنبادزعد مدين اسم ىف قانشسالاد اظو ورمسخ نبا همر ضو د لسجل نرخ مال مدرج لا عن ميريدا لس |
 ألا حرز حاسما كلب بسز نع هده نخيرب |نحبب موس ررم نع اطل رهتاسلا اهب دصا مشل او نه لس ل! تيب شز نا بيتس ||

 دز نبيع نيورع نك ب اوصل او مالا لور ةاررلادا افلا نمدارتشم ا طلفركاذب اكد ضمد يس كر [ثلاع نك 7مل ا ل
 ظ لا ما شمل اون ترور يصبسلا بيز ىبر صاعلا نادر ع زر ادخنب د تنم الص بمذتلا لم له د رجا ناهض تما '

 ال ياوص لسمو لسا تن بزر دجارو عاما نبا لامر نم تافشلا ىف ناجح نبارك ؤر بيع نور ماومم ا نب ديرك ارو ةلبغلا
 لالا نكل بزرتلا نع محزن يسيطر لانا يمر :لسالا نب بهذ نم اطيل اكدر بحت يور ناك نار الم بيبا ظ

 1لتر رزعرعلاو زب ل ااه لس تنب بي عب نعم نع بيش نيررع نرى كيال قيطل هزي تع نادابيدص نان(
 "ب ىرررتر يق ا ناريم لك سما | نم وصول | لرزئل سر مالا ن ملا ىلع كوة نعت ب تسل 0 ظ

 -ه مي دعع ءيعممدمبهع

 كالا تفصل رع ا عاج ا امهر محلا | ناب تيآلا ىزلار/ر وياان اير تمرا موابااملاف ساب ل6 ا ظ 0 2 ضم . 9 هلل 6. َ 'ق ْى هك . م 1 6. مم ١ ضو 0 ..اهشو لاوعلاريشكى انو

 ا كتاب 1 نسخ وجولات وس
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 و ل عي رم نبا نكد 000 ابا رام لاتالدما بترا الا 1 | اب اسود باطلا نرتقي ت تنب لكم نارك بادب نس ادب نم مم: ادرك نيدح نارك | نكرعم نيكد( بم انتو لصنزت] ]رمان لص ةرلصلا ا عرغباقثلا نر نازي مان ب الو لزعلا زنل ىف اًضلار 0 سورا نا ْ لفن لور رز شو ازها ترص زروال الاس الم يطور لولا وربنا سلا رع يأن مرا تضر رضا مبسيظرس لما |درماي نا لب أضر د الن ايلا ثررم اءاد 1 ا لي ضروف د 1 رمال 2 اعالا عل لفل ر اا لا 0 ل 771
 تا دة هيوم ع أ

 رار مازن ىاذص كب ماني وول تانك هعبل وع نحب نير سها صر صني نحر نبع رضوا طقس اراكزتسإا لروسر[فسويولاراكا جمعا ” ىرزا الحا نمار | نر اهي م ايفل ارزم بح 'ةرلصل امال نم يزملا موو ضولا نا لع اهقعلا ماع تل ( تيب نا فصلا ىلع ّلابلاو فراري ملبن نقلا تسسصصوارتسعس لابس ةولصما ف تن ارركزلا سمى لاف ساب نب نك نأ ل نياطع ورق لولو زلة لمص نضال اذ [ٌ سر نع موداوريطرد |صرنلا لور لاس اطبد رع و [ نإ نظ نب سد نع دم هلا ىط بطن بول ارا ري ل نار نع لذ يف سما نجح لاو سغل ب نحر | يركب نب بد رشي ام ئشلىرياازرف لزق نملك لزب ندزغ ان موب اونا ينبع ف امل عمن اكد | زع يركن قو لضلاو وطول ف ورش رنا نبا 7 لملك لوقيرم نب ناكر 713 زرع ان رتل لبو ناوفص ةلبا رسم نما الم ران اًرومرركرلا ساو هم لا قس ليسن الز نامي نب ةؤيلزمو ساي نيرا رووسم نر اربعو باز ىلا نع ناائرطع ين ن وخضار لادا روصو يني ف نارا نم نضلالاوبالب لاق كل نكس بر هيطرتم  لصرتلا لوسد نع اير قف مب ًانمرتلل مرو مرعا سا الرقي مكمل لو هيلع سلا لسن | لوعبر تدم اىناز فص تنب ةرس ةكذ مط لما ثمر اند امال /ارس جرف او ارب مث رات زوضلا كوز عملا فرم سا زأ ا اق نال نب ةزطلا م ا ضن وصولا ناك نه إ روز فللا نطل فا فيلو نأ يرحل اق فلا طب تطل .رلغ بكار فلز نع ارجتر مارضولا للزي بحر نرفلاررضولا خل عارم نم مان ليز لبت ولو طرملا لبا ناكر د رضوا لزب بك نك ناس ناننك | نب لا سس ل وعر اضراب ضو عز ةيرلا لو د و تيتو ذا راف ةفيطرلا لاقركزلا كاب 517 اروططرلا بابل السم ل نيدرجسا ادم انم جريابشص ار لكد ارق عرف مدور اهنجال ميلا نا هي انمد زر تمرات عم مار ١اانرمعت اهلا لوثر درص عنسسلا كل ازال ضو راس اور اىلعلا و اور لممغلا ولاء ردرلز لش ودوار ةلدو دل ف ماا ام او لالالا مصلرالا ه اور باصا نبا رق كيج لبو نم ارب عنتر ار نم الزان بكيل لاتزم لوو بيصنلاهب نيك لا لور | ترلخ"(وضولا للز نم لينا لاق اذ نا سعر مدا قصرا لور تلاع لاسم لا سمر تكا ا|تنو ةرشا زا عقلا تكل ات فيعني لبس نمد عن نشل لود انماد ول نك ةررص ثريدص نمدك "ل :اوعولا اور نكنولع نم عجم ةدرعو ركز د هيأ لسيف ىل' نضدرو نار ط نمد واررل و اورو لمس لا ررعتت نابع نبا اهي عبو رم م يعن ةيزغإال ةادد فد لانس نرمي برامرماذ ناب نب اد انا رصد زف اد 9: سيمت طيز الا ل امل ايو رعايا اقلا ناايلانبناس ل نا عدو يا اددو كيذا يد لو ل ضار اضوت ىراث نبل عيار راقد ناش ارر اضرب هركذ : لينا وسال نير ادقم ترانا ناك ميسي لأ ناو تنل از تنكلاثذ ول عما ا ءازساوا كوول ا سوزان انف ينم كم 4 را ) نتا بامارع نع حرفا لكر نيليسبسا ىرصا نع جو رائذالا# ا /رضرل ١ ل 7 جلس ابرص ارسس ادم ف ىلا لرث ومد لشل امين لع ناطمبشلا ار نانالا نملك ذ كا اذ ان نيود لان“ زم مار مام اي كي رثتدنا كن اقف هرب لب نيرامي نب نامل اسس دارس نب تلصلاانرجتا|| 7 كلادإ انكار اكتر فش ل لورد ةرسلل م ا ضر اضريبد ىزم ا طرب ل ضلت انازي رك لاق ةردصلل م / و ضر ًانموتيلا مر ضس لأ را صراذان ةزنزك لش نيتي لالات درا بالا نك نا يبا اب ري افر خا كأم انتا ةرلصلل ه ءرثعد اوزيل رمز عانبلل يي كرف لرد ردم ضاع نامت لونان 2 1 داب باقون سناب نيسان يس لام 3 ل [ًئرجتا ىزم ا نمدوطول ١ باباطوملا فاح ١) لات دوضرلا نقرا لمالا ني لامنومد كذا اريل وازن اطر تنك ىاعتر م ال ْ يقوم وراد رن لاهي حاله ادرلذلا نم رؤياك زارا ىزم ايزنص بلا لاق سم 52م نوني ازكوا ارا عاب ارا الار شو لاذلاجما ف لرياض يملا لازنا نركمو ا ع للا ىىزرلا ملون حلم

 ياللا عري هزل ةرننر شم راء فضح عيرسللاب مايل
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 ,مزالا نب قلع ثلاس لاس ت ئءرعإ رر البرسا مر | نحر ىلإ نخل ع يه هرغ ايدك يلس ٠ مكس ان نإ لنه أ
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 لاا نم ةدانقل تان ًاضرتوركو' سيرا ىف ن الول سابع نباورع نم ناك دأزن نع عشاي ان نب نصرا ريع ان يدش ني ن املس |
 لالا نم مرن امم نبا نعم رثضإلا معد نالمال ا تشن ثم دون رلااىربإل ناك با سابع نبا نك انساب ىور مثدعا حابز ب نيزاظع نت | |

 «ةيرماملا نصرت ئلمص ١ اراك سس الا ص تذرت تلثدع اال كرر وهما ف كل اد ك دجال اشلاررابب نبا اير نا ظ
 اردجازكورسالظلرذ د لدي م نيكو اهع نب المح زكو اعلا ناش يلم ل يلا ةراشا ندد نص تلك نم يزعج ساند ل انزحسا | |

 )تالا د بسعر لصد ا لوس بايع زنك كلذ ف ذل اغرظا ورع نب اريل دلا سن نمل رول اب ائكاادصاملخال اقرا 1لافد يرد من | 3 ١ ١ 5 2 65 هادو دوه هب ةوورق 4 . / ا ضااصا / ىلا لاير حاسس انو :
 0 ما | راض ار ؤيطول او ليرشسو يرو كرولا زم رو طولا طقسا |

 قل ناموف الاثم تلقت كلو تسلل لاقت تلمع نرسل ||
 ليملاثلرضولا نم لل دب كمال لاف انتم مر سنتا ناك |

 واو رخنبلازخارج ان كدج نم حضاري لات ونا هر | نا نان منام دمابد ونازل فطن ا بولإ انرخامح لا ةريكرا آكل ظ

1] 

 نع مارك رع ريغ ونوم ل يكل ن ار للم و ضنا ال اومن لارا | |

 ار ارعا ىف صار ىل!نمروسو .اللصو وكل لزب ىف ئجشلاثنمدرنعولا نايربإ ناك ااضيل كربلا نحو بيسم ا نبا نصار الا ةقردنأ |

 ١ نما قس درباطقلانودب معلا عاف تسع مراغألا ل ءازعو اشم تاو راس 4
 06 همن | سم 1 1

 .: ٍْ ,| ٠ ن هو 77 لاو

 نعال ل رمل اف نب مكارم رين رن رم رش الا نربخ) لاولجعم . 
 ل 1 - يسر

 فس لان سابع نبا نع دم
 با

 م 1

 أوتار هوانا لاقدر اطح جيب شلل وضل سؤ فز دلال عي
 ىو. تسكن وقلنا ابغي نا هذ ناز ل اطر رب

 1 نانا لبا ناواص نع يسوون فلو

 راف لانة وسلا لذا رصف ميا مان 'رنس راما الأس اقساط بنون وتبعا
 ظ مولا ف نراك” ا روهس نيرو و4 رج امطقال اخ ناك نإ لاقرلزلا سم رم ونصر نب لمسم

 أراها ةفيام لالا يق يرد نعام تورش. يس زج اما رسوب اادايف سف تنكلانأر يسر زو مر
 تلو  تسسحصما يال ابا لات بلا لا نما 0 اهو ا ]

 وسرد ادبهالا لصد د اه لازة بفن لم ”م ٠ .٠.١ برس, لايمتالا نباهالإن سرس لان مارك رس انرجنا لهن شرلؤلا|
 و لرب لبل | نم | رخل | لما ن6 نو...” حرب اس ان رمادي ىلا نحف شمل نحس ىلا نع بلسم نييك دكر ارنا |
 ليما .٠ ( م ءارتا دبر اس لش إلا رك ليو ل اي كم نا ل 000 2 2

 م ناثمع نا لاو ةولصلاىل ناو يرو سم 1 دا الثا رس اربع ل اوف ةولصلا ان او ىركذ تسمم ىلا لاه
 :اراريركذلا سم نعل مسن دان( انا اف ليال ادن ضان ىل|نيرعس لا لع راه ل ان مزاعوملا نري ئرلاغ ىلا
 ١ ف راشلاو طرارعم رمل حر, ب 0س دم انب بي نع ان نب دبع لات شايع نيل نعد ايعطق اذ دب

 أ ضرر ائقفن روس ديول_ار دب يونس.” سال اال نجاد الو ثيم لت نيكل ل ةدع ضو
 ] 0 ا 06 اد مهلا ريدا لوس ايل لعلنا ناقل اجو رن نوعه تن تان تريد :ياورملا فن أ
 | 10 م دم ان سلا الد ل باعما نم اقل اهنم عايل زوكال ناوفض ةنا رسم ل لزكل ةرم الرق اند فز انك لاند بلآ
 لماء باكا نددعادريثنهاكرر دف طلعه ىرنرتلا لان ادعو ابدت اخر العلا فلو للا لو ممل غلا روضرل الدق ل ْ

 7 رازلال لو وشما فه اطرم ا دل او اطا كر ايملا ني ار زرنا نإ ل وتوم ركل سم نع وطول ور مم |نعل اننا لص مررره /

 رار وس لب ارساربكو ل لإ كذاكدر داقعلاوالغرروم باع ا بسزيلار فار مقرلعلا ف رن اب لثر اك سم الا درعا "فيل االول
لس ار لك ف نك نجم نيت نب نرد راوردلا لاو سابع يزل دبعر نابليون ١

 ظ لامر عمد ةريرٍالل نك لو ف ف

 ظ نع لبلم اىداوطلا ىدر دقن ظل ف ئلخيمل نرثسسايع نب الدجى عا ىص نب اسم نب نار يرش عروقلا نارينسر نييرلادبج لا بة

 وماما لان ةرصن ا ىث رؤس رلا نع |

 أمل سما ىل ار ليلا نم اذاطسم ف ل اكو شل لل اثر ما ةظوكلا لمار ندعم نر يكوهاهضاو ئررشلا نايس ىف | مارب اورج ني زيفسو

 نب نابا درب ابر بيلا نبا ىرسورلاراطخو ضاق ل نيرعسو ثم اوو سابع نبا ةرعرموباو رسل اربح ثار بسد اوطالا شل

0 0 
 ع كرر ثمل بحرا سيسملا نب | او درت نب نترلا رع عراك تسمالا ىف اشم قتل موجب لاثد يفر تم انما دع نأ نم بيبملا ظ 1

 | يالا (/ر نع طا اب سيل ليت نب ار [ث راك اعل ترقد طقام ة احا ير ماا رولا ل نمور مالا نيلارص نب اثرا ادأ |
 نادك امم وضل تيلط نا ل ونررل رص نع ص اند نإ بن ارعم لم لأسم لاقت ن عر يعم نع نو انثدم فما ل يشم إن

 ومما تع ع بمسم هس سم هناا

 وهل لموت زعم نب سوصم ناني ىلا نيرعس نير نب ليصنع لم انرخازلا سمول با افلام لاتحب لق أس
 زا نحر اررع نب ملل نعد ال( تسل نرخ تبتر متن اضزتاتس لانا
 لنفي لإ لقدر كذلا م ند رضو ريل اتوا كالوس انا ا

 [ةيلاتا فس, لع ىلاو رز لرقب ناك عر «ىنر سميع نب نا مهلا نم لير لاذ اضول ارجل ءيرفام ليد با يالا حايرلانيزاطحأ | : لي لاس لا رعبلا (رثاولا انور ركذلا سم سلوق ب يملا نيرعس عم دا بإب دال نب ثراحلا ارنا ف لارج نب ميل ارا لانو رايز رسؤ سيل تسافنب نع تمارا لع اص ارجل ريا نمل زخارف لا تسل تنس بانا ةرشلا ف تءارر للا سم ىف ل اناس ارع نبا نع عابرجلا بن اطعازرجت اا المل انت لدم د الي نع ليسو د لسد !لرسر لاس البر نا ترم ا 2
 ا! بيزتيلا الانيا ىرعبلا ماو اعرلافد بت
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 هس هضم صصص( .-

 / كل . م2 ٍْ ٠ هل

 فيدحى أ لوفرهو نيو لاو ىلا ف ةافينحىلب لوقوهو نسم لايقل د
 ب مبامبانصواص نصر مد در ةفيطول اري دحض انس ايع نب لقرار ار طع لانها" (١ افل يب

 نآل“ دوعس نباتا مءاربا نمراح نم فيولا 2 اريل او" فلا فطر حس اب للامر كلا سموأ شعلان بلاط ا نب لل نغ

 لاف" لهم دما زم لاو ةراصما فرك سمى عبارب نع ون نرخ يحن ازةوطعت ان اسخن لاكنلا لالا سم نمو رض
 العلا لامار يىدسص ل عا ىف روعسم ْنريدارمدل تيفيز ليبترش نب منرإ نعبر يبث |نع عملا نيروصنم نع نفيس نبا مس ارتدي

 نرقص تاس لاق يبق برا نش ىيرسلا نعمل نيروصنم نع رش مس نرخارحلات: كيم عضل انا لافت ارك اسما
 ٠ 6 2 . 70 5 , . 5 ,٠ هع

 /ادإ اي ابرام سا ىف تنك اما )شيمي يع نع مار ييسر ادي لام مسسسار سو اذا اقر كو ساريا نضل
 ءيدص لاق لانا سيث نارا نشات ني زابا نم مركبا وسم رج ا يحلون اهنصرم سئل ن ارد ليم وضم و مان لاقيزلذلا سم
 «ايال ا لات نئسلا قس بلاط ىلا نبك نع ناببط إنو و انيرع مارك نبا وص نربخاوصل ام: كونا لركن ا سل نابلا نإ

 سس ننام نك نادل نإ نضرلادبع سيث ىلا نك اربيشملا ذك ىلا كبديل نب يك يرو رخيص ان" رثاوا تفاوت
 لاق كدبجرئاسكالا لو ل لا ميت حطالفارش اعل اذن ةولصلا ىلاناد ععرك تحسم لاير وهص نري ارضا راه لاف
 الص انا ىرك سمس 1 1ىل لك ل انا نايل نيرعس لا لصر رأي ل ازضناع ل نب سبت نعرملاهن ىلإ نبل بخكأ نعي دمجلا نب يكن

 ال“ ك1 /ارزرلا ىلا نكريدع نإ برع نع ن ايه نب ديرو نير لل شايع نبل ممم رج اربض ل از ابطا“ سبنوشل لم نا ثمان نا لأقل

 اقوا لا هلم د هر ا” ىلا كرم و لصلو# املا لاق كزلا سن نغ
يب لح يم ياو بسلا ىفومر ىيطلا زر خنب لين خيش ون وهرب | 8 باب

 0-3 نيا ىف هك اطل تغ

 بإملاررعمنب ) خيار اطول ُّل حو |” سر زوصل ا طلعو مر ر ريما ىف عو عس روب طلو نايس ىف عقد مخ رام

 و هعما/ لارلاود ان اب ربا باوصلاو يلع يد نابإ جبال هس, اهضوم هرنف نا ف حض ر» سزيتلاراكو اى ىف اييرعسس نب
 ميابنادرمنئااببف تر ازلو انبي امسر نزئلار لارل شرك | با ارصل او ليلعب و )تم انت / ايامي راملاءارلاب درا

 لاطباىريكللا "232 ضافلار سن: نع بارصل اطيدفو مو نيفنع ملف ضاؤُرملا قول رسم كلا رانا, ارضا علف مر
 رام ميد راف نق دد مجيد كن زر ىلع نش ارئورغ يامر رار ماهل بزيت هع ا هرزص صختسل ةزئاث لب تيت كلا
طارثر دغر بز ردع نع رع ني (طيرما اى عقر بصل رمر ب نب بيبر وقو طقوم نيل

 ,ليبتل ىف ىرركللا لص افلا لا

 !١ يلمت نضل ابار اوت او نركل مز صتي مو

 مل ةشلاع لا ةياهصلا نما نأ نإ مل مهاعرلا لامن بست سس بارما ةدالور نيعبا سرس نانايللررب م بابا نعل رول

 و ملجسسماوك مالا نم دفاية ميز كشم بيتا نم رتل نياكه د ةشس الور )نمنع عيب مراضل/رواد امنع عب
 ىرافأفاردد اني هراشمارزعأ صد ني هرتسسار نب ابار اطرد فرج رت ار اكلم بيزا ا ىلا كو رسم نب نعلسر زا ككز قيل |

 "ال زاواتتسمس يذلا ىلاباا لاثنا لل نع ناي نعول نعوم ارا لا ةريملا نيد رم اريج ايم لاف" س ايدل نيو انوع ظلم

 نيل انرررسو ا: ناريطولارثيي علا ىارك ضان تنثقُت مارك يرعصر ما نيلورا نسم د ىرااىطلاور طكمم نسل خو لايت
 هلع الم لاما زنك ىف ام لعن نسم فر وصنم نب ريوس اورد بيمزيتلا الكت اوشا فن ابحي هرلور قل قطن ادلاو قاضلاو ىلا ةيرزرلا
 ديفلارلا سم نع نيو ريال ةييرإب اباد ن اهلا لب فاعور عسا نير ايفغن ا نلسلا نب يبن نع الم ير لنا نطرا ركب تسسسم ىل هامل
 بزعلا نم تاغصرمت ىف نجر نطنفاك اركز نسل لامر نسلط مباني لكل رت هلس | مص اردماه ىث نازرلاربعو اور سس( الاول نو:

 اد بارتابا ملكديطعر يدا لصّسلا لوسر هانكن يوم اري تالا نسخ! ن اشم بع نب مشسا نب بطش ريع نب ثاندبع او
 د يطشنا لصىبل | نع رز ارث لازلد اريلعى صو مطر هيلع ردا لصد ا لوسر ةايح ىف تتار تم مثلاب ندسا تنم تلاثرم اورو

 واللا ريك نيس نم اهر الرا رع يرد اهب“ ىهرر ميس لص هدا لور تنم طا وزر ررس الا نر لعل اور ا ىلا نعر

 ملاط يف نر وعح يس اريك بج | لي اذ سوم مل يئس اسره ىلع نب نيصحا ليليا نيو ىلع نيرع نحنا نيد ةن اندرو ةيفنحلا نبإ
 رهو ر الالم بنل ىف اكن يعلاّدلا سر يف مر ةياوصلا نم :ةءابحو عار ىلا يارس ادب ددتاكو ىرزؤملا ةرمسب نب ةرحج ةنخا نبار
 ركام ثانال !نصدل ناكد مبان سامحلاو نع ارو د نيزلا ميد حمم نابع ١ نور شر رع اروكزلارلولا نمل ناك نال لاك
 , ةر ام الس ضذ نضل وارجو ار كر خر عل نم ١ نثل داود بلاط ىب رفد غصا لعن اكرع اور ىلا نسي م اءار متلك فو بينز نب

 لصاملا لوس ءاول ناكر محلا لبلاربيتر نرحل ا ددص ار ديب لب! ناد ربا [ماسو اصادازردي يشرب مو نيّتلبفلا لص نع لو اا
 ةريثعلا ىف ةطسملاو للعلا ف عطا رص نم تدش ايرل ناك رمل ىلع مليسيفعر رد !لص فل كاي ف الا فلي لو قرشك نط اوم فهر موت

 6 ييورومصسم

 ل
 اهلا - ل صسسسام - دما هيي سيل -
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 15 |نع دامخ نع ٌفينجوبا نريد اق ليتم خان ثنو
 م 'ك 5 : 3 ها مع :

 3 | 0. ا دعو * نا َ رغ يمس () 0 ا

 ل اقئركزلا نس نم ءوعولا نع لعتت د وعشم نبا نأ
 : 35 هم 5 ؛هعل 0 د 0 1 0 1 ١

 تل تل ثان عا ل نب يراه ناي ب هيرك باسل فس يأ
 و تأ 0 "فب, يي داما دير ف ليو قرا الارصنت ف نفو ليز ريق عيطوملمجرخادالارشعلا ىف ليال وا ل لين
 درا لاصفلا نم باوك نضرع الور مزن اريعإ نع ررئتز كو "لو ( 8 مز لثو حس (!هزرا ( مر وا (# ران

 ظ / رف م ارم أرز رمكو ىايشل ا لام" ازلو لثا

5 

0 

 - اي سيد« خويا تنتتلبيب ببن 2 تتسم )و

 و

 تنسي(  ةييءاةيسلا ةنوساسس 2

 رومان اربد دهرا باعها بيم ولا رصاريد امييين فسر ىو ةفيص لا لوقو مد زمني اكراوطلا لا لارا رير لوف هلمأ |
 رن 4 كدابملا نب اد ندعم لب او نحو ئردملا نرسم مج اذ فمما نيو ىلانم ني زر بورش ىلا دة لامي لوا لعبوا ساه فله نييسم نب نه ارددا لاو فاطر ي نراه دوعن نيوز كلراكددأ |

 لولا هضم ملا بدكم نر يعد دوبل لزب رروهملا نوعو ليل ارد اطويلاو فا سوكل اذ او اىداوطل او ىذيزنلا فانك نير اريد[ |
 /ميلعرملا رع لور لاس لعر نإ كراع ايا نا ىلع نب لط نب سف نع تع يبول نع دورضولاواررا فو وول ىلا لع دك لم |

 نس ادباكيزتلا لاف هولاذب ض نلابح نباح اوس ايلاو نونضعلا ف زكر" سلا نه ساينس فات لع نيت عربي نارنع نأ |
 رج نباو :رقئارملا لع نبط نب بديلا قار طنم صاع غار جبل ثرعنمنضزومل يطرملا نب ىلع نك يللا لقفو بايلارن قدري يشم |
 نابم نبارك زنسا ادد طم ننس وغلا ل رع اب لفن نعل ندب قرط ادع نادر ام رح تطأ |
 راكدلا ْ لاتدن امن ارو زنا را لعم لل عر افتح لادا رسل خورص نمنح رم يملا نسا لاقد مز باو رس /
 1 ب لاقد صا مزح بار ىف ليلا بطضم نفل مراننس اىراوطلا لانو مشنع (السلا لجسم ورأوا ةزرسلث زم ص

 116 لاقدر ثيدص نمسا ننكر ماقال نفاد رد قرا يدع عتبان غوار سانا وعنكم هك
 درلا بعل لشر التمر اطلا ليف ىلا القنا نمد دع !مزع نبا ف طلو نابع. نب انام ة رسل رع ن يمي عضرزو رفا
 هيف لص ثيدحل اب نك ناطقا نبال اد كل لف متراو ىلع هرذع عجول نع تلسر از نلف مدع رماح ىف خمار دارو ادعم
 اهطاكا قرم يداصر نع بابل اب ف ثيحلا مانيب ترجو طنا العشم لرسم كا لوز عا رتعصنلك ار نعي لاقي ايتن
 لقب نيشوكلا لفل قرم نبا لاذو ثم ًاضوسن يدش لبا ىلاقدندلا سمي او نذق'ن يعمي ىنسدملا ياو ريحارانار_ تيا دش تا
 اطر را اما ناو ر ساراس العن ن يركن بت ننال لاو ربا نك بف ث دبى رمل نبا عكاز ةزمسبا ثربركن يحل نببا او كرو

 اكرصا لاق سرك الن ار نيقىف سانل رثكارقن د ثدرك اتبأ سو اهل ان قرسبل ىلا درع كلر عنقل ل ث/يكل ريل اهبارج رح

 لاقناوب نميجكرل لاقن ثم اض مال لوقلررعس نبا ناكى لاقت كزلا سم نم ضن ن اركاب ا نع عفان نمل. يكلاف يلق ا لع ٍنرمالا
 الوب مح ارو ل متنا ئئرصا اق ىد الا سم ىلا ثدكب خيال نكل متلمصا لان بيع ن عر بش نم لزب نع سيد ىلا نع ن ايف نع
 لاربملا نع ن اهلس نوع اوكا انصاف احن يكنس ل اذ: ةركيولإ انلارع ككم ل ىراوثنلا لاقط نيدوعس نب نعى درؤلا نرخ! لات دلوق لس
 ان لاف اياىلإ نمد ابل 93 نسوا نارك اندرم ل امان ارا نرلصلا تسر اياايرسا رع لال اق نكسملا ني يقنع رع

 سين نكرر عنب لازم ا نك سلاما للان مم 1 لاثديعس نبل اق اصانئدس رك يدادبع نع ثدي ال زب تعمل انانيولا امل ا[:
 رياوزلا ع قد وصال هد اسم ابر كرو: يدش | نع فاهيتا نامل لاذ ميسم انسان ديعس انتالاق اص اثر لش ساري نع ناس اب
 لقيا لهتنومو ردنا ل لاقت دوعس نرش ارمجا تلقت ى راو ىلا تبعت ةرلصلا ىف اراك دج تلم لاث لير ش نب مثرا يد لم
 معا نثر اشم او طك و ننسسملا رانا لاذ" ننساك وما فرح الاه ادد ورص ا نو وفول اهيررربكلا ىف ل رتل ع ار كه وضم م امن !كش

 لعل از وبدم !نوق ثمل اهرد كنا نال د, لب لاذ للا سم نع نما,زرروعسم نبا لسلق ئلل نب نيرا ديك نعد ىلا
 نع نايدس نع عير نع دالمرع نيف ا ل ةريشم ىلا نباصرغا كلر لالا اكان | ني طقيريبكا لفرط وب عر
 :مرد نع جررخاو (,وط# ارسم ونصب كم نا تلفن لاقت يرثاملا ديب عال لافتا وعسم نب لس هاهنا نا ليز نكس يملا
 0 0 ل نيم نا رونو روامملا سيثولاو ص ايتن اوا م اهيازا لذ اراىرلد تيس ان ادبعل 1 نكس

 رمد يشم يعل لان ضعاا نا نم عيل لاني دعم قشر ووخ ال ردت ادع اج نال مر ادد |
 لاو يتصل لعن ايلاو )مسي ف قصرا لومي اكد نم تسمت نع نس نو اسم نارام 1 لاقد ل, اكد ررتسما قلاش
 ,/ ولا كح: هرزعو نال هنضر# بسك الج سايل نيا عما علل راها قط ناك نبات رات نما نيرو ليت لمارلا هس (٠ نان لثعتباب و ىو نال ف هازمد الم اباذر هع

 "ن|مرالم ورط نا لاسلا د كزمزتلاوو واوولامرشاو هرشسمولر ورش نا هرفازلو كلرص م *ويضلإلاوع لب لاقث لم اصور انا سم نأ
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 أ" : 3 هال :

 طرراثلا سم ىف نوري راو مب اذعأ طعيز ناصص نب نار نامل نا فار رض يباريعر بلاط لانا م (ةقباربا سا رر ثمود ٠.٠ : 0 : 0 : نري
 ها 5 06 نر 5 / : 0 : , | تال اطرد( كم ) راه هارد

 ملى نس نذل كم ١لاجر نب تاقئالازي لد كسرنا ل بس . اا مرسل انا طشلد امسي ري

9 | ٠ . 

 نيازلا ضل صارم امرماط عل رارلر 5 2 للا بصن فلا شثرروملالاث لع نبؤلف ثييركل ل رارف ثلل) نا لاش ا رس ئابال ل هل

 ناووتم ياودسوسوبو ا يعاالا يو ع ه «ه . 8

 2: و | 1 , : 95

 ا
 ْ) ها م رب ٠١ ١ 1 9و 2

 د دمت سس

 - هحوي مع

 ' أ |سباج ن يرحم نعجاءنب اصر اش طلارسا تاز عاب نن مزال ثنزعد ثدأ) شل هناك بالا رنريرب | نع نط نب ىبلث نير ب .[ | نيرو بق نب بولا ثيمدكازواكو رقد محلا ىإ ا نمي الا فد بابلاازو ف ىدريب كش نصا ثرحل اذ كررتلا لاق ب00 ياو : | | ةفضالارب لب لاق ةزلصلاي هزاز نيمرصرل نفس يسير لصون نصيب نع نلبي نيدرب بسداد نورا ال نإ
 محا -

 أ( اكل تت نبا بول نع عال رطل كد نيام لتر ب طن سي نمر نب بوبإ نيطنج ريملبع نشل ذر طبل لل ب - ١ هع. م ثر املا «لط ,٠ فن*رعأا
 1 يَ الو هراشبإ لف بضم عر اسما و ثيرعإزب لانراثلا عرش ل ىواوعلاهارر لرالا نر طلابدرصادطع كرد هينا نا : 2 3
 || لثمؤزوا الهرزع حتر لم تكسو از. حل ثرغرماكم ا ا نغ/رو ةرسب ترص نم نحاررع نب منال ثدع اثنا ايلا نب لاذسما
 ١ نب ريعاو:ةرزولاو نيعم نبا لبط نب أر تن“ سم ند( لاف مالم ع لك نيد اريل إ لافي" اسد نإ ويضل امم نم نادم نباتا نائما رجا نسف لاق ناو نق تير با نانا لاذ كر
 ١ | |فلر الم نارييما ل يجزلا لاثانص|ك رسما نل ماكاد يمص ناجح او نيني ل ةنرخاد قورصرب سابا ماعدا لاف لب ارشارب
 أ[ | لعرلانالادمتدروا طفل ورقي لال تل ب رافثبلام لات باص هلو نم زرررجا رقت و قردص ماعلا لاترى اضل ارقد ذرب اذ ني نبا
 سم ر انهم يفر دكلا ثرحملا لانها نلط نب سمن درج نمور طعو ممل لان فاح تلف نكس ( نس 1 لانرعا قرص
 نك كال نار ناظري ىف اذا كدقل نمي يكل ضد رب لول نوكيا ذرهل نمت عاد اس شما لاو نلف نب سيق انقل

 هديمح مم 3-7 .

- 

-. --- 

 5 ل

 ظ مرادلا نانعلاز' "فم بزر اعلا لاق تلقا يك مرفل يل قطب سين الاذن ثييدجلارن نع ةقرزذابادافإ١تلأس لاق | اهافإا نب نك
 ظ ازا تاوشال نان /اهركذر ىباهتموباو قنا اهي جا لامر تاون يامي جشملاذ لطب سيث نظن ارعلا نري اربع تلف" ثمان |تلأس
 كرا لرعا ل يكر ربحا فعض [هدم نادال نازيم فو نابع نار ن يجنب اذار ب دز ا لج قل ناعم نصالثلا فر دا هنخثسباوربفربح ا نغ

 يم

 || |. يسد ىر ر ندوب ت لي لكم سو !افر سا اه“ | اناث نركب نب نصب ناطسلا نبا لاز لمت هلو مفلدع ناك تادد لو .:

 أ أف ملال او هرج ناجح ناو تيزخزبال رخو تاقنلا ف ناحنن ارو ل نعنابا نسل... ”فاهىل نباددماكدرد لامكلا بحاص مك ضل
 روز روحى اخو كد ار سر اليا ىف نارا ثسزع ارز سب مط ٍيرط نساك هنرتلا حيرت ارئيرالا نسل ىهارإ اكدرد تررد# ا
 اهنبربحر :ةيتط نيب زلا اد ررند بابلازب (ذ بسن ١ تحارب لام ىديرتلا صرت مزع ب اذ نابح با ثيرع حراس لل ذا زبجل نبا نع

- 

 همها هه

 صمهد  -

 ' | | سنقث رع لاق الفلا لع نيو عناب اتى هرنم نبارك و نمار 6اردب نيس اربع ضم زاط ثيدعردجد بولإ ف ثسدك اعنا زر بن ل
 أ غيروا ىل.ارطلا جرط ارقتو علنا نم للطن ىف ىرمبلاىلاذ' عيري رمت امد نسر احم ثيدحلا نا مالكا نص الكا ةرسس يبدص نمت اند
 . ايلا لانا اضل درك ساير صولا لعن نط با نم نط نيس يقنع :يق ني بول نانا دع ن واج نناكوضلا لعن نم زرع
 مل انأ عب وج رس ن اكن امثل ناططالا ترا يارس نافرش بط نب بريا ربت نيرا نلف نط كرص بص انصرغا ارم ثاررلا ل
 ناك 1مل ىف اكن يعض ,مورباجن يرجح ىلا ”قرطلا فر لاني طضالا ثررت قلع ممن اف نافمصضابا نا زال ىلع الكاز اني تلف ساما
 4 نن ارز لضإرلاو 1_7 ل ظفتر رسالا مين ل 7 م ال نيب رلا م نعل دا هس رارطل تلق اذظافعو ارا نري نع اىدررتل# اف جنز ل لان

 ره وتلا نما انتساب غن زئر يللا ولون ثيدك كورت وارق ددص ل ناورظ لاق هيلاص بلا يد ةرتس تادف يقع كدر
 كعب ركن دلع وز ار ردقلاو ب نعضلا) ثرح انتيك نياررعس نب ار اىباسل اد نام نبار ىرع نباد ماهولا رس نبا ير نيثل ني اور صامل ْ نقلا السم بيز فو ازعل ناكررَس اررعزبربت دورت ىرّرلابلع سير قل انرنع ناك تدم ا نبا لاير نقلت ن يشل نب | لااقزر ريحا لاذ انكر سايب سول انا ر لم نازي فاك لسا ىدر تدق السبع حيزا لات ن يحس ناو لاو ىروملا وعض ديبار بع ثلاث رطل ىنملضفلا لعالم نيد رغنملا ف ا بناها قددصرو طر دايلي نع بتكن ملغ رئ يدع بكن يرتحباذكلا يتب ساب نر دص . ا نير 5 , 3 : ففكرت هما رك , روبرعا بريتي ين ارل مل نو ثمرص فنلب ىدق با لاذد جاكى تيل رضا او طن اه م داصا أ نااالا ناو ضربت كمر رار اين ضاع ”عرزواد ماعلا
 ١ عنز :ذاإ ارامعم ناريلل ناس نيطراك ماير نرساربعردا ىوسفلا رقلدد يارا ال مارال 3 اضتمن ازيا نر همن ب بوئااءار ارب كرر :
 يلا هس لع لابا ور 57 ظ5 لن مكارب ادرج عازب عبسع رم حجاب ا قازباربل ع
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 سل 0555 ا 2 2 7-22 اا 0 كت

 اين الان ةهرزوالاكر نبل نم ىراهتلا لاش نرص بيكو[ لاثو قرصلا لا سوم لغأ | ٠

 دعس نارمبه]رب | نع دان نع :قينحو!انربخا لاك سوم يح ب ' تن تن اا ' .٠ ىةلط السبإ
 0 لا ل ا ا

 هرححد لسفي لحربرم صاف و ىلإ
 مشرك تاررلا ىف اك وعلم هه عا. 0 6-0 . ش : 35
 10 ”  ددصدامصلا نازنلا اكراهر نيريدارصز شل نير لالو نبا نلابخزرع اى درا دم قالا ةوفضأ نم قر
 نور 4 دا اني اللول هلس ابل يل راو تكا اكلك ل ل عض عضلاب يلع رك ف نسا مزون نصل دص لزينب و
 لان زم 4 ب : نرمي عضل لاا ل ه0 نب ا لازى اهلا رن نب بولا علارلا

 يا 1 7 | مه ايل

 مرتك ١ لل انو هترم مر اول"( -- .
 لا قنا نا ا رم طل الفم نازيملا ىفو هين رولا عيرخآ ل اوتار يف جارد ب سابال يك نر يربي خُسوطتارلا
 ناب”لبال اق امرثو نابح ار ققيسلا زم ساب د 4 1 ١ هداه زب| لام زر دى دابر سس ل( رداد نك | طر وز نردص لازم الف تتلف, عاب اهب بلا نم ىرتاوم ربل ةرمئظررلا لاو

 رع لهو يارا هدر ورح حر عد ميال ماد دق جل دل ا جروب انا او ناساف الس دإلا بصن دم ل را را مط ل نوار طل زعتر لايعلم سال اتا ناك ثيم
 هدس ىف نال تيس الرش لاث نا لا اننا نم ٍةرسبل ثينرع هب راد المر قنا من ىف ولأ ل امال ىلا لم الو
 نشيل نيرا ةزومر تر خشن نم. .اد تناول سنمار رتل ازا نم ذيع ارم اعدم مد كرب
 هلا اكنه يركارخ دب نسال )سرح برو يباع نايس مسلوب ناين نري ماذا نيكس فال نعناع كلمتلاو سلك برا بلل نعم ريل بح. رسل دب ادع نال بل ةرجامرت مره تنافس كادي
 فانا سيلا يشم مد رت نسب تيصةضشمقالاف قفاز رو بورا ناد باهت لا / ميرال قط ثرعا ام شا . رتابادرلا] كلذ كار قر ىوفللا يداي ايلا صر ْضلا ثمرعر ثمكل الرتسمالاب
 نارا يلاومرةرشلارط ادا هبال ماد ابعد او ضم معرير لصاال (انجرام سول يزمدعار نامت مدع تن ةلوالا راقت
 زل بقسم طولا ودرب ع نر كلام ادن نري نظنرش ارسال داصندن اهلا ذا نا
 مكبر اههم نازملا ا عش 0 هاج : هل م ايزو منا نالت شرع داك ووتر م يف نطغعأر علا لام ةطقيلا رار

 أ طرررب دع" صنخس ماد نيا اعف مزمل نايل فو تنم اكثر ع طاف نزيل نكمل
 7 الب تح انك بابل فد كيتا الص ىف ا ييضت يطزلا بصيرا لم بزل فكيت ىلا مافن
 "يعش اتخلا نب لطفل وو هلم
 لانك ةفياس نب ةدوب نع ميلا ديم نب مياربا نع ىفانالا نسب نيران سزطا لامتد عاج نم ام ىف رك زل! لان حرت نأ
 الاعلان فالعلا تسير نريد اربع ىلا نك القابل لول الاخ نع نورين لضقلا ىلا نع ور زمور نيااغزاى از رفيع
 صا فص ىلا لوثر لاب ذااربلا بحار ستور جى او مم ؤيطعيوإ انو اور فرامل ىف نست نيريحم ملا رعزخ وذ ىلا ىلا وانس
 لمراك ار صاف لبا نيرعس نبا مب اما|نهاليئم لاعلان زكى ام كيو صنم نيد يعمم نازرلاربث رو ارعس لرب من للسما نا بارا لوف
 نا نئرانالا ىلاد ارم نة از ما داحس نار لابازثا هركو لسنا ان يلع نا ملدع اكرر ذم نمار اوقع ا لاقنو ركز لضل

 انلا لاف سمن ا ىظر وس هرج ازلو مل ل ازال اح كلذ كبر دام ازطر خا حش تخين ارد لون مل, هر" لطفل ناكل ثلا لعل
 باو سبا عار اهرع اداونشسملا نع زكم نيرلا ىف ةر ايزد كيل اطرح نوكمجول يف غلامت تاور ار رالي خب كيلع عرشلا ضن
 7 كراع نب ن اين نيكو اله نير يكنى رجلا كلا اخ ا رايتس ىف ىرطعولا ب | ©'*ماطّرلا ل لاددوعالايارثاازبلا بحال صر ربل اال
 يفال وقد ريو نم انيلا بج ارامل اب ,اهنتسملاو زغانا مبرر ان رازبا تنك ال دوطوو اضوكر شمر سناك باطلا نير عمك هرثاو ايانآ

 تيل ننعم له ايا روصو زل يراك ساري
 نب حرر هينوطسرالا ىف اطل هارر عج نم هدم ىب ظنك لافذعا انها لاق اذيلا تن بارا هركو سم لاب باطلا نر

 | مسكرا حما طماع لابو ارجدرادوتلالو اماه مباح ميس دان لاثل اذار ناك ارم رايس لب نش فسر نلا ىدردص ادام 206

 مارب نكت ناك طع امرك دارك ناكب افلا نعال نيد خس فروع يس دور لشن نك ل
 كو امال[ ن ازيما ف ىيزلا لاك ين نلنك حدرر هريول لرب نر 0 ل 00 00 يمك 6

 )نب ىلسلانراطص نع عورات يللا لاقن نايم لروزدارثالا يذلا يال بدم هد مولا
 اب ئاخلاو لبلوغ ا نيو هنن الرالا لاس اذ[ 6 اا وج عسر م اا
 اا: له عصا ارنا نال ماطخ ف الارامل رج دبا يتسألا سري 701 _ ّ را لوبا فن لول اطاب نيف

 كلاب ننرفس عيال ف و نش 1 | باياؤرم هع
 ( يل | تسلا .غسنلا ىلع ل ابلاد مصر لقلا بازع ماع ناث لوبان
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 رحم لاق كيلع تتتكيرلا نهانا كحيو عنصتاملاقف ١| .. همم 0 0. ةقك هلع لمسإ همندع . ةهلااو.»

 م و ه7 ٠ 5-2 0 ١

 ةفينح لبا لوف هو لاب اذااندلا حا .لسع و
 ظ ًهتنكا لربلا ناحل اذ عاطن ىنتس/ ظل ّنافن نا لاراب انس نيب لف قدرا لاما لوبا لد [قلاسلا فصلا نم يف ر
 . | | لاف يالا ميكر اب عأطناع لابو ارك وارحم رلرانأزد ىتتسيمشس بلان لارا ادار ناكل اور نينا ريهاىل ركب ا كر ردد ملا
 رهان ىلا نيرعس اودع اابازم نوكث يراوغ الا نمعل نررابدلوروعلار را نتسمو زارت ميول حا ربع جشم فنزل ب املا فاء از قياما
 لئاكوشلالاث م زج اءام ا ره انها مما ىف فنك, ناك لذ نايس له لري ام زنا عشب ئنتسممال نزل رع ئخ ليلو هل ١ لل اماني هرب
 تب يلاو داملابراهنخسملا بوجو مرور رايتلازياذلي ل اث نال ومد ساو ثيدص ليزر املابد اراب ءاحننتسألا بوو باب لمس ندهن
 عا اهلل الا امل ابرانتسملا ب اب يف كئرن ىف مالا ايس ماطعر بيسم ا نباو صاقد ىلإ نير عسر ربل نب لاف بد فينك ار ةييئاشلا
 خيرولانم حالا نابي ف ةلئسص ةرملا بعل لان دصإز الر تس نهب اجا كيرلا نيود للام لكم ناببابلا كلذ لاناذإ
 نزع ىفناوع لان نيارمجر هلغلا نيمدشمبل:ةؤيصلاو زب ورا ى غل اير راجت الابر ائنتسملارلا نصولف لب اقم ف كلذ لحل دابر اهلا ءرئصو اال ءاهن سلا نكسر بيسم ا نر يعسل زف نضارن امره اشرت كلز عن ن/طو ر بفو بلف كراك م لل لو راملاب ءاهنت سلا زاوتربف لراسلا
 ةراجم اب نر راهبتسملا نإ ءاندمء سلا روطعر كل ريعسيع كلاو ضاؤلا لاند ىببلا ءاكضراالا نيد ميم نرعبكل ارلا اد ءاشلا
 لاميرس نياز شو بح | ثمر امالل زياش لطي لوقت ازبر» زفن اوبر يعسرب رايتس | ورك لن وعطر ىلا نا نير ردا حمر ز ىلاطخم ا لانررزش

 ري باد راجتالا عراشلا لمت رمل يعامل دامب مر توييشلا و ةيرزرلا نغبيطل اول فضال هاكحد /ام ارجو عمراجتالاب رات سلال
 نس م 1 منرن ب اد املا نب عي ) لضنا ا ناراصم لا لسا نم ى يشل الار عما ىزلار ئلئلار لس ريب مز ر دام“ ةوار |مممر مد

 لزييلاداو شب ادزتسم جبل نيل زيد وكمل ضف /املاذامدعا ليرات لادارا نان ذاظنلا ىل غلب اندر ه ريب اير اصعد سمانا فذختا امل
 نإ نربي اصر لادن لوقنراملاب د اننسالا لثور وللا تح او ادبعفعم ا تام انلارفاسكدد م ةرلصملا ضو ريفل تفرح نك الا نود نينا
 هبل ادا نان يطم ئمىزلا ناب ابق يسيل لسن ايلا هرب تاز شالا نزعل بيكر اا
 ار ماط'دم اهاشيلا لربلا عموم ىف تبا اذل ا ىر اهتلا عي افكت يغادر ةريعلا ىف امهم 11مم ا

 ماب ءافلالازاوجهيمزن نالز وكيل /املابدائتسملا ن اددصورب مطر لأن ىف حيرضوم ل يراملاب اتسم ىف دخلا احنا كعرمح ىو ال» زل انتل وق هلس

 رنشاكري ىف لازيإل ذا لاق م املاب ايعتسكلا نمرسس نا نانا نب هزل نع يعش زم اما نيشمملا نب ردت الم انهلاينو ليلا نمتنرع ام
 راش كرئاملا لاقث, لاي راهئتسإل نعل مجسملا نير مسن اريعلا قيثد نيا رعظن نكمل اذرربزلا نب انكر امل اب وتس ناكر عنب إ نا ع ان نع
 بايلازم لارظرعا نير ا ركراريعسل تؤ لاذ عاب ل ارو هرئهد ثمرح از ف للاب, ينتسألا لئتنلو نسل او كلر هشبل فلس | نوري نك لاذ
 ءاخسلن اما كلا باك ان عبس ور ثر :ؤيصلا هزي ىلع هايادرارب اب غل ابر رظلاللو ”لازال طفلا ازي لا لباقم ل رصقنر اك الامل انمتسمالا عئببشسمك

 نائر را لص اند ىلانيرعسربا نيسان | نكل مارس |مترريعس نابز لن ينل عقل نارجمالثر انؤقلا حلبا بس از ادداملا مهرنعوم اهله راه ا

 لارا اهتملا كل قيل لارج نا لوقا حلس ١!ريف لملاك يلعن فيطع لا لرقم لاباز اذيلا بحالمفو رج مالا لائاذلد اجر يظر نب او ل
 تعالو ةركرم ةنميصالا كراك ناكأنل) يلي منير وصولا قس اهو امس لاقل يلع ضف نر الب لسلك زرع بزر
 هربا لاذ امعضرم فو هرك اوكرنارنا ثلا عمر يف وريف لعل دثك/ حظ ماني الصار اطر زعوفع لملف تاق ان صالخل ا لا ترلص
 لعن نئرتريلاورب نس لري لرقل ندع يذ سير رطصقلاوم ريع اقنالارمولصقملا نالدهقش تسمم مانبي وكر ( هلم قنا أ
 لضناراملايرلشعر (ااسم يئلرن ىقيا اروار ماء نب ار اهشسررقلا عم ةريربإ نييك نابح نب ادار ولا ءاور نش ريوعر حرت ل النضر نصي
 قر مرت نا ثائر لاغف عقلنا ىلا واهل لتتناسب لمقو بدار املا ةراهحا نوب افاكملرخا ف تلزنارر مط انيك اهر يف ادت لزق
 نا لال ايعابف لبر ظل هيث ) برم ءامملا نا ىث لري بانت ا ىف رباط الكلور حبلا ف لافاص داما ذك اجر نسما ىلا ترب اهوار ترم ار رق

 نال صا انالدارك الث ناك ارس اكلم قلائل حس ن ارسم كلا نم لن |نركن مكارم ا املا ناكرا ى) نرنسمل نبرطن رسم | نري ل ار نارنم

 امي لمعي لفر لكلا نير ضنا ناك يؤ عناد لوالا نيل ضفارمد ايلا يسمعك طنا سما قمنا طا
 بلا قاف مزميلعرما لص ان كا انبلا بحر وق لس نان ربل ىف لك ومد تداهم جالا حرس ىلا زكى نفد ارلعو عككرمر نازل ال| ل تسع
 ماع دان وبل نير نسما لوقو سيل ها لسا وفل ابنا بح ضف اب خشب لورا ف اكسعررب مل لوا عر الاب خس
 هيطرسلا لص ناو ارمشسطماانهه از طيف نعت قرع نست هازعج اورج اب ىلا يقنتكا نورك ىف ناير طي اد ثم | نر رزه ساومرل

 (رامبا نمارن قفرت نمر لاجئا رصر ىلع اسس للصم رام اب موا رعت وبا رول لعاب ناني احا لاق انهم ند هروب ارنا لا ثمد اها مي

 ىف رطل طنايا ينكر ازلا سباب ف ةرراولا تضراتملا ثيداعالا نا لما (هصجتت ر رس زو ثييدحلا ىو قنلا نم مدر ن البل الر لن عزا
 ( ةيلاملا وفم ىلع ل ايلار ز امبدارب نا لولا هرج | يؤ ةرسما ثيرص نثباوجلا ف اذا اهبلا عجرات ل يصفملا نثارلصنو يالا يشل رانا ىلا مم

 !!مارل ضال ىف اك ةرك رم نسا اس ٠ تلتف يلع سايل هه ٠١ كيلع سيئلازب نا اولا ىف هدي رن لال سفلا ى زف رملارلط لع
 ا” فسرب ىلاداك١ هل ١٠م” اييدعابءاذمكال نم نينا صغار اررانأ نيب عجبا ا وعم
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 تا! نع ميدل ىلا نمشدل نثر ح لاق فيتحول ]نرخ أقدمت
 ل ا ل اع نالطاللا تاكا

 نراك تابابرلا ططداددبد اخ اروضا وطيز ثار نفل زف نضزيلومر اول ارتسملا بارسال ( دق ادلا نفل نم ين
 تدان لذا نم ترك ام يال رلذلا اسم سائلا نعل ناو رو تالا اناني كسلا عار اكرع ني لف ثركبضراعملا ثلاثا
 باعما نءاصا لس ماكدامال ات قترعقنلا مر ةناوهلار اع نع ترند ماعلاو ض الاي عانكبارن ضخارفلا1ن الان اب عطف رب
 رار لوما فرقنا, مث س ايلا ل يعنر لاو ننس( اهلا ركراقلا لس علال ورع ارك وضرب قا مير ا لصف لوسي
 نطارتادل عيال ضقسا مدعوبدد لصال ىلا نحر اني ارا ناكالد املك دالا تضر هقول ريا نم شل هز يضل ع درط مدولض فلا ل لإ
 ةرنصم ميرا هاو راهوفرم نك كرج نع بايلا ىف مع الارز نما ىرذع ايار لا ارك ري لم نلف ثمره ال ةرسبل ثيدع ذب الذ أ
 زن بالا لها لاق يرث لصون ون هر لاني فيصلي نع دلما لي لانك اهل في
 تدرب نروضولا رن باب فرعا تاور فول ؛ىدرص نيرو عمر لير يراد طين لضوتلا لاق يت هكر ياق
 الل اكب ال اساطبد ناطعل ماء نبا صرغا تماياوبا نع بابل! ىلو تاردلا حيرت نالت ظكزر رقعلا لزم انس: لج با ذاوهنم ثنرولا حرير طن ملا

 ار شلاه نر كلذ لففا/ار باوك ف لانك هرخيرطخلا كليب قلع نفر نكد عمرا ساب| لان لص ناد اكرلر" تسل لان يسيطر

 نام درأذلا سل ل نايريالا ألا نارعر يلزم نر كس وضل مامن لاا رع نقر ىرذكر فل | تسمم ابا لل ندا اىررز قثلارا تس ماياملايا

 رام ادا تسمو اه اباميلا# سابع نبا نر اطعان انزدع نب ةمرط ان نكح نم بوقدل نا" ةركرل ا نرع اككم كراوللا ل انام امركم بف نبا

 ٠م كانا لان(. انئالانروصنم نيريس انا نيررلو نيم لاا شئ سابع نبا نع ساب نإ لوددتعشس نع بيز نيالا دامو إنا
 نم نبال كد :ةيدرماب يراد ص انيجلا نيرعسر روهس نباوبىغ نظر رر نط نط زكولا سف رمال لاك دنا لم ار نبا نسرين يديعس نع تي ىل

 ١ "نام !نامسلار السم واكو لاهلاز كو راثألا اوه نم اكشم و ؟لكي عجز ميل هريشاس ابىرعلا نحن ار بيسم ا نئريعسز

 الانذراسنلا سل نار نيليجس ا نم جررائلا طنا را ذلا نثنايالا لرالا لصالا طز عنب عت لا لرعص) ن وتخلط من لا

 لون دبلازم سب ةهورغ طا عفش طع الا نم نايل صال ةفيطعلاززمر كلذ ىدع نمر قلاشمل لاتنبر ةدب ميك ل درازلانسأ |
 رس ليقازك شح افلا ةرشارم ار عاج ادام ارز انلاأ

 ابدي امل نأ بنو ليالاددملاك ويك يت نانا نيا جال قار هضم نآيؤ بابك ابدت هل
 رو اسننلاو ضنا زكر يطع يف نس سانلاو فيج رح ل بنار لسيف نع ترف تنوحز تدخن )والا ذكو دس عرفو حلا
 لا !. لا باب اطومما لاي مال لان لا كيس ل لق لس »ب لعأت ري عرمفل شع در الاردن ىلايامكربحص الا هرم ادلع

 ارمجا كلا ايزخا تفيض ىلإ لول سو كلذ ساب ليث يثني نسب نك زيط جل هرطعر ميرو ضن اكلم نب نا ع نارا كلاازرجا علاوي
 د اممتر وي ىلا لوقرمد فيز سايال ريض لات ئاهاناد يسيل د ا لصرملا لوس سار لقر تننكت ان” ثملاع نكيرب| نع قرع نب ماشم
 لا قرم ور ضل را لستم ناب سابا لاكن ارع نإ نف ع انازيدص كل ازا ربا راض وتر المخ عرلا باب نيا فف نم دم اهنآو

 ةشللاءد رب“ لشل ناك م يسيلف د ىلا نا اذغل انعن اد انعم تناك أ د ابر سر الس, ور هو صر لفل سس ا ربك يلع اهدا [زع
 - م رس (سملاْي اص ىف لاير رت لس (موعارتسل امر فص ىلا لون لرد بلا دو رمل لشئ ضن يذ اعمل علا ناهز انتملدعأر 0

 ابر نع هرشس ىف ”ولطايز اى اصرخ ارسكاو برتماو ضرالار أر | تسمي ال عل رذ للا س ارع نبا | ىعسلا نهب رص نب رثمإ | نع روعرتا

 | ضافلا نع بولإ نب لع نب نيس ل ىلا نعد رسم خا ورسم دول دجرخ اد تفيض ىلا نع رتل نصرا دبع نعى نرش نحر
 رسكأ نري مالا صرخ ار غمض ىلا نم كزفملا نترناديع ىلا نعى رم نشيل نع ندمت نر فت يريح ركب ىلا نم ىنسأو ل١ برنت نيل نم اريح لولا

 دايك ن اكاذ ا انرنع ءاملا ف قعملارغاد ارزق ل كرص دع لير ضف فنا هباسااذذا كلذ نا انرنم لك لدي يضل ربل او مدرع ىلا نكد ارث اذا
 ار ناسلار نايم ار بمزشملا نركز ليو مس |ىل نب مارب ار اغألا ل قر يا مس الو نب علا ل هلك ادا ارسل او اند ليحل ابر

 هديل ن عملا اص بيزا ىلا قوم ةنتك ىزلارب' باوصلاد رين اللا عم اج نم تزرع اك ةراضسلا ضعي زك حملات بتكض ريو
 نب بر اعد اهيل بند عسر رمى نب محاعو فحتى | نب روك ةيرطف نما كدر بنص نب نل ا دبع لوك ليطلب ىلا رسل اوم
 لانو ىف يلا تدب ملا حس ف لامار ةنارعر بارد اد لا نب سررت اك وعسل او نسال نيرو تقريطصولا در دعنا را
 د ارملا بيصن 0-0 نيم نب )نع يصشم نب لا لل نري اراب اص انمى دريل مرتماةتسا وسار ٌيداعإ سا لاقدر يول

 ,.ةيل الا نوعا ىلعيف ايلا ر ئلارسع درك شم ندوات اوشا ناجح نبا هركدد قرص ثيدحلا فاقت م اصول ار عدرا لاتقل
 2. ١ ب ا. فه علل اجب كد م آو ضلاى اك عسب )»لع ارترشم 38 [ل امل رهل ل اس ارب هس + يا بدار ا كرض هع
 ْ ظ | / رول | باب امم هم

( 
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 , لةعبرا
 3 ف

 ءالو لاسلالا يكل عبرا لام سابع نب نع ىعشم سر زرماو نيرا نع سيلا نياانتورم نب فسوبإن حر لحما نبنيس اانيرع لافت

 كم يلا لصونل ماقن تاج نم.ةنفح ف تل ان مير ر شدا لس غلا رسم ةارما تما: انا اين نأ ةتمرلم نعاس كب لع

 باب نفا درع نلا سابع نب وه رع نع ناسح نب مام ناين ني ليلا ىلع نب ريس نعبد نيازر اد اسال زمرد اهم

 ءلىلا ىدلنيرهف نيرفدح ان لال! ليبص/ن يل نيه اند ننسعزم اكاسم ىف يطا رلا لات شما ودرب اج نعرف دوه تلقإلا لا لق لس
 العالد ةبامد ملا الك سمرا صرنا لوس لاق لاق ّسلاربع نيرم اه نعد ازم نيريبس نم نايح نيم سس اني نب شمال زارا وإلا
 :مررضفلا لبا ني كرتملا اندم لرصد ىلا نب كانا طانج اجا نر يريمسن اطول انصر خس نم اندم ف لاف عما بانج بوثلا لع لد يانج

 لاقل! لعرلا بكي لر تانج ٌضرالا لع ار بان ب رثلا ىلع ىري ال مليلعريملا ىلصر يملا لوسر ناك تملا: شسلاع نش ةيرضافلا ةرمت ولعل ١/
 .بيال ناس الازم ب ضاالاداملار بنار ن اشرنا نيبال عل رإ سس ارغب |. يلون ىحنيئيوقبل "سلا ىكن ع القل ازم ىراؤللا نرهع ف ىبعلا
 مر لأى لكل سيلا ررباطلاوتدصا يف هزي بمص سميا سحئراملا الو بيا يلا ىذا ضرال الد بنج ارسمل ازا برثلا الد بني مس امم[

 قفى نسم عيون ل ذراع # ا لجرل| را بنجر الر رتشسلاو ثيدم فو بانج ب جا لعامي/عرلا عال د قا زرار بسد ديرب ادد
 مولا امج لو هل سرباطت كابي جاك 1ة.ثككراذلابراييشس الا هزي صخ امنا راما هدا ب رلاد ضال ءايشس الا هز لادن اجار
 ميش |ر زي انج برسل | شالو حر انضر الا لع الد انه راما لاف ناز نطل ادرار قازرلادبع بادر هزم حفلا كن كارلا
 برثلاو د املاو نرالا نم ىلا امن يسر يصلالو بابل ىف يملا تابادرما كمثال يرمفلا لات اير اتسم اربد امل بانج لفتالاكا بام
 برها بلك |ةسماىنلا كر نفيقحرح الا, ايشس الاد لربلا سال ةبانج | نان فايا بج 1مل لايذضدايشمال) نيلي زر يقر رجل او ن اشاد
 هير |(لصونلا تريل لاذ" ةريرم ىلإ نص ف ارى | نراخلا ىل اوم نم كص يف ىواولعلا ىرر سجال يالا ناد سم ال نيرملا لا تااياورلا ل
 اصناطى اصل سل ضرالا] ا كير ارنر يك ف [لسلايلع لائر سل لس نازل ناكبسلا فن بنجالا تلد نع ري تضيف لا هريرهف بنار
 لحام عييى رم مال امئار تمم قر تم اك ف اصلا و: الار ل لاو عج ايطم ا ني عنق نسا: تسلا واذ انباد ثركل نيد ارك
 اصب لوسي صنت اير ولزملا نابع يارا اذكر طرت نوري لااا ادرج لولو نقلا ةو عع لع انأ
 زدني ل اعاماف سجن نم نيل زطدذع ناك لاطباو نال نع ترحل عندا جاكار زلال هر سانيا مثل
 ريض هرم لبد هريبضل نير ماظب اها يئرغ حول م ا الاكراد ارح الدرك لاول اقف نك تلد كلذ تدباشاك يطل اب لو مو ار ينس ننال ندي اضرب انشاد ل نانو ود نانا
 كاما زار رقما نان ن افجلار سمو ران لرذلاو لرلاد بارلبد ساد وقلاب كاد تحمد هاد الب نو سم ةلاذانا م
 رش لد ىلا تست لل تفرع ثري نب تدر دامك ءايشمالا »زرار (ءالاد هيدر قفلاد ثمرك ا بتك طرسبعو الرول هزبب رع
 - لا تب اصاارن انا كلذ يقسم اذلق ل: رمل ناكرل ئدل لكل ريم لق هلس م معا اتردد اعنلا نيك نم نصر ياما عاجلا
 بلان اءفصلا لس | ر اوس يا نر نو اجب ني دارو اهيا ل يعي شا بين يلد مود بواد نربا

 كتازلاكا هه ةرزقناك اه ا؟( د نرباد بلاك اهم «ايشسالا رز نم هاك ادم رات اجي لثاك | نص:
 6 1 ا ارماطر صار مل نك قت ديك ١ هس وال
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 . ا الا يب ياسا ب سلا . --

 ١

 ١ ىو 10 دعا لما يس ةردزات لعد كفن تاس لكلا قبلا تبرك ىلا 00 ا هرالا / * اايبلع انما ظ
 يرام اع ةرثسأ ىررامل سمجلرادذاصدا تردخ ساهلابذ تقر از يقل راما ل واسم

 - -- هن هدو

لس اء ن اكول السبل ابى انن قير لفل ماو عضد قار | ىف ةقنيقتومد اكئايلعتررو ال املا | |
 

 و.

 اسم ا اقررارلا كدر الو بسلا نبال اهتتءررسالاوك |لبن صك نبعاو انرطنك عِطقم الراداسح ْ ظ

 نامراس نع 7 لاث حرش ن | اهب مار حررت انس ارف لباب هرماثت ايف 00 ىف عد[ |[

 < ري ا

 دوب اسدوادرصلاب وم اداكراهلا تيبلاىا نير ليطط يرعار تخيم ةينفاشلاو ربا هشررا بيسر ظ

 كرك . ظ

 وتيم هجم تلا مويا لص لير ما لاكن ذب و نس يافا ب مد (دقلا#ا فس نمر

 داره را ذاطعا عير اف كر هةر وشنان فرز
 طئانلار يرلا كيمو ارا تاع ٠ 5 اسضالا ليو كلسبد ثاصنألا ل ةيبرشل |لّرم !نرعلارقن : مشيوزروراملا فر طتلا

 ررلار لد مهب !دازلار نيتكشل لا, ذقن لت حلك | مسمن رزقلارلا باب رثرهل اب لي دار اطر مصل ءازوما
 "رت وفا م د رياك ارزهربإ يسم ارزق لاف ل لش نالق مرارفلاورزقلا ادي بزلال لا ميسا علا 4 ١ .٠ | سمرإ أل :ي 6 " مق شرير ىلا لمد سب درر قتساو انا تر'ز , طل 7 نن ك بت شرلز هن و تسسميس مم - ياسع

 0س الع لاقل
 لا نغ نا يب يضر ل ١ : و ل , ٠ : ٠ ١

 تتم لانا ثمن يسافر رد فر مورا اانا
 ضرر ملا نر ار: سول لطناللاقانبسز فيل /رعارانا ف بكار شالات يطل لصرللا لري نا

 امانا ددرد تلا جايب ناد اي نال دفا تاما دج اعنا: كفرشبل ماير لاو
 لاردرد نا هلت غل ني وم قلرا ملفا نش مرد انا الاغا الا لىرلا الخيال بلا غيولو نال يب او ريف سجنا ترقب

 ايات بزلا ناردات ثاف ماد ىف عر راشرع ها : : 0
 اير نان ريس نر 0 اطع حب راس اب ةرييشسل نيا ىراهطل ىررامل هل رينتت بخ طبل نفل ا

 ّْ عب ابقلاب تسدن اهي از نار
 ة(”«يلكل )|( "لس ل« ا :

 0 رب, لو. نم تاقبماف ىذا املا ب عرهاكت با سابع نبا نم نيس نري عا دوف زنا
 نمزشلا ل لاكش 0 +, .باكداك كورال ارجريفمناواجاذ ىرنينلامالايث مزال طم قو ام نمسأ
 ا نالب/ل يقل ارح د لمعلا درر. .با“ لالا اي الاساد تايارلا زيف ننس ان ئمزرفا كاري رام عزا

/ 
 هل مرا ث - -- 5 . !| , ه»

 تدع د ايلومطاقت_الار درب نصرا اواو ل اعقاب نس از: تش ذا صور ناو عسا ظ 0 ٠
 اسد تيرصد اهوار مي لو ىفلرطلا ىدل ىلا رريصارنم نتف كت ناد كيلق تغقسسا تير »رطل جزل, نلف ثيرعد مال[! ,..

 ارادص) ىلع نبا ا ثدرص نئررتلاو ماكل[ نابحن باكر يساو اشارت كيرلا ظ

 البل اطل سلو :ةادسلا ىرركلا لضاؤا بث كلالاطار قد ةزكا تلفن سنت هو ينثر كرا لكس راما لو ل

 لان نام داش نمر ملا كا نعنب الاسير نام عاما يذق لع نترض ىزد ثروت ؤ ياض نا دق احرز
 َ 00 - ) يم” (-

 اان للصاطرملا لرج مالا ازامالاو بور ز رخل باها يلارتسم جن لص ثيم نا ب نمل يسارك ني ١
 كير يلهب خل ناالارزت نشف عقد الد ١ رهف غلدام راما كادر سهل مل ىرفالا يالا مب كرت حان نم تكرع نيف ضو

 بقت نر هبا نداضوت الر زقلابن عررا ابا غلرث رع لا ةنجاذلا تارت رح ارز ارينا ؤص اضوح ن كازا معليا '

 اثار“ هلس ا هركرت رولا ىف زكام باب ل مقر قو صار ثلا مير ففعل لت كاد ككاذ نعد امبو هر ا هراع طر ىطرأ |
 لوباما ثالكلا ويصح عمم رزفلا عت ىف نقكأ لان ورطد نورك فرع لييفلا نيعنا از تشك اونا ىلع كار ساثلارع لرايعل ا ىنتخارتأ |

 - ام دوسسل

نالنعا بصب لني نيف نلاسلا ث رعب طل كلا لان بالا سم لرثكلا نط حال فن لكبح قرشا تكا موق
 ةساخلا 

 زال سساارصن شرد ىف بلغ نا نما ىاررمبا هيرب تادرلارماطاف ءفيطعرلا لاق اذ سوكر يزل نان فاشل دكا

 بامر نمل نم و اقتنع حت لد الاد تاي رريابدادوضالابدا لات الاب بالا ركدماوغا ب يرقلاب راع نفر ذاعاار زب زوك)

 روش يضطر ع لسان فشل ىار لايف نقلا عيري دقق هدم مذ كح معذور لو لضاب للاو عر معيد عيال يا
 نمل سكرات :ئالملا ممئالا نع لوقنم رم امكرت نم اذ لالا عير رع ئك الرشاد نام لن اهنررشفؤر ذهن قتل اواو شهدت | ٠

 هع 1 علا مازب عرج املوصو مدع بل ناد سم رادو نطل كملف نقر يرقلاب عرف نوم ىار لإ نلت رن والا بسلا
 ل الا هب هربرت مزلسل ىرتا ف نااار زيباد را راسا فر سئ انامل م اذ نبع بنر كل اهي ىرج سناك ن از لس نيت نع قو

 كي نارمالا نع ذب سل, لكس لك عقيم ن لمخاب ضلي ل يورث مزلالدعاور اكان تما ورثكعتسم ا. نركب صر ام الان دوري ملال رمد وظن |
 لالا هجر عقر شمع ىف ةرئم كلر ىف تن حسني ناك نمععرل لاما لاقاؤب نع عير ارم ناب حرصت تيأر عين فاعلا قئافأ |

 رار ليلقي صهر ارم ارز م كلا رنم هرعازلو رم ل فرجا بح اص كارت لطسلز م ايش تنثوا/لاقو فيعمل

 /وطصول اوا ل است لاب لارسسج اياب ىلمتسمل |ىارربلا ندد اريج تسرب ىل ار في ىف ارم و ليال يتلا نور ا ىنث اشسلا
 اكل | سد اصل كلو فلاير عجارو ل لا ةراسعلا نيرماظن ا ريواكم يف مس اهلا عقرب سحب رمد لين يان[ |

 ام لب ا”اريبشسك ل زفب
 أد اشسم ار يلاو اخر ييسبكلا ضوم اد مين ايزتلااك دبي لدا ني اراكدارا درا درج ماكل( داما لوت عل

 50ةمصمصعم الناأأط 05م



 0 60 م ا 1 4 1
0 

: 
 ١ . فقالا وكيل هوا لحم يا

 تل هت و : ثصعأم
 قد

7 2 
: 

 ام نع دوس الا نعمبهارم|

 0 هللا ىلصوليا

 1 بشارات( سب نينا الرقم
 0 راهب نقف الينا نا يزل لورق لي بأي ناكارن ريش ليك الث لاقييرسنفن نصلي ىاامدظ بكم
 5 : لع ام لمعان ااكر نشب يل نت يكل انوع شفنا زير ثيل صلال ثلا نترلاصا ارز لاك انانإلا

 ا لا ان نعنسا ملسالا باز 8 راو نساك ثدي بسمو نيل | باطام فالم ” ارامي اثم

 3 ||| ت اعزب يشير كبري ننال الرا ل ادع نينا تالا ليزشما قدابي زازا اراب ثم

 535 : الانبا رزين ليسرم) ) ضئاص نر: سلو شر لص (لوسسر سار لضخ تاكا ربا: شملاع نعمك

 با 0 ا لس الدم 34 ظنا صرت ةفدط ىإ زرع نار قفازب بعصم نهييبا نع ناره نبا نب لك نغ نع مرسم فر نبل ١

 1 0 0 نر خاصا مرتد مريم نكد اور املا ل نسحم | نيرج م الار عرغا مفي ىلإ نككرقملا ناره 1

 ا 0 هدا لولاك ت اق لاو نصدر ف ار يعن نع نايذس نو نم انا هرم ال الا ماو بتاكل ٍآ
 1 0 ه4 نم ب نيو زم نا سان لا عي طم عا ةر طا باب كرت روفر لااو رهض تكسو مكمل
 ا مناد بن انك رعار / أ ن مسي رشدا لولا الشفا تلكتانزتشماب

 0 ١

 1 1 00 سرتار ل هر رو ران افلا اوفا نيا خل يلا ليزاىلا لاو "صا لسع ار' ضم اع انار ليم

4 0 و نال فاد يروعن نير نام البام نيك او برت مرو رمش رمش ىلإ نبكي نغ 0
 0 0 

 . | 2و ذل زا 1 نة ندرغان ناو شي ور نب الأ الن لاا مفاد ب ناسف كرباإ يلعن نايف كرت 1

 1 17 ا ضار 0 'اندازإ لكم رم ىدوقحلا ف لاناارب بيش لا نيكي انع ةرارلا جا نبا در ا رورعس ننعم :

 1 يللا راو ىو. سر طب سئاعاناد مطل نر نار صوان محشو نئيببانع ةررعن ماشي يظنه |
1( لم رو 0 الالف تسارال لرجل ردايزشص عصر, لورر شامر سا 1

 

 1 ا حيبس طرا تنل ت ان شماه ل ةدرعنمربز نم دز انكر رار نم نا رم ا
 رب يال هس تو داع مرترسد همست بق |
 ان 5 . 0 .انا تب السم بيزا ىلا هيو ب اناس ب

 58 ا 0 ناداني هينا بريل نبل ماب تن نادر / ياو
 2 تبرد ر مرسلا بمر الا

 0 اباد لضالا نب شيراكانب ثري تعاضرلا 3 : || نب نرش رو يا 0 0 0 هات

 لو دتسل تالت اعوام و, دادالا 0 / ار 0
 7 يسال ورانا

 1 د ملول ارث 5 اا |بييح* يلب "ثل ىلا. ءرضر را ةويش

 0 اهم دن انرالا خشم اغنخ نب اناره لشئ باعلان 0 يم 9 7

 لصولانريبس باعص نرد الأسي سانا د
 | يطل

 ثلاو تناك نادال ني زاطع لاق ررتشلاو نضر شالو 00 و

 . م . قمن , .

 ناك اسسلا عيصولم لجسم زلم 17 007 4
 تر 7 يا هن تاع ةشماد ل رز لامعا ا 0

رنضىرينل نا !١لاثر مق
رس لور تلئص اما نر

حإ نم نإ نا 0ءيلرسلا س
 0-2 كيلإ ب

ر قو ضف ناشئ ضامن رب
20 يك امان ماهلا

 

ينوأر يدرب يزيل لاقو نس شع ىلا مستنم ب اكد تالا يلا لسؤنلا :
 ْ تمد نا خس نازؤسرإو ت

اااهباارج فوضرن بو ل 0 ا
رمول ادع ضال رنا تدار القسم يطع ير نم ىذا 1س تطغم

 : ياقساعل ةر

الشم عسل الا جليل نس 2-1 ار ئ
ند عم ب نلارعب تنزف ناشي نمل 

 0 ْ د 20 

 زل اكلت هلك الئ ةيشاع تارت نازل ننادصنرسارمرل لإني لس ارهدرعن 57 ---

8 
0 

 ا

زل الكم ارتشل | انوار هل ارسمإب ترئاادا مارا ارت اصر لاصففا خزف ايدارار 1 اة
 0 ن

ر لقشر ارز نع جر النا ثلطول ا ىرتالا تيزي
 جرانزجبلا بنكورار نأ قالو ١ را ع املا ل لاكزازما علارلاف زازل ثدي ك

نك 0 تلن سنارلا نم ركل فاطو ذىرتلا جري يلا: نو نر نالرتاكتءارسفلال هرار ىلا | ل
 ميال فصلا ىلع قاباور شيف ك

 كاسل ا تنابا لوز نحسالاطو اطرملا يريح يرش | هل ار رووا باب فرم همن سرت تن هل

0 0 

٠ . . 5 

 ١ د 5 0
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 ةانال نم عن لماع كارم باكا ذادعاو ثا ىف وعم عاوطضوار ننال عي مزز اهم كيلو ةرجاط شن اهلاءاضع ا ناالرعارسل ايي 7
 و ريس امج 7

 ىلا 7 © 00 ور 22000 1 1

 لمحت لاث.صل امج ا ةضناع ليس غم فكتعي وهو لجسلا
 5 ىو ى. هعمل م. »ل هسا هم ل ىلا ا

 | هلل اممجر ةفينح ىلإ لوهوهو اسابنب ىرتإال نخان |
4 

 و .: ! ش١ : ةجا أ _

 فشل نعسان تميل لصدشد !لوسر ناكت ل نايا انه اهنرثدا نب مشسلاو نضر رو قبال فصلا نم شير |
 , ر نابلرجملا نع خردل عين قا نامل ءامزمربلر ل شر سارلا لجن نا ىلا راشا لت ءارعش نعلن هد رمد نأ
 در رمل ىف الل ع افاظناملا لاةرججملا رسول تناك ثنا ره ميريل لسن نم عر مد شاف ف امر يميل لو ل
 أ عي ةرملاز يملا لاثدعارجلا ضرتال ناو ناز: ئارقمر عاملا ىثلكشملل ورنا ةرشالا ناو اور عر علان رب ةرامإ الغل
 لاي الد بنما لري ادم فر بن اوال ةيلس نم كر: كلب بس ذب يشم ومو اعنا ل اير يلالضرتإإ شلال نيو
 لولو ذا نفاشلا يه كم سيل فطركلالاقر ءرنضولا قس ثدي ل لم فيفا ةرشايملا نإ ف ىشاشلا ل در لاطنت لاو
 فل د بقع ذا ثمرحا فريد ارا ينشب ن اكمال نر هالو كك فلا قالى ار مضار رضوا زفت روشان
 درهما ل رتل ضن اول اندم ١ كلذ بيع اضوق نااضيلا كيندحلا ف سلو ثدوضرلا ضل عشل ارسل لاو: يزقن لغو ةرلصلاب لفل
 ادارات نم اكيشم ىلا اليم تبامو متت نبا طظذاول ايف فنار مولا بسكن م مريطد ران ارررد راح, دلاو لاريلاورعبلار قلائل إ

 ملا فلا كلم ةريعلا لات سبعا زاهلع ئلعد مادا ذ اا ذولع فلعب لم نم لاعالا باب نمنالضل )نم لان صفع رلوت لس :٠
 نلت عضرجلا ف ماا نال ةداهعلا نم عل ازب ب ىصدا نر طنا كرهلاو نمد مست ذلك و بلط تاب نم مر ارذ ان لط نملائش ا ةفلوبو طم | :٠

 الوثشمو عي او سدح ا هجكئئرعتم ان نولعلا هررصم مز الر فلعلا هررصضر من ' ذ !ةناهزلا لد ساربسالا ف اكيعالا عاوشلا فد برغل
 اذ ثسلاورشو ما مانا“ نفك لق نمد تطال نط يسال لابتوب مزال ا درعا تالا سد نرلع كيا د الأن | (.٠٠

 ام سمافنلار ضيا ديالا نع ةرارطلاو لقفلاد (هسنلا امد :شلل ناطر يذلا درهسلاو نو كسلار ثيدلاوب نيرا تين عيرجتلا ||... 7
 يع رما ىف نيب الث ص دنا سابع نب نعل قس اا يلو ارت سار نقناولا لس قرم فلكم ىبحلا لائؤ/ ا لسغنتلرت هنأ | 17 :٠
 لا لوسر ناكر يلا, "فما تسيل ماع ا تلا نم اع نال لبد اقسم قار امعما ف لاوف س ارلا ثنعضش كارا لام هناك | تبلت ل

 زامجطعذضولامو بدببا رش انيذع لاق نيد نبا ازرع لاقن ةرديسمو نيا دركون صلع سد انا رعاك فسح ياطير || . ١
 أ انثرع كلا انرمتا بوث ف ناري ض لاك او بنحب اب لشطاطرملاو خا مح اقل رق هس ران تاجا ويد ءاضرب صورا مارسوا ٠
 الا لرقومو ييشس يبل ) نم برثلا بل ملا زب ساب ال غانا زم دبل اوءيف ىلشل بمحو صر بيرل ىف نعي ناك نر نبا نع ةخانأ |

 1 ا ل م
 الو لمحرثرااهثراح نم هن اابجورث سار ارض الر تاعث الا نم يمت امري عضو هركالر تارا تكو ةرسلا ب 4 7

 ع

 /عاجاراطعلا باز ىف بانك يرعجن رص رإ) م 1! لقنر ئر يلع قف اري لكو ناساطابقرعد روسو علاشملا كلر د امم |

 ارب اووغع ف لا لاقردحجرلوق حس ود لأن نيب رماح طيح سس جين اف راها ضرالا و برثلاو لربل سمح مدع ارزعو عنا
 طل طل لوسر لان نع اعرف هل اوريدم مطعرلع ملا ليمن لو نا هنيدى قلص نع ميلربا ند ارح نع ويصوم الم

 بقل نما كسر ثعو فاضل اور كوول صرخ ا سبح ماسلا نان كدي ردا مو يسن! صوم ا لوس مل لاقل لوس اي بنج ىلا( ||:
 | نع صرع مرار نع ةفينصولا اذه دانيا طمشم فلسا سمر دما سال سوما نا لاقت امنع تنكل اقف اج خلعت يضعون 1.١ ٠

 |الصور ل لاف بن ىل لانك لا مرمي سلا لص! لوس لاند طص ار ريل اهريدم موسي ثا لصد لرش نا فيل
 |ددرم ميلا فصلا لوس نا ةفلدنم نعم رب ا نارا ع مقيطعرل | نيل رميا در فو سبا نوم ا نان كبري ارا ملتريلع
 مطار نير نم بارا نيدامهنرع وطول (ةلقرين املا عئاج ف تلاع سأل نؤملا نا مو ميلعر يد | قسمنا لور لاقت اراس اال
 ل اريررل لاق دا لوسر اب بنحو ا لاق كلان مريع سل سس! لوتس لان عارف بلا هريرم ميسي شح لصشم لوس نادل || 1111 ١

 دعا نع تمس اراوغ نب فسسول نيك لال نم اريل نجلا نير نصار اهلا دحيول رص ا سل نمرملا نر كرينا يسيل سن الص | 9 ١
 الابتعاد وارد” غيط ملا ندب بحاص نضريدي لب ماقلا سوما بتزيد معا نشىراعبلا عرض سارربف نرتب ريع زمانا هاذردإ | .١

 ناكرارلا مباربا بري نه اورد ةفلزح نم اب نارام غرطصىإ ان ماتم نر دثك نع ينحل رح نرخ ع ارطلا نس نب
 هياط ن ربحا ناقل افا هر نسموورسخ يري نب نيس ريدا صول هذاا رعرخوءؤينضال نع لعمال اريرنب نرفع نين ||
 زال ف نسم برصن ماا اد فيما ليزا نيس نا« نابت مف ا ميل لرب, نع نب نمل يع نع نبا نبأ |

 رانا غشا لقال ار هرنم فو ابرز نب نح اعزخاو ةؤضص ىل لوقو داسساب بلح د8 امعمئ لد اس إب هب منال  اندبد دم اق مك: فيي ل نب
 ا" فسر لاو اكأ هسعلل ,' يوزن سار ةرملا لضاك هس إن ناجتاوبد هس | سارلالا مدل هضئام لقلل نينو لاعلان ١
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 و دسم 6 هع يعم . بيج وم نيج ووب م نسر اطعاو دوم عومي + تدي او عل. عع

 "ع يأ » > 1 ا 0000-5200 0 دي و ل اهملسو ل او:ءايلف ظنا لضئبلا لاقف كدي ةفي نحر هس ها 1 6 عي في ىو نها

 0 لاقفبتحيل !ًهّيبا“لوسرايل
 ظ 3 : 5-5 0 م هقول نح اسد ضاهر بر انالارس نا انس زدلك نااشلا تلو تن باك اوك اروفع فر شسملا ير رك تا ابا نماء قسد دورا ل :فرص ىلا نع( فحل نمي

0 

 .| | كا ليت نو ىف بنو مرزتفل هير لا ىلصرملا لاسر نا ةفلزط نمد ىلإ نصار نصوس نع علو نال

 " هوك و

 ث اوتيلري قك.اضلار رس ايسر سو رئدا لصوم يفرز نعل نيع خف د ريع يملا يلح ا : اي م ل١ اص م .«زر ةرفل نرصد فو ملبس يلا لص ريدا لوسبر عم :ةؤلر ملل قش لري رواد ىلا قابس
 27 0 ا ىف نإ لاقتر نا نييبؤشلا نم غر فلارعل عر اررعل ند

 ينسوا رياور ف اكرعم لك ماج مل ثصللا ةرمد بئر اس ةرمتيررجل :دقارلا نارطلا زب نيردصاؤاوم ناعم قلدد اك ل ذر و نم ن يكبر جا زجر ؤر لع نب | لزس رين رازبلا »ادد بيت ناد مي ميدعرللسسللرير ساس لان ةفام نئدال را ا ارادوا فؤوطاءادر نيتي انا لنازب تنك ولت تلعن[ دف طاير نا ل

 تح نيه عابحابرتاطن ىحم ا ذانيسد ايحرلسلا ةرابط ف مل ْ رواجا (صر سحر |) نيرملا نا ل اوف ابدع تش : ررسلا

 بر ول لاعلان دكر درعا رجخرن قري ايباد ف هس + ةيرملا قزطنس رطاو نسم | ناس دا
 0 4 لملاك ءايج ا نر 9 رولا انف هص | ةرمرملا/ايلاي كيا درقعلا فد ريل ]رانا ثعاباك د

 070 ,ء ---
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 بسسس اي ام مل .
 | لصور لوسر ثيي نجي و زج لايجب نسي 00

 هاا سنجل ةحضاضصم رن لنج انرولسو لاو دبع 5 ١
 + هللامبجر فج اص اسال اع: ةحكما ٠ 8 0 5 0| 5 0 ش 3 5 . ام 3 24 1

 . سس سس هس ٍ ا ل ل لح ع لا فلا را

 اي داب بزل يعنى ابن ناوي فاكداباراوز مل مان[ 000 8
 لولا وزي «لقامر فظاو ندد: نأ زيا سال ة اجساد 1 ١

 ر مارب اد اهدهضلا كلزكو ليا باب ىف مرت انامل عاوخاب كاز ر دان وف اضن اعوان امدح انا /ا 0/6 هيلا ”زرفإفادا ناسا ةرايظتناز ناموا وفا درا ابنة مئاضع نادل نب درازغ ا دوا
 نمر للاب لل الد ديف ميري اوم اذا عيل نم هت” كد دو ميل ا يف ةلصلا زجل سايل انت ساك ةراهتلا ل لرسم 0 7
 (ىل المص أع الوايبح بحل مس ايل س بع نب ئ 9 ل ىراؤلارك وو ةن اظن ااهكما تبا نالرت باس د | 7 4 لو : 5 / 1 ”اورع دهب احل و رك هرم كو انيد ايار نعال وسو او اذ ريال ولا ثشمم ةرعلا قو رص) ةززل < 6أا/ 0000

 دمار نايفسانم دحلان” سس ىل نير ناضوركول انرم) دار يدا نبت نية يمدبسلا 6 يرانا يع نعمل فرن لاف كرت اذ 1:
 ارا حب الانا الد ايجس ينل لسا ناد مكارم رسخت يسيل اور لوسر لاق لانس ابع نب انما طع شاني نول 5 ١ ١

 0011 ا رت مكارم وسجل لرقم لام تع

 ا ١
0 

 - ا ١ بح # < تي ل“
 (ىس

 ديك

3 
4 07 

 : .٠ كك

 , نو تدك

 » 9 تمزج ذيل ب ع

 ا!

 نمباع 7 ده ا * ١

 ". 01 5 ٠

 9 *و

 ا ا
1 

 0 كي مع

 ةرما لاق يب ساني سس ان اد ىربعت لهضل رمال زار هس تح :قيفخ ا حريلا) ثرعاوا لحااز انا نعي ما سيرسل وق خلع | 2 1 1

 دا ءاشلا هركذنام ع كلك راك اجلاءاد!مجرفنوطر يطرد هما نقلا اذني ح رايجالا هذى دايم واج لسما رار ىف لصاور د نص 4 ١

 1 ةزرلا تئاكرت تلات لو سكر قرعيتب وثب ار دلب مانا لصرلانع شم او تلاس لادرجنب مانا نير نبا سس ىل د ىلاعتأ | ١105

 ليف نب لكرتملا ثيمدم نم ئنطنرلاىوروابيموث ىلاهلص ل ظغذلا ىو زجل كو نارث مر تص ىرنال الرا اهب جلد ناك ذاقاة ضد اخرج[: 11 .١
 ناسا ىي نرد لعرلا لمرلا بكيالو بان ضصرال اى الو :بارنج نبل لعاكزيإل لبسي رئد ىسيونلا ناك شاع نع ةيرضاعل «صولعلا ما[ |: 11 .٠

 راالد بكب اريسلا ذا بولا الر بسجل اس اربكب يذكال ناثالاري رب يزالاو رادو برئاا ون انوا سنك عير سا ني لت حتئ[! 107 ١
 اعنا نيكل تبرم اط بنتا نع ناكر لعلا لبا مدرع عج ارزملا نبا لاو ديذ مري بجلا سمازن ضي الاد بج ايبا ئشضاأ زا[ |[ 1.١

 دب لهدى اسادنع سبر الا يرقلا لاعاد ابار قت الخ ميريؤف نع طفح الد ا شلاو ةفينض ىلا! برت مر كلن ارلاظ مات اند رعتناوإ|.١.
 مايلاك سمر سجن ولرشملا نا لاهل لوقل نكن يكرشملا نم قرغل )معز نع لاقاف اىرنعرسا سرج ذ زرعنا ذ دوم قرع رزنملا نب || ...٠ ٠

 ماض حاممترابااعترثمدا نا كلذ عم ديا اتتغ الاوبرا ءاضع لال لاخلا وسلا تاركا قنحإ ]يكرم ننا داو باننا كرم ا :

 قدالازا للف يملا لمس نئربيلع ببي, لما: لا لفن نيب بيرل كلون عمو نيت اي نمش لس نيو نأ مولعمو تالا لبا 2
 نب هزاهار بنص الو ضنا نرسم لصاوا ضيلرم ا نا نيلا نيالا ىلع :نورملا و لاهرلاو اسنلا نيب قرف لونا نعل سجن حا . 2"

 ءرزاكلا نا تذرعرقودصا كلود كبد اهب ينل ال اهينيع عال ورذف ل ااو تسال نع" و اكتم« اين نانريسولإ جشم لاننا ||:
 اما تالقرجاط نال تيا لسا نا ىخش_ ان الوايح سيال سلا ن انعم ترك ان لع تمنع لاذ لاكمال ءل وق جلس. رسماط يقف نشل

 لال سنا ا نماركت رم اب سبك ل ىمد الا نال سم جنو لص فم ا دارسي ءلككث روح بجو امنا ليف لسفلا١ بوو ىف نراهن نر لا ظ
 مي ل لرركبتاربذ جرم ايف ناك اا فكن نال ةارج الاه ف لكروضصول اء[ فعا ىلغراضتنا لا بحارلا نكون ثانارجج راو تل نأ |... أ

 البلالثكب وجو ويب د لص الا ىلع فيل عار الا ءاصخال لفل اسمن ئتنسال بازل.« نناهمئرركّسال توما بمس ث حن اوأ| .
 لاب ضال اس اد اىدالل نال ثدح | ببسإل تول اب تمام ش ببن ريئارعلا لات داني ازام خلا مدشغف ١

 لزق هلو ةرعوم اني لولاك ت زاجل اجب نكي مرار ترلص: جب مم فنعملا لول ءاهيجير لا ف تارولشا ىرتالاءرثي عانت |
 مسحب أرح بل نارصنازاوو ةرلصت قد توفي الن إ ثيك تقول ١لانعلادتغ الاخ ايزاركر ارم ا ثسرزحلاىف لاننا: ||

 ةرام لد اىلع ”لففاحملا تاشس نمو ءاضع ارب اط نمرملاناف ابر ضن ال ماسح الا فاني نك مارا خس هن ناءل اش لنا ١

 ,ز| ةريحل ا لال ان"تفاطشل ؛, 3 لك

 - من جف

 رهاومب ماو ساب ريل ثيرانا ني ناكل تسل اجلا نصر يشل يجر مح اسملا نع عن سا تنك بس سخر ير ئرتت لا ةلغأ |
 ها ل لاا ااا ١ 7 جو رشا ةرالرن ىرئاطاز ثعرحلا قر صا عازل رائرب
 ةرماط»ءاّسعإ نال هعدب 1١ اطابالد امباطالاى ١ عس ال سك اكو روم نعش دمع رم رتل ا

 < ب زك >>. ا”ابحشسلتو [رك ل تنذ كرب داع | نسم نجس ايذ ىنم ظ
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 هيه. <  ةشسحت اعمل فى 0-2

 ضيرَملا ف مهززبا نعد ارح نع :فينحولا انربخللانالبخم ا
 00 ين لاق دنا او ب انجل | نم ْ دل أ ب

 4 اهترلوت انلر كالي ١ فورم ال زها قالو هاا طرثسو ملا لاعتسا نزلا نال زقرجد فلل ناي كام ازكي ئاشللافز ميماملا لاعتساب نمط ةرإيز ن اييذواهل ل اهتسا وزعي نيرو يردوا ةءارب لسماب ناك انرنمو ارسم كلب ل نان مجد نوربوةعارج عج حرم رس كلج اء لاويانب لري يدلاسا نريد, ل رب م دا لاول عد م م. اكرم اذ ( هد لي رافي ابا ئعب رت عجبني زذلاو انو حلرجل اذاكر رجلا عدرفلابح الدول رامات بإب ال١ الا بابل لس ا بمحخ فهيمييسسسسسصخقخلوحلسصمسلا عب

 اى داريا راما انس معمل ىزنا لصرلل الا صرمو ضرم نع لصف نم اقدم نابل حرابا ايد ا ديوس دلال ان رس ندا در
 حطساوإ توما فوثزن ل توملا ببس نونازام' حبش توم ا فوخر توم ا بدس وما ةدايززنل الر صنم ابادارم امم ا لاش حرب كذا صا
 نسال رماادل ضرما ةديز تون اطر شاور واو ةراصلا) باب نكرمايقلا نال ل دلانربفف الغالب مامتلاكرتوراطنالا عاب ااا نايل لولا
 ظ دا يك يذاكلاو لير ثا سابكنبا نعلم مار رق طفاجلا لاو لا عرق ب نيل رق هلس روما لو اطرّسلاطاقسا قروب نالث كلا
 ابك رار ا در افوفر م طترارلاهارر ملا ند تريم ان اوين برجبت عرورقلاورلا ليس ارب للاب كاكأ ذ لاق رغس ل
 دم يبن روس نب اسلا كيو اطع نع رج ان يههنب فسر نش لي نبني نيم نم تنسف يظنر اول لانا كولو ةنزغ
 هيب لش ان تربك نا نان بزي ىررج اا درفلاد ار | لس واوا صر اب تءاكاذ ال انررفس ا انفك ارملوت ف سارع
 انا مهيب نب كا اان اريسد ارب انما كأن مرو نير سابع نبا عر ارا (سابع نبا ثييدصاكا )لد 8و لررزشملا مالا
 راوارملا لمس عارجلا راب ناار ل ار فس لظد اى ذك لاو رز لو ىف دفر سابط نبا نيب ديدس ف بمال نر طخ نر
 . | انو ميقلط نم قمل كاهل او شيز خ نباو رازنلا جرش ار نا" صيخخشل لاننا ل اندعا 0 رببن لا سس نا ن اذ بلس كرر جلاد
 حاولا نويبع ادع اطال الاردل ءاطع نم عم اربع نب نيبعم نب نر ئرع نب ارك اررجبالا تالا نمماطع نردقر ولعل الر ربل لان
 ندير وك ملا رذنسلا ىف سيل فاع نب ىلع نا تدع انبب نهر فرق ارسل بر الاو ةيساوس محلا اهب ىف املك درجلا نا (تافنا ع درشلا ليم
 | |خلازب احذرو ظفاحل ا لق يب ٠8.3م مالا ليم ىلاق اف مك نب ىلع يد طخ ماعلا ةعررزؤل لامة مد اي اهني يشل ارعابا ف مشرع رسم
 ؛ لاو ازعو اهرثرثلارغألا ب اب نم فيلم لاعلان نك ف ريدر اطاالا يري اخ لع شنكال اكمل ىف سسلوصا ماع نيك زد اطخا ئاعرل ار طزول لاق
 يس لور لاقن تام مل يلع شد !لصرتسلا لوسردبم كعارر رجم اولشغ اررثن اراطع نمل اعذالا باب نم اليشم لد ( سابع نبال نك )
 دنسلا] بارت برق و وعسم نيار دار ىررج ب ن اكا عر نا رفع نعال رياوزللا عمت صا (ض رس | ميل و وارسل ايامي“ و رعي لو هيطرسلا
 ص١ فيعضرمد شايع ىلا نب ناب ايفو ريككلا ىف ىفارطلا وار ١م نك لاثر رصا نيدضومر سس ايه ىلا نب نايا يفر بازتلاب حصرا
 انص اعبر ماركاب ها ومر ليا جل ر مشل ايلا ىررصو لق لمس "بم ايلا ىف نريد انزع "كلير ار اضدبل اهزعحل كرر ل مزز
 ضو نارب ل صرح از نا لبق يزل امب م اًرَسآ نع ندبلا ىف هيبه تيت الضن ناش الا ناربل ةنربرمل /”روبطلا عرل كربلا لعل ايكارطعتو
 . || نيدطل رن ملا رنع كلو نيترعر ركن مس نلا نهد ايعفرل ف اري ةرقلا عمن لو صحن يع ىلا نربلا ل قمت الضنلا لل” نزريفن اننا لك
 لياديو 43م للا لب لافو عا ةبناث ةرماهيثدل و يدطل كرك ةراملارجش تيطره زب اهم مما ينم تفس لب اهصلا نسف املا عف د لل
 تر ارس ضو هقلا نم باطلا دررغس ىلع !ىيزتكل ناد ل اهن لرقم بلاير طلا الا فيكم ول اءاد' تملا فاح ن١ بنسجلا نتف محملا تير
 . | | ضارعلا نيس نير ضخ#ل اع نما ناكر كلزكض رات لاو لاش ر رج وبر امنا حدر انتصارا لس ارخ نبا مالك صيصنتل او ث رو راافل
 ىزكالذ الري تركت ال رن االا اروضلا ني شقي اراك فسخ الاس ن الارث اررصار لك اذ طفتس نم تع ارا تن اهيل يدا سس ارض كك نزلو
 ةي لازاله الاول اتررطلا ميمون مازن ار ىقلاشلا لوترعار كلر :يرداهلاءاو ىف اشناىلر قرم اررصا لتمر ت ولف الا رعتلا .ء ب «نف عك "لوو هواك كل ي- وسو . ا
 لع بنجلا ىف ناز اهيا م ةريعلا ىف ىلا لات لا ضير ازرق هلس /ساتنآل ا/ماظز/ د ارزص فيي نار ضال شعاب ىلا رر صخب ار وار بد
 نبىرزم ار” ار تلا لكسر مورلع ق*لآر تاررايطلل رز ةدايزلا توترب وكب لبد / ام ار وجر عم دلال حاس ضرملاافل
 و املادربو عماد ءاملا مرنم كج اوكا او سداط مكر الص مما ملا حاربنسملل بادر كربلا سار لاو عزاب ياو كلا
 مي لنامبف كا ررإلا قرط ثال يفرك د زف كرلا/رطو ءلعلا قد ارز نم نابي لعرم اجر لا حرس فو ع رملا ىف هركرت يحضر ثفسوب ا لرتود الل
 ل اينم نبذ اول د ضال اربد ةيلح ا ل د ظيطتا اد كلا لرتدبسد مب احصا ةءاعر ىزطص الا لرقم زناوه اجرا ربصا لقوم عملا برصا كالو
 5-5 نع رش ناكت أر لا اريل حارب اد ىررجلازثكاكن دشسلا ناك اريك اد ى اتا طهسرن لعلام وكإل ساعلاولا ارحم فانيسا

5 

 الور املارنع نيلملا ىف نحل اد ىبحمف ىراخبلالافزدح اعط قرنكرنا ثلاسلاو ًاوطظضر نبك قرطلا نمف اذ ارد ن الوفبخ ار يثكم بجو نمدويلو قل
 ( هي انا فمنأ ىلع ىف ابار اليشم ةرهلاق قبس لاقدص حبر رصد نم مالكالا ن ىعاقنلا لاما لا هدصر اكل خينفلا نظن اى ىلا ميو اني نادك
 ةنيدرل)ك) هس ومزارع ل قل ازعن ا زكر يملا بيل املا لاعتسم ع ةردوق ا دينلاك هس راثآلا ىلا ازعد طلت نابت ف مرو هع
 ١ ' ) راء ضش |رإ عجاف هعلل ,,لغلا لعر وون ال ىلإ
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 هئئزجي ٠م ارفاسملا لزنمب ناواللا هيلع
 هبو هللا بحر: نيتك ىألوقأ لهو نيحم لامست

 لجلاىف مدهاربا نعاس نعد >ةنجول |انزيخللاف ني نخان
 هابل ادع مسبب لاق ةقل انجي نم لستغاأ5 ٌ
 1 لو سس العا ةاضقلا بلع بجيل ارز عم سلا ني اجيك عدواني رمو ناد ىذا شل رز زان ( قبال فن يقل

 نم نورا لأ هلا هاب بسلم ى اهم ايف يري ردا ف لومار ةارخم كم يتناك
 ا اب لضم ا اريعار فاشل بيز نك علم امعرزع رمت اب تنولا ف صا ايل هل لور رابلا ماما ف, استفالا عت

 نادربلا نم افا كاكا! رزه ةلعا
 5 لادا لشرر تسوزتال لا يار زكا تلسفولا ككاو فيض لا بيرد ؤ

 فسم ام باناميرا ناديت ارم ذاذيعيراؤم نشا زئاف نيالا زبر راب لتر اغا ضيا ليتم

 امؤ درب لاوثار هلع لم لو ةزماعرتزلمصر تاج مثول اذا لاو ضبا لاتادصنا لاكسيلم ةداعاال نا مسمار باكل بشمال ادرفصالا
 ٍ لم | باحداب لصيد قسمنا لؤي ك كو عندو صادلا نورك وع نس ل ثيوع كان أ راصر قر مالا نيم بيلظ

 ىراكا عر اد يلقي ارلإورواروفاورج اداررو هدر ردع تلقدع ان انف نب نعت ورعمازب كرك مسد الس ىدلل 16 :كلز نار

 !!”داطدالا لين اللام ىف فرش ان يطالع ما ثيدع ند ساجدا ثيرع كب اشرد كاد نايببار ظ

 هلل اف رينا عي ضلال دام صين وة رت نس ا نورد نابت كعب غنوه ١
 نما نياطع نوف نادل ىورداذجا مامن نون كا ان سابع دب قنطار وةك لارا 1

 امن نوع الخ | مكاعول و هةكرزولا لاثر متر باوعلا داع دز انعم نتا ورز لا ريع تل فردل ين نابع دز لي

 نبيا ناريس فاس نباطع نيل واذا مع نكن نة رضا "علاربس و 1 نرد اننزم 12م زخم طنب ارلا لا تلث
 هينا ادن اطعام در غازي نول رى ىلا رصف 7 نيل ارم نسف

 لانا نلوم املا اونلع ن ابى اماملا ارلع سل هلع ربو وركن كلو لفن رع داكرلارمورعا بارصلاربد امرت ناو ولاو نر زرق

 بط حلو » بئاإل تاوزللا عج رية انا تال زازا ب[ باقل طرد اليك ملا نع اهب ناسي ى لانا اذا ا
 نضر ءامضنلاو ضئاولاو ثيريملاو بنج ا تلف خلا تاملرق هس 1( مان لصنع يعملو رانأللىرنع يخل ىف عقد اذ ل اناسعدا| |:
 لب لصلا عيا رالالاحتس ابررضنتال ناك اد عبس لبر زيت لس ضار تام اوس مك زب ىف مب ام :
 ل راد رجلا لاقي قا قاد ف نالت طلاب قا فاعل كبة . لع لو هلم ٠ ارجل ةرارزلا نا ظ

 لو نإ ار نيرا خلا عرش ريكا نا رش فدل ةيانلاذكم دياشع لان عا نع فر ,ركررسللا عطل رت, أ
 انجرارل اد اع حرجا لع ط درت ىلا ك ةريبب اك ذ زرطملا نمد مظنعلا اهب يمك ل !نارهلا ةرجا دراما نم ظعلل ع لصارب:عاوشلا نفكر شرب ظ
 عرب اوعطيزت ناريع بطلا فصلا هر هركذ 17 اد لضابط دزنك ساما نينار دما '

 لق' ناو حمض :ول » هرج شم ربجر صخر : 07 واير بك هرراصم ل كابي اداردجسزجدارحرسكا جيلا د افلا يصر
 ملل تدب ف طضاك لارا اور وذو الخ ار فو فعضررثر زسسل روارولا هاورابميث لصالا# ا مابك لق لس هرماربلا الربا لاوتسما ٍ

 ( نيل ان 'نيفصن ر ىلع ىف امل نر ام اربط | زر خمر لع بصعنو مايلي ناكاملا تامل يت اذ عين لا لجرلا فر اربع يري جنب لكم
 «ععاجل ا نم راه بار لب ربا لهم ماسالا ا عن ةرانجلا نم يضل لئر رقي الو انهدرم ناك مج ازاركبك | هس

 راسل نايك مبلل يتسم لكِ ال كا هص كمل اسناد ا يو ويعم 1
 وهي ا هداج 2 يحض نَ 0 هش 2 0 ارىاهعم رب مك املذ الر وك رام ا ضعل ى

 اب ارضن تزال اوني ماذاد كا هلق /7 ثا كل مدل[
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 مع :نم فاح ناٌناو ناز هككو دمحم ل

 ظ باتل انهو هد انس الن الأعم بابلازب لادرا عما كحاب نزولا ىيقشس لاثدعاهديعررام ليف قلل فشل نم

 | تنل نت تبل قاس لانه صين اناا ل[: دولا نمد. ثصر فبغم حجار كبنص يالا بص زلا ثري ازفن ننس
 || فعرض قر نريزلابرزت داداملا نبا لاو نكسلا نب اوكورب اه نع ىلإ 1 قلو اطع كرص يف اد عار يم بلازب ىف ميسر, لع
 ' ثيرص اضل راد وب هادم تندد“ بارصلاو د ساره نبا نعم اطمن و درغ ع ازدالارفل ضد اكرفل اب لل لاق نادل لان زكر ا
 || فلصا ئفنادل لاند مب سارح ثم نئراطع يشن ىئازو الا نر نير شم شدو نم مله و او رو سارع نبا نئباطع نع انى زو
 ءدب امادءاطع نب ازد لادم ةورلاو ولا لاي بام نبا يارد بشل اطع نعومة لما ىئاؤالا كا بارعصلاو ازال عز

 ظ ايل" نارسزلا ثيمدع كادر ىل نب .نرع كسلا نبا نر ىعازوالا نع تبادر ىف نر ثمل ىلا نب كلر نسر ادع نعلم نب | لمص نم

 | ينام | ف لاف يعصر ر اذدإلا كمر نم عرض مراقت:ث يك طع | نيم ا لن جل اقر رواش اازبو لان ارذالا ثيرم نم ع

 دعار مهو نضالا تاكرباو نع خيارا ار ئطنب ارا يركذ نو نم دج امدعا ندمت ندري بنر ادرى حرس دم ابع نب نه يأورو تن
 || دلعبم للاكل ل نر. ف شم رما تاقث اهل اير سبع نب نغ ثاورلاوريزلا مج نمير رلاو رس وعض ف تلا مون
 ميسا دسلا لوسر رمال ان [أل يلع لم ثررص شوري رجلا ىلع عملا بوتر ىلع نيل ا ثيمدحلا لرب دمنا "نك لوف الند ع ليل نم

 3 مبان كدر ديلا اكدايإ اد مصل ري ارابكبا لع حملا وتو ىلا بسور كو وعض فافحا نفت ارث در ابا ىلع ع

 | .«تلاب لماملاب ناك منع وكما جم وضم ربا[ را ميجا نم اتت وكيل نادرو ىلع عطوت ناطر شبل نلف شل لافزد رعب نف ومس
 | | تلا تفر رلاد اطدص وبلا نوع لثاو نذملا قيلوتل | ّلان ير رع لئن سر جاك قر برلطملا ىعرر جرحال' لص اه كرم نط ترن انترثر

 لم رق يقح جس اوبر ةلظنملاريلاب نجار ىلع سما و رار, ل اعتسمارررطعلا ثامن نا مار نناكثيرلا يتنكر ع وك شم مالا لبسي ايو

 ءاصيلاو# 2 الاد ملا ل نتي اع درج رثكا كانا ىا نبل اهلل اماكن يذلا نتمال الم بسعر سا لضك ف لل وتسلق منا هرج

 تل سم رولا كوك ىف ل اند لأي مناخ فلا ايف. ا نم يلا لريلار ملا لمحل ني عريف سيال كعفدريحرم ارا
 انب# عما ةيادرف عابر ىلا ثيم اطع نكرر نسرماس فلاغرذ' كيرلا فريك طرد ياخ يري اور ا للا و مهن نع عيا يار

 منال ايقلل فلات عض تو فييض ثيزلا نا بارجبار طش ررجل لرب ل كيلا درعا (اكحالا اههتي ال عض ديار ر لضلاو رتل

 !سميراللن اكو امة رصاد ل مساعد ه درت واصلا اإل يزلا لش او ٌراصلل حبب لطلا ميررهاملا كار لص ار ميم لريم او لررل | نرشب عم

 يال كولش الاف عب ورغد فس ولفي ايقنت ناك أت تر ينسب لاغتشالا كاكز اور ازا سغل/ نر

 ةدئانفلا مدل زنا اوط يرمؤلارزكرنا مهلا فكك نيكس حمم تطل «رمر نكاصخ (هن يفد تلال مار او داما عين نان
 . | | يعم راه اسد للي ثر ريقم ارم نال ىف نلطملاراذل نضر ,ارخلاف لادا عيت ىلا رونا كام كل الراب انيازلم اىرنع اصر رلر نيف إو

ل ل ررئضرلا باب ىف ءاملا نم فر اهتلار فر اهنملا لإ نرصطمر ربا قلطم نال ءرمبا طرا اءرييقيل كرب لهل ارش نرلصلا حار
 ة”ايرلاباللرنم ل

 عا كربلارئاس لي لا ني عج ىلع ثيرحلا لريإل نير ذالك عفر عبي عيل لوى ارا خل كا لاقي اريل نلطم نر عنيك فل اورزمإل

 ١ يت ا! لل انريبلا تفل لعبا ىلع ثمل لالو نع رت ليلا ىف قاف تن

 نبا نم حو مين تالألا» تر ننساك انركور قو شمل نيلعتلا ف هذولا بانك ميما لل اذ' بسلا راجل لابو *ل ا زخايو لوقت هلع

 ل اهازنثكروصا ةد انو ىقح ارز ىلاو نسم ورم ايند ساطي نيريمدع نيا نؤف نم زاد لاوس دلع انوقرم :نارعدلا ل سم
 لل كرع نبا نع جيو ىررزنملا لاق اليشم رق خف ىف نحل لاق (بع) حباصعلا لوح ع ررههدم رجب! نأ! لزرع نبا نغ اذا
 يفرم ا ف تقوم اد لاذ وما كلو ويم لس با صحل ل الع حس يودع كو روع نبا نا ورسم قامو يل نوت اصل
 معلا لترسم لوسبر تل اسمناكدنز ىرع ا سكا لافي لئرنم زروزعملا هر اي ىف اهلم لامن زنك ان تلقرمعا ىارذ اب بصنمأل لارمالا نال

 ار ثداعإ جملا ىتيطزلاركر'ر اهزلم رج !ىل لاقروما نسرنسو ( بطلا اهم يعن يس !نبار بعز رن ارح الع جل نا رهان, را

 لادبالا ناك عوفر اكان ىف فوقوملا ناره اطنلا ناف كر زان مركذ كب اصعلا ليسن رين نغ عض ب نا ازب ىف ننكر ارؤعضو اوك ل ظ

 را نيد كيران تلوم! هانمرث كمي لرنيبل ىدثا اا ضعمضحاوقل مانا اننا نيعضُملا هرذتيلال س انريتسما الا ىارلاب بنما
 ليلا متر نور نما ليله عكب اعلا نها لاب مفعض لاف. ن ورب وارضرل رشم نب نزف الب ليخلا قرزطعلا مرزلو حرجا ناكم بط غب
 ذراع امد :ذيضصرلام اجلا ىلع سما يار نمو .كبكم ىف مزعن با لافزريكلا ةنذملا حر اشم انج رتنم يلع ايري[ ىل اهل وتوعد اول

 زك ندم اركب فناح او يوزن اد باو نمراهسس اب لع نازك ريبجلا ىلع جماذع عصرس نبا نإ تذونرث ص ان اوصادراد كري ل
 نان فالغال ناك ناد لدث لس ٠٠ مارت د ارب نع “أ مذع نىلكلا نمل ل مزعل لأم لا تذل لر يحس نبا نشوارلا
 رار نسا كرو طيبا تلو صلال ناك ذا امن فال امغا جلد حمل اهرزعلاب طي لمفلا نال حشر نعلين وريد "جب ىف عم ناأذ
 ا عئجشلاو كرنك رزع لين يطع ىلإ لزق لصالا ىف كب طورجتو فسر ارنب ةرلصتلا زوجا هل زيك رن لن انا زعل سا
 نور ميل يدي انداعالارابخ نم لك يدعو ب عررطتيلرب الا تبل نضرفلا نال ةرلصلا نر رب زق تزعزول ليلو بجاد ةريجال ١
 الر ىراهطل !عرشاملارقفا وو ميعولال ليل ازبو محلا لا جمد امضلاب ملك ؛نال حس مثي لاح ةولصما اسلاك لد المسا برطزل اكمل
 ايان ديئسل عىل الارز سيت ىدطيجلا فالك افلا فى اذلد ع اذا ٠ هر لكرمرقلا وركذازكو هرنكض زوي سيل ملا نإ زل
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 ا جحا دمب سرت, كرت دلال 7 روان ىلم جس سين م برادا يارب لسليطع ثي ةعم او بسن ظ | نرريحا بري ترام ىلا نع( ىف ضرر ' 232001- ,

 رت د يتسرب ل 1 يدا باغ و ريكا نمر شرم ف بطفل لاك فو نازملا نامل نهم ىف ركل جراعأ | زراف ثيرعل رالي نإ يب دفن اهل فرع عض نرد اوزان ارس يضرم
 |اميلع مو ميلع ردا (لصونلا : "و 1 د امر 2 هدا |

 الاف يورط لي ساما قازرلاروانذؤ
 ”انب نم الإ لاقت رجلا ىلغ جس ؛نالرمان ليس

 لي ارما نأ ايفا انا ملم ا نب نحر ننس ينو لص ل عال لع كا“ 0 ظ

 راكع صو : مسللا ب لاعمال دانس ايرلاغ نفور ان لص ارماانمل ام نيريفس انمار 1 منسم ا د ىتارل ارصرتار شهم دارا صني هلا ءاررىمل | هي | د : ا“ 1

 عيان درك الدين نع اول يجو نب ىشم نري لان نير اف قبل لاير كوزض سال اذا بورك يالا لاق '

 ملا لسن | كرد دوق كاصطنن اكلي لد صانع امج نكريسز كل نو ب نولالو لع عل ينال لاددرل امن نزرع لها امض ققعل| |:

رر بازل مرلارلاخ نيورمو امانا لو ثيرص نم طال او دنا نارا | ىلع حم يلدا مو ظ
 سن قم ار ىظمرارلو |و

 انبىع اير رز انئلسأ نصترل ادعو إ د ثء “اكو ركل 0 ' انذاع| ,رقفلا ثراحلا رك اهريجار هديميرباس لش يله عسل من ةريمرب لعرب كت بعل هير - 7 . 5 7 | رسل ل ان” كيرا يسير لسانا لعند ادق تامل تفنات ءالالع ' مسار ىف برت انمالهر باصادر فس اهحرتالافرباج عن اطع نع نارك ىرم ان اةدوا دول انئرح لاف تسمم او نياركمال رجا لاق كر اب تورم كرب ازا

 يان فصال قبا ورنا ران بأ - ش 1 ثنو لاذ كا عمر زا دربلا نيت اكان هد دو حوش اه قادر كنت ىو نما ب [كي انرازدقو هرج هزار فاولحا عراد ناكر امنع نا هش اد لإ نر انظف
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 (ةكسشم بضم كاش ضم . مالا < نس

 زنك نضر ىارلج ب صنمأل لاطبالا نال عر طالع ركع نذل لك ف ظ
 ايم 0 د عي ارب !نِمشل بث امازب تار يساوب ضل يف لضازالا لعب ل اذ اسمالا نسيرامكلا فر ركذملا
 كساد دال ادد الو سنأل الصللا نب ملكألا ءلدنسال الغ ماكل صال ىف نانكك زك ثك/ صولا
 هرطد بارصلا ملغ | 17 اي نار ل اعل لوفورغ الارث, صن لت ئعم وصح الر عيضولاب بلا ىلا نار ناكو تم امج الل
 ادي 5-5 7 لاعترتلا اذإ نم نسثكريفنهو ماقال ىرجو ام بة ررلاو لربنا ماكح اقفل نول طف ئمد بابا

 دج 0 ١١ بايلالا ىلر | برلق ف ايل اود بانا

 مل اع ل /ريرملاب نايا ا تدر ول | نرم ع ٠ راب 077 ' .: 0

 السا رفا دل يي يد اكو ارسل هنا بايوؤا لات بلل
 : 9 0 و لا هدد تاضاروع تاب

 0 000 0 تازبداارييلاب انكاذ | قكتورافسا| ضعل ىف لبس ور

 ير ادي و الايد م: يلط ل ا لصد | لوحي تدم نأ شب تدنالا ىلا رازبال ىلا 7

 ا يدع زم لا لوسط تسع لاق اندقاك زف سار عاد مسيزمر لصا لوس وكر اين را رح

 لا كاكا ربع اندنيسل لاه رم يني 10 هتف لاذ .,ايف ىلع عدت يح طسيل ولو ر لص
 م ا اوم ف ل 7 ليل ١ قصر دن | لوسي

 ظ هم 0 0 نري! لا يريم ير طوول يرض نا ايتها زهير ان نحرقدل مب اريل
 1 7 0 يت ب ايواد تاعرذ ا نع اهتمي احس سينام لانرصفنا فدل نوم ٠18 ىرالا قف زا لبر ن

 راسد عا قي اميارج اريرا ءءانضرا تبمازائرد االد هسرعاشلا لاثزرسعقنلا :زلطم لل تلا اهلل رانا جول“ لإ
 نودرصت قرد امد لارا ق لك رذكا و تدعوا سرب رم | رك يم هر ا اهادست

 هوما سور د م تسول نا ةرد دهام. ملا د صقل نان حل الخ يزضايرتسر نرففتزم ثيل رمت ىلا
ارب اطلا ىرابلا عبي اكريبصلا ىارسقنا عرشلا فة الر نلخ 'س 942م تاررفم هريغ

 الرز ىاىراقلا ةدم 

ال ل تلي مرسيليا لصر رن ضار راولا ثريريمل طبه ّنئارارجل اراه نيل
 مبحإلا حو «ارانملا عر ولا نا لغو امير ووو ارسم ت

 لارا ل )بلد نريلا و / و ة راصنلا :ةطارشما يل ناريلا

 ارزولعنوا بازتل ابياديلاو جول سمت ارم تل اعتسا نك خئريعصلا اور صتتا ى ار يعص ارمهتظلوق تبيسلا نبا لاقل نيل:

صلا ل ارصقنازياربلا عرش لا عاعاطصار التذمر اير ةقيقحوم لارا كر ىرغلز ايم
 خادبلا نا لربما باطلارب

 أياما شيلا اباد نال طرئرصقلا ناب لرالا لو ضرس شرا لع ندصر من: ركل دمهل !لامتسا ون

 ظ 00 ظ 100001 اناا عر ان سموا قا

 | كلاب ناو ردع نبا كل ف ى اقل ر اكتمال فر لاريع نم انكر مزصر رولا ع علا نبا هر ان ىلع عيسرلا قر خسر ناطصملا ىن

 |, |لاقو رافت ا سانل بر اول عرج ن مامات عطقلاو'ل يلا ثمدع فرك اريد ل ان" كيلا عت ابخ ن يّقلا سر جو 5

 ظ يدم 1 الل يكالا قر شاربظولا كرو مت طم اعل خرم انا نيتليلل نيالا مود عرسال الكس عرما لسش 0

 هبرملا ل رع | (لرسر عل ابدررت تل اذ ميسي يدا لساوتلا حرز تنرلاو نعيوبحس وف ىر ئل و اررام لع اسور غال اونا ع اههح شنو م نبار

 ) يلا هيما ىو سال امل 3ع, ايلصّرلا لوسي ماق ان ىرفع عطقلا شدك | ا ) نارا قح ورز ْ عل ينل

 0 اعل يري اريبعرل لاذ" همه رون عار شر اس اك اطال تدوم لد تامر راق مل ا ةنغرمو نك نير رت جانا اكدم

 ..دلاال نامدصتون اتم عضم ةيلرا نمي ا اهل اون | نر يسم نحن | لاتنام لعق و نيل اي ذي وو رسكك لك يد جر رسكيأر

طلارم برت اسر افط'كرئالاو عربا بضاويلاررادنص نم ندئلعرم لف سر تيان الزين اتحلار اطار ادع
 «طسقلا بض اهيل ار 

 افرق قد للان هيرب اظنارافل ير ادد الب ىف امل اد سوار لارافللى بر اهتدى اهي اص نان صح اورشلا نم الإ بلك !
 ك هر رادسل ل دراريبا | لل رار نرتس |تلوقرب ندب اوروقلا ضرالا اريبل | نس 1و ما نررعهز رك ءازلا ناكس اير اًولظ خدر 9م

 ىذ نم نما فدا ىوربلا لاق ىو لن رقع عطفا نبك تار رارايدلاب كازا حر شلع لوقا نع فيلكا ز نر ياو اسلم ليا
 يدا نم اوضوم نجري ك نول م فيسك تاور ةرعولل قفل ريدا اوكا لام لَم عرش نيل تدهن هم انذالا ترم:
 مم ال اعءامت ار ينلار ب كلاب ثب الاب هسا رص رزولاو ةيزعد املا مرعلوبم صخب صب صقر يمد عرج ىلع شا ىف فل ار هع

 تلعجو رباه ثريرم نس ناؤيشسأ ءيرخا | لع مال هرج صئاصخ نموبدربكا ثرك امن اكن اد نيريلاو جولاب سنت نإ لطارعجتاو
 رس ما ضرالا ل
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 أ يو سانا مق صارت له مسيعيد لصرلد لوسي مناك عطنا شب

ي عسر تصرف هتسار اراب غن ار
 / راع أل ارملا لأشناو ةولصلا رانا لون

 عوس 6م 01 يما

 يه - - هيي طه 2 - ريمكس وريم هده نرروس
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 (' تالا اهرع لوزن ابرك اك | هحم »مثامجرفت ى]ةس ب بيظناق | هع

0 

 ”ي د 0 1 5 قرح ياا ف |١لاق ليجعم
 د ف ٠ . هي جورب 0 9 121 .

 ثاهجو نيعصلا ىف فلئبحار هضتلاةرسيَتل ىف
 ةِشائلآ ابك عضت يلا + :

 واين اد لموبا ل ناقد قت عبار شيداع بنس ينيك هز لل
 كر اذ 17 م 2 رمش ملال لعأين ايدي برطل مل قنار بس رنم اىمأل ثبدك بو ب حب ايزضخ (لرالا لك ري
 ىو و ساد انب.اد احلا ل يلعن تورو زال بزعل ماب لاف.” عادوا
 " ارمله اريحا نا لكل ةرهل ايف نبع ل ما عين رثالساب شالا ْق مي رم الش رف |بورورذ و زيوصلا لع نري برص

 نر ني ا ىلا فلا نع ناز فخرا ىلا نير يل رذقو ول زهد !لارعس نب شيلل | و مكاكت وقنا شلار للار ةفينعول ا بسزد ميلا
 ل نص كدت للمال طذل لاق يشرع جاز جو اص نر لك خم رن طرت ليلا نب يتب نسأل فز رايت نت لا
 انرمد مولا نايربص تابرض عير ا بريل راههل نم فق اط تلا زيي نبال كلا رش فدا الا هلا خلي يرسزملا لاقو ىلع ىف هيلا
 ٍر نئالرعارفلا فو قرعص لوقو بو نعول 1 اويكو نيسان ىلإ بنجلايئيابعلا ضن لاو "نما نمر ل يلو ز يزن نبا الار ايردييلل

 رص فللل ترطو صرلل تر ضاع دبا رر فو اعصاب ل ذل تابرطص ث النير يسب لاق نااتنمشا وفل ث الممل بارجتسسمالا كلام نساك
 نبل ادد عروترلا ناك ا هزم ثيسدع ل نيروكّرملا نغدصاو لكب مزنو ترطمفم وف ثراها بايل ا زب فر اعل تناكأمل ردصا نك ارزنل
 مإلامع ارا نّرفلا قمل رن ثداعا نمل ذ ىو رام اع امنا و /وضولا ىلغاس ارذ'ن فلا لا اريل تر ضر رصولل رم نسم ىف لري غو ىل ذا
 رىعشار ىرمبلا نا ررع نس ادبضو بلاط ىلإ نيا لع للنص لس عرش ف ىرونلا قنا ارب ل اث نمر سا نقلا ل نيريإلاكرح الاد

 امك ب يم ا نباد سد اطر مارب نع كلذ ئررو دما ندر[ اى ارلا باعداد :فيطرل اد كلر ىروتال كايفس رع نين اربع نب ملام
 وو ضففنسلا نم ضف رد ّس و ىو رابغلا دع لوريل لو ا نصفل فيس برثلا فل صيئرعن نم :رملا فشل إلا يهطفنتظ وق 0[س-1!قراقنا ةرم

 ما ريفكو جو شري ضطنش ضرالا ىلا ريس برضو الن ل , نا كيفن امنا مليسيلعردا ىلصرملا لوسر لاقل اف هيو ثيسرح ١ ىرعتتالا ظ ىسرم ىلع قس ملا نعرح اولاريع نع الا دو لسكمىن بلغت نيب ارم ثيمدح اف ملسيطع رسم ١ صر عن نم تبان نالوق باسم نسم مم . .٠

 رف دوما كيفك د كمبد اهي حم م نت م رالا باد يرب برضاك يي املا مطوري لص نبل لامة مجس ناريعس ني يب نط اياد د د
 لل راو ىف يفك جو اهب/ حس منار عفو ضرالا يقلب برضن_هيذو رولز مل ارامسكيردع يف كذا عيل متل اب اقف راني برز
 ارام مريع لصوبلارها لادن نعال اس امإلا لدا ىلا رس اريغ نأ لوركا نع ىضاقنا ىل"ىلانبا ثيمرح نمجام نب اواو رد ايبي لغ م
 مسالا حاجة ياور ف اري بد دوق نرش ف اال خلا ىف ظذاكا لاندص امج لطب بطفل مالا | ريرس بزر ازبم لمدن
 لن قنا نور خللا لبا لان ل عملا اييبث لفن بر نب نامل باور ف داغضخ ائغل نااكمن / تراس اميند لا نعني انك بز نن هدا
 ”زاقضخب انس عفنلب لوتسار كيلو كيتا حم فن مايا رالي ديس برت نا ليبي ن ااا رهتفمو لوقاية وزنه نعرلو ريكو ندر ا يري لطم ليماممال اور نب ينك قرط نا ملسو فلاب عفو ريدعتلا نا لف ليز ادزت نا يسضو ندد
 دايس ر ينكر يلارزع عقر ف نرحل اطفؤل ف ل ار علا قيد نبا ل انكلترا ال تال لل رف جرس ىف كرا نم يلم لاذ
 لعلاج نور نارط نمر لغلو تلفاز نم عرصا رباعى لد يود يلب اطر نيج ىف ل امتلا حم عاف فلراولإب سر راهعتخا

 : نكرزل لاثعك لون كيري لع للا لل مخ لئ يربي شل يضم مل الاوفك يكب برطلانا كيما ةيداععأ |
 55 !اردعاويضعلا مل ا فس تبن فيت ارك راريلا للص | | بحتيل ناورثكلارابغلا في اب ضفنلابواملا لس رش نا

 هدول نر نيت زص سيو رمدا لصريم | لوس ملي كاك ل نرعب نع نان نم داود ول بويزحلارج نع ةظينعإل مال اىدرؤلا ع :
 نست سد ادم نيرمحا نب مبا نك ىإ إنك اسمر املا خي اسوأ اكدر سم ل فظملا نب اند ار جرحا نفقن مالا نيديلل رض
 (يل اننا تيفصلا ىلع ف اب ىفريمعلار اهي ادبع نبل رامملا صو شمه ىف مسخ نبا .جرغاو وينص لوا نعديعسس نب ىسرمركي ىلإ ا نعد ؤرملا كريم نت
 زب ضرالا جرت عل رب كيقل عسب )»ل فن اسد اى! همم ”رانالا ىف! ذعر 'اذيلسص عاجنا ق وركز هم
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 ا دعو ناو وعسل, ترد ير نتعب لاق مسير لسا نينا نساح نادل نا ناب يو 3/0 يرتسا هاسواةفم ل هزتسزعن نااار نيالا لاسفل
 مس اصاب االد طفلا بواوزكمرريتلا لوبا نع نئرادبع نيريعس نمر ذكرك ا ثيرص ل كاريس فقر
 10 اطول لعام نها كلا دفا اريد ريشناب مدد صساب يمر ادفد قورصرمد ناي ليو

 دان ازا هيلا نك نيالا مليح راو ضد بوصو تدرب دينا درع نع رشم ام
 ان ءاكدرو مهي ت المال :ةطرلذو بكمل! ىل1لار'ن كر انهار رراوولا مرار نقلا ىلا نئريل ىرح ا ير ييفورمساي يدار ثيمدص نم نرح
 كرا ٍةرص بل ةدعاو نرتب ضال لهدم برطخ يفد ثلا ميله را لصون د زتدابلا لبا نعسان ير
 علان نكرم ربي ع نايل ب ناد نيم كهل رفا. موسي يدا هصرعن نم ةفيطعرلا مالا اورام تلد نما لا يي اب
 4 م عاري ار نايس زب كوكي نيك ليل لس

 0 امام انارحسما ز ابار اب علا ةرصقرلا تل نجف ان تنكل ار امع نئر اسم ننس نك لاف /كيع] ثر لوت هلع

 رعود تلسر 2م صقل لو احلارقو معا نسناس اب نادل ىل.طخاحلا لاراب و اور نينا ىلا نير يهل ئرخا رن ض غزل ةريعار
 0 ب ىف. نطل ارلاو [ر نقلل ىلا نبلغ ارز ميرطر هبرلل تمره | لاق ملول لوبا نيرإ اج نكد عك لكلب

 مم دسلا لاق. ! نزلا دبص نب ابننا ثعرع ك ١ ثيل او نمير رو ىلاقد اهب مكاح اد ثقات بارصلاو تااوزال ا
 13 رلاطر صرت اىزوب لاق تلق ئطميارلا و اور مقببعت ىف لافاد صا كد كول ار طنب ارلا اور النص ننس يأ ىل ل نت انماب

 انبإا انذ رح نك امثيسدم نما لو ار اميل ىثمبلبا رجرخ ار ئلعل | لا ماك دد اشم الا حيي صرغا ايرعل ل | لاو ىث وثوم بارصلاو
 ثييدص سرك دارك نبا ثرصوخ ماى لار يطل | سرا اردلا يب نا لثفاحلا لاثا هالك | ع هدام اصلا ىزلا لاثر عب
 مدببجلا نيد نبالا كلذ اطحار مث ركب !لانر رج نبا ن اهله ثم ريل از .زوب ١ نبا تعض ص شبل | ىف لاو هما نسر اشم ا راع

 خيرا نالربل راس ةيادرلا كلن رك تلددع اضم ماك او قطار صرع اقوم ةرزع نع م١ در عن با نال قداس ادد مدع يق 1

 رب نب نام" نالرعاو مان امكن او انمابانوإ دورا نير عفر لا ثيرحلا موه نينا غلب ادراج كد لوم د: دايز
 با وصلا نا ن/تظفرارلا لاناب نارك كزبرة اس يارا نرككف يلعن اَتُنامالكر ينل اريف ةرزع باحسا نضرص ا فل جمل قاما

 نام ادارنمصااررثوم يسم ىلا نير ىراوعلا را رح عب نم لوقا تلي |لرر ارث اكلم يرانا ةريح جار وربما بارصل سين وتم
 ع ا دحام بد ملوق 0س !امدصا نرتومارصلاو تأهل ربط نب نامه كرم بقع ننسإ ةييشمام ىف ئطنرارلا لاثد ثلث ه"م رمل ل

 17 ح سرالا يدبيب برطد از برضا لاف بارتلا ىف تلهم ىف اد تب انه ئتتاصا لاف لكر اع لاترب اص نو طلنص ننسملا ان ينل لا
 مر كر هداشما لاقرو تلق” مالا ار قلعت ف لان دعا عمد اشسم اد ىداهتلاو ئطفتارلاد كاك اه اور ننعم لا ل١ اب, حسي درب بع

 انئادص حي داساب مر هيلعرل | لص ىلا نعد ادبغ نيرب ام نع ثيل ذب قعمارني درو طم كررتتسم لا ف تلقادعا ثوقومل اي ظنا
 اهءاص لاق لصر باج لاقل اهم نريبذرلا ىلا نت يان نب ةزرع نصرت ولا انش يلرحلا كا نب مب ابا انما يرل اب نيركئد لإ لرصل اولثت نيل
 ربا دامت نب لعند صو نيقنملا ىلا اهب حسي ريب برص هجر حملضرالا ب رسب برد ازكب رضا لاقت بازثلا ف تلعمت ىف اا
 مبيع ١ لص يلا نير اه نيريبزلا ىلإ! نع تب انننبب قرع نع ةنرارع نب وكرت ان“ حال اوك نيب ناين ان حا نب مام امال بولا نإ
 اسس لاهل لفي مر عب لوالل رمت يذلا لان ةعريطملا كا سا ىف ارزيرما نقم ا ىلا نيريلل نر طر صرلل زذ زم نا روت لا

 دم انصر املا حرس نم الش ىف ىراهتلا صرخاو ثوم زب لح ربوع ا فرت باوصصل او ل قرع رن سم نم عم قنا هاررو
 الاخت ررها لاقث بارتلا ل تلم ار“ انج ئئءاصا لقد لعر هاما لاذ باج ىلا نك بزرلا ىلإ نع تب ان ة زرع ابىاذ مضل نا

 روبظللا ناب يرض نر عب هدانسع او وعامل از لاق نمقنلا ىل م يديب حض ضرالا ل يدب برط مرج سارعوا ىلا د عرب برضو
 قل ثمرحلا خم ان ناك مال الغسل مز هيلع ريد ا لصون ىلا راه نر طف نكرم لان رف ين درع ني رب ايلا تجر
 د تاهل د اصر قطنرارلا لاذ | صيخأز ىف ترجو نال ار ىف ردرتتنكو فرقوم ا بارصلاو فلك ملو ئطقر ارا نصين رع يتلا

 نالت فترلا فورم اضن | ىطن ارز سلر كارا فابرلذي لو ضوم ا ىف اء قيم زملا لفن ث قوم زي | باريصللاو هني ىلا .

 اعرف »اما ظفل نيقترلا ىلع طلح ئرفر مالا ىرمعد اىداوهلل اهبل وو تعرف الا مرا .نعامج لا انام فوق هادم نيكل نم عاجلا
 اهبفرعا مثئراقلا ةرمم تعم تلهادعا ين ان اهلا لاق اكملويلعر يدا لص ىن ارب عجرملا نإ لاول ا د سفاربع نرد بصر مطل ترم نا
 ىراهطلا حرس لب هرإرم لعار رم افرق م سس ىف | نيأو ىداونلا صوتو قتيلا لاقت ل مليسسلعد الصين رم عيجرملا نو حر للا
 اكلار عيصالا ياوررمب لاقل ب ران لا ىل ادم حرس نم ”فوكر ماشي ار لات نيرا اهيل ار ايلا قت ابوي الدر | مفلوم وارل نايل | وا بيلا
 نير ان عرب زل ا ىلا نعول نار ناّسارراملا ىرشو اهلي ضر فوم ا ةياررلا ىدد يس ارمع نار اصور نبا نع لل زر ررقرالل

 تلات فصلا ىئابلاور واوا | اور ىلا ىو يلع ”نرقرم ةياررو نير للا ل! نيب ارزدل برضو صرلل تر رتلا لان" ملي سلع تن كسل |
 دك ا ا د د - » مرا ىمرافب'نفلا همه + قثملا لا را ْنبام عارزلا تا
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: 
١ 
 ا

 ١١ نع دامج

 ليال بيب برت ريتا نهري ربو نو راو وو. رس بسسس نسم
 2 م نغسل خر. رن اب فول عض ورا

 ١ ا 2 انآ مو 9 مه انو ٠
 رررلاهاود بالا نمي رب سقس نيف ل 0” ساد لج أملا أر

 نينا مكاو ئطنازفاو (ةقياسلا فا نم يب
 : : ددهعاذذ اه عا را نرغب هو تو و ميزي ابب رم 3

 ااا ذيفاعا تروج 0 0 ا ير مااا
 كثي د اعالا عيدركر عل ىر ملال | الام“ را جرم اذ ا نلاك شارت ن بأ نخ لكم قرلعت ل ل از“ عصور انس ا راككم

 را .مرلل بره نابت ضمنا نان كك ىف قفاو نر اوصاو رفنيطول
 نئارل اها لطب اميبم نضر وم 0 ريا

 رك. .٠ رمالاد ةفمطال|لوتازبو رو ضإلا ىلع سارقلاو رطل ارك ر عل د اهبف ماكل اوراخألا
 ١| نسر اخ سحر” ىف لا ري 4 . 7-0 ام دعل د ابين( ا درا .

 د . بلا ثيرح ١ ةفلاف نبشلر كل ىف هر فذ نم انلصررلا ب انك بيس

 ىو دلت تدق نيب نلطصلا يوزن نه ىف لا بيرو ءض ع 1 ا
 غيرضعلا فضل ررعاسلا فصنر نيطل ل ا ... ٠ داب, اوراعل نإ ثيرحلا خل افرام ثسرعاءا ل ىزن ل لت هلع
 لف تل يبل نبا يار خيرخار رار هذ” -.لاط ١ نيلارب ب اوشلايرمار لكل طابنطاريوصا رتل رقلزن ازا
 كل مدع كلذ ناك نرجوا ..سر ٠ ل دنس اياد طوب ارعسا علا فص تلف رلبسي وريد لصوؤدل لاهل

 عرف 0 هيل نسل و ايطارصص ا ريف نع م ندم عا وا علا 0و
 اذ نانلقاء ككل ريامصر م كرار ريح 0 دم اهب الن انئاواهلامضت لزم تلذزناامل إلا نكن ا بكر ين الم

 4 ا(لوسر عمارات تل ان تسلا نع يو و د دعا ثلزأ ىبيقلرلارب ارزصقم ارض الو ادن: ك/ر' ف تفوال مثلا نضال
 ووو اه وع در كلا يوم وزي ل كراع ل رو وعلا ساه أ ع

 : : هحشعب اكو ,ايلل| هرغ هم و هالو و 8 ول ا 5 1 و سم | ٍتدلعخت رسل عيل ليعمل عم ىلع نإ لبث نم ف ل نبذ يرْسا ربفى مان لاذ ضسرلاورعن ير ا تدعو
 35 هن ان الل“ : 92 ةيمرملا نم اس سس اياك | ىيل قو نع لع ”ل |

 10من نا ينشر ال ورز مدة لذا ودجر زولصلا رفح هل 3هبلعر سلا لسرّملا لوسر نمل زن ا' ئقنكن رم تبحر 9 455 ا لاعن ناين ال دالك تزل | لوس اب تدل جلا :ءلنهل 3 1 ييسر مدا
 مرد ناكر متشلا نب 1[لوال نر قسم ىل ٠ فن رمل ٠ 5 عرب. اسال !ان احن الطقس انام مهم نك ملو س انا ون مرفت اناني لن
 نم رسل ل 3 50 3 م باتل ان مسيطر ثلا لصيد لعمر كك إب هس ىلع د فاشل امل مجرم م
 و 1 ااحب 04 مب. | لما مدل مدقنرثوال كل ذراطفن مر 2 نلعت سكش ىلا لمحل ىزلا فاح رمت | نا مت
 رحم مسا نا نع لمن. اعلا ثءانا 1 هنا و همأو كي [( ليم اسلت : ملصحا ىرلاف مف اما -

 / 1 يا 2 تثاياررلاناىمرلا لام سري ا جس ل ل 3 3 م نقلا ىف 0
 "كو زول ل تلق: 5 يك 27 دلل 7 س |(ل نع ان هنئرارت ثيرصرمز زي مننا ةفصوم ياعفو

 مشار 7 كد ه١" غ1 هدد ه دنغ ب اذن دري ناكوووسالا ىلا نع دبل يال ذي اررلا ف: زيتؤل ف ارتحا لب از

 0 : ام عاش ريو اسلاك و ىرقملاو بجو ناو كرأبملا نبا عيش ”دسل نبل نخر رامعلا ارو درا 5 غلا ع د
 ثولا ز(كيوك اما عن لاون“ كسرعا ْ 0 0 ررارا د رالاريمس نإ ىخ ارض لاب

 يا جا رمل الوسر سب“ ازهحن اذ ادر فس نيب اور عر راع ن اكن يلد كر ارب تدر دق وراه
 3 : 0 دو روس الا ةهالاورخأ ينمو نيس ىلإ عر رعىال فص نيمار لا ةراش ارب فن

 1 ان لا ادد ريال :فصلا نمر جملا لا ةراشاو مشن اب جئر و رارع واو تراس رر رقنلا تنثاز ان اًضلإ ىلإ

 ! 1 اننيذللا وهوا ةدعاد رش نسرام سرك درلا بالى ”ييثمالإا لبا لرسم ار ب لطف تلكم نقف ىلا انا ةراشانا نب

 ايديا لا لاولاّسلا ببحر ارقد مي ا ءب لضم عمن ايب درا يع يقل برضلاةروص ارم ا عرش نع للاسف ىوزنلا ملال
 الضيالا ل داف ءدمسولا ةرصمل اك ان, ةقلطمل ديما نإ, ءاظلاد نم ميا مب ديوباوك اذ تنل فل اوت اخ" ميو نعولا ىف نيقتر لالا

 لبث الاقل د مرج نب او ديبحن يدع رعس نبا هارد ةرملك ف تاباررلا ل درو نال لفن لق حس راما يرصلالارب اان كري

 سيلا لصون ١ مرخا تنك ل امبقرعالا برم نب عملا نع المو لاهل زكى الع ن مناد ىف طلار طر ارلار ىر يلا ماكل
 0 ب ٠ 5 ١ شمر ىف نم ه ١ هى ٠ ؛رل ء عشر أ - .!

 هلال داع ا م نبيك ىلرم | عرب اممب جس ماب“ مر ايل ميا به ماي لاق ديف ثررف
 مايل لاق ابرم قتراضل تلعر نيفيا ىلا ب” بد امر اطبع هذ اجب حس (ماوزعطن م كرش ابامسادعا فرن نما حنو
 ْ نارولاى لام نال رت بس اوا تسلا ور اول سل امص مايالا لاف اك ةرهرك نهذس | لو روام حرص اري وما كرلعارزب سس

 ْ رار ال ومار بيترتلاو لو ىف يشار 3 اصالا يرش د دش امرابداو بالا ل 1 3: ايديلا لاب | ةدبحس جتا نْنو
 كَم ارب نيم نرسل ىلإ ند ةرم انهي ةيادرلار القاف دو بامجخسملا وزو ضب ىل علم دطوسملا ل يف يلا د يخل ىف لورا
 رانا ررقل يري ضف: اررلا ى لات ساو علارملا ل اذكر مص فنيصكمل اراب تكا ةربلصحنا بارتلا شتر مرر رسقملا نإ
 (تيلارنا وعسل 10 ايلادر نينر/ث رك صنم اوين اررررثد اب_ريث نم لدا نك ثمر لش لماع تلو اوفش رمل "اليك بارا

 اكا تما) نقلا ىلا عسل ,٠ انرْمع سلا وببو عطسالا ثيرع اف ددد اكسل زلات يس اكل عسم رو سكر بحاح هم

 ا" عن اجل نم بتلا باب فو دجال عم 7فسنوي ل اداك هس ابي صم اد نير ال اهبإ يسد جدل رم ناين
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 « سلس رووح تسلا” ؛ د

 2 >< ده“ طش 7 3 سلستلا تق

 امن ةرلص لجل وامل فش 1( ترس ةراص سمار ليبى عرس سر ةغنعدلإ لاذ ا": دي ٠098 56-0 1 مولص تب ترطحو اصل : املأري "ابو سما ملأ ب .٠ ١ ٍ ايناس |ىرخ .. 7 5 .ْ رم 0 ا

 ا... ورا نباح ناو املا يف عطل عرب ف ناو م ارا يشم فقالا سيل كرها ءاملارك ترم طر عابتلا ؛املايكمىل نم يل

 ا.( [ب تيم اك اسيد ىف كولو لإ لب يطل فلا لزم ان لق نل) تسيللاولاز بن نا ريض دال ةنرلصنا نال نيل لص الكم ءاهارك مل

 ايدي ابابا
 "م 5 © ٠*

 ع يبا ماسلا كن ها اسلم ا "سا + ٠ و ٠ + بدن دنع 6 مسا 2

 نتسشكلارلو لما ضد بيهلارعصلا!لاقن هيفو ثمرحل متم يلعس ١ لصرسلا لوسرنع هذ تعنت اردن ىلا نع ناب ير
 والو واعرف لو حيه كمدص لانو كردنتسم ىف ملا او زيف نااهح نب ا داق اشلا ماورد حمس نص يسدح ا لاقو انهلا كيلا ادد

 ٍ يب 2 خلا . وو رخل ىرنع ةد جوملا بنك الايرجا مدا لال لاقت ةردص سرر ان ار ثم لاق عيل ف الازد :

 2 3 . هبسوبا# <" 2 وزي هع حج -ٍِ 5 . . هميم ع ا - ِْ ١

 م 2 درع ه
١ 

 .

 ا

 خد ؛
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 رتل هع ننال لال رون نينا رعصتاا نإ اناا اال اداب الر اهل ||

 ا
 ا

 ع
 ظ

 ْ ا
#” 

 هوما ١اس ء دس جحر معرس ءوو مس وب يصح : سلا اح هوا ا ثيل تي اخ ينل ا الا وح

 0 درا 7 01 1 . 5 ١

 لا دير و
 - م

 (انب نط نيران اصرخ ا ثار مال
 للروم ندسإار ىص . و 7 ل ا ما ل

 لي ايبازن اياهم درج ااكددد لامترا بارصلا نإ ئطنر ارز ل ار نك نلاطفنا نار ص اور ةرثزب فإن نيران اع كلارا ظ
 نبي رش, املارككمل نار رسم 8 او بيطلاريمصلا اظل )ورضا فال نكس دعوا رشا كامي نباوزظاو) تلال(

 نار رارجاصر حفل ٠ ةقإ ا ءودمفا 1 هم وير ؟ادح © قب ||" ! ٠ ايمو و ك0 "ه6 | .”١ لاهةعرو لا '

 لاروالش عك ١ نم اظاشمزننا لاما كريما زكا لاثذ اجلا نزصا عطر ارلاوداص نبادوكنزتا# 3|

 مثلا حم ناين ا ريع علطم ةولصلا ف ضررربلع م اق مرام ادب نيم اذا يملا لبا لاقدابلد نع ةولصلا رسل م انضموتم ةنفتسغ |
 را ةردصما او زمر ابرام ارجد اكل ا نمو ريسلا ناطارقن متن |نمرب ل اعترّين | هرما اهب لعن ماكل قالصلا ىلا منعم 1

 لغير نا لبتءاملاريبيمل نم ماطوم ال ميد (الادهبد نبل دوضولا نسب انسه امان ازيد مما عترْسلا ءرعاابب لكر قنا يب

 كتل راينا درجباذر يعل |مبفسول ىلارىا هس 7ءانادك مآ الو طد ميا ناف نسم بريل لئن وطعم رس نزع هعأأ
 |م”فسوإ لاو ىا وعم ال توا الارباطل مزال (اتالاز ب اعبشسملاو باو نيفلملا ىلا جملا كم رب يالي ال | نخ هم ْ
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 لا سمح | نع عرجبلا
 مخجل مي لبث مايا مال اصح نان“ مب ليقول اولا عجر ادن ”ةديسسو كا ل ماا المهن نا يزكي عتب م ةقياسلا زيف شا نم ةيقب
 رلمعلا  ضوارثا نا مر نلفت وص منا هيك كك زيارتي طرت ممل ضع اارعاد ادي اير انت"( اص ن ان مإ ليث اب ني ان نر 0 كا يلا هز اكل باصاغ ا!( ناكر
 /2 اف الءممالا ني" د مصل ف ينعي زمرصلا لقرب طم ارم ارجو تم رصلا ف لص نم نا امها لرقم نا مترلص لم كم نا الريد

 ةراؤ زمجلا نم ياراعي ناي رت اذا نور خا نعمت لارج م واذكر مرر دنا لفل نا رد مارق اريذد جد اذذا ناعم ةرلمعلا

 نادت ىلا نم لا نيكل ن "ديت نع لّررلا 17 ندر نوح نكد نجا زعبل ىف ةرلمتل ا باب طعوملا لح لاح زا بابل رث أ
 ايلارلارن ناكن ار فلا حرم ةالصلاب سيال رخام ريح ل اذ ا باور نم اهن ان ونص ان ىف لضر اهتارضبط ار كيت لا نص لإ“

 بايرل ته لس روب لضاغلا ادار اهنا نم لال رتتس الازرل فب زراف نار جبل نييعملا نهال م عج ارو رماابلوبي لب ابالث اهم تلكأ اهل
 كلم قلافلا ىف اركب ا دريل: اور نم مو عرا تادن لك يب عسل ابلاد ةراطو اك | رد اهملا باولا لع ل باياذب اإل لاولا

 " تب وسوم ا اىراكبلا حرش نم ا ىف يصلان ى | لاني لكرإ ىلا باول ١ ىف ثالكلا كان اهم لكوي ئنلا نال ااه ,ارمار

 تيمي نباد كرزلاد نت اد ءاطعو ىعشل لوقو ناين اشلا ىف درو ىوصالاو نحل نيرحي رح اد للا اهتراهل لاند لك
 ارياتاض ورز اد فسولولاو ' اشلار ةفينعولا لانتو ى الا لوب فرس اطرر لكل ل ناك ار هرختر كاربتل كل اولي نو ار لاثد اكرؤلاو

 لو ءنساءاد ثيددحل اي لبالا نم ما رار ىل اذن ب 1 نوبل ميرا اد يما نم البلع ىل فأكل لاذ صانع امال زك اهلكل ارنا

ر0 بورلاو ىزئتض الار نارح ا نبا ورزملانباو زعزع نب عن شلا نم ناو و نيلسلا نم ول اطورحاو كلام لاو اربد ميغ س افلا ان . ١
7 : 

 اهكبسسا قلسلا رملي لك ىف مز نب اورد نص ىف لاكوشلا لام دعا هر مح لوكأم نم هلك ارد الا د لاولالا ةساج لوقا

 رسلا لور بام نم جبسون امامى ا نيد ايحو ن/ر يي ناو ىرجؤلاو بدبس نياو ىرصبلا نو ريت ذرب احورم البا 1 نسادنو

 اس اكرييزلا نر نم كب اصااء لس لاقت" اننا لون نع لسن رع نبا نعل قل هار امن نملذلم 5 ملا طناف لارا ميسي

 ارنب مإ'لبيعفلا/ لكون نم فيفط لبا بهسزنو لسن عبل او نامشلا لول ن السم نيد اجنحعو جنم لامك ل يالا لا لإ نسا الا ببطن
 كلذ زدرتفما مان انصاليالا لاوإ | برش هرك »زرع ,كارلزو لح صل ريب زم االص ف لون ن مدل ار اك ال جسم املا نبا لن در لو

 نإ دا امثل اقروا نيزبانبزم لص راما لاهم عرس داما اورام يؤم لاننا لوف علم ل نير ادعو ثط راو ىرازتلا
 واراد سليم ا يمنا لاقي ةنماركا ل لومئزعلن ا وانما موا ضل قبلاو لبالا لاري ارك ا نسحلا نمش لول نح هدو

 ”اباللاف'انعاكو ردو لفل كل وبلا لان ا نم نئاكر رام لمس عهزنلا لك سس اج ةكرص تديلف تان ااظافلا : : نك مل فر

 ب |(6ا لع نت نوكيالربأ لكل و لوا وزنا » فيتم | لل لك ىرتغو و لؤصلاورجاو الا ءركذلا ناضل ا طعن |لاولاب

 نار اف ا نر قصر شل :نعلش ىور انزل لق لس مرا لاك داو داكن
 دوج ةفينصرإ ماالادطوتاد لوا عب انج الاد كدتلاو سانا ىلع ةرش بن سين ىر ل نلسم بفن نما ىر انى اهل يكون لكل
 ثراواربعانبرعمولا انى ضاقن ١ قريد ارم نب رص زن بلا نبب كمل ادع نيريخ ان خيب نب س ايع انما نثرع دغنم لكل لو تون كب ايلا
 ناهبس نب ربعملا نكل فص نيريحإ نر زم لبا أصاب لسع ىلاث'ئل انئ لاول نع نبا تملاس لاذ" لولا شرم "صفح ىلا راع نشردس نب

 للكل وبلا لاق نسأ نيب نب مل نم طعن راج و سان اكل اوال ل ةريذ نب ارباص نع نابرلا حئاص نفل ايزلا ل نب لس نغ تن
 لالا ل اوإا نم ى ارلا بيبصيلاريف ىرمب ثلا نعرمتم ند امك اول الا نم بطلاب بصل او يرلاب شيلا لاو” يدل نيد يعس نة أنتنغ
 ايش من ىرا تنسكامىاوزو ىف لم فخ لول هيلع طذقسف نر يبس نر خم حن لان" ارسم سرع ىلا نع ندع نر طم نرعو طنا"

 هاج رن لاقت قالا لرب نع ن اهلمملا نيد احتمل أس لاق ةرعش نع عيكو نر لسيما لص يو ؛ لوس بارع نم وسمع نط
 1 ُئرازْلا ةروزم ىلع الون وا نورا نلمو هاد اننا انيلا يبن يالقلر حراك سنو اعشا| ىلاورعنب اثار واكل ذ لّصوعبلا لوا لال

 رثسلا »ع نبش نصنع نرسم للا اناث سا نبا انثلاقرس امن ان نزولا ن امن عيل اننى د اطل لان ةر ورع رغ ورانيا لاح عار معد

 ناار زلال اص نع ز ركماول مسا ناكل ري بنص ميول رز فشلا يلاو لبإلا لالا ف نا يسيطر لصولل | لري ل األ يس ايخ نب اال

 ازانالا لاهازعو "ع3 عضاجل ا ىف ءركرث حسم ب ايلا ىف ورم اراثأل ١ نسرظما كن اشنالآن ع خل اهدار لططل ا نم م بيل رعى سعأأ
 طهشبم ف اكىرعبلا نحت انكي الازب خور نان ىرصيلا يع نب شل ف ثار اذا سعل رد ليلع ثنقا ملو لصر نع ع اهب (١ نس
 أ !انرانلا تريخامم ءوضولا باب ىف عم نص ززفحن ذم ١٠١ ىو اولا مناط راننآلا ناعم حرش لك نع
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 وبان اكد دمحم لاق شركت اذ لكل وجب

 /رذ زكا .ايشع برغل ىف لاق رار (ؤمهرعم وج رن نر از ونس دك مسكر لجل اوارلا ىو انتم تاك مكبر لا كلوت ناس
 نال نااار | عي اوم ركنا كا قدير ير اصنا مسمن لص وو حرب يل نا جسر تتد كسا مدعم ركل يو فلظملا ر تت

 هازسسلا يلاظ دنا نمد راغصولايدصاى ار رثخ شرم كر ل ايعاى ا شرك م لاقي رعب لف يذلا قضامج دير ىلا نب لمان لع عضم
 ناي لادإلا عربصول ا ناكر لارت" جلس روم ليعمل ان شركا ل رين ل اقف مرد اشو مرد لام ا تيب لص م ىتيركرإ الي
 7: زدني علا ثعوص نم ومر امال او امثركو اهلا الام ادركت ير ز نسم لال لاول ولف كدر را ميغا اهنر ذك شم ف ىراوفلا

 مطل لص اب اك ووأ تاور أ عن ملل تاور هلا ف تيكر يشم د هر ورا ف ف حاسم نا ليلو كو ل سيل ةرورغلل نال
 نيرعلا تيرم بلر لعل كير عابس ئاامإ لري ل داهم اله علل ن اكو اب تساك قلد لال رز ف فرن نيئرلاد بصدري زلرعركلا
 لام ىلالااع ناكل هم برحلا سمع كر نكمل ريالا مرورا اورد لا اكبر حابس ناو اون مح تضاكق العش
 راالاو بد هابل (لاثانلا الا نر درطلا لا ىف مارك ا لمار ري سيل ةردرطلا لاري ىف لوما ةمرعل كلو للعلا عجل نم جر الع اال قرورصلا
 مم نب ما دان فر ل ا: ظن ضرار لاطلاق نم لك و نباص عجرن نا اذا لاول لا ةراط لكل يل ر اه كيم وايركو | تلتحا ارفف

 لادا زك ن ركينل اكل د لع اذ يجوك كا لمد مك ابل رع م هنأ هلا دلإ تم اكد" تسمم او يلا دل ناو رباط مال اهلا يروق
 اه( ناوئرشمملا فلا رثو مفيفع ملا لرقم ظل وببا زسم تسحصل الا لالا كلا انك ام تضارب 7 ب الامامد لك اهل لك ليلا

راسنا مثل ررملاد لبالا لارإ اب لسا ال لان لع نب رن نر امان: لان" ياسا ان ان ل ارفل اان اصل نب نبت انادع كلذ ل / اكدر
 

 لل سيرطلاب ام العلا ابا ن وبكت ازنرفنو نح نير لاو اكاركل ارالا ف رباط لالطودثغ اال كل ىلا بسد: كاين از كفن اهم
 "لاراب نرفشنسي اول اكل از مممامبا نمر وصنم نع نلايفسس نع يل رفل زر انرعل نب نم زئوم ةرورضلا لاعر ىف تح ايم الو ارينفن نأ قرم
 َناطاإل لع ةراجلار فل |) سر وكرزعل ارراطعضالا لاو ايلاهتسكن الغ رتراإلا هزم عا لع نير م رف لمح ايل رن ليكشف اساياهب تدي د
 الاقلام كل رق هلك )وسد دج عرف ىرت رعد كلذ ن الخ ب عطش لرب تيم نااالا كلذ ليل ومصر نالاوا تاياورلاف عز ا
 ىف دعت ىا / سئس وب او فيولا لارا ربا لوا ل فلصا و نكلكو الاء لكل ول كا ل فال الف لأول الا اءار الم غلاريلا

 سني ل ليلعل ا مارملا ف عدول نت (ريرن بح ندرك روس الر ىلا نع مادد[االا نع ءاورومد )باطل اهد (رثخافاو شيلا ر مج لإ

 _ لصونلا نع ورام لص ع نض اقلط ل وبلا اهندبتن مكر ثو سخن نم بولا لفل ننام تسرع ايل د ديلع بلغت ملا ذه اضون

 درت جلا عايطلا نإ مرلعمر ثمان ابرد قادت لوقو للفن م نصر فلا بازع تهاع نافل وبلا نماووز نسا لاين يتسلل

 ران نما دكر ىئد ارث ىلا ذل اهتسمال بل اراز تنس الا ومو دوم يف رنسمانلا ئعم ناو اهر شل يحض هنن هاراو مارح ال ل بشك
 رسال ماك ا صرخا طورفلا باز ماع نااذ لودلا نماووز نسا مليسيع سلا قصرت يلو لكم علا ل لامتر سال كوز الا لوك شد

 1 لعل فععا الد (د اصر سو , نيش طر شموع حد ( ثيصارور لاذ ريس ا ثسرع ن' ( لوبلا نمل ب از ثكااغفمل ! ْ

 لانو كلكم ئطرارر رو لل9 ى صام نبا هاردد ملل ل ناك ل يم رمت ى ىيذلا هرئار تلا حل | قلل
 طنارلاواور نصريقلا ا ارع ماع ان لوبلا نم اري زآسا مليسيلغرلا "نا لوسي لاذ لاق ةنييرس ىلا نيف دلسم مارللا رول فو حم

 نيل | لامعا لطإب سخر نا لان ئاصولإ.لع و المصيف فا | لاذ هاد اهنسمالا حيي ليد لوبا نيرمقلا بازعرثلا كولا

 لا الاولاوو رسم كريب نيدصوارر سابع نب )نص بابلا ىفراظقاولا لاق مدع لوم ءقلا هن اير ن الظفر يلو ىف تلف لك نحو
 اهباصوصن ىف سايع نبا نع عجرأ ىو هنم اوبشن" بل بر بقلا بازو دماع نا ارظفلد نيئيفر تدل ا بقاع ميف نيل نسير زها 24
 عرى لا نكل فلو ل اسما حيو الع دانت نع زإرلا ىرطصتىلا قرط نم غي ؤولا م اور سلا نر لوبا نم هزنتسملال نامت ايسرعا ١ نير قلا
 لا لصنا لور اناس ظفل رازيلارغسمف تماصلا نب ةو ايكو لاسرا عجشاو شلا نع نهار تدعو انيدر ماهو لامتدازعحلا نا

 لاق نعريع نب شربل اه انور صم نير صم لاو نقد اساوربفلا بارع ئه لا نا ىلا هريس ان يبست وعلا نع
 ' ل ارمدانرمع كل رم او ومال اسرإ عب تاق اور لربلا نيرتفلا باز يم اغنام لوبا نمار ثم مل يلعرشلا لصور ا لوس ل ز

 يصلك رولا ل اندارم طقسا لقا حاكم ث اوشا نع ابادد | نسمكأ تالس ره ينبملا نبا لاو ال بيزيتلا لاك عصي رعبلا

 اهب وكيت اقنداور نااطف احلا لوق نم تنرعر درعا ثيداعا :تلرا الا اذن امالصارل تدر مئسيريلا لصون  لوسر لات نح لاقل
 راب يم بو د وسما اممم النو ىف و هي بلف ليا بروس نبا نعاني لقف نا
 مارماو ف لظندثو يقفل للون ىف ئطنرلادرعس نإ لع ممم ىدع نب ا نص الفن افلم بدلا لاك ملا نيادنع الر ىضن تنصت( قح
 ث/تاقشلاامادر لا ىرصملا نأ تالسردو يلا ملم لا نب يكتن السل وفل يملا نبا لع تدمبىيرقمل اك ) نييك ن ربحا نير لاذ" كم

 ك !نب اي لام لررتمل لمار ميسي ريما لصيد لوسي لان ل وق ك ئاربهسابااي تلذ نإ تاأسريه نب شوب لانرانرعطفتسلاب لقا حاوص
 لصملا لوي لال ونا ئنعم ىلع ءابجل مس ناكر ىرتاكن ارز ى) كيج مم كيل نش الوا ر كلبفرلص انع قل اس ا يشن تل رق
 اكد خيرا امجيالغنو البلو اضل يسرنلا كفو بيزشتما ايلعركلا نا عيطتتسل ال ناز امو بلاط لا نب لح نغرمف لتسمين
 رب ىلا ل ملكا بعزم نعم ]ه4 ىف نسق يلم ىف
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 مل|
 هاا هس 5  ى. رمل . نما هد هل

 «كباص| ناو ءوضولا لسف اءوضو ىف عقؤأ د !لوقي ناكر
 ةيراصلا د دنع | هيف ىلص ٌثريثكى يش هنم ٠  3هه 1 ل ىف 7 6

 نيبال كسلا سر نايا اه فد الكمر لكلا نمد ماالارب لرغنسا اكزلا ثلا كرس فورت للدار
 لالا نال سسك كوب لوب نإ للري ل صفو نعل ززيس| لايقل ازور يبعد مليسيلعر ثا اونا ارقد سوم ل ول لك من

 عبر ال اها نوواربرر يبرم مسيو رمد لضونلا جوان كوره ثمر و كل عل اربلا ىف لاند صاديعر ترش ابحت ١ هناك ب نلح
 / با نا (١ نيم ا لو اذن ينو اوشا لوصكن يقتل ارزع :رام ماما ءاغشتسسالار مين ب انش ايلا لرب تأ مو يلطرس ”: 7

 "كارب لن جر يلرعلا نيب از الفله قلى ناحلا لاف وعام ف اهدشلا لرصت,نيفتتسم لاب حرا ال زا: فارم و طعنا نورا

 ا الع حابب فير ببي ذا لي ةرورذه لام سيل ىدارتلا ناب بقر رار ايرثؤ رب نا ابا رضوكد للا لاول ةرالل لان
اننتقر الاصيل نزعل حي امر وربيع نملك ربا ةرورضم ل اعوم لب ور لاعلان ا عنب ياو بحير

 ماا ماعلمل وفلل 
 درا الا تابيال ماركا نا نسم زك ههنا ر مال اورطمضمل 7 هدرز | الاطضا يلا رطل معا كك نس :

 [رسلا نإميطونم للرب ارت زيا اك كلوي لت فس يرد حابب كلن عمدت نام طفلا ان سن
 !ضرلر ما لك اك : ا

 داليا ماسك ادانادلرساب اشا باكارن نس رشا ى خا نطل انو ةلسم) ثسدح نمر ارد اور اب مرينا ا, اش لع

 1 الدش لذي وعض ةزيل باري نوف را اع !ارر امضالا لاحول لربك يرحل ان ابنا افرعنا
 رقت , هل 2مم هللا ب: نرفلاركسملا نمور يتلو عاب ص ان كلو نان مهران امل ىوارسلا نك اس باو ءارابإلا ءاورب

 عرسام اج راف ف نا نور قنلتلاجل قار راو ةرشل د سافم ل اجبر شن نالو هر نود ارظخلا تلاع لاهتنس اب تربل
 هدد داس ةنرزئاو مال رزل وشل بالا لاوإ ىف نا اورفر هسابعنب نكي زذملا نما ىرر رن لالا لاول اد كد احلا لاف روشمْث لج
 7 ىف لاند عاب اعتقل هو خلدا نيم جيا لحق راني عار ثا نع ارا فن تن لع اوو بف نا تيثا سافل ان

 مرر بر رب 0 تدر دما يبل نضل كرار ال لوك ثم اد قم
 لا ل 0 بررلا ابوه انس لربإا نوني ال نم بيزعتا نةبج“ ةزدراولا ثلا قالط اف اعل اا اداب ليد ان

 لمد نسى ورع طك قر اشم نول ءار راب ساملا ثا
 ال قف رفا ب ل ا تيس تدرس بعص نراوس نال عوض ل ابر بخار ىلكا نم اشو ىف مزح نب لان ص امج عضم

 نيرا نس حس نس" يللا ةنابي لوتس كنب ئيازوصا تال ريل ري
 0 ا

 - همس رمد فس ملغ الس نادرا ةقيفع ىلا نع كور د ىلع نفل لس فلاب اهيل
 0 ها ماكحالا نعني لك باقم عيرلا ناكل نكل ساذلا عابط فالَض اب ضلي شحافل الامر رك فلا ل

 ٠ اهلو با تيس ىر سوسزلا ل ”هرعسد مراسل ادا ةفيدفلانع اورو مساق مارال اغتسل لصكيك راب
 و ل 2 : اياب اصا رم عير ليتل اوق ةنئلملع عل رلارابتعا ىف ا رطلصت ملك اكرر شك عبرا ارت ل ننال

 دوسان 20 "را اذن لا اا بد صرح ان اكليل ريلاك اصئا وعلا عر بث باصل
 نردرشل را ةفي ل نم ياورومورزسملاكة لصلا ين زو ب رث ىل دا عل ليث طويسملا بح اصدر نريلاو بريل ىوتفلا
 . بل | كرر نال ىرتاكي متل فلم ارد نربلار طري مر برثلا ىلطرص نأكل حا در نحر در[ عار و عت الو ىراارذبلا ا

 ”ورد اداميلعوم كرا كربلا رت الا بزل عيبتعلرر ابنا نمدارملا ندين اب نرخالا يلوا ني نيطونلا ضبا قره
 ىف لاق هريطلالوىرارشللال لص إل ول برسم الو دصارلصا لو الا لوقن القمم طار نمو دما بادعملا ىلا يشل اشكل د لعلر رت قلل

 اناهلظمر وكر يجر نع نرحل ثيرح ئوارتلل برس زاعإ ناالا:لوبلا نم اربي نمسك رس )لغو ا ّقئاد نار ثا' فسرت ولا( اورام

 نال ؤاداع ال رث حلسس )مم صا ى ريغلا بلغ ر ناشط علل ب صخر العا /ادر لع ملو /افشلاين للا ذا صرب ليقو ىواحلا نع لقن نلل ما ور

 دل ف لاول ةرادطاورصبملا نس بيم نولقرخ ريتك ع دن رك ادا ثرع نسر فلامو قف تس اجو زرع سيرك كرم لوب
 لالرتسم لارين ليصل لول لك نمو اريزتسمأل لمى نقلا ثيمداعالا موهثاولدنتسسمل منو فيركك لاذ ىف صنت نيمو :نؤرط) !ماالا ىلع:

 نزال سق غل ناسل الا ن ا ىل هنن لوق ل نااسن الاكرم بحول ملل اب ىلك, صم | لرسلا نا ار انث نم 40. ىف نيكي نبا رشم هررقا ىلع اب
 راد رقلاكء اولا هربكو هرعار نيب لصفنىزفا سك لوقا تمل عررجلاءامس هيفا معلا نمت ساهل راسا نإ ىلا نام
 اذار لأز رشسر ب ثو لرد لعرو ناس موا قلعو ىلا لع لارلارفم ا سا لوقا او بسرإأا ع وب الص[ ”رلط نار جلاب

 نذل ناوبكا» بادردلا عيب الا عيل ل عيجبد لل سطع نموا دزارطالا بجو لربلا شاع نم بازل ابر يار ميسي يد | لصاعنا

 لرب الر ايقلا امرا وا: الن مرمو ىلا ل الا كلم اووصقمل اسر ملا ف اون الا لوب هين لري لك المودم لكلا ميلاد

7 

( 

 لو لير درتو ثورو لول ناربت لصالا ىف ملك اذ انه نا سنا سايقهازب حراتخبت لا ديالا اسنان اكن" ث درو لول لوقف مرا
 نيل ان فصلا ىلع ف يلا ضاقتمل اب صرت ل بلا /رعا برأ باصا ا لبس ارم ناكل نو لوبا زفت الر فلس سصنلا تام
 مزن لكك ربنا لص ثا هع | |مراولا جمل اضرك رز ارانإ ى نسم ++ نا عاجلا قسم |[ ملغم ار اما ع قرارا اغفر رع جيو هس
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 بلل 0

 بيرملا نرد مم نما ىف ترغب لالالا لكرسي دولا خوف ةد امنه ركزي ل لد درايف فل نإ ث تع لاول العن كا ل الرش رو ظ

 ااا ااا تتسم :

 مو

 اووضو الو ءامدسفبا ل انساب هن ىرما “لو سمات
 :رع دابح نع ةفيئحيولاانربخا لاق نسحم اوت يو

 ببحي لج رأى رسيهاربا
 1 [ح بس امازون يلابج يدم عسل اقر زقتس ث دنس رلاد لوبا ناذ الايمان (ةقلاسلا نفض م ف

' 
 0 لا نع |نك, انصح ؤ|لوفنناىلاثل اثم نجلا ث ارو سم لد مشرثو لاوتالا نساك اللا ماك ل وعصح هد تارابقلاو تاس قدا نم لعد ئراريل |

 م ابا ا ال اك ام د راك! عير مزخان اك عصر كي ازربو ثوتو مث ضنا ءازخلا بيط وبا زج اساف اهنا نع نارجلا ندب 1 ف لاتسم

 ا اكاد اصبلاو نارلاو عمرد اك ىلع ا) لالا نه جرت اد سكر ىدول د ىرملا ىنم ار لوم ار طن اول الل ثس الا ب اي! نأ
 1 ولا

 نها نلوم د هوغو بسم نييعس ع رتل فاو نبل لعام نرخ نمل صفلا روز يف ةردلا ماكر وزنا
 ترتر امتسديلاا منيل حل فضح مال أرب ندا لع ىصصل نم نيبو عطل نم نيبو للنت او ضحبدبخل د! از يروح رقفل الكفي كلا
 1 م مورا مكس ننال لك اف ثاردالا اولا زف كل تارا نيل م لاسر ناد ثورلاك كارلا عم لاقسم ١ ني قرنا
 هي 1 : , دا اهب نا نول 0 اكرتالا لارلالا تضا رلومت كد نو مالك د ع ما

 اك دانا تاني الا ناكل در رار بجرم ناوح مارك ن اكول لكل م ناورثالا لا ايل ار طرا تل
ك“ م الح او م طرحك سانا سفن, ريش برا زفسمالا نم ل راش ةفيطلاو ثايزختسألا نم لفسملا رولا ىل نا ثدل لاول

 0 ال ا

 "وابا دعا نه تام اكل ماكان بلاغلاو تارالا ف لضر تارايلا قام راد سبير باطلا اذل سيمر لسمو ناو يجود ةيز لزم
 ل تربل هذ نال قلو هبشم زيي مر ويلا نعرف نمل نور شمومر اممشس ثلا, ئل لوا امن اجد نبعلا نااباط نويل

 "نمادي نا عيب ارب نيمو نيس ب نم برط جازم ىف ةرلاو ةردقلارخنل ثرغلا كلزكلسضمدلا نإ تركو امه امال موو ثرث ل

 رشم ل لاضقنل كلذ ل غب م زال اهعرمر قيل تو سلا عماولا زيان نفل شيل ر هيرو نول و هقلخ ف لأ
 الا نم ةياور مت لكوإ ملال راه نارطت كن انالاو رم ائلارارتابثل الا بزي ىف ليصفما اتت ناارملا عراف هاد ير از

 امل نيج مالا أ كلم اريل

 لاند ب رس بمص تالا باين ندا كلذ اهسجب الر اثاد يرسم فرس ىف ت لاب 5 انش ورتصلا ع ا

ن لحم تبدل عرايشلا تازتجلكولإب لول نشباصا برأ زكا ب اهلا فذ لاضلار جل انردا نينو لاق يس
 ام اأ

 درا درعلا ثيدبك اذ ىلع لدساو تنوعا ةيتص ىلإ نع باور و[ درماط كا لوكا لونالال لا اكراالد لزم ماتا ال يشل
 ايرقلال ثيرعلا حب لاذ اكر انلااك ثريلا ايلارل ار ان/ابلا نم اوبر بن ناو حائل ات ميلع يهد ا لصون. مار كبل 0

 نسل تلوث مناك ذلا لا بس داسيا لالا لاوتسك ار دانا نوبي ام
 ىلع لوم تسرح ان بطلا بن ض عل ىف اهو ري لوب حار اذكو دانس الاريشيل ليال نيد قالطالا لال -. و | جرم اىجلكزلا

 ركب نرسل اررغ ان لان ون ولا كرس انألا حرش نم ع ىف اىطلا ىوررمو اهو ناوبا رمت اكربللا مرد نم عش مل 0

 لافانبلاهلا نم مرش اند رد ىلا محرخل لاقن اورج اذ ةينرملامتميططر سل السرد 1 لوس ىلع ةنرع نيم سس ان مدت ل ا شما نري مو,
 مثذ "دوز ىلا مرتو مير 5 رح ١ سلا نئديبت نادم ان قرط نم ةيراصمالا نم ارك ىاضلا لروما ايلاولا - رطع طفحرت ناد امثل دا

 ثا اهلا نع ةدانن ل دريان ابابا رن لل وو ىلا مرر يفد تنك عديت ركاك عاف بنز نط نصاابإاد ا رانك اذز لاا املا

 ”لاولإلا ةرام امص تشاد ءاو انن ىف مب نباطسم ردد شرت ايزو تابيجو فر لما رحل لج ار الكم ىراقلا رم قشوركز اك رفإ درك نبيع مور ردا اطض اقري مرطضفا الاس ما لضرب ميو ب ديم كيرا ماشا / / مع 0 ا وعلا للا 9 : تعد مثلو ماما نايا كرلا مسن نيراورما ليم ل كلذب رمال موري ملا ف رتل لومر نا انقل عمن لسص ل لاذ مدرك نزح نسور اك رلا نيم وادا يمس ىلع لبا لان ابلاو لبالا لارلإ) برست نييئرعلل حاب اما ميديا لا ته لوسر نال هيث ميت الف

 مد هب نما هزمت ارشكلالا ضب عب راف فالقالا تنورتد لك الل لانة ا اي ل يرلا رنا ناكأنا ايدل اراد در هلع اشاد كارا رة( ذا فاما ندم
 0 ىضن لول رول نم اكل طر امك مهل ا. اااه عقر عماهلاوؤ رار عسل زكا: لثاالد م عيل ال هم الر اطل كولا لوب نال هس أ ماوأ(ي) ظ هريلارعرزعو هضاب ركون اكلك هحل ![ ين ةرامالاك اس[: ترزاتع لديه لوب الل نسما( ميلا لام كر لد( نذ للون والو نوي ذا رومتس نال ةزغ يطوي وار شال ناقته ء يم “و 2 0م نامل تا 50 ما اف. مس ٠ 00 انعا 7 8 8 03 ذأ نم ثلا لو كر نلاعرخا مابا: الكس وكر نعمان هم سلا ليرسلا لوس يارد دبع, ناس ا

 9 / مه ىلا
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 4 لكحا نايملا قى |لاق ىص | لوب هع وث
 نسف ثلب سين نشرفزإ رف ٠و لاو بسب !ز :

 ىلا لق لسا ل
 فيلل لرقاو ائبلا بح اهسم يلمس امس 00 0 0 1 تءابابلا
 لانة اادتتازراهاب 3 1 00 3 اجا ل وب لمار مار |(اهظلا | يمل ناك (ملغلا لول ىف تحضر تراصر قرب لات” سبل مو

 ف رم نسل(... س٠( د تسلا لضم الا تلال انعدما بي يشماو نفيا نع ةدرع نيمار كار

 أساسا[ نهرو: نان بالرب لش تاياورلا تفلت اىبسلا لرب دوت هلس اضم يامال كان ارر
 ارا لة هس“ لال هرم ىبم لاب .ةرينت ناريمصلاب يلب مايسيلط مد | ليلا لوسر نالت لامن نسم ل ل
 هس 900 يشل ور” مررت هاالغلا لوم هنت السل لوس لاقةلاقنصرلا اي لن ير دانس او ريف

 وو نصح | يب سو دلس١ تن دفد لاسداو ملصر يلو هلو عارف فل اناا حيوا صيام ىف الإ لاق يعصف دو سفر نم جننت روس دان قيل الار عي نسا نور ردد وادم اور او ل هاي ناش
 : هيد يللا لصون |/مذان ثنكل او يس ىلا نضودص مد انةتلعل كر“ سيل ضر زر ان نرجس اورو عجم اسال

 : ِ 6 ) ١ ٠
 "ا درا“ هيا 2

 درا نياهابر|القلا لرل نم شير راهلا لول ل ضن نار لير مهسططرثدا لصيما لس لاقت راسل نإ رداراث هررص لكل ازذ ني
 كرر وصد 1 7

 هايج يهيم اقوي نم ىلساملا لب نمرلارب نعد ىر اكب ادسز او يزاد ندر د ىلاض | دد ٌءارولإ

 ا اع عا : ارم هركر لافق يلا انين عر اس الوب تببر ئئتريو لاف نيستو نسور شو اطل كيو مسي

 ل : 4 دل ب هس اد لهشت قينممضرارا لفلالف لامر اراديطغا ارسل لوسر اي تلث نيس ارل امل تلال صعلا م/ نر 9

 / تلاد ان ةداساداكد اهلا هاو ر يراهن لوب لسيلو ماخلا لرل ل ث ب عل انا لاكن كياز ا طخ شذ الوم ايل تلق هر
 ديد تل ير ةداس ارد ادرإ هاو تراها لولب دلال جالو ل و : ملام مالغلا لرد عر املا بص للسما ترتل اان ما

 ٠-7 بصص غلا لوب شن ا اد نا ىلاىر هللا بسز تاياررلا هز لجال ىرينلال از هنتلا فرت نيا ايذاك ا تر
 علا لورين عقر نا تذويت للا ليات فاك عاضرلا نيل د الولا تقر نم بقتل رت نلخم رمح اراخالا نش

 نزع ندد امب اضم يؤ ملا نعيم مل لسع طرب از“ حملا يور ليل اظن نفد ار صو مالا عءاشناو حفل او شي تاراررلا
 ايلف فييقكاكا صني تب ارق املا ريب اش ابل اد ور ذو كلدن اكد ذل ام أرجو ىلغ الذ فينفخ لفل ب لات عرانتال ار بصل ايؤل
 ا إد اياد عرتسا او سرنا قمت ئائالا بصل | ليك ايلا عير ل ربلا لسع خا ايلا مو ميرع جنا 5000 غلا

 فيجد انام (دعاو لك غادتن الو عابت |لاو بصلا نعم ن رشم لذ نيفورعملا عزتنلاو شرلاعحضف تسيل :رارز اهس طه ل ناز
 يدب“ بد نرش در بابضصلا (م طا ن عر بن د, ب ص المع حاملا ىف لاق اهخميث سير بلا ىلع سرا لجان اج لف ىوقر
 دبابو بلسم ان بلع اىإ بصل ان مارل ا برص !"فلثم حراهشلا اطر دما ىلسو رون  للر كومو نازنر نصر ده ىر لبكا نهر املا
 رن: املاو بكس ان تبكس ىر بص رام ا تبدص لاقل بسلا بلا ههاسم ىراقلا دمع "لكم نر اها ةرئاو لانك ب ىإ
 ءايطو رع لول ىف شلع ثمر حرش ىنبحلا لان ب صلاب نوكياضلا عابنالا د ددا بلس ١ لكك قك و مو بصاي لاوتن هن 1 لما نع
 اكس ابدعت انرلرق !نالص غنا قاف احا لام دا هيلعيبصبل اضيف كك ر املا برثلا لفل ا لوملا مسيطر د ا لصيف ا فوم عت اي
 رار درغل لو ردن از ماش نري نرتس ادع قرط نم مور يلد هصل امم ا برثلا كعاكزلا لربلا مسييلغسس ا لص جبل 1 لوسبر عننا ىلا املا
 مو مام اب ت يدلا عرس و ءاملا عل لاقتز لهبل ار را ام بزعم ا ىف اء لعرب عطفا ارم ارامل ابيب سعت مام نع ىلا قرب نسر ذا
 سر بولا لع رملا يتساو كوري نه ريل: الار ارم رمل عفش و |ملار لاخلا نا ص لستر رابلا امل اب مرمى | هن ذل 1 عرض ينس
 مع ى*و / اني م اوسرشمل 4 1 اكو نافل ف دوم اررصل إب بيش موو املا ش اشر عزت و لرب ى ل ب حطم بيبطل | نم جرربفنلاو نين

 هس [سساروزغ اك ا حصان لمان نمر لوثر يش مب امم اب صرفت نمد بصل ىدىف ابر ؤاو شرا عزتملار سيل تش ورث" اى لينا | :زمرقم لد
 الاصل نعبر تعمر سرر ئعه نا للارقام زب نم مهلخعدا ليرلا عننا نإ سوما قفاو ناش ةنياسلا ل ىزلار الو لبنا لد
 ديلا لل مو ارم انعم نيب رذع قرعل عني مل نمو ريع لحجب صلا نعمل يملا ناك ا سم راعم ةنيطقت لب سرا لغبعع ا ليك

 ءام ا بص فانا شرلااريدعا نيبال ا رع لكى جنا | ىؤوتالا تضر اف لاقت اذلا يوما عزل رد نمل شيلا خر رصل )لع
 ل وسم اعل اب وسفن ا لويربب برعلا ملف لفل د هيب رع مل نال رام املس مل لوقو ه اي هنن نمل لبلد يباب صنر رب ىاعط لا
 ًّ اهب كدا مل اروي | قي ممر ىريزلا اور ملرث دال مماكوارلا لرثلسريز 4 .كلدد لري لصتن م و رسرزقل لاو لير رد

 كيرع جارتارهلدرل اب انآكن م نير شعار وللا مع ف تميم لإ نيا مازلا نالطل للان ندع هرب عرب ص يقل لوار لئلا

 عم وشال نارزع قف مد اطول لر لانا كررت نعى اص الل ل ان قطعا نال لي لاو شاد ابد سين
 "0 لرقلا سبر يتلا و رثإلا ني ملازا ملول ننس |طسدما علارار ثلاثا د ل ثنا د لدالا ىلا كب صلار عارت زرار عملا شرلا

 ” ازلر لغل | يحمر اليل ايلار لرللار كلرلاب 6 اما لش رز ان مطب ما 0 ١ لرب لب صن ن كاهنارو رول امر لما
 يان | يفصل, ىلع ل ىلار واو ارملل نحل ىزل ا لمعلا و رب ليي ىزلارملا هله د ب | قحل الوتس ل ار رصقلاب ين غلا ناي مانا لفل مابا
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 / ني نوم ا 3 هاوي"
 ' ثرروكو اهبل امم او ارعطل ل مازن رك دانن لانريد رح اك رتل اود درلا هادر الث ثسروكو عامي اد د ست ما ثم تءدامإلا



 مم(

 ناكل ذ كدغاو نبحم لاق اًمصءاملا تِصتاا كازجا
 ةفينشت ىلإ لوقوهو”السغ لسفن هو ىمابآ لتي هس.ا هم...

 ولبن فورم ىدؤنلا (الك م ه ذهارقو ( فلا فين الا ىرر يظن ان هكللمم ةريعلا ف نب | لان" كلؤ كو ( نقب اسلا زف نم ةيقنر
 كاب مللرقنم دإرلا نال تاويل ورث يلا عامل تلق طر طر ةاراردلل قعبيىزلا لسلاو هب لكي ى زيا رلاد دشتي ىزلا نيل ادع (
 ل ظري مل دال ل اذئتسم ىلا اذ الد" لوك( رين ب هورشم نأ يللا كلر شر قبال عيبضر ن الن ىف | حذو ىلع الو مغضم قر زل( ماعطلا

 الش ةارارملاوا كربلا رصنرلع اه نم فلعل لب مر اثار سبل وعل ىلا لص | ورب لك اك راب او رزه مم ئح (أىطل الكاب موق

 ف ىرونلا لاقذعا عيئعلار خصما ناش زيف ب ضن اقسم او ارق ى ا (ادطلا لكي مللت نمدملا نا ايركدث ام عف اهب انينتس لاني انج
 قو تظاعا فال ال للا بردا: ةيذذنل يجوع ماعطلا لك اا نانا لبر صنفت ى بحل مادام كركم حن نل اصر اقم
 دال نام كطلاو لالالا ندر نم يضل فلي« لبيتي ار ماد عاامتالار بصلا نعمان نا تنزع

 يشن ابف يلرّسل الوعر اب تقر فر عجن ص ثرى لا اىرفرم شيع نبل يببز ع اكو بولا بيتا كزم ا بابا اى رتل ىدردقد فب
 تراي تلان# اما نم اهم دشن ملا تمائعباب ف طيور ادطف ليلا اندم نوفي بنساك با كزملاد لونا ندم نا اعد ام لا ليو وير تهيياهر حا ها ان لم بول
 اكوزئاملاه عا بث ىصت م م1 الار صرفت لدنك ادب عيب بكت فيحلا مج نعام ث بيعي ارعا تلاه يسيرا لونا لا قرا

 بساط ىلإ نبا لكل ان" لاق سايغ نإ نعول ىياملا باب ف 5 رفذرما هر ذطو الرعب لاذ ازناواضلا رو مر لضتو طن حو عرش
 ظ اسال تلا لو لاق ليكن اشالا نم تيري ىزملا نعل رض يميياعر يد ١ لصرّسل ا لرسر ى ادرس لا ندارقم ا انلسا
 ل كلزلل تلقاها هين لسن ير كو لفن قخالا تاياورلا فراري رار نركيالنعن وكلا نامل وام وذل لادا بارف
 تائاررا امس اليك ضلا قعلراو شان عمر بان شمرلاو عطفنل لبحر وااو بتافراو مب ايلظبمعف رشات اياور ل: ارق ىبحلا لو
 سه لام اب يصرف مكبلع مدراس | لصيد لوسي لاهنتو ع ست مدعو اعرف همر خم! تندر ارسا نغىرنزنلا ىو رقد اويابذ
 ًانمارتا ةئاور 0 الرس 2 4 لون ااداضلا ىررنل امير اكل شل و بصلا نشل ئ دك را ن ان املا بلع برضا سس قعد دا مب سك

 ساو هيام ئابناو بلا لوقف ل نفل قلاد ريكا لعتاو دريك نوكيا لوعفملا ن نةغل يلا, اريرش الشرب
 إل [طرملا نع نجس اكن شفا

. . 7 , ٠ 

 ل بدال لا ا: اهبل اب ر ةيرشملاب دو بان كر تيسرافلاب بكمل اوبب بصعلا دمنا تملطدتو باطفما نيل لا بص" ن رلوق هل
 ماسمءاو شار سابك ناو لس ل او شبك نشب بش زوو اهساو سينام ار لصفلا ماو .شلاو ثيدص ىف اككتاياورلا ىف عا ورمو (اسو ارز

 ءابامر دا الغل | لول ب صلوا هرب هر ليال رنا اع عت ةرثللا تاياررلاو زمر يش اسم او ناو حاوشلا ىف كر زكام ا ىف مر

 ب اهيتسما عب رد او نعل ثرع لذ ىن قنا د نر مالا لت اياررلإ و زرلو شيمر امإ حس ل رن اهم اهم و اهب لشن ل نيل بصن
 الك نيبال غلا ضيف نشا لضن:ل فلا ىلع لا دنع دل رم ىف سوى رن تل ارتلقا ئلا تاير درا ىف اك بصل ىعم يلع لسضلاا و بصلا دم
 اراكاكزلا اميدم قر (الغلا لول لعب صل امئاارإ اهيئرم ىف لضفلا ما وزبم هالو بار غب ابلا ثيدار) ى مالكا رعب ىداوطلا احلا لل اتاري

 نت انيس روكرملا بسلا وب لو الا ثيرفاىف بدارا ىزز اعنتتلا نا تشك لزل اركز ناك املث مالغلا لول نم حط ارا لوالإ لصفلا

 لرب ملغلا ل راع ارامثالا هرم تل املا لوملا ىئ بص موسيلعسلا صولا ى طر ثا ءنع نلت كول ار ر نارثالا راضّسإل

 نوال قتلا :لولل عملا ىف نيد وسم نلاكئل او امئصرظفللا ىف قرف د الا لفل و نر اهلالوب كنار بصلا ثم يزل غل ا كلون لإ ل
 هريس رلا نمل ائالو قفلا ىو (ىلا لانو ومال انشا مرد فسول ىلإ او ويت !لوتا ذو رامألا قرط نابابلا طا زرف تعسر عملا

 نم رشلاو ثرص ىف لص تيار ريو ل املا بصومر مشل لال اد املاطيريقنتو مو شيلا ناكر ارتشالا نا بدلا نر سيري هن نمي ى

 كب صلا عكر عر عرفملا نعم ثيرىلا ىل ٌسرلانا_اكادن/ تبق صا هبا هعسس ل وبلا قبس :ناوك الر ميل صخر ارباعرذ ماش نئر برب ّنارط
 رشم ل نياو بابلا ىف ةدراولا ثمراعالادافم نبع :ةرطط ىلا لوقث لو كل درب اليل ليث ل ضلاو بكسل و نروكرملا ثو اهلا
 ايإ ثارت نا لاف او ثيداعالل فلا ل فنا مر فلعل | بسم ويصح ملل و ل اهلا عءاشاو بصل | و جيهتلاو لسرلا حمر

 ىلا نبا ىو رلا ىفئرصل كدب, لا بيا لق هلس :«٠ ني سس اهب ساربكدان كايخص ن اسمإلا لوب علا سدت د رباط نا كي
 لاو للاو دبلاو ئحما مول ىو ”فيبص ىلا لع ١ ور يف اتمنا قلا ثيدامالاي رب ليث فيكاقرداالد كش ررلا ب ذك نيش
 مع نر لاو ىسشلا لول ةرارط فيك ف ءاعلا فرخ ا السلع مسعر ىلاىدؤلا لاه لا لاقي هلق لس رب بالا نرش
 افاد تاساارماكلمع نضري ل لم ةيراهلا لول فولد ىلا لول ل عن تحناروهملا حج اب ارسال جو | فر بيه
 يلا نما ىلع اهاور نارذاشبعدانباكسا نم لا بح اصامب اكن اولا نار ابي حملا يمال ثلا اب عيناي
 1 | م فلي انتل بصلا ن | ىف حيرمل كرب همل ربحا عم اب | أ هس |! ليل اليف املا لاس ا ريب هسد اركب :قلابملا ضن الد هس

 مث ف سول ىلاداكا هعما» كلوريف نما فيفخاكا هس متييفلاب عم اجا ىف هلم

 ا
 4 ١
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 ”* ل(, هنس ,
 نكي مبا نسابب يف هارد رىئمو ايش اف لوبي لجسلا ي , هلا ةسل 9 هم هَ و م لج |

 9 انز 14 1 ل

 هر ناب او سرك !١ باك<او فلسا نم

 سبك يمل لإ نإ لجا نم ىبعملا ل ضنا رج نم زروج لو هريظد ل انا لانك[ را : 0 الا رو فل ايل شاد كبس رلول سس اج لف

 2 , لانكم بيلو ارر لا ىسا لو نيرا اعنا اا تالا هين نار راش ادراج ٠ , : هوبا لال ثر |

 مهالو م'رهلا لئلا لاثاص | م اعط ارثكإ منار كرالش ة ام

 ل رن لقلوب نيد !لاث م ىرجاظلادوارر ل ان رلا نع لقا زورا مكي 20

 ضر كلن ى لل درول لاو زل قبل اايررسو ثمر امان كلن لع اوكار

 ةراصلل »ارض اضوزبلو ص مشيت( ز لرصادعر ارا لانه فر كسلا هرما بلاطالإإ نبال" ن اورساالا نمو ارشملا نك هريكو دو اررلا

 ىلا! ءاو غلا سون يدار ناو بادحاذ ائيرب تدرج )نر عت نم هكدا كيفيم لاق يثو ةر شاملا نعل تنك از

86 

 , مصرى " |انريخا لاق دمي

 ١ هاربا نع دابحان لح لات دزرادحل .

 ردركف نارشلا
 تاير م نيو وجار ىرعب' كر ابد لإ نيناطعد باغ نا 6 5” / : : هر غ7 زل ار ل ان نيمو ن اهيعضص( ل اسما يفصل نم و
 /العلل عاج ا انباع ضع لف وتمام ن الخال ىبلارلد ل ب اكذلا ير 2 10 كار زفير رو لات نم في ىلا نئاكر هدم 6 ا ل ..رؤرل لو انا فالك ازيا ار ةضؤكلا لاو

 لنا 00 ديان وبال اي باو بارصلاو ازف تلا ف فيت | ليا نع
 اطياب ور ىفاشلا نع ايم ضنا وال اطبلا نبا نسا دف 2 + در( نع رانا أعط لط ب تب اكرم جيت

 بدر ىلراوسام ثلا المص شما واى دي لاك ذا ابار ىف لفملا فعلا لبا لك تا ا
 دل ليت ب ول ايار باص اذار ارم او ملغلاو تراهلاىف كلا لان لكم 2و ملا ند الكم لانرزلل ان ايش ا زلم و لش

 نال فاك تلقاهطت له! اقدر ونال ادر انام ةدم ل ا سوا لغم لو نل اير يسر اها ار «لق' الن «زطا "ين لوث ىف ىررتلا نا | 5 0
 فري اد ماهل لكان نإ لق مشل |لرلر ىمشل لول نيب ةزازيتل رم اشلا بزي نم عب | نا رد نمت لك لمرول ملا رتل
 و 2 لم 4 7و 2 يار نما وولاو اك ادرج |لافربو سبع بيبا لري و رباط ى بس لوب نار

 نيب يدمر ينام بيرم هز انجب ف اوس سرلوو سم ابيل ةريئصلا در يفصل لوب نيب قرا ل! كل دباس اد ةفيطال
 ماو راسياع ناري لمعلا رو ا رر وركز رد اوعن لب ىمتنيررلا نال املا بصور عملا ناب كلذ نعاوب اجد كرا ىبتنب نسا د بيلا

 ةرصق وين ركون لاق يفد ثسدحلا از. الصر تنك اناشيد ىنر لع نئوريطد مع ادرر م لن اهب نسب يرانا قلي اكذلام
 فينك ليإ"ن مم هريعو ىيرذلا و اورام سفلا هب جاري رم عمنلا ننام لري امو رعا د موبار ا لسكرسلا لعد نك كد ارلا د 6 عار

 لم سر مام نم ”فزءزغا لاث مسيل ء يل | للص ير ا لوسرر وو ىلع ل نا عرس | ىطر سارع لنا نع عرقن ل غلا بوم يركذيشرلا نار
 ةراصل يلم رث لغا | ام/ر ابر ن ارك لس او عنعسلا للري امض زيدل لش ريو ليات املا بصاشبل را 0 اراو ارد ص مباع

 سب يصوت ما طعاكزيزنلا ةياود فر نيكي ل ةيادروف اذ لضتو اطمربف لصن ممر منو ام ب صرفت من جداملا ثيدم ف السلا
 ةاررا عمال غلا ل ئرار عدنا نم بابلارب ل راجاب لمسب جر للا اكو اروو نركب للاب نكس نإ تست ارلع قبلا لاثهلس ع ارارا بث
 ٌ رلا بانل طر ارب دكت لقلب اة اس ال اربيل علا نال لضضل لصقل اسر رط اون ئنح ليل يظر لع / املا بص تمر |إ رع نمر ييغ املا
 املك رس وار كلذ ل مناور

 همس شدعميادن | سويو4كمك غمد مها ادا 0: ا ا لت 121 2

 نإ احلارلا ىف لا ااعر في ناك ابيض ركانر طع امان ليلا نا مقاوم وعقل مايل ف ثالا ىر وكم لك نان ل اهنأرف لا امان ملوث علس
 / مدد صاونسلا نا كرم نمنع سا قي رشلاع ل رقم ورز ى بلا نضور امل اكئص لس ىف ىه الا لاق م ارزعال ترث نم ا رو ا وهن اهلا ل
 0 ثيرع نار تدشنإ) ثداعا زن /) قرزتو 7 حرش كر رمل | لايربح ور اساو 7 اسلاو ىريزل ارت مارر و رثرصت لن ام نلوم ل المكر

 لربلا هززفح قتردكيلع ل الرسل نر ضايع زفر ورلا برقي ىذا ذل الا فم يلع لصلرلا ار رك السيء !رىرر حلالا هكا للا
 ل اك وعلاو ميليضل اكوجرار ا تكرلا طاير ةرصرما ابد مر :نلاس ةزهبب هل اب رجلان  مييلعس | لص | ىرد انرارما ساشا دم

 لاع لوبس| تبل اع لمح خاروم و لوق جلس رن بابلا ارب ىف ازيرعل اسد, اهطصل ىف اير زارا: اييرل عكر ار يعقل | امركم يوكو اب ىف
 و نآرلا علل رقلر امو! فيضصرلاراوح سف اكن كرقلارمدرشلا ب انكاك ا بانكل رفد هريس ن ار قلا امين برتكملا ئاردلا نشكل
 75 / 1: مكر . . -/
 لارا زمعتولا هرقفلاا لّمسم !دهشم يرلبلا ىف لاق قعمالاك قرف نمسا نينر نقلا نامي بوما اضيلا برت | ثم الا
 درج رماط ناكم ىلا رباطال اهمرتنلب انخا ناد هركي عر ارت عمر غران اكنلا لاذ كلر هكا لرملل سلب الل ناكانأ
 ماط ناكم ىف رباطالابعضل زكا ناد هركيةرخمانفن ثم اهطصان نررقلا نم[ وا إو سنا ماابي ب تك ميار مريح ىف ناكاذا اوال
 ناكم ى] ساطالابم_رضنل فا نار مريوم عملا لحن ل اهنا ميلف بتكوا بركن طرنلا نيم يسيل انريلع ناكر ادب ل هدا
 مكب اهدلازغاهركم ى اهرعل لاي اكل اطال اهمردضن ذك رارسااد لطم نب ركلا قرح (ءالا ل رن نكل تلناسا طيح ازكي ارو

 ( تيان, وفصل ١ ىلع قف بنار ر ؟لسشمم راتكارر د لرب اس قالا ثيرحك اد ءالكل | ىلابإ اند ار لربلا لاع ن رفا اههف برتلملا
 [مباردل نم يشم عماجلا ىف حسم وباسم عم اجا سيل مع !:را.آلا فاو ازرع و للص عشاجلا نورك نسم
 س برزكو ٌُسوَتس ىادعل
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 هبد دمحم لاق قسح |ةرورصمو | نايس ف كولش لاق
 لوفوعو نارقلا هينو هي نيب ارش ابي نا عركش فنخا

 ميهارب|نعدابح نع :فيحول اانربخا لاق نيحم ةفينخُإ
 ابثاق لوبي لجرلا ىف

 0 صقل لمكير بحي مايررلع ريدا لصون مارا ىلاعق م شنو( ةقاسلا فلا نم ديقير ندي لحين اورزللا لغاز رك
 : |مةنزرقلارف ناكرل نا للري يتلا لان ارنا علل وت هس ولسان زغالاب لو ارو ثيداعالا قئاد امو ما ىف اسي ىتماذا

 اد /يميلعسل ا لجؤتللا ن للام لل نغاىزيزتلاوهصررسم الا نسا درا مهذ لصالا لايم اكل رق هك ١٠ هرع ايل تسلا نك
 نب اد ناس! باعمال عي ملل, ل زا ناك يسيطع ريل !لصنا ثيرعسص ضنا نم الم ىف امل!لافدع لت ا زلال ضد

 مذ لالا ساد يب ف الضأل ا يطفي ريكو مولا لا وطرب ثرص ار فاشل لام للا نمر زلا ثدعنم مالا نام
 21 ري | عب اراادبتر تاق اور نان يحي ع ار صلاىرزنملا لاثو تصالحلا ىرلاقد يلف دددمازر ىرونلا لاثد اك يرام

 نمير ناد كيج نع ماب يار نايل عرج نفكر تاق تورو ل نعاكرزلا نفكر نب نع ماهي نا .تلغد حال
 0 دب لكرتملا نير لب ىررضلا نبي كأو فرم كلو ع مام عفو اورر ترآ طفل ىربزلا نضر وس نرد اير نكو اورام اد اكرعزلا نع
 يا ميد معشر اش اوارب اس قس حيرخاو شما لع | فرم مه ارم نع ث انا نمر معا نورد ارررقر ئطماارلار لاو :

ر لون | لرازا ناكل لوس ثقل انا سبل يسيل ولا للا لوس نا لفل انما كايا
 هاو سابعا ثرح رب اشر مض

 العا كورتض ا ىرنارلا ميما نيريخالاتافنكل اير ناذ هرذسم ف شو :فرعضلا ثسداوالا ىف لاق وجا

0 

 نو دابا كايبتل جلس لسير انتا برش ىرهمل اب عمل ليت نمرا ةررقمد | ٌعباذلا نم طقس ن ا اكل عل زمان كل وأ هلس
 لية ورعم ادا بضوم وو ارلار دكت ئارولانايرب 949م حاوشلا ورانيا ارب عج اورمسيل لعد لو قمل ليف لع يروم
 دلل امم“ حرت نم لككسم ف كراقنا ىلا مزه اندبد ل وق هلع و ادن اهتمت المل يرش طمخومورركلاي رعت ب مرر امرت
 ش راد نارشلا لنا دلل امتسال مممعلا لام ماري يقو هور كر الولى ب اهصتسإر شن اافذل قلم انتشال بح ءاننا فلل ان حيز
 نانازم لجل طم عر شال اشعر كرانملا ثايرلو علقوا لسد عت اصر | نع ثصو لد امس نضام
 ل" (دالخلا لباس /ن ايفر رع شقا نافل عيضو بس ناب مك ا ةياور ف عرصوتد ايكو يزف ورك الكافر باوصقنس او
 « الار مورت 5 9 1 1 4 ايي ىلا . 5 ل نءادغا الهر صقل نان مارون بادر اطيب اوصمسموركل عملا يرصنو للرجيم تدم م/ش قلو اهبر حلي اري ضررا عمو

 "ال اطال لاند رعازمم وبان دك ندرصتما نال تيل يساوي ةفرصلا روفر بانا نان صن
 داق فلاعوقو ةرورنصر ل الفلا ضعشما لاغر» مكتمل اوشا والاب نارقلاو شرت الاد أ ىلا هت سن اروربمأ سنت عل دي ثلا
 امني لاقد عالطرح ار لادم ةعاضا نع ىتدقد معاينضملا هيدا ص اركي اكزلا مائل عزل برضا اهرب روصنملا
 يف ناك لك لعئي و ليطردا مايعادل عملا لي ا الهلا جرا عنل متصل نان عر نعل للص دودج
 هالك لوتو ليو ضل نا مالا لر نياىغس تدرك ين سوف ناك ذا لي لان ردا مك مهن ناك ا ماررلار ساطرقلا نش ىل اقنّرسلا
 انما لوتس !ىارما تالاحل ا نمار انشاد عاج ارزع كل ذل لظخ د نر نهد ار ل اعت امساو مالك دام تدر ا نال
 تيرعو ظمْناارررف نال لرمبا ةلاع هرب نارقلااهبن ب ونلملا باردا زخاناكا قرش ايم ا نعؤما مر شأري ن الوقت نكس 1٠ ةرزؤتسملا
 ىلإ نئروصنم نع فيفتولا لدم وقتل ىف لاق لا :ةفيطعرلا لرق هش ثول نستذعاك هو رطب در زقنسم عضم ىف باهصتتس
 اد ىل | نك مالا قرط نم ن اح نب ار هزت عزنا املا طايسس للرب مل وسيلطرلدا ل كسلا لوس ثيبآر لام“ :فلزط نكلئا د
 لااالاو ةرارعلا نم شخ اضلا نم طقس نا ئطتلئص ار وهعش نع رج قرط نم ايلا نايح نبب| مرطاو ام انث لايف مقلط اسم ل فل
 7 |لسنغ نر اهلا اضل اصرغار شحال | نع وشن كم1 انب/ا كراك ا صرخ اع انام انت لوبا باب ىف رش نم دلو ىيعلا
 اكينولا ناك رعرع يريح ثردع لو ادريرجن م مس ىلا نب نا اه نركو وس نع ارسلك ركع نيب نع ادضلا قر |رنلا لد انما عت بر
 جسلاركوءديفو ب شمالا نع ديد ادم رهو تمس ىلا نع يبكينب يكن ةراهطلا ىف لسن صرخ او بيرق عل ايس اءفع ل ردلا لد ديب
 ضار ناو ىلإ ندم نو نعش نع اه لكم بالما نع رع نب صفح نيف واد دبا .صرخاو ةردع دحض تدمر فرررج نيكني ايو
 (ني املا نفصل ىلع ىئايلارور سسلول_ نبا ىبدع نموا دلبا اذ نا نم ف اشلا صرخار مب شمالا نع عبكو ند اهي نعت ىزرتلا
 ارب فعسوا نار ى |١ هص | ٠١ ام رصاي ناعم احا نعل اا نايس ارث عس مزن رز سيكو امل ارك عمق ال مكباررلا كر هع
 ار عاملا هارراُم الاس موق طابس ملتسيياعرسلا لصون ( ىلا لام تفلزع ثررع هسعم 1 م راثآلا لاو اورعو مرغألا عاام دهس
 ال لوبي ريهْض نع لاع تسلل لإن ال مازاجرب هلل !١ فلز نفل نادل نيو شي بايا لعل

 50ةمصمصعم الناأأط 05



 521 5 - : فاس د :

 د :طابس ىل املس و ةلاوميلع هلنا لصىبلا ىوتنا لاقأ

 سس ان جس انكر رن عراب نا عمر ب شما نع مالك يشم هدو نبنع ماش نب لوما نم ( فيا سلا لسا نم ذيل
 ام ل. دع فد ب نبى كمر فلا سكي ير .رروصنمو شمالا نعش نع نع يف ارهادبق نأ نر
 00 ةئاسلا صرخ اررقعلا لو م) جملا ري نمر شمالا نك مت“ ا عيكرد مو برش ةرمطمم ىلا نئ كاملا نر

 ءام. يريم » بابا اكراغباهسرخاد ثمرات لاذ من طاب اصير د ١ لصون: 1 لاما ب بلاد ن كرا ظفلد طلف
 هل 00 علا (لكابلاو انا ب ذر لاقزئذلب فيل زص نعبد ىلا نيروصشم نير, نك رامبل نب نان نع
 فنار نير طم ب ا انوصتز ام ةي ناد ير نتاج لاذ ادا لال
 نعل رون شر ب 8 الارث رزسرل لاق بعسل تاما, لامن مرق ل ابسم ميسي يل ال“ ممل تس الا لجل -

 قيل ا وبس رت نا لمان فز ناداني دوس نع تنظم
 هولا ناكر او ىو ب سياكل لاف ظفاص نمار إلك لب شمل دز لست ( د را زل ندد فل
 0 لا ريا نالت ىلع صار ئئار ناهلسلا نسدامجن نيم اوردا عجل يبت نبا خلاد لام ادة نع

 لام ايطعح ئئاهنركلاسو ماع اور, نم حمض اذا روصنضو شما يود جيتا ثييح نم نملاعم نا ااوقلا عه ينم وم
 سس يحل 58 اهركم قطناكا

 بال "مري اكرلا عيرملا ديو لامن نراو ىلع مررملا ثيشكو روما نيل مصل 892 و ىرازا ةرم ىل ا. لعرب ما :طامسسل وت هل

 ا رانا اطبلص ىلاكدرملا لافووما شما نب نرصم نبط نريث درك رمل اب تاكو ارض سمانا ةطابسلا ليفو اقنرم فل
 - !لدوعالابلا تريالو لوبلا ير لاذ البعكذ نريد اطقم لااا نمر درلا /انغب نكاد ختو بارتلاو تمارا قل
 ل 4 7 0 مير ال ليل اذلا ىف نكت ايبا ظفر مر وردا نفل نو سس اكلاو زل كب ةرعوم ب دبل توما ملل اذ

 سو اعبي زر كت ني فاد ةسالا نافل كن! ساتان مقالا زن
 «مؤ رب درسا ريدا رعنلاب كلو يف نذ ىلع نون يكن ريع نوع ةي اور يرصوم رار لسا لال ةطابسلاّقؤ لابن
 !«ينلاكنادازير ملا رماو ربل ل نفسو اي لوانال هرك نرد تما لام فر مسار كش ركرا كلر : ايا مداّشباب لحلب ا ب سانلا

 رئامماو ينعم ايكو ارعال اكلم ةطابسلا نوككن اورتن لعد : تاما مسير ا لص اا ماكمر هتريس نم كلو رمل م نك

 ددلاولورعابتلا نك ني هل ايلات زرمالا يلف لاا نيلسمارومإ تقلا كلذ ل الرفشمن اك كاعد لصر علا ر عال
 لمع ايداعاشمرارجلا نري ا هيد زوجت ثسرهلا لاير ارب لصا لاثمد لاذ كرعشنالا ىيإ) ثسرع نسوراد ىل يارس او رر ظننا

 لوبا طابا ثمر ازب يئسرام ال! عرثم نم فاو راو لالا: ىراقناةريف ا زكل رب ارييضل لثدلص) نم خا ثم ووفق نركمدارعا
 نلارقلايانال زنا اهل ام ان لاب ميسي دل لرسم لرسر ن١ كي نم امل ”شناع ثيزع نال شملاع نعلن ابرك د امم لو اري امان
 : سدا لصرسلا لوسي رهطخ تربط كاز ناو تارالث اهمرووكلا و تسال بانطعاد ةرايال | يظنرهارلع لازال نقلا ىا د صنت

 : الور نع ايهم ني اكلم يف سل كلذ تناثش ديد مياس لربلا باص نم لس اجيال انمار اب ن )رشم بلغ لا ن اكد رسم ارم ال مبسم

 رب تيلف ام اقل وبيلع نارقلا لزمن رعد ةيرملاب ملل يدا ىلصردا لوس ار نارطاف فل زعء اج كلذ نخر سيلا لص
 / مل لير اريعر كبس ا للي زر عرين م كل د'ت شئ ب اهئ هنرعب لع نسم تلا نك ف نع ( لئارلا ناك ذا انلوبلا مايا

 ممء ايش مب ابا لك نم يحبس عينا نرفع اب وف كمن ىلع انوع كلو ا اين نول مدل اوف اكدت مليسيلع سلا لصولا لور باك
 كاما مرخ# لا ل هلع مدصازحا تقود ىف امان ل رسو توف اس الرب نإ زوكرتد الث ىلع تو نور تر ري :ذنا

 روصلم نير يعس ور درحا ء اجد خي تعنلاو تبارلا د ناشاالا نم نيف سلاط اسد 1 نر مدع اي جنن ؛ ديلا برغملا ىف نا را ل
 نازرلاربعاشيا داورر ىرن اكل مرد رمال ىداب قت تاق لاباذثا مئريلعمل الكون ناكل از نمر نع لراس لاونا زنك ايؤ

 بك حلف صا كف كرون تدذ ىح يزف ارد اذ لاب ميمي يدا لص ندا ى مر نم ير اظل نيو صنم نب ريعس و :نيشم نإ
 اغني ميل نيب عرف كارل اذلا قتل ويل جاو امان: كيسيطعثب ا لص ناك سرحلا ىف دعم بم ا ىنىلاقت نيس اور افل اب حيل نع نك

 ل روز ياللا نط يك ليلة سم ليلا بس أن
 قتال رل ىدان تح نسحب لسسم ف ددص1 ل دبب ناري يبلع ني جرف عمار يع نم لب بد ير نم انت عافسا تاق تغب ل . صاح افنو ىو حرار |ب لصو حب | يلع :نبمص'نان فص نحس ةليا نو داهت سرمد حبا نمد ومو حما نان تالا الم ّنل اهلا
 و ال اءزلاو لايالاو لوالا نمانلاروارلا عم زا نم 3م ّنل اهلا اكمل ىوان قت لهم ناكر حالا ثمر نمو هيلع فشل نو 7
 رول, امال اب ماير اينو بلعب نب حزن ل رن "نجا قدم مالا عم ةزملا باب نملسم نأ افلا ل الكيل لاو نادم -
 . )م سر و يلع يد ) لص بل | عل ل للابري ه نم للام عس | م عر نت حرف ى ١ حسم!!! اريل لاك ارنا فصلا ىلع يفطر ريم ترو ةدرطر بيبملا ني عسا اذ ارب د الدسا فلست ارقى نع ه4 هم ئ قيتل»لا 0
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ا ك ررزعل الاووركا م ال ربل د ادعلا تءاو لاو هرم الار ب نس 50
 200 ار(وأل, سا | نع امان لونلا ىرر كذكو م ال يِزم نم

 ا

 .يطراطنت نا ىغنت قوت ىسددتطر تاس

 ا” يددعلا درس نم مربط ىر غلا ورب لون ليلا رهو قفل لسم حرش زكر يف لينه يشم

قلل ااكعرهسلز ل كيو لهن
 الانام كلذ لثو اروع

 4020 ب و ا ع اا نور ما للا ات نوف بيسان( تال نيم! در لس
 تنالار ورايح ماسر لا حلا اءاعبستاا نا يت
 90 ! لسلطنة در اىلارصعلا يثرب شم وامل لدلاَو قراصنلا نم نمملسم اطل اراه ارص كلذ كال حارا

 م ب عمنا نيهلسمل عن الف الس لا لاربع لمت اذ اذا ها نك يكل اكنلا ثلا بنتك لم قفلا بسك ة شكر الزر

 سه باول ثددو يما سك كايرو. نعول ير ىو يلا اك شل رتويت دك صر لج زب
 عا زباكر ابلا حسد كراهلا رع عج ارد ورك نت قيسر و ابكر تو ررك ن ريتا رزع مثاب سلا رصارنف نم ثيلثتلا كرت ار صنت اهتم ورام

 لاب 0 املا نم نكسر رد لس ببنات اعرضرملا نم ةفيطولا مالا ب در ىزل ١ ثيسد احالا نم عجسا تثير ع

 - الدب درع ن'اهبلا بحا رام اب ءائتسال | زخات ازيد ريكا ئه رازا تاه روضواض وتتناك ب اطذا نبرغذتا رن حجص رخو

 رار الع ف انارزلا لاف املاب ىجححسا ناك ار - م اس ف ماعم لا ا

 كولا لاكراجتا ب /اينتسارارلع ف بابازباكا ارايختسم الإ ملوث هكتس طمعا رام اير ائعتتسم ورك رلا رعاك ارز ماالا ناكر

 نلو رمل اولاكمرالا نم عفت ةرك ادار امصعل ضرإلا نم ةوجلا ىلا بار زد إ'ةخللا ىف ايتن ١ىل اطال لآف' تاس ىف نا

 ارمررص ار راجالا ىف, ل عسا وو املا ىف لعتفسسل نكار ع هرم ل ف ىف انفال ومو وخلا ارنا ءنتسالا عب ليم ىف يتلا رمق ارئااب

 ةراه, ابر اهجتساال ارك نع ىرم الا لا كرنك ضر الا نعم كر مث اف ليثو ب مكرادتسما) ةرحا سلم كازلار رشف اور 9

 ن' صل ازا بقعل ا تيجتس/ل اهل لازم حسبك 2 املاب رهين عطشت ن اي اننعطن || يتسم ايتيك زر | قارب نوت خأ

 يشل اننا ىزلالصاو سوفلاربى ارنا ختسو نظسلا نم حرجا. وار درا لا عضرم صو نعتسا مرسول | نو نه«: رمل

 ريتنبف ف اهكلمرا ىف ناكل و ننئاسر ل ا ديدككا در يعمل نيرا ترجو ثرعا ىا خيا لان ر وكلا نم نيرارصملا لب كل أ
 علا |

 تكاد انعطنى ا رجلا وصمت وتو لاق امير تلا ازا :لح ا نختم عمر لاواو بطرلا ولامص اوك ارجو لكن م سانا تشم

 وبا لا زا رائئتسمالا ,اهففلا حالطصا| ىر تعطنى ١ ةر كلا نم اهبضن تركب | ر لصا نم تدطق قرش | تيجتسكريزولا للازن ىعر ع

 يكس ميفريزم ا بلطم اضل ارث لادضتسسمالا تلق بلا بلط هانم ن رليث بلطلل لادطتسمالا تلق نا اا ار دا ! | نيل ارو نع

 ,كازالا» بدسل ةرملا لعكو ؛ انإلا بلطلر مارب ازيكم بلس رب ٌةزهإلاو ب انغالا بلطل لس بنذعلا بلطتم يل اذ ب افتسما
 رم وكو نمتممارلن | و نطقن اور وعل ار ىل املا قزؤحاو بارت ا درارعال ادر اجلا نم ةربباطلا/ ايشالاب ةنخسلاربعد ىرابل رشف بعل

 رسوما مراشألا فرح اررا زك لشعر بارما رقم ى لاق د راشألا ىلا ءازرعد اسلم عقابا ىف ركذ خارج رت هك رست المزمل

 دب شمالا نع عيكوو ةيواوم ولاا. لام :نبيشس ل | لب ركيد ل انئدرص السنمم _ىبك كف لسان تلئصاىدافنلا ن املس رص نعال رصرم

 لاا نفعل ابل ادر ل للان الس نسبي نب نمرلارسج نع بيل )نشا نع ةيو ممر ٠ لان للفشل د يبين ب يأ نع
 . هر ان اش عم ينر ىف هسعل ٠سؤل نزيل نمورع ابناك ا عسس ناا:نلكع اجلا ل سيث عسع 1٠ اننظاقتك هد
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 1 1 جزر ا مس ب 0 ١ 06 هل

 هل" و هيلع هللا ىاص هللا(لوسر لوع ىلع نيكرشملا نا
 | . 3 و هم
 ظ فكي جكحاص : ايرناولاقف نيبلسملااوقلملتنو

 نوملسسلا لاةنرحهب | ءازهتس | لكان وت از
 7 هيا ا. 2 لى

 دالولواطُنافنليقلا لقتل اناهنرقن لعا لاقن لانة | قع سلك اسيد لصرلةاعرق(ةقئاسلا زينا ند ةيشلر
 نم ايفسا لاف نرلاربعانش ل انما نر ار طع را عيجر ىختسمرا دارا ةئال نم ل بالدني اباخج انا
 هما زص جسم ان هن طعا ل اونو وخلا عل ند ليت اصاكرا نور شم اان لا لاكن اهس نعد زبن ابن للا
 ا إذ ان انكم ىري لا صرخا ثري ار مهارات | ثالث نو دم لرصا ىيتسال لاهو (اظعلاو ثررلا نأ [: اهبر لبقل لشن
 هع نامابا نع شمال ور ربصنم نع ن ايذس قرط نمدنسم لاسنلاو كرولا ن السل بث اديب نب نسل ادبع نك بارما نم شمالا نع
 زاهفس نط نمد شما نع عيلوط نم نص ج١ نب وب نادل ري زب نب نيترادبع نعم ابا ني شمالا نع ياعم ل نط نك نمل
 لإن نام ثيررع نم راغب الا ةعامج ا ىر ردح و تارلا بصف يف لام ب ناددسن طري ني نب نصترلا ربع نأ م« ارب ا نم شمل | دروصتم نع
 اقع رادلا هاررو دعا ماظعلا و ثررلا نى يذل ىلر مخمور تشن اوا لولو ان اذن :لبقلا ليقتس نا مريلعر سد ١ لسرّيلال دس
 ندي نر سلادبع نع ممل نشكل دروصنم نكن ايفس نار نمر مارب | نك شمالا ينير سل اريعد داعم ىل ار رد نارط نع
 دعي م هن حسا هعرت راحاص بس ال ىف ار اريول نيكثملا نمي لال اقناع نعر دلسص ريارزلا عب د حاب نام
 جس الو عيترلاب ىخبتش ال راننابي اي ىجبتسمال ر لاو: بسحا داذع رف كيفن | لضتسلا) نا ان فف ان نوت تنك ن 1 لاق ء اللا نت
 د بو قلع ناريورب ميار نا ف بج الث اعلا زم هالع ىف هد دعا نرقنو/ اصر ورازنبا ءادرر اجا ةنئالث ندري لو لطلاب
 رمبرت هرخ انو طافلالا ضحن مرقس الار ازلا بادر راث الا بارد ابر نرث الد

 سس سة
 ماس وع نيتك ا ضعنل انام باكا لبان مال نيكرشملا نمناك أن وارسل [ءيلرا نايلسن لئاقلا نا نأ يرسم نييكرشملا نارل ثان

 ل ام لا ثيح ْن اهم نع انيدارلس ب ارر ىف كلزي حيرشنلا عذ درقو ف :رك“رثل ليت طؤمل يلع تش/ لما نشل ل يلر رميا لث افلا نإ نم

 ظ لاملإ (ذ ام خس صنم نيريوس هاورر رس ارمل نيل شمل نم ص لازرارلا ثدع ىف تنرعرت د رم اخ اص كرا افا نورمان

 م دعا ف اب نيك عل ىرلا ب بح اص ريع نم تّسج ارا اهم رفا اريل سلا للص يل !لوسسر دنع نم رق اسر اعلاف مماربا نع اليكم |
 7 اها ثان ورب ا راددر نسما طل اغدا لوم ا, مر دس ا لدقل اانرص |ليقتتسن اانامبرقل كر زفات نمل لاهنت فلا

 تاك رولان ثارت ناكل اهلل قارس ل ادشار ىلإ ا نع اليم لامعا ذكى اءوخ ادع :ناززرل ارش هاررو نييكرشما و اك"ةقارس موقد هما

 نرطلا نعللاسلاهب نيل ارامل او رثس ا دمت ميلف طئاخل ا مدع انا لات مثرظ عرف ماقنن كلون فد طئافلا نا ثيم طعن
 و مبعنالمةماب لل نك ورا نبا ردزع مارقل نوكرشم امضي ارب لغلو صا لملا ورع أر مكس ىلع ارنا و ٌحررلا زهمسأو لظلاو

 ل امك اصيقمر اندطو ترد اازتسارسل امو 'دقارمنو ناهلس ارم اول ان اضيلا ر تخل كب اّسللا لباظفن ال | يللا نوع ىف . ناطلم اري عب
 5 ةردكم هك دل ونغم جسم ارعد ليم سدر خلا ب ان فمها تار ثسرم ىو رب تك | ما ناار نيرو لع ”روكرملا كربلا

 ةأرغلا قدي كر لح اصاكرا نوبي و نيكرشلاز عار لارا ناهس كل 2 الثا |رضلاو ٌنازرلار بو يشم ا نبا
 ن ازرردصاعذلد وما منقار عتر اهبن سماه ١ الم نوري ئهتكمل دان اياب ىججتسالو لو الو طاب :لبقنا لضم نا ازرع لا ن اهل اه
 ندد طرعا نال ب لات (اظعلاو ثررلا نعاني نيم انرعا ينتئلار لمقلا ليفتسل نان اهيمل نإ لات ةازءدط ىربت رص اصور
 عداه ثريخا ندين اى مارب همك كلام نب قارس اكرافل|ناايسددرعس نبال تعقد ناو مالم زي نا كلود معارج لم
 وا ةأزعا لمع حر يإص هيلو وح يسلب قلوؤادرلا ىف ليحل هلس |[ ررثاو هرلشرب عرمتلا
 ةيك مراتج ىلا اضن تاق ار زك ف م الكب كلزي ىعس جامل ارا عضم ك9 لم صرُشس ف قيما لات ((يملا و نجلا الا عفو سر املا لذ" لس
 نشل | النار بطر شيتا رمت عنلاب , الحا اد كلذ شيب قرر اعقسرثك مل كا ناكملا لصا راضلا صاعرار قئرملاو تك

 «الخلاو ًاضرنمل ادد /الخلا ىرموك ا لاق نازح اك لبالا ىف بيكو ا عم احلا ترسل ن اذ امس لا باب ىف لعنتسم اخ نار خدت اهلا
 درب لزب فلات قارن اهنا يار ىف لاق ل وق هل امص اب اوارم ناجل ا عب مزن ل كت لب حسم ىززلا نكمل الا
 مس حرس ىىررنلابلاوديوصا مب ارب لا تنل ملو رياك ولس ولعب اها ةاز ا حى لكنه معى | ب ابا ترحل صا فص
 ن اى'لاقثا ابإ ترك ين زم ا قح انين ىف يلا خان شالك ان نال لرد ا ىضر ن اه دارعد مللت يظخت ىو مو انعم لك اكلم
 فخ ترفلاب ةلبقتالاهقسسا »كو ل ءوريؤصلا عماجلا ربح مثالا لاق اول فقلت حش 1 مع اراد اد اذلكو زك عامي ان انيغ اهب و نع
 ( يان فض قع ايار تل انس ارز كراك ر اخ اررلا ىف ل اه اإل اش ماعروكزخارمالا نال ءارعناا را ناينلا ىف ناك اوس ىارسا
 ديا لص ل سيعلن مع )"كرت ثداما”دس قبر قو لاعاد امج قولا مالا اءاور يتلا ذدل) ثسداعإلا نرش اد ٌبسوعازب م
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 سح

 كة
 / مو

 7 تارا...
 لوو نايم واد (اييركاك اد هرب ملرايختسما الل رازز اندانلو لال (!ذيشم راما ورب عجل مرر (رابدتساد (ةقئاد ا "فصلا نم تقدر

0 

 . 5 8 ٠ هو ا 0 9 :
 رابويسمالا لم تاور /در يلو ةيحسلاو ارداولرغر ارش نر [مدرمر تسل الر ءاشلاا رريقشلولز طلالا يأ 7 ليلا ىلص ملرثوو ماى |:

 ملا ممل ا م الري تيار تصفح تم ىف موب تير امص اوتريما رعب لرقم ازيا ن ايلا يف تاركا مدعب ىشن سلا لوقلو
 ول رود دزعلاو زيمر ص لثكرعفلا ناز لوا لوقلا» لعنازب د لون ذباب لوالا ميرو ناش اور توللاريدتسم مانلا لقت داو

 كاصلالا بدي نبال د/د ليا نم كش ىف ىلايرشلا لان الاشهر انكار ىن لاق: ثملا عرش ل هارتثو مدقس محل او جم ذو مرحب

 نملك الملا اوردرغكا افارجلا ىف بلر لص حرش ف دونما لاثازك ب ادد فرجا ررثالاو ىروثلاو ىن م الب اوريكو ىباوملا
 لرب 1 انلان ريم ل را إل انردع | نين املا ر تر ائشل )نس ئلسل | نرعر عازر |لاو ء طع كك ناب ةقارسوورعس نباو ةريرسلا

 لاح لامب ١ نب ةفيادع ترج امر لرساو ةفيلطى ]بيم عسرتلا نفنإ سوم هلا بز لاقو حفص ىلا بيت برقا صرشم ل

 الان( ل طاىراسلا 2 امص اذ نايحن | ا امرز مولا عي لو بقا م /اج”لبقلاو اميل فن نم ليي لص ودل (لاث

 نم ب اذاق اهدي أرد ةولصلا ىف درر نا بعل لاو ءايقنا وج ردي الغ يقل نير هي تجر لوجيبر باهر صم نا قنا
 هزع الد فات ثيمدص ننال لصف ارز طاب نم: زيكا أ نال اليوان حش واى و لا مز ايمثصر ارد تسسالاو لابقسسالا نوكي نزل
 ال د بيري ني نمل ةفلاطرل لان فلا لني نيف لضمان ناطر انا تنك ل ات نيف نع تشم لاهل ركل تلقا
 ىرتا ناك اى” درصلالف بهو لوز عرسا ليقتسا ضل مز زن لعرلا نا كلغ! كراسل نع نزار تاني ناكل يبن عن ان لدم نع

 يف قاب نا لثل دي ليطعس ازيد ”لبعلا ناشليظعنل ىلع عيرت ماكو عرنلا ب نيا لاثو "يقم تقلا فو دعإ كر دعا دس شرع ثدكدا زر
 دما اذ ملدعا ميرا زدتلل يلبس ف قالا تسكن[ الخلان ريف لصملا نمايسالو ل مارهملا ىفناكراو رحب
 د دادابالر بد ىف ير مايقلا مول ءَّل | ىف مائلا بحارص كدعيساو وورد ط نبا رص نم يي خنمال ةئادد ل د لآث نالراروكرملا فارم

 للادنا ىف ثدرح ام" ىيصال مو ريع يدا لس سدا لرسر لاق غرف اه :نبقلا ف صمت وتم اطر ناو اله نب بس الا: ث مدع نم نا اح ياو
 نع ىبل ملل اد بسلا ملك لكم انبي دح نال ىوقلا ثيحل ايو” اهلا ان نحترالا ث رولا غيم اند دخ الور درشن ا تذل
 2 وو بانو بدي 4 ا ثمدع رمد لك اووتو هدد نه مليئ زل | بسس واراد طئاغلا ن ايا بيار رايردس لاو ل ارؤمس إلا

 ردو هيب ص .؛ب وصل نو لوصال اب زم .ب. ل وبك تامل ن .ب.ولماك !ل ل نم ب حس طل اضلا هزب ىف تلو ىزيزتلا لاثاكك ابنا فيس
 عانوا نيل... لوط واصوعال .:. م روفل مالا زعنو ... الو قشم نيل ابدي. مصر كويل | عر. لو مجلا تك( اب... ىلا سدس اعل

 م يرعلا يركب ل نا ادم نأ بيرو تلقاء لس ممزت نبا لاثو  ملوص | لص لش راع لا قتل ؛. ل رمعا شكد .؛. ارش

 رو ىثاسلا بح اصروت دب ارب لاق رحاوزتؤيطح ىو نر ومشملاويمو اقططم متل اب مقال انو كيلالص يذل اف دعا ىلا لل
 |اداعص | مزح نبا رب اطنا سد لرلان با يبا املا نم

 ايخش راوصلار ناينبلا ىفناوجلا لالا اهلطم مكرَخلا لوالا بيا بنام ابل ىف ىراععلا د ناينبلل س ارش ماعرعالاز انزال هلع
 اس ياو روبو رابرشس لا يضرك نزولا الد ىرائصلا ىف لازفتسالاربوك هنا علارلاريحا نع نسما لا ىرعاو ناينسلا ىف ل ىر ىهلإ يف
 انك لوفشسومو طوف نارنبل |ئرإب,ثالازاوح سو اس اانا يلع ىلا نع زيا دروس امو " 50 ,رريلل ىبلا نا سئل ا اهلا وربح لإ | نع
 بؤنلابا نا يجف لبق ناك مد امنع لاكن و ةنرمملا لباب صتمخت م كرختلا نلا نع الا رشم :لبقل ىف يح اقلطم مكر لا علالا فس
 عررل رش ل لسوكراطوالا ليثد رسدقل ا قت داىرافلا ةريثو كر بلا دو ىرؤنمل ل حرشس نمزرخاءازذ اقطمر ابدتسالار لابس لال. رجب
 ل لاعلا زك امام ل والا بريزرلل صرصنناو تدس نا مهجر ف ةرركذملا برك ايل اياربار اضقنايزنك ”لواو روم الزبد رجل (نوخد ماما
 : محلا لقي مب ارت نم تارط ثالثو اد اوما لن الئو اراخجا نالت بطي 0 مررت ايلبفتتسالد رسل ةدبق ملين لرلا ىلا كرم ادا
 /رسلالر هلمشلا ليفشسالث لج ام لع رص ارا ذا( السم سد ال نع نعمل ف فمع ارو طق بحر دف ا, ى# لمار سرولا نع خرخااكزلا
 (ةلربوإا نع بحم نر مر رزدمب بطش الدار رب رسلالد دبل ليقشسلا» طا ملرعا از 7 ارلاولا هلزنرل انامل (ةلررم اك
 هر ماطلاغر | لوب ناقل لفن ن اهب ب ولا لبا نكمل مير اول رو فرس »طابا لد مررشيال نشل ريتال افلا دعا ما
 مهن امر/رنخ لال و لبقلا لغتي الف طوخ ١ لرعا لاي اذا (السم زلك لإ نئليسامئ درر ىلا لبث لاين اى( ىرسالا لقخ نش
 او (رعس بليس بطر اهرب تسيل !ا و: (يقيتس الن : الكا ىف [طرعا بج ذا (بدبإ لا نأ زوما لو بط ىثاثناد كلا
 اذا(بولا ىلا نحءرعم ا ىف نط ىش اشلاو كلا مصرف اوس لد هلبقلا لشن الث ل رسب و اطئاخنالا كرم | بيذاز الد يكد
 امل ركنا صم نب برح) نار طلا ع داقد / الار ل | نحللا ساي اولا د لبق !نابضتي البرسا اقوي طفلا لع ١ ل
 لزق وبقت طئاغلا ينو دا هزط برنس دافرقوم دود بانا ماهوب لاذ فعضو | كلاعب ةئارس بيزو راد
 زنا و !لرللرلاولا شر نانا حصار بابلا لكيت رس ارت لات ( بديا لإ نكن تد ماسر زوار طنافا
 مرلبقلا ليتل رعا ليم (ةررم لإ نع ولا نو اشار اتا الم عاصم ا و لولا لوطلافل م دمر تتسم لو ةليقل لب ب
 لالا ءرغصلا ىلع قابلا رر | ربرتمالودللا لقسم ريو لو رل وبل دع وخال (ىديهدلا تب اكل نير سنار بط بح ىداث“ |
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 قلن شل "يك انج فب ةلكبقلا لبقتشللز
نب رريارم نع بطك ر اوبر طوارق | قاس ني فصفلا نم 0

 نا ملبوس اهل اديداس دةلابقلا | رايق تسر ,ى رسزلا كرراهلا 

 ار ب فلا قسما! بواب نه بط ماب دستور لقبول نع نر رفررو
 00 ا نا سو يس نو كر سعر بتكوئ ضلال | رب د ئنيلمو "لبطل يطيل اس( دي زن ةءاسا نع عرز
 | مد ارمشلا و ن اينسلا ماك

 ا همر بي رعد كيرلا مري لذ ل ارا ناينبلا ل دازوعشلا ل ن /ارماط : ,, ؟ [/ادشار

00 البال تلا نالر معي انساه كراصنالا .ررب وبا مد انعلا ىدارلا بسن مد يار لريعارر ول
 : مذ اس ل 8 

 "لقت هر. *:هادالابج تكلا نيرانه نال ما اروبا | لدربومرزأل اعل ارجو ناك نان اينبلا كراك ان نائما

 لو ور نول هدابع قعر إب نإ لد !لرث نمو روامد دي اب كك | ةازاومال نافل رالا ريل
 7 نبا ار ير ان افاد اهكاكرغا ثعد ما كرز لبد سنا اقم ليوا رجول ذاو ردت

 هدد ؛لصاو لوس ليوم ٠س ناد ةلقلا ليس دعا ندب لق ملساو اصلي نبا عملو زن
 2 ايلف رع ازريز ن ابحنب:لاثازب لو اما تافتلاا تلف لرلم ثدصو مر را

 ا 3 انا لل رسدقملا تيم تملا نيتلبفل ابداراوراورلاو جام ني صخا طا !لوبب نيتلعقلا ليفت
00 هثرصابم ةنعكابدت ارق يوغا نم نال عرار ر تس لج) نم لذ نركب نت ةرم ناك ذا سروملا

 ل 

 صا لاا 7 الارلا ةلزنير اناامثا ةريرسالب كمدعارؤم و ”ولرالاو لسور خا ثيرحلا لولد ان اذب :زمقلا لقتل(
 ارا 09 : و ٠ 5 ار 5 9 2ك 7 ٠ 68 ني 6.

ذعو تلد ماب بوؤاسدو در صرخ ا تسرك اي رب خبل الو "نبق !لقتسل رب
 1 او ريتال دا لوم نعال 

 هداولر قراها ف اكهسسارالارب ملكني نإ 1 دع اب ا بلان

 بتمر ناكال فارما د اب لذ يدور ا سنسر نال يرسل اب سي نايت صو نت
 ا الث ايد كم ارعل كي زن اكئنارين بل د ايدو اسارلا ال صاح رثععللرإر رسال ار لايزغسسمالا فر امنع لاو لرصصإا

 اامهقالكامبثررظش غنا ىوهر ن مينو كلم ةرهلا لد كنلم ليذلا ل اهكمزت نبا كلاب جرص خرم ذل
 0 هلع' نابد اني

 ««دالاد دراج كبرص نع مزطْنبا ب اياز كل لثلا ىلا جالا وطور لربصال اق رزقت املأ اني صامل للا نسر اون السرو

 لو ب ١ ركب يرسل لدودد تلم هل نرخ قلرط نع ن ابريشلاو كح يذ ا يفور ررثملاب نيل اس
 ملل افتر ادار ل اكول ايفر قف لطم 1< نس دج للاو جعل الظن بن راس ترن ا تبجزن أ بزر لإ

 شل لابفتسما قر اصتننأل | رم لبق نه رك | :ةفيطعمل علا با در قيلعل ألا هرقل ا ل رت لس رد تاك هر بارشلا

 ارنا ن الا تذأو ىو اال مثلا
اصلا اف بجاول | ن ارك ملا ثسرول | نها ذتسلور

 باص :لّقلا ةبّجلاردا ةر

 / ةلرث هلسارابح اور ىف يباع نبارقن ازكه ولاد سارلا نور صمم ارضعلارننعارار رشم لا لارسال | ىف مايتم لو اممديع

 ناو_عد ُثررلابهركو ىلاوبلا ناد بارا ورار الار راجالا نم ةرب اطلا رايثالاب راهنقسال رس هنن لشمال لاتؤل
 مارك ابطرمو نسم اهتم راي اندنع يرتدي كلر: عذ نان لا د ثررلاب ينتمى يناس ل لصرف نا 9 سا

 انيماطنل سيخ ةرال شيش مد مالا نلعن زك ةرو جرف نيل امل اداذا نمار ريشلاوةلحلا نمل موظم و جسرا تكبر

 عر نيزم ادله او نقلا: ار ررعلاو بارزلاوررملاكل نال زم ةرباط اني نإ اركب رض اراد ائللصرلا لدا ةرور طز
 جبارسل ا ىف الرشح د الثا اجننتسمل ب هرييانانرايشرلاو رب عقلا ءدارمسلررعلا نم انس قوم / 3 ثزك ادرجالار ىف و جاصزلا

 فل نزح و نطغن ارر وشل ار بصقن ؛ د ثدزما و رولا د جامو ادار عيصرلاو ثررل ار ملا ولا
 نان زيمر شيش باودلا

 يمل صف ساي اك اننا جرا سلرأ ابين (للداو ةرلصيللع فلاير ثو انين اكن ار ثررلا رورصفملا رص تمارألا عبد اريام

 ليو ”بانألا قرو ثا ليث قرولا ةرمب كب ادن كدا لم بايلا ةررلا عيضرلار ثيطرلا تسائل نم نر ! نفي رواش ع

ا ابااررعقم ار فلا ان مار ةاجزلاد نزف اونا ار تارمارن الث (اعطلا ار هررطد انثن ال كلذ ىارجشا نرد ا
 مزقت ا ىزللل نيبب

 نا امر قرقدرقفلا ثررابامب اجتسألا نا لبقلا ايشمالا هرب اب ماد بمايو نم نمبر ازذابح اهمال عطر زم يرسملاب نا

 اجل خ لسن ال حبست ماركا نمد اال اب مي رف الصار اجستالا نسل نغم نويل نزع ىذملاب خشم نو خش نسال( ن راهنت

 يلا هللا 7و مث هلْلا ىلضونالا ى/ بلد ثمرولا نب رن د( لاير رعس ب لن د ءار ل | ىرردق تلددأ ب سيئر بج ار رعت

 3 لاتدرما ةيختا يارلا معغ الا در اطرطل ريف نين ان نازل ترا او نه ىلا غلا راي دبا لافاعا ماد

 لامار ل مكن نسص فر رصنم نيريعس هاور ( اهذهف نارا ةقرخا اد فكل اكرجألا لمد بر انس نعى ار يفي صن ىلع فنا يا
 جيلان فسأله ابلادراالا ني لعلك نا مارا مدع كهل روظو اريحا تشلاب نب لا ن اكلات ىلإ نب يكرم ايس
 ] رب نشل لص | حرف عمج حسم راب مريع د بول | ىلاد قرير ىلاو هذ ارستيدور ياك امر ابر تسا زوال

 50ةمصمصعم الناأأط 05م

 | دال امقنسائارب ميد ل



 ءاينتسألا ىف رم نمل نجس اذ مرن ث دال
 اربلا ف اثر عناب رحم مالا حرص نئرسز ل ةقلاسلا :نفصصلا) نم ل هرايبم لفل نال هيف ةيئسلاا كلام /

 وا 2 - 5 1 9 ٠ 3 7 _: يحس 1 .2 1 ١

ب نيرو إى ايا رول ربل“ |)' ملك املاو ليل | عع
 ر:معاضصا ا الد ابا ل لاند ثيا

 2 صال اذا ل اي اعاونرم نو انى نع افنمريرقن | يف فر نسمي يرازتسور و هي متديلعايدا لضؤملا نع ىرر : ما
 و 0 3 8 ابإيإ

 ما نيس ىب ان ل ا .,“ث)] ٠ ا 849 ا . كب ل / رصلا ىلإ 0 1 ٠

 07 )' ال ري ادع ديردقلل يبا كلكو اقراملا ةرعل ددصا يلع 0 هيل با نال يدب الو ثارسا

 مك ليءاطلا المتر لير +
 ماررينالا نم :فئاطر نب انجن اردو . هي سائلا اهيرشاروا ئارخآ اوس

 ايف ركورات لا لاق د يزبك دمتى 1 رر اطنلا لإ : ١ َ / 0-0 2 درل د ل 1 7 يود 1 ني ارث تارعالا د نيمار رك عر

 ه ررارإلل ولاول وام 0
 كفالات ياك نرعاظ ركل لس ل نجا نبال هش زمور نع
 عم اط/ الكا قالار'ار نامه رلذ سيال لو ة0ماغابو "رب ٠٠ اي 0 ة ذعب خب -الاك طلسم كلا قرصا ندير اور

 رعأ (لاب رز ا ”ىلف "نا ثرإ م ندم “ا ِ :
 ما قفلا زا مديل د الصد ا لوسر لات لان ف ان" ىلا نم هزل بتالا باك“ ئررا

 د دصاارعار افن برك الرب شا رار نيمب

 نيب ارجلا من يملا راحجشسال | نعى 1 : هماش صا
 8 اا بجتااهس لان اخرمو شو باجل تاد ند بالشص عرش ىدن لانج نايا لهل

 ايا نلعب ليا نم لم را لاير يردك دريل ا سزناو ور ماسي داما نسم سيار [عر مزال مشوا فعل رت
 دس / ار ترولارب ف نيمبل ار ماىنتسار | نو نبل اصلا , - ١ لالالا اندكالع جريد ( ناس سرع رو كرب إن( ءرسلا

 و .٠ هوو >8 9658 6 4 مهلك +5 : ١

 00 دب كل امر يل ذل ازاي نإ بار . 4 52 ١ اال ا ندع ورق نرفع ف يا انا رزعتس ا يرايرام ناك ادمدرقاا
 انام نيدل امض :زلومل ان”رلارتل ضع هنا الد نيل ابرك سز ندم رايتس الا نك بلا ثيمرول | عمت |

ر ندم از الار نكا نار
لائل مك.( ودعا هرايس ىجج

 يشل مار لا لاذ“ ق

 ماقال مام نال كلو قحم اذهب دعت ةرراه | ناايعا نا ىلع ليلر

 نع و قبطى ادلع ضفدار بحزلاب مرو نور م اط لحي (هنتسسالاز اها ريرج ب ازشر لمصل أضرب لب قسمي ن كب اطخلا نب
 [تلانذر يغفل لع ىف اقذو ر هتق ىلا يحج رن ال نفح ار اك يسر انسانا تافان ايبلا ىف سيلريفنت ةريعل | ىف از مركمال لرخ ىف ىئذاتلا
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 انف

 أ ةكالشب ىجتتسن ناو خبجرب الو
 ءاجنتسالا ىف ءالاب لسغلاو نخان هيو

 / تراسل بهن رمد سلوكا ريدا اهم ن اكل بلا لاب ذا نا ىله لم يفد ثدرميكمن ةيادر يلو لا عيال لو هلع
 للشم مطرب اه كسرع ىو بن لعن نجلا بارد ماهطن كرد الر ايدج فطسملا ب لحسم هر ىلو دانت ل يمت نبا ظفاك الكتان
 |[ » بجاانملاراّيالا ياورد بح اننالا د بجا دءاقلالا» ثيلثنل | شاش لادن كسول ا جشلات لارا ل السل وغ حل ابر عسال
 قل لن نصرت يل مجسم نم نسق رماد دبا مجراه ثرولشلا ب نحسموف انور جبل اد ىر اولا ىف اب جاد د اقنالا د بخس يدم مرنم
 نا الطا نا لغ' مز برعولا منو للكل دن اغككلا نان" ة/زجم اه ذر اج” مرج سا الكا بزي نم ىرخا ادد د حر الفال نمد نما
 هنا زم برج مبا نع نص تلو دنس مالم لدؤاررلا اور وب يشل اراشاىزلار راد ىلا ثسرعر عا ب رجول اب صر زعل

 اللا نمد قيرتالف ال نس نسا رق لعث نر نويلف جس نص رت اال ند نمسح رون لعف نصدر ينل جتك نان ميسي ا ل
 اطيسإنافد موسيلل لبر نم ابيك عين اال ارم ناز سيظل ىلا نمر خرج الهال نمد نم ارفع نم ظنا لال فايل
 بص نال ل ناب نياد نسم ىف ب. ءاد هر يسم لدا يرخاوج ام نب |« ار رو صا جرت إلئال نم و نس ارو مث نم مآ( ايبعاشب

 المر ناد لو اد ل اهحن براغي مصرا بدلا نم فسم ىف ىف اكو شما لاؤورصا, ناد دوار ىلا رمح ا هاو ر ينم ا ىف تي[رلا بصل نم
 4 لاتورما تللامو :فيبصول ار زي اهلا هربا ه.طارثرر انمالا كش دايز اورد فلا ىف ليز الالات التت ايف و ىف رك ارعس ىل | ىلع

 رد لص ربك !لزب نر ما ترتتلهال نو نضر لك اشار لن نضئعملا , صول ن ابح نبا و روارولا هاور نم سرع ادهم ريقلا قب

 انرلاند امال | تسرد اذ ىلا ىف ةد اي ل بجاول سيار اكرابلا جف نم العفو ل مارا لوما ار امل اذللر اترالا باي ىف محا ني ارا

 لود بجارل يلدا لدذ ءاهنتسمالا ران نع جا نث عراشلاو اهشص ب اهلا لاق ىراقتا ةرم نم هلتكم جارد صا جراف
 ١ او نر أر اورحاو اكراهغلا اضل ا ررواوولا» مر ركب غيكميلارانا ىزلا الاملا ثيحل ار دماررصاكا شل | بجإ رل نسر اتالاومبو ؤصو

 نعاكزوب اههان ني بيتس[: عم بم زيلظاطن ذل اى كرما بيز ازال انجيل ١ لص | لوين "شل و نع عحصنرح

 تلا صرنا لوس لان لات ىراصنالا بولإ ىلا نع دم رئاوزلا عم امىغ نر ثوملاصرو سد الا درسللا ىف ىزرلنلا م اررزخأك سدعررصا
 مرعااهرجال د المر وتيثرا مبدل ىلا بح اع بيوشم ب١ ن !الا ىندبلا لان عامين اكلك نان ات نالت جيل عاام 1
 نان بر راقلالا ضل اروصقملا دبا جخسألا برنلل يعقل ارمالاو بجا ول س مل ثيل وراني الا نا لعل زن املاشا هت اياررلا
 | ربو داراا عاد عيان ارنب رقما ميف ل انررك ملا ةيرب ىلا ثمرع تلفن انما نانا نب اعجب اتم لغل رمي زلا اهشص ةنازعلا
 الرالار اهمست رمل ا يرتا ارتولا بجرب ّرسا لاذ نربلف معارج اذ ١ قرب ىلا تسرك مر املارب ىف“ لزم مثال ارعن نوي
 نكرر انبي نابحنبا مصرا حنا بن لاق اكرلا ثسرح ا اله. و فشلا مو فاء لع تلقدم|» اهيشمارأرثد اجلس ارلدلاواومبسم
 ءاقنل لصقول معو لمرلازب صمغ لي [ السلا هبط هرعال اخس ثالث اهل رثلا نون ادنم مزلب كلذ عزو ليلر زيف نم ث الشارول
 قمن ا ثسرع ارك زدكل تب اذ امل ةرابزل ان ثالشلا داقنل) لصيك/ ناو العرب ىلإ حتئ نيل اههلع مد اي نان ث الشارد
 برت كي مثرل اهرب عبس/ كلل ير اولث ثلا در |نم اوفر كؤ نال ثالّشلارعل نر, رثول ابد املا نا كل رب ل تكون ع اوبس
 هل اير ىثنبل لانا شدلم رياوزلا عج اكطسو ال ىف فظن او رازلا ار ثيرولار مما ثيرك ا كلذ برود امب ال عيب اب رايتس

 هامرتام راجتمالا ىف ى امص ا نفسو رعبذ نس اردنا بحاص لوق ليز ناكل مرا ىف لاذ زي ارامج الرق هس وسما عج لاصر
 ةراعلا رك ةنرخت ماع لا ضل ثلث اركر هب لوففالو صخر انتتسكل) نال ىلع بسكال ىقث اشل ا طرشمو اننا ادلب ررمجقنلا نان
 مالا اصل ابلغ قام ا لياريو منع ز اص نجا لئلا ا ل باريس | ىلع مكر ا امم ءاقنالا لوصحبلاغلا نال
 ئغلر امج هنث لغ نايا, ل دارمالا ن اباكرابل جن فرحك نبا (السالا شمبفعل رازت ارك ذاك رجلا لشصتنت إد را ققلا نشف و رد رك
 كولا سلا شارما نا ملغ انررق ابو بد نار نلانأذم بلط | وهما ت اياررلا ضعل قر رو مهابر ”كررلاراقلارعل ثرل اي'بلط نك

 ( تيلارلا وفض ىلع ىف ايلا ر لقت ااا تلك ةروكرملا ,ترابع ترم طرا لث لام ١ اكز ارب وما هاشمرت اهب ارتمألاب اوجصرمن الاد
 كَم 5 رغما ىف اثنا حاس ن دوم ا عيا كبر - عيجرب راهنتسمالا نركب شم د ىلوالا :لاوملا نع جررل ناين اى نيف انكربد هم
 ءروري ىجيمسإل ناورارزبلا دي ارز ىف دراج "البت جحا ابره | اها حسم ١٠١ تبلايلا ةرزعلا عمضرلار نا بارد مادط »لب نال سد
 [ةفينع ايا ناركو و اططصم تابلا ف ثمراوالا حرار العلو رلا بال ىف تيس ىلا نبال اذ هسعل !؟دماوزرلا عم نم مرفت اراد اجت نال
 يزن. ىلع ةوفاشل لراهصا بمرمر فير ىلا لكان دريرمد اغا عا مب اررلاءادقم نم كار اجلا". لادل قالاذاًاضنب قتل زيزي
 اانا لرمي مرللو ةوازل برر امال لص ار عبار بير :شالش لنك منان يلع ةذايزلطرإا نال افلالا لح ذا ااكما لام حرس ناكل
 از ارر اهنالا نري لنوماراجالا بتر راهنالا بجرالار ةر!ز الغرور اهلالا لصت ازا ازيد ةإيزالثب لصح نافل ان بجد ديالا, لم ملا
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 |( لام للركب ثدرلادامظفلاب ازرار ينص ىلإ نمار ورحم مف اكالصا سما قمل ن كال( ةقلاسا فص م م
 | |// يصاب كرث بدا اءادنس رح لاند د ثيكامل تنال قل تلاَولا ةاطلا ريالا نمدايتسال ابر حرام سريع د ربو ال اجر اهرب
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 هيلوتم اهل انو لاق ثييحائرافلا ةرمع نم شكو ىف قبل طفذاحل ا السلا حسم با ازؤف ؛لارك نإ لرق نم (ةئاسلا حوغصلاا نم يب
 نس ل نع لك الا نردد للرط ل هريسم ريع امرا (عزفمت لاثازثلا 7 أ"بلطل الرس كاكول د ل لاا السل طاش مدع لع ىعلا 1

 م[ ىنطنرارلا صرخ عساولا تبيشسرلا هيله ار هم ايو تقلد اجر وربك نا سير اسم لاق ةنورلا ليف نان خيرى ارب ل درعس نإ
 م هع ترتد لأ د نلف ثيكو ل ثان د ”لفخلا ارسم رن انئاو كلرن نئاكد اهلا لفل تنل كرا نص تاق ارصا رز نيرامع ظ
 ثيسرح ١ "نوفص ىدي اكرلاو نه اير يله ضمعض لساول | ةرييشمال او ب لعن ىريإ ل ثدعاو عطس رذع كيمدح ولع نم نث يل امم |

 نر تن نال مان الاي يهل نب لالدنتسمالار يو علل نمل لا »ان نإ در كار اصقنا نبنسسأولإ لا( ازاى ١
 الاب لئالطاب ينتسب هلا حس راينتسم) ىن صنلا نال لطب از مع نبا! لوقو نئالل نب لق هر لك صخت ال لعن يعول
 نويل تكا دا ثل اثنا بلطن ها ارك دش طا لدا موا ل درك لاخر اغاني اىداهتلا ل الرسم او لئاقنارب
 /اجمهابرإمدعاد نب سول نإ تحفل ل يار اراه اولولر [لصاص لل ذر تاك شد اراب جرن مال اب ررصقمما نال ثل انا نم امرا
 عري فصريعبل ا لامحال ابريلا بمؤ ارب صنلا رمل رثطسما ىراوطلا نالبطر ورزرمورظا تلق الالب اهب انجل رخال ذرطبا جست 7س
 | تنك ب عياكزلا شدعرم اطال بور نم تيار لبث يرحلا رن فل اينرع ولول و لصاعم كازو لو راجل مال نوم لأب كرا يبتسم . #2 عءيو . "| ( ٠ ) كا هول م الر (اللاو ةردصلار لعل رقرم ظل نولرنم : راجتالافدرعلا مب ايش ميفاني تاس ثالث جينا الم برر صقملا نال لوقو از

 مثيب نقود بابلا ثيم داعا يفر ظنا نما نمد كل ذ نم و !نمصع تعتد ةرب اكمال اارج ليد عبرا لال رنسسملا نر لعل ثدحلا ماظل
 اد ةفيصول! بع ذر يلاو ىربعلا »كح باطخما نيرطلوتومو ثيشلا ءاقنألا ولا ناو مبسم ثمر نا ققكو ملع امم اهم ف
 لقمر الزي ىف خم لمس ا ب زب ىف مارا عيش نار ليصصفتتل ابل اونا ف ىل طخ ا عليم رر قو ص ااضلاا منيف الا جور د دزادد

 "باور اببالاف مث اذ دعا نئرلا ىلو فلل نعر رحت <نث لثلا قطبي شيال ذا رارملا لعاو وركن رول لا ثييحر ن1 صول يلَسلا ثياب باري ملا كيم ناكرالا ف مرعلاركر شاوردح ينم عضاوم ىف اججيلار اش او صرت م نيوضوم ىف اريلطرطكمو اكراعبا حرس نم قمر قبثا (لل
 هلورلا بانك ن هن أشمل ةرلا ىف :نييشسمملا نب لان ام لن انهم نمو يلع ىلإ وحمل انس ف نك ا دمد ثيمداع الا هزيل ملا بخ از
 [مدلارت نمل لعد اينما ل ارحل حسم ائنلا تدايناذنا نار فن اد لام لاقت اهجرطا قلا ثيمد امالا ىف اومالو دعي ىلا بعز مي

 .لبقل لارقنسسا مدع نم ثيمدحلا ف اههى ا جاز ان بد لوق حلت رس نوججار يل نار اناث امزح اومبل ام تال ارزم مث دامب ةولضلا
 لموورلا ب امك رسما نما لك ردن داجت العا نخسر نمو ثررر عيررالد .: / اجسألا مدعو نيملار نتسسألا و خرفلا

 نررشل ا رراثثالا ثسداعا ئارخار جل ب انكم كلسم ىل اكراولا لانءبلش رابع نيل لرسم اجلا ضيطخ د دايتال ابد اهجتسالا حرش ه دلع
 ناكر توريد تناك تو لفااو ا ادن ثكاوا تناك الثائر الايقاع رجس اول انف نو رخآ فلن ىف غلاه ميل |بسس ل نع ناي
 ذل اما نا العار تول نم ب يخل ىلع كلر نكي ا ليكتب زو ىف لوم مدا لصون اها نلا فكرت ىف مل جلا نم ناك هربط كلذ
 ةلررمىلاشمدع ىدر لل نم يلم لري ا. يفرج لد نظف نم لقت ارب مروا ذل! تنبقوتلا بو ارا ندين ا ليكو ريل الر
 نا! لرتولل نم اب يسم لوال راما ىف ول( ام ملين لسن (لوسر نا كول رن لاق موريظر دوار ول ضرما ىزلاروكرم ا
 .ثئورلاب الا ف يسرع رخارذنئاي١ك لذ نرد السميع شد | لصاونبلا نع وتس نيكد ردتت دم ال يزبك اىذلا ضلا نط نم
 ثول ل اع ايلغر محال اىلرسل | مني نسما نير يو ثسو ىلا غيط ىلا لوفر مد لاق مباددم ابطا يرطب اف مك للورد

 ظ |٠ل ارب ربو ىراوطلا ىف اللوق
 نيدع داعم « «# ٠

 مجسلم يدا لصرما لور تيارا تلق
 1 ك0 اة مكمل لاذ ملال وح ويد لو امص كورتم نإ ناب ور تاو بيطا ثان رتل سيم د وصوتلاننإ شايع ني ناب نع هدتبلاطوما عرف بي ناو ادد اريام نورا وا ىو الشنب عقم نك ميسي د لصون ةفيعضترل نم شم اهنئجا ناو ادرار د نم لم «تج اصاخ# لسا 0 ناهز واود ةررااىإ سرع اهضو با نس لاوو ملدفل ناك ميسر | لسوب انا لوب اوطناعلارا ولن نط ار زا نإ تلاث مشلاع هز 5 0 *ل اره ”ةرز م
 ب روكا راني تي لوا راملاب سلا نام“ ظنوا زتسم اند عل اذ ملا ن الامي اهمكالا دراج الا ثراصتالا نم هس

 !!فسو ىلا : ىا همم ١) بع "هرب افالم ىروثراصمالا ثمنا نماكوتفلا لباسه ياو تلخ او قلسلا نر مرام لافايد سب ظ "فى يسح)إ 1 ولا. ةالا 1
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 فاشل |صقو يردن وضولا لع جولا حتسم باب
 مي هارب | نع دامح نع فينحولا انريخا لاق لحم
 بل اب'ال لاق بوثلاب ةبجو حسبي ًأضوتي لجرلا يف
 مهجيىح ( وهيا د ساي دلي ىف لستغاول تم لما لاق 6

 0: 1 هللمإ' هلم 2 نع“ هيل
 ظ < : ١ 8 ”* . أه رق .

 لوفوهو اسما كل نب قرن“الو نخان هيو لحملاق
 نم "يسر نب لد نصاب اد ٠ اناملك لذ عضم نما ردي هل راهب تذل دامب راجت ( لالا فصلا نمي

ي راحل ف لابور جالب اينتسالا ل نول لب اقم ف لو لهن اب ضل ءوضو هاما, جنس
 َّ هيتس حرم تس 1 هذ

 , وا 5 80 م 0 ا 2 ب .

 ه "نا هامعم «اشلا ومضو هنو ىر يسرع :لعلاو اذن لاذع ىتابلا ناكر مجالا نينو نب نر عيل اجرلا اد ' اشلا نكن لع عن از

 | 3.١ ثواطالزب نم لفاب لا نروزنام ديس امرك رع موطسم ننال ع زد افلا نر زعم ةراجل نع
 ل امهنسل م“ زييضا خلا د اهعرعو نيش و نلا نع بيلا ول ضان و كك / ملا ووجد عضراجج اليد اهنتسكل ارك لافت بيب نار

 2 الا لمعت الا نار اصخإل | لبا ننى تهل ليال نسا ىرلار فلك او فلس ار رتب مزن راء نع ةداد بوب ةررمول ادراج الا عراشلا

 اءالاناهبرعاقيراضنت ال ادارا اذ ةفاظنلا ل غلب نوصو هربب امير شام لققو رة اغبلا ففختترامل لتس ذل الوراق الا درج

 ارالا عاد اهعوفعم تاس اجل ارئاوم ةالصلا حصن, بنهل نتف نعرفعم كار ثالا نود نمعلا لزج | راد زنسس انا نيزك
بلع يصون ل ان الا هزي تلزم ل ىلا لاك" نيريطملا بج ا دارر مت نا نومي ار هين ىل اون لوقل , املا انتم الا ن“

 لا نم 

 0 ظ مل اد اردع راهب صمد الارعا ام ولافي عا ذلل؛ الاب اا

 تك تاون لرنملاب تلزنت ظيشم برغم لاذ خمول ادب لرذلا نعن درعم نونا نوكسو تنميل ليلا موق هل
 دير ل امتي رفل ابو لامرر نم | لافي ىزلا دما ورعد قولا رب حت تل لذه او ليرنملا هلأ. و فراوم ا ةررار 17 مم أمل
 اننل مطربا تل اسدامل اث ىا زلا صر اقل زن هلع رز“ معارترس ل ايمرب مكراتسد و لاو اتمررمكلا ليما حاصلا لد انميرارملا

 لصالار رماد ال دارو ل حابم د زراجس اك ب سابا ماربا لاقتن قاسم يلع لري اهمال مارب لاب مر يم اض ريباك زلا لعرلا

 نع ةةورع نئئاكرببزلا نع ادم ىلا نع ب ايح نري نعبر بر دا دبع ان غيكو نب ناايفس انئرص عم اص نم كلم ىف ىرنرثلا هارد
 ند ّسر انثالاق بنل انئارع لبي نبذ امم نكبابلا ىف داوضولارعب اهب, ف شم ةظارخ ميسيباعرسدا صر ا لوسسرل تنم اك تلااذ مشسلام
 ااكسسلا لوسل تبأر لاذ ل مج يذ اوم نع مثنب نٌسرلاررع نع ىنل نب دابع نري ب ةتط نع تلا ني دايز نب نسرلادس نئردسس ن
 مث نب دابر ني ميرلاريعر رعس نب نرشرر فيعض هد انس او توزع ث مدع ازب ىدعولا لاب دل نطل بجد حل اضوق ا ذا مودل
 نرارقلزادمول ار اس ايلارب ىف مكميلعريما لص بلا نع ع الد لاقل اب سل شاع ثييرع ىبلعرلا لاف: رح ا ىف نافصضاقن ال
 ل ايباسم مزباب لاو لبد دري مر للمم زخم قطنرارلا هارر شنو تيم رعودصا ثمر | لءارنع في ويد مل نين ا
 ود بلت ئت او ديعس نبى كر نى رد اىرصبل اسي نب لييطعل ارب ارث زاومرلا ل ان السم لررتتسم مل اي رصد الكر رصد مرا
 لاقت ريع ني ليطفل ا نا نالر قل بلا ر كا اذ ايف للامر لرسم اقسم ف ىبيزلا هيلع هرفاد عا هارفي مد ترند ىلا ناظر

 ثيو ا يفتسعل اود تاقملا ف نا اهح نب ادركرد هب سابال ىاشلا لامر اص حس مثاهولإ لان دنقل نيحم نبا نضو ساب ب ليما
 دارارداالو ل هتف صر ل صيطمل ىف طنا اد ميل نين السم ند مزح طنا رلو درر ريف كرنزتلو بيزا نمدبص اك
 مجرخا نامل عب ايلا قر لأنا 4م ارصرخا باوصل ار طيلغ لعلو آلا مشل ثيمرع نا مكاو الرد الالم صياف ظناك |لرت
 ماع نبا ل اند عاب جواهب جم يلق تن اكن رصتج ب لق اضل مم يلعرسد 1 لسزملا لوسر ار )لك ننس جب اهب امر
 در جدل تناك م كيلعرند | صولا نا لل ١ نكبسمبص نب زب دلاربع نت ثراول اربث أد د انرصرذ الا تعمل قص لطا بانك
 ,رب فشلا رو عجارو هبتضززسم تربل ازد جرب داغر يرام ىلا ملاكا 0 0 ىف ازكي فلا رررسملا ق عقوو هرييد بزاف الرغصم ةرسسل نبل يفشل ليصخ تل ارك 7 م خل / ادب تير مم نينا فصلا لع حم يقبلاو ر بشا ذوو فردا نيل ناك ان اريكنعتنايا درا اف تيار الان 6
 لئرانمو لو اس رعب عسم مب روطضولا رب بد اشلا صقر لد ءاضعالار اسري نير د هرضولاردب لرنملاب جالا 2 نابطسإا 018
 رينا زلزل مولا جبال يسارك ط نيزئ اه اا حدللم )ذا 3 لانا اهعلل رش كك 7ك ؛فافنلا م حس ”٠ رزعلا:لامحا يغنان تاغ لك احس د ”اينرج كاع سك اكس رب عب اصياك | هم روز اج ىإ هل امر اثالا ىلا هازوسر م ني اجي يف دكر هس 0 يسب عسل
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 لحالات فراح (راخا لات دكك هلل بحر ةقينعتور]
 هرعش نم لح ايو | هراهظا ضن لجلا قميهاربا نع دابح ظ

 انئدحل اق ةفينحولا انربخا

 ٠'  0ها 0986
 ةفيسحأب | ثعماو دبحم لان املا بلع يلا

ين ا نط نوب !هاررد ثلث لات الالام صيفا نزولا امبرادودص !ار نسم نوكيا لأ و ( لا ار غصلا نم يقل
 لزوم ند

 ص نة 1 نب د اطيل ال١1 ثدرع حور و السمر طهت نيس | نرخ نعشررارلادبع ةياوراط حم ا لادتو كيال ا نسا نر لولا
 ديم

قلو نم بيطار يرغا ويري بو حر اض رن ن اكن اش | نغ نار نك
 ىلا تنالل انك لا نك .لللكم لالا زك الدمع اعرف ثيل 

عس روس نسا ور دارتإلا ين يطْنرارلاواورارب َُ ّط ول ازا ةقرخ يسير لدا لص
 عاريا تنك معن 8 لان أبن نيوصنم نرري

 را لدن باعمال انا ءرضهلو لام لع يذل نسكب رد نعي بنل عجل اضعب اهضعلر شل نط نسر رقد لص ثيل احلا
 اجر ل ءاس اهو لينا لوزتلاو عج زاجل ليلووبف سلا لب باوتسالا لب با تارثلو جائع ال لص عجلان بس
لعفلا ت اياررلا امل 5-1 9 رو لشلار دب نريلا ينل اازكو روضولا

 دركالا بنور م الع اند بو ل رتول !طراثثألار ت

 نمد مث يطرد ا لصونلا باىص| نمرعلا ىلإ نم مو صخر ارنا لامن مب ارباو نرورسمو مفردا نضر ىلع نا نيلسكيو ساو ن اي
 زل ا معن تناهدعا اكربزلار بيسملانيرييس نعل كورد نازولروضبلا ا لبق نا لق نمسك صر كسور وضول اعل دش يرعب

 رسل لان دالو ا بودل اب احوسم نب اب وس ثم ايلا مري نرجس نرززؤل ا اهدلا (كحا نم حضر رخل ار ان ليما 217 ىلع فت وتس نزول

 لرقم ثيدحلاب راستو تكا راد نانو ساخن نحن ككزب لاو نيل كم ع للري ثيل لئلا نضام ىأ ظ

 نيب يرن نبع بمد نب) لاروضولا هل ليزممل اب جسلإب سايإل كلام لاي" لكسع ىريكلا نور ا فو فسوب ىل و راشالا اك رفيع ظ

 ااا ارم ادب ام تفس قرر تنم امري د لصون «لرسر نا شما نعرسزبا نب ةورع نع باه نب د نم ناعم ىلا نع باح |

 ل !ل لانو غلا ةنببلا بح اص هركذ فاس يز نيرباع نبال اثعا ليرنب حجما لو لانسر را اررلا فلل اق لا ىرضل ل رق هلل | ١

 نم مهند روف ناك ملكي سلا لصلا لوسر نعوتور لستخملاو ىوضتتمل سار نايل ضف الاف ثالكاعتو امناد هربع ور كؤ سرا مدأ | ٠

 الد كابسال نا ع ئاالا انها عكر ( لاعلا زنك اك سابع نبز نع ىررم /روتلارن تاير لشغل نور نم رسمك كلل و

 ١ 45 ٠  5 ُ . َ 3 0تو 0 ىلا مج .6 كدارك م بلكا دما لالا لد تمالك 1( هاب هلو لكلا تما ذخ ىف سس | الان عورات اورصا ب اوكا لع ارضول اري | قست صقل 1

 ا فرك حصا كر تابد رسم لا نع نر قش 34 اسرثثو ىل اهلنا مصريا اك ب اطاد لاطا و فلسا نبل اول | رت رلا لاوثالا

 راثألاو ثمد اعالا نم تت ازنار تلثام ام اذ بر خب حش تديغيل ابل سيو امرا ذقن رين ارا. اهبب حلل ىار ينتسلا عطرم

 | لان تيدحلار افلا ما ىلع نيل اكن كن دل ركل نيل رانا ىف امير اةؤينحو ا اذقمما لانسر

 عيررلاانئ ب رقعل يره ساسعلا ول اذ لاو درع ىلا نيريعسول او طم ارسل اديعرل انضر لشن ريا نمسأىن قمل لازال رف عار

 نمر بكا تنال ًاضرنا ملاهنئاضوتنلا تاقن هراهل) صرع نبا تير لان رطنىل و نغ ينل ن ملم نرع ىف نع وسم نب بول اين السن
 ا نو االاررص | راطع نو /رضو يل يدل نسم نر هرربإ دب ءوضرلا رول هراطا صقل لصرلا لاكش ىعشل| نغو اسورو الملا م

 ناار م اهولاان نك نري نب مهباانثنايح نرجوا ث ثراها نيكول انج ا كاش ناد ءابهيلع عسا نا ىرإلا نعد كل
 اذ ركن كلا كرا اسال اور ابيربلع حر اش نا لاقدر عس جد ايران صئرار اهلنا ميلر هزل نما ازدالا نعسان ريهولا انثرهاو

 يدع لرا ايلا نبا كى زيرتل لا قم سمن ىلاسملا ل اور ليلط نب إ ضع وس نس ولا ريف ناب نار ار طسسف الشبو فملارمو ا

 اص ثيدعل رع نبا لاف نابح نبا لاق اك منسم ررثكا نع ليز نع ث اياور نأل تلق حا تبدد مالا قريب يب رمل نيعم نما نغو

 عرج ا مر ىلع ف دبى نم فلام يلو تش نإ بابلا ل لصالاو الا زيف تيترتا سر اهو بزرتلا ل. لع نيظررعم خدش نع

 اذاو هيلع وجب تع نانا ل تش ثردع ىلع ري ماز/و فاو يو ارؤل يابس دب اهلا نمرك نمار نعئرذعىزللا بتللا ىف عيبا

 اهرعشلازغا درافطألا مث ناك با.( ”فرثرلارائالار تعرثم ا ثاياورلا ةرترار ا (كرمزلارثار ىجشلارثار ىرصملا نحازئ اوم مغ

 قطعوا بانل اننا الث ناار وما اي شوا امال ذ لافيد هلك نائم طنتيل ان رقو نام رو ةتساتك أ |
 ل | لصملا لوس نا يرث نسبا نئرالعلا ىور لش ملا قنا! ثلا لاقل ازغ ايوا ق لس د هدا ءرثعر سارلا نعل
 نكمل زيكو رسارو هر اهلا نم زغا ماضون نم جنش الا ل انةروبي اباوع ال د برسل اورد رار ساو زهر قالا رفع ل ان مرسبلل

 ال لن حس انوع حس نبك ممل اب كلذ نجيم هلعر ام ارماول ررهكس/ن اكلك زلو نر 52 ”ناطل هو ايزارر وضد ةداعاربلل

 هيلع راذارما نار لاق ن اد (الا نم تدلع اجرب زل ىشاشلار اىربللا نسل نم تبرع اىكداطعلامبزةزفظ قو هش مز( وٌصو نم

 تحورلوت لس اب اة رت نينا كرا ازلوانعن اري هشاشلاو مادام اميه سابا لوقمروفمزن مرقص و ساكن
 ميلان فصلا لع ةيقلاور بر اش نكبوضرلا ال لحم لسخلا اوديو مسار نيل الو لبر ضصولا داوي ال ور ايار لا ل ل ام
 انانادص ممر اظنلا تلسرمظ حب هعل تقلل هس براثألاىاوازعو كش عاجلا ورك هسع رم تس ىلا دكا هع
 اان الامل ىررامالا نم هس ٠ مرسي
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 ىرافظا تصصقاببر لوقي
 ةىصاقح ءابلا هبصاملو

 لوفوهو لخأت
 ظ أ 0 7

 الب ليس الاس لع بن الراحل اور نم كاعد ىف نيام نبا لاثاها هرلطادششكو هرافل اثر هدحاصد فب سلا :نفصلا نم
 رررلا اسر قارب اثنان بدك ىلا | عن اذ يشرك ززكم الدب ناكود ةرسملا ل ةررقلا ع زوكنال ةرسمل نع حم نع

 الرس لمان اريفل ل1 رزقنا عجز ركب ال ازيرجلا لف نلف عجا لير تنم قكرلمم ةداع ١و ايئعتشم و انيك ام لدب ايامنا عيل ل رقع
 فأل ثوا براشل !نأك داع انه اكب تسبلن لكزس نيمو لصالارزعنرنع نكون !ٌيلرسلاب ع 1م اا هنرشبل لش عل
 . ا! ىرافلاؤة رع نمل ايا زولار نايا لبا لاق" و بالا لل هرزفر باريشلاب ملل هن سداد ارو صقر رعشلا زو

2 50 56 
 01 9 .٠ ش

 ا
- 1 9 : 

١ 

 َّي 0

١ 5 

 ١ هيف 1 7 ١

 لانو هيلع ءرنهو العريفخعلضر «راذلا دا هرعش عزمنا نإإ نحن لا رجلا مالا دوطول ارب مناي ف كربلا لاق "ما يرعبلا نال نا علر
 اراد دات ديني كك ادري اجب كلو فلاحا جرا ابر زملا نباو ر وصمم ريوس اصر لرالا "امل و نيلملار اشر حلا طال

 0 ةرمتلا نما ىف ىنبشل ناكل لل انو لا كك ث راع عير ونسا عاملا نري زملا نبا لقلر روضولا هيلعثسر امسي د ١ هر اهل صنم
 ابك لباب دال وصرح حيتان ار زن نبزوزوصنم نرروسس رحل ور اهو اورعش زمزم نا لوقو دا نيلخل ؛ يللا اميركا أس
 وم الار هسار نطو. :نيفذك !انن اصر لاير املا سمنت أر ىفاشملا ءاطع لاذ كلذ ل“ طفلا بار بايد داجد رك اد تيل اول ىل ا نخر اونا

 ورد تلف اع ضرما كل عاملا مايلف مار لاق ةداعالا بغرير نب | لاثد هلع ةراعا الن ىسرجب طخ ١ ور اف لضر ابر اطر
 بتككل وسوبر بازكك نئيسارك وسل لت لس زن ىعرككلا عرفسلا نرم تؤ عارب ىعشلا درع نببا نئئاك رعود ملا نم ىتن اشلا بعزم
 ىلا للا نميديعما لكل تكا نمعو يدمر فاك بانك كرا ني او رك نارك انسمال !ىا انف اردصملا شب ينير كاوسملا 1 شلل ار
 صا كاوسل اادبمرع و نييلسرملا ننس نه عيل راانضن اصن كرا رطل, ضفنغ رولف ىو فلا لاذ" ركب فيعضي تيسر كرف علارشلا نم لاوسل
 انشرع حاكنلا بارلإ نم الشطع ىل ىزنلا» اور ثييدحلا تعز لم الهلا نسا دلهش ىذ اذا اجمل ١ لعصر شس فاى احلا مان نب ورك
 نييلسمما ننس نم عبر ميسي رشد لصيد ! لسعر لاذ لا: بدل ىف نع لالا ىلا نعل وحك نع خاجحلا نع ثا نب صفا عكر نب نا يؤ
 نص ثينح بولا ىلا كمرعن اكعد رباجررك نير سادبعد ثلا يور رعس بار ن ١ ا اق نع # ايلا لد جامتنار كارما او /ابكلا
 رج امي يطع ولا لانو فرس عج لاوسملاهكك وسلا و ثول درك لاوسلا قر يبسم نب لاذ ةرهعلا نم شلت يف ئبشل لا يدر وما بيز
 ام ةالد كوس نأ كاس لاقل نجل اب لالا كوم تن... اذار اب انثل اغا هس اهزئرطلا سي ناحل نيرا ربه ليلا شار لرمي
 نيا صار لائنيل ىزل اروح ضف زثكار كن زناودوقلا نع نانمالا ب كلر باب لاوسماو لارمل عيال لد نم نقم كاننسم وروعلاب د
 كاملا )ا اركي ملازار ف كاس لاقل بتك ب ذك باكرسم ىلع عرج اوشا فد اسمسدلر كرجل ىه الارث كنس ليا . ١ تءام لال
 [لاالاراد لكن سر اورعو رئعاصخ عر اريرزمربرصببل ٍجالكسو بيرل ناهنرم د رمد روضولا فصنر رطعضلا نوب لا لارسال رولس ربما

 زو ةنلا ايا :لململا عزو نطيل طخ كمل ور ثلا تاهرد ف يو ةدعملا عب جلاب بسير لاول للا عزي وحب سي اد
 دانا رولا فد لاعلان زب نما ذا اف نا ورسعو ث النو زب :نظفعا ديكر نانسالا لبس ماعطلا يبو ةرحلا رفطمو ملل بيطل د تانم
 امس نإ ىشراولل ير ائبلا بك نيس ايعنرخ دي البت نسل | ىف كلم ر 5 ارد لافدص ا هر ةر اهلل ديو ترم ا نرد امل اس را "فنان نو
 بل ةءارمو زعلل ةررنم عا هريطد نما حرس لااهتسد صاطإرصلا ل شمل ف عري اد ترلا نود هل اه هنا ورمل اره بيلا, ب
 اغلا فريزر نارا غلط دو نعع اميل مثام ١ عم د (اعطل معمر تل دير نانمال بور طح ادرك, بيسر درصبلل قالك دلل رم
 زغبقلا:ميفل لو ثم ورك ىف و رجا م 8 زيك للدرس انترزر تومادنع دايشل كرت ل داك ذل: طا اند نقلا و فلن تايد نات حورلا قرط لس ناك بيطادلانالا ود سال رو نكي قل ند تاذسملا رينو نان يشل اذ ةرها كفي
 هعنطلا و ىلا كرورلز ذم ال درعا جاولا ارم اذك احرك ث رو نان اهحلسم كيسان ريور وسال ثيروب كلذ نام كارسلا
 ا لاتماب ناي يال باش نزضداوياا صن اضن زب صل « رضوان راش وفعال قا نيالا كل وو كدا كح ١ نص يا نيم يرمي نك كدا ار ًفاتسمن نري الا و بال
 ىزاو) نم صّئر ررر اش مز ىزل اريد ضل نر موضوأ حض قم ملمس ذر لب كرضقمل دوفصول ا ضع ضارب ن يا
 0مم بالرب ني خير عنلا نال حصطو» ةصلا بانك كي فرج(« اال عصام رعوية سيال و الار زار غسل قارون

 ا انا حص)» بكيل ولو سل | نم نونا لير ر .ويصتلرلار املا لان اري تاصالا نع عل ا)ل, اذناب عمم اجي اف نس | ركل

 1 / . 0 )2 6. ”لاهرشا اههتر ىرصملا نسكاو تسول ىف لون ور حياج اف حمم هدول اكل لاو مالا ىف كل قت انا لائربو 0س 9 غان بن
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 هس . هس

00# 

 ”-تيسسسسسسسسلا

 ال او نبيل ب مهل | و هلم تائالا بن نار ظ

 مدل واول ليثو تضم نو لذ رم لاك ري ل ع لدا غلب او( ةقاسلا,رميفصكل نم هدير

 ثتءاززعولا (الذ ل اكو ل" رامك ارر نم دم و

 ب 20 - تت ياسمم 14 ابورذم ن ركع امبالا م هناا 0

 بكيل 'ليرتسالو كرا ك1 لال ءامدوسان يصف ند كرا عنا برر نم
 ب 1 ولا خور نك ىلا ف يا, 0 نواجه اونو كا ارا نماك ا وسريع ريو لصد 1 لوس ين

 ا مراإاكدد نون ننكر نسي ناو 8-5 اريل ل 0 2ان ل اكراغلاىررو صا بطر لرد نم عا ١ اركاب نينمترلا
 5 2 اوسوعو زج بزي فل 0 اما نكي منان لاو لا ةئالع ةلوسالا در ياهلا لا برقر اوصل زوم
كشل ان ار ديو 97 م تاج ةرج نازل لاا دداعم رع ن/طسوالا ف ىلا طلاو كاوسلا با

 رفد نا

ل طال ةلصالا نمبر يدزنن ضي يرحب نيد اورام! .
 دااز ةدابزل ةرم و م |ثملاو الشم صوم 

 راسم لت 0 ا منكم برؤلا بس ياك رب نري زلا نيميضصم ار
هس قاع بستان رار نارا مو يارا انس مور ذأ |

 0 0 يوري 

 عزة ساهم _- را يعمد لسد لوسر لان رم بزب رز اذام صين ل
 لا 5 0 فل بشسلوط نينا س1 رار يمل ا ل الع يسشإإ ش اهب الوببص برع نيدا الا نع الهنر احلا ور ل 'ةرمظنب برص ص زياش ف عقر رورو ها فيبض

 ا مسي أ وسما نع زك انبي ع رد | لصد, | 3و انا

اعد لم امل اكسم فن عجبت او لضم در هس يل /
 موا يح م

 نزلا 3 9 كتل ةرثكتدام الكولا ب دام لد لأسللا ىف الوطو ن عسا

 ازاى داقملا ىذا ىلع ير رن اح وراي فرطسلا دع ةلاسراكبو يرحل اراذكا ىف ثيل انشا, هلع ردك نعل

 مغرم يورعل نيرصنار هلا زار ةلذلا تيوب ت انرثو عار شف نورث ناب امبث او ير ١

 ربه 1 نع / نه 1 نيلسملا / يسارا

 اكرر نطو هرج نبيسب ا نع مان نيرفعج نر هر لقسم و اررلا ىلعربلا لشي وجرت ىف هء<م لولا انو ىلا لاو ا لغرل ا رلوق هس

 سس. ايرغسج نرسل لوم لقيسعلا ليو كتم نايم ناسل ىف لانو ع٠ لرمي نكسلا نظل از نسم و سر فعول
 السن ناكر( « الار سم ىف عى رنلا ةياددد الربو وريف نكسلا نظر لاق كور كرولا نا ليتر صنم ثمر كار مالا لف

 ازد ديبكا ربعو كو لع يعني ل يطعن نع و ار روصنم نحرص ثلا ن انرشملا نم طقس
 للون عصرا نبين نيرارعن انسب ره

 ترص ْننابس مهر معارف ءرا الا تمل ادرع نير عبق سال اركي رغم ل ساويرس نوران نا يطع نا نم

 ناب ب سيل ىرع نارين الم نس ؤفن ا نئرصر ارنا لاثزار 0 ناب نامل سرت نمانلص ىف لائر عا نارك نب ن ايلس عزت

 مهلغرسا 'لسونلا نا عرس ىثر بلطم ارو نمر " اهل | مريع نكس ا ن / منن نيرفعح لفصل لغز | نر صمم |نشر | ال ١ نصرلار كار

 كول ماو. دعا ن اهيلسل يع صل وصنم نط ل ايغ نب يطب او رقد لاع نوعي الازم لإ اوس هه لف نظرت ١ لا
 | انااا ىعىل ترن لقييصلا لإ لف نالضألاو قرط نقيا نسم ربع سن اهطسنم صلبا نعل نسلم نعت
 5 دفعا لال أيرلا نزف! فدا يع نيل نيلارلاو لما الإ دولا نما كاد غول مالا نسا لولا رولر امد ا

 كلا ناو راخاد ال فيك لارج نع عل از ذر وصنم و :ئينصولاو كرولا نع وار ىفانلا ماالادنم لبيس ارم نم الغم يف لمعلا لضاينا هوت
 رق ل طنا جرماني غنيا جيزعو هر نيل ارحل اهب تيت لرعلاراولا يا ورب عقر تنايحب ا زنع لي تعذر ادع اصن نانا

 ورزم كلو نم فما مو | نأ اوف نحمس ن1 تفكر ثل ال ارير نت لرع مالك وكرم اداررلا نر ررفز ياك بولا رتب لو نلاشلا

 لو ةفيطولا زرعدتواورلا نحرك. , لان ”لكا ناطقنا نارك زل مالو الو لاصر فرعلال ود اسمر ركرملا لقيا لكولا فالخالا

 ان لقيصلاو درلا نك قئرإا بارصلاو نفك! تاخيصتنيفلصملا دنس علاجا ردقعلا ار ظد مائي لابن للا نك
 |[ ع ىلع يلو (( الا مف سالب لق ساو ب اطضاو يرش نال ايف عطدد انس الا ماا نكي وت لس ا هرج ل ةرعز

 م”. [ل حاولا مز ليكرس الا حني مانو يمل عمم |" :فيطعولا (أالا مامر ىلا ةعرلرلا ثيو اصالا نرسم ىو الا ثسرعارب هم

 نم ف اك /:ساسلا ن مما رطل ل رن ماع الو مري سابع نب مامن, لم تكل ئاطالاب كلا اطار َنسم وقم نم
 ابل طل نبباو ن اك رطعج نيد هن ةطسا ول |طزفس لوقلا ل اص اعالث تراه - اكدر يور ماو مرقم
 4 / ماضي ومو ماه اخ نسر يشم اوخ ف كرا الغ ىلع عيشي نشا نعل ضافلارصقرت ةاورلا نم خد ايكرنسلا ف نا تن
 م بل طضالار تالتخالا ل ايب نيرو اوقع ف ف
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ئمللاهب ن الطإلا ني | يم هرمي اس جرس يش (ةباسلا فش نم يور
 ْ الا بارصلا هرزع طل ورقاذلا لغرب ن

  !اببدصسو ميد ام ل ىلا ور فظملا نبا لاثشالاد لرعلا تفطر م رسم ل اهلا صرطا ثيل او ل ايسو ليحتل ف طنا ا لا
 أ( ام لارا مامي لع ليال ان دفيطعإلا وفعلا ل لا ادعو قلمه ارم !اتور مارب رفع !للص يلو ساسملا عم اج فا ىلع خل لاري
 مول قل نما نا الن اوك نسم ولف لع نوط كارا ل[ ىل اذ" مسيطر يد ٠ لصون نييناطملا رب نيس ابهلاو بل اط لا نرفع نع
 بارصلار دنس اسم ىل ا ارزططنلا باو ل امشسم الاد لرعلا :ةولفوا ء اها حرم از رعد لكرنع :ن ور ىند ةرلت كر اوكاتسي نا
 و شارو 1م كروملا لان نضر يعملا نير رص شرع ىف لم ا رذر لاذ لقببصل ار ارزلا عرس ىلع ىلو نك رجا ىف ظفايل !راثاكد امال

 [امم نب مث نمالنايإا نعد كرونلا لاذ مام نب يد اههزشبو هيا نع س اعلا نب مار نيرفعج نع ىلع ىلإ نكرر رصنراوسارثكار قذر
 ل دارزلا ن"|نيروصنم نش ةفينطول لا يبا نم سابعلا نب مازن نمل نيرو صن نر ب 0) نترادي بر ل ان هيب نحمس نب مرت
 دوت لن اييرش بار ازهر يبا نه س ايدلا نب زوعح نع ل ل نر صنم نع كرا دبع نب اسس ائثب | نك بل لطىلا نير فعج نب هارت
 7 را رثلالاو اور ا اقرا له زخالا لات[ بلطم اربع نب س املا نيب ا نم مرني طراز ىرخبلا» حلاك هدرا

 و كيبركلااسان ل ١ بلاط لا نير فتن ع امم نيو ارز نيك نب لفن يصولا نسما يلد ليحتل نمل لمح ثول اني ل اي وروقعلا ل اذ

 نسما نيد دور نيدسا ره نع را صخا ثمرول بلاط ل نر فدح ناري رز نيب نب لف نسما نم ةينعولا عما
 طرح الا ٍنلرط نم فطر م الام ىلا يول دام نيوحح نظام نال اصرخ اذكرو سفيان يملا نب وون نينو
 ننال نأ فيما نمدإيز نينسمو درر قرار[ نيم لان يعرفن حلاو نم درا ط لنزع نع ريكس ب رت نك فيصل عشر لو نرخ نعتز

 .نيريؤ يؤهل نيوز /ةنم نيا نك ريغ نيو نش مرغازوعت منن زل نسما زرع فيضع ) نكرم نير طار هاوررزوعخ نع م
 دم. نلف نيف نم درس نبا دادرد هب الارث نك سابع يرث اربع نمنع هرم نم نما مد ادبم نك امتنع فينا
 ( حالا في رسال ن الآل رب مها وينص نر الا ىلو .دىنلفر حب بزطاو لقص لحلو ثمر زفجح نازي نى ىلا نمنع نسكن
 نرعبت نم ام ندم م مارقو ا لول وا ىلول ادا لفنيصلا ىلع نيد اربع نير نزوح لول رار زلا نصب نبى ار ارزلا ندسحت نب ىلع نسكولا

 ربع نبال اهلا (بيرعم> نم ماع نيو عج نع مارت نكوا بل اطل نيزوحص نم م ىلإ نر ا بل لعبا نم زوج نه نلسم نب مهن عر بلاط

 نو نيكس نب مقر ماقد ما ارز داررلا ىف" ملاين تالخالارئئاص با طضال اب نانا اذار بطلا
 ظ |! ب بلطم اربع نب سابع نب منير ععتر بلاط ىلا نيرفعت ىف مس بني

 يزوبح مدار لعرلإ بارصل اوبن قر ازكدادرلا نأ نع د بلاط ىب ا نيرفعح نب مدن لما نم هش يفق احلا لان مارا هل
 ردو ماما مو بلع ملا لسانا / منيا اىأبإا باطما رهن نب سالا نب مالو ماا رعب ىزلا فاك با نع بلطملا ع نيس اعلان من
 لاربع للا ل او نيد املا ل ثاقثلا ىف ل اح نب امرك ىرسزلا روجر ا ذعر 0 ص ىدل | نور ريع قبر وص | ناو نمور

 ناك قع لواشطب سانلارشا نم سابعلا نب مامن ناكر اكي ير بلا لاق ياورد عام سلا ديعو لطففللو برر عل سايعلا بلك
 بلاط نب للم الر .:ةرمملا الارز "لل ار ...ةرداالم , السراب ٠:. ةررشع اوراصن مام ارث هج لوقلو زيك اهل | وول

 يشل كرولا لاق لقسل هداورلا سحا ىلغ ىلإ نع يعمل نيرو صنم لعظم نفل از" تلفن ئارم ا هالو (/فييطط نب رعب رمل

 3 ىلا نمنع رولا نم لان مام نب تر اعم شنو هب نقلل ابعلا نب ماري نير فعح نش ىلع ىلا نع شعر رصنساب اىضا زكا ف ارو نك
 //نبان اهييشمل ار هيما نم بلاط لإ ) نير طع نب ماي ني نعى نر رص نيرابملا نسل ادب نر لاو يبا نع س اعلا نم مارت نب ين
 تداوم كررو حا ما ىررسلا نعؤلالا هاود ماجر ا لعاب رشس بزطضاازب ريب | نع س ابدل ) نر ععح نع ىلع لبا نر رسم نع عرمترلا

 ْن لساسعلا لب ام نير عمت ل | نم كنس نيرفست سرت ف لاو ملظفبا إلا طفك ١ ءوس ث رص رم رمد ةزاش مرفلا ن الك ع ماشس نب

 0000 ُصرْفلا روس نبا لاثد قل لدم ةعرزولا لاق مكرر بى ل | نبار مزاعولارواورلا قولا عر رين نع يارب ١ بلطملابغ

 قلاب نا لوالاروما ارب نرزتش ما سابحلا نب منامك بح زاك راررلا اود تساي مد ثدي نبل ارنا نم رثل امن | عونطلا ىلورك رع

 ريكو ويل اور رقعلار عب ايلا ف عيد اك رعد نيك نب لظد ا م | ادا كب ابار ليم ررصنسر ىررتلاو ةفيطعرلا .ثف ور لظيشلا ءاررلا نحئاوم

 "مروا الغ لجل او ناردللا صرب اظلم اك يبا ضي اركب ن اكن | ور وصنم نم ال لع ىل نع ثسدحل زب ىور :ةفيطص اها مالا نال اننا مي
 لددزرع اكل مشا ثا ةرابعلا هزه سمو مرا دارزلا نسما نمروصنم نع ةؤينصولا لاند زفعلا بحسم لقلل يجب غنم دما
 يئس لص فل لكر' ف رزفقلا بجاص عيشرر ب اطر اهكر وصمم نحر ير ري ةفيشت ابا نا لا وفل ال د ماد ررلا نع هلق عوف راج الار سس يف نا لوقل
 لسا نحت ىلك ىلإ رو صم نع فرطرا | بارصر ر اشمالا لصا نزيل زبيد ارك ر رقع 3 ا 1 ابع لقئر ور لاور لغم نبيشتا 0

 نب قكوررار اروصنمل د ماورلا صو | ٌحاسلا نم؛ا طيلطا د طن اذه درت لسرديب ان بلطم ا ريغ نب ساعلا نب ما نرفع

 سلا نفصل ابل ءررما بانه بلطماربو نب مارق رطعج نع ناك بلاط ىلا يروم نع مانت نع طفل كوم نسر ىلا ناكس نما
 5 | بلطم اربع بوصل عمل !)' سابع نب مامن باوضل حس (+ بل بل تمم +( نري رارصلا تع
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 سسأ ىف
 م --_ .

 رمد لسان بارمعلا ثلاثلا نب اهبل وارلا ىلع دمار ازلا ميال نيرا لبا اس اونصل ير 32
 . او نما نرسل يد اسر اد تحاك ىلإ رصنم عراب لا
 ءالابسل ةرماكدارلا نارعار سالا لبا زطعحو سارقلا نب ماني نم اوزج يرثي 0 ١ يي داددلا فلا نع ةفيطعولا|
 ” ون م امر سايعلا نب 7ع قلاش, لا نع علا : .هييحا 1 نلاسللاو ليي انطناكا مب حرصو رازنلا
 ا نم قال ذوي ةادرلا نم با ؤ دام بع يرضي هربا بنمو نب موب ان زيرو

 00 يا رس و اروي ويح ويبم رارلا زك بلطم اربع نب سابحلا نب مب نب درج ىإ لغو ظ زم دانا )بام هيدا بت لا داء اا ندب د ب نب تيتا |
 "نب بلطلا دب نب بلاط ىلا نرفعحر رت حلس سرعلا عيظارم نمرشتفو هيذ ضرن' فقال لع نيل كب اص اء اصو طنا رز: ينو |
 اهلي تاب اكد ميد د ةقرم ةدزرغ ل مي ميلا د ! لوس لرغتسم و ير مل ميسي سد ا لضرلا لري م نباراطلارس ازعولا :

 مسارب بنس لاوس نباد اعلا يردن ل نع ارعذب ادع ميسي صوم نخر: نمو نأ
 ناد ةيديب نع لبث شبك ١ لصرا نم مكسور ا لئلا لوس ىلع عج مدنا ب نع نفسج ىلا نب نلوق نعرف لانو نر اه طر رلرول

 را لسرسلا لوس جارعاروكلا : رال لغتنا الر لالا زحام ةرمرموللا لان دصاد مدي ف اناكد ربت قشير ارماطص مرق انا ىررا ٍْ

 رابع نوع رص نا نبا لامر نيام ىر نب ا اب كيلغ ملل لاززطعح نا ىح ارث ارع نب | ناك عشنا لان بلاط ل نفعت مريخ راسي

 لسيف نيم نيم هدام مرور فج فا ظن | ف كلر سل اد ىل اذ فرع نب رد قرصا ناكر حض زل اىلا قرع يب ا نئربزلا نير ثا اربع نب
 ءادر نم ارصاو اًنيرص :ليبلل اد نيب اف ىف اسلال تدر ةدنسسم(/ ار لف مب نس تاك احب نبيذ لل اذ لق قيوم هن مزقت ال [رفعن ء ارشد
 نأ اكاكب فد إم يئدربشملاع ثيردع نس نيم ىف ”دوم دز ص تلث الط نعرعبص نرد اربع نم ظوفح او جرفلا تاربك شعرنا دبع نا
 تزعل ناك انهطمم اني بلقب بلاط ىلإ نر فج ن يكاسملل سا رجفو لاذ مدع ةريرج ىلا نبك يتلا دروس نع سؤ ىلإ نبا نر نمو
 م بمزملا نم لسه و لخلط اول ارل از" نيج يفر فمجن ع ةريرس لال تبادر زر اوف شب جشم ف سيل نعل اانبدلا جرجا نناكثنا ||
 اعلن ب م ام يروحو ]ملا و اعلعر هلع ملط يد ) لص ءرّيد | لوسسر مسا ل اكو نينسذفل قكربتا نيربلا ناكر غن نيل ثورص ارو ارث |

 | مزق :نمرفم لا د صورك رع لفكر نلس ارك رص نب | نر بلطم ارى ع نإ

 ةدسمفلا يعدي دم

 ءادرد باطما هيف نكس ني وا لان نفعل! نياو ريما ىرغبلاورازربلا هارد !هص صمت ىاطنحهال انام له يرحم إلا لاق الر هلم
 ال رمسطلا ىررر ربحا دسم ىف مامت نب , دامب مام نش ميسا نع مانو ام نر فتش عار رطلا اورو سابعلا نبا ثم نضرب
 ل و عا تمر لل ان كاتس ١ لااقتن اذ ال |بن نسرعوف رص اناث ماع لو يلع سدا لصوت | نالعر نا ل انت اابك نببا ثمرع نم ىو

 0 مان نيرومج نم كري ديس وفل اون هيب نم سامعل ١ نب مامن نير وعح نع ضو نيد ىدرد ايلاو ىوغبلاو مث وار ر كيم لاما
 ماررواوكر باوبعلا ومو لاو سبا نمل ايع نير همت نيثاكو ل م نع مث نب مام نب مث نم اكدر وابلاد مر بلطم ادب نب ساما ورب أ
 واور هك رنا رز عيج ىف ومر مع ارسبا نس ابعلا نئرعاع ني در )لسارهلا نب منبر عج نم انا ردلول ار بطر سايعلا نب مازن نعم يلا بل
 (كسيطرسلا لصرسلا لور باحشا م أس ان نا ةيادد ىف ا مارا لق حلت |” لاب دنا ليم ل قسما للاي رانيا يالا ىل]طلا رمت
 5 للا انتا لام با ع تنم مانت ١ مامن نب مع عر ئاو زا عب ىفد ثا وكاشسسم الن مار ل [ لاقن مسير ما وسبل المار

 طالع نادر فود اور د زصول ا يد تنص ادكك ارسل بلل تشيل قناع كانا الول نرسل فوق انك مى ان ملوي
 لان نلوك سيلا يم يلطريس ١ لئن لع ناو رغاك ل ام سس اهلا نمد سم اعلا نب مامن ثيدحٍيرربف كرم كوس اب مترمالريا
 رطرثلا لصولا لازاب تلاع تلااثاو رولا ريتني الكل اوس اميسش تضل تما ىلع نك نال نك اننسنالد اللعن رلخ
 وو لقييصلا لعوب | رذ د ىبنبا | لاق يسكل ا ىف ل اطل دراما و لس ربا هادد ارت مي لري نا انش ئحلاوسلا رك مل
 اللا ثررع رار كولا, اردرلا نم | اكسو نيينسلا مرقم ىف ء روصو فيصل د كررت | مثال شع دام دنا تن رشم عال ربك
 07 مان نيزوجح نحزن ىف لاند عا ماما ارت لد انطسلو ملا ىلع نتا ل مرج نيب ١ نم سسسابع نب منال نير طمس نأ

 ربك رب سس ل ا ور نركب | نو اور نبارك ادفع نأ كر ورسم ارب ىف لآوسلا ثيرع ىداد ا رم ١
 ةةلاع#ةرب اثنا الصفم ع ىوارلا و ارزلا لاو لاعدا ررارزلا نسم نوما دمع ها ورورييشس اج فد انسسالا لام انطسرن» تلقلا
 لرب ا فمما ركب !بح اصر ثم اد زفنال او تذل د نكسلا نيود لاطقلا نبا مسي لاذ كدب اد نقل ل دم !ريرسم نا هي م
 نقل نإ نيو نارح نبا وركز. ىلع بدطملاررع نب مام نأ مدعم ا ف ترددا ام تك بادب درر ادد ل قلضافلادازر نحل

 ذعر نر لاخارايطازعح رترتوو ارز اطل تاكرحرلر دارك داشسم الا قاض راقنا لعرب ادالأت فضلا امرين د
 ليدل نك يلف بلاط او نرتملا لو | شل ماسالا احمل وبلا يرتخت عميس 1 يوصل

 ا : * رك | *رث [ضل | | ١4م 1 م : كتءرصر عا ريا رع

 70 ةسلارلاف يطير كلا 400ه فربكاملا ندم رغد نكسلا نبا لاث لفيصلا ||

 50ةمصمصعل الناأأط 05م



 ظ | ا | ء ظ

 : 3 م ةييغ نم هك 0 هم هل نوه

 نامهترم١ل ىتم| ىلع قش نا“الؤلو اوكاتتسم | احلق ىلع
 ه8

 هس ١ ١ ٠

 ثمان دنع كاوتبملاو لحم لات ةولص لئن نعاوكاتسي|
 هم . #ه ." عم نإ

 كاري نا غينيا ةنككلا
 915 عاصر ل لاثأر ساكنا ربا ثباث نب مكر ضل رع رفضا بن انساب اكزلا كالا اطيل بزغملا للام الند رثعزر

 م, دا تاطو راو لعن ير لف نونو اها غي ن اذا متع رص :نز ىف ا | لل وفم علق اووف برط دب ابد ناطسس الا ىف ةرغص نيش لفل

 النا تلك نع نانا ةرغص :ارلقلا نهار فو رم عكار عتبي عر يسم عود عكر نر ىلع لاو لاق ةعوتشملا مل
 0 7 راسا اررجد رز االول ئيب لا الراو ل رث' هل ال ىرل اوضحت ىلع رار 7 الرز ارلا سنا لب ن امس الا رو صم مصركل ام ل
 ب لا نا اولا هب تدر ورك بنت لل و الا رجول لانا عا نحيف بطلا ورم ادن رت ةياور فاك قلص ارو ضولا ضرار
 وي, رس! لويدل ادد ةولمصلا نعد مرضا نهر قرلصلاىلا منلا نم مايقلا نع غلا حا رؤن نعد نانسالاراونصارزع بنبأ

 ضعت لاوس النا مدلا نكن ا ل ورسم كاني ن الامرتال اوم تايوررلا معن عرئارلا_هملا لب صشلا بج ةرمصللروثصو لكن ىلا ةرلص

 نك "د هيلكس اع ناد اضل ىر ناد ن اىنيُس د ريعار كلام صرنا ثسدح ار لدين ىل و ليث از رلصلا ىلا مانزل ا نضوتلاررضو

 ب100 لعبا دد وفعل | لاذ ما نسا لون حطت رملي ذك ير ىلا ثمر نميقييملا ر ىئن ثلاو كلام باور ىف انك فلل زيسرلا غيري ز

 0/0 يدع اجرت راسل كع م ىرامنلارزعر فنار رص ل نع لارسلاب مهردال قس لع نسا ناالول لو نورد نلرطلا مر ثو نم

لا ءلقلد دا را ايقلطررخا نط نم الاد ٍةمزخ نيو بحمل نابح نب ار اضل |ابجزغإ رو بضو لكرشع اورو
 ما ل !انو اشم ناس” 

لر مضر لك ع م لاوسلاب ممكرمالرجال يارر دع اما اور لص لكرشع ةلرءالا ثسرع
 يبو لاقئ وعر لررشع ارسل ب متم ايلعلر ئيبل

 اكراحبلا نامت | ةنكالا ضباط ىوؤلا لان ِ عمر اًمسم] هرنم نبا لاذ مرسيطعّدا لصوننملا نيل اهنن/ريزورر اس نع

 ان بايمن ا نينو ل مولاوب نما ويلا لوي يلو قمري ىلا نع جيرعالا نو نزلا ىلا نكي ثمدع نم عر ار ثاو نمط خمر بزر
 كلا نماناشل «٠ وردد كرار كعور اربع نبا لاثدغر رم رونو لكم كار اب معا قنا ىلع نع ناالول لاك يرى نحر

 هو بلصس نب لباد نر مدارس كر الار يحار نع زيي ما نع رهحارذع لل نكرر و ار ىإاد ىري رز زلادصرل امن نعاس ز نع بابل ا لد امم

 اردعا اسما ل طلارزع بلاط لا ييرطسو رع نب نمي ىف! لا رثعريزملا نيل نير نس ايزععلو اشم اورظن ل لامن دذع سم وري و
 الواير يقلل | جير نطل :نلك معمل اد“ لطم ىنلصعلارذسم ل اكورد لكرنعرا ةردص لك ةيارر ىف إلا لص لكر نعلن هل
 || تاراور لكذ ف تورورقد هوضولا ننس نمل اوسلا نا ليقنا ةردصكلونع دنع اراو لأ نايس نفق كس الا رجول اوس كدر د
 ظ سلا مره اقيلعت ىر اخو دوهصو لكم كسل اب مر قال نا نا الو يسلم رن لصون لا لامة مرسى! نشد و اور ما
 4 ع اهبمو الص نسر اننا ىل الو ص! يب زخ كيا دحر الارجح او كلا صرخ ا دع ماما غلب ىف ظن احلا ل اذ تذرع اكو روفر لكرثن
 ل ار طسرالا ىف ىف يطلاو ادرر لسنمم ننسمار نأ ىف لامر صو لكع بلك ارسلا مرمال تما ىلع نسا نلاال ل ملت سيلرسسا لصرملا لوسي لاقت لاذ
 ك2 ارشلاع اسد دنا نسور انساو ثدرهتلاب حر صرف سمة قود نكن يرجي ف عيبا نم ه4 ل لا" تلق" دما ضجر اند بسلا

 راشإو بلال نابت اواور طم ناس ار انآ لاذ ةرلص لو نصررضولا ئيلاوسلاب مها قمع نسا نارا لاذ طسيلو رم !لصرلم
 باي لع ةييرمولإ نع اهدرع) تال ابدا ادد نسون اك راس: كرنك ل ارسل اب ممل ىلا علشان لا مرسلا ىلسرسلا لور تحم لاق فن مرمارزلا ني ىف الب تن بيز نم اهم لش سيان او اذا ى ليل لاول وا عب
 آ/مىالررمت| هارر كأول درو لكع ير هرفعول و رلص لدن مترمال تم ل ىلع نسا نال ل اسرع رشد لصون ١ لوس ل الز" هم
 ل انبيو ءرضرلان نسم لارسلا نا لئن قربك مد اها بابلا افوصا ترها نم قلو قلع نسر ننفرد أور ويصل لأ كرم
 انف ىلا از انوواد ىلا نبا اربرح !.الم ىلا صرخ اء اهلا ءرضولا نفس نيل ارسلا نوكى ع ليو مقلا بن حرر شرم اكتم
 مناص لاثكاذ اهعرجطريعد ناكر اط ةرلص لحن سور عنب تيارا ل تلف ارم نتا ني ثار ردع نع نابح نب يكزريح ع كأ
 طرد ا ن اكأرب ل زتردص لكل وضرر ا ميسر سلا ليصل | لرسر ناار عرماع ل نب :ناططع نيد ادع نا باطخلا نيري زن داما
 4 بلاها ار اه نكورصا ةرلصلك وضولا عربي ال ن اف' كلر ىلع ةات ب لااك ب تلا ناكر .رم#ل كل كاوسل ايم بلغ كر اهلل
 بما و سلا نسب عف ازبار ب ىعن امل |( د انسب تال الد لرب مش ايرطل ىف ترك | عر اشا بلاد تااياورلاو ب لاس, مرضول اب هانفك ا

 احس للاو"ل وال بث ةردصلاا نسر 1 /ر نعول يسمو, لب كا لعلى الر طشلا ل ن الك ! امم ا د نييجسنملا نيج ف الخ ) ىو اىلاركزي مالو
 17 ريو ؤرطط ىلا ذع ةركيم نسل ارسلا نال حررص ٠١# ا نسر حش |” باايلا اة غانم رت ىثاشلا ماءالا لاقل ناار

 رولا اورام خس ل ارسل ار أيما ردا ىف لاقرب اظرب الى لطاصال ا بخس ان اًشسارب يلو كرتين ا قا ل.ل وتد كذي ؛ تسريإف الز
 4 راح اور ىفورصا نر رثو :ى اررؤت نسر ارفصال برني اك رهصلل ب رزين .يسلاثاالا انرنعر ونعولل يو ركبت لثر نئمخ ادلع ٍ

 ( ديالا عصلا ىلع ابنا ور يل وفلا تاب اررلادرصا نانا هيلع د تلثوا 2 الارعو نسكن م نكاد اكروزقل و دهر رخص 0
 لاعتماكةضلا مدوضولا تضف ريل تدنعؤلا را ياود لامي .يز كا هس تبصص ا نيك سن «كارسالل اك 0|

 تر ان لا لكى د اع لك قناع هس رو وكر كار سو ن انس الارز ذصارزل اسال ةركرم نسا
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 ير لمحم لاق ءاسنلاو لاحم نم مرحتلا كات 1 لاوويهارب | نع دابح نع ف ينحول انريخا لا نجي

 :ةفينحىلا!لوقوهو نخل: |
 لا 0 ل َ دج انوترم ةدلكرل ل ترب ليد ةينسل | تشرئاونلارع تنل لا [قلاسلا ةوفصنا نم قل
 ما ةيغلا ثيداحالاب ةدلرم نسب كاوسل اا ار ازيا طع ليسيطع رب  لصوئملا يظر مو يل نكن يلا راهشن م قرم ذا
 : ار براظم 1 ع ل نفك لأ او امحارأ و بلاير لصف ل اسرع نينا نم كاردسملا سارع لعبت ضنا القل,

 فهما لرقل ارا اب دك لإ سما اهب تن قا هوضو لكدزع :نيعفلا يارب برعم نود ايف ايرع انرع ع لو رولا

 رنه صاف تارادرلاثكا لب كارل ال اضن ما روطو لكرنع كاتس ن اكمل وبلغ رسل | لصد | عرضك يع اميري ملد :ةئسلا برر

 راس هريلانر لضن ف ترد ناد اا صرين م فكل انكزلداشت او طربا اك كاوسل ار“ نع لان يسيل لص
 نيل ةرامعلا تبل نه جوز ادارايو اليل مرسلا نمافايسمالار تيدبلا فلعل تنثر نم تشع اوم ىف يربرع تاياور
 الت نست بلر ار ملع قكروصنفش زن ) نول ملا نقكأ لون ل قنر وب فو نئسلا رايح ىف ضعبلا مب ضرع اي نا كلر ولاني نمد عضاوم ا
 ضيا القت و /ايحالا ف تاياورلا نورك امد دهب تنل ىو مور لكرنع دئيلعفلا | ةيظرملا ىف انه مالكا نام ثيركى شلال دعا تذرع
 شيع لا ناك :ةرفكب لال د نتسم الاو بردطمل ا ىد ايف ماكل ! قا ءوضو لكرنخ :رلعذل 1 بطول ا ابيب تال سرؤل غن ف نفح
 لارتمالا ف لرت اني: العر إرسل او [ءاؤرلا قب لزنال اب اب هلسم حرربشسس نم عيطرم ىف ىررلا مامالا حرصرت د فش السبل لاغ نير
 لنيل تت اراصل | نم بسسس دب نم 1 | لوسر ناك | [ردصلا ىلا تلا نص  جررلك |تند
 اهف تبننمطد ةيادبلا بح اص رصقم ل ١ روصو لكرنع لايزال يلوم ىف ملاكم ااهن ريف مالكن سيئر اضل | نقك القت ودعا
 عبط | ره "مث ف السم ررقلا 2 اضنر قف القل ةنرلز غلا بارما | انام ىل كارلا امرين بتحس ارب نك ارم قتقنكل ا ىلا

 | بارت ةداب لاش اث ام نو اضونم ن اك ثا ) /رضول ارثعو ةرلصلا ىلا مايفلارر موتا نم مايقلاو ”كارلارْزَتر نسل ارارمصازعأ |
 نقلا ةرقونعو سانلا عاج ارنعو ليغ !ًنصرسكلا د ازر دعا ثيبلا لضرياب لوا اخر بير يطيل ار قتسم الو نك لاق

 لوز ةولصلا لاو مؤملا نم مايل او زن اهم تالاع ىف ب نبين أن او ضول | صم ايعخ نيم كارسل ا سيد حاس ارارما ىف لافرصا
 ةر ا اننسبلا ف ددص اهلك ل ارح الأ يف ىوتستت نيرلا ننس نم لاوسلان ا تغيطعلا لوقل ن اغلا ةر ذو سانلاب عامتجالاو تيببلا

 [رنعدوضولا لا ميل وق قعد ل ١ سلا رلرق هلل مران اورو يدب اع نبا قف يب ارفارو اطثاف الط ةرصولع دنس ب ليت ار رشولابأ |
 اوس ةولص نيهبس نم لضم | لاوبل جرلمص مسكر ياعيد ٠ لص مل رف" رم ريا ١ او اسم ةد راولا ليبضفلا مب لص نايبأ |
 وطول كلر اب الص زر دسم لك نر شعث ةرلصلاا رنع هب نايثال بالا لصحت ل ىف ثلا ل غر ررطم ل ادذع هي ناايئ الاي لص“ اس ىذا |
 مواسعللا بخل ثيركر اهنسب ف اذهل | لصبي قش اد ا ةرلص لب انرزع ,بابمتسما يغش ,ارب نم مزلي ل د ل انالغ :لسينعقلا هرب ابل | |

 رشم اسس راو تاقاوالا عيب ىف بسم ن ١ تب ادبلا يساعد سانلاب عرامج الل بحسن ) نم لاه بلا ة اص امم اك نا
 اني اواعلا نما :ةيرج و رونصلا :بذملا حرشس ىف ىلك ا اضل ةردصل اون ب اريخسماب حرص نم دعا ةرولص لادنع بتياءا نم /وضولادسصن [ |

 0176 تلو ر وا نقيل رزعر قل ارب الكر /ر ضرر ةنرلص لكر نع انرنع لاوسلا بخير تلا نك نيب اعرت امل ا ىفد
 1 اذ رب اهتم د ىلا تيس ب عي ارا

 انالا ثنررلا و يبول ١ ارنا وسر ناك اد لايتسمالا ةرئرا ايس از معلا ز وكر ني مارحالا نم ألا م الق هلس أ |
 "لاس ما لاوسلا تاب ف تورد لاراب الا نام حرك يل دل اىلاو زب ىف كرس نمل عونم م اسمح ل | لام نبل ندب >
 يأن ئنلا تاع املا نوم دريل امم ريش فيبط ول اد مامبا بسط بو نيرعلل لايتسس لا 4 عنا 2
 ةنص ونون نم ىف تاي ملا لك نم !نيلعص يزاول دعا لطم سرا مو رس زوطل عطر لاوسل ارو رمل فرن د اص از ماع | اح اهم ف لان / اعلا نسا لوقو مد معسل نانسم الا ةرفص لازال قص ديلا اف انس ل دلو
 ةليما ارق و ميلا يطل الر 3 ل اثثد عب لاوس لوتس ىلا كارسل ار الو طشنملا كلم ا نم مارتالا ثاعابم لسأ أ ودعا
 ْ 77 رب رازعا دفدعتمالر زوك كارسملا لاعتسسما مرهدل ئشي عيب” لالا نحنا كنعد صا لمت ملف ن نهتم نا[ )ا و ورك يدل غلا لاوس لاعتحسم فلا ىف ظذ لا لاث' ة ارمارااطر سراج | نمر مولا لارس ل اعتسس اركب كا
 فسر ىف اراك ١ عر لن وما لاق بد هع رس ران اها ازرع ر انو عم اجب ا رك تسمن
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 جنك سن اريداربم نيرا
 ١١ ب اديفص ثار لاول

 اعل لفلان عي

 م ابدء نع ب لاك رار الو دم اهلا ولف جلا باب وربما ف بث مالا لإ مار وشولا ب ا هارت هلع
 0 اناناس كلا انرط ارسل ادقتر دؤرط | لوقو بوزف انازربر ريغ لاقا 7 لمحل لاقت مماععلا ىلع

 هر( ٠ اال الد رابع ا ىلع حسم زغاذازنهمر رح لاو“ ؤصز م ل اءاو خل ان لام اهيسارب حمم مك يرام عض اضن قريع
 860 لوز نيكةر رض اب ل باباكا / رمل 0 هلك رم ماا انين م ةماعلا 1 ةقيط ىلا لرثر مد 3 ش

 0 مم برغملا ف لان نار ئل ارك نو اهسار ىلع جسم نيه اهلرب ل ما رام تحسن | ايزل دار فام مار اوس
 * "بلد ف ءالحلا نسر

 ينال شرب ىلا ذره .««طعمل | رتل | وراك | تسلا زا تركو ثرمتج اور اسال
 مطلصمل يشمل نيا صامسارالر بجو اور ثيبرحلا نمر نطل زتلا رر ازا تسلا رم "رو ترمتت ا ذر اب املا

 نيرباع نام ا 0 ١ ؟ا فل ننىلإ ل انا رسار لف عنصرا ل نم آملا بيبملا نيريعس لاق عمل كراخبلا لاذ اخوتااله) تدءزا 6 هع هيدا" مع دك ا

. 

 لدراثالارفا»ازعد طالع مابا ىف ءركذ لا ل قود رف حلس مع |( اوما فة رمادي ابل
 برم ةرشسلا الا ماالات اعالي د و رامبل عب ئحال ل اذن ماعلا لع ل ات الا

 شا لوس نار د" عرج الم ا رمل اقوم ل لسوو باني نب ضنص لكم كال
 اطعام ل منا ماك الا 'ٍمرصا نوال يارا الا بيا نار ب نم ةرشس اك ةيدع وك أ مهنا | هايس

 أيار لا تو راع يسلق دن فرم اشاد دينارا كرايم
 لات وسمىر اذ لف ىو ردو دما سلا لوس اص ف داعم لزق ثلا اوربا خرقا لم
 طفلا نيش وسن. .دظاو عسا بال داوم حرس نم كر ل انزل القن طوع | ةقلرذ نيم فذ تسااشن رجب

 اسوأ نب دل نيل رسما رك تسال زل هدم تلقا نسما رغب كا لاذ نايس
ل ١ 9 0 و انكر شل ادب نير اهب تم اسم لاقرمساب نيرا يرد نب 0سم لبا نأ كهرب نرلاب نع

 قيام 

 0 ا ا اق بمو نو, لادا يشم ير لاراب ندم فدع افوشلا سا( لو ررعشلا لاق اان
 0 01نبب داسادازلب حر در سرك لما نافل عام لاعلا زريق | لع خس ررصلم نير يعس مميش از عم, "داو نسل يس رسام يفسد | ديس قد يي
 تما ىلع ريب لا ةرع اد رخسرسام عيضر ليرم او هرب نم يفتك تمام لي هر | لسى نلا هل لل اثلسع اور لو ص لامس

 اصل ما ميلعر ملا صر ١ لوس ناراطع نع عيرج نيب نع لسائر شا فام مرسم ىف ف اشلا ملا صرخ دع | جو مرقم ىلا ايش

 سرس اذنه لا م السم مالا ل صرتاو ع ارامل اب ةب ان ل انوا مس ار مرقم حشو :ذم اهلا ف
 يل

 دام! ناد هرعل كلذ كرت ناو سارلا عمة مارعلا ىلع عضل بحار اربور سارا ىلع جن ن | لغ لورق ثم املا نعم ليريط
 دم تلف لرمء طع ثمرع تلق امرا كلذ ْزجيم نيظار زنا ورصولا نود نيز ذقت عفر لع عض كلك كلذ زي سارلا ندر

 اياد اعم دع لان بيد نبل" حلاص نيرجصا ابدع رسم نم فص ف لاي: ملا ثوع نضووو رار يعز الورم فاض نكي نمت اذا

 تع سري لدا شرط امسي داع بم ميل رسم الصرب ا لور تي أر لاقت كلام نب نما نه لشمال نع لس ازنزرلاريع نع عئاص

 نان رع | قررصلا س جرئ تلمصتر لوصرمر سمع اانا نيل يار لع لسرم اورو | ماهل لعن ملو مس ار مدقم حم ردو علا

 م عرعلإل و هر ايتلا ىلع عبس نس اللا مرقم جبس اكو در اذا كر أملا متل نم اقليم لطم املا لاث'لاعن ربنال لقعمرل ا و وانس ا ىف تلف

م مورس ار مرقم عسر سار نم تم امارس الموت مكي ثلا سيرسل ! لور نا! ءاطع ثيدرع نم يعن شل و ور اوم
 لك يصت ارا لي

 ةرقلا ثدصحر رك ال اب لوصرملار لسيما نم لكر نصت رين ام نرديلال فعمل اود اس | ىف د لملا ثرع رو اوول اصرخ || رضع عاصو نع

 [عشرنماب رص د | نا لام ند بارجاذم/ر نسوان لس ءرضسسل لسملا نا نم ينذ اشيل ورك ل لامار نو ربح قر وعشلا نم

 هلنم ىف ورنا ناىا مكر يفند ققكإل كابا اف بارجم يلو تدل عا حاالصلا نراإل كيرلا مرا ىلع تنك "9 ارت ترزركر قر فل

 عوام نم اهلا ىلع حسنا ىف للا نع لفعم نرد اريغ بي ديلا نم اكلم طنا ل ان' لق ا سد اربع لقعم با مكاو راو رع نم

يزهل اربع نعر ةماعلا ىلع بسلا ف لا نيب سلا نكبر فشل | بي زينلا نم اابلص قررمإ نإطالا بحاص مارس نك للا
 ىاصنالا لني ز

 ظفاح ا حررصد وم »ربع نعل اطيل لب لقن اًركو لوم ل قدمول ان اهقنا نب الاثار هدام تشل نكس نب ىلكرل ! للان" تيداز" ىلع اب سلو

 لاك دش اع ضاق هي مدعإ هال يب امر مسا يف بعك نع كد ارلا عَ | نع نيد ارد لام كريح علا نم لؤلو ىلا علا

 ال وصرم سلا ثردع انبي ل !ءودس ا جام نبال ترا اهزيرتص ا ثل (ناردؤاد لامع ثيرصو رارعلا لف سما يف نمت رع ىو, غلا

 الو اهزبنريهم نب يكر يت ار باس نبار بيسلا نيو عن انر تؤسصار م“ ان ترم نيفص د مشل اء و رباه ثيسر عر السمر اطبع ثسرعو

 مسا فصل لع قابل او ثمر اع جارخايدب السم درلا بانل ف بيس ىلإ نبا لاث كلر عر ىنن ثلا لإ امد تفيطول ا لام بر تي اوررشم

 (؟ ابار ةؤملا مب ىو عنقنأم نب ارسكي هس ون جرم ناز ندا نإ ن انزع كيرارخ هم
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 ابكزجي الورعشلا ىلع ابار ىلع 5 أرملا حشمت لاق
 لوقوهو لخا هيو لبحم لاةاهر امخ ىلع 7كسست نا
 دابحانت لحلاق :فينحولاانربخا لت لمحم ةفضنحمىلا

 يسن نيا ياثر حو و يدم "الاد دب احدا نم يعن ممر ناضل كرد تان الا ليشتلس ثيكف صنم ايفل 00 ل ا ماب هما ١ ره سما سدرك ىلا“ ير 8 2- ثم ةربو «را»> ؛ هيلز 5 1 هوي
 0 000 دروب. كل هي اكرعاد لو ١ ةفيزعولا ما الاث كيد امالا فليب ىلا نيعرسمر يور لع رت ا ر نمط لح و يي نا
 فين 4010 مج امص ىلاءانل نم كسل واللا ,اهنلا ىلع ننكر كرا رفطل | نيش حل نغالضف العلا ناش ن١

 لهي ىم ٠ هاو ةاق د يو

 سا الا الاول يلا عرار 6 لاق نو ايو
 كا لاسر را ا دمام ايل ع روكا فو تنص عل ارا ل لاف سارلا يرر ام انس كرك ث يطعن الاب
 هو هيا 7 لي تح طار تن ب ب لهو ..١اذي ارش لارا نذر شنو نع كر راه اب رام لع الا عجم ركب
 + ديم دو ان تيبدع نامل ا زيب د عا باص ال اروجول ز رب عش ىل ارامل دار اذحلا ن اكد الا ملبس ريد لص

 لاشك طع لاو لور سال امل ل عال وي اند ثريا لضبلا باعص نم علا لب دعاوي

 يا اس اف د اصتنالا مده لاو علا نم لكم ىظننامم لات صا لاوتر سا م ]ل تلا
 ا باعساو ى” الار للاب د م اينلاو ىعشلاو ىفحنل ارد رعى نار رزان نع الهم ىر اهلا ةررع نم فاو

 ا *" ب بحال ايادررامت ١ لع قدره عسل زار د تسلق لع عم لشمال ةرشلفلا لع عجملاب لات ارع) خت لي
 ' مسح دمع رارعاو الث ب انرلا ىل ازد الر زي ولايك نيب يبس رى ارز والا ر ن اريك سم ىلإ نيو امو عب امل اذ

 لوادزنررلا ينو و داب و مر ناس دا اد اا لع سا نعد للسجن زا عرش م طولا فو ع
 يلام 7 ن 8مل لان الص تررللال درعا امهسوكر ىلع وسمو ءلوثهداؤا ادلع قو نا فج لد راما "مخ ىلع ةزمملا

 ن دواءرصولاد ةواصلاريعلابب ١ |مرامتىلع حل جملا ف كام لائر رب رامح لع سال ارفض ىلع يمتلت اصرقتم ناو لك ا رهسار ىلع حت

 ءامنع امين ل كا مله زياد ل زف هلم دم ةنييشم ىلا نبا نعت نمر ف رعارالحلا رشا ل رجلا ال ىرييل احسن, الم ليدل
 و ميرمسلا صر وشو فص رفصاولا راج الاو يللا و ثداوالا و ليلا حما روماملا سارلا لع سمانا رار لف جمل اهيرضد

 نالاظرلاا جرس نس لكص ا هل انرزلا لاق ا ”مرثكا تماما وراح لا جسام رد قل ثيم د اهالاد رارلاو ماهل ع عض ارك نحن يل اي

 ترص نب تمارع ل نسا مل مبدع را بص بلا ناك د دريل نب | لا” سس ا حبسكمل م علا ىلع حال او كس كرب اوكار للان اهتم
 نع خس لاسم ا نع نوتالا باكا هد امس ادا اهرو ورع ثيرعاكر افلا جررخو ةلولخ يل او قريذملاو لل المو تيما ني درع
 "ما, نشأ ىلع حلا نا ”مؤرسنول ار ىف اشلا و كلا دنس, نيف لع اسانت د راخإلل ؟رزغد دّوادد ىاذدالا د رجا اهيل جملا زاهزو ىراؤبلا

 ليد املل لمك نم ارعلا عجم تيس رصو سارلا يسرد ١ رت ىل اطل الاد نين اهل | ىلع حما ناين نه ن كول و س ايلا نع الراهخلا نم
 لرسم اريك نمر ع اهيبسما) عسا ىلع اهتم لا فال نيالا ناب بقت و ار الكم هارن دقشم يعي نذل | ىلعرسمم اي د تلازم كرين
 ”للارع زن قم د اول م اهعلا جى ئراصتمالا نب رزبملا لابو لماع قعر لو قرسه نالق' سس ار تلبتأ لا نم نال م ذاهب د ”قبفح ل
 رسارلا جام ار روش مسيعيد ىلص بلا نع ترد رو سرصمل ار رذ الجب رع شار هب ملا قي ىلع طيذدلا لك ص الا ناب لدالادرد

 عرس ناك بزلا نب ةروغ هابا نا ةدرعنب ماشم نع كلا ف اكابهم ةببعامل ا ىلع حسنا سلو رزعل ناك نا ىلع ماعلا عض زي ور ل
 :دنم الو ىل يقميسلا جرشارؤد ىراقلا دم نم هش ر اكرابلا تف نم الكم ل صا رك استاذ ارامل مسمار حيو ةماهنلا

 ناكر نب نع ان نمريعس نم بط نع ترام ةورع اد ةيفصر درب م رئاو تشن نرد داطع لم ىلا كيرص ارك
 مدح ف ىو رلا ثبت نم عد راصتنخا ىلع :ل الد ب أدكلارباط عم كلذ لك خل اذ معوص اسس ار مدفن حسو ةرشفلا١ عفر مسمار عسا
 رفيع ىف لاو نغس نم لكم ىف قظنرارلاهادررم ابا راد ارا اد ظنا لع حس موهير لص !لوسد تيبأر لاق لال
 اففوررصمم نمر يعسهعرما مسار مف جر لان موطولا ةفص ىف نمثل نم انا بابلا لد اكرابلا عن لردع عبو رغسم قل
 فرار انا ةناعشلا نمر ا نم عوشلملد هريقور زم ا نبال اثم لعبت سم وتكلم نبا نم عد سيف ثلتفل كالا ني
 رزثلا» كيرلا نباذؤف اشلار كلا لاق بدل از اند لأ لس لما ورلر رسل لاك ب كدي 0 0
 ( سال ئفضلا ىلع ىفابلار ) تنوعاهاطعد مرج ةشلاود لب اه ورم لب نادر د بئس ا 1
 ل لاني شدو اتم مع فع جمر اضف العر تيب أر ا تلف السم ةرلصلا باذك ل لأ -- 1 هل حس 0

 ,مراثكلال »زرع الكم تاج ف هركر تل »و فسر لا داك ١ هس ع ١اهزبكللاق د ست
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 "نم جلكر د و 5 هل - ب

 اهعلص حسمن كاةزرملا ئزجعيال لاو ميه ]ربا نع
 م ىو ©

 5 انسار حسبت ققح
 ارم( يلعب ماذا لاشا يف برر اكيله ب يلد ثرهلا نخل ا مار احب مامال لب ( صلال فضلا نم ب.

 السلا هيل نا رار رف تمار كو سس و سرا لع عسسم | لص ارنا ثمرع ف باوه اد كيمدعلا يسار لأب ل طير او

 رض الا نك اكدارلا لاوصلا ملا: كيكو اوبن ماعلا ل دءلامص | سارا لخ حسم ثارلص او يل علا يري ىلا نيب او اذ دايو م

 : مرد اب دن اه عا كرف ناك علا ناين اا رحم اذان الرا ناك سا نااار نال داما

 ا.د ييصاخ الب .اددوال الإ نفسلاك ماهل نع ن ورب امس /لاع يمارلاللحناه انمم فل ثلاثا مت
 أد ح دداملال ثيسداعالا نرثكن طل رنيم مر نغسل ضن هس مرقم حس رصقملا ان لاك علا كرزشملا لو اور
 مول دال دال لرواد اراها الار غد و ةمامغلار سارلا لف رض ةماعلا لع رهو سارلا ىلع ماب ةاررلا ضع د

 : يا يزن امجرخ او ثديكم نمر ضو زب لاذ كاملا ىف اكل نم اصأت هوضولا ىلع وضعوا تف
 20 00 ل امل نصين لال نع عت ارلا مرر ماضل :ةمارعل ل له جسم زار لمعي اره ضع ا | ءوضول ف نميلكرلا جس تس لو لس

شلا نم نم ىل هب عرصموب الراو نعوم ار ثسرحلا نضل لف عبمذ ناسا واحلا قرص نم درر
 م02 كاس

 مب اف دطلظومو ثارمالا لوب ارسال الن لال عن ثار راع نيد انسارلا لك حس اضلا فد ماهل لغ عسي اورو

 ال“ للدو يرادا يلا بلطيلل كو نم لوفد زا بنما رو نام خا وندم ب تناك رطل قاد ل
 مي ةلولس الكلاس اها فور لذ او ارتب امل ل عاازجإب ل
 لزب ل تالا نيكل الك روز نر طنا تنعم اذ ارترتال ل ألق نالانرزلا نع تزور د ريغ يحال كشس ص را

 .( و هيررس اضن عزك بل نيالا بنل نط راي يو نبت الالب ثمة درفاللا ماعلا
 عطس |رلو اور نم من ةطسم اداب للي نعلم ىلا نبا لغو اور مم هدانا باطضال ىرامتلاثان ا بث د هاري ار نت ىلع

 يب را ات لاسم ادراك باع نيرا معلول نم م قرم نب ب علأربف لترا نعوم ايف ووك ران
 ىلاركن يعض ىو زال ا لان'ف وع نبا ناشعيب طسدالا ىل ىلإطلا» اور ىرنلا لال نص ىف لوقلا

 غ - تم السم رياوزلا عيب

 ةريأ ندكتم ل بم ١ [السالا سلا دعا كلذ ىلع لدي اهب مار د كلم فل كار نص الل ا عسرول اهبل لكك ا ليت !الكو ل

 تل تءامنل لع اوم ثمرحل يقل تكرر ياذا وب عملا رارقملا ناو ويذملا مرحب تلرز سما كي ضنا امي تت نإ

 بانك اب تس وز سارلا لغم امور ركيالف خي اذا لرب د ايار اول اخ از ننال صنلا لع ند ايزل رب معءرلب ثسرحلا لك نعو

 اكرر ناب ز معلا لر ار لحامل مسا نط ليمن مم[ هيو ناب طعما رف مالا ىلع ماسلا هبط كس اركز يا
 سلو ضايع اقل لاو .ئماتلا ىلع حسن ا ىوارلا نط #سار نم :نم قنا عت ملل ار لف عض( لاا دل نا نئا رمل ن

 2 قا ةرييجاكد مالا تر اصف مسار نشك نء نضع ب ناك هل مهاب و ةرلصليلغ ذا مار لش عملا ثسرص انب احا لق
 | ![' باروصلاب ملغ اوتو او ارم دعا فر دل الغ

 راهي فاءاوال ارا ا هسئمي طل ولا ةرصلاو اع راب بي نيش زك لك
 ُ ليال و اركب ال لغتنا | ىو حراوكل اراد ىلا ه اًاص سارلا ورث ر صا نير ضل د اقل او ةتبص اذا لل لى ارلا ئيحل | لامار
 لون ىرزار عملا لغ حمل لكو .١9 نم اضلا ريفر معا قفل ب :نعزنذلاو سارلا نم دن ال سارلا ىلا يبا ىنابم نيرسك اي ريسد نا نعل اصول ارم
 لوي تمار تلاث رع نب رونم تس عبرلا نع اىرن لا رداد داء ارد نبصلا حبش سرع اورو رثر رم) تصالفلا ىف اذكامثكاال نيالا
 و رصاب نب ار محا صرحا ر نس مرص ير يزتلا لاق ةررعاد ةرسربم زار بكر صد يدا امو لم ليث اب مسمار عسر اضرأ لومي ريدا لصنلا
 فام ةرصاو رم ديار سارلا عم امك نانا الا دغر دصلا حس يعرشم ىلع لدي سيو لاقنم هذه ليف نبا لهو د ارمر لبنا ىف كالا نقبل
 170 اميز رك ال م ارب 'لاثال مايك اهيرص تحس ارا 8 [رلا ننارنم ررصقنمل نلان بابلا ثا نول ل نكت ليلا نم للا

 !ار داصلا 7 عررشلا # !اميئيص لت حلس | هركرنن'بيسلا نبا نم نئماك/ اوم جلا ىف لعرلار ّ؟رطاو عيرلا ثمره افم
 اوما بر قدم ٌئررص لاَ ان رص لع اذ هل وش !اهطلا نكسب ن الاد نمعل | نسب ار !.نثص حاول ار اح لام لع رد ةمجش نب يدعي لادل
 نسم حبملاب سارا عرمجب اونزسكو ديما لئاسم ا( كريمي د سلا لل حب ادامظ ابن 1 لد سال ادع لثم نولشإلا لسانا
 سسكرلا سم ءيطرت ف لرد مكسر ب وكسو لوف علا لاو نم ضور فما ارقملا ل نال الاد مسرح ىرزلا اقام علان
 نس انو سارلا مرقم أريد عباس ةنالادقم كرئالاد الا غيدامج اما نابي د ل اعلا ا ىورط م اوشا ا ١

 اوم ليدقلا كرن ناد ىأرلا نيكس فلا كلا. لاقد الا مدغب ير تي داك اال اد نارا
 -9 اب ايسر ام الق هع 1١ تيد سداد رمزا ولو متم نايم نول .. ب ٠*نوغصتلا ىلع ل ايلا قرا ىدرو ثلملا بركب عسب اد تر ارب الان 2 يراسل يك طرفا يللا نب اكليل ف ةراسص ورش زال ال ف داو تدق ايد رب( دوس لال 2 0 ظ
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 ا الوقنذ نكناماو دمحم لاق لجرلا جشتبب
 رادشقم كلذ نم تحسبن رصشلأ عضوم تحتم

 اهازحا عِياصاة“الش
 4 : اًروال|(لرثو مومسمأب

 نعل الاب ركام هلال كزعل نري يرتفع نع ك هس سالو ع كي ل جناب | رسل ا عيسرحص ل [ل رق "روق ألا , . رو ه ىو :

 و

 كثراوإا|سهم « لو #1 وو ويس جم نو ىف 1 '

'رملا سف و ب اعيشسالا برجر (لعرلا نت رمح: نكرم اطلا ناالا لا حك رت حلم
 " تقاس يسب ويس درج امر كر 

 لا عااد ربل كمر ورسم تاو ثا زا يو و قرشا را قوش نر ارعحر نا طيف سالارم نع وروي و. سوس 21 قارا نوار جداد لاق اان جاسر مق تس اا
 ا 0 06 اناءلك ارث نم فن او سارا نابج اولا رارقم ى'لاوثار مقل امو هرب ةرعلا ف ىحل ل إث

 0 ال د مأل ان المج الابواريي سي سارا عيمج عيبتر و يذاع ئثؤلا نك اور رتل رسل ورب اركش او

رلاا عيب يت نا كلير نع ااكرئألا عامل | يلا نمور سيل سارلا عج نا عل ارملا نهاد ل ىلا مقالا زن
 زوم اليلن الا س

 نواح بال كاوتش ا ةرشا نوهن ردنا اب قطا لوط عور ار عر
 4 ب ١ ا ميلا لعل نع نيش لب ةريبملا ىرررثو موعمز عك و ترانا ىف اكسبلع طول ا زنم لعزل 79 ل

ىف لعفلكىرثا لوقلاب وقرا فلاب نوي ناسا د١ تارللا ان اسس (ًالسلاو اسلاك 1
 د املاعلروروو ةولصلا :لم 

 ةياودب الرش نا لدال ان لاقر ررقلاٌعت نم لشسم لوباكك سرا زقق زف مالا نما نقل همك جر لاك ام ل:
 للة لاقدنا بيلا ريس نع بابا اجا قست ؤلا تحس الزل دحر

زال لس | جحارث عاج و مثو ٌءادولا بلع تلو لس نع راو ىف
 ل دج /دج ان بايلادانجا لو 5 ا

 1, 2 لا زب سال © لة لاق لم ةذواؤو ةرعلا عفاف اليشم نبال صور اطر ركر اسر ع عش ع
 هرم الان داما نم لقنو ؟ل و قفل فاو عزل زن ابره! نم ناسيا ثريا نر قس 7

 عما د | للوارعس لع ناكر ارسس الار ريل 3: ا تب انس عضم ل وشلا عملو هلك 59 ابا رع

 عباص جال ارك الا نويل عسا ذا عسل[ شابا نا رو لاي ثي عادا رقت نمو تس م رول ب

ا لصف اكرارصن لكلا رار ب عداصإل رثكارملا عبامصا ث ا
 ك0 ريا عباصا ثالي سطر بادك و لاقد ث سن

 دما يرد ريب خباصا ثول مررت لصالا هرك دائم مواقف نادرا عاري بحادزعرتن وعزم |
 لد مر يعد ةفح ١ اهجو لوالدي دراما عادل 1ىل و نا ورلارب الث كلر 0

 د را اهل نمسا اوشا هيد نر

 رمان نيل اق انف وثابت نع نرد ارم ان | ىلع بس زار انام ١ نم اوما ل بكن ى تعزل ىف مسن ل 0

 كا اطال لهدا انيس لا عمد تاق اتا نم نم
 اكسدردفلا ليم نم اب ال عزل ازمجاف قرقالا مرقم الث ىف اناا انكر اك بارما تبادر نه رولا لقتل لور يلم رنا

 نئارلا نا انتر د 2001111
 عبرلا ةياددارعدربجم ل |: اهلا ل اور ررقلا 242 ام ردن ير نبل بئر

اسم |راوروراألا نمرماظوع اكل املا وا زعم اندم ل والا "ا اررلاد تلثدم | ني 55
 0 تم ازاث راك ارر قالك ماءالا العمل م 

 لال الاد شار ادقم نم ضرما تداهم ال | نا سارلارص نع عيطوم نم نا اورشلا تب انم عطوم نمر ةلارعا ثيم

 رمل اراب عشر رمح ربا قر مول انآ سس لا عيبت ىلع لصرلا خيارك وبسم عج غر ) لعرل ا جم لكبر انلارا سارا هد

 ( ةيئالا تعشأ ىل ىف ابلاو راع | ىد تفس زويل وسم ار لغ تدشن ةباود'ن رطل صوار اور ل 00

 !١ ةالصلا اوال نفل اس | ى هس !!مريلا علاصا اك | نسم )وم لا دف و لك ىف عيسرنف نإ | وع و
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 "كال لان نيدبص ابر! رمار عيب ررمار حمر نيو لهر ثبب را تددن" اسم ةرلصلا بانك رجم الا لان" (ةقلاسلا ةهفصنلا نم ير
 0 الا ابلك فيا ركل نا ىريالا هدب اصا نم كال اب حاز ال لان ملم زوما ذب لان عباصا ةئالْس سار جنان تلف

 .٠ ام 0. ادم هرعن ناك نا تيب را تلين نعك نيبنل) لضفإلا نكد علاص مالي حا رذإ فلل يزجيدن ا عجصا نع
 ني دالا تحث ام نال لاك مل تدب وجالخ لاذ ينرنار ردكم قوق ام جم ناو تلو كيال لاك يلم ىلع ابدي ذا تذخ ابي يس
 | ريو ) سس رو نع نين الا وذ امل اإرلا نمر يل

 ومنا نالالن والا 1 يارد د ةياور اهحم) يسرجلا ىف از علل ةنار رار مسا تااياور ثالشنع ىدر ثا تفرعرت ملا لوقو سو لون أع
 ب كهل ةيارداءاو ساما عل ر نم لقا يع ألا نال | رع يع انها يو دررد ىداقلارطعت ىل د ىئركلا نسم اب اكاب نينا لفن
 ابا'لالريلا ىد آلا ىلا ىرمت 5 حادوب ىرلا لعفل ار ناصنالل ؛ ارا ن١ مهلا نيار عبريلا ىف ىلاع سلا ىبار برشلا,رصلن وفا

 فيش سرب مكرديا وكاد يقتل او” آلا ىلإ لعفل ا رهن لك !للثرا كريس ميل !سار تحد حملا لكما لعفلا رعت لالا ترا
 [م< اوف باديتسالا» برلطملاومو نب الا نيورم نفت علر ىوس ايل ان قرقتسلا) سار ابق صطم اهب ايس , و سارلا نود ريلا ب انس |
 (ا نباكن ورانا يم اهيلطو علرلا ةناررزيثدملا نر لصاول اورام اور نه <*.ى نر و ئقو ع اوبل ف هب حرص اكد خسل ب لب الاب نك
 ان ارص اهمال ين يره ؛تاياررلا تلقاها مريد لال شلار فزصملاو ىلا درعا دربنلا بح اصو اصر نب زيان
 لاتإالا نم الم من اشلا مارإلا لات فتصل الر ولع ١ ل تالا ريباس ان اميدل موب, دربتو لك داذ انشا ورود اش ارا عزل درا

 حب وااهءاعمرللادبد اذيالا ديلا ليتك مو سار حمرقن اًيمشسسسس ار نم حس نم ن يل الوقعم ناكر مكسر باوحس اول انتل
 تاندعاو اذرتاسمار نم اشم عش نمو عش لك ىلع نسما تلو اذار لك املا حس أرملا لخ يبل نا لع :نئسسملا تلد وراك لا
 ظ 0 لكل دارلشكم ىراقنا ةدم د ريلا عباصا ثالث يارد ببحر ىف ةيآلا ئحم نم نرئكد عل اريل ف هرلّؤ ام بيرث

 لاق مس ؤربارك اول ىف مي ربا نعد يبا نعاس نب لبئامحا نع مرقم نيو يور ىدراس نعت لس يربو لو لاحت
 | لوقلا لوعقم فدل ) ليا نم ناكر ر نصيقببلا, اهلا نارا لك سارلا حأ ضرفلا اك لس و راوك ار لل افرلث ه اذرج ا لالا شن يس
 كل بكر ثس )ئح نيدس | وا (ىرصا ريولو (عوزف ر مما نيش ا بسير ليثر للا, نبار ىليقلار يراغلار يملا تينا ا

 | عيدا للا ازال اهني اءعم ةباجسلا د مابك لادا تملا عم نكي نااالا ضوفل ارك غيولم لق عرفت اكن السن" كبل ان الزي علال
 جرصاك ثالثا باور زرار نر رب اادز ام عيرلار دذ عبر مكرم اذان زثكادا عب اصا ثالرارق' نارييضي تابسلار ماببالا نم
 ذل تاور ىلط زاب مهب ملد عل اص ا ةنئالم عطروا عل ايلا ىف د: رلصلا بانك م نساك تدر ان ارد رانك اررلا ىف اذ يب اه ان ب
 ررقل ا علب قت و رلظر هلا فاك عاجالاباذب دا ضورفل ل رقل اب تاب مل تالالث ةدررمم ل د نع وصوم رف :يرصنم بي عوار ل !رلا || عل اص|

 غلب و عل اصا ثالث عضوولو دما شور فم ارزؤلا غلب د اب رمارثا نيعمصالاو عيال ف تالجلازك رفزل انلخ ةمالسلا انس ارلعدنعز ب وول
 1 0 ةزرم لكى ءادلا ىلا داع اد فارم ثالث قرصا عجصاب سار و رام اور ىف اذكد اركب الا ميذ را مل فلا جن لاق علل
 هاما نشف او ناكر نبا نا عا انئدص كلا انتا دب الا نم لابتفالا ب ابكلسم اطوملا فر يلا ب ابدأ حلم معربا ىلا
 ماو لش اكو سس لن فاكر مطاميا ريب لش مكي ىف علو رجول نناسكو ضو هصرد, نع مع ايل ضن نمل وردي ع
 رسل نب كلا وةؤينع ىلا لرقم ةبانج ىف ساشنا ىلف بي ادب سيدال ل١ نان نيل ىف عمل ال زيان لك ١ ب ريل اق م ردت املا
 هعسنخاكربزلا اند كلا انزججا سل ببكي ن ان ارا يع اذا ب اب اطول ردح[ اللا اللا باب لو أنس روع اعل
 نع رسل ارد ندر ل ومرنل و نما كلا ارح السل ببحر زن ن انحلان .أمخنا سما نول وي وذاك شمل اه نامئدرغ ندا بينما نإ

 راولازو اجا! اهثم خرصيل جيلا بر ورفل طلسم هس بإب للش ا كرد تل اقف لسألا بجرب شساع لاس | ياربم نب
 ير | نبع تيا ني زن لاسر يردلا نيدرمحن ا ناع نب ن ان ل مب عك رد ادبج نعد بس نب كابر خا كل ءانرججا لسشلا بتر زفف نأمل
 كوم نا لين عزرا نير يرن لافن" ضل اىريإل بعل نب ىف ناذ ديمبل ني درب لاف لشن تبان نير لاقت لمي ما بيبي
 راب لتب اه روعاريط امج ”ينع ل ل تدعو لرد لزم للا بج فش ١ تدان نانا! لس اذان زهرا
 ولورا لازالاب بجيب قم نية ايل نم لعل لع باب كال :بانب نمل هش ٠ هدهل ل اهسماك األ باب تيد
 دما ىو ىرج ما [ل ثمر اوركزم 5- و ن ائنالار رصارلامبت وسم بسب هم 9 ديس ين !لان'ل اي الخس : 2

 مشية .ءلعصلا ىلع ف اسبلا و ر نوما معلنا بيتو لعل بنجا علك لد ازنس كيك ص ا لاقررسا نيس ع رطل ةرصلا عارم نم برقي ناز الذال اب دبلة ( 01 الاداب اب ١ بيكينج لاني بانل اوك
 عبازدذل بابجالا نعم غب حصعل د ةيارر ق تو, ىلا داك اس ٠ انرثك بحس انك لكلا دلس

 < ١ ١ !/ ةر اهعل ب رث نور عمت ىد (السال ادا لولا مش لصقل ]سلط ببصرد ان د
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 وبك

 10و مول لانة دريخصصرمو شما و ليل غو | نيعم نب | لا رمت ظ
 مليار ارك “مالا نم عام, لاسر الا ||

اق ةرقم نم شم ىف يرث ىداطلا سف زمر ظ
 رع بما اقل رذاذ عمل

 م مْ ٠ غبي

 تلف نينمؤيل م
 نر ىزمالامد نام اهب" نراك بع

 روس اب ليم نزلا تشل نص رزعشل مهو ثا“
 0 رز شر برا نع لاا !

 انإإ ب تيبس
 عاملا بيل لضنلا بين ل مي 0 3 ا دروفلا ليا نك لضم لاا عاملا مانو مص, لشحن ورعلو سا
 لاه اداك ال صرشس نم دعما. نمر و امن لاجل سة مقلاة م يالا للا بو
 للا بجيش مدل لو ةولصلا واراد يلا ثم م

 لاق بان لوري

 ' بالا لغو رثغو بارع مل

 بانو ارث و رسم ىف دايز نيب نر 3 2 د انا ابافد كلا نيم م اطرمل اوف صرخ ثا تفرع غلام رت لل
 زا بيسلا ريفس عب ارش, نورث سور سنام ف نصا نار مالمرغاو لاند ةفظال نر از نب نحل نع
 ٠ ١ هيو ه 97 0 /, لرعلا ل 12 , 1 رع الشو ل ىرايطلاو اور وما ل اعثر ل ارمتر فرع

 اناا لبق شن اى ىلو نمو تاع و ار اكمل رس الضو نذل ردن رشف اعد نافع نب نايم بال
 نا ىلا نعرفرم زو لعل ريل ادب نيم نم بعفصلا نط زنون ادع لان ركب
 مكب ني ادع ان نادعم نمله نو لل ممر سب احا املا تلا تل اقف لسغلا بحرب تؤ تيد
 لانررضرلا باب ىف نجزن ركز. عسا م ٠ داعم لمسلا بح و رفن نانا نأ ازد اهارنا تلون لفل )بحر حشو
 ده جام 3 َ ب لس !|مدصا|لمشلا بح وفن نانا مل اذا تل از" لاو نع ناوث نب ن 0

 يو دخلا لا ابرك ةشافو تقسيم قص لم با ا 7 ياو نيد ىلإ بدوا نير صوور امال لاند انع امس تين ورشا ناكر بيلا نم ام لأ
 < مح | . 0 1 ١ نئر سس ىل | ل ناش : كي 9 ٠
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امل ميزي يدوس الإ ةطساوب ب هر رب ابل اع من | ىلع |رلع لو راربشل .ريشلانىإ / يل ,
 فيس د | ف 

 درو لان اانلقن | دل ا ل حر أ كلل ١ بر

 مار يانا ىف نيعلا روز كاك فلا فم, زوامل دانا فحم /امب ا ةاوشلا نم جل نيا د لإ نم

 وكلا ف ناوصل | نيريفف مب - ناز ومر لم اهلا نم اقلام ىلع نيب لئثر نان :ناسو 1 ل رقلازو لع نيش سيسر د لئن

 لاا رد ليفطما | لب وربك ير ئئ عقسالا نبا د ليوطلا لبر سس و سي البا داكدا ىلا باكو رقد :ةرماو كمر زعبل و

 ل نيعامج رعي مابا اًييدص را ادهسم ف الار ماو منن ةالم ريغ فكن ارم رع عم تل نذل
 سلا نيم اربط ييدصر ازنلاددنسم ىو تدق ذم عبد امنلا كرد اسلام ام بيلا ىف تلو! غلا بل يم ل كل. نأ |
 |! اسم عاملا نمر عب الذ | رو كلاود ذا ل ابد دعا للا نم عم نابحثب لاو از الا شل نم ملال معلنا لا
 انيريز يع نك نايفس انث لامن اننا اند ننرم السم ىرام ا لاق يمي ريدا لص نع لا د تدررتد ما رنشلاو نع رن أس
 بجو رول نامحا الان زا عل دالا ارت نر اذا مكميلطرملا لصر ندا لوسر لاقت ل انا شملاو نع ب يسملا نيريمس نع ناعرع
 لال نا شاع نر زا نب قررت نع حبس او نب ندابح نم ممر نب رفعت نع ديل ني انس امى امل اف نمرلادبع نير اانرع لش
 ص نئدي رن نبا لع نع :.ندسج ني انا مالا نم للص ىف اشلاو اورو وما لسخلا بحر رهن نانا نأ ازا اذ لانمي لس
 نإ قلما ازا ملو,يلع زيدا صر مد ١ لرسر لاق مشل كل اق نب انما, امل ا نك, نشل اه ل اس يجرح الا ىرم اب نا بيم ا نر يس نع

 مرلاربع نع م ارزوالا نبع ملا ايريا لاو ىف تلاع ا لام“ عيب رد اطير ١ !دلسم مالا ثاد إي ز د لسعلا بح رن نان خا سمرا
 را ل وسو انا ناعم شاه ترلاز“ لشلا بج رق ناي رغا فشلا اذا تمل ان, شمل اع نم م امتاركر يعم نبا سي نوي ا نعمك نب
 نع مد يلولا رم زقشلا انرجا هرعت نم الاسم ف ىلزملا ب حرمت نيديلرلا د ناش للفا ةقملاررعما نلمس امل رد الص
 نعى ثنين نم اسم ل ظذاك ٠ رك دسم ىنا دش الب وركزو' ثمدعل ارتشنلاو نيب ١ نع مافن نب نصرلا دمع نع الا
 نب نمترلادبع كرو ىع از الا رم ريلولا نع ورسم قرتساو اور دلو كشر يع نم نزلا بع نا انر الا نمل نيديلولا نمو اور ةلمرح
 (متنسل 0 فصلا ىلع ىف ايلار ريو لاق مديرا امن شما نب ارم ان اكرنر تلاد ب هيلولا انس ديس يرسل ريبعاما لاسملا لاو ب مف
 سانيألا متاجر او ذاد لرنشملا ل السل ١١ ىب سم, الاء باب ف ترم نه
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 نخان هككرو ليم لاو لسغلا كجحو نان انحخلا ىقثلا |ذإ ىلا“ 3 .٠ : ٠ ذل هم وى | هه
 م :ت ىلا! لوقوصو

 «ةلاكمافلا نوكن البكر اب صنم باو اوال لاو ارسم ابلازب ف تعم نبا ماقلا تلأس للام" دانزلا ابا ناب ككل ليل رم الس ماقلان با نيراربع نعوم و ار رر هد اطخا ف زوالا ناب راها لغ او ناطقا باد نابع نبا اضل كمر ( قالا "فشلا نمر
 كلذ لو ريف ف الا عيبدلصا ثيرول زب عقلا لف رونا ل انرطل نم بارك اول الو ل مشيا هب ثرص نلاكد ا ثبا ب ثرفرن
 د اش ةيارر نم فرعرذد از كيرا ام ظذللا زبر يذل شاع ثرع نم تب امير طيسسمولا لك لان ان الصا ن
 لت انا لمغلا بو روف نذل ن انلا سمو عل رالا |هشم نيب سدعن واطي سس ل لمح وروك مل افلا رون ا هلام

 دمج عرالا | يش نب سلع ا لان لوسيا لصبملا نع قرر ىلا نم باها ىف وصاح كيلا د مرر اور نسل
 ننس ران ل اكيبكا ىف فارطلاو در لم نيذامم نئدرصا لزب مناررج او لوازو كرما لان ناقش هور لعفلا بجو رز
 , تلاس و ادم لاف عاجلا نصل مضلا بحول يه ليصنيذ ادم لصر لأسم لاذ دماغ نب نمترلادسج نلرط سئل د اما ىتبما للان لشي
 ريكاف قرطلا و ارر مال | نرثو لبولنل | ثمر ل لمغلا | سحر رين نانا ن ئئازو اماذا لاق كلون نع مسيعيد ا لص ا لزس

 د عيا ىف امك ط ذح ا يسوم روس نب نير شر رز و طس الا نى ارطلا و اور جررصن ب عل ارو 1:4 م رئاوزلا عمج ىف اكن افعصرْف

 | مبرد صام نب ا داك زينا ول اشااوووار لار ىراوتلا ُل اهكانع ا نرخ نع

 لوىبسلا لاثاضلا ءاسنلا نوم اوف اكن امن برعلا ةراع ىلع نا ف رمل نانعد ليلا نانا جما اهيل سجصذما نانا ل هل
 ندا يارس نم ءاشقلا بدا بال صاصحإا» اور ةمرك راسل ر:نسلعرلا ن اني لتبيع يد ١ لص للان ىر اهلا رشم كور

 طن عفن او قارا ضافسو ةركنرلو عن ننخلاو لعرلا نار :يتقلا زب ارا اتم غلا يذاحلا لاق صا لانا
 فخالال القنادر دعامات و ابديت عاو اعذب اينما قير ؤ:ر ركل لضم نيو اع كيرلا فرع مشن اصرف لع ةر يل
 نكد اما ذاد رورو تالي الا ةزواجل ١ايام ابرااو مااضلا بلا ةداع لع هاني اين او ركاز ئيعل | ىل[ن'مم ذ ىلع الا ىلا ىو الار
 اابرلا لم» ىفو ورشلا يف اك ارجال ب لسغلا بحي م ةيشح ارت يقرنو نمد جالا الب سماد هال علو وللا تفرع ارك ن ان أرخملا سم قنثلا

 هدر اهلا ب صاعلا نيدرمب نينار بع ثيرع ل بد لاو فيمرحم نم عئاربلا لى اساملاهركذ فشخ تمن د نانا قتل ازا
 ةيراب ء ام االا راما بجولا ل امثل اسالئاس نا ءريلع لد | لصيؤنلا نئرع نب يلا درع هر نيب نع بيع نمور عن ع فطوم
 لرعر قلو ل اسم ال ار رّفلرط نم طسو لا يف رطل جرخاا زم لرثب ملدا لن ا لضفل ١ بحر فشلا تباين نا اننا ققتلا|رنا لاوس
 3 اند نك ادبك ةدروااررب ىو صل اريع مرو نسبا باب نب ثداي | نع م رسم ف بس و نبا صرخ اد ىف (نثس الا ربت نمور نيو

 وو روقنلا نملك ّ ازكوركزخ فينع ىل نا طءنم ىف طلا رع ارق و هيورفي مل نكلشرر اهلا ىلار يشيل اكرافخأكلا لام الج ثيعض وانما
 ولاانيلكبثم ريم ىف حا مارال واو رص لضلا بجو رون :ةؤشحلا اروي د !" شمع رب بيعشس نر مع نغ جابت نط نمرج أم نما صرخ
 تامتالا ف ملك الفرصا نما نعبر هذاك ذلا فيينا نان لرقم ذر دنس ىف نااكام لكر سم لاهل ازنذكى فد ورز جابك انش رام

 نقلا ثرحلا جحسملاق # اذ اندبول دق لس ١) باوصلاب ملا ىل اذن د )دارج بيعش نير نع ”فيفعولا ل اناث اجمال اج ثرك
 نآمبن ارب لغلا برود ليبقى ارا مطل دباهصلا تناكو لزب لدا لزم طش يرغب لصخلا بريول را ببئازملا ل | ٠
 ترجو تبعت د اكراكبا عر ةرابعد هرعاستاياررلاد عسا مالدا ناك ارب لشلا بوسو مرعن اضععملا دار ةمالا يلع عاام نإ. لرقلا| |

 ةلسللاو ناكر مونلا ةلاع ىف لرمي خويي يمس اهع نب لاثدبجادنك خروضم ملا نمرامءا ثيدعو مل نفاومشا لقت ئكرر وب لالا | ٠
 لك -لارلا ثايار_ لذ نم يرايطلا كار مشع كلام نب نا ثسرع ةارص زينل ليو راكع روض ناس ض عل | مرارمدا نيقفلا

 ”عامج تاكد لازن ل اببه امد لو لارثا مم لكيم ناو ع اني اي لضعلا وجو ىلع نآلا نوب نه الا نا لع ا شور عب ىف لاراو صا لا
 تماعاةرع بابل اىفد صيحاتلا نم الثسع نزين الا ل اناء صا ير يال ارجل عامجال ا زؤدن ار رصعل عجرأل لازال بالا ببكيإل نا ىل ةياوصلا

 باكير لا نم لهم ىف مالسالا خملانودعا هريغز يفرعلا نبا ىماقنالاذ لسفلا بايو ىلع خا عار ال ارد نال باجيلا مدع
 نار لدالاررصملا ىف نالخلا ناكر قد ملا مي ن الحال زو الرنين ناد ريمي لمعلا ببي ::ؤشحلا تبغ قث لا ل زن ىلع ند بل للا
 أ حب اليالا نم نال نو ى أر نمر ىلكأ ا ىنو نآلاركز ين ثيداع اب كل ىلاوتتار لمرلع سيب لزب ملد عرفلا ىف لثمن لااربم ل امج

 كم نبع ارو رودسم نير صاد ىلإ نيرعسرر ئد اديب نب ئلطو ماحلا نير يزلاو بلاط ىلا نع ناعم نب نال ازنا نم ناعرطلا||
 ل رقاومو ير سلا ىصر كراصنالا وجد تبانث يوي زور يشمل نب ناعنلاو سابع نيدو كراصنالا ب يارب اد بعكن ب ىلار كرر اد ا
 تاثنرريزو بعل ىلإ عر تشر تلنوصا رجب اطنلا تل انءبد لشماو قرع نب مام نصيرلادبع لب :نهسمل او تاير يدا 7
 رع ازكررص | ترب نا لبق ليث نبع عزاب عك نب ىلا نا ثب ثني يرئ لافت دينو دقن نيساك طم فريك مامالا اور ند كلا لا /
 لفن ربلاربج نبا هركذ لن ناو لعل مبلل بعيال انك ”ئلطد وعلب ريبزلا لمفلا ىف ين ازلو مف ال لسضلا يلف ن ل“ تسال ا

 ( حالا فشلا لاباوز لسا الدافع ن اكرامما نمءام ا ككرف ارو بعل بل لاثرفداط هما عرس نم ديم ىف ىلانرزلا سو
 |امفسرل لاو ى١ هس رس لزش ملدا لاما عما اد ارزهسم ىمصر و رتل لاه رصازد امبالا 1
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 و ىعيبسلا|قحساول | انث لحن لاو :فينحول | از الخ لاو لحم
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 : : ثللأ هلك . , 1 05

 ضال ناك ا سابع نبا لاذ ودمار زا عمك نسل, ار ىلا لم ىزنرالا ل اكل اشم الابايزمام (ةفن اسلا ”وفمصل نم
 هريت دوى 1 0 6 , 0 ١ 0 . يبلانا يقل

 نيكل زي 1 ناد لس 1ال ث عطل ا سر باطلا نير نسر ل رشا ير ب اصلا نتن ارث':نلبك خي را ')

 ةرملا نم 44و : يع !(ًلسالا سب, مم لغد ىرايظلا ورياوزلا عي ل امك ادب نم ثراث | عيأر و ىارلا عطر رواش ركن ص

 م ىلا لكم عب ارصا مام الادب اهئاريخزلا كاؤر طوحا لمعلا ىرائبلا ل[
 ضن السم ىلا باسم داكر املا جل نم

 |"' بارصلاب ماريد او ىداوتللرائآلا

 لنا فر نار نئايند نام نب لك از بم نم يارا بار اطل م له لاترد هل
 نس سر اشاد بيرت لا دلال نم بانر ناريس لرد لور
 0 - ل 1 8 را اك” شسلاع نك يب نب دوس ال نع ىبعبسا لك ىإ نم هفينع ولا انرتادح ل انا ضنا كك

 تي طخ اياد نوم ع 1 لب شسلاو ناوومالانل ما فيات مرا اتمام هانا بيلي

 دورس نب دال رفا نبع زكي ارد 0 و ا بوبي
 [يثامل رث علم ع١ صواب تسل انا ىلا لفعل ونت لا(. فن سيشل ٠ ل اني ل لداء نابي
 رع 6-52 ا 0“ 0 لطار ىف فرار ارنا ن مك كب /لان,دبق زاب لع او نسل باى ارصرطاد مدين اس

 بالا يانا دل انا ادم انا زم نب اثم لاق اا لاحم عرش نم عدم يف اهلا مالا ووري
 1 4 0 ب ) 5 سلا لومرد ناك تمل ان ابا مثيلا نشري زب نيدوسالا نحل طبل ىئ احسان :تف نب ىو زنا انك

 ان قي 5 1 واع لشاب الام قوما 9 كيد دافسري سي قل ا
 شمالا هر لإ كا لا يسير يل نا اظل
 الج ا ياسين لي ريل ع متعمد ايس يب هنا انعم(. دج
 ا 00 مم ل دايز نب نيس ورم نيدس اد ثعسرإ ىلا ورفرثو بول انب ينكر لرب نوير ل رط نم

 ول ىل نركب هديب اس اياه |ب نبا بري او لادصلا يزين ضر كا نب مكان او مهي! ىلا نيريعسر رزلال ا فسرإ نإ نكاد ىرق ا يزب نب

 وورست نبارجرغاازكو قرع نيف نيا قرط نمو نسر ”ولطورع) و الع ىلا اهو رش اسم ا عم اعل
 ل ابملارب يااىك اهلا

 مسا ملا يمس لكامل عطس ٠١ اني اك عيد ضر ين ىلا نو اورذ اننا تشر راخل الري لا صرف مط اس فورت يسكت

 بذل نم لكمال الع انزال قرروا امر نم نابع نم عيل وكلا يجسأ ناو ريش لاير ل ل هلو دين نيل ريغ نيدو
 مرا نبا ددرص نب نا نمد اهزبس عيب ميد امجا ردو عش نبا ةريفطاو ىلع دعس من يرش لاق ان خنين نيتهنسل و يزيل
 ثراح ١ درو ماع ا كرو ر ىطنخ اري نير سد دبع. سلا انو ةد امج نب سيمو ى از | بو نب نر اهو 0 امد برزان اراد

 سا ريكو / الع ال | ني املا نم ف امر ووس الا نبا نصرااريع ذب ار نصر ارض بخار ريزب نو رمالار لاوسلا يت ورمي نب ايتسلا ور ار ىلا نب

 نو يرشسو دار زرع ويب ناهلسو شلوى رولا ورعسمو تشو و انو كا نب تسلط الا نبا نب اد لسولا نب ليم ملا ثا ني و لن
 بالنص وك جس ازيص> يملا نب ناو فل لاما و نيم نب لا هرب نع اولصت يزد الوم نفاد: ل ول ادص لان ثم زك ىف ار

 ةذصاو/د قل ماع ولا لاق نعت نمر ى بسام رفل انفو ىلا لا هرقل نب اند ا نيج سطو رقد 2: الد زعل كي
 خاايفس نو نير نب اد نسمح ندر ب نم اين نسب نشا وو ىلايرلا نفاه او ب ادرلا ةرثكف يزل يشم ىف ارشملانثكلإ|نم
 اور خس ثا لل نمور لاف (ه) ةاسمتنا ميدل لل اودع دري لاذ اذلو عتب نسديعس نبى كن و أرد رشم تس لم ثا
 يارا منيا لف هركذ اكو الري اك املا ب انلىف نابح نبا لاق اموكو )ان ام نبا لص عوفر نياومد ثام رشم لا نيرون لاثد
 نم مرو ديم زور وصمم ملا نإ ل زوما (لرحص سدر مب عيبا ئيل معربا كلا لبا نمش مزق ناك اجزرجلا لان اىرطلا حالا
 د شما ذا لبا ثيمرصرد د نعم نو زباب ارم نركيال ارث امام ا ولسن اد نه روفر و ثيمرحلا ىف تيشسا رص ىلع س ازا بأم نإ
 فسرولا ([الا ,نعاكر رواندا ةريطم اهيان'اروجارف رمان ةداب رز هيفو |رصتخح عار يطمح ملي نبا رز عمن ينم نيو لاو سيئرتلل ني كولا
 عشر ورعد عاجلا فاكر يكد ع كد ةؤرص ىلا مالا ب د رامث لا باتل نم بارل "الم فيكم اءال اىررو تلازم بارك نم عطتاوم دبس

 2مل واطول هلق عسانلا نمانلعت بد ارنع ىحي نوما لا نع نك ىلإ نع ناصح ا رشم ى عقد ملا رمشماو نعلق هل !مرط ريفر سيلتا
 اهب ا نارمالئنا نيت | م الهم ىف قيس ضاؤنلا لاذ ازد شاه رورسالا نب ىحل :لدسا دام تدل كردحلا بنتك نيد اكو الاد
 (رخسمت الا نيغصلا الغ ىف ربل يفرط نم سطل | لبق عرج ىلا روحنا ىل ما الا ل كر لمدقم نم ككسم ف ل ان ناكرعاداشسال) كلس ف سب

 م ىيبشيسخيالام باب ف ترمس طرطولا بابؤزو سم ١ سبب يلا: ة ف" ني ةصومل ابارك بلا نيس بام
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 جيِصِب ملسو ءلاوثيلع هللا ىصدتلا لوسد نكت
 ت اف ءام بيضي “الوم انف ليللا لو اكمل نم

 © هو 99 ة هوفر

 لثسل او داع ليلا رخام ظقيناس ١

شام نعي اروسالا ثمرم نع نسم اص وار ا شيل هلم ىف ظذاملا لا ناكتل مل نى
 ملا لوس 

 ولو ير ناصري لد دو واد لاقد عجبرينادص لاا يلد برم ميز ير
ن الارجاع اكد دا, سي طرز

ص) نع نوم لانقلاب انك ارللع 
 00 لد تركز ىو رب نا لكل اص نرب

لكم هناا لال اانا فل ئس 1
كوورسالا نب لمتراربغ فئاور 0 

افثلا ل ابو شاع نع حلولا م درك ور كلز
 ااكر

 ان“ م اسنين ناكر ابا نا ليز طيبا يص جن عارج لن ىف لبست لاما زك حالا نم اطخ كلغ نور حمل عج اوغلو

 نب كل لدن رمش على نفر لد عفا ريلولا يل نع ماحلاو ا ادلع عيزيس نا اه ع شرم يور ل

 نر لادبخ باور مري ل ر ليضلا ر انام الدلا نا ىلع لحن نصين لش كا ىلا نماملغ اذ نلا نوري اكدطرتلا لاند مهدلا لإ سعر م

ضزأ نك لبللا نم بنين اكاظؤيلبريحارزع عا نعر وس ل نو
وشلالكييلع رو را, سكر ر حصن ّئت ةرلصلل م / طر ًا

 لصقل ناو !اكرا

 ملال اور سر شناع نكي اطبع نع ليل ادبغ ل مج مارا يلو ثيريل ١ن الرخا ل نتن با عازب وزوج نايل نيرو

لاس ذرب نع ارحم نابح نب وديا واو ب رووش
 اكانلا اض ومو مث لان" بنحو مر اندصا مابا لتسلم معلا لصابلا 

 دب ثابد هيف اطلع نعل ابإ نالاولا# لئاينمت )و ا بقعتر غشا نماأسدو ىف لاثددص لا يساء اش ناز قر نياك ال لعر

سيكل رل زق ئشم ل وا وجو رتل اله زار ان ايبلررضرل | لت نإ لف
 ا الا ىلانعرركذملا ٍقلطلا نم ىراوألررواو لفل ىلا 

ي زصفلا بحاص بد ثروة ىدارر منو ناب جار نيظنفلا روضر داملا نالا ىراولا عن ايل لعمر
 و بوو اضم ن ا

الصم | /رطرلار فت تن ماب بيجار ع ان' نع اطرمللا لى ةأرر اكريلطر للا
 ربو ريح شل اى بادر لو ص اور نا ة

 / ا ليال ىر لبللا لو | نمر رت رو سلو م( نيالا طولا لو خلا بصل رث جلس )مص ارزعن ن ككل نا قطر يطر لضرب

 لغلمح نعمل اريل لمح او اولا. يب ,وطول الو لش
 نا تفرد ىرت 56 :ةغيطولا رجل خلا راط ورمل لربح ما الا لمتيطع سفن راو سبا دنا

 ير راغالاو هدعل لاسم ةفيطعملا لوثر سالب ني اشيك ابو انمزتوا لسمو لبث لعرلا ماذي ناب 1 لعلا باع سار

لمصرالفر اوبل ل اوس |و مقار براد راطع لكاابا عا اميرؤطو نقيل و طفرات عاشوا
 الان منك ع و كرو هدر

تلا يرحل م لاذ نك دهازا كارب نين رم ن اكةرابطلا ندب ميسيلع ريد «لصرمذ سل ىر ويلا لالة اكارورط نمار |
 لعاار يرق

 دبع اوبك يل او نرقانلل امك دبراصتخالا عون لصفم ا كل مند اب كوالا ابر كاممو م روصو محرما | ل ض اماإذ كلا ثم نورك

او انضم رت ن اك لبللا لر|ف ها لص اهر كل
اوار لشلا ناب ناك انو ريال لب اخ آب نح او

 ضلال ودب لوطا لصمون تش مل مئ

 مييلاو هوت <ذ امير يور اقمار طق ارز نلا مقل ثلث تايادرلا نم زو ارومو تب اوفعولا نورب ليلا ساونل عن يللا ننزل 7

 جت لد ملا سابالرل وقلب ماا ارش زارا نسب لح نر ررلا نع عب !او راس طور وقدلا بحاص نع لن مكي مالا لا
 رو ب

 "مامر ةرررمىلا نئراشملا راك, ادنع باطما نمر نع ازكو ىراشملا واو ورع نيا نر دئتسملا و اورد. نر نزع انيم شير اعا مزنلارلع نوف

اهل لاويررركلا ين رمهسلاو اور نسما نر نسور انس اوس لإ ف لإطلا
 نب مينو اشم بم يلا ىف ل ارظلا ماور عقم خلا كلا نسا نعو ت

ب يش داشساريبكلا ايلا لا رطلا و اور اع نياكيدع نر نفوس, ربل قاضيا لارطلا واررور سرين ادم نكرم
 فلن عملا ن

ردنع ريب | ىلاضيلا ىلطرطلا اورريعس تدم نذر يهض نر ار خم زوط نايف وزنه قر
 طايل | اهلقن ثسر امالاو زبد انا هد اس 

 4م نئسلار خا ىلاركةءامجلا وارد ع نب ثيرعور اما ىلاوم حرس ل كر اهلا تراي نيرامد اىردؤلاريعس ىلإ نري زلا عم ناسا

 بشل لكي نار ادادز ار نسما انا اشص ىف العجم داشسا ناضل و اور شملاو نرخ كيسرعو وحد, ى ديرتلاو ريتا وار رام يررع

 ل ل لعتتسال اوما ف اكسيل لالا بيرصلالرلوق كس !/ حك هد اسسس و تيد ناو الار نع اركب ريشي, لكأي ميري لكلا

 حاره, ل ىلا للاي" «ا الا يلح ىل ىربكلل | ضان اهلى ط#لل ,وعسصلا : رمل اكن سضرو ا نمت ار زاروا: نب لضلا ل رروطلا

 راما ىف طخ اد' لوط ثيمرص نم نك [ولاورصتخ رمق ثيل نال طخ ثار الانتر لاق وكلا رشملاع ثيررع نع باباىراملا لا

تإ لان كورلا اندص لاب ان لان ن اضرإازثل انانيع ب 0
 لإ قت ورغ اي تلق اقنرصو امنا لاكبر زبونبووسالا ثن

 ( هيب لا :ىغصل ١ لن اهلار ر لبملا لرا مامن ميسي ا لضمان سماه تلاف ل غن موي دا لصون 0 الا هن

00 كرؤلا ب رعاك يل ليل ناك لراس
 

 ل كانسا:ةقفلا بتكانعٍنير ناربلا ليشعر رآه در مال جارد هلم ون ثح زاك هعل لن تاك م
 01 : ءءء محلا ٠ لصإ

ليك ذكر يسب نادرعل وااررر وتلارون علل س لولا ىلإ هر رب نار ىنلصح اشم عرب ١
 ار 
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 مت لاناد ب لرالا ءارثلارلع نالاز اننا

 اك لوط نا شرع ىف نابارثارب زب نيروس ل

 لاما ىلغ دك دقت نكي لا لمت ار سكئ |

 اضاناكموميط سلا لص نا عشلاع نصووسالا رح اررذغ در

ر بيقع ص اان لاكر نك ىف ٠ع طلغازب ن١ نور
 او

مناف نطتتارل امم“ تيد اذ حل ةعامحا كرست ّنن
 

 و مشلاو نع اهرثفو ستىلا بيرين اربعو فيضع:
 مالك خم ايام ممر لخا | كثار يضولا
 هو الع تقل نااكو لمع كور نحر ع امس نب

 ثا هدزع ع ترن علي ذ الف قارا لعن م نمرطعوا مسيطر: لص بلا نم ايييشسرر ارئا اكيإلا نال ه رنع غيل ا تو لكل رب نوبل

 للا بنص اذا لاق نارعنبا نع خف ان نم بري ا ثمرص نه ه اررايرك نبا لزق نمور كل لو ذ الخلا مانال !ءل ن اكمل كلو: تش مو
 لوليك ان ار لز للبلاد مرق لمعلا مو يصرف لن يع ارو جو نس شضتتسآو لصمتصمر زيك ضم مايو برشيملو | لكأي نااداراد
 دبا حرصربر ٍنرط وبس نم ثلاع ثيدص را ىداهشلار زد ل ان قلت مرفت اف لو تلظدعارززعل ناك لزث ن 1 لكيت لكي
 اوماد هر اوجد ب ابك-لا نع رام الر ىل اوس ار مقل اد بسر وراطعبدل الب كلر ىف رفض خومسو حب لكاى لا تسرع صرشس لالا
 ًانألاو اطرم ا ىف ا. لكم او تاياورلا ف ظنلارب امنع لاك اطخو متو مك ررص اك ًاطخد نك اميري ل وفل ان ابجر عرعر نبا نم
 ال بانك الع هرئعو با رصل اب لع لاترد

 ل "هل رعد ةررع لإ ثيرص م زاوت لع ليو بح ومد م زملا لمت,وضولارا لم ع زاوج نا كل ا ثمرم اهب ى الاغا دل هل
 رس ا لوس ايلا رع نخر امل لبارو ادي ماس خل | ضرحمال ل[ الر اص غل اربلا ىف لاف هركر تف شح الاب اب ىف مزفتاكب نبك "ف اصم

 ملا لص نسبا ناك ثمل امامي ارسل اع نم كدر امل ةرلصملل ءوعو اضن نا لبث ماس ن ارل و ةرلصلل و / ضر ًاض وسد "لانا بج ومو انرصا ماع
 هاما يسئل انو نمد عا فل معزعلا أ سيبلد ةرلصلار ارال م انمار مسن ير تيل سيار رضولا نبال / ام لبيك لرزع نم بنحو م ايي ميريل
 اهرعروسالا نع حا ىلا نع ن ايطس زبر ط نم شاع ثيدع ارخارعل كغم ىف ىراقلالاذءن لل عي اربلا بحادص هركذ الاد انما من الط
 ارلاوثئ ف سول را ميلا بسر ' نمو الإ ىلا مق بسر ثعرلاغ ىلا نبل مثا نبرط نمو نش مالا نار لط نمو نك ىلا نبدا 1 ىل! بر ند
 اضونن ار ىقشاول رن نوزع كلون ىف يلانر ةرارملا لاصملا ذب انحل لاح نم جرجا قضوتلا ن ال اضرمت ن ارب نمسح امان نا اساب ىرنال
 انزئاب ايلا ثم د احا ىأ وابا هراصنخإى اطار لوط كيمدص نم كاوا هرصتح ارق ثييدص دا طل ثسدحل ون رلاق (ب نا لم ةرلصل
 كدر ارم#تر ةئمص ى ارح لوثر فسرل ولا ل اذأب نا لعل رم عيادبل ارران الاد اطٌوملا ل ار اذ انالطعا :دّسسملا هرب ىف انتا نيم ن ىلع لدي
 كي مرد اهب عر ىلا لاو انااا نع تاير كلو ىف لعطراطارو ثوضعولاو ) للا لبث بنما ماين ن اب ساب الناب نال اناا

 لق فالح الث ل والا ن النا ل ”نلار سابا للك رقا تروا خيجتمل ام" بن ل ًايذ'ث سول لا فلل اه نحر سنا اههترارحض :ةفيط | بايلار زي
 ( بنا 'نهفصصلا ىلع ىفارد در راحل اررللا لت لعن يدب اه نب لاق تدفع ا اكرم اظنلاو ار الا برحرل يرعا لقل ملوث اللا ني لم ا
 صولا ناو عمل رن عم ام ىا حس ارب مي ان وربع بسلا لاكن او ين نرش ال ا همع ل ىل وا هرب نا ارسم مس
 را مرال سيل خلو |
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 : افي .٠ حس يبي : ٠ 0 1 : : ظ هع

 ىعشلا نع ربا لح نا نوح --
 وكر ناد يطيكد ول ال الا راش ةمئالا سك نكي ادن قرانا ور نم الم ل ابا 5 مميش ال 1 0. 0
 اةرضرلاوا لضناا لت بر ا مزب سال نيم لن لاص ةرشلالعبلا نال هريف بح .10 ايي داس 00 ل دعو نو لس

 لا لربك رت كال ار ان در نع ع نويطرم يف اشر رن كاشنلا برذلل يرق لابل تلك نيد مب!” باب 35 2 ا | |يشارب نيف الر بايلإ ىف قورارل ا ةقباسلا ثرراهإلا يلع لري بخت لاو دوري فاك ك0 اصر يب ا 7 ْ
 | ىلع ماني انيارلعفل لاكن ونا لكم يل ارنع ميسي لد لصو /رضعز كاز كودوضعولا كرم غب 0-1 0 أ | كم كسل اضوت نام" تلو ادا ىارا ذ | نا اكن د بابلاغ ىف هانكردق كرما تول ل 0 1 5 0 مج ابعاد اضن الث اهل ؛ثيمراع اركب لاذ ثم نزل وضولا مده الزان كايا لب ” دم
 ١ لو أمل اد ار اا ذا بنجا نيو ضرلا قف امنا لير قفذ "واصل ال١ ارض و الرنج اذ اضرت ان ةرلصلاريرا لافت اضركالا ل 1 ' 2 مسيعيد لص | وسر نا سابع نبا نع عيفم رف يور رقد امهم ل يذلا قح ١ فم ران رس اراد 1 ا 01

 از يف لأنو ىرايطلا نم كب عجارف شل هريس اور نبا تيدحب دز ل لدم معا برش ادا
 ْ .اسنا كالذي س ال لات ضو نإ لستار اهيارا ماين نزال رحت بنحلا تيار تلف ةلصلا باتل كد قرم مالا لأن مانو ملول هج

 ناو دام:ءاش نا مقل مرار بيعي الو ماني يرو نم بيع سي طع زيدو لصؤمل ؛لرسر نلاكتلانرشسلاو نم انج دق صدم | /اس الاداب
 | | كوسم ييحلا لامار يرتب اهلا ىف نعت ولا ساي ل :ةملكف يحول تاع ال نكاد رابغ الو ميف دارها بابل | يا -
 اكزيرتلا هاور ام كلذ ل اوجد ا ذنب نرخ نم مطب نو برجس ا الا فسربرلا ثسبسملا نب اد ىو نب نكاد كرد ببر 0 و
 ارابملا نبارك و ريحار كلير اثنا رج :فيقعوار ثيل او ل ازر الا بع زو ثيسرول ا مشاه نعر وس الا نع نأ لبا نع شمالا نع
 دا ماب ناارار ا اذذ | بنجلل بختسلوح ا لاير عر مفعولا زب درفمم ىف وفل ا زيك و ماني نا لف ةاذسحال اضم نا بنجم بك الا وراد
 "أ هوك عر ضمت زوكل ضن لكي ن ارارا ذا بيم ا نير يعس لان ورم نب رسل اربع لع نكد لذ قرر واش طنب صرف لع نال بامان اطيب
 .(اهلارنعمرضولا بابا ىف ءاوحتا ئلمخ ارث دريس رخال لاو ىذ امج اص ١ ناك | هيدي لست لاو ىلا :نو هللا لضرب اهي ل: و نتا دي محا نك
 الا لسكيب بنك | بر مام اصلا ن ]ل١٠ اط كيس  بوتولا ىلع ب اريحا برذلا لك كرز نال ا/ارفلا زل" بيز بنجم فل
 امزح ملي ثدحلا ىدر بو لمائلا دو طولا مؤرل ارثع ًانص الري نب ا ناكر ارا اا /وضو ىكبرعلارلع ككاو ثيططقلا ارك يريد ورا لس ثم
 مانت ضناى ار لان الضر زم يري 0 ن ركن اال ًانعزتي نا لبخل كاب و لب ادد اديب نا لو 5 ولصملا و هوو اعرب بنجم. انيا) للا لام
 ًاذاقاولاق اضرب ناانيل !بحاو /ر ضرر ع لكب جا ماني نا ساب ال ىرونلار فيصل لاذ كلا لوق ركل كارز ىف قالا لاند اضن نا لب
 ماس الردس نب لل ١ لاذ اهرب ا لسع تظل نااداراازا بلم امم ال ١ عار نال ل اند تت نب نسا ل وقولي لس سمن“ لك ابنارارإ
 الر ريزتر كريب بيع نو رز بلم وك ارك او بج اري سيل ذب | للا بصير الل" لم ارعىض اون |لانز معا ة ارمارا ناك طلح رار آل تبن

 دوار مزج فل ارق تلف بج ارب ليم ريل اراد (الماورفر مولا و كالا اراازثا بييلل وصول اريج لك ال مزح نبا لاند د و
 بلر ئرتسم|و قبلا نم الكم ىفظناك) لاذ نأ يت نم ني نبا ليتم اب نا بنج كال ىلاشلار كا لان“ لر علا نبا لانو هدأت ارب ل
 | نيفطملا "نب وتسملا لعاب الا نشنو ارا ردا ىلع كرمك يلرعد ا نم كن ل ان مكرر ب احصل كك ' ترعب الد بجو ىنث شا لن مل اي لفل رب نرخ ذم
 اري ر ضئفلا برجر بج ار بيد نبا لري لع اننا هلع ليد باركسلل ارك َس ىلا خس برج بحار ئايارادا برجولا كما
 4 ملا داراا ذا بنك ا ىلع نريضولا باكيا كك” ارئولإ هيلع ب ول د بيبص نبال ل ب زفل ىلا فرحنا نب هر اش اراك كلاما قرب ىف دحوم
 معم اج ءز) باسل هركر مفتر قر ةرلصلا ىلا تم اذ | ءوضولاب تيرما اه ااه رفع لا امس ناتي ركب رجلا مدع ىلع راء رخ نبا ودب كل عل
 انهما لسد او بن اب كرد ا تبل ١ بح امم بلع اذع الا ف اصارب مالكم ح١ جس” ةبد قئاملا رشمر نما لاز ننس الارنب ىف رش رن دان
 و هبا نكئرردبازلا ىفلاربع لا لذبلادوعسم نب ةنقعم نبا ب بيس تلا نم اكلص ىلاهكاكر اكباالا نسما لاجر نم خيار اربع نب ن وكل رق هل
 اراد( | نب ةدرب ىلا "الع نر يعسر همنا ىمالس ند ادم ف سال زر نير سل ادب دربي نبش اديك رد درع ريش اد السمر
 ("ةزئالا فصل | ىلع قابلا و ر يرمز لا الجم نحر سب رلاز ىر سما و قزم هررخا لغو :لسرم تن اشلا نعي اور نا لاقي د ع امو
 لرؤلاو اسلار زذلالو نع لونا بسز اطيل دمج تنفرعا نب اريد حيبافث شل سين نك ل نار خاتما نعمل انا. ىا لاك ومد ظننا لزق شو ل
 اذامرايملةواعترار طخاحن كك ظنا نقر نعول كورارب سمنه قرش نم مل لن ف يأ هوردلا كرنك ييكاىلا رابع يو رجول ود دويل
 ِْ داعب نبا سايالاو ارث تينا مانا كلام لاما راندا ناكل يلو عملص ل ةرلصلاو هومر عياض رم ىح [اميال نا ورهإب ناك من لاوةيريلا نررملا نم اكعد
 طم لضلز ان عينص نيكل كاب نارارا ناد تلف ةولصلا ركن يك ىف لاف غيادبلاو ةولعاب نكو ران لادا وملا ل ءايرنعبسزل نو صا صول الما
 اي ونزع ل تير لان" جلل 'وضوض وبال مث تلت صيت النا لن ف بحار كك هيلا لاما وطبخ لك نيفيا نان ان تلظاللاي#

 ئ ,لماراةمو ! ضمه يري لضل نر اه زن ن | مسار لكى سر بلت لاعرار لحل لشن ل انزل تدق كأن "نا تدارا لك رضا ا

 او' نشب ىلع جسما باي رعب عمم ل! كور ارثلا ىلا و طزعو ع اجا ىل هك سم“ لم ثعسون ىو اك | تسع
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 [و قاوصلا تبحيوب لاق هن اٌبلاط ىلإ نبالع ثرعأ] >< ١ .هوةولط ١( ىع همغ,  (|وم !
 | . هم 5 ١

 ١ نم نوع د ةد اهد ل الب ل ؛ندهسر زا ريل ىل؛ نيو اصر ل زملا رجب نب أو ناوخلا يبى نب ىسرم و بّب ىلا ةيفصل , نم ير 5

 . || وي وول لانا ل او نعم نب يريح ىلاذ' ن دريل /نيرعصو ةيعمر نرطصر ينقشلا نر رع نىكر اسلاك ارسال
روس ب !لازو ةلسرمورعسم نو نغ ب ارر نا طنر اررارك و ةريرس ىلا ند تيداص لع لا ردا نب

 ل نال ملا بص كر لل د اا 

 1 : , لانو لاسمرالا هريثيل ذل نع ناكر ' ار ناار( اعرالا ان يك نباكدل ع (يصلا را او رو ورم بارع نورا

عا ل 1 كلو' ع عجر ماعرعناكو مها ةئدهلا لبا ب | نع ن اكس ا نع لذملا تر ل 14
 ١ 2” سنا لرال هس انساك لرا ل انا

 , | نم امص كلا كراع ميا هسييرج ارقي مو فال زيزعلا بف نر بكب برب م كدعش الا نبا عب رطل .انررلا لوقيام قرافن

ف ن يى بشل ا نبا ىرب نور | ىلإ نع لم نب ل ات - سالخدت ىلا كب ( راو
 :٠ || سرني ىراقلا هركد' يومدلاب ضن زن تيك داني نو

 ل لابح نبا لامر ل ب اهرالا كري ناك لا لاو تلف ماد نير شعل سم شع نب
 1 مرتو نوما ىلا داهع نس ن اك نيد اننا تال

 : ام بي زيتا نم الم د اكلم ىل ذك رطبا ةاررعابا عيب ىرالا لاينر ةفسجت بكير قد نم حي لنا ةرره ىلإ نكد ع

 : يادرلا بيلا ل بيدك لزلرملا ببياك نيران ل نال نم اائكسم لامس زنك ب لع لارطسا هور لنمو هل

 1 ديس 0 ل... د اهاس ا نلانحلا سمانا نورت املا تؤ ؛ املا نمر امل ار اصنالا تل ان لسنا بجو

 ' || هر تلاقنا ر « يال. هسلاكل لاء نم اعاص بجرم ورولا بوف لاث مناور يلف بح عرزكو لضر العر را م ار ل
 1 رجس ىلا نررععح نع !اكلص لل يلا ززذكى اهل رمشم ل | نع قارترلا مخ ى 0 0 2 : راما

 1 مي ني اهبنب ىياوش رت 0 ا را ددد صا نامت اد انمغل لو هيغل ١ لصرنل لاك دانا فأذن

 0 ا .٠" اس الاد ب ناري يردد و ل ىراهطلا لاقو وما لسفلا بحر | ميلاد هرلكلا نيركل!بحو ام اول تار د رم

 : امتنع يشمل ازرار رورو[ بسكال تبي يشدو دوسان ناب ايلا فس
 1 ا اع اع ف 0 مدد الز اطؤئو ه رعب بالا ىلاوخ لا ىازلو لانا نضوطولا لولو جالالا ىلا عجرم شو رتل

 ||[ تاس بدير لزم لها لازن ارحل بحول يع نورك ا .نيجالا ملا جر ف لولا انزل بحر امد نخل ادا
 ل ا كالا بث لن ما لزنل اهلك ل مولانا لوالاعدزلا نافع بو لزرخ لوا لن | ترحل بح 1
 0 اه وست قنا تيلي الار ىلا نكسر يضل ب اهطغ انج علف دما ليم لوا لز انيلا لحلو ,ر || لسخل رع لولاك ن وكئالاهن ان زول لإ ننال اون .كيلا قرر 00 1

 « |( اك 2 نارص لول لس 1! اقل مب رص اكواب اهجار عصف د ثيرياو ةرل و ىلد الل امطعد تالا مرتو ل اصح

رتا لاط ل حرصا (الكلا لن وسر مفسر رفد ند انا ءانسلا ل !عجرم تنتاك نول الا لان الاى ناعما
 7 امل روما بحر ساد الا نماك

 : |امبام# ةمعلا بجرلو مو لري منار لغارلا هجرت ىف وحك | لاخر اب ىف الإ جوز امل ارللكر لدالا دزلاانقلط ئنلا ثالثلا قالطلا هزيم

 ') ب ل ١ بدديالو يار املي ادكابجول ال كروركنر يظن تنم ةرلملا ناز قطر نعمل هفتسم لولاه را ناو الط

 ْ سيق نتا «طولاكاةرلكا كار نوح ار نخل دلال لاقرحلا حرصت رطل يدر ند ب انا لعت يف لزم لس نوم لكم بهتب

 / ل ند ام نبا لامن دحا كلذ طر نما كراك ال كايتو ثريا تمحرلار لو ال العر تانبلا تمرح نلاصصحالاو للا ياكل

س ل ني: ولك اره رياك اصحالاو لور لا ن الج ةرطلا در هيه اد لل ضلا بجيل ىر هاو ر اح ار ر نم
 'آ ناصحالا طرسروفل ' جا امل

 ! || ءاصن رو سطل نك رص اريدعا بزر ا ناو رركتام» لب رتاناد لوغرلا مد لعاتداصناناناصحالا نت للا ماقن | رع علا فو ىلا بر

 « || لاف (اهلازب بس اال طع انسه دعا منار يما بجي بج“ ةرلك اب نان' بجرب لوقت لذ د املا نكح ىبا متر كرم الا امن رسما

 , | تاما قزطلا طقس ىازلا مريبد وتهللك ٠ مانا بدار ادرار اصم )قفل قارصلاد عالا لع اطر اكايلع نايت إل ضل ره
 لايام ث امد جاليالارجل قلط نا لاهل تم و متو ابعد ثن الثا نالطما ص مرمي لا زن ادهم نكمل ناد جرفلاا لخرالبالطنان عاما

 | نانا ب الطمبور سيلا ليسعلا شح طر نسب ال لب انا ةرغدرجب دال جوز ثالشا لطم الا رر نم الو

 هلا ناباصاول نان ىعشرلا قالطلا ىف المج ارنب لب ث لاذ ثمح ىبا متراكرلرما ل ل ثاللا رعت نم !فكمريئاسملا بام يلام يضرب

 لاب جال الاد ملا باصا لا هعحر نمد لاثاد اقر ةرلفل ىلا د ريفشلا غتر انا طم بعل اردصا نتن تير نالطلا مهب لزب ل
 اهقغلا الطصا ىل مديل اطل دلع نلطيلال هر يعد لاب شل ل عوجرلاو ءيل تععرلا تدين لاك ا شتا لالطلا ىف لعن ايلاغ مثيلا د لوفي |

 اهلل ثول ر بكل و ايئعالا نم قلطل ار طغنيل الو نجحر تلد ايط رر اعالي اولر لحفل او | لوقل اباههحار ارز ] ىترلا نالطلا ىل غيرزلا نإ غم 4

 [ت لا نيفصلالغؤ ابار رظفليبتل رشم باك ريع امور كت قحارحاي لع, دقي الو ةطيلفلا رك هيلع تر رمت نين يل جرين[
١ 

٠ 

 كادعلا الاسم !اه عسب لزم مل وا لازما نب انخل«اقملا» جالالااك ١ سم ::كرلا سم نسدرطو باب رم هعأ| ظ
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 ( ٠

 إ
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 ىمحم ناق ءامنم اًعءاص تجوبالو علا بجو

 لزيرلوا ل زن |ل علا بجو تاناتخلإىقتلاادا
 شلح تفضح لا لوقوهو

 دعب ءل ير لاو قلك اب اهحارمريمعل ار اري ادرى ل "لهب لاو ىل نالطلاا نط رج ىف ف نبا ثمدص مهله ليدل او ( مقفل اسلا .نهفصنلا نم يقرر
 ةسرب جاليالا نلاف'ب بدتكال د رتمل ال نالطلارن نا فرجا اد ىنحا لزفر صا» امد فاك أنت اب قالطلا عرق كارب ةرطكادجا حرصنا ن لطم

 1 9 7 5 3 . 5 : 50 0 ص © #ر وو

 !!ءاه/ر ظن ريح قف نم لل يا اكملر ري ابس وإلا قاعحسسو طلغ ير الوبر

 حلا بحر ا غاولكلا لم" ناطرل نر وكملا ينحل ل او 75 اهفاط نا ةرعلا بجرب لازما عم كمل ناد حاليالا لا ةرصل | بجو لأ هأر

 نا لوف ىلعر ىعملالإ مث زئالا نم ايزل ىر نعئررا الو /اوثعلا طبخ ث طبر اهيدارماو رث امنهلا عاصر تن ابي فيك كلا اهيا ظنا عا
 ناللالا ريب ةرلك ب ةرعلا برجر نا الع لصا نيب رار ةرلملا تسبل و لازئ عم نجيم لاد م دعب نلط نا ةدعلا بجو نب ان« انا

 لامك ماقال :زلز م نم ماقملا نان انئايؤن ب حرص لكل كذ نم لريال و لطولاب ةرعلا بف بمتشوس افلا اد حيو اك يقموم ل
 بيتا د تالملا لالطلل مذ مر نالطناردب رمل ادم و منا برم ني اراها نبا ىف عرصرمالاو ميلا نم :كسس ىل دا ل نع ىلع ني

 الر مل رثث حلك سلامذ الاد لاارتالا ل لكك ار للكاو للزلا نم انكطفحا مهل انباك) انما بنك ىف حرصموم اك أضمن ومدري اطل كار لصف

 الما لاب ببصاك انمي احنا دانت ادت الي الاب املا لانس بحير ا قبر عو ننازلادبعو ىفاريطلا نار بيل لوي ماوفتسسالا زفتي بج
 و ناك لخلا بوجو مدر كنا ليسمع لانر الا نمثل اذإ لقئر ديحل ملا حاسعماذذلاسر نم عل انا لصفلا ف دنس ار

 نارملر ص هر ادن دارث الا لل نمعو نوما افنامملا لحل نعمل ىلا لب نبع راروملا ل ا امج ار برجولا سلو لم مطو طن د الس جز

 ةراك ل ١ نجوم ا لريضملا عجراومر يلع فلا بجو | نيركرظنارم ١ لضلل/ املا بجول ال منج وكما ىنحملا لائدو دعا قازرلارد اهلا نرح

 كدا زوجحبر مالا ناكر وريشم هر ازيد رثالا ئحزيفلا مل ىثصلا لهلر لضلل انيم ام ا بجوز فيل الا دزحتمو الكل لل ء املا بجول ال ىو

 ايس ِكتدصرعم لازناال ىذلا رطل ىف عاما نااوغلتم مان هر اناد' فنا نلرط نمر مجد اا راخلا ىل اعم حرش نع سعف لاتنزت الازم حرش

 امالاطلم ارسال نيام اهنا فظن ا انرانو غلا نار طلا فايا اتهالا ضخاكر مم انز, لضلا مر تال اذا وبا ذ اضاف او
 /ماكلك صر لازئ ادم قي مائل ا ونبي اا اوملا, كلون نايت كر ار مرشلا [فومو حاجا ابحر راش اند موت كلو" ىف بجيل طلخا هن بز
 داظ لرش كس لري بي طقن م البليت عل لرر ينعي ل اكرر استر نأ 7 لور اهلكار ءانضقن ا ([بصلا ل بحول 5 اراضتد

 انددابن اههم ا ناكول درب هيلع بح نعمل اهي طقس :ٍجشسمجو ىلع فلز لفن رلر ليم مناد رح ة رهاب لذ نع ن اكد رم ايبصو رج ف دلع
 نائابؤلط مح رملاىل عم ةرلخ الاع انج اهصهاجف ملا جو ذزئا زا لعردا ن اكو تين نكمل اذن ارزوعب نكل ورد ال ردص كل ف هيلع بحمل حفلا

 : ةالطم ا ىف ربع ناك تسلم كك ىف بحيم ل رطل ن هدام أمم امولو ل رالاامجررل كاز اماتاو ةرحلا |ملع تبحوو لري موا لزئارهمارلع

ما فب اظلم ١بهم لازال يلا انفصو قنا, ايشم لا هز ى ب اكن اروث اهل ىعح نحمل اذا تمل او زر اهب ىس ناين ربل
 مرد كزلا عا

 لابد ثادعالا ببي ظلغا هن بجو ثارعالاذاغا ثادعالا ع رم كلزك د كنا كلو عطنا كلذ يعور وبلا درر نم لازما

 لازم الاب بكم لازئالا دعب ناك ران نمي املا ءاهَّملاب تبجو لا »اشم الا هرب اناراز ككذ ف كرخ ةقر
 را نمي ارح اراعملال لك ا امئاو نانث

 انساب بجد ىذا يع رقع دين كلب بيم ل لن | قح اببلع مانت اولد كلر امههلعركل | ببحو ام ا نحن يقل ام انرن عاام: ارم عم اصول اطهر نا ين

 بج و اريل ىيلازمالا كك ف بلغ بجي لزما قابيل مانا مث ني اذ رار مطاط ببحوف ةنيشسجو ىلع عاجلا كك" ن كولد نين ىف
 الن ان ار اقتنالوب كك ىف ماك ١ ناكد ليي ملد عين !جارثا هلع ب ملك امري لزيز عب اص نافع ل ايسالا ه ذي ف مب ملك ١ ناكر نين نفاذ

 اب تشع همن نركيىزلا لازمالابال نم انها اهتلام رم لزماو عمم اه نه ىلع بحى زلا لضلا نركب ناك رلى عر نال ان'و رحب ني ىلا لاززإلل

 مالى ا «اعنر يما ميرو الحلا مم اعرربجر ثسرب ىلار'نفنص ىلا لزق اب و نبك ملدا لاززن اممم ن يل شل ا بحب عررجب ا ناار ان نيرا لوث

 (ةالا بادر ممل را لص ىندلا نع هرب نع هسا نب يعش ورع ةيارر ىف اك شح ا تبان د لا نان نها لت حس ارم 1ل اه ار كرالا

 )بجو همك ا ثرارأ و نانا قشلا | ز از هانا بو ل وفر 4و اطرملا ىف بح م الا ه ربت بد اكسر او ار رقع نسلق لسن ر مع ةفضترلا

 رم يناديه نير نع نابي نب ثراك | نم ب بسد نبا لام قربك نم انم كم ىفو هركرنن' لق نسا فينع إال ومر زن ملا لزم

 ل زا لغلا بجو يروم تب اغو ناب' انك ١ قتلا اذا ل ان لضل ا بيج ولا لس دا ملوي سد ١ ىلصرأيدا ل وسر نع هرج نع بس | نع بيب نب

 يدع نر نع نام نب ثيراح ايري ء نسم ل بسد درس اربع الا (ءالا ء اور ةيارلا بصن نم لكم ير كلا ثيرهلا ل از هما لزيخ لوا
 للا ببعو ةؤشح ا تباغو نائك قمل رنا لاقن لسفلا ببح ربإ لس ميسسيادرّسم ؛لضوبلا ناس ادم هرهو نمسا نع بيش نير نع

 ىلار يشيل كو اره يب هداسم اد يل ادهه لاق (ءالا فيدل فن خيم, ككرذلو بيسد نما نب نم اكحإ في ادبع ركود لزم مد لف
 (خضآلا اصل | لع ّث ايلا طسولارخ“ يف ىف |مطن ١ هاررو :نيكئام ا نح ةئردل ليد اص نئيعمل اهرررا امك ذللازبب هد رواد نابمث نب ثداكا

 العم اجر اسم ا نعل و اصزن يار ىف هس +١ رطلا ميار بلع لري تم ازغذس ١ لبس !لدالاب ربت اهبل كد ةرطأ ١ نضايبعحلا تيرم فا هع

 )م ثسول لبار ك١ هسم مل مدا لانا شمام كيمدص ىف عي اجلا ل لونج مناد لسرلع عس ناببلل ى ١ هم
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 اع نعم يهارب | نع دامح نع فيثحخوا| انربخا لاق هل ||
 اخ

 هوب 2 ١ " نك و ٍ ] عمل زمر

 لل تفي كاكا هيلع هند |ىلص وبر 1لوس سيلا نهض وجل لإ
 لسسعلا كاع شانتي نحاو ءانانم مجاو شا ضعي ووهأ| هثسغل !تاعش اند لحاو ءان| نم مجاو شا ضب ئه
 همز با بيحس نب درع نب دتفيدع ىلا نع علب نيد ادبع انندع لاك ى زل اراهصلا نري اربع ارا (ةقلاسلا ”وفصلا نم قير

 ملزم الزم لسا بجو رن :فشمملا تب و نإ: فقتل اذا لات ام الا ءامء لا بح ل1 كيسي شدا لص نبل لسا اس

 ْن ابني ثداكا يم م اناس طلغ هرج نك بان حم باريش ني ثيراع.لوث نم ثيرو اء نسم باوب ادوقع ىف عئد نا كير
اب لوفر ماوو لون هع رف لال قمرا اورق جو هب نم بيش نورك نع شدادجم نير ١

 قولا ناد حار ىثاسلاو كل

 سباب نإ اد لاك لب اد روتسس نبي اورتن باور ثسل اعد لغو ن معو اعدك ىلإ ا نع ىورضوبو مرج دريد ىلا درر ارروأالادأ | .

 باطخما ببر ئرب# اف ارث“ مل ل والا ررصلا ىل هن راح الا نلا رقاد ةباعشلا نم زر و بعل او تب "ناد رثو روس نب لبكو

 (لسلاب للا بوجو ىلع ءؤؤس ةعالا نال ان مهكر سلا نصر ميرو معو بعكن ب باو ثبب ان نار يزل جول ال نا اكنسرلوق نع عجرو

 »م لزم مناد نم اقر روت عم نما انك ا
  السسل مدمس

 لابرلا نان انا عنان نم كلاانر شارع ادوانأ نع ن اضوتت ةأرلاو لعرلا ب اباطرلا نم كلسص رج ماعالا لات لا بايلوت عل

 ربت تاربن ادعاد؛ انا نضل عملا عيل شفتو وول اض وني ناب ساب الريم لام لجسيلع را ىلص ريد ١ لوسر عز ف امج رضوي اشلاو
 لاق رعبا نم تان اندم كلا انا قرط باور لل لا بابوا نم هلم ىف ليد ما ةفيط ىلا وقم الق اور
 انئامد بنص تناك ادابر مسد اهيلسمو و الار وو لضْفبل ساب ريحت لا ان اعراا اين كلام 5 ارم ا ءوضو ضل لرلا لشن | 7

 28 نا لولده با ةارملا لس, ضف يبل اي لمعلا ناىرزاثنل  ىاو م[. ) نمش بو وم للتلا ن اك مييعُش | ص قمل | نا اعل

 امن يلع ا نع اضيل دن“ فد دال ردح (مالا حر او هر دسم ىف رسخ نب | صرخ ا ةلرط نع زا لانرجرل ول حل من وصارلا مج
 دوب لس ناكل ا ثيمرص نصار نبار نعد راثلا ىف نحنا نرجو وسخ نبا صرخ ازيك ل امو وفعلا نم فسم ىف و .التلو عج اين

 تشر عاد /انأ نم ملكميلطّمد 1 لصون اانا لسا تكا قلب كل اع شيمرع نم يبل ل صار رعاو م انا ىف سان نم ملا
 ىفاكراتلاو ادد طش سيب ثسرحل !١ مب اب! نعرلوق حس رومرص !ىرخ الان اب ب اورب اهم كو زهفاو نانا نم فسم ارو اشري
 مجال نم يم رع هن ةيعأ ىلإ يري نعدرمب يسد اديعانثلاقدمني ىلع انما ان دع الص وم الصم مز1 ب رس باب نم اتم
 هزازنل او "يكسب ىلع انعم اثم راو, انا نم ملرملعس ا ىلصرلا لوسرو انا لْسْعا ثنكت لاذ“. اء نعووس ال نغ
 ص مسيل ند ا لصد !لوسرو انا ع انا تنك ل انرتشماو نمر وسالا ركام ارب صروصمم نرخ ابفس اني ا لاف ندد امن

 ثلا اذ شل اء نعو رسال ا نك مكب ربا نئروصمم ريم نب مد يدع ان عسب بيف ار صاب ىف اشلا ع اورو دب انما نسرع او انا نم
 نأممابا نسروصنم ئرص لازن نابقس ان اذى كيال اق ىلع ورم اير ا مومو انا لمس ارث ل | مولع رسل ا لضؤرل لوس عزان ئل ار
 ةلاراكو اهشناو مو كراقبلا سرا ثسرحا و دم ادع او ء انا نع ملصريلطعريد ١ لص لا لوصرو انا لف ا تنركث ل ا ريش او نعد وس لا
 باو“ان اميري و 1 اضل | وربك ا ىف ىف رطل ا ها ير لم اب نبأ و ه رمس ريح |ءاور بلاط | رب ىلف نب ابلا فو نه نس ىزيزلاو

 [رلاذع قرا ةرمرم ىلا نكد ىواحتلاو بحت يف ىرائلا هاو رب كلاب نبا لسلا نحو ريكو ةيديشس ىلا نب ا نع هاوررّيل اربع نر اهحو نسل
 0ث 7 ل ا ىْريرتلا ه|ور "لو مو فاشله اوراثإب (1 كو ايزم مما اضيما كر اقبلا صرخ او ىر لاو عا ناو اور "للسما نحو هرشم ل

 اصر ورازبلاهادد ةرربىلإ ١ ثيرع د رعاولاراثالا لم ب اش نم ماو وم ل شنفل لل ثءرع ند ىو هلل ارثع اوم وف لس ٠) محايل
 4.٠ نباو او ررباج ثيمرع ىو رصاو/ انا نش ن ولعت با ضحل لاا ملم ادد ناك يسيل ريس لص ىنبلا نا الامر ياوزلا عج ىلا ىلف ثاقث

 ىلا نيادازرئاري رع لا رجاوزا عنو لت لش مصاص او ءانا نم نرامتغلب او ميسي سا لص را لوس ناكر صم أ
 اهني لاكن لكو "نيس ٠نيادنخاميع ىرخا يار وادم ايديا عطر عاو لانا نم مسيعيد ا لصونبلاو انا سّفعإ تنمك+ شل اء نع :يبس[ |
 ازا تنك مع ىرخا فو :نب احا ع الب ديا بث نلت انرع ىرغا ىو لب السر صاو هانا نم واهلا يع اع يور ىف و الم لاهل زنك 1

 (حس الا يفصل | ىلع اين اور ,ليق ف رخل و اول نرزفي دماو /انا نم ن الهشغي ابيع ىرشا ىف و للا ليلعسد | لص | لوسرو أ ظ

 ما ع عسضر# بابلا ف ثيرحلا نمرس أؤم اهلا اومورصاد» انا نم تاجا لاصق ةرمملاو لرلا لضم نابب ىف باباذاك اهم أ

 هص مةفيطولا مالا اور قئلا ةعوقرم ا ثيب داعالا نرسم ثلاثا عصل م ىبشسمجنب الا باب ىف ترم عس راب قسما فل |
 الار ن اكنيتلا نبا لامع عم ردن افلم ىرابلا © تيارا نم هس +٠ يضل ىلع اهطعن ون ا لير م الوعفم نكي نا لكك |
 ١ لالا نركسو هرسلو ملوا نصل حلل ٠| ار هسزرتب نقفرك بسد ندرك ثمر مح عز انتلا هد رو ادلع نب مس ّنس||

 ل قؤنذ انيسدرردقلا عنيد انك ى ولن يلب جرصة و نسل نمت اير دقلة نجا لاكش لقسلا نلا لا يا زلال لضافلا لاتاع
 ا[لرن كلو يري ال لع اكو مشل نع عباربا نر اج نإ قصص (نكرانالا ف لرصر» عاطل ار نلا ىلع شر دعا ريال قل اب قرع اهل اد در د
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 عم اربلا لسغب اساب ىرنال نخان هيو دمحم لاق اعّيمجأ|
 اهابك أليواليق تأديب لجرلا

 ف ئد لوفاق“ هل ابي رص او ميو اهم رانا نم اد لسع اهب ىرخلا لو ىل نإ ىل قل لاق ان اني ئرطا ىف و ( ةقلاسلا فشلا نم ديل
 اببصاكر خا هرم ثم ودام نكغا ران ملك ديلع م | لص سلا لوسر عزان ئ اررفل الص امم اش'ارعو نابت أهو تلاقاف عر
 ةادرلا نك ننام يوتا اهبف ن الح الو ىف عر ىل عيد ل زان هرو اباو ردا ريوس لام" عدان ل ولاد ف عد ل وفي “رد اياد ردا

 باعلاب اييضل تسير اهصرشلا ىر شل اع مبدا رياوزا ضعل نصرا الا ىف عقد ام ن١ بلر امير نمد ةريرصلا تن اثدالا ىف لوم كا
 دوادولاو مو ىراقبلا صرحا دانت صو ئزلا غرالرلا نم رمل فرج (الادنع ازكو كرب حرصت نإلا هزي ىف ل اضلا» واهلا دنع
 ”نمصاك| نع اهربجل د ةبدئاجملا ةعزنه اد ع اذنلا زا اهات لوف حلم ٠0 لع انف '“ت فرعا فل قرط نم مكرمو جان نباد ل منار

 رج ا نعل ايف مخل لوقو برغمما نم ملا و م اهلا باب ىف هركر ثمرعل اىاكن ررقلا علان ل امنع و تادرفملا نم هنو اك لو اهلا

 لبابجال ىا رتب تلك خاضلا ليدل اهبخرتو اررصم ل (رنغ الا ئعبن وجينا نو ب لضفلى زار املا نيقلامكو ا :نبملا نيسان وكسر
 ف ء١ نماعاص بجوال ر ل رد لعن ل ل لفل ناىزانبت_ل وفلل قلق ل طيرغرمو ىريجير اولا عيطنم نيرمطملار املاء ىف اكديم اههنسم | ىفملاو

 بضرإلا كا هيشاولا ف بتكو اضل (<ر رع لسخل | لد لب تكد ا داب الا ىلع ثخ ضكاز ىلع بن اكن ادارنو بابل ا لمى زلا بالا ىف لعزل
 آ م بنام لش طرفا ىف عقال دل نط دج ىلع طا اكراركو مو لعألا

 ال ٠ ب
 الا اههدصا و لكع زابباك ١ ناعز اب لزفب اف ارعاو 1 انا نه اعبجج ل الشتم ىارجاو زا لعجلو ول شفا زفر نلجس #! يجو حلم
 بال ىلع ف ارييسلا ةبيشس ام نع الفن ثرعلا حمل ان'ءانالاو ءام اب بؤ اهناو عزاذتل ١ عقم راو لاح ىو [ اهيسرماو لكث تفل وزايد
 .ايامرلا ف عقد زم مانال اى اكريال ١ ف الا هلع ةئيرفل ادام لرملا صو ين زل ؛ عملا قمن وكيد ثار ملك قب نولي اوت النفل نا سر بدس
 لع ادق اهبب# ئزاططلاو اهمءانالا نمر اهل ازا لاششغال اد املبت ةياربلا د امل رلبق رد اهم اد اهلمنو لبق فازنغالاو ريالا فانا
 طولا لازم ىريلعسلا لمس لا جاورناو ب اهصلا نعارغلا تايارر ىئاذكو اريام سنى ارك زر هل ضفل ملاوي سل ا لصد ١ لوم
 2074 نب لعد ةرمار لاح ام لا نول ان اوناك مبا عر اطار اهلا عب نم هاو أ اوخ ن ٌوضْرْي شن او ل اسرلاع نب | ثرع لبر

 و مباع د رثرصاو/ أ نم لوف لا راي زنا ةريلع ءال وسر ةريلع دال ٌرسرع او عطرم ىف اوي نوصي رف اكد امشل ار لاصرلا نا هاعم نا مق
 نضر ل اجرلا نكد انعم ن ١ لونك نع م اكح ابي رثع نيّنلا نب | باج ارد بس امال ءاسشل او لاجيرلا حراج ارعينشسا لئ ان ارزب ناك

 حمص ف رانالا فد عوب امرصم ورد قرفنم ادن عيا الا لما لاذ اهيبتدلزق نمرب اظل تالغومد نأ ونيف اشل أح م نوير د
 نام ءاشل او نورتي [ىصاو مك يان سد | لص قبل اررصل |. زرع نب ) نك عن | نع تاريخ نحر يعم ئلرط نم ثمر ارب ىف ةيبزخ نا
 اكون! لفنو مر اىملاو ثاهحو زل اب صدك م دهل ارا و ب ا( الع زن لق عراتحال ا نم ع امال ل انت ن١ باو ا لدالاو دمر راك صار راما
 كرولا انتا ذضا بد مل وق هس 1!مهردب لاب اككدعارظل و رص اول ا داثالا نم ةره او لرلا لارشغ اذارج غن ان الا ىوزنل او طرفلا م
 ةارلاريطتااد بابلا ىلا :يبكشلا ثيءداعالاءزبل نييلسملا ع امجاد اهريثرعاد انا نم قررا ص را شنأما لس حرب نضاكشم ىف
 لس لاذ: لكك مظو ا ب تال را وسم الخل ارسم [ريحو ”ةفص ىلا تلايدنع د انرنعزئاصوبت اراضي لعرلا طن ا او اضم ا عامجج ال ابرث ان لعرلا لفن
 ل مشب عر زوال ا رعشسا و /ءام اب ثدغ ارا اهب اى او وار و لمع ناد يح ا بسر ب ةاوراولا ئبكتلا ثبب راصالن كل ف مارال انباصا
 ارهضن ع اركب رسما نريعسو لحنا نرخ ىو روانسص دكر يل اص ررجا نعاكو رد اىرصبلا نسكو سرس نسل ادبع نعارب ىررر ارلضن

 لخلل, ناو هرحاص ل ضف لعتسيم |سرعاد لكو رجا ورنا عم ملبيميلعريد ا لصور ىف :يكشلا ثيو اعال ٠١ زل يب امج الان دانا و اقلطم
 ثرصرترمزنلا لام نت( بايصاو كاش و ىرئلادورارولا هاور صاوزا ضخ/ل صقل لش م مهلك مل | ىلص ءاعآلا ثيرك ا 1 كتضركو

 واىر الام ثثثسرحلا ا رؤوضص يرضي! برص | زع بج اب رايلطلا باج اندر ب | ثيرعو بر ىب اب/اجىزلا ثمر اا اد خر“
 فظن اك |لائوم/ل ضم ل ار بارنخسمالل ىبتلا نا ثل ال | لمسار ايم طق اشم اربد اهب اضغا لضع نع يبا رامملا نا ىف اننا هرم
 مبلغ دق ثمره ازرو مو نع لاربع نب ام كج زك دمع ناي ا كرير ىلا نمرذنملا نبا دايك ايلرزغل اولا لق ىف ىرابلا ع نم و
 اررع نب نم تشو ىرالنم اهب ثالكل ١ تبت ارق ان ظلال و سكتل ١ نرد لرلا ل شفا م لادوضوئاوجال قالا اشيلا ىروتلا لك
 عاب نود ق اهنا اباولاف متل ظن وظن ىف تدي” زفب هس ىف جلا ميل صر ثعاد معا اضم اص تناكاذ ا اهئ ارييقم نمل عا اى ازدالاو ىبحا
 خرم عن تفرع الكع اجلا طيفلب ىوزملا حرصر قد فيك نذاف ا لغمصو ال طشل ارو تلقا عامج الاد فتان ررغلا كر (قاعلاازب
 عاصالاب حرض يلا مللرتكا ةصورشم رك رئاطند مايل اهب لش فر خآلا ناش لعنجس ين نرصاو ل ناجالاد غن م
 نيل قنا نري ناب لوفاد نجا ندد قافتالاب اقم, لوفي فيك بيد اانا عام أ مة لما ناس ا
 انو روضولا كلزلدرعاو /انا نم ة رماد لصرلا لتس زارجرين ةرهلا ننس ىف دم الا 0 حا نكادىن الدال 0

 ( يسآلا فمش ىلع ابيار ر ليلا لشن نا ىيس ناك ]غرر هلال 2 لك 2 تراسل ل نفل وذ ىو ناك جدر وب ىلإ نع سيشمل ٠ نبارك تدق ن امارات لامعتس/ لب رل زيال تلض ا راما تداغاذايتايف ادا /مرلا بيسو لمد ادام ةررملا تدغاوسر رب ادنعزماف سطلااو للا لطشة يد
 ْ ” اش تاياورلا جس ورو ليصفتلازب عسع:«رعاود نان ةؤطاد لسلة
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 مولا لوس ب رد تلف لان ميلف يافة طسملاو روارلا كسدحل اسم باو تلقا دعاد انا نم ة رم اد ( ةقبلاسلا”و فلام يب
 را يوم باولو ثيدك اطلس اس طارح” مل ثول ار ”ةزرعملا ىل ىلإ طلال اثث ثا أرد مد لعرا ل شعل ْن يهيم 1

 1 لو اهم دارنا ف ةرماط'بابلا ثمواعا ناز رب ثلحئازثا اهب ايرث نحل كا تس لاقرب د ارم علما ارعم غنا ىرعبلا ناو ”ووسو بيرم يسكو ارا نرلسصو ةلمملا ع ىلاودلا سوترس يريد ادهع نع عندك ار !لثسم فلا للا ل اومو لف هلع
 اموامالارإك اد. متريجذ "شوج ل | (اد لس مارش ايو سمسم او رد ايو لعد تدل لماع نب مرن دب اجعل لم واج ع راوملا همب تدظارتا ا نتا :يطصشلا نم قرع نع عين نك لاز'ن ضم لك زارت كد نامل لضفب تلا عم ىف قدرا لا ثيواعالا نما نك
 دال ياس ١ باص اصر ارررع ليلك | ثبرع ااززاوبا ل نو ببت ثيرعد علا ف ئراففلاورعنب مشبع نب | نأ ل
 كاهل ض رونو ب نارا وا ور ثمارث نب |ىلادر يِدْصُن و اوح ١ نْْلا لاقن ا ورنلا بغار (ةم راهن ارك در دن احيا
 هاكم ىف قبس ا لاز طيس مان اخ |قفل | ىر ويلا لوثاضلا ازمير ريد 5 طري سل عر ثوبا لامع ال لطم ا) كلن عل ل
 نايا انعخ'ا ابا نا ىلإ لع طك او علل ث ثيحر ايو نيورع باور ل ندد دزنل موته | نكمل سصرئاذ ةنويشييرص اا( ةرعلا نا
 انور ملص يطرد ١ لص يلا ن اطاغلب ن اهب شما مرش فحل ثلورئو طل اضع اهب دار ل و ور الب ىرتنا نط ند رودقو سدا
 70 لم ىثلا بحار نفل لاذ را نفاع ندير ض ىل [شل او وا ولا صرتااءاضيلا عب | ورع و دانا نم ن المصل
 فشلا نم فم نر يقلد ا ىت اننا حرصرتور ضن ل ىلامعلا مها نال ةوودرم لسيما ؤعموف نا قيما وعود يأ تكلم لع ا نبأ فق مب تاقنل احر احيمج اف تخيلو خررلل لفن عرلا سس نار صم لضفب قلل تفل نا ميرسى د ١ لود كب لاق نس نيد
 د واو نا محبا اكوعدر عا مقا ث يدحلا لب حزلطصال فلاتر كازو :نرعمل ا بانك للزب صول ب هرزع عطش ارب نارنم مكب اولا :دئاشلا ثيداعالا ريفلامم الولدلوالذاو هرنع لس اب حرص رج لسعد اللا كلور عل قمتم لوث نا كرب جاجتالا ند الئ ان يد اي 9 ا اك رز«, تونا هم رز | ء/* يش“ هوو ىلعصلا معسل عل ندا ندوكف لسا عمل ب لسسمرعجمل تلق نا متلابج مطل لور ملك ب اهصلا نإ لصتوم لب لسمو اب لش
 نمو وردد ٌداوول ا هيبا ماب حرصرقر”دقثو مد ىووال ا رس اديع نيران ا ةرودرمطيجضرمو ىودالا ميزي اب نلاديع يديمك نري اد
 ارقد ىطفيابل اظل نم لمت او تب الحريم سيل املا لاقن ل تلفن زم ليفي يد | ضال ايف دلّ ايرث تلفن فج تينج ام تنبج) لاو“ ثوم نعل ابع نبب | ثيمدع نم اهم يعد ةييزجن باد ىزيرتلاك سر قائرارلاو نثسلا باعص ارصرشا زارا ثيداعا
 ثيد امال ان اريحا لوقو مدع حبلا ذحئانلم نمل الوعر يعش هو اور نكن يؤلم لبطل ن اك ال م رلع نك يدا برت نبك 16
 ١ ويطل ناري فرطاقناو لايعتسمالا وماكدنع ىلا اش ثمرملا خشم و عار ارم اد ةلدالا ني عت يرننتلا لضوتلاليو اىلاطملا ب ظ كليو داما نم يبا ىلع زاوب او ءاضغالا نه طم امنا لع ىبملا ثيمواعا لبكن راب نكطدمو عج ار ذعت دنقلا راعي اما نرطضم نرطلا نس
 1 اهيا لعرلا لم ل طانلاو ىواجما عصام ازكمعارر ن تسال اذ "يدر شلع م ليد راومشل اعط ىف اطشاو بلال ميس :
 || نوم نقف زا اننا بسن نا كلر لكي و ثرداعاا لور ضن انا دي انا ص رز ضل عىل كريو ايلا ىرخا عطاوم ف سانا لابن او دبر شسلا تمرد دز اف تدصتو ل دل هزيل لشن ئروسونلا ناكل ىنعشمو نزين هعلا لبس رغدولا نأ ٌيشلاو ابلاغ اولا ثالع نإ بان. ترن ليلا را رم هذا د اهراس وتم. لحل صحت طول | نم وفل لان ف ولا ن الحب ندب ناك او اضل | نمعبطسل عمل طعون دوني |
 ود لا | ف عيشسشع نم تو لت اهذج تير اند ام ةالععلا بانك ل اثؤما ةفيطل لرثمل ف لس (١ 0 2 - هم هد نيد من رع هءث1 107 2 ل ل م1 أل صا ةدسلوإ كوز يم ردا 3م ال ضفبل ٌرضِوْل ارت امن سدد ارب لو ىف اسك حلا لع نم لسغلاو /و طول اذ ارجو[ ث اال نم رح انما
 : 041م نم لضخ تاضوتو )اي نم تيرم اشم ام فارما تييادذ تلئانم [انغالا عاطنةيسالام اذ نال لاق تلثال لاند ان
 ا قره تي(را تا مث ناين ًاضوقو ا نم برئاكذلا اكول فلك تلقرماطا اما اللاق ( تلق زميرلناتنب اما
 ا 2 - وو لصد ردا واراد تر اومو يم رقم ف رسوما تدع هب تدي ا قرا ليل لس ل تدع 2“ | سو حومة ب ارم تلا ذرعا( واختي ذ ا هداضدع ألف ' || نإ طبل كاد جراما فلات راما ور نم كلم ىف ناب اع نب ١ ل انحاز يك رذع يري ف ناكل او هازارد يدي ل نكي نا لاق ثري ١. | |ءالا كل ليش ل ردسفل نإ لبث أل ىف اسري راف لمن ناداراابطط تنبأ ا تلقح لابن ا كلك تل ب اضت الد نت بر أ ىزطالري ف نان ار فكزي سار ظريف نك نال دم برو ااملا كلذ طي للان الداب هيل
 ظ الا ع لوقس د الاغناوكربال تدر عرس اد تسال اأن معلا لئن ا وعد نا يند ( تنوع اكل ا #6 طلو رت سيو علف ل | نار فل امصدمد ( ل ومو تلف اهيا لداندشع ياك هرمي ال ْ: ارد |ذرب حبو سسر محا كو دامو تيار لظلم يوب نايس اايعيبلا ١ هو يسوي ال نا ينل صنم ااا ندب . ىلا لاقت رث راسم ار ىلا تالق لمست ملول سلا لص قنا يف ءلضن ابي تلصشل ظ ؤح عرم حرا نا تلاوة زربيس ناتو اا .لو ةلكسملارلؤ امرعل هايل و عل وم يعي ع 4 امبالا | |( داب مي ال  ..اكمل ]و اررعل وايل لصفوف راوبلاررو حرشسسراكالارزع ىف لاق رلا,ريث ل ضب
 ال تماس دي اة انا عرق شا نا نك
 (ةيتالا مؤلم قابلا ور ةيزللا معدن ارا فيس لان 1 ملام يراه فاسو ىلا داك ا دسم والا فيل كلا اب رجب ريالا ليدل تبن! دك مدن نا ذأ أ || وف اغلا سرب تنرعرت تدر نالوا تاء امس م اهلل ناد ان ل ورك مدع ناكولدرئاولا

 و روميو روس عا
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 ريتا داش رقد نافل ةادإم بادب رمز لاو يا نك اال ةاار نو
 ل يرتلا ماركدذاربلا مدع لوقا عار بث بلطم رم سبل ديو لب ادع نب ارك رهدظدذ 2ك اذب نا قث ؤ ارم اب / 4 )ع ابا ىف دوك اللا ةاعارم نكمل فار ةرملا اكن اننوررجا نعازب نر لغو مارب تدل ىرلا راما نع لبررحا بسر ىف قالطالا لل سي نإ نا تاردن لو ا هاجس
 رتب اركلا نم مرغلا بنك ىف امن ل دانا نضرب فر رو اهل نبل يدانتملا نع دي اورلا ىلا جانت بوزان يم ارامي د الرق
 | ب انكلا معو رنعو ب ارمصلا ملا( اعلموا بيم ا بحاص لوك ل رقلاثال ادب ثو منان ل دالا ن اا

 تكة ورها نا يسطر عصونبلا جرو دلع نعر سي نب نايس ع ع اانيص كلا اراض اجتسما باب هوما لرحلا» ألا بابلو ل
 نتن اكل ١ مايالاد ىلاظارظنل لان ليسياض ريم لص يد لوسر سمايل تنس انوع سا ىرسلا لو ديال مدا نأ
 لان ل صتشن بوي ئاسشل مل تغتلث للون تفلح از ارثل انك ردت ةرلصلا كررت اه اص !اكذل  اهبايس نا ليم ا نع
 نتراطع نيرا لوم با بكام رجا ويصب لوقو مداد لاس ناار رخألا تقلا ل لص و ةولصالكت ذو اضن هذ نادي
 ةرلصرمل انؤترإو ىلا رف نمل تنخر يعس لن: لست فيك اهنملا نعل ايل بيلا نيديعس ىلا السرام 1 نيب زو مح ان ناقعقلا

 ةرلصلا عير امي ارثا مايد اهنا ىح صنت ةرلص لك (ضونم معاها مايا تشم از لمشغل بدت, ترف. مهلا اهل ا
 ممر قلت ىلا لوثر مو ثدلا كرت تمار ارخالا تئرلا لري قت صتو نرلص تو لكل تاضوأ م ارماو الع تدين ١ تطعم |زناز
 وصال رجل اض ون أرص او المشع الا لمسفل ن | :نضاسملا ىلع سيل ىلا قربا نع ورع نب ماسبب اير ا لنا ابرج اني ارش نم مالو يلا

 عطقنار زهر تفل ) نينلصلا نيب عججير ا ةراص لكل ردت م نيك اول د اىتسملا لسع كح ناب ل باب ارب كا لم لرق كس اما
 قون نا دارك ىف قمل ءرذ نم ميلا نإ بدزداهتسسمال | :نغلل 1 لم ) لام" ب ابل ل ل اياك ةولص لكدنع اضن حضاحتملا د رصار الش هضم
 0 : لكطص ف ىرونلا ل ان هرعت نود مترلا لدا ىف مدلا نه ليست زلا مزع و :نجبلا لالا رساو ليلا نيعلاب لا اعلا رز لال نيل ارم

 لقا ىف قلما مار ام:ننضاتسمل اب احصل اند ثار ف مدلا نل ايدج هنض اىتتسأل اد رش رم كيطم ىف يتلا ل انو مصرس نم كبل و
 ةيمإلا نمحلاب لاول ال لاقت نوم نم حرر ناو نع  ةرلا رف نه مهلا ل ايرتب ىمد طلسم ىف لاقد ماي رشح نمرثكا كدا ماي | الم
 قرم زالا ىلاثمدلاك سنه ليبيل رش و اعلا تض اع لاقل لأس اذ ىراولا ضام لاليس خللا ىف ضيا ورصا جب لاذلاد
 تبالي 8رملا ريع مترلارعت نم جرزججومو ايدل دجل ةرلا مت ميخري نم وطعم تاو اف قل مد نيج ليلا قلل مانع ابرد اكدررإاو
 روج قو ةنيئس افلا ؟ر وهما ”ئييعفلا دلل ا ير /امالب ننام ىئاضيح اضاحنو اصيح عمت رمل تضام لاعب انسلارل طش يحبو مصور
 و رصار حكت ضو تلك“, تكرعو تسطو كلسروو تضطصحتو تصاعد ئحك اهلك امد صاعو م اجو ص امو ءاننإب نمت اموزرفلا نع

 اثألا لاو رعو عب ابن | نم اكسل ىف رك لائريجد وف علم لري رونل او ٌجْفل رو ئيحلا ىقاركت ص ام ئعكت رصعار تررلا مهند از
 ةزرلصلا عر :نض اسما ىف لان“ باس اربع با نعت نيرييعس نمد امج لح :فيفطول امانا سولو لا ( فكر شسمه ر لامتلاك نيم اظلم ىو

 م اصور يفد ةادصل ![مرصلا عما :ةضاوخسللا حس راو ثيكى ادن

 عدا 1 8 : 1112220 1 2252 2 1 225 24
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 . | ثررع | جملانازلو لاننا متر ربو فصول ىف او ينط ىلا بهي ذملد امد بابل ل قوراولا بكا ثير اعالل فل ا بِلا

 مس وا سم ناس م هيو تف

 دسم .مدنِيب سمس ١



 سم

|”« 

 وات كذا قدح رهان احتسملا ف لاق
 مشيردعلا تاصرمش "*ردبظلا تلصو تلستغا

 ,شنالك لرل“ - قرع كلذ نا مسمر ثد ايل دا رس إلا تو( ةقبالا رفعت نم
 اي ٠ لتر شنغن نا مييلطز يد لصؤيم ٠ لوسر |رماانا فاشل ل

 طا ىن أهلا (|ل رب اهل عار كلر مب ترما ري اهرطنن اكايلسم هت
 | تيم ما نع ارو ءا ماو السم أ ىواهلا لازاو ه١ برام منار أبصر امو

 ا بلا مجمل ان نشرح» كسر يلد جو ناو ثم ل اياد

 1 صا ةاسيك ١ العلا
 0س هل ملا ا

ديلا لاسر اود ليصل ومر سيق ث بن طا ثيرع وامس ثمرم
 

 0 ٠ لالا ل (هرمار لا رب ا رو كيدصل لاذ ل

 1 رقد طلغومر دة رشم نع لصاابل سيل اكو ثلا لا ةرغلا لبنا اد ىف ارش بثكو انت

 و ير اا اس قادما لسا يطا مدر ةريختنا روان
 ياسو رسم د (دلا اولا اذعا لع مر ارم قزم ى بس ع اولا, نعرخ؟عنوأد ىو انفلا صالخ ف اطعم اراك: رول

 فيد سبا جل بلال علا لا رثع اعل: رئبم الع اهنععلر قر اشم ا ىلع اعل رجلا عيل ومكث سد اعالا

ث اها ىلع لري مافن لحل ريل لغسل ني الصلا عجشسدعو ةراشمل | ىلع لا
 مرتد لس: لجل رصملا ىف ل اذن مرام ت

 10 "لس" نا ميلث بياكل ال امن" 2060 ضم ' ميو وص لكن لتنغأ انا لاق نع بنر كبح خم واحلا لات لا تلم

 ةرخآلا مق اهل الارث نثمب اهيلصمت ارو ا الثعو اشهلار بيلا لف ان ل فعلوا خا قلاب لت ع ار السكر علا

اد با نبا انيرعاب لد كلذ قاوم "ثو |اسع حم ارشنتو "مهلا رت ا ل تاع
 نايا فكرابلل نب اسر اتواج نر لانو ء

 نص نيس“ اننا ملص يلع ديد لص ىنبلا تلأس تلا ص تن بنز لادن مان ينازل نان

 لم لئششل» هاشعلا لج د برغم ارث فر صن لاشفت رصدت |لجتند رسل اخ وب و لا ما ارتمرث ماي سسك ناوي

 اول ار“ السم ى لا ("ه دفيسل ب لا تب ان ثيدعو هذ يتسم ةؤدا ةععق ريش كثب رم جرا م داريفلل لل

برم ١ عجت رع | هلي صعل طرب فلل عت ارك كراكو هيلع ثلا لص شما لوسر نع تيمور د ران ا زرت
 ”اراعل ار 

 زب نا لع لريامى ءردق ال ةولصلكأ لفل رهالاركو :اث ىلا لوألار اال نم ف وادب زمان ازمير عاو لضل عيضل ارنا و رعزو

اقنا نبنرادبع نع نطل نيد انثلاثجول نش لان نإ ٠نباانث اركز كلذل يان
 ك, ؛ اسما تلا شمع نع هبا نع م 

ا ما تال | دبجاملل قواص لكرذع لذا ا( ره لام ياعيد اصر يد وسر ار تضيع نب يب لب انام
 نع عنن

نرعار لش لاش, بزل صر ل لعل رول
 لو ءالارا لا فكذلك مك از ناو لذ لزناوا

 ةولرب ها ال

 لعل نئزللا رانا ار يلا هع جرمان دع ) ساب نب اد هلع نعاضنا كلو ؟ئورر قاولاثد لولا دامثآلاب لوقلا نمةل را هب لوقلاراصن

 ماا مايا ةدلصلا ةرلصما ع اولا نورد فلو ىف مل امد رانأألا د هال 1مل بين لاو مالا وب لامار نك ع

 نازك ازجض لوقا لاما: ىدكنح لفل بجو ىلا والا ثا ءاعالا تمالك بلل الورد دا واصل ٠ ةراص لكل يو ونمو لشنفل

 لوقي ن لاقل ككزل فوض لو ءزاار شالا ناك الإ نم لعل ار لوقل ا لو الا ناو نين المل | نإ للا بوج و ىلع لنا تنال

 قر و راض لك قع لوزعإلاو هرايداو عا ع اليو د نضرارلا لنا مك | امين ىلا ثم داعال ب ضرس اطل نان اراثثلا نا

 قف تدرك نإ يلع سا ىلض لي سلا يم لمعلا ب حر :ثوع لع لدي ه ٠ مخ ث اك د اور اكزلا ْءَلَت ثيررع

 ةلامالار فمن اج مريع م لص درر الاد برجر فل سيم فلم نا لد يرث تيت هريس 1 ارك كنا

وق اذكر هبرمالا نااار تنك بي ادلا ناش سيلا نا | دامتسع ادام قد اهنوت ىلع
 الملىلغ ايار نبال يمال! بج اومرل

 واحب دونصولا امال ر كلو ىلع ثيسوث لا بحار بح او لن | لن ميدي عم او نيا ادصم | نم لن !امهن برحولل سيئ مالا ن الث

 نك ةيلضم الار باهي اان رماد تيا راد رن لاثاب برجولا تب يللا لفل الصلاه لشي بدة لأ

 لوشلارب ىرر_ قر دع لمنال نار ةرلص لك فاز تيرث نالاث اهي ]مالا لبشل نب كمرم ىف نس نم ا" رقم لدار مولا لاز

اادن تاممللا نع اضم ا [هع ار وار ل | ىث يك لروح اراب ب اروع نير نيس ُش
 سفلي نتصل عجل ل ةراشااىلا نير مالا بج 

 ا ىشاسر (مالانا ثدحلا يل هروب لزب نم اكلم ف يل لعل انزل كراغنا لع جرب وما قولت لشن از "ارث الارمالاو

 1كم نيالص لك غلا ثا ولع لح نخل لو الإ هلا نال ! درا ووار اد تالمر رمش الئ غلا ىلا املا ةرم

مد رت از اذ اين 857 حس البر يتلا تنالاك ١ نسم رب بنتا ١ انين نأ برت ىا هع
 دعب اك ! اهي لص تو لضوو ا

 1 أنو لوا اك هىل ا” مب انو وصولا

 و قدي رمال ثسرص ثسواعا سالم اشم نا | لا ل مار هلع

 ا
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 | ىا تح ةولضلا ثيك ظ

 مالو يخبل انكر خلنا
 نكحلو |اهب ل اناا ليتم لاق غارشت قح 1

 ٠ ًاضوت:اهنارخألا ثيب كحاب نا
 مع

 ران ضان الو رانثالاىل اهميف ىو اهلا طن اها لاك اطر نمرغن ىلإ رمال لاقلوت هل
 7 اهب نب | نع ةدعن :ماسَر م ”هثيمدح ولا امن ا وب اانيث اثبت انرصو ح:قيبطولا ابان انى

 0 ملا سرا لوس 0 الا تلا موي اس
 لان الص لك 0 ايل ها وجال ءاو

 ا ادا ذل ايام وقعلا ف

27 

 هس نع قو نا

 ل 3 ! اح نءادضر مام ةنواوم ىلار ةربع ةياو د ناك ل هوك رولا انكر الا صر

 ا 00 داعم ىلا نم را يدل دود ةزلص للم ينعون لضفاب ترم
 او هارر كلذ]ر خلص + د نب لانا ماش نهاية ركد فر ماين طولا دلو هر 1 تل عرارح ١ لص عل قرح عا اد ذعو تنل كلذ /ىح ٌةراص لكل نر مقرا لانو لان" نام م 5200

 ٠ ايل ر ب ةدل# لك ئضوتر مو و رسم كيب ل
 ١ قرط نم يب رن لع, ملا ب نط ب نيرا ثيدعفم مهمل ملا ايم ف لاو ما تبث ةقث ماشب لواحد دش ماكر

 اهلا صرغا ةناوعولا دن هادر لب ماش نعد امص درا ذل د اي درط م اال سايق

ا نموا دقو نعال لس ناسا وأرد
 لاسر ةيطولي

مه ىلإ ه ةءدبعد علو رطل نمر وكم كر لاصرت ٠ اشم نع ةذيع ل ن
 رع ت1 اف داش نع درو ا

 ب ب ف قتلا صرخ ذ رطل اصلا مالا رز
 نب اش نبا نع ورك نري ثدع نو ريب تناكأر ا

 م اشم ف اهسالرظؤحر تعش ان اكن اكد كك وره الري ز واجن الغ نرى ا شدد

 مد ننس ميلا لسكس اب ألا( انشا ثلاث الئنعا ينو فلا نم ناله ل ظضاكلا لاثثو اس

 7 ر ١ ١ ١ رد دولا 0

 امان 0 ظ
لص لكل كسول د شرع ةيداعمولا لاث ىلا 0

 يح ة ر
 ر ١

اها اديس ناجم ريو .د تبرع ضم ار نبا د هوو 0
 هم نر

 ١
 دارلا

ظل ةورعنبا م اشم نعوركسلا نإ قط نم لص اى© م يثد ث درع نع كرس
 برم نم رارل | ن أررو ةراص توفر سمان 

 ناب نيو كر ال و لس عندا

 3 : 2 اد مم بيبو وعول يو همر و حز نيد ارجو نع
 اسم ىض ثع 7 اأو ررو ياس امنا ع,

 شاد يب ا و نمي 310
 م يدعو بيد نب! كيد لشاب

ملا كمل أ |مد داث بيموت ار "ان لان شإ معو راو نب نا اهلس نع ىلع ن
 رمايه فسد لا وسد نال ثياب ىف لعب نوت 

نب دارج سيمر نفيد ىلا ثءدع يد“ | ةرصر وطول اوم ولولا كلذ لش اب |إب اهرما عم روطول ب
 نو ذب ةدرع نب سب ف مدن مث لك 

 اهرطض تس لا ف نسون با ةضايتسمل يف يسيرا لم ريل لور نع ةياورلا مص انك ذاب تبرم ثراحلا نورتو ثببللار للا

 الالم دال لس | مينو ا اهم لاعلاز نك [ لع ايما بش ل ناار لا ثيدص و ا ةرلص لكن

ينعولا فلا امرا نم سما هلمسم و زبر ماربا فلام يا ظن اما ل لون هلع |! صاريصك ال
 ردر نا مامر ةف

 الاكلظ برو مذ نود يدي هيت 1 لوف وكرم اكيال نما نا رقي نمور هز لس لئاسم عب را تم

 ل كيس لو هل ٠١ (رافساد يف بتكل اط نعي
 271 اص د لور لستر اه” ة شمل اد نع 4 / م ننس

انساو نابح نياداونر ةلص كرم اضم م العار الشمل شل ماهيارقا مايا ةرلصلا عدن ل اهل نط اهتم ا نع يري
 فر مودصا حير 

 اهلا نا ىلا ني! طبسرك ف ةرلص لكت قل ًاض زم ضامتسملا ثد ااو يدق قف نم اهو ىف نقحلا لا لاهل اززكن كيس

 نط اذل لانمي دعرثدا لصوبلا نإ شاع نعي نع ةدرع نب شيم نع ةفينعوب) ىور واول تنم حرش فو ع واردة!

 0 5 د ميدعل ٌيداعمولا لا

ك يداوم ىلا : ار
بالا ثيعرم شر

 و رث 

 كراك ل اندوما ور .انساو نابح با و اور القنم نئسار ع 0002

 ب نموا تنم طاف ثسرص طفلا عجل ىف ىررر مل ل م ارنب ١ لاق لضعم لصال | ري هركر ةولص لك ذو ضو لشمبالا كنب
 (ييالا ”ىفصتلا ىلع ايلا را ةراصلا فن نايل والا نالخه رع ليل هدا ةرلص لما شلح انادلل,ةرلص لتقرأ

 نإ نا نم ك١ هم ار انت هلى اوعل ور انه وو كا حس ١ ” بوم ا# لص تن ئاوس ٠ اينركراكا تع

 ١س بابا أ لت
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 | رولا
 ظ 7 وسد ماما زرفام

 1[ ناو ارز نيل

 1 اسشلاو ]ور كار يراعمولا رم

| نيوامتو 'ةفيبصول ١ ماشي نع كل ىلع نفت ان تنثدما ىركسا ةزعإ ١ ثءرع نم نأبح ىباو ”ئاوع با ثسرع نم
 | 

 |[ اانا برص نيد الم "ئيص ىل |) "قاوم لك ل انت شد |



 راسم ع

- - 9 

 ب 0 - كو م ممل هدهد دسوعمموم نووصوم دو + اهدهمصمعم

 ا رسما "ملوق لدالا نش دينو ىف نرعل او عرشلا نال ىف اهلاعتسسا عار( ةقلارلا وفحص نم ير
 دمي هدي 1 /ةولهل لي ا | نمو لصملل يصل ا يلوا صراميا ميسي سال صر ولد سوى

 رز عارتكا ةلسو 1 رم”. داطسو الإ ل لإ طناىررروما يلع اراريث ارش ءادالا (اقم مب ١ تقلا ن الر انين دكا يرام نارا ىو, يأ نال ةدصال يطري نع ناجل عاجلا رباقلا كور ايلا رم

 "است لس ا ير 0 تكول يق يوان رفرف يطع قصرت الوسم لاا لاندرك
 520 0 / 6 ضان ردا اكل باول ودم ووف اذ لولا نورت نبا ناب جرا كولا ل واني نك نم

 لك رت ا 3 ب "نع ل ايد ءادع لاعلارث كن م 1و لد ةرلص كل انيونو ارا و السل متل" ماهي را أيا سك ساما ناز نانا اة
 ةلارتممل نإ لو“ روش |. ودنا, بدن ةععم ) تاب ايي لسا سان قباب لاق احتمل نع بيبسلا نري
 1 م انما لاك انالاو داصالا هر ناس ل“ راو | نرخ م نرك للاي 0 ايما فر يو اورد صا ٌقولص

 0 زب ةرلص لك شو ا ون ماربصيت عاطتفلار ثعرعاو لسا | اريك سيل

 1 ١
50 

 20 ناب صا ّ رص لك ذل ت اياورلاععلور ورث تنولاراهسم ملا نا يحل عرصن نمير عرذ | ةراك حك وأ هل

 ل زان نا نيرا يس للتكفل نا ب لدا بأ
 دا لاق نري لع | ول اا 2 مجسم دس 0 ب باع

 رو اان السا ا 9 86 , 0 باج يينيس»# ظ

 107 0 11 ا ل ع وم دل شما ١ قروب
ولصلل عمر املا هس اكل عشنا تنرلاومو ندفنم نا[ رن ترظارب لك رهو ناكمل اروكرملا

 1 دي لك وسم رو اشلاد ه

 يل تنول ثيل لب ندا لين, نديعم را ير لانا ناطب كرنب مأساة رن فر لص
 0 0 ةواع ال دنعو برا لك عقل مام وير تقول اوتيل نا لان رع عنالو ةرلص لكل رمان ةردص

 سو د٠ اعلا اقف لف تنالا الون هلس امرين لكان لقتل نع هان ١ نامل عودوا ردح جرد تازارب
 ْ ور تقول! تاضملارغالا طفل داي زمرشألا تلارخل ١ عماج ' نم ادم وز بباشبنالا ىلا نكن من رصم ل فلور ألا كثإلا

 لارا بادردعإ اهب لاقو ةفيطع لإ! لوقو بيو امد لاس نارا تتاولاولا لصصنب اهين ن نالوا لكك ف تربع ل ارراغإلا اشر

ولا ل ئح ةولص تو لكل ت أنو ارم |و المع عير )| تضم او" ىلسم لا
 نم ماولاو 'نئرص ىلإ !لوفو مو سرلا كر تم ار ارزغالا كن 

 ال هرغالا تقرلارخ اى /ل رهن ىنهمالو لا تنولا ىلا اهلا انا ف ننال !رش مرح مالك افا ويبيض الاىلا عبتوثر انف

اد ارت الا تنثولا يب ىل لئلا ضئارفلا نم تداشا تنل لصت لاو ثنو لع ينل اكيخ ا تنثر لا نركز
 كل 'تثرلارت 1[ 

 ا طرت في رش مس هيي نان تاالض ث النا تءالش سمينا لوف اكل ى 174 امير سا رق نس سن تا

 مج كيدي عع ' لا اضل مع ريزغلاال اد رز نس رنا ىف لوواو لع نم نان ثيدصرعلا لا دع غوص لكون لشن وية مارفشلا ىلا لش ل رو ..اف1 ىلا لاح جمع

ورو نايف لورد نا او ميك ريدا لص خنلا باح نم علا ىو سر 1
 ذوامافا تضاهتس "نا "الاد كراهملا نب ا

 ناواباطمع ادم ةادلم/اكتو نلت ا نا سضاجتسملا اورج لاو هدعل باب ف لاذ فدع ١ حرص وكرت دي طوزز تان ا 7

اراصا | اذرجا لسش ني لصللا نبه تعب اداب اجا نو لص لكل 3 نر
 نيا مار ع رز نك ةزصب عب ملا اير قادت هلع 

 و انصلا روز ىلع عير ركن و حفل ار معلب ررث عج ف/ارقا (مبا ةمرشملا نع 11*م لي احنا لات لور لن رق لاما ار 17

 ناوزع نلطاو مر ل واونا تأت او امص” ل وارنا ةألا تارا لاقي ىرغللا 11 0
 اع نال 7 رو اد أع لوازا ة ارا تارا لامي ىرعللا ةدييعوب اويورم لاو لعبشا ومكر ضم نمر وب

 كسل ارب ىو كادر ارو قو كيس مار اك ا كب ذأ ماا ةولصنا ل ملبس رو لصرف كلر ل لووول
بطل ى الو عيئمل ارنا لس تار قا لات رمعم لايثو ل ونو عجبا لو تنولا لو لاصهملا لاح نع لأن

 هامل ت ارق ءرثع لاو ان

الا مثلا مدرسا جلا هام نى مريم. ولو تشن ىو زد
 ا (ياي داو قالا باو ةيص ىلانع م دابا باد ت

 لس ضاوتسم | ىلع بجي الندا عا مصر شس نم افالم ف ىوونل الاون لوقو سو ل رن هل ال مارا ماي ةرصلا عدلت تسرع لأ فحم

 , يبل فس اراد ضللاو فلسا "يعل د لا ابد ارضمت عاطقفا تقد ف عاد ةردالا تارالا نع تو ل

 ظ او طم ءىا بحل رم عم اهنا تسيلانر لع درك عس !ا/ْعآلا تّنولا يكف اا حسم ا!” لغاو نص فلا نم 0-_

 !ا"رشا جر رز وريخو فسول إم اوقع اإل زقرمم اك اهتل لل ان" حم و صيت عاطقن ةاساو ل راش را 27
 طخ حخحتيتسدشلغلنل
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 اا

 اهيا نب نع تماما ىتلن د:بنع نب ول انربخا لاق لمحي,|
 كلام نترادبع نب طال ا وربزلا نبا ةررع لوقو رشا ولا ابل او و وغسل ارا نئ اكد » ع ةماسلا ةياسلام يقر ْ

 لا ةقمسلا فن دامب مل د اكيال انف اشلا نيك رف لش ميسم ذل مب موققاكزلا حب« | ليدل ارق ناد هلع ار الا للتطالا باعد مهوب ايلا بير ليما نم الك ول يرخما لاقدةدعلا م يشم فا لض اذهب ددصامساو ينصر
 داالا موي ريد ١ لصر اغا رثكا زنا فل اطل نم منت مدع وريديلا  ثيدحلا يرعب نايدالا تاصئان '/اشلاب فيك انا
 لاما ذيب فلا نم لش الا لاينر دم ١ لام نع انصدم اول اولا ةرلص لعل لسغلا باب اهب اق ثيداعالا عبده
 الو ضال | تند جركملا تئاوفلا نعت ءاشابد ةرضامما ل للا لص ن الف ةرلصلا تول ناعم هوضولا نا يفسد لع روج

 'ايزع تنولا ىمب ب ماللاا تن اك تلئاوع ١ لملر ىلا جانب نزولا بس زيف قولص لكت نول ىا ةدلص لكل او لوفي املا مز
 ال د ةفيبترم# نساكريدقلا خب ل ماهلا نبا اهبل كلا نبا طمبسر ارق نبا ب حرصا لل ثيدح ا طفلا لى اصبلا اصر دامرثس
 كدا ازلك رمت لكي ثنأول لشفأ نإ | را اءوثرم حت تش ءزدم نع هو أمس ابزتلل ل ,رٌساربع رباىرررثد تزاز اهل ثل لان

 مان ةولص كت طار شم الا لطم رضرلا نع شل لمحلا ن ريانا و مرق ال قوص كت نول ماش نع فيصل ةيادر دم لصف
 ل نضال بابو ث الحالب امسال ةريوماهس شلل | نم لعبا باولا عج ارد ىف زل اطملا حرش نم كك ف علا اوك
 1 ظ 0 مقفلا للكل يلعن دن اىتنسملا عل وو قريت ايي زج عرف لع داع لل

 و وتع نم طياسم د خفاجي | نم !لكم ىف فص ى يسم وري نم ىرزع ني طم ارا قع فاز لا برلا ار الرف" هل
 ب نع نما نير ئارط نم ورسم ىف دما نب اصرخ عاجلا ف لات ل رشا اريك ان يي بط نب بدل نص نغير اذكر شسا
 ةعيلع ىلإ نع و رضوا. ىف نحل يرجح مادالاهصرخا و لاو مفي ىلا ماالا لا و نيل وظنملا نيا نع هد شسم فسح ا .عرخاو :فيط

 مل” تاررعاررصتنياورفطملا نياوراثألا لد حو اورازامو فعلا ى هرم اذهن ا'بورجلاث مث وعني نصرلادجع ني ةلملا نع لع نع
 تك ىف ىف اقل الا (نوناولا انالرم بسكال او يؤ الا :رلقل | رئيشل | ىف نيل طول لب لصر نع ال د :ةيلط نارك“ سيب ةرطاول 1 ".ئيشلا لن

 اطل مر كدلا سئ | ىف اكد لس اوريو نم مشن برلا ير نب :طسارال د ااكرشم دامب احر دييلقل اب اهات ثامدانالل

 وري ملمع اكدرب بار ل ملا نم عي اوم نب ار د وغدا وص ىلإ ا ةطسار رع نم م اهل ىف |” ىنل | دنع نب بولا اراب ل اث هلص أ |
 رمل اوباو مقفل | نحن| نرجو ناز اسم اع نئررعاو ىلايطل اروارولا ثعد 4و بس زثلا نءب را ج2 ف اظخاحلا لاو ةلساو 1

 دلما او ل اهلل او ناريبلاو صالك او بب ديلا نم كر ّثررجرملا لاورلا بنك را مدرع مرثك د سول بر هحاو لل ايامللا نب مآ
 حما م حاسم ا باب ل الا متبع نب بول :بجرت اف الو ملام الا تبتسم أ ال لع ىور :ةفيبط ابا ماءالا ن ارب | نيلخل | ثمدقمد ماي الاسم مريوم
 ةفيطولا الان اكرر ني اننااّيذ رار ساد اهم ئعض الرقي شلسم ىف لاو مهرس لا ماءالا اش ل هركذ اذ اهل رش اهلا

 قائدا اب دعاكور اذا ناابلاغ ثيسرف | نم نم افلم فريح الا ةراع نم نا العرس املا عب اج عقاد | ىلع بن ازين ص ارش اسم اهرب
 ارم علاط نم لع يقيل ارك مل امش زءر مآ نب تضر اوم ثا و ابي ص مب بفعل مب ليل ملو خر بس نم جرس طا وإ باول لا نم باب
 الرب ار لئر أح جسم وك ع الوم الب اضع اكدر مب لبي لو ”فييلع ىل ١ نع مارب الرا بابلا ىفىدر نان كلك ا نيب 2 رود أثر

 نم ايام لاكي اءو نيس يسم فوت بول و ةنأمد نييسنت اسم تام ما الا نام دع امم طآر فينا (الالا نمر ص اود نط نبال
 رايثألاف ار مسلا نم ىدمع جيارل از تول | ىلع نوقع نك ض حن عر بتعل نزال. ارز اصالا نرب كالا ةياورركلا ال تل بيرل
 ىلع "بم عم اجلا بحاص :نلاصا لعن ربك ا نب يكرر لب لصر نعر امال اف نيد لم ةفينص ىلإ ةطس اومن م نل ل لينك كزلا
 ىكب نابولا نع :للساولررياضل ا اىورو يا دلع | نرع صر نع بولا نع فص لا نع سرح !ىورربح مم الار ران ال ١ نأ تالا
 رئوزعلا و ازب امم لرالا سو ع ريطملا ل 1 اننا فل راثلا ىعاصان لوالا قلد عمال ا بحاص دس نم اننا طن 2 اريل لانا
 ع ىرر هين كش بسر بلا نم "بطول اك يلحأ نب سيث نايل ا وبدي اء نبا لاصر نم ارم ريا ىلع امن نيب الو لسا
 ىل | نب مواررضنلاولار ميلا نحنا بريد نا اذار ماع نيدوساو ىلايطل اد وول نعد ايو نا نط نب قو ءاطعدرشكالا نبا

 لاقت ترصلا ليا م ظذح ا يضيع نوع او ريثك ا نبى ثيرص مثل الذالا ةقلرمحا نع ميار ف مريد سرب نرحادإل
 7 عفو ىث اللا ور او نب نا اهلمل افدد حت دم هيلا, مدح نا لاقت ةعرزرل) لاقاد نيل مدع د جاكراقلا ل امان كوقلاب سير يدم بت لبا
 لعل ىلا نعم م اعلا نب] لاذ مقسوم ب ثدع ا. امنا ثيدع ان لظطيمال اكو رظفح نم ثيريف بانل عم لمد ءرعبلا لا
 ىلا بج اصول لام اب ان انلا كار يبين لاننا كرا, لاقن تام ال! ماع ناك ركبنا يكل نيله لرتكا
 وم وراكئالا نعل ثررع وف ىدع نبا لامو ب ساب ال يصد ميريل ير ىسدارلا ندب اهب ١ يدب نيالا بح اوررب نار ان
 الا وب ننس لامر نم خايف نب يكل هلس دج انكرثالاوقا يفد بلال انك( ١39ر ةنم تابشرم بن ضع ان
 لاو و"ررثو للا نعىوررايير ليتر طيشم لئورابي ليثو لكو تم اب اص هيب ١ ماد 1م بيرل لاه وليا رقاب م
 00-555 بيزيتلا فاك ريثكايرخآ نمو مك نب ليد ١ ماما ند زير لا نيالافد ترث ني نسما

 مسالا ل اا ف _-_ __ ببببج سيال وصلا ىلع قابلا و د ل انوي م رالا جدال اقل برين بسد لان اشبا بيب نورد ماهد مل اوكرل ماتو راسإ) نردرغا زرع لما ب تاقيا مره ازرارنزل 1 ل مل
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 هل :١ ه1 1 “٠ يا ربا ةط ا

 ١تناف وع نإ (نافحترل أ ليتعلم رع
 رم سرا لبو ثيزجس مله | كربلا ا عا ب( اما تفضل نع

 هدم د اكرعنلا نس ابيع نمسا ىبع مش لاي

 لاقز يكل ولا ىريزلا فلا اذ اوريتس نييك اكرسزلا يرجي نإ سانا تبا نمر
 يال سمع باع دا مرعي نابل

 20 سر ناسا هناا و لاي نادال[ ا راس تار تداسم شا نكرة ا ثدي يي
دا نيج راو عين نبا بم ترمدنع نفضل [اءالا ناكو مجان كل ال ةرياز هو يرن يو داره ظ

 ددإ الم نعم 0“ ا

” ةطس طورت نم نترلا ربع نب لس ىلا بشرع ىو رونو ثوركرم عاملا هنأ
 مسا نيالاكا كح يور | اعبتسما الفان راالا ىف اك

 انا ل اوغسملا ماشمب اص مام نب ليل شرم اهو لالا ثك فا ىلع رسم وصنم نريعس ىور تنف' لا يك علق هل

 |“ ر قوص لارنع لق لا إيران مح يلع ثم لصور لور تل امباد مدا نار نساك حجب | دب م) نو لسنا تت لانك |

 تم ا نامل نسأ نع ثراولاد نع جاجال نور طا نائم شم دنس يادار اورد
[ د طلاسم لوس لا نوعان نيرابف تنم تناكو مدل قار تأكة رع ا دلما تنبت نم لا

 ا نر تسر
 نا تاز شام نأ رجاركم انا قربنا لص" جرلص لو

 رمإ ادعب يما عر ةرما ف لاذ مسيعيد لصرطما لوسر
6 

 9 ةلكامإا نمر ديك ناهي ىونلا ناتو اور ثسرع نعل تل ام 02و لظ ىف اعلا نبا لاند سا قدرعلاندا تعد اننالاثداأ ||

 مال درب ما نعال ان الس نب يداعمد ى زوالا لولا. جشم و مسوربب ىلإ لان ةض ائتتسملا ف مي ميلع د ا لصوملا نع شمام عر( | ١

 او ا منة ركل باي [طدرهو ماي هاور ثيدص عال تامل اإل نكرر
 سير( لا هن الا نيني اولا اشم نع حسو از تيرم ةردص لكل لشن يسر رطم :لصرطم | لومي

يع علا ني لانو ني بر وريد لسمو لبسط لص
 7 5 للا ناسا تنب بنس ربات لاسر لم يب

 »معا لسمو مرلا نار

9012 27 
2 
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 ىه ءيى

 © و ثء 00

 دسم مهشاشحادعاسلا

 رسل اربع 7 الب ةمحسلا لاهر ام فرملا ىرمزلا نمر نبا بيذبلا نم للثوار لا نع نب نتراربع نب كأس ىلا رث لجأ |

 1000 هد الار ةدامن لاو اهم عميل( نو تهاصلا نب ةابعو ةواطنازع نب امو هيرب ا نعى تدك سإ يقر لب لبق
 39 32 فب 4 500 5” ل )"/ً : 1 ٠

ثداخ اد يع ب خذ انر ناب يرن لب حلارو» تبا نب (لاضوري ز نعاس او
 ة امو ش تلا ا (الس بر سادبم م 

 يرسم الد ةمجساد احلا مك ا نب ةيواوس داما نئاكرم نيرشاربصو اكيرلا ببقعمر واو لالا بعلب 'عسرو سبق تب
 8 ظ ا هينا يا اربعو لم كتب بس ز ورب اهو ساد ىررثل اريعس مل اور نباو سامع نبار صان

 ةدارز انسسادبع نب لج“ نيد اربع و نرلاربع نب مباربا نيرعس ونا الو ورع با حو ند ذل زان نم لو را نير ٠

 نايس نا يب املا ةقيطلا ىف ردس نبا وركو نم الزلم ىلا. ىلع يك لخ مير يود ىكشلاو ىرسزلاو رعد جرو الاد نيترلادبف نب سعشم نب ْ

 و نال عب را ةنم تا لات مسيطر ها لس ىلا تكد ال لاقي يبا غصالا تن ان اشرد كمي ناكل
 ةرزدبا لاقدارييكالل سابع نبا كلذ مف سابع نبا فد ايا ارث وسو ناك .دنسنيعبسصن يس نيارصر لاو عبرا نس كرار |

 رمح الاوت لاربع نبا (لاوورسادبضرمسا ن ! راكب باربزلا دعس نبا ماجر سوم ثار اس نم ناكت افا ىف نابح نبا لاو م1

 بزل ازإ نيت ما نم عمل م ماعولا لاد يرملا لش للساب | ىنصقشس ىل والا ةرملا ي واعمل صاعلا نير يعم ىل و امل ردس نب او ارث بشل لإ
 تن اك سم يب ) نيارم و نيععسل و عب رار نسم نانو تناك نا تدق هيب نم عبر ملاول امو :نهسمولا نم عجل مل نمم تو اهتز رعج ارم

 ثرع ب نرادبع نار مار آيل اند قد ياو رلاو لح از ييما نسور غر شمع ني نصرلا دبع نا ورع ناك اب لغو طوع ةخسس و الو 'ء

 ما تاور نشم .تدالو تناكى رت وللا اكن مد عمرا "نس ادد تناقل نم يفي تلك نس ندوب تلو رن( نا (1ارنسنا
 باب لو عرلمم عراهلاو اقفل شار شع علرا باو اورسع عير نيا السلا نافدرنع فيضصيل (مالا ناك قنا نيرصا للى عر ذر تاط اما معن صراع ||

 ل لاكألا يلف دوب نضل انجل لاول زب ل درو نايل رك اب عع لولا ىل او "فينو و أبخ لسى ا عب ,١ عرب مال رصلا ” ا لاك ترةيفن ب دضلا يذل والتلال //دز يلقب زدت غر فضوؤما منار كج جاوز

 سلفا عروب كو ارب نياك" تفرع ارك راسم ىلإ ا مك عالى دا دبع نااذ طدم ابكر ورصا ثرح نإ نسر لاربع نيه ايسر مع ع ىور كر

 ةرايحل | نفل ل مر ريدا ربع ناكول مثل يب ال اغاد دمع نمترلاديف نب داربع نكن يك هربهال لسى ولا و ثدوع ني نر يعد

 'ز 1 شمو نتاج اء د ايمو لسا ةرشبملا َعرثحل دعا ىرسزلامجوب او لا ث وف ب نتراريع دوق لس ٠١ باوصلاب ارسل او
 باصرارلكر اشم اد شسو رجل ارج ا ءايمدت ما 5 0 0 هم 17 1 3

 3 اا ا ل ٌنرصتو مبيع سلا لن يدا ل وسر دج ىل يشل نحو ما نأل ف قو اوسئارل تنقبس نمو ىر سلا
 ماس و لا ننجاداب ل تالا ميلا لارطسب 7 هر 57 ع ضخ "و ه ورع .:

 ليو نم نرهبسمب ضل و نياليو ثالموا ني ليو ىدصاوا ني الد نيم | دنس تا ةلعار لامست ورا ليما رف لاسم للا
 "ل ثيكس» | رح ما فروزن هلع ايان ااسرت ام تنرعرق لا مانا لزق هس ١٠ جور اباد بسوق ا عام مالا باب امال
 نورد بكلب | دج ما نكي دلي نايا 7 / 7 ف و 1 [ فاك ير ب مر ”ليسأو عو | ”لطساو

 نا مب "تسلا تكلا باحس» ىردررتو ماع إب الط د روحت نبا ناو دا (' تلب بيز ساو ابس
 دا فشلا لا راو ر ميلي دا لص يل لسا كلذ نحن اما د مميت السد لوس دب لت ضي / 1 7 :٠ هو مرا راو 3 , ور أ تضج 00
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 1تنب ةبيتحم] ظ

 طا كلا باص نمل مبا( تير اهذرما ل بكا نم |ر و اهرالا لشد ف ةرزلا اكراقلاةدئد ؛ اكرابلا عكر قاع نم ١

1 

 الو فلام ناني 9 1
 ذل

 |ةباندإ :.ةملشلا
 قل

 م ” كار لالا, اكرارطلا 7 /
 ا ددشرلا نا 0 ا ل تت: او (ةقلاسلا فصلا نمي

 للا كر هيب يس ملا بانكور ل ذروملا نو قمار بوبا ر فاشل رسم نب وم اررماوزلا ع رسميا

 نايفس لإ كنك ميلا بلاط اونيزكب ةرررسىر لت تل دج |ثمرعام ام ااهشع اسما نعبر

 عسا انلا نم نكي 0 ل

 0 لا رار نار رجازخسا [فلم ف يقبل هصرخا رن ناسا ثسرعو تكلا لعد اك لات لاس لج با ةبدبص مانا

 را يللا نيب ماشم رطل اف ثوغي بنصر لاربع تنتاك مهلا قاع تناك اما يطع
 ما 3 2 0 تل بدي ما اذ سيو حا لس تنم بن يف لك مازولا رم اورد اببحاب حيرصت

 ل تبي اهصنا نع تاضاعتسما كربلا غن فر داطؤا عرش
 تيم تائبارثف لم وسيط لصنع

امو لسمو الر صرم يركن ب ار اقلعم واو ىلارشع اهسرعر ومرت تي وسر ترقشملا ليما ا تم
 و 

 : هر و داشياواورا ارك لمجس تلم كيب يب با تن لاف نا اثوملؤرنلا ن نكوز او لبا ومو ئطمرارل و اور سم

 ةلسما تن بش نا ليحمل و قمل اورو هرضُللا مركز ناليع كس درو ادور
 : 0 نك تبنت

 0 دقو عشرا بط ورشا الا ينس ف امن الل ضد ثا قرؤص يلع ردا لص نم ف تناك اب انمبشم ومر

 ول امن .؛٠ ةيادرلا اهاوررث د اس عب طمع نطو تضيحسارت هس لاقناعن فا قاف سلو 37
 ا

 75 يلا يس ارا لاما هلل ع

 0 0 0 .دن ان ةدوسر ام ارنسو . دابر لمس مق ان . ئطصللا نزف

 راو 0 ال نايس تن د ماركو نرشملا يل انزل مالى عا او رس اههعاو :زأس

 1 1 ارب ن تنل اون قفص اراب تبر حشا نر نشكر افلا جبن ايتسملا ناكتع) بابوف تير ذك: 0

 2+ راك الا صلا رزول الصنم وكمون د تام تيارو لقا هلك لا أدل انا مانا تفل نم اكنم ظذاكا لإ

 ١ ىلش لان دلل [ن ضل اهلقومر تيا هز لا زركو.ن ليكم لى صلال اندر نيل طن ف ثلانث لوقف اناث ناك ن اذ نام ل | تن

ال از لت نم عسل قب بيز لت نامل تنم را دمر تن
 را طل

لا ثيرصو ميسي يدا لص دمرت ف ةطاختسص تن كا طنا نايف لل تش كر ناب ارنررإفت
 نس عم ناسا ديم نم ذئاب! نار قفل مدير ام

وان نوران رن ثمزمو بتتكا ف كلو شال مان اهنساإا تر
 كرخا ثيداجأ بلا انا تويقر فيش ا

 1 ويس ةركا (رملعا ل اعترض اد از الصارل نار عمار نرعلا ىلا

 تاع عدلا لصولا جوز دج ما ىرمالا ين ١ ! نبني اش ىلا تس تل ى تسلا زما ن ايفسامإا تن بج ما 001

 ابد يلا لصرنما لوس ايد زتن تاز كانم لصيد اذ اهتز عنة ال ! ترج[ نيا اعلا لا تب فص انوار

اعم ابارك ار دمج اين هكر تن بز نصر ميريل ا لصونلاا نم ثور عقب :.نس ل انو تس سل
 برا ثياو سطو ري د

 اصرلار لاو للا دبرلا م الرمد دارس ب ماس الر مر نرش نإ ضن الاب قرا نيديمس نب نايفسل اذا نبار ن ايفا نب نم نيلارع

يعارار عبرا نست نين ونيس لإ لاق نررار بشوت برم مبيشص تن زؤر همم تذب بس رريبزلا نب ةدرعد ناملا
 4 |ننال اكو ن

 ايبا نا لمرلاربع نب لاند نيجلراو نيني سم تنم علا نيو نااح نيا ل ان تلف نرايمو عل غم دل خبل ايو اهم لبث ث ين نم

لا ما بشز تنخا شبت ب بد م : :ضاكسإلا قو تاب ىرابل اجي نم ابالص ىف لاو بس ننلا نم ا قاف الا ملا رعبا
 نينوم

 ءابلات ابنا تيما ت اياورلا ل زيعماو يطنرارلا قبو رح اهو كرا اد »مر ذل بيبص مااريد ةبدع اهحا لت دانك ةرربشم كر

 نإ ةلطملا تبن بيس نعناع قزف نام نضال زد ثري ادرك ةياد د ننس دنع تش اكن دوف نب نيرا جورب تناك

 ةرريص ما اهينكو بش اهملا لاو باوصص ل ليو ميزو لن ثيرحلا تسل ثننالت رع نب نصرلاربع تحت تناك لا لمت بيز

 يفت نا ىرعازلل لوزا باند ميمي السولار رب اهم ناار لسالا بما نيك ان بيز نيس اغا نو

 اهب ئزطا تب ايل ز:لسلل |نغأث:ميبحل [ اهلل تنبع امنخا نك تضر م امام موري | لصر ماوس دا لص ا اهجو تن ارعب ناكابجا

 بن اتالم زف هيا نس نست دقو هناك تاسع /ابد نون مرعب مج“ | نكس ةلمإلا 2

 مرت 0:'نخنعلا لع لابن الو وعد ال“ ليوب تايم ايؤلل تكس انام اد اهي ت روش: ب ما اهب ترزتشم ا نيم ممم

 راينا طار تفز بني لاثبزتام طلال توما نو هل نرماملاو كويريلا مربإ تاوصالا ترم هممأ
 خبار ىلع را تادلإت جايا هسا 0 يلم 1 اكن ايفس ىلا نسوي لس ذئب ار تن بح ننايفسولا

 ' |/”ثسخل | ح_اضيص راثآلا رول لو
1 

 50ةمصمصعم الناأأط 05



 م.م

1 

4 

0 

1 

١ 

 السم نم دسالا لتس ءزم جرت جارو عا بج مقرر شمت بش لات تان |

 راسنا نين رات ل ْ | ةرعار ّةرلص تتر ىف نجت ناارب نأ
 باد ل ين اكداهغل | نام صج ارر رصا تن لادبو ةرلصلار غلوب اهبلع بحى لا /وطرلا لا كور ب تر عار هرمون .رلصت تاو '

 تح م اربالرثو م ةولصل لإ ىققل ال لإ (رثعر انرنعت بل ءالحلا نانا الا نعناولا باي لون ملك لزعر نزلا حرش نم تراوغص تنس ا

 مام اطوهلا عل نيج تامر يفلا علطن اردد ضي عناحلا ل كلان لول اذن تل بكا :ةنررم ا نم الم يف لايك يملا ناكر صيم» نحل أ |

 ٠ قع :

 ثرص بيز ىلا نبا نع ه رس ىل ايطلار أ رولا ىورزوت بيز نيج مإ
 لو نب تل بيز تبحر بس رلا نم الا

 4 0 0 ٠ هو 5 70 5 ام ١ 2

بحاص هر كر ثا لاه نسر اهزكش انضر يراعمرلاو برت نركب نايس ملال رث لس رو بز تلا نم
 م/راتالا لصرف وقم ا 

 روف نايطسابلاءاد لعد نم مليا وسي ل اى ذئاوجد كئاطلاو اني شو لكل رخو ل يارطلإ مجسم يدا لص بلا يقل عيفلا مز

س ول ليعل | نبت ءرل وه نا ث ئاطلا ثائر و ن ارك الور اهصررق د يزفب تال ارساو ف
 عيسوانام :لالع ث تدع تسل ثراء و بي

 "بيزا ارك صام نئاالا املا ل اكور (اس/ر وا (سوءر وا سرر لسمو اراد ا

 طريب طولا طي لد بقل نم ناب ( ةقلارلا ةئفصلا| نم

 مؤ املك .ةتعان هيلع تميل ناى معنا نم بسأل ضلي لكل اع نمر باظنلا نا ملغألا حباشملا نرشسا نع ننس احا ىف لتي مص ركل رن ل[ |

لفنس يار ريب لب ثموحل ىف عن اولارنع شمالا نر | جايا ارب لشكر ولا ةزلصلا تن ربوإ لا نارب اثذ ةرلص لكل ءرثعولاب لسعر
 رطل لا

 ارارام تنولا نرخ قم صقر م لص تقو ف تضر اذ اا !اوعجادئد ان ىف اعم عيرشس ام لهل ف ىراوعلا لاق معاددم ثيسرعلا كك مضض ظ

1 
 ب, .٠ 0 را . هلم ىو © 00 ٠ ٠ 0 و مور م

 فك ناكموضولا كلزب عوطتلا تدارإ مثةرلص تتر 4 تح اصولرل اًنياروابيزجا ءوُسوأ زثن قش اب كلو سيل اروضولا كك عيل نإ

 0 ا ةباراس اهسازول ايار دقو ةراصلاال تقرلا جري اه/و صو ناد جرت ب مر ون صقمم اناازكو الرف تترلا ف تمار اءابل

 تاماعلا تارلصلا نم ةردص لذ ضمنا بجي ناكل رص لكل اريلع بيور صولا ناكولثر عار رووا

 بو 00 (الا بانك المل اصلا ةرلسلا للنقل انا لادم ) تري اذنا اهيلع ةداعاال لافت رو ازذا حلا قلص ٌمداعإأ | ٠

 نال لي ايما رقد نافااذاد راش الر ازنمال داعب اراب امره مرر صعلا ررزبئاراعا ةرعاد قرد يئر بك رق الا نسرلع قلو |

 كلام )سلا تعد او عبس ونت جيرو ىشمل علطنن الخلع نلاذ ا ذارراشلاو برغم ىف ةرص وريث فلا خلط |.

 داعاقر رن راريلا نم قفل ثر يلف ىخل | اثار ىرصملا ب اذكى ىن اًشلا لاي عاب |نيرايلس أ رصايلغ ىف رمز ارب يصر رضا ارم

 لائم تتولارخر ثاسم مرت ولو ةرلصلااهمز ل تقولا رغآت رجول اهنا ىتذ اشد نعرناردارككرل ارك د معارف اها ضنا ابر هرصعلا وإلا |

 دقي مد كربلا نسل ىف سما ىلع قبلا بولد صاصقنلاءلزذاج تقولارخأم قمن اس ولو ةرلصل  اهزع طقس ثتولارخأتض املا رن املي | |
 اكاد ةريرس ىلا ثيرعو اهئ مرما اصلا لل” ت لعق ميت قح ٌمرلصلا ل ة للا تطزن ازا لارتىعشلارثر را حيرص اهم ل مارلا نايا |

 ' رارلا ىدر لا تنضام اذا لوقت هلس ا سوبا أ ب رص طلع ءازوجلا لب نيب راس الا لاصت ىف مروصقما ىلع امل "لال ال سعت 0
 هربا مث ننس نم ىل نإ ةدابعاب ارييعس نري نا ماوعلا رابع اني فرع نب نما نرارنلا مبسلما نبذ بوق انبي تس نم اسم 1

 لالا عطل بت تبل لعل از نطل برن لبق تار صعلا لصتل ايل يلقلس مت, ب وزغ لن طن ضال ع لح ياعم تل اس لا
 دقو ريم قطترارلا لاثدعاانب اسنلعث ناازرماي ميمي يد | لرد 'لوسر ناكل حبصل لضم ل از: س مثلا عولطل شن تلقت راشعل لص

 لاهل زنك ا لع ةرازل ف ءايطلاو اورابضراهيو رب يم فيض دالع اوبن ااوواكم ثان لاتاكويدصا ثيره لوتس دريس ني | |
 بالما اشلاو بم ا ثلص ءاشعلاربل ترإطازا ررصعلا ور هننا تلصرمعل روب ضْن الا ترف ارز لاو دهطهاف قرم سارع نب نع ظلم
 | بولت ةررلل ترإطاؤا لاه ث رع نب نصترلادبع نع امر ذكل ١ لا, لظر وصنم نير يعسو الاربع اورام فل ينزل ىف الا لت
 (مسميآلا "يفصل ىلع ابل و و ةوبجشنا ثيداع الا نا لال ناالا مهل دعاك يلا ٌمرلص تدصر غلا عيرلط ليل تيطا ارلكر اهلا لص تندم
 تفرلىا عل + ”مئينصولا اور لا تاطوفرم لا نمرشل عيل ارار بلف ار سس نس ناكالا ثيرح ا هس ا! |هتضحم اياك هسع اماصاواك ١ عع
 فسر لاو فيضع ىلا لوو مو سس »تقلا لف اوملاو توغل ئازلانم تراس هع ةببالا سنسمشلا كوبرا ل اهنرلوت الك ة رلصلا

 اسر انألا ىلا |*رعو "ذم عناب لك علا رطلارب ان اضن بك يرجل اريدص كم ئيلا لص تو تمام يلا ضنا ماب ىا دعم !رىداحل غرو
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 رلصلا كإ تدص نحر تو لا فوا ةراصصما تنث و لدا ىف ما تضام ناو لحل نم طك ىف مزعنبا لاق ؤلاةولص تنتو ىف لو هلم
 "0 هلا اس , 9 / . . .

 ةانذامسا دان لانو نامطس إني ا يبس نر اند انباعصاو ىئ زوالا د فنى لوثر يدا اهل ةداع الد اع تاس
 لمع لعل وتر م الا فرب ار اضقن اد ةواع الا مرحب لامار او مما, اننا ندعم قصت نا اهيكا نإ ىقف الا لام / اضفنا اهيلغ عا

 1 ةرق ذيل إد , امصد ةولصلل لبس لاتينا ناد امل ندب مزح نبا لاق مم قب الارك مزح نبا لرت عر ال الا د نادر كلذ ئناعو هزار را وري | و . < 6 5 1 ! 7 م”. #دل : 1 ب . 0
 متييمدلالعفلال (و للي دالايصاع سيلا ويتدرخأا الر ملا نها عضم يق رغد اون د لوا ف ةراعتلا لص مسيعيد ا لص ملا لوس
 اشد لدا بجت ةلصلاتناكولو ازرهرطعسزقن تنام قار نينا ان رنا دره ابل ةراصلا نيحسرلل بعاد ثسبل ازاز

1 

 2 ال10 لإ انو اجت نم الروم اهتتو نع مرج انس اقساند ايلمعم ال ابل ينص ا ايتو لوا نم اهير [”رارهتم ىطمدجل | زاص نم ناك
 ' | تاكا ةرلصلا هزي ىصقلإل لان تنام ير معلا نمعلو ا هذا نم ::دلر ثدص ق ًارما ىف كلام لان ىلا ة4ى”ثررم ا ث و رمارعا نم

 تبادل. اف م ابلردانان تصاللا ل نئالارجلا نماظدشام ىف لاه نسا كىعفاخدل ثالخ ككذب لع انانعلا كلا مال اندم
 : يلا ب/رداذار ةرلصلاو ري راشت ايبرنا يذ عيبا الإ ررذت ثتقولا نم قتل رثو ترطاذ ااه |اوعمجاو [بجشم ان! ل رلصلا تقسم

 ةولصلا يمل ناط هءاضتامبزليرئاث تضاعم ئروطنلا ومص ف تعا ئااذكورعا ترج ا | ةراصلا كلن اضن اهمدلع ناك وطنسلا ىف اربع رش

 نري زمان تن 0
 7 و : 0 يل ىإ| نع ب وقعل نع اذ كرايم لا نبا لا قر وم ا نيردس
 امال هرم اكدارلا مادراب رايب ملا و ٍدصر ْر هلع ادمعا ىل ئتسؤس و ولاو رم ضاق" ع ائدقلا ناو نزع 2 لا

 اف ترف ءانعم نر ننكر رصارععلاورلا تدصصرمهلارزع تريز !لوقيل سار نإ ان“ نر يفم نع وس انش عي رلا نئارعسو زو
 ابيب

اب ا.لشص اعلا رسم فد ير ةولصلا يعن لاو ضب هكر يح ةرلصلا طع : رمل ف نم ىوراب شدرمعلا برز للا تنور
 | م مج

 ٠ سر
 اهيا

ىف قحا لاق ىلع ليصفتا, إلا انزع اكدارلا ىئامك دان / اطلع نعوو مارد طلزوتلا و اعالاي|ول از مشل
 م تن نم لول 

 يي لماما ف ترث يق يشمل عاطقنالا نال ايداع مامن ناكن اد ةرشعلا نم تال عاطن الا ىف لعب نم عم لا ,_ ّ

 لسا نام ارتي لد لا اههزدل م خحنردتت قلو ترف ةرشع اهم بان اكن ارداورلا ىو ٌةرلصلا كلر أتت اهياعث تي اول 0

 | ثالب لرفلا تحن“ رهلولو ةرلصلا كلت طقس قولا انا ف ضيم ار سو انزل تا 7 مي

 لا ف ابلا نايك نادإب/ اضن ببحيم ةرلصلار رق ىف ايلا ار طا ار ئغو ننال بِسْزياب ةولصلا كرام عر 6 1 .

 فلكل اص نر نرتب, رالارارغم تقالازع لا ذم لا زجل ع هتسمر ذعر تنولا نمر زر تف لا 0 0

 م شي | سورجا طقس ال بوجولاروبو تبمد ةرماطىدرجد اان ءارالاب باطخا صوت عطومد ال ردو | كك ردع ور نع ا
رو اشعلا ءاضندلع نارا اغلا علط حيييل طم انهار ىص لل تقول رخاب د وعولا نب[ لع انو سم 6 ب

 نل اكن ا

دسدوفل ا ةيتسا ان قاتلا وسيع سي قو زب بابان ف اا سرب اكر ملا ل الص
 نانا اشعلا مز 

 ا : /

 لاا ب 1 2*6: ب «٠ م 1 5

اربا نع ةريدعورماو نم رشم نحن| نع سلول انا متم انث ىدع نب
ارار طرا ةداعالا و زيا ٌءرلصلا ريعلاولارث مج 

 وددع ال ما ومد تد

 'رينبم تاسملاو تتقولا كلذ ف ةرلصللا لب نما اذ جلا تفنن ل رت لح ا لوصالا بنتك اهنع غورفم هن | رع ان ىلع ن ار

 هيف تجد ةرماطنلا تتولا,يرخأ ىف نحل |لاعرتبتفرزجارع التت ةسلاو بس تلا ورب وصتن سر را د 7

 تربوا اد ةرلصلا د ضيم اتاي ذا لس يطسدآ صدلرقل يكتم الا نعد اذنتسومواينع تطال مرر فال

 هرج سا ةوصلا دب تنام :يقرلا تلصول اع نصت ب تقد نوران لصقل ير هرزعو عر انا ىل للبيت
 نيا "وفا ىلع ىف الادرابمو ف تضقناىا ةواصلاىرذ تضيحتا تلبث ازا اهيل. سري تذولا ف تضم اهنرهل تكل! تراوم 7 07

 َ --- هع ا« فلرتلاب جافا لد دعب اريلس نح ئلاكا هم

 همس مستلم
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 ' رثاخ )0 7 6 ب - 1 0 520

٠ 
 هل ١ ضنا ه1 ميا 3 وا 41, فأ ٠ 800 حو ٠) ا ا

 9 1 40١ ٠ نأ 0 اخ ل ل 1 0 ايياليي. | 7 2 3 1 ١

 رم أ 5 5 1 8 ١ - ا 4 : 0 < هم خ | < 5 5 , ١

,1 9 ١0 

, 

 ها دمع

 ١ . : ع ' بلا *

 ل نفد 1 , نزاةمرأ ٠ ا“ ءر ني اى اسما ويقف ياللا

 ١ : 1 د: :] 0 , :١ ىدبحتم « ون 6 زان 8 ١ك 1

 ما ثيداملا زر ل لا لسن تا ةيامو تاون دام! تيطضام ا ف
 نا بم يل ىف ل اما ميلا لاثد قبس قمنا سوا ىف لقنو ىزاملاركولا نع و ركذ اهلك سلا هزي لام اًشاو ما ترم ارا لوأأ هل

 0 0 5 ةولصلا). انت (ميلع غرو نون او ةونعل | ر رالوب نيدعار لع نةئالر اضئاعت سباك 1 لازال رطل ضف
 لب اك“ بد اير! هدم نم اشم ىائرارل الاقدم ةرلصلا ضدي نم اال يلب نا |رلفنةولصتا تقر ىف غنام تر

 ريتا ةولصلا ل“ تضق. لشن ناو يرد ات ئير لسن لل ةولص تنو ل ةرلا ترا لات نك نع مشب نع ماعلا
 لج ال هاد ير ادن طن رم ف راطع نع عال ندم نراهسول انو ةد انين يعن نديم نص ناينسدب | ىرعش انثى
 || لاق منول نر ١ .ااكسص ىف دايو ف تر يلا ةرلطلا صمت مالا ىف نيا نعمل ان مجسم اننايع نير رج رنا نضل انرصعل | تق

 ةولص تو ىف تربت اذا للانث سلا نع نحنا نعريزتو سس نع دارج اني ج ايتام تدص ةولص ثنو ىف ترم از لام اوال اس تعش لان ||
 ترمد نابي“ بحكم اسب ال اريل اءال ابين تريلا قرنحاولا تقول ىو خلا لصنم ل رق لس سدا مر يع لستار و لصصلا لل تل

 ىلع نرملسم !عجتارو و بابب) نم ثلا الا زي الا ل .ليمصفت ل ايد يسبق رجلا ىل اك بي ارثلا نسل رتييرختلاوو للا عل ايرث تدولا نع ||
 مالا مصل اضن اسهل بك ا لع وقتا ةالصلار ات اميل ببحبال نا لع اوعنح او لكلا ىف موصل د الو ةولصلا |هبلع سحي) /ًاسنلا و صن ىف نإ ؛

 | بعت ال مشلاو ثروت م سعرسنم اولا ل رونلالات ةدصا و نر :ةنملا ىف كينان (وصل الجاري سن نشف رام ةريل ةراصلا نا انشق فلو
 أ[ 60) لرب مسمار لشعول معارك يلع لري دريل ىف لات ىلدالا تال نوع نلا فسر رص را رجلا ىف اذ ةولضلار اضابل هيكل رشلا
 /وولا اهل بحجسل ناب ضرع او هلم ب ران مارت ابل مرصملا نال لوال ىلا نيؤفحما صحم لا زل مإ موصل بميت ا هرجع و للان | |

 ان الم فلسلا نمد ئراقلا ةرم نم السلم ىف ماسالا عب لاق دان اور نم.!ءلسص ىف نيدي اع نيا نةصلايشلمذإب الصم ىو رففلاد | |
 اد اكل اد لوحطرر هاو نب يقع نع كل ىرر تل ارش ةركار كلا ليفت ىل اقري ركن ةردصل ا تو رنعاض تحلب طافي ||
 زار كلذ فليم ءاطع لاثو ةولص لكت تو رنع كي موق ناكل مما ا نال ئخنل نا زرلاربع لاق نبش ف نيس راسن كدب تال ||
 ٍزوازيزعلاربع نيريعس ل ان الص ليث كلو نع اناس ديالا لاق نومك لب ارغلا دم اسدنع كوسم اور عرلا لانو نك
 تل كول ةولصلا لاب ارادقم للتو حس يديره ف سات اض ونت نا ةولص كت دو دنع اه بخس ينل شما يم يلو يركن اد |
 بكي مار ال تدق الو موصل :نطاوم ضنا | لب تدق نان لصن سال وص نسل بر ابا بتل ةياررلا ىف :اهنوام لطب ح مرباط ||
 نوم نيكو عجب ع ارب د ثردحلا نمر هزم جلال ناو ةرلصصلاب ثدحملا بذاك الكرب ةروما ب ةيطا ليث ربط مابا شل اري ||

 م رم نم اهتم ىف طل لس و صاةلازالا كرو ان نان ثرك | تالكر لازا ابا ةردق ال بس اهلل ارك د ري 409
 نبيع لاك شما تلاناك ءاصقلا مدع يبن تئارلا اما تيدا الا ف لرعل اي ليل ةرلصملا راش الك 17
 فنا ينقال الكيري ف تر ةرلص ءاضقنب ارلع ملك يلملم ادر ةوصلار اقر الد (رعل اراض سون تكل
 يلع مركال بلا نا ىرتالا ديانا ساه نمدشاو ديذا ضيع ارتسم ارمي ةزماق ال عب بيس ةرب طر قب انا لس اج اناس اجئلا لاوز ىف | ريغلالا لخل | نون هكا ىلع رمل انيك تفنن ا اريل سيان تعامد اهتضتن واذ ائرومألا نس [ري فو !اهن رت ل وشم انور لتكتمل و تبنعااذا قبل تبن اذا لوغ لس ١ لقب اك( يغد اشعل بلا نما
 تالا مذا ىلغ قايد اورد :نبانجلا لاح ف ىولازوكو لعق اس مالا نو تجار بح ا لك ةولصل اد لم 1 :
 و اع حيال نم اال ف مركز حول » ثسول اداكا هس )لمت مد ةيولا د امص لاح ساق لاسم ان الع ا : ا
 راو موتو لفل الع يدلك هس "ضو ةبازجا لسلاح بسم ا عاف تتضامن رعب ب الإ نم لشي(. ةاك 5 6
 " © ”“ سن |يضس نع فسوبب نروح نمذللص ىرادلاو اوررلا ضم لات لاق عع نع بيس ابا ءالع ا 2 )تن انحلل بحاو ىا عم ) انييلا ىرادلا فام عشناو د اطر نا نضاكرل شم ] لسم مب/ ار لاق لأ م نكرالعلا انشد اير نيرعاولا دبع انيثدسا نب علا انريخا ىلا بحا لشتخا لاهم تضاف ما 1 0 رمزا لتر انعم مي بنج دا ىف ىباربانع يعن ايفان قمر ار السم كرار الا هي اوصل

 .: مصعد نس م“ 5
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 دم ةيذح ل لوقوهو اعيتجامهل دا دال.-ذ
 اذا لا ميهاربأن ع دامح نغةفينحولا انراخا لَ
 بهذ قحلستغت لذ ةواص تقو ىف ةأرملا ت ىهط
 ”ءاع سلف اولسع ىف :لوغشم نوكت نا لعب تقولا
5 ٍِ 4 

 ١ ١ كك 5ه و ونه” يبا 1 ل

 لقنال تق يلا عطقن |! ذ | لجان ميو لمحعم لاو عاود

 انساك د ضيم ةلازا هزل تاه ار اذا رم ازا ان بنار لب ةلاح ف لكان ( ةعب الا زفصتلا نس ير

د نيا اسر ررسكاو دش أ سس اننا ىف ضل ا نلا تش” اهم نزعت قاوم ل
 ل لان فلا د ثمدعلا بك تنم ضر 

تن را وريم كهل لال فرجا نم و
 هر قت تا ترا ناد تايتف ا ترا نان ضيم ارو ةرلا 

 "س١ ةرعاشلا هب بالا نمابل ان نتن رفا رقت نا ابل ضماولاناا لسا ىلع راذب لفت نا الع نك,

 يرسل فرس الر كرس !مرحاه الا اون ارز وجيإل ضناحلا تر هاو ان نم الل ىف ممكن اذ احلا لاف اذ امري لون" هلم

ا اهلسع ىو رورشس عا نيل ر 2 قنا طماع تن و اهو ناني
 4 1 - _ 8 مصار م ان؟ حاز نو نان

سلان ال لضل ارز رو طول ل والظل :ةوارمسم تن اك ضبا عاطقلا نم سفلارعب ناني تلين نار
 نيف ( ( دم ر

 مهعضو نيه نب ب زكر جا نب نايلس اسمو ال اد اسما ىو س ايه نبا نير صلو طسوال ا وربركلا للبطل و اور ذم سلف فل رو

 نب ابلا ىثورئاوزلا عم نم االسم ل لكز اديعفلر رو :
اول اشلارىزيزتلا اور هيلع يلا (لصزمف نم يشي ام

 مك اد ١ نب 

ع نازاربه نارام زب اضلاتينا علال اردت و
 ا اذ وسيط لص نبل ع تدل تل ان" فس ما ن

 ب ار تامصلال كلت لاما, ثمريلا ضمير ايناف“ ترد ك باث ليلع رشم لازمه تن" تضل كلا ل انف كرز

نا لص م عاجلا ناز يرن كر رصقنلا ىئايرص نك نرى جرح
 2 باد عسافزلا مارب نيبو هلس مربي لوسيطع ز

لعون ارسم ىف /ايعلا نب ار يشف ملا, لعل اع ىب اههر عطنا | زإ صم اىل ا ىف" يناروعسم نب او باطلا نير نغسل نع لال
 م

 امل تاقطتنر للا كنق اسد ترجو فاما ابطل طك ازناداج  عطتقفلا نكن ار نا ىثرت شفت | زوجت مارا ل هنا

 مرر ايف نرالاردق تقولا نم قلرتو ترا وعون لؤلا نع لفترجلا نع نسل ار لل حل" ا”ريدت ورجل لإ وو

 اهم يدفن عي ل ازيك دعا قولصل ا وزب مات امل
برجوا يلف ٍةرشعلا نم لث ىف بحت مر عطقن | نإ كس

 نري ناءاضقنا 

مه لابلا نوي ار شر رشح نار يتلو ضل رقاب
ضيكا نم ىوالا ةروصلا لامتسالا رم نا ٍيورتارق لض

 فو 

 ب نوعا نم !ل لاب ايا سبل ل ضل عير نرجس, تمل وافران ل سرر سن
م ئه يرو لنا عل نص اهملغ نصور نر 1/4 لان رقم

 راقادر نم طل ليز ف ربا نبالاثرما ٌمرلصلا ثْنورثخآ ن

لا نعرتتلاو بايثلا عل قسم الاكرم ع يو لفلان
 لاوا نوفسل الش | مي دارا نا را داك دزتبلا يشم فد نيا

| ىر يكرر ناعما نيالا يشمل ازكما ةرايطلا اج نار ب تتش نال ولا سانا
 هكا رس او:ةفمطعالازمعر ل 

نس تارضملا لكل وال ىلع تفل او كسول لاارذف
ىلا ةولصلا ءاضقاى ألا ءاضنل رت هلق !مصا ىلا ن

 || ف رت م داهفد اب و عقلا 

هيث لمعلا لع ةرزقل لن اينو ىف لشنل ملر ادب ناثال اد اهنباص نمر يعقتت ع نم عت لا رثثو للا
 يال دا / اضن اميلط بيو 

 دكر ب :لوغشمر وغلا لع تراصو اهجو عطتقنا اه ورم نا ئعل ألا تنو ىف وق هر ا١ تقيس در اطوو نسكب ينحل رز نع

م مني مل اتفالاب ل وفشم ابرك اع تقولا بسز لب تانلوتمر لفل نم زق ا
 ف نس مال ةولصلاد خر اض

[ ور نم ذكي ا لام تتولاومر برعولا بساع
لقال عتقناا ول ملا نم لل | نمر نإ لص عل او

 لش ابويرطا انا امي ل 

 ييئاكاذاا فال تنزل ىف عبرا نم جركماب ال ةولصلا نارا اهلغ ببي مط لفل عب رن توافر تك

 مزللادربطلا نم لضمان مز نري لك ربي يس نم جرت هرثكا علف (ذ ان مالا ببوربتلا نم رحت نال نيا ير

ور اضقلا بجر يمرر رف” تقولاغ1 نم تكروراز اذ قرع | ل نصبح موري زنا
زم جور رعب تلردا اهب | لسغل ا نم نامت نز

 

 بن ل ل :وغصل لع اهلارر ايزي لقالوا ةرشعلل ملا عطقلازرارصل أحلك عنا نم للا نم نر ثوار از دحا سنو ا نسا زج

 ةركددطا) املاث الم هسل ١ فسرب ل اوك ١سم ٠١ انك املا لغلاى[هدع اهل ممل [» خيب ايح اا ”ثفرلع ىلا لو ثادبند تسحب

أ حعم ٠١ تاراصلا نم ا تس امراألا لاا ذعر الذم اها
 ف هبف عرطتمواايسيلاث از دوك لادتتغالا لس يزر تل ماك 

 ا! امسي انمز نوكك علل ٠١ عاجلا طر اًبغالاو بصير الا ىف عل رود تناول بس اق
2 
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 بس وه هاشم اسم 2 - مك ووسع أ

 ٠ دس -

 ريم

 يك داعااهيلع سبلف تقولنا ىضم و صم“ 1
 هم 8+ 1( 4 ىدح لم : (/.- ]ل

 يس داو ةفيح ىلإ لوفوهو ةواضلا حل | ةناحبس ساو ةفينح ىلإ لوقوم 0
 كيف لسع نا ءررقن ال تركو ىف ملا عشنا از | ل «”ذ اع انسب نرقيلالو ( :دقل الا فص نم علر

 ' م ادم

 رع مودع هرمي, و اس يملا نحف نفر فما نم اول هام نكد مرق غض, ققحا لوق ل ل ادراظنفالا ىربإ هن لعن زرار را حالما, شخ قطن طرح يصزنملا بتكو نير اش قط عالق ةالصل
 5 اد ب اكلات ارنع تلد مل فشلا زنود بغع تروا أبا رتلا (كالا عيمبن حف الر أ

 امدعما لارتشغالا تو رمش ست مل ناو مه انرملم وم فشلا لاو رئروب

 0 8 0 اهبل( عل اهل ةراهاالفبفاطاح تناك اه بؤ لتتغل انو رجتمل انما اميلي توق هلع

 0 0 ل هه يل
 همم ل ب طر هيدا تاما بيبصل لعرلا برج لارا يملا نم ب ايلا نمنح اورو ىف ابو اون ناار ليكم قل ١ قولصلا ا با ويل جب رنا يملا و الا 070 تشم تا ناس زلال اشو ةزس قرا مري نات قسما تنوفا ترانا نم معن للة لق هلع «انس اضاع وارسو انضر رسل ىلا كد
 نا رس اي ماهاشس اع مر ازا شمل تل انذ' ضْناص ير ّتارما لرل ار ثشابب لب اهل ارب شاع ل سرر نرسم اربع نا) عفان نري
 لإن لعرب ل هيتس ل يرغب رك يبوس د تي
 م رمل ادب نب لاس نم ىلع :ةقملا رم ا كلام اير انمانفف نم تماعل او :ةؤينطع ىلا لرقم د كلب سال ان انهو رج لاز' راش
 اب الذع انا ورب لاق لفت ئه لا زن لتتغن نا لبقرطلا تارا ااهجرز اهيدصبل ب ضن اولا نع لاس ام ارا نب نيس

 مد يدعرسلال قد لاس الر نامل نري رئازرعا كلا انجري ا مر ةخرفطع ىلإ لوقت وبعد اههدع بو ا اللا امل لح |: رزع لهنا
 مشلاع نع ادب نين سر ارب دار قو غيط ىلا لوقا نر ل انام اله ب كاش أل مرا نا هيلظرشم لان صاع ىو ل ردا نم ىل لكما
 9 زا بكا ا تا كلم ةردللاو ةرؤصلا اع ةأرلا باي ل لاقر كشم نما لكد كرم الو مدلاراعشس بنتك ل اذ نا

 هيف ثسرألا اذ ”ةمربلاب م شملاع ىلا ششي اندلا ن اك تلا اهنا مسيطر لص ىلا وزن مشاه ةالوم م  نح .فلغ ىلإ نب
 كر ثمار ام ة أر هارطل الزان اهم دروك ل ان" صبحا نصر لطلا كير رن ربات ا اضمدلا رزضفلا نإ هزت ئحنلحتنإ ل رقت نصصا نم ةرفصلا

 لو نب | نم ندع نيك ىلا نر ربع انبخا لل ارا يماصتر :ةفيح ىلا لرقم د اصلا ضايدلا ىرث يح ةرركرا ةرفضوا
 ارب نعني اسلا تناك م لوقنو نمل ل يرن بيعت ناموا ىلا نرظنيي' لبللا نوم نم جيباصملاب نوري نكماش نااايفط لا تن

 لددعا امش ةرفصلاو ةررللارعأ لانك ل ان يطع ما نر اقل ماور مادو فلا بتنكو حرورشملا جار النا تالا نب بلا لد تن

 شمال وكنا دع باوك نيف ن ليش ردو غلاه لانكا رصزعتسم ل ىيجمل 9١و د ضم لس
 عشر هن ىراؤبلا عيقرذ و اضنلا صيخأسل ىل اك لسعلا رمل ىر رن و ايش طلارعبل ارازرت كاك ارد وارولا و اورق ثييك ا رارلا نش حرر

 كر ابلا غب نم اللص اظخاحلا لام يطعم ثمرعريف جرفاررصا لضم إف ىف ةردللاو ةرفصلا باب ل زفر وكرم لا ]شما لو

 فد' ناب بابلا فر وكدملا ةبطع ما ثمرص نيد ؛ اطيل :نصقنا نيرت ئح ابل رثأى مفنملا شاع ثمر نب عمجل ىلا كك ريش
 رواد لال نضيكا نم يكس ل وقلي رن لاذ مكدععا :نمطع ما دلل اها لعن مزح ىلا. او صح :/(1 ىف ةررللا وا ةردصلا تًاراذا امل رم
 لولا اكيال ةنيطخ مما ثيروفصا كر اهبلا متر ام ف اوم ومد ايسر هطلارعب ةرفصلا د ةررللارعفال انك يطع مر نع تصفح نع ةنداننتٍقلرط نم
 ةرركلاو ةرغصلا ىو ايش غتلارجل يلا ىرنال انكاظفإلٍ سس نم هلم ىف ئطنرارلا هاور يطع ما ثيسدعو اعلا ىو سلام ثيرع
 مازتررطلا دنخ هاراكزلا ض ايلا ليتو ٍورغصو ةرركن م نم لات الار ليك عل ة ؟رغا هارت رقاب برا فيلعتىف لادا

 تراصن /ايلاور رس » لن م و ةزملاريف لسالا و تي رلا نسال ةرئ اذ اهضء انلاد |ر إف نم اطيح ةرهلابمبن رعت لا قل
 اهب رثعت ةررلدا ٍةرفص حا ر تداع م تل ار ترهئاززا لصلاح اننا ثيرح ١ هر ءاياونارل او درش ممنون ”لصحت اهئ اكمل فللا

 لاعن' نمل وقل نم ىرسومب ا عر كد لات م ةروك ملا نطنرارلا ياو برك مالطا لع كلذ سيل تلق كل فنار وجلال لاي هاريقلا مد ترتلا باوصلا لان مد ام لسمبا نيد ثعدحما حلا تاراذالوق نم نما نعاضيا يلا صرتاددصا | فرش يلد |
 مل وركز ترس سمو نعبحر ل ضصمحلا ماي ل لن اك امان ليك ا نم لاف الارجل طار ٌةر او ير غصعلا ممر سيدا نا جتا عيا ظ
 !ءداكدئاعئال "ارو اظؤل نم ايااهلصا واول ن' لري ءانناو ىف ىداغل ١ لاو ترن ركل | لصا نار ةرئازا اننا نا لعل يلر وبث ىار باب
 اا رونصل فابن ار |ىرفرغابصلا نبا قسم ١ لاه وتلا مس حرش دريزلانسرانلاطرقسط قست ب الرينزلا ترو نموا ضبا
 ةرسجرك امرت تذولا نم قل رو تره ازا وقل نان ىتش شلل انالخ يف نإ تندر عرقو كك او ثس ول فر لوفد هع
 7 ش )» نان زلص تراعاةصارو
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امحانث لح أف ةفينحيوب ا انربخا لاقلت
 مارب نع د

 | فسقو تارعق تقوابب نكمل اد ا ءاسفنلا لاز

 نينا لترك الاف ولالا :نطفنا ىلع نول ةرركل وابي قرفصال ةنخ نوط يذلا انساىص» نم ( لاس ةغصلا نم يي ||.
 ع هيل املا انام تبا طارد ةردلاو ةرفصلا نا للري ثيدح ا يطع لا ثيرع ىلز لو وايصال الاشبال ل نعد بصل له اعتادت ساب نعني مدا نضام زر
 ثيل ...-ام10 اكدر بد اسناد صانل نع اور وورمالارطس ولا اامضيتر سل مكاقلا نع يار ىلادىتذ الا نع مطاحن لإ عيب بس ود حول مين لا ةبلاعملا زها ول اءاكدالادال بيزا
 "0 سل راكز تسلا ىف عقد رقد ماالثالا» صبت ةراعلا ف امج ار ن1 ىثاشلا نع تنارر ربت

 لالا ووو. لك تسل ساس بناس ال لكنا نط ا ودعا ةفنعالا لوقو مد انيحرال ةردلكا م ةرخسلا ناز
 ةراعلا,ارو ابد رعا ىف ةدايز ّياهبلاو طيطسولا مل عفو رثر نتؤال اك رماز يب تمل ر عن يفر لا نم لقا ماياردلا بو

 : اي ا يا ار اعجاز لبذل | ىف الا ىف اوشا لقت و :لطاب ةدابز هزي صيخاتلا

 ا ا ا ا

 رم ان( ةلاوود شمل نسر شعم ال ير ب بك مايا ىف لا رت ا ب كررت اشغل لهن اب لابراز
 ظ " تنصح نب مفللا ىف حيك اوكباماقلرسكو نزنلا حفل تسفن ىوونلا لاف تيدلو ذا نزنلا لو تْض اع ارنا كنا يل ترث

 6-1 و افلا دل ع بتاجلا بد | فور ذطال فلاب ضيا ىو اهو نول نعمل يق د اه ارسكو نرنلامثعل تس ةالولا
 , 7 06 ةورغلاد بابلا ف ال ازنالا يلع لرب ةرلاولاانممد|رملا اور اغلا ة رح نم دم ىف قدحلا ل ار عن اىلار لالا
 00 0 ا ال دش ريال ان رت جس إل اريشع لبا

 م هرعسم م اص ل ئرارل ا لاق امولٍن رعلراامج اذن نإ مير مو نيحبل ايل نتج عب اجح زن اللا و معجاربا نع :نر ور ازب لهل و معلا
 العن | "ع ترم دو ياما و 70 نم ةررماروكا انعنلا ىف ةدانثن عرمم نع نايسسرلإ ازرث دع نير كسب اسغنلا ل نس نع لوب, ارش رشم اني يدع نس يحض نرخ اهيا 7 ارك اهنونملا ىف ةو اننا 0 0
 رص لس | الار كا غن تربط ن اذان اسم اءابا ةالصنلا نع تكس ار انلارن م ناد كر رم ١ تأر نائب نيعلر ا م المعلا نع

 لاكن اضنلا ىف لاقت نم نا يبا نمر يم اثر اخ نب | عم انرطا الكم و اهتسمئبل الاد كان ترد نان نينا ني ايا

 نامي مارب اذن بيحس اريح اريج نب نادر نر بخ د اهتم لزينب ىب غربت ىلا لا زاد صنت سنان نجل صرت |
 ناورملاد , اضنل ا م ايوب, نيم دا ةيرراجا نمد امدب ني المذهل نمرطنتخو املا لازن ل وحلم نع ثراحلا نيرالع تعمم لاي سطمالاأ|

 ”ن اضاو عم اهلا للسيل تنو ظفل حا تقر لوف هل ها امدبإ نيب راع | رعمج ا مت لفرص اوس امس ىعازنوالا لاثاو زمز حن ا نيريعس لوقو
 ن اربع أنث رصوملا ولا ناكر زرملا مجلس نب نسما نرخ .اكشص كاوا كررت تعديل اكد شيلا الدال« امنا لا اد اضل "6 1 2 ١ ؛ : 1 2

 4 تدقن لسا“ تغرد تجب لاف,ة يدنا نم ئتدص لاذ لب ىلاداي هز نارك ع عفان نب شرب نحل رابملا نس اربعأتا
 ف رعقنم يلع يدا لصون ماس نم مرا تناك يضفنال تل فن نصح ةرلص حو ضقل اهدلارهإب برثح نب ٍةركسن أ نيمو م
 ل ثوءاالد د اصر مط دو اس الا عب ثمرصارت اى لاذ سافملا لص, اًضشن لب هلع لصقل راي ل بل ريثللا سافنلا

 لاه ان م نب ى اص نيريخر فجحول ا ءاناص اهدار ماحلا لاقاحا جب ل اقن هر تت ىلا | ئيزل وزاده ازرع هان
 قصرسلا لوسي دب لش / اهنهملا تم اك تمل اذا ”دئسسمها نر سم نع لمس ىل | نع لع الار دسع نب ىلع ان يجر ثان سلول نيديح ا انش يي نيد
 .هللص ىف ئظارارلا صرغاو دعا فياكلا نم نمل سوا انسوجر لع طم اذكو :نليل نير را اوي نيشلر !اهبس اف هن عفت لهل
 ريك الملا تن اكسل اناره ما نر ةيد زال سم نك لبس ىإ ! نك قلك الا ريك نيب ىلع رع زو ريل لا نإ ع اجت ثيرص رم ليس نأ
 نءاضلا مار نباوررا ددب اد اكريرتلا وار تسرك ادم ا فلكل | ن' لرول اب ارم وتو طل اياد امر ن يجار ار خفت مليسيلط يدا صم (لولد

 نع لبابا ثيدص مالا رزرعلال ثيدع اب طنص ائكضرلا لا ثيدحلا لس ما نح ةيدزالا تنم إئتناع للا بز نرميك ل مسفا ثيدع
 الا ث رحل ا اربي تردي ممر دقت لبعد "دفن يلع الا دبع نب ىلع لجممأ ياريم لاو يرن نرسل لمس ىل مارح ناس مل نع نوال سم
 [ يالا فصلا لع ابنا ر الصنم اننا لان هلم ب تلم نش :نتك نب ملص نا ار سس طر ادلا صرخاو مم البس ىلإ ثمر ع انك

 داجررم كلو ىث هركن تحل "يكد لم رن هس )+ لبحم ىل امنا اضفللا دعا نلارلع ديث هسع دع كي جنسث بك بابلا هس
 قمر وعقلا نم حم ربا ذل ةررقم ةداعامب تيل اوس ةرالرلا مرو نائثدا كراصئلا | تص ,”راخلا ا هازغد

 ظ ظ | | معو ابي اضاع ا هش )م ثيعع ريو ث اون اوراعلاب ترقي اث الا لداكرللا
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 0 ا ا م و يوم سم ب سو ب وع يبس سس بس جس

 .١ مس .  دسا  بسبببو دع ةسيمسمم تهمس سام سما تحصر + يسم

 هت دوش رح ميسم د دو يب عنب هع كس حسس ع تس سس نس سس ص لا نس
5 -- 

 "يح وم ع مدمس

 سس تال ا هجم بن ع عم يصدم دسم ع

 رس
| 

 أل اهنيبتام ائئفن اهنكاو نهب ذخان انش يتبحم لاتأ

 تلستغا كل د دغتد ضنا اموي نيفيرمانيسوأ

 -بعمسلصو ولع تقول كل تأضوتو
 اسنان يكل بالا شن كلو نط[ يزود احا هأز قانا فصلا نم يقر ظ

 ٍ ع 1 2 عدلا م ايالد دراوولاوازؤ نارفع ]لاو ليول اس وجد غن انكو م ايلا نضر افلا لو ترس

 ير ذيوض ثم 4 ا قطن رارلا لاي" لالا ةلرب# م تسل مار ن اهحانلإا عطر يعم نبار اكد اهلا دلو لهل او

 درالا نم شحال دول حل ا دعاس لرثاىوونلا لاقو بصل هر بن نيرثكب عب كابجانا برع ادارلاع

 6-3 دس اها ساكخا ل قتل بعل انذ قيل ةرهلا نم دوم ىفاكاوؤ[سح تيم ثسدع ىدزلل) لان ىلاطخلاو ىقربسلا حر

 ووو وعن الاقلام اكل اال نر فل نم هلم او يارا بصن هالك
 0 ىو هج .٠ لغلق ادا لافزوهملا نك نم السم ىووصا ثيل مارال ىلاطخلا لاق انما عج
 س ل 0 ان عفرمايلاع ل امجراشيف كارجرأس ال ل اويل ارربلا فن كب اهار ثيبرحل زير ف, غل الداري الذابلاه

 رسل لع سار حني سامو اضل ذئس نس نما نع ىدزعل روبن ني اورو نفيا ني ىلع تريز نديم نر ردا
لم ىفد لل ثلا نم :لويقم ى بي همنا قررما اسخن ركنا لاوحا لقال هراذنس ا كالا حو ىدابلا

 : / 1 0 اند ا

 4 1 سب سلم اس لداظفأولا لاثدما الا اهزفىرر ديف ن انا كابحباو اطار تقر يرن نيكل ممرلا ازعوز اسفنلا

 ل ديان هدي( لا بلر لرطلا زن ناالاا دل نيخلاراضنلل تو ميسي شدا لص دا لوس نا لل نري نع السلط |
ين اع نع نس ثيرعن مل كررداو وفرت لما نيك أ جد نيم | رار اريح مادو لمدعضومر

 ران( صرملا لوسر تنو لا اول ىلا ن

 2 الا نا نأ نب اد تارا ؤعضرتزو تلق اكرعش الا لالب ىلإ نسرلس نال انامولٍن يغمر نسما فن ف /ارسغملل ليد

 14 نر م لالي ىلا نم رامخسالارب لسن او زي زع نسم هرب ا40او كررتسملا ل تلق وما ميلف ن ثنين نحر ومشلاو

 م 10 م 0 لس ا لوسي لال ادري رن اريع نع هدانماب صرخاو سو اش ابرباشرل و صاعل ا ىلا نب ن ا نم عيا

 روك رس اج و لصف اتسم نيالا تزداينارباط فدك لوا تأر اثني نيل الأ أ
 دوب ا ثري سل( ابجس باش ثيح ارب ترراماو نييجش ورش نم ال او نيرو ندععحل نزرع از مل ةرلصرك
 6 راضنال فهدا لاقليم ريدا قصونبلا نعل بزب ذ اوم نع نت نب نتا دبع نكون ريع نم دو نيووسالا را
 بابملا بير ثمره ١و ثورعم اش انش نيووس لا ددييولا نب قب رش سه رزاو لصقل لشغلظ لا تر

 : ل ابسامكئ رخا تاي ور بايلا ل دوما ١

ا نك لاو للحم نع يور الا نم ثمر ترعر شو بايلا ةدرار
 دقو ل ماما نب

لا هادر اكذلا شما ثمرع لفل عالاولا كو
 7 رص نباو ق'سار

 ١

 اراثلاو ثيداعالا الهال أل از ان انو ل رث ل

 سقيييوب د قد نع ثيرص ورنا لاقزو ثمدع از ىراؤبلا نا ورك عليا عع |

 ها لوم تقلا نمد زلا نم دق فدا سلي عنتر زن نعط نموت زوره سووا
 بابلافددعارب نام الاف فا او نيم نب فل دراوم نبا ثعا ,يذر ىلا از طسرالا ىف ىلإ طلاهارر ري نيجارار اشيل بساع

يل ليعبر ار افضل شن لاو" ل اولا زل نم اهل ا لع ئطترادلاو قازرلاربع هارر باطلا ير نع
 ريس نا رار نر لشق مك ل

 لاقرب ف ف طنلاوا در اعلا ىلا نب ن امن صو لفل :ليل نيعلر | مدؤلرب لواطزتو ترلو زارا زفت لامي يما لفت زر ||

 ثكوادرو لاعلان نمالسم ىف اكابر وصمم نيديعسو درو فيصضومو وكما ملص ليل مل / لات ايوو نوع امرنا تثوأ |
 ]كسل اع نكب ابلا ىو دما ليل نيرا يفتال تسففاا ذا ل اشل نم نال لوقل ناكر .اظفف اصلا قارا رم

 ل لمن يرمت ا جرا

 ناا شاب نع هليل ىلا نير اربع نعراطع نم ناارحانمشدع ىرشال لال لا ني طترارلا صرخاو كبنص رانا قرع لغ زها نإ

 مصرتا اعم ةررراملاددادررلا ىلا ث بايلا قدا اروإ نعل, | نسال ىف ارثدلل ترث ميسيلا لصرلا لوس
 ياء يطاك ل ىرع نبا

 اضنالي رطل لوسر لاقل نال اسرالاب انيكك نع يقشر يك نيرولعلا نع كجم رانا يدمر تر» صن نمار
 .دتازماع ني درك ثيرصددصا تعضاوتسما ل ذبول طا رو ول نيرا تنم نأ كو لي طلاكت ناار نم ظ

 اهضعل وتاياورلا هزيثد حا ققتملا ىلوورابلا نبااضيلاريرخاو ىزارلار نسم حصرنف سابع نب نرثم اءاو صل ل ارث وعضو طق ارلا

فلاب ةرضاعنم ايرب نرعلرا ساونا دان الغ هلارلا لدالاو الص لينلا ىف رب ج اوتحالل حاصل ربا نا بيسرالو حيرارزمجل امثال نم
 ة

 تسلا :فصلا ىلع لبلاد ) كل ليترطعلا ىرت ا الامونيا نوقو راسنا لت بجاولاب نيم يلع رو لو تحولصل ارم |

 دسأ |/الا ىلا بشت مزح نب ارلثىل اكو شما علر 4 اطخا مد ل وقلاضلا ثكأ يله درو لك | نم كلبك ل مدرع نبا ا ا لطلاب نمو تع ْ

 !/ ةرإزلا نم تدازاذات ماج الد وايد زالا نم هس رون ةضاهتسم أ فرن دارنا ساقنلا ةريرثكاا اف هع »لع ْ
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 5 تاما لاةمييصارتامل هلي ع 5
 ا! هدم اهبل ىلا از مدرع نبل ىلكا نم لكم لاي نالطلرلانببا نمر ما :ةفلاسلا ثسراع ال !فكلد لل تلدامل ( مع اسسل دل 3 نم طير
 ارشرلاز | نثر زرار أ ل وتلا نم يلو 0 |ورامجإلل ثلاثع مال حن لوفلز| مس ظ 7 1 مضل لوأ هلي

 "كك افر ظلام اه نملك كالا زي ملالاو فدع ىل لوقو مد زار رددبم ل زغب ثيداعالل اهنا وا تلا كاذب الإ لفن
 اافن للف نال ةرماط تبراسص كل لبق يدر علق ناد امد لصنيز نقلا رفق لصنو مهصن مضل | دايز اف نيالا كحد از نانا نوار ااهس اذن" كل ةاعارا نكي ملئ انا رتل دما رن ني م لو اضل + كا اي سلا لع
 مسي هاذا دتالرعال ارم فمل رشي نار اترك :ديعسملا لك عالم عد را دل ف لاقل عا

 جسم ايف ارشمرم اب ل اًدلاو مص ث الم عم نمر شنو رس مالا رزفن فدع تضعم تلاه لاط تان تدلو اذا,ل ةرع
 راسلنا رئبم ول هذ اهتسكو ثكا عي ازلاو ضخ نك ل ام | زتجلر ا زكا ناد وري اكد اوارر اذكار نوجنرا هلأ دع اس

 هلم لل و تدخلك دامي اود الاد مانو يلو نإ ضضيت اكو سافل لكل ار ليلا مل لع عتقل ١ ناو لعبت ون د
 ظ 0 و ْ 7 ا” مصار ىكب لبو

 ام مدعي نسر نينا اهل ذو مبسيلعسب | لمت ى ديار اص نيرلعل
 ةرلصلا عمرا ارلاث ىلهلا لبو اكن ا نسجل زلارمب ملا تأرنااي ل صنر لمت انك كر" لق علا ىرت تالا أ ول نيمجلرا و رلصل | عرب:

 8 رلصلا عررت لان نركز ىرربو نارا ىذ اشار كئيبا كرا كايفسٌلوقل د راهقشا/ لادن ارد

 انكساطن اع القناركى رطلا ىلع لال مكالا ب انكى ا ذآ روعا ل نسعشلاو حاب ىلا نيراطع نك كد ب ررطن مل از ا ب نيت
 انل اكن !لانأر اطحع نع رشم | نكن اضس نضر نيره نرخ ل انزر ىبرارلا نم نبعشنا و نم اثار (ىر اقنلا نري نم ةعمو ل
 نم ةياور ىف اذلبو صاعلا ىلا نب نار ور نب ديا و سارع نب نع از يفر المع وما :ليل نياجنر ١ تسل الا راه ؛ًارشنلل
 ىلا ثسوب وب !بس زر وازفلا ثكارنع داير زعل فالرص الل" س فشلا ماو دن ام رفنم نم هلو ىرشمر نبال امد الملص اضلا هين رك م
 ب ةرمالاقد ادي ينس قرره لااهتف يف كلام لوقت لت اذ هتك اد ضيا ثلا نحو نع انا او ررثع مز س افشل لت | نا

 ز نع ءاسضلا لمحو نير عم رنلث"ر نبل ايعارص نت كلذ نحت ارذلا لأسسل ال نرثي املا نب! لاذ اص درجسملد كلذ نعءانلا
 ليث دقو دل نريتر هزثكا تفيضعرلا لاق ىقثاشلا بمر وببو نحن اتسا قعر اضن الار نيعجسل ىلا ندتتما نرع م امصنتا نلف يرث
 لان الاغزشلا مرر ثعس ول او فرط ىل | بري نا طعن اورو )| وب ناو سمج ولا ند ف نسل نر كوثر نب اصلا نم عراجج ا ذا
 للاردن ايمان كليات وحسم هونك | وذ بتذكر نط اييخسل "رول اهيا كدا كل ' لعد اذ ار امولٍن رعبا ثلا ملدع) ساغنلا
 رطومبما مالسالا ُيسلان طافصر جلاد دكشمم تراؤوكاو للهم :نانعل | ىف لاذ حبس اوفر شع نست اضن | لإ نا نم تس و
 تارا. ناكر لصنو ميصنابب اف مدلا اهب عقل ١ مث ةعاس ملا تارادنا تدل داركم ان رجرلب سافنلا لقا نا ىلع انباوص| نا
 قل اطتنانترلد اذا لاث كاب قرعلار اًضْفْلا ل ساشا لتار اينعا بجو | ذ ١ث ثالث !انئ ار اش احص | نيب ا زب ىف ن الم السان
 عر صاب فس ول ىلا يعد اموب نررشعر نشل ل اريل, وضع ىلا دنع لشت ث دل“ عم سائلا لقالرتعنرا دمى قدع تلصقلا تلا اذن
 نسك | ناود و اسفل ىإ) امو رت مر ارلو تدل وول دارج ١ىفد ةنبابلا ىلا ذكر ع وب ام الق زا لصل )و ميصل | نح ىف م ارب نع اسبر ذعر اول
 رعا عاتال اب بحار ثررضرلا رار ءلسخلا برنو لرينن ن الك | ةءرضو نرساط ىل ازا افسرب برا عجر مفرط ىف ا(لرثارو فسرإ ىلإ نع

 نياورشسر نبا لاث اكابر بر ثمع نسم س اولا لفأ رنا لفت الرا ولم ثمدعاب هربا ةراعار ةروص ىف ن اله لثالاراشعا ف نار
 سافنال قا ناب لئ اند ) مفمطع ىلا ماءالا ىلا بسشل ثييح ل بخل نم !اكلسم ف انما ىلاك ثلا ىبسر و بد" فس ل ىلإ نع ىررام رن
 ىئرارلا ننسم , نم هيلع ىف امل تأر ارنا لوف هلسس 1/لانن ةرصاو لمس ىف فسول ىلإ نع زن اروبي لب فكرك يلو الر يصرع
 لع نيطم نع عااذنعقلا نبا بزفعي نمل رابملا نيااننأىرع نب يركز اننان اذ اش نفر ج انن'ث ابذط نيريحا نريد ادرج ني امم
 ىرارلا هاورو ىراقلا ةرمم نم اليلمع ىفاككاشلا مرالا هاو ربحا لسمو لستخل ضب ل لعاحل | تلا" مدل ارت لالا ىف شراع نع
 رشلاو نعراطع نع طش نعريعس نع ن اهيلسن ب ةنريعو ثرراحل ا نيران ان يش ىلإ نيام رجح ني ادع ان طا رشم نم اندم يل
 تلاقمدلاىر لال ١ ىف شمل ا نعد اطع نئرطم نع مامئب انشأ نود أب نير نر ا ة الص نكن اهدي ال تان" ملا رت اك
 حاب ىلإ نيدءاطع نكون ينام ئشار نير ل سلا يدير اير انماط بنص وريني لوقا اروع ارت تف ليزي افءوصت لمتف
 رش ني بشص مى ا نبا نزصم نع نر عاعملا ضباب ل قلو رد | لصمر ليشقتلت ملا ث راند ضيحال ىلبح ا نإ تلان شم امان“

 رمد بيرلا نم 1١م ىلا اذكسص ف تر تاهل طسب كاز فاك ثمره انسي ظمر :ع اما لاعي دلاجر لاو ىئال لا
 نب نا[دسوب ارق و بيزا ىل ركع اهب ارخاد ىف ديحرنلا درج ىف ةرامتلا باب ىلا كراختا هل لب :نر ال ا ر لس اعد نا
 ( تيت الا تيفصلا ىلع ىت اساور لادن للم نكر ىراقتلا ةرريع نم اليلص ر قصار برب | نم اسلم ىلر ىرارلا نم تذرع راح نع كرم

 ظ ,رب الضر اانا ىل اا ززعر عم اهلا ىهرك حسع اسبح و ث سرت ىلاو اى ا هس

 | لبا عيبا رئر رهام نم دلشمم ىف ىذيرتلا لاقت ١ لرقوبمو هل و هل
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 عنصن و اهجو ضاهت يلوم صتلو لضتلف ضقت احب تيكيلف هربا
 ى.الوقوهو لخاز هيو دبحتم لاترهاطلا عشب امأ|

 «تعع دابح نع مقييحو اازربخا لات رشم :ةفينح
 عا ل 0-1 ظ

 عضد ملام نب] ىاصن بح !لاةمديهارس ١

 هوانا« نإ ب ايا نعد (ءاعرالا ضيخت ام لولي ملا لتر ىلا نع ض حس عي ررثو ا نا (قلاسا ةوفصصلا نم يقل
 نم السم ل ال اهكرنلا نبا لاقءروما الخ كبر يع نع رعلا) و ئيلحلا ىلا ني اش نب اهب ا وررلولل از زر لعحو ىلجح ا نع ملا عي ر

 لس مثلا لوتددصا رب بث اهتالط ناكل ضبمت سن اسولف ور يثعو مدلا نر ىف تعريب سل اويل |ٌنالط نا ىلع اوعتص ارز نمل

 01 لل مب ولد نري نرخ ملل السفن قش" لسخل | نم ليضتت نئعمبر | ىراونلا :ريعىف الخ تتش اه وكل بارما لا لس لوم

 الدال“ أضن أهان مرلا كرت عاهل | لازراطع نعر نصبكرمل لح نسر ىف معرلا نمش حب ! و اراب كالارن نمرود

 . |؟ از نط ثان” نم الثمم رالكم ل ىيارلا اورو ققنلارسوب ل ارك با ىلع ضبا بابن ىف ىف كر

رانيا لص ىلع لذ ضو ىو تره لطم ننام يبا نغ انثي ابن شييداءالل لا تبطل ل هلل
 ظ 

 ار وقل ناموا اة كت سيار اش نار ايكس اشد وح سب
 لاتنسي يتم قكل لاول و عضن كرام عونا ساطوا ايامسس لان لليسياع رسم | ضو نملا نا اكرر اريعس ل | ثرع
 كددع اريعس ذإ ثمرع نم لاو او وراد ولاررجسا هارر سياتل نم لزم اثنا !ل ايدو اول هادا اليلم ةرهلا ىف قبعلا

 انت. لانددحا نسوو اسمو طحت حلال و عطن يكلمها كوئال سا طولا اهم انتم لعر سل | ىلص مل نا
 لوس لافالاه تبان نبا حفل ور ثيسرع ارزيسو وما ينطتر ار ىل سابع نبا نعر اشيلر ملول اوضروب ادولا صرخ انظم مارمل

دش رضي حنو | لع ع الد هرثع خرز راهب ىقشس ار ا/لك ال مجسم سلا لصألا
 ظناك لاثر رجا هاور ىلا لارا 

 لكاظم رمارا بلا لسمك اهح نباح اهب زيزتلا در واول اهحرتا مسالا روم ف
 "لايق نارا مويا ور شيل اب نع ب كرها

لع الن ضمك ارجو ال ايل لج االلو يتناسب ىنل ان وريف عر
 رمل اع امتاز اصرلت نسر ى | قلم نم مكرلا و ارب نعل ى

 اعلا ةرم نم الرلص ىف لفلم | زمر مما ع اضئال ارهال) طاع ال ايو لكل ةنطحصو |ريتسسالارعل لص | ل ا رو رع أتت ىلع السد

 || مانيلا مار ىلع نكوريخصلا ىف ئاربطلا هارد ثمر ىلا نعم لاساو لصر ىف قلخاو قطترارلاه اور ال ابع نبا ثسدص ايو

 ب ازكي و ال, كرر حض اخس مو مرفا نم »ارب امد ضم ان لاول ان لامني انالار ثراه الا هزمب نم ا' صضخاشلا ىف ار

 معنصصيل اما | نو ذك لويضوملا لاري و او باز وفل |نمراشألا خس ام ىل وال | ىج د ب الام اىلاب زي | عصى و بالا غي

 رض اوكسكاحلا منو قل نردلا نشك للاث |ءرطو ثارطل ورش نّررقلا سرر جحا لرجل نع رسشملا لام الاو تااواسلا ن*

 يرو البلد مادلادرجد كا يراشلا كح ازد + هب حرانفنألل لولا جورج ري ثمود ذم ريال ديول اب مترا فرار شن ل الشم ق لاق
 ١ 5 0000 أ دع نب ا ب 6

 اردقفلا بتنكن م هريطر يرق حض ف اذلمو ها طيح نيل ق تزول اغا الر نعضم نحل ىف عز الا مديل سدا وصوت ىف مرا
 ل اما بن اعلا نسرام آلا ىف طقس ا) تسكر رز ازلو دش امسهلا عب اي الب و زنع ومطار ازا :نئسش ىف ارو نيل إل ربو مل هلع

 اصر تلك و سكر و بيس ا نب و / اطبع لاذ“ بر ضحك ال لاين | نأ راعلا لبا زنماع بم ارب لا تلف قفملار وجا نم اللص ىف

 او ,راىعإر ؤرصولاور اجر راك او يازرالار ررلار يح وى داكرسزلا» راسل نب ن ابليس دما نيمو لوخحو دي رن نإ

 نلت يريح | صرغا ابر نضر تس قجراو الر عن فحل اع اونا رج اوخبح او رزنملا كبار ريبعرلا ورث ولاد دارو
 درج اى لاق ميقنا لرتوم رار وأ ل ثا اد اكراك صرت نه اللص ل يصل وا الوم نبا دا كثب امث' ن حقل رر ثسرم

 ناطاشضال انا ىر ٌارلاركرر نر يدلل بك ارا كاك نلا الملا عل .رع قع من ابار كلا ام نير نا لاذ" ير ضمت املا

 ل وفل نم بسر زون بكل لاول ىف يحارب لاعراي كراج ا ضرع لاطل نبا لاق امتد ذاهب ال د موصل نمش ل صن معن

 كلذ ىف ئشلا (السالا خس ب اجار ىرابلا حن نم قلضر مد قلب اب نم ؟ظالع نراهن ارنرظن اد تلا ضمت |) شالا نإ
 نست شربىلا نا ليمن تنوع ذر مبا تن ةررثارار تنكر ف ردوا ل ام ماظن اك! نئيدجل اوايتجإ)ف راقنا ةرع نم بابلا

ل تلاغد ملا ىر لاهي نم ثلّس يب :شدلاع نع كولو اورايو ناب اكس باتل لورئاثد ب امشاشإلاو
 مل كرعبث وا ىلصن 

 معااهببرف نكءاعمج سافل او اموكر نمربل اب ةوالولا نم ارق و ارنا, ىلغر اعمااو از نم البلسم ىف ريشلا نبا لازم ىلع ل رج حض

 ( ةنيئارا :غصلا ىلع اسد ارسم نم نر اا ل ىرارلا امرشا مطر ىتخأ بابا بت نراك ار نحو راطعع نعي شر

 اة ماط ال هربطعو عراوجل همس ٠١ السلال اعفال ١ فر هذا مالب صحم 1” شعبحلا مو ثم جرجا لد" لبح ايد ترن م ننال هع

 امراثالا لاو ارك انكم عما | ىف ورك لس ار)فسرإ ىف اداك ! هص ا” مارتن ال كهل نص ىلكأا جئارو همن
0-5 
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 عءامع ع سم م سس ا :١.1999 تو تل ب دج ب تيل يس س18

 مه

 صو! لاو اضيح نوكي ال لبجلاب ك6 (هدلا تسل ناو
 دمتم لاذ ثلدل !اترم اهتيصوف تتام رمش قاطن ىو

 ةفينح ىلإ لوقو هو نخان ىدشح اند ., ثمل 9 ب اس 0

 دار ارنا .' اعل ! هارى ذلا مراد ةياريإا ل لاثلاسفن كول ةرهلو لك اة لولا ع رلى عيضل مالت هط ا

 دمي د مثلا جرفذجت مدع ةرمتسلاىارصا ةداعلا ازكمجرلا مرسم لب اب كلافادتم اكن لار ضاع. ادلولا تدرب لب امو ااد لام
 لام لك ركن ا بحي ورع ناسالا هاربإل قر د اناررن )لاحم ا نم ملا حداد ب انقلاللرلرلا جرورك تير مرارا الل

 لالا كر ليضفتلا م« نم نا تفي ع لج مر نال عاجلا فر ردصملاب بلا نوب لب نال املا لا لب اب نال لق هل
 ازك لطم ىف /اطلا مطل تنذلط نم لعفل ار ةندالولا حجر فلاب نلطل نم نان رن“ هس 1!ء اصيح نوال لمح انا نمر املا لام
 ادم ندوارث تناول امل انكر رد ىا دعا الر بج” عتيل لط نلطأ رم تةلطرت حارسلا نم اذكمم ىفٍلانر برغل ساند ل
 و زامه د زيمر سمو احتوت اع او للا ككل ةقرلطملا رار مضخم كثاشلا ىف اذل سوك نهر دز اور 1

 انة ارا تطع ١ لاذ ريعس نب اريم حرير نير اص اننث ن اهئلارلا انئرص ىرارلا رسم نا اذشم لو ثلا ناررحأ يصر
 ل لاش صاثلشلا نمت طغااف ضاخملا ابر ض ازا لفن كو يي لاف لاما عيب نمر لاقن مك اقلا لس لاع انءدانملا
 درجتافدت# طيلعو نعل حاول حرجال نا تول ضرع فر نادل اذا حا ثلا نم نلطلا :لاح احلا يرمز اع ار نم جم
 لافةيبماح ١ ٌقْس ن* اهدص ل دما ةربخزلا هرم نع ىفانحسمق شاذ بحاص نكح مناد ثررملا نم بل اذنلا ناك امارامع اد يزازب

 سيئا نا نيب ريل ابو منوم لعره ىل ال اريل ابي يق لع ال ايرغل اد رولا نال ةكشلا ل اهب نحول نم ىرب ضرع كر افغلا خي
 مدع نيو (لبح ال اص ملا تأر نار عرضوا ىلا ق الصم ا زارع نم ىا ذم اك زمول لتس ١اس دصا ل ام لد صال نتا لد" ترملا لعرب

 ةلاص شلش | نم ييصولار ارت او انمزلب ل ىلا هيام رشا ىلرت نب رهقلا نبا عجب مو رل ولا حورخ ىلا لك |نع زن اضيح دل ن
 ملا باي لرت هلم )ب باطلا لث هرنعد باومتلاب مل | ىل نرد ١ وال اهنر يد | متر فيضع ىللرق ك ارب و لم ثمل مث نزلا

 مع اراص حرش نم ![فص ىف ىرونلا لاف ذب اههلع لسخلا ببي لب لولا كري انهما ىف تر لا ةزرملا م نيب ىف بابا
 ةكرطلا و لعرلا ىلع لسشل | برج و لع نومهسملا عج ايؤاو صدرك لرلا ىف بياكل سؤللا امهلع بحر ىلا اهزم حرش ذة [ لانا
 مو مشا منا مام ىف كا راذا لصرما نا دل ] منع طفي نم لك ارذشم ا نب 'لااعد هما جرفللا قركذلا حيالب ادا نشا تدرك
 ريع عشا و سابع نبا نع كلذ ابر لشغل :فلاط تلا امال ارأ شمل اللى ار نم اوفلشت او لع لشغل نا الل رجب
 نيا نس نع امدرو سولت لب تناكأرا لسشنشل قعررلا ل امر ةر رباب لصرال |! لسقخل نال ا بحاربح | لارر حار ج نب

 نئثرإ ىح لست نا|وبو ثمل.” رق ميو لش كا زذكن سل ناو هريلع لسع إذ لب كلذ نمر صوف لل نضرب ىلا شم" !ناكاذا
 هرماط بلاط لاقدر نأ ايلا ال برغل را لشي ثسوإرلار ىءاشلا تااب لاثد ةر انث لوفر د دب [يم لاث'ارلم قفارل |/املاب
 راسنا ىلع ارث ان نيب ايلا نم ضامح نع لرقم اب ىو رو نئارلا ١ املا هنا نشل بم مل ناار زل | ًارازالاسفالا بجو
 برت ىكر مر مهلسد ا تسر ىف و لاا ىراقلا ةرع نما ظيكم ىف يبل لاق نئادلا راما لل زي) مل قح ل اضع ال اريلع بنك
 رقن الاو لع باو رازب ل مل تلفردما تكن المت بابرلا لدا ايراد قد مث الك ١ لاطب نبا د لازئالاب ةارملا ىلع لس
 ارنا لعرلا ريم اهجانم ىف ىرت ةارملا باب اطول قرح لاق لا ىرت ةرطا لق هك اطفال اكم سما ثيدص أ اكدر
 اه لشمال ىف رت قرا يملا لوس اب ملوسيطعرسد ا فص ا لوول تدل اق مب. "01 نايا نب ةزورع نع ب امك نر ؛ اير للا
 تالا فصلا | لع ف ايل ار ل ذهن ان او رح لاذ: شيما ن دك نبيا نمو كيب تر لاقت لو يع ردا لسن لوس اري فقتل تلا" ملاك لذ ىرئاببو كك ار شمل اءابل تلات لشغل معن مسيار يدا لصد ا لري لاقت لت: ليلا
 7 رش اب هرزرد تلاصرو ئشن هصل ::هيطرش هسا امال نم سوا ديد اصح نوي ال ىلبحتا مر نال عم اهنا قف حسم )» بلصرد نأ تح
 |هسل ميز ان'ازمو عمم اهل )ىف عسل ال ترم ا ضر نفل دار اف دعم ١») ثان |نيرتنعل ارتدصوت عضل ارب اف تس روس لربك هم
 5 م للبلاو مالح الا نم عسل روم ىنم ا انبم حيرشو تلزرناف عسل ١) ثسرل راد
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 لكلا

 مهارما نعد امح انث لح لاق ةفينحيول | از زاخا لاو ليكي

 هلك 7 نا ناك لا
 ملا نع هل است ملكسو

 ا. و 7 ' 57
 ملسو ىلاو ةيلغ ىذا يك ىناا لاف

 امال نبل ادراك عرش م للم ين دلالات ار غل لوقا فا سدي
 71 رح حان ةدرع نع كربلا ندب نعد ا ورفربزلا ل نياو علان نيالا شماغ نثر كرب لكلام نع د اور نركب

 7 يد باهر انما نط سمن م ”لمثان/بابحو نرحاملا نب كلل ادبعو نعم اههل ان لاررملاربع ناصر
 ع مماددا م“ 1 نا ةشلاع نع ةندوع نع كربيزلا نم ليقع نر ندر رول ار سس خار قر رصسل اع نع درع
 002 نا عسل تب بي نبا نحع نادره ني ماش نمد [ نع ف سل نيل اديه ف لضفلا فريح رف ع اوم
 ١ ثيرح الولع شدا للا لوسر ىلا :لطىل قرم ملسما تراص تلاث اما

 ملم يلع ريدا لص وبلا تلس ارب مما كنس فرجا لافت ارب نعر اح نع ذعر زل/ لدم عاجل ل! لال أ هلع
 رند عسانا نسل نب ىف نع رالي ار مزن لاث فلفت عيل ا ىلصرئبد ا لوسر ىلاونف لعرلا ىرياب ىرت قر لا نغ

 كرار ىلا نع كرب وجياربم ىلا نع ث دس انبب بلاط ىلا نع رن ف قيايلاو رسمت نب |رعرخ اد :نفيم ىلإ نع ارو نب حرؤل نعد

 ان“ بادر اناا ل نسم | نيريم مامالا راو تف ىلإ نوفا بيشملا نحنا ندري نع رع نيد دع نع لا يدع نع

 در نباد راحل ا هصرغااذلب ل اثود رفعلا نه انكم ىف ورك٠ عمايل ف لشد و ازدفرط ىلا لوقويموز ان بوم ل از ةفيط لإ

 ١ 7 - ('ا نع لب" نإ ماما ىلا ثمر نم ىف ارطناو رنشملاو ثمرع نأ يا اياالا زرفسما تسرح ل تسلا صرخ 7

 اسيد معا لاقيو ةظير لاق ةلسر لاقرو ”لمس أهم و تحت بل يراصالا مارت مها تما نول تنضم لس لو لس
لاثد ىراصت ال اقلط | ررر تان ش ؟ئرلار ىر 5

 تيرف نار اجلا كلر تبث ءامصسر اوإ اصمم ارب ا 

و سابع نب حلا معو ملبس ع رد ا لون | نم تور تم انث خر نمر لس وربع
 نترادبع نب لسور مسا نيد

 ل !ذلكجام نباالا :نسلاهبأ كرر طاب هرم تجر انا رل تدل ياهل اوفر ظنلا نب كل تنس كاع نبال
 الرج نم ضارم يتسم وف صرغا اك اهبلا نا تنرعرت لا است ل ق لس )٠ك اين دف المخ ف تنث ان تالضاؤلا نمدنن سيلا
 الس نييربك يم لشن ىل وردسسم نع منزل( لص ل ليغارسا نكد نعو ئذملا نري نعو لب اما نكسدالا ىو نيس اكلنا

 ان ةراههلا ف ىدترتلا صرخ ورع للا نبا نعو برص نر ز ةنييشسم ىلإ نيرا نغو ىتكنبب ىك نع اهلا ىف سب عرثاو

 اواددإا »اورو رب نب ىلثو يس | نبا نم ةراملا ىف صام نبا صرخاو فسرإ نإ ب يحس نع اصلا رابين اشلا صرخ برع ىلإ

 لا, نما ماجد ير اضنالا مهما نا تشمل اع نك ةورغ ىلا” ان بن اهاورب شاول نع ردع انشرع لل از" امض نءر بج | نع

 ل اند مشلاع تلاث الوإ لسنخلا لصرلا ىريام مونلا ىف تأر اونا لا كنب ؟را نحنا نم ىبحتتسمل يلا نار شمول اب تن

 ةأرملا كلو' ىرملبو كات ا تلقت اههلظ تلعن ان يشمل اع تلاف“د املا ثرصو |ذ !ليشفت ان ملم بسيع يلا لربنا لوس

 امك عزنا ةنئال | هصرخنا ثيل اذن مشسملا ناكل نيا نب شن اغا كأي م ترث لاق مفسر لعيد ا لري | رس ىلع ليز

 نم اصبلا هاورو بيش نم يما نع ةدرعنبب مماشم نع قرط نمر ل رخا ىلع لسكر م نغم امن هذ افلا نكأ تير

 نييبنرلا لل نيار ىرهزلا ىانبب او شل بسلا و لفك اور ,لكزكد ودل لاق رتشملاع نعى ارث نكك درع نع ىيرمولا تار
نك ظاورع نع لان ةدرع نب ماش ماد شن ام نع ةررع نع لان بك عي اسم كرب زا قئاود ىرمإلا نعل

 رس ىلا تنس بس 

تمّت همقلا نا حير ١ نا ثمرح ١ لب ا نع صايع ىضاقلا لاثو مسيل ريدا للص رثد | لوسسر ىلا تو اهب مجسم اناا زيراسسه نع
 

 نم دّؤاو ىلإ لوقو ةررع نب م اشم :نادر تيري لص ايم لوف تلف نيساورلا حسنا يللا نعربلا ربعنا لقنو :شملاعناإ ياس
 كالا قرع بعل مللسالا خيسملا و معاسمدا ىلع از ااهببج لسمو مشن اون وكن (لثي كرولا لاف ىرمزلا ٌياور حرر, ع ف اسم

 مسج رخاورنشملاع نع ةورغم نعربلانرسلا دبع نبع ان نلال (كريزلا اور ةنوقنلاو ار وباراشاو فَ | نم او ف انزال لات

 (ةيئالا ”نفصلا ىلع ىفاهلا در مفوسسيلعرما ىلا وعد لاما تداجعل اق شما ثيسدص نعال خر ار عفا ورا
 الريصلا لاق ميلسم ا لوقت نسم رو ماللا ني. نييس مع مغ ا!وبب نم كرد اال لوي غبن ضو عم |ىل | ىف لو صوم األ ىف عطف نسيم

 رحنا صياش ىف ازكك ل ىف ىرزثلا مم حالصلا نبا طلو شلا جرم ميسم نا ىي يريم مثلي رلاو ىلا زغلا منخل مايا هو
 ىلإ |”يدر' كلا نيش ةرلاد تراصنالا نع رز | ىسد اح ناو را د قا ليث ارب اءاصيمرلا لاق د اهصيسرلا اري نوكو رولا

 ا/( اهنا رمتر ”فيذع ولا هاو رر شع سم ينرور شلع عل ار تءاعوفر طا نمار نعل ( اء ىراويبلل علا حرش ىف ازكة يع لضاو' تناك ولط

 !إ الل رك [الطالا نأ مص
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 مس”

 دمحم لا ل مختلف لجرلا ىريأم نكنم و رجلا تاراذا
 تفر ل |لوثوهو نخان مب

 ردا تناك مبسم ندمان“ هولا نير اربع نب كا نبراس ص اكددد هر/ركزث هرنع مشل او ول تلاع | مهلاسل و انييقل
 اك نوح ند الكلس ختم ىل ىيرنلا لاو" ماهم باور وتقل ار انج ار قلاب لما نايف كيرا لدم[ تلال
 ع,“ بزهلا حرش ل از ررعار سلك ميلطرسد ؛لصاونلا رع ثم اور ل مار وت عزنا طال ناك يرد ا ارك اج لمار
 نيل الد ميسا ها نبل قمل ارغاو ةسدفلازعيجملاسنا نلمطن ىزللا روحا تصنقلا او رض لا, تشل اوراس انا !تايادرلا ب
 2: نع تنل اسر هو يل مانرجع نيو كلو: علما رغد تعقل او يوك طن ثيررص نجت كدرد رز اهل اريشنلاء شلا ثمرو
 رسم ف طلادنع ليست لتس ع مل د كل كارا زا لسعر الر كوزط دج نب ادق اسلا و د رنه مكتب لو
 نلاو رمل تأراذ ايد! لرسر اي تلات دبا مسا ثيمرص نيدته يار فر |ىرملوث "هلم د!مدصا تمس لب ادم ناره تر
 الليزر د رن مد كلر نع ةأرلا جدري |بلع ماهر توما ءاملا ند /امملا كسرم عم م // نو لتقعلا (أسملا ىف مجم اك امجرز

 نايزلار يع ىررو لاورلا نأ اقشنم لاقف م١. ةرلل ل ديم !لوسر اي تلات لس نو صقل ١ هر ف يرسم تدع نات اكرر د ابن
 لغاكل زنق حرس اهيل سيل :نعقلا عريف نيك تنس :لوخ ثمرص نمد ىررد لعرلا هاري اك الا نرلا تآرازنا نقلا مري ىف

 ئالررعشابج معلا وجو نال تدل ىار اهلا تأ رانا ل وقل كر هيو مشم لازما فرع اذغا د دن يال قرا ام ثامن ني لور رينو لعرل
 لس بلبس اللب مد نوت لم زا ىف للزارن 2 عمان اك ارو ٍصرلا ن ل محب تلم ماناب د كلب ابأثب دارااذا
 باسم ناك طل مشل ىف ندا اء بلا قر خس نإ عيش لد" تنلنمتتسم | نارول كلزي امير يرارا ن اق ارللا كك زك نافنأ

 رنج“ ىف نيب د اع نبب ١ نع ف لكى لك ا نم لعلا رئزدملا ح راش لاذ هجر رابلا جي نم !ذنزتم ىقازكب اضل اوبر ماطلع ةيورلا
 مب ل ارلارج | لس قلافلا

 د اهنا ترد اذا ابععب تنمي تاياور ىف حررصشوم الك ضل | بلع بحي لالا و لذبل او وجو و ىنملا جرو رخل حلا اور ملا ترا ملون" لم

 ها رئاو عي اريل ىل نات ظافلالا نبل رزيعو لضلا | يلعن تلزناز كي ذ ت راد اهضضعل ل تل اذا اهضعن ىلد , املا تارا طا. مح
 ميريدا صاد ليلا ىريإ شم اهدانم ل ىرت لا نع هني يد  لصرلد !لوسر تنس اهب لما نع ىو رام الضال ىف لع
رث | للا: ريلي مسمااي قرا يار لو لسنغشت ل عرلا نم نركاي لسن اكن ا

 مر لول ما ازا درراوأ مسيو اركز /اهلا ترو ا

 اقرماهدا رطل اب جرا اد نيب اي نال تدسنغ ١ امج رم اطن ى ارامما حرز مر ترف اانا 3: لاو هيلع لع للطب خلط ارا حرر
 ري يجر ْيْهَلل ءامما عي ضلتاا ليسرلا ناكر يح جرم لو عصرملا لل غلب راما تارك هلا ند ضب و دبانجما ىلبلا ماما لالا تفي

 حاول نيرعلا قر انمار نم الشو ىف نئرب اع نب: ل اراوعا بم زملا لهل يعرلا م ةَزرل ذك دانجماررلا ىف لا ؟رطاطرف حسم ابر لا
 لسبب وجو طرتس حراك ا اربترد ىلا امهسم حضن ال ببال ةيارردار دال ىل د بحرب نس اصرئرس اظئى اد اما جر هر ملون ارملا ترض
 وبي سن ىلع ناؤتالا ن!نع ادررقلا خل نم ه2 ىل عك لانزر .ثكمرعلا ىلا ةراردلا خارعم ف اك ا ى ريفلا_اغر ابل
 تلا سين ١ ىف ليلعا كلو لع لدي هرم ناد وو وتر ىف ارا بجول اما ر الك اهرفي قري جوا لكاؤن او اهعولت | ناو وعرب لش

 لع || بأ ارردص نم لزمن ا ضرما اك اهنقارد ني ركل اب رام ن الال الاب لس ؛ هيلع ناكل از لإ م وست رجو ناراملا لزم رك
 2 اك ةررصاسر رب ند الص الار ةيزالك ١ فل فلا برحر صوالا ارب ىلع جيش رت اهم حرجيمطر ل رثى تدرحلا مدن لان إله

 ٍنيوشالدع اب اهب تملسيلغر سا ىلصتريق ورمل [المخ | نمل ارسل! مهلا تقلط املا ذل د ضدعو لاذمالا زل وعر قر ومس قر صنومر 5-7

 م لليلا مس تمص ان (الض الارث ىف تطقي سا ناب لازنالا تنقص لاه از اقلطم رلعلا وراي ر رطل نا مرلعسو راما تارا الا
 قدم ىف :نقفح تس ارو لع نور لرجل ب ور|ل ناعم اهيل شعل ناب لفل عب ال جس نعلن لن ثيح ئفح تطوننسم ان ثمار
 تءارمل اك م ,ينرطلا م نبل اهلا كب بح اص بترو ريل اناس كاكرر جلا ىل لفل دم الك اما سلك ريما تيبأر عس ل انندفدلا نانا

 نام امبث نا لّمسسملا ىف لش | بوتو صوالا نوري ان اهب لقا لام يح كلذ لات ام اهلل ع رنا. لك تمهل  :ةمل اج راش
 | كج د ارعبلا قجم رولا تن كر اوس مهلا ثيمدعل حمل اوبدو تصلك ا ىف لاقاد ىلاولح از ريد لمغلا هرل بحجم انما تاو رلإ ما

 نيزصنإلنر زم لبقيالن كلو وعل لمار ال نكد ملك !ايدد ترب ثمرها قي رها نا يعد ١ نال مهلا صرخ تدع الر ادعت رتل رن
 الإ لنا ور نافرغلاربثؤ ار زابر صنم امال زم اال وقير و مرت ا بمالك رح اصمت ارو لسغلاا الغ بح ارم
 ببال رمل رنندل اب بلصلان ؟,ضءلمتغل ول ليلا نااكرادلا سار نمدص دز عرلا نحل قلغت اكل غلا جرطلا نم يملا جر زك لت
 ريزتكار مرنلا فكرت لمح ان او مررص نأ امي لاصفل اعل المسمي نا ىف غلا اهيله بيار رطتلا كح دب ا ىلا جرزملاو للا رغ

 ل زن انريو هل هلسو ب ىرابلا تف نم ىعما كد بلع ةدايرن اضف نالت ارو رم لعل دلع ببي يرككدل ننقل مزلا
 ا ”ونشل ىلع ىف ايلاو ) تلرئاو لبر ا كرب امال ل تارر ىلا ثار ا لع لل | بروج ء نيل ارح يزل ببسي نا ل حرص
 ازا هم ارمإلا لب عع ام ايران او ىلاملا كراش تارا زارا املا تن اف عسب || طاقسشسالارعل ىمملا همم ل تسعلل اف عي اهلا ف هن

 ا! فسر ىلا ىا تعم , رمال ستتم املا نك ارماتأراز !(أشم نكن ل ايفس نك رجا او رو راما تار

 همسه

 مس سس سس
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 ةعراذألا ضان همس. و جدلا ١ ف '
 - ه .ه

 تيكا لهاا يار وريف كررامبغ يلقت ىل كل لض انا لان نس مط ]م ىف لول ف لعشام ( ”ةقلارسل ا ”رفصلا نم تيقن

 للورق و ديبي ادصلا ورك ياورلا ذيب زوال لارا مالا سم انكي يله ن اك ليه ارث مو: لاو لان الاد الضال

 لرباس لمسماوزب ل ةرراواسضرصملا ناريس ن || قرع ليران'ةركلر زمماو نيج و لزاونلاتارانف ىف ةياردلا بحاص ئاررلا ْ

 ةرر لال نك لس رع نسحلا نيرصىلا بيد ىلا ىلع تار لاول علو رفد جارك ذئاب لطسا ةيورب لش بوو نا

 لدالاة لد رسمك .اظذي طا لضرب جر يلا جرطلا ىلا مل اجر لو جر اهلا خررفلاىلا ملا جرجا :لاص ىلع فرزصُتلا باير لو

 للا: ف اه ةيادر 2 ننحل ايمو ىدالا اررلا | هر دراما در ورجل ًاوريرقلا جن ىو ىرنع قل ابننا ارم الر ىف 4

 لال بدول اقدح د لضنابرجررن ىلارمر ذاع فأنا دام نون لقبا جيلا مل مرش ل ار لا فم
 لناصر يعن | نين نك ه/ 2 ناو هر رجول يرض بحد جرش رز لو حنو اهلا جرفكملب تلال ملون رن لنا لا ووقت ثا ءاي

 لول سبك اد تال (لغف سيل عار ثعالا مدارم نياكي الار بلا :ناورلارساط" ب رعولا مغ نولعك لك » زو ةلاكلار بوتالا مذوب
 روس كانا. تاكا خنرفل ؛ ل نرش اذ اييدجب ثق نع برجولا وريم انارنرعل خالو نورلا مرع جدلا مرحب هدام كاررك

 الكر بدرب اناث ئئلار دال برجرلا نادل لغ نن زال ارح ملل نقلا ناك او ريف فلا كيب ناادعا عيب لامرمف نر صملا ةنورلا مدي
 تبدع (م[1 ثيبرص طك ىزيززلا لاق اوبر رلرث لكس | نوما ل نلع ه اهدا ام ىلغل كل لد | زينيصو ركل وق ىلع سر يتلا ىلا ناد

روتلا كابيسل وفل رو لل اهيل ل ١ تزن ان'لرلا يمر ام لم مهلا ىث تر اذا قارمن ا ارؤغلا ماو لووميو 0
 ىف اشاد ى

 ل اند [مالارعيتسا رو يقي علا نم ريو زنا نبا ءاكهام يل لاول اهيا فحل مامب نارا باور نسر ما
س لا نبا مار نك المس فطن احلا لا ان نككديع نص اهلا بزرلا حرش ف

 ظ عرار اندم ةياور لعل مما مع رمجر انساب لع ةيميش

 هع , ٠ با سرمعاد تاع ولرملا نم اينرع نوهدسر وبس اخر اياب نير شك هل متشملارايثألا نم ير ارطلا باكا نبع لر
 وصلو اما د الر ار ريك اذ نر اهلا باول ارارإ ال منذ كو كيا ىلالا ب (نيكلا نا نر األ ىف مل و تا البل او نقل ارث | نمسك

 ظ ظ ندا ةمئازا نم متن مولر ضر ل 1و سر ل يراد |

 00 اضل نا منين ومن ذر ىلاهن يامر ملوسيورطما نس ناز او اهني الان معانا "غل نارثالا لاب ابل رف هل
 ف 0 ندول ا ناكن ديس. ندالا نمرا عاتسالاوم نين نا نيردصار نزرملا قه نيز الا يم لازررصاد نييزالاو نبذ انئاو
 نلرالا خلا ل رس :نصرصلا تارا رض و لع هو صخاو | مق (ألع | رس ةردصلا ىلا مو ضري | توصل سانا نازك

 10 اكل اهل د اورثس ا دكا ةرلصلا ىلا مو اناث او ناز ال هر باي فن الركب فك ىلا كر اهناراثارتو شرم ال را

 نب اسمح ب تعرتت ارقلاولاننئاذالا وتم امر مانا ينعم ؛ لب نهرو: عب مدل نم .قولمعلل كولا ل اول ون نراه

 كل رشدان ال تمار ن اكلك ذ نا قرارلاز امبث ضر ل انس ىف فلم اد طن اىلا لالا مراسل ١ مكر ا'اذاو تل زنف لم اذ

 خسر مصرخا ملا مول نا ةرلصلل رول اذ ارنم «نيزذلا اياب يلا عمم لف نان الا ضرف ن سابع خب نكرر بن انلانلا ن

 نان لدت ثسداعا تررورزر هرصو مانملايال ولاد باكل صورا زالا كرريثالل ل يف لبق هريسطن ل رش ربلا لاقرب نكر

 تؤ زض نزار ثا لي نلاكملزميلعرشلا لص ابر ذنملا نبا م ذر د ثا اهرب نو شيتنال ما نحل او نر لكم عن ن اذا
 11 ىلازكر ير تسل اريخ .ثيبرص كرك نيل ربع ثيدع ىلا لع اكر ىرد امنا عفو نا ىلا ةيندملالارخاب نا ىل:دلم ىلا زارلصلا
 لش قءبجارلا نم يي ذ ب دف انخ اشم ةنماع لف ىف كوم ةنسسمومر ىرؤنلل لس تيري نم اذلسعىراعلا ريع نم .الكسم ر ىرايل جن نم

 ركع عليا مثل ا لانا ناو بيرت و ناو لو ذل سماك فس دي ىلإ زعر ميلا نالت قيل لبا تارا بجبل قل ب رجول راع رزع

 ىف بجارلا مت قرلرملا كال نن ابر اش نال رقلا د وريد حيزرعملا ىف لان يدلا ملغ 'نمثنازالا ننال ممالعا ضعي يدم رهام نع

 تير ل رم كلا مرعب ”نورقملا :نطارملا نأ ةرماكرزلا (مدف ليسدب برجول ا [امب/نب رات ا درر كرك ابالر قم ناك لار د لرب مالا,

 و”ظمطط ىلا نحم ارا ررلا جارعمو لقل قر ريفلا نب نتاع الا باب ف عرصموب اك ب وعرناال ربل اللد كن ا غل مل نم قشر اجمال مود

 راما ور نم 36ص را عن نم دام درب نم ' علم ل دكا زب عاود نسا فا تاازأال نازل معلاو زنا الص سو لا

 رو رانا ةرعنم دم ىف نعل قل طبحلا فاكر اذا عمايل لع قدا عر زفر اد دانت ن ذا تام نر ثع سس اللول مالو
 ”راسم »در انالا قررعلار ناذالا لس لاا زلوم يس اقل ططاز نسما ىف تدب مر لاقي صرت نم اللص ىىووللا هب حرص اك نانا لو
 صولا وكبارب ليلا ل انقتسماو ع اردص اذ تمت ادن اد فاذا ىف لصرف تا اذ !لالبل لابس رسما لص رن | ىذا يسد و ثأر

 ألا لرووملا ربو نااذالا ب انك ئببموبار فيلا ثيدع نم اكذنزا اد دامك هينا ىفيبستا لاخر اوريو مب الفلا ةزلصلا

 ناك نا هر لاكن نم لس ند قفل تكسير رد ادرج ادا قش
 | يل فصلا لع لاباور تلاسبل'تامناب ماير شلا ف ويصرتلاب ئك لاهم دوجر ضد يبل ب ال ةديقعلا لئاس لل
 مثمراعالا ىفارك يل فلا حره ثلا بالا يلع تتم مالم و (الس الرماس نب دس
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 اه

 ميه ارب! ترع دامحانث لح لا ةفينحولا انربخا لاق لامحم
 كاب كرا لاق

 مو

 يدها باسل تملا نتالي لالا ةدانلا بقع تخل اطل اود يع السم ( قالا فعل نم
 مالا دن الاون ل ةرالا تالا ةراشنا ةداهلا لهن تليرعا !.يك راها امداو داعم ىلإ ةراضنلا ينو مالا ء اهنا دئد حالف
 نيو ير طلاد لانو علا لم يرش قل تبل رك ناسا الا كأذي
 تي 0 امل تا دالر نلف :ماسال نر ثع م !ن ازال انالاو سقى تالا نوفي (ايقل اسمع نل ملغ نا نان تمانالارا
 قا ظ در لاو نورس ار فار اوك ازا يلع ملبس زمرد رمل فل لع "كلم راما دد نان لارالاباب لد رانحاررر

 ل 6 امج انو نازل و ميلا نركل ضن نارين بكرت عمال ةعامالا ني تالا داره لييعفل ماري

 و نت طنب ان را كلف بيؤتاردازا بال كارلا لق تالا قلم نط
 وادع ىو حو. سم ان هلا لات اذا لولا سما ف الا زتعم لاق وي ل لسن !لوس نا رز عم
 0 3 | كلا مج ١ .ادارن ف العن ردع رما ملا نير ةرلضلان جرا لانا انذ صرت ع 1 ةراصنزوب نزول
 1 ا ام لاو سر لن يصاب رثا وى لاذ حرالغل الغ كلا انايحا ناكر الدبيان الس ادنلا ىل ريككتن اكد
 | 0 ل اننا كيد ف مالكا يكن بى هزم نبك ما ءارنلا رازيثا ببكيل د ءادذلا نم تغنارمل عرض ارث

 | 1 ر“ , توم ال بدر ياك“ قلععمل ننس نال اعل ابو قلو سما ضن رخل الاولى بجاولاك ب قدك م بسس ملا نال
 تمير ركب يشم احافددولوملل برزيفلاو تاولصلا نم امرمخل نيلالل وراح در نم الاشعص ف لاب ءانكضرد طارردا

 هم 27 -78 نمد نفل او عيورصملاو موهملا و ولولا ن ذا لاك وصلا فل ناذال نيت نا زنهن الا بْنُ رشسمعو مادا ن اسا نم لح اس ١ 1 0 0 ا دو هه تعش : 0

 درر وسام يل ع مديت بيد ضامالرلارف عض نالاك دع يف الد لولي عر رت بف باب ساه اين ملل زل تينا هل قاف ر
 نط هدب لاعالا ل اضن ىلذ لفى وذ كرولا ع زا ىلا نا :لرالا مالا نعم لكن م ين عتملا نر اول اور لاربع نبا
 57 [ًالسالا 6 ندارد ىلا نرملا لاف اسما ثنمت ةماعالاو نا رئالا فما لك نزيد ارزارب ةرارطلا ب انك وارم ارك ررضفلا

 لكن ع طركم لن ذ ممم ىف نيب نا هر هاي نلا ممن يللا ةوكشملا حرش لع الشم لاند سنها نيم د ان اضف ضرا ىف

 م لعا لامي ار وم ارعحارل كوول قو رارلا ثمر اوالا لل و لع ريا لس

 تك“

 ل
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 راش ووري كل ناماد ناب اديف ثيدص نم شارو ةرهلا نم هلو يدل اتؤلا زد رز
 ادلار ني |و اور صحا م كلم لدرما اهرئماشضلا سا نعواررو سابع نيل ريع نباطرلارساط

 . 'نذ ديالو رماطوبدالا لرلن بال نا مفسر نقرا نع لئاو ثيرابح اب مغ كمرم

 عمك مل نا ىلع ثمر ىلا ةملا اغلا ىرونلا لفل د ىلا واصل فك ااه تنك امن اره ل نوت

1و لراس ايسئرب طر طي ار لل ىشل ل دهسا تاير
 لا هازهو نس نينا نيه نم 8

 ريل عز باي دزارو اصرخ رخل ( لف تناك رص ل ورم مس
 شرا الف تنك: ب عي باب ىف ىراولا

 لص فري لرقلا ابو فيرا لينه انو ل لاز'تيدراسمو*و ذا (ثيحبس ززنلا اثزاولا

 لورا ل ان نم باجر اهرابج

 العن +. دررممل ةلمج بد ل ًانببا توعد رلو نا رقح ىف لاب ن اروصنن نيكد جلاد بعرزطا نعربكا قلل ن اكاه د طل اد طيات" ها تومرمل

 و كب ا دونا اول. نع اري نر حسب لرش 00
 ور اني هم بابا هضم اسو ميا نع خامس سل يار يع نال لولطمذ األ لان رووا انه ان كذب مكي

 لدي ةالمر ى الاثر مسد ضشدوصولا ءاطع لاق ركل ىرائبلا لان ةرملا نم الم ىف اك ًانموتب قح نذل ار موءاوبرما

رم ةرلصلا نمر ارش النون ملا نوبل نا زف هنو قتراطعإ لانات زج نما نع
 3 مك لةبيكملا تااكورر ةرلصلا كا

مثاداطم نع ريع نئل فدم نع ىر سال اري اررع الريف
ك ءاهنطلا كد ردد عا مونررنف ل غومر لعرا نز رن« 

 ان "يع نامل ترا

كر عملا نسر ىف ممارارثا ىلا ن امثل لرتر نلف تايادرلا هر را ًاض وتم الا نم ندي ل ةريرس ىلا نع لاجل نزل
 7 3 دا 

 هز | نر ولا نا قل ناز الل روثصولارك ا لكل رو ليْضفل او بارما لخضر ىلع نااؤال اب ساب لن: لان نم اهاصرتد مربك»

وا ا. ناذلا نا ابع نبا يمدح مسي ثلا سلو تنك, رك ناكر وهو ثدد نس
 10 

 0 7 دابخ هيلو نحرلا نويل ابار عتتيلال درب بيكا د حالف اد ةردصصلا ىلا ورع رعري نال نيسحح النقر دصلاب الصتمو رولا

بد باك وصد قع الا يقل الر ررهضربنع ىلع نوما نإ كلي لاؤد تنور نم الكم ل لا
 ةريالاول اكمل ا مباربا نكررصس نبع ايفسنعر ا

 ناب داما نري نيب اننا نم ىعكا نا اوشن و نيحل نذىلان ردح ان نوربالدار اكد مكر نصو ثلث عا موتشررزع لك علا نارا نا امأب

جاو [الا نب كلص ل يناس لاؤر مب لأن بارا باه ىلا انر قش ار م ا باول انمكترثكا
 نرا نار ةراسر ةراهف لذ نزلا نانا ب

 فاد ل شمر مارثغ مالك نيياكلا ل ناك انارباط نكن او ”لمقل !لارذتسا العلا تاذا ورم فكزلوردل ملي ل مرك/و طور لكو ارزع

اي: نزيل لول صرع ن عيا لقا نولي رمنك فرعي 30 | وقل نال رشا انا
 نزل مرره لشي د الابص از اورو ن اهزتسمال

م علا ا نلمخ اد اشم ىلا للان“ ماا اه لحس اورثع نزل او ليس الا لور
 ماعلا لبا لمع هامور يع ىلع ن اذ الا 

رايم ا يار رنا نابلس ل ل رد راحلا لبا ضل كلذ ل ضخ نكأو ىعثاشلا لوقا ير
 صل ار رامالا ل الة فص لال وفل د عارهتاو ك

 نونا ىف ااكتا نم اريل بح اصح ىلا ينم ل دعنا لات يبنى نصر اطر كى اهلا لام ارم ل ام منان راك ارز

 كلا انو ماعلا (لب ام او وريجار ىن اسال اقابو نابع /ر صرع ىلع ذا ناأف مر ارهطل امين بهتك بر رشي الو ناالا نال وف ىلع

 مارل ام لان ىثاشنا مالا نا تنل" |تلث دا امد طزرش بعد الات ىف زوالا ءاطع لاث'و ناز الا كرو م انالا لرش ةرالا نا

مبان نك رمايث ءاطع لوتربر ىثاشلا نع ياررازب نين اانا ملاك ىف سيل اركرك نمار جما بلا ةامعلا فز رعل اي ىيزتلاو ملا ىف اد
 

 ناد لا: ةرامطرؤل ملل اور هرك مجلسه ) فص لان إب بنو ثرحملا نانا تمارك ل كل رتتسم نا كم أ كرما يب ثل رم نم

اثر اطر زساط ناكرفن ارقي ناك م كل علا لص نا تثار بولا ىل ص سلا لارثر وما رحاو
 عد انى رئاهير لكىلع ىلا هنت رك د احل 

ح ند نآرقلا غر قو راك الا هرب اككر ورك نركيزلو تايومتلا ورز ىف لغد ركب ثلج نم نان از ثررو
 دنالن ار [الع او دادنو /اذ دنا ثي

 دا ذل يلف ساير نيرا يلع فقره يل مدرة ذع نمو ولا نوكن عيل م رك نمالشت قرا طنا هوطولا ل بمنسأل الطار

 زن هن ىف روف بتاكل نم كي نارك لك الب لكني ملاين ناشنارل؛لاق اغصاررب لام
 كلب نارفلا ان داهرن رويس اثاد ىراشالا لان“ اباّسارجا ىف غطر ذ +..ايابااباداب ابان ذ هس معاش لامن سراح ا ةذل ىراضلاوجا لامع

 هاذ نيه اامجوزتهس ب اكل تيب ومد نازلا رشم اد  مالنرطم نيالع ادراط ++ ماز.بكار صولتاىا عسرشم ار نارعاس نازي نا لات لوق

 حل ناس. اب هطرولو لوقف يمرعلا "لقب ةفيطع ىف (مالا ىلع بيدي نمار فعن 9كم عمايل !بعاص دقن, ميال ىلإ ىلا نطو .: يم

ادم ا داب انس رهن داع نم دكر ىفرعتتو هذيان بيطخملا نم كل نر دس اهكذع
 ايري لو هرنيع عذل ل ئشل خرا نم نايزلا راسا نم قرن 

 نال فصلا لع قبور لد لات لاف محلا دج الار درب بحاصر حلا نع زواق مرافسا ىف خا ةمئاوةفللا لبان

 رمل هكر شتل المهلب 0 كانك نييك عفان ع زثلا
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 د
 ةس

 امنجنؤؤب نإ ركل اس اب كل لب ٌكرن "ل لخا هب دجحيل
 | ةفيذحولا انربخ) لاق نجم دا ممحر ةفينحا لوقو

 ب 7 هدج هاربا نع دابحاتثت لح لاق

0 
 ال ضرك لوو

 هرو ثسرىل و لب ل ٠.6 وحمل 8

 : 2 4 نك ل ايبا نا ضر دز نزف ا الم لان ت دن ايات لزن حا

 هراملاعم ها ٠ طعم م ١

 ا 36 ري ان تاذولا كي اور ع بلا ني لشلم ل لا ةروكذم ا ثايادرلاب نيلار للا, ل'

 اكليل بليل زوو | ىو نر دير باق فد اعيال ريا دزهجان ناكل بة يفالعناكتا مظل لا
ةراسا ةك.اندبد ةولصلا ن رمد سابعا ثيدع فالكاو لص نار واصل اهم نر

 د 3 هلع ينو / 

 ميمو عصور تاكد الا هظابدعم راب سكاف ثم زل ةزعلا وسن
 طن ثيرح ارم ابو نعبر ىو. تب مانع اكل كرد رق نم حمو هيل السلف مزلملو لاب لهن ضلاله
مر اب لاثاك اا ليزثخشت تعمل "دما تلهنرام هنجلا ىلا ىتفس اسم لاو لمى:

 : 0 1 م

 زن عما ثبريلا نو وبرر رع تلا رمد اهب ميل لسينما لوي لاقن نفع لعل نا تيار ورثع تن
 7 27 7 ) 0 3 تره بتنك غلاربلا ةياوررصاملو ةررب اط اهنبجر اذ ريش ل رق تروا تاياررلار' ل عم

 اساس تاقألا» ناذالآيئكومر لصالا ركز ثوب د مان ناد نلازالا نمل نا وانه
 هوست ثرملام انا هركا لانا حؤبلط ىإ١ نعش ل ولا يورو /وضر

 0 هي .٠ مل اد ةرلصل اب ناز الا لسر ثيرحلا نا تنرعرت تلث) نارثالا ىف الس رد زكت ل صفلا ن

52 
 دس ب يسع عب 0 دلال فيلو ميريعل ال رش جر ل نع ارثا ىحَسلاو ثلث ما نازل ها

 6 - لي ني رس تذل كال ا ا ريئارجلا .

 1 د... ل 1 نادر يدع طلع | نع قرارا لاطزنش اث”قيتح جرائم يلو ةلمهلا نار تتناك
 ةيؤق ل 3 / 5 كد

2 17 ] ١ 

 ل ار/و اًصلاث روم ا ناز ىف كركر ركل (ليلشملا تلقءمر ىعرتمالا نؤنرل_ ال لسسيل مرير لصور | لوس للان" ل ان' نمر ىلإ نرخ مز كلإ

 او
 7 1 نال 5 ,

ياكو اهيا ةئاررلا نرطشرربخشلا عمايل مدخن بو
يقلا نع ن نمار ل. ٠ رساعلاو بكار درب افلا نائاداد

 ابك 

سرجملا /اكع | ىو مار رج هزم انا نررجا هب حرصاكب در ف عت نيلك اراب ىف لاعتس: لذلإ نزار ىلا
 نابالو الذم ن

1 : 0 ( 

 ةرع ار نا ادد بصومر كوين اوركيد ئادبلا ىفلازاوما نزل قارا ككدلو م ارجارد منار ريعل نا ىلا بحا نحر ا ةورؤصلا

! 

 1 00 ١ م ى.ءو ا , 5 نسور“

 مس راب. سم نإ اح رمد يلا لادم نأ ديلا بيمحأل ىلع دريل نال رمترشلا ولة“
 ( مس الا ئهصلا ىفع ناب اد ر ابرجو ليدوابرن بنج ناز اد امير رارحار_ر نم الكشي ا ل انرجبلا ىنارك مرح :نراركملا نإ هرمال

 مداحن# تال عصا١#ثسرإ ىلإ اد(ى ١ سل ائريئعلا نمل اص هسا نازل )و نيزن اذن نم ثورعم عسر بوركت مالا أ نع

 ع كساطل#
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 | مس

 اذ اىف ملكتي نذؤملاف لاير

 لعفي. 5ناىرنذ نحن امو نرع

 مندا همحر فين ىبا لوتوهو اذ | كيد
 . ميهاربا نع دابح نع ةفينحواانربخ]

بل ال رار هو لل ايو( لارا نرفض ينم تو
 يي ور ساط سدح تاب الا لو لق ا؟رأمرو | زك دو

ول ميميلا» لاسر لاش رحم( دهرا يرق تمار فيض لق يك
 لك ١١ يو در تعا اوف ل

عر شاشنا تلا لام يدر راطنارب كارل عج عتب م رك ظ
 دج عز نامل و قرضبلان اود رسالا نب نكرلادبعر واسر راي

عيب اهلا نم ىلا لهل اتركد زهق ام هركرش
 !2“ نا كااسفس ن ىلش نط نرؤمتس ىلا طر نر ىلا نم "رص ل د رام ألا ىلا مزدرعر 

 بجنب نإ ا ملكنا با هلوط ريس راها بولوو ا مان كيرا از كنا نزل ورك لايتم ربا نع

ان اهلا لارثرعا ميلا نزل رمو لوكيل لوس بال نسحب اير هاذا ىلدر مص نم ن دس ةيلعف نا
 يي ا !نأ دسم ل

لصلا انك ىراؤبا جشسمعنر ْءلصر نا زا لر ص
ظفلب حي هد اسعار نو طيراشا ل كرامجلا صرئار ل ةر

 ل لول اينراصلا ف نوب مار

 ناي انج هاب سل ادب نب رب ثمر نيم ةيسميل ا نإ اهصرغاو هع كر راد ربل ٌنلغ ّريعلا نم "2م ن(لسالا جل اتر عا نازا

 - أ 7 ادم هر امك ل كر وبلا سونا دصو و ازا ىف ءاك اممم الفرم اي ن اك ركمعل الأ نار ناك يصل تمس الد درص نإ

 لانه ضد تل اس لل نةيلغ نبا نشر لل ةبيشص ىلا نبا ورد نيش ىلا نيا هدر لش ذو حجم سس اب دع كير نذل

ادع !اسإب كل باكي نب م نا نسحلا نع بالذ ني اريده ندع لاق تائالا» نازالا
 

 هب وع و

 لاؤ لمحعم للاوز ىل

- 

 ارق هديب 1 اك بلا ف ةرركل از: نكن لو مار ىلا عوفر, ب وعن يملا عر وايل رمان لالا املرث هلم

 0 0 ان ل اسس بلاها لعيد ملا نمو نب لد رمأ ال مسارب ىلا: ثار ملكت نزولا نحن نع لأس هاج ن٠ هان

 تر( الاد تدع امل نسب ارا نسر هن وركب ومد دس اسملا عج او داخلى اذلم 1# لاقل ون هلس ١ نبك ا نسر ر' ىف نو لان

 هيدا نو اب ال د درعا الل برص ضن ايسر واو يلوم مل انعم وا زد مالكل ١ نع عملا رمال نم امسسدع و مزح د رك اازي لفترت ١

 نازالال لكلا نر ىهتل ا ىلا نارا نم الشم ىد مقئال تم انا رك اذاز ان ملكي ننزل هر لا" | ةنردملا ىف ولا

 انذار ريس نب او ىنك) نمد نو نو نحس رام ر ةدرع نه لطم, اول رنا نبا كي لع نيد يحا مبنم مدح از نينو سم تو اج

لخرم اصر فمن ىلا نر عملا ىلا نع تبارك
 0 من كن ارلا هيي ال نب نك نكد كالا د ناش لكل دي يلع د لالا ا

لك اب ورع[ ىلاب دارا لعل بلا عن نهشنمم أمل رص ارنا نبا هراشار للا
 يل نب اهلطم نع م اهب ل داولطمز ركب نح ما

 ضنانالالا نئاماو ل ثول لع سين ي لكن ارث ال ىل هلكم ١ ناين
 ل انور ماقالاد نا دثالا تاك يه تالوملار بيلا غسل

 عب لن ردك كر طع لالد ثالارمل ةظطس رت نسله تماناد نادل ىف اكن )نر ركيا ذكر نا الا نحو عاريا مايل

 ناذالان م غافلا لارج اننا ليك ا ل فن نذكر لص د | 57 سيال ثا ىروشلان ايعس نو نلت امل نار الا ىل ملل ا ور ل ورك تعلم

 , |لامو صا لايفعسس الام زي ريس البير لك نا :نص الكا لد ءرهلا بْن ىلا كوز اسما هناا لن راو ارك ررا نع دف غو ىف لل نر ىل

 نامى صا اند امن ىفازذ' ل انفنس لل اه الرسم اك ولك“ نبي ىشضر ا ؟نمانزلا ىلوا نا الا للماك ا ن روهلل عضل بريل | نم ظغم ىف

 مسملع ننال بملا م ايلا ال زبد رم د نانيتتسما نزولا لع يلو د ضل لو نا زال لطسمفىرؤلا عقم مر ع[ سري اطرح ار

 ناذال عي مي ل دانعم لش لو واضيلاليدغلا هين بسال ن ين اريل اريك لك اب ناذ لا نانسي بمزملا نت

 ىف م ان انا نبو تلنء يل ل.س لد ريد نذل رصالكت لكل لاق ةنردما نمط يان الا نضمن نايتس

 نال بص اصر ”خرطع ىلا نضر ريحا للاب د ةد انثد ند اطر مدرع ني اقلطم اوك ارزملا نب لك وم ينمبر نت ىنصمو ادرج اذاثا

 ء طع” الو لو الا نال ريا لكلا ن اب انسسرم بك ل | نيد رن نيم عيار عفت ننال لا يف شداد كلا ملك م طهر لوا
اَن رركلار رزه جينر ع ازبلا لاك رمل مر لع عفبا فنارخيسلك يربو هيد مربع شنلاو ناازثالا ن انيس كرب نر ل ىلا

 اكد

ر اال كراقا ران ادق ببرزملا بنك عر را رو رات رشلاداطبحلاب ناحل
 0 [هسرثاداريد ميم نراك را

 ثيدعؤيي !لام لامرلا ىف ةولصنلا نا نم سابع نب ! ثيم اد ايترشس يل نان اهلا مب حرص اكس ابع نما ثس رص جيلنا نحمر

 رزعلل مكين اب سال اراعس ا دارا امئاد مريب لراس ل ث ةرلصم ىف كنان از نا ىرتلا نازالا لكس لكي مساع نبا

 سلا ”ىدتل الغ ل الاد ) همس ىلا ثمرعر ىراؤبلارص رار نبا ثسرع ف رود نإ كلذار ثا( لولا ب ىضارر ارمزلل بهرثنلا لن ظ

 3525 ْزرملا دم )إب هيث مالكا | نى ا عل ١١ نارئإلا للكتاب ى١ تس + ملا ا همه ارب لعابيلا عجري زار يع ارك داماك هه

 عاب" هل د٠ يسبب (ًلكم ملكى ١ نسل وزب لربك ن دعم عسعم اإل اذن نع اياد ال تيطرشم ١ نكات اذ اهرب الد دافن» ند دب عم اه: همأ |

 ل بنمط ركل هاا فسر ار ىذ هعلل )»' نارا هر اوبيله سيل رمل ١ ريحا( ارث ىكا عسل د” لم مل ا عمل زب ضن نان

 ميسا ممل سس
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 نم دشم لارا نار نبا ثرمر "بع مما نارالا غبار رعب ل اقلام اهنا يصح ميسوم او
 14 ريرجأ ناك يسيميد» لص لورا زرئاد ملاعر ى الصلات ملا » ةدداب يب 0١ ةق 0 0

 5 م مار ثلاد ركل اكت انج ال لاق يد صر فسل رغم ادا ةدرالا ليلا ل ل راما 0:لرفل م
' , 6 

 و عررجرلا نع رابع ”ذلو الع الآ دجن لع الار برا ماقالو ناازالا نبت الع ىلا كد د 3

 هب اع اهبيعمنال بلا نمد ملهالارعب مها اررتلا بينا افك لاقد كل ةياضب ا لمين ل بايع
 لادم نازلارجن ناكر مزنلا نرخ ةرلصلاومد مزن ةدراوبو ريب نرورتي الانا ياس ادهم 1

 هرثر اهنا كدليل كب سيت نمترم ح الغلا ىلع د ,”دلصنا لع ىتانالار نازلا نيم ةنرللا راع مثدص ا ثدكد نازالا : 8 ةئوللاوالغ تزل

 اس بيلا ومو نرخ اا نمبر هرئر ادت ايب بد: ل صك ايار مل الا ف ”فلابهفل نال تم اذ تمانولا 3 رلسلا ةولصتلاب دا خم"
 لعل نإبريمالل فسرل ربا ثرع |ا١'د مله الا ىف ”ذلايهلل بيمغلا: نمحتتسمن طزالا عام ددنم كرف قو سانا لفع قد ايزل نالصنا
 هب ضير رصييصخت نمي ميسي دريدا لصرطما لوم اهب منال ردا كرري ح الفلا لاك ةرلصما ىلع قرا ابي كيل مل
 مرا ال الع | عرنم صك ض اقر نمل باسملا ىيارعم لغتان ملكا زكو الع فل درر لغتس اذ ١١ ان مك هيلغ تهد ا لسرسن ا لرسر

 لفض مركو نيس حلاصم لطعتي مر اظن عاني مولا زهيد نانألا عا لرعمي د وضم تقود تردي عا عد
 اتاد عا ايبغج ا فئازنا ىف سيئ 1 لاونو مرينا“ ةولصماب نول لكن زمانا يدع نا ىدرامل بيب رسم اي رارمالا صخ ثعيح فسر ىذا
 هاواي اورطعد نا فطان لكن ظنا زك مال لاو نم لور نا لهب ادد الجد رك خا ثيح فسر ىلا ل ف ةئادبلا بحاس
 ا ميلف لوي نيئشنا نيب احس يصر ملياري لص ندلا نمد نكي م هناك ادلف كالا كانا لتدلع 1٠مل ع لاك فسر
 ل اقر صعلار ار طل عر برك ع نما عب :«نكن انبوب اه نع تانغ ا ىكرل انسان اسس ك يري انئرص كك.م زغس ر زار ولا ةارر
 نبات نك لاق ا غل لانا نزل حرم العم ىلإ قو را | قر ايطلاو زعئصم ىن نازرلاربعد اررر ع تكسر دع ارث ري هرثب ناذ اس تيرا

 /ابيعلا ىدرو تيطكلا  ةروكذملا لالا زنك رع اذ ىئ حجر الار سيو ما عرشبملا ذب دنع نع الب جرا لاهتثدسملا ف ب رشم لمر عير
 ىل/  ةرلصلا ىف ن يره ارا |ب ةالصلا لاون ةروزجولا ان زلم باطما نيرع مدد اه لاقرب يب نيك لاعلان نم ل ىلا, ى اضا

 ةرمع ىفاكاضلا مببيشم ىلا نب اربمرعا دا اين اثات انك يبان | انترعو ىزذلا كيان د ىف ناكأما حر الشلا لعوت ةرلصتلا لئن لان حرلطلا||
 | زلو كيان ا اشترعد ىزنا كي اعو ىف ناكلالا تما ن زا ككد رم لاؤن ٌةرلصلا لاذو ناذ الارحار تىلا نوما ةرو ذم ابا تا ناعرلا ْ

 نذادنداركر م نر ادبع عم تلغد لان دباه نمىرردىدنرتلا نم الشم فر دع اراد لبا نسم ارئرع نبا ةمانالا د ناز الا نب بيلا رن

 نيددادبع ركالاو بن لل ملو عريبملا اذ دنع نم نب جرحت |لاث درسا نمر نيد ادبع ركن زرملا بوث ب صن نادي رن نير
 ازال نزوملا لرق ىلكر :راينالا ىلع ناطملر مر و رولا جن ىو ربخملا نوع نم طلو و وربك لزب نم كلم فد ص ادعل سازلا ثدص ا زا بعل

 ثم انالاد ناذالا نيم ان امي ننس انلاث يصار اذب انوي ىلا مسيعيد لص راو نمت ان كرذن سوس يرن نر مدنا نمر قولا وفل
 مام ارثاىف ءرعا ةعمر للا نالا ىف شد اين نال ميكو ملا مريخ ةرلصلا ربو ىف ثنا را ثدحم ا ثل الا اذ يسرع نب سرك ذا نلا لم
 اعلن لريال ةرلصلا تمار | حرا فلا لك ىو راصلا ىلغك مار قل ةم|رالا» كازالا ن سانلا ثرص ا ىزلارم عر اجلس ىررا بب ملا

 اديب بيس ثلا ىل كا ل اذاو ىلا لانك نكس الإ 0 ريوس املا اّررما ىل اروع ال رم سرع محارب ا ل ارث ال ارطأ مى طول د :رافللا

 مهنا ةرلصا لكم ةردصلا تم رن م نالاو نازالا نى ان مقل اع متتسم انا نزلا نذ اارثا ليسيياعر يدا لص ىنبل ارهد سان ا شرع | يشير
 الص للرب امال ل ان لا ناب دل دلل ادع ا م يطرب لس با ارعب هرلرع (ىرن ا د مدل | لب اربع كى زلا بس لو مم نك انى ذل ذر

 ةردصعلا سول قل زاهي لباد موسعا نيررت ةردصبلا نا الا نم نزلا غرف يزود حصتنا نر لعص ىف بم يل نا بر يمد المسر :نؤ صولا لا حجما ع

 د رسال نرد ىلا نب نارك نري نب بكت اندم لان سس نب ليام انجن حالف لع نس نوما عري نيصن الاف مزلا نظرت
 ن رلوقيل سانا تعمل انشد نا ىف دامتال كير درمالا لاذ مرسلا نصري نر لصن ا لاثئعولصلا لغ ى غلب المن ز اان زم عم ناديي نإ

 انسامثنازنالارعن (العال ومو حلطصملا نمل لب بس نا شحم مذ اكئاذالا مءالا ل رق ىف سابو املا سمن رم! عفن لازث كلر
 !هرياور فار ف ةرلص ىف نأ مرج ناز ارمي مونلا نري ةراصلا| زئررص ل ن او نلساا نسر: ىف فلاب اصوصنم اك مالع الا ارم ند لول (مالاث

 تال وصل لع فابلاد) تاندالا عيل نا ذالا ىل ملا نرخ ةولصلا داي زئاول اذ“ هع لب ارحل ارنظ ناذذا ىف زن زا عم نضورس ألا
 مرنم نرخ وصلا جلا نانا نع غافلا نزوملا لوقا ديد لخار ى طفلا نارذاب سند بوند ولا نرخ مولصنلا نول از مناور ولع
 عئيرتو امها مارد نبال عملا نيم اطلارمد تادالااس ىف الط قدوم لا ىف اصتلازع غاتلا علو رفا ناز ىلابوقل نورا ناب نولؤفلوم نيو :ءؤ.نعو دو تارت الا نمر ىلاذك

 م0 قناتك راق فورمر نزار يدفع ني سلا ريكو[ تار نرش: لصفر ئيوإ ناز يف ذل
 ؟ اهلض ىا عسسل لص يبان لص موسي د صو ربع ل نكي م سهل ول مارب عمم رن مسارب عمد داجال
 0 3 117. 1تراو عر لومار نررقلا جنم ميدو نسب عن نا نال هعمل

 ا جوجو ببب7ْل1 ك1 نيب و
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 ادد
 "و 8 ١ هلع ةسس“ نما حد 007 0

 هدداذ | نم تر ذكبلا

 راو نا نطننلا كأياو ربما ار زف ىلإ نب ن لكلا ز'ررصرما نأ الاردن ه دز موز هل ب و زنصمس مز ( :نقب اسما ززيغصلا نم فير

 بيرلو انبب لك !لب لاند لانو ىشحلا بم نا مز سوفا اونا نم نيل مولا ني مرلصلا نال لار
 الضاد لرقلاازب نركو طقن

 ند( ةردزجابا تال ابر ثعلو عيبشل | لل سيلا بحا الو: مرر باتل ن م' دسم ىلا, تأ اري وبر قتال اكدلغ فتم فلا نانا ىف

 فز فاك اك ملا نير ةولصلا يو رغد اودهن بيشو اد ناذالا ى ةرايز لا هركاث بيب رثذلاب رمادا ميريام ساونا
 8 0 علا بابا رسب ةرلصلا اورو ايان زيك ا ب رقل !لوقنإ قر فو هزت نزلا ل لوم فمنمدإ!(الار 0 هلال قف عنا نان قوي ا نلوم اهو غو هدرا حاموو ل5 ع ا نا

 لع ىواطسملا لع كرت ل بيس ريش اورمؤصل ' عي ابنا نم لشمص فريح مالا لا” اا نحرك راع ل ان اكمال الل اسيا هرعل امض

 امم

 وشلل |

 هما لفؤكد كم ل

 اناث الارجبا نل اكد (مزسل | نمر بث ّ رلصما ١ ل دال ا ثداعر مرت ن اهون وسو نارلارجمبع ؟ةحطص فلان ف فرع ١ امل رت هلم

 يرث حالغلا لل ىك ةرلصما ىلع ماتا إو نان لإ ني ءلز كلا رالغ شرع | ىلاثماو (ئل ارث ال اب وقح تكلا رايلغ نأ الا

 فال هوس ال وفي دا عيل اب ارا هر راهن اب ىلعرير لكب يس رمل دعم طير ل عل نالوا ام ب شل | نلظا و نم

 ىتبكاذكن اميركا اذل اء العا س اذلا ثرعا ارث از ىلعف ون اذ ا صك الباو ماع ال١ ىف" فل ارلل مال ثم اع ثم وا

 امد نع نونرفي الق د ساذلا ةلفغ ةدايزد نيرغأت ل ارايْن اوم تاراسعلارب اس وسب لب: لص ضل ن: دارثار

 ان لزم ىذلايلع نا كرام بيعمل حل ريشسم ف ى رثلا و اك اككر ومما لقب درلازع لو رن تملا رتمعز نازل

ع نبب|نيعورجملا نم عوتنسملا !ازب | رحرتن | لاقت راشعلا ف ىْْي
 يم سي اازب ارم ل ثرصا نم نيب“ | ثدى د هلظمر 

 ناو ر السحر طن ارذع رد انسح نورد ون اراير م او ربا
 نالانرملع ارث مر وحسم نيد اريك نبع هرم فرجا مثالا

 ثري تدار نع ول كيت" نوهاسمل ٠١ ار امو نسر شل ار ذعر اذدح نرسم هام ايفو ليرطلا كيبيك ارداعلا بول

 دارو ديم اذهل للغلا ىل اكو رزرمسشسلا نعوببد اع رذر هازل املا فريح مم الا ورك ري زا عنج نم والا حلا رو

 لارا نيياسأا يبا ند دبنج ادب د لس لاف ره اكن ادار فألا تالا ومد ثراه اسما

ن ىف عاشنالا قثاسر ىفطسب اكن وراسملا ل نيل ١ مال ىلع نه زير
 ' "عئءارتب الا ل

 رمد مزمل | نير ةرلصل ا م ان الا لبث ا نانا نم نزول اعامش رعب نال نسل أذل رلى ا رمال هلع

ف نحيي مل و سس لا عمل هده ىزنا ني رقنملا بيرت
 رامالاد داهخالا عب“ د نلاش اريج ١ نار رسم 1و رلصر يع ى

 حيرمساىف اكرالا ىلع ثن امس مهب | د الا :ّب حصل رمز ىف نسج را مك ام ل ور اك لا بيب رس | لص اشر امانا صر

 هرثع د د واد ىلا نسم ك ذلارط نب ارثار بزيلا
 ام اولا ب مرآ كالر اهبحسس | ال“ نيب اك

 كر درع نر اهو و اعيمج نيعإ ني إو
 رم اطارمم اك وار ولا ّجرلص لا اهار اذا نازالارعس ساشا كاطقرل ٠ الاينع ردا

 تحجز ل ا : لانع روار ولا هاو اك نسم هلع ين | لص س١ لوعر نع نرش لب رامخالا و راثغألا ئثئار "5

ل اوم ازين م١ لعرب كرتون رشم ه اراب الا (لعرمر م ال ن اكو حبلا لص مسلس )لص لسد |لرسر عما[
 بيرس

 نري 8 وللا مها رث نم ن اكاىزلا ال نو ١ ءالع شرحا ام لش روصغم الحص ثلا ن وكب مب اربو لح قي ل أ |

 ايطلار سول ئىرر د مور لع رس | ىلص ىنبل اربع ىل لب ب اصلا نار قل زو وجوم ن كو ازيا ف نار'الا رهن مزنلا

 تو ىدلاامي ل ليلع (السلا لاؤن عيصلا ٌمرلص ةرلصلا نب ميد ١ لص ند ىلا لال راه للانررعن با يع لامعا ركع 9م نر لع

ور 5 طا نير ةولصلا لاون لاطر ا سادي سافر لص !لوستو انالبزا نيم ارل اريد ا بوم دص اا
 ظ مسا ال

ارناذ لكل اموقا اب مم نم زر نير واصلا لقد' عب ولعل تن زا كذا فرت لاقت
 هم (3 لسور لور هرها اك حب ةررصاف نزلا ذ

 نيا ١ هس 1“
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 اداث 5 : 1 ش

 نتخانب هيرو لمحمم لا اونلا نروح تو
 اق اودي لب سرى كو ل بيل وس ونا نما تاكهلصام قالو ثم( دك ل
 رف مانزل ةرلص نم ل الاب ن رمل تلاد مر ءيلعملا ل رمسل اسس ٠ ر اريل وللا, مي نزلا ةرلصت نم لو الاب نذل تركوا يسسيلف ند !لصرشلا لوس نل اك تلف سم ا تلو نا دم ل
 انما ها ثسرع لو مما :تءان الل لو ملا لمان قل نيكالا مما عيطنما مولا نيم ان ارباب ةرلمر
 ل هارر لامع نبا ثسرع لروما تءاثالل نز رمل اي لأ ” ا توا وف 0٠١ أ و راو تعيش مط نم ولا

20 

 تش لريد باولآلا كاملا :ثلاو ثمرم ىلو عسل لصن جرن نييعلر لمع قف نزولا« م نا
 مع ,طماهظو ل ةراصلل كر لان( ئح اها ريع ربا باب لو ةرلضلل نوما ياي لاني ألا ا 0
 ةنلعم نيب وس نع لالا زنك يع "مل :ةرتسملاثل ل ترد هج د ةردصلاب نزل صعيب يدم مطب سعت نا
 ١ نس ا 1 ده ىو د "8 ورع د رف لاك |ىكالا برس ال لال كاكلا

 74 مدان مت ميلر سا لصرتل الرس ليما انا ( شر 4 ,. اك الد ربي ال 7 ا ,

 منال ل رم ةرعاب نب سيعمل لال لو (ناالا غشا بح بم ) اشعل ل برن اذ
 هديرق عب ابن ذرب مثوميلع رمد لصوملا | لال اانهلا (بيبسملا نريبس نع بط ريف ١ رصف ترقتام/مزنلا نر ةرلصللا د ان
 نب دعس نع لال نعبط ) فلا ل فدددجا لال يازح نسا كيسي د | لصوت لان نيم مولا نير ة الشم ! لافت در
 2و ل( دسيعرسلا قسري لرعر نإ مل ليف لص ل ةارف تادن ل الب اج لاذ كر اصنالاريرن ناس اربع نأ بييسلا

 ؟ل لال ءاجتنلاو تاع نع خشي ريل ةرلصو !نياننا ف كلا هن لضدان يجمل اق مثلا نس ةرلصلا تل
 0 ل (تاذالا ل خيول رع ةرلص يثرقاذ مزنلا نمر ةرلصلا لاقنامانو جرت حا ةولصل نذوب متي شدا لص
 دس ةداص ( ندري مص بله يد !للصريما لوين لا لالي اج ل اثاكرجزلا نعرادس نب ثعش ا انئدع (راشس انيدعزنكلا نم
 اد مال بيرل ) نل اكل ان” شل نع نر سسل نب )نع نادال | ىف تنحل » مونلا نير ةرلصلا | لالب لاق مان مثيل شن لور
 اسصاشلا حسك ئظلرارلا واورو رمإ (سر مونلا نت ةرلصلا لاح لشن ىلع حرالعلا ىلع كن رمل لاثااذ | ةارثلا

 لش الام نام يأ يمدح لا لامانع نر بيس نب نع ندع نيل نع جسم |. زرع نب نسا اذن سكول اريل ادع ندا
 ىو يس ابا ادرك اع يم ميرنا لتيار اكواد مذا نية منا نه ةرلصلا

 لب ابا تيد هيلع لوب .ذال سانا عي رمت نعل او فالرجل ذغ ىف ريكا دعو مهيد ا نصر جو لور مع نبا نع
 ظ هريس كاتى تاقو ياربل! بحاصر ايبخ ارجو ناسا رام الاد / غاغا هز ارجع فسر رل لتتم 210 مقسما

 ادرج ىزادجبا ناو حب ليد روف: نئرص اوم ا صقل" كر انخالا هاذي نيب اه ضي انتل او
 ١ 3 |” ىلا راشملاررصعلا ورنا نع ور

 م تايادرل اب اتمام صا نوكأ ولا نرخ ةلدعلا ناكل رالا بيونقل او نشد تلا ناب مجسرا لامعا خان ملوق ل

 بالو ايذن نول لو ل سيئر عار ارثلا نم غافلا بن عشنا ارث ف لل نركزنل) نع خت راصلا .ه5م م فريك نمر
 تاو تّتولا نوكل ناز الا نرغ!ذ دمد كلذ لوقا لر نكت ررملا نا هدارم لل ما عيضلا نازناىف كل ل وقل لب نوما ناب

 دن الل ةرامجلا نرسل نم: هيلع نفسر فياجرا الو رع راو فلا نارثا لظ ايرل الا بيق وص :نلفلاو ملا

 ١ ل -_ تاللد ل صل اقرت لان ا كيدامابتمانزبد فيل م١ هيثذ لزفب اطول ل ميش هوجن ىرناكلا لش فلل

 0 اسرع هردام مروعلا نرر قولصل ا ثزرملا لل اوهام او ريجرف عبس جراتل ير ذرب نر او ءاص بالا نر انا اهل

 ف اسي ل كلصن و ةفييع ىلا لاترد ةمانالا لبنان ا ذالا سلا نانا لل مرنلا نمر ةولتلا زوجان نزين حلا

 ٠ .٠ |' 8 ا 1 1 م : ْ ُ

 دما ناعم ن ايرعيفد باتكا لركن مضيان ماك لهل ثا لا نإ
 همن ل ”رسلا لد الرع ا لاب لال نيرا ني نمل دبع نك زدني نيكل نيل يسرا ىلإ نحب فر هسا نير علطك حر ىلا
 معجب و ىرقلاب سيد الم ا ليسا ىلا ث يدع نضال ذرعف ال كنعان ىئرنرثلا لالا جراص ل اة للا نم يشيب ول م

 4 مريد احنا نع زن نما بارك

 لاق اطالب نسا نعم لا نرداع نقرا ثار نع راعني نحس نعد رار
 لوفي ناو انس اعم) لاقت بمول ل رفات ا نيو هماالالب نب (نيترلا دع يقبل /لازوعلا ىلالا بر ا) نها ليسا. : لصور لور
 دكا راس بلاد با (منلا نمر ةولستلا نلاذالا لو ثدب نق لا لاثاو نعم بالغلا ىلع يت ز"العصلا لع يع لرد نوال نم

 ةردروولا ناك الطمع نم اهل از نكس !ةيكم فو كلو يع تاياررلا تاقدسرث د صا زجل يل يطور زم اولا ل حير نوت رقي

 بس ثلا ناكل اي" يرببس ناو نسمأ نو اناا. رنكلا نم !م ىو وما (لسرفلا علطي قت ال ن يروم لالا برش

 بنو الج! ام امما نم نصف ار زع بيزيشل اما يزل نع تنوره مزنلا نرخ ةواصلا منا نمر زدعلاو فل
 /ارمالا سفك فسرلا:مزلا ب لب بيلا ت١ ل ىلا لضافلا مار حفل ار ىفو نادر زف لرش رت دج, دفطعملا
 تر اركب ا دترعنز نما ليصفنما يمال تداصن ذو ةرلصنلارها ل نيس رس لساثلان ارجل رثيف ل بسر ان ع نهم ىف نمد « لا
 بنل الكت اراجلاو نيرلارولا ل ”لففلا قاب ىر ميلا متو ةرداعل يرانا تاسست نم اهم نا جر غلا ع تراراصل راس
 > 6-0 ظ |" بارصل اب لع ١ لل سترسار مرفلا
 !!' ناره عم ا/ | دار حمم مسار رصلا نا عماول ا أ عس
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 رت 0 ِ

 ودل يس يي وصل للا

 دام عر فبنحولاانريخا ناو ىو هوما

 5 ريهارب| كرع
 2 بيج تاع 0 1 تارلعلا لريال نوما لزغ ن ماب كرا سيول لقد زد
 0 را 1 “ملم سوي ل ةيسارب لانا نالرك هدد اوس م ةرلمصلا يالغلا لع ةواضلا
 يي كم ننال ىد الكمر رقلا ع و سيلا ررازو

 : يب

 ا
 نات روي نب نب نامل للا لا كدي امانا كا ذكرك عا إم ب سلا دا برم ىلا نر يارزلا عج ى اك طسيالا ل ىلاريطلا ىو ر تيا اننا ا الورك رو جرامولا جرارسلا
 نزلا لانا فا قرم 0 + 'ل انررصلا حرتاو ثيرف ىاذلاب ل صير اب ورم ىلاوذ حب ١ ةولمتم نزول موسي

 اي ء الإ ال هدد تبرك ارعم جرب دم اقل اب نوما لش ب قتريظو رشم اء نع ىلاسشلا نفس م م رلمصلاب تالا هد فءانزم راج دب ثيل و ها ا يول هن ترش سال
 نرباصنثلاملاز زك اكن ااذالا يل ا اروبا نيش است منا واي ةرلصلا لا لو
 101100 مالا ىلع نزولا لشل نبل يسم اهم لدا يله ندنانتسس ا نادنا نم غر اذان نوف لالب تاكل از ةرح
 8 0 ا الا لاف نم للاسم يف ىئ اير لاقرعا لوالا نزلا ىف نا بلتلا نإ غلب مل اون يلع ل مثرالو | نع
 ٠ بر هانلد سارا لغسل ملا ناك اف كاز نز را ناكر مهيد | ىظر ىلعو ن امد رمد رس ل ادويه ا ىلع
 9 ان كل ذ دعب ةراشلل ءاعرلار مبلغ الس ارريالا باس زوما فون د نم ميلا فلكشت اب اءار' لايت لو ثدي قدر لاننا
 بلع (السلا ملدا :يؤيكن وشي املا نب لكملادبع نع طرمسملا ل كول ىف اقل! اثر تاكد نكون ةؤلصل وربك او نام
 جراعم لن نت لواو ةرلصلا ىلاوإبإ ” اعد هروب ىلا ىلع رع نا كرر ليث ان' لحرب ةلصلا دن اكيبد رس ا مترو رمال امم

 لوا لمثورتن للرب 'ةراصلا| نيسولاررا ىلع (| سلا لرفض ير امد عرتسا نا ن زوم اما :ثراعم كلذ: لعن نضل وارلا دبع كبل از:

 مل يالوا نم كرمال تدق لاذ بيرى ا نبا نع ىرث الا قلرط ن/ىراسعلل لئا دال ا ىف ددصا نا لرال ار ةنيعش نب زر يفمل العث نم

 ناورو الاب يداهم لان كي ةراصلا حالفلا ىلع ىت ناضل ) ىلع قنا درسا ترو نينم ملا ريم ١١١ كيلع مال ليرد
 يللا لزفشت ةرلصلل هرار ف زير هلادبع نير ىلع نزف اذكل ان ظرفلارعس نري نع تاقبط فر عس نبا ىورو دما ا نإ
 كرة لاططخ ىلا, فوض رعت كا ذبيو كي ذ ندرك اله ءامؤفلا ساننا ىو الفلا لعق ةرلصلا لغو دن اكرم ورا مترو رمال امي
 ن اكرجالا ىل داير سد لوسر إي ليت (الا لاؤفبذ نا الاعب مبيلع يد ١ لص رمد ا لوسر بابل قي لال ناك ه ردى ذئاولا لا
 زوما نلاكن يسوم ارم ا بنقلاو رج لو السد لور يلب ةرلصل اريد لوس رؤي اي يلع [السسلا لوف ابالع يق طفل روس
 ن اشبع نا لاق درس ١ كححر اهي ازد نذل امر عنا ممن يطرملاريغا ب ةرلصلا نيشرملا يدا اي كيلع السلا لف اب لغث تي
 سار قصر مال ارا نفيلع ١ حرك (السم ار عن ٌةرلصلا نريشل م لاعالار رماد, اهلك !لغا فس زل لازن اد ابد از ىزلاولم

 لاو مهو ع ل قلو كورن ىف اولاد ها كي ذ كرزن اذا ةرلصنا اهلل كاز يح سسابعلا ب ةرم يه نب (أيا ةرم ليلا از
 رك ىلا. ىلع ةرمك ارب اصد قيس يف | نعررللا دطسوالا ل ىلار طنا ارداك لتسلم اىمبلعن ز انتي نالالالب نا تذرف د وصامل |

 هارعد عاجل نم ! 9الى ىف هرك زب لا ميلا نعلق هلس 1[ رض يس الرع ناد سن امو لاابع نبيا نك رماوزرلا عجمد لل اعل
 لاانصد 27 ١ نريزيإننرصروشم نلرمتا انيرغول قمل ارم لافدن فمن ب ثدى ئطنرارلا هارب ب نلووصالا ثم نيكو الكان
 انصر ال لا ربك رس اريك رسل ل الي ثلا. كاك ل اهددسالا نحب مع با نو طعنم نكن ايطس نالت قازرلا دحام عسرلا ىلإ نب نس ان
 رلفن ربح انصر الارداال نلاوالارخ لاو الالب كاووسال ا نع مولربا نع مئالا نعمان نار لاربع ان عيسرلا ىلو نب نسمح امدح لا
 ن4 نبا اينرطولاننشعرتلاالالارك رنا كذنما لال نا ذارخ لاق الع نطورسالا نع مجبل نيرو صنم نع ناهطس از عيد انش ل اسجل
 نزف ورريزب نيدرسالا ورع الا إلر كارل كا رس ا ننال ل ات لال ننع دوسالا نا مكب طربا نش مكالا نيم زازرهان نيورسال رت
 نانو كيل اهم كد مي نطداكرل ىلا. ةردذ اد كلقل نبل بانسلا ل اوشا لابو ف زمردوعسم نير لون ضرر كرك

 م.( ,ثك ةاوراها نصل رو زج ىلا نكد وحووسإلا ىورو نصرذ هيدا قير ىلا نوم ناك لالي و بيس تلا بيز نع لشالال «اكااكئو ف

 ىلا لوقوعتو

 اذ و ثول رتك ل ةرومغم نور عم لذ ىف تاي درلوننحسم لاي قطترادلامزفار اعلانك م الشم ىلا لكلا ذالا باك جن ظ
 _ اويصار املا نمل ذانلا ككملا ناو د مفورعمناؤالا ضو رمل للا
 اربي تاس ةرلصلا واصلا زوم ا لونان ميلبعلا عج ) سمج لازال ادم زعم ا مرار آب سنت انزصع ل ثرصرت د هع
 هب امو اكرهسلا ىف صورا ر يلكانممد نيم اهلا (الغ ال ناف ةقيقكا يل بيرت لمت اري يلوم هركرا مدريلعر ملا لكرسلا

 مث الة هدعرب ناد لزن م :ريف فرعص صوب لو ليم لص ١ ل تالاو يارا الو ني زفنملا نات ف لغارب سيل ||
 الغ ى دانت اسف تراقفو نرحب !ليصفتلا لاس ف دلصع اك يعرمشمل لئلا نم ليلو هيلع لري مد نع يؤ معلا راع د هير

 ارث ثسرل لاو ١ عسم ١ علا فروحلا| |
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 هل لربك ثناريك | ّس !نالث ناخارخ كاكلاو
 1 - هم .٠ ه و |. ملم هلطاا“# اب |

 ةعينح كا لوفاؤهو نخاز نيو لمجملا5 شداالا
 0 ىو ةه ل 0 ص ةق

 0 ةنينحولاازربخا لات لم
 هدد كور لد نراها يرش ديعرلا نزولا ممورع ىلا جابر نب لال بيلا نم ظنكم ىلإ! لال ل هل
 4 روي ن'كور نشر نك ارلكرب اشملاوا رمرسو ثمل ا ىف بزعواهيرت كما ىو تاصكلاومر
 : عر 0 ' يدر ولاد كربلا ن اظل ىلا باد ني اريلارره نبدا زوباو ةرجينب بعلو يرن نب ةماسا

 "ع يع ماشلابهنا ةرط لاا حار نبل الب قرا لانك مقل ليو مناص لا ني يقر باس نب قراطو ل
 ع ىو ودلال ندم اضف نس دي تارك نب ايس يئزلا لاف نس نيتس د نب نب اوبر( عه ةنسمل
 0 0 يور اشو لاش لود ةنثسلا لاهر نمو نعل نر بلك نو ةرعملا ف ةرنم نب لا لال بوزن "يي الاعرلا بال لزرارج تار نإ لاند تاز بلال كلف نب بيش

 عي « حرلغلا للك, الفلا لع , ةرلصعلا لق يت. ةرلصلا عل فل ايهشس ع و شلال لا لودر الام لاعبا شعاالا) ناد رمال ناد لول رمز
 فيم اياارعل مم ملا الا :ةؤرطط ولا للان كا ريششسم عررجرلا مر ارل ارك نازل ل زرع ١ وقل رمل

 .,ا رار ءرصاد لصت

 هكا زئاربكارسد ريكا ١ نرحل ا نرى اند اذن | نوم أب رهن انو نل انرم كل "اره كالا كاشما نارا لوا قل نر كلر
 هرمنا رلذلا 07 00 هءدهدت 1 هرب 3 3 م امرك ساراس 0 لدا ل نزلا لد

 م.« مدس اسناد الارت[ نول رغما صار مت نإ يام مليت نر نقر عاد ةزرعبستين يكول ةرعار
 الم هرعار قر اون اكراصرنرطاد نرمردالالا ل لش | يقلع[ نار يك مقر نرد ولج مراد ردا لادا قر بلل يق عر |
 م يسرمبار١لوقيالر رمال مكارم نائالارغال لرقن ؛ نيد نينو هشام نم كذا لرا ل رص زا رلوت
 ا ادالال وا ىف اي ونش ن ارب ل ئه ايري" ناد ةرصاو مرام اول زفن نإ يعشن يزرع مس اال ارلاإل كارثال رمال 0

 يسد (انااذ |مبءاراةرعار ةره هازال كوت اضيلا مل لغرب امد ةرعاو ةرمناازالارطلأو نعم نزلا لدا ل داخل نال
 100 لوصارمت نارشلا ريدا الالاا) نارهش اركارشل الرقل نا كلون ىف يقتل فيلا ل لم ارا ةارم ةرم عقب يعل
 تاس ار كسلا نزوملا لرقي الاولاد رك رث صقل قزارب لفن افرشد اال دلاالر دكار ”ٍلبصلا تس انت حزلفلا لع ع
 اجب (درفلكركارس ربك سلا لعراقي نا تبن رغألا ركل ل كريز فن ثل !لوسر ارح ناديا رسال دال
 اه | ررلي ةدصاد ةرم مكانا ذال ا لوا فرب اركار ثم ١ نا اذهب تف مارشال لال نار ريكارثد | لرقمرهل اود

 نابباا عل اريل | نم االكم لاي م اره ب مل رق نس ٠ بشا ثسر امال نم تالا مر رصقملا وو اهل رعت نيم رك

 للا لاقت عل |صشلو رمح ءازو م العلا :نماعرعن اصتقف لو د إب زي نم مرا تملا ف درعملا :ؤيلك ا لعبت ت اذال | حبل
 الع ضرك ت ب نا زال لصارّس اال املأ الب ابد ديز نر شارب ثيرصاشلد ءايذم ال اب ءانزالل ار ايقعار كارم امل وقل كالا

 ايا امو رما م ايبدرامدا دروب | قكر شط يف دمع الار ىرلبل ١ ب مثل هن اصرصتل يل رك بيسر خريف ثيدكل نسر نددرب اد هررث

 'نرليل ةرم اصلا تم انرف لرقيور ارسل اريخالا ىو ةرمل اري ١ لدالا ل لقي داذاش وقال د لص حرش نع الم
 ناقرزلا جرب ىلالراطّؤملا يق الد ىربلا ةئدرملا ىلإ كلاب لا قل اريلا بح ارض هارزع امرا ل تلث صا لوالا بارصلار تءالك

 ازال لوز لالا يسرا ةررملا ف منكر وعملا نهد ورحل لزب ىالو ىلاكوشسلا لب ىل اد اكرائهلاههعرششال نافاحلا ورك الر
 اضل اولمؤيلا ذ اس لرق ان و قورنلال ان امد مصربت ىف يوزنل مب حرص اهكىعث اشلل م لرثاو تالكر شع ماقال ا فن عر رورشملا لو

 مبنعك از الا ن رام تارك رقبل نايس ار فر بدن فسر ىلإ | نع كرر رام ا رر نم لككنم قف لاذ' ناازن الا ىال ع انثال ا ىف
 ؟مي ا در رصر اس 4 "م الولا لحل و وما الا لأ ام نع لقنر اكربازلا نع ىف اننبمف نسر ريك نع ديار يبد تراك نع ثا

 ىثاشلا(مالاد كربلا ميررملا فاك لام لان بر ل لرقديمو لزق هل ٠) (الهلا لإعتريم ارثع لش ار بانل ىف الس كلا نع
 فلسنا ض عن ن الخ هدارذا ل قر لاند ملسم حرم اكسو يفكر ذنلا ب حرصك دليل عجرم اذن لب ىررنلا حرش لا

 ماير ور عاوز ارز عمار الار ئم نا ذالا ةنيرم لبالاتو ئش تنازل رتفييلعولا ىل از حجما بايك ىف لا لان ريل رن ف نما

 امير ؤئرلصلا تناثر ررل نارك ماقال اررقا نمل شم هاذ لإ ىف مكث زنك رف نرسمتأ يريح ازد نينرم الوفي ان ةرلصل

 انا فل مف يراهن زم قالا درذ ١ نم لدا نا'امزط#/ رفا انعم زك دقن لقب م ن نرش الامل ال ناريس كا ثد لوقا ان نزف
 تعلو ربما ىلع سطر بر علا ف و لصصلا لبث ب طخ ةرلمصلا لريمكتلا صققن نم لو ١ لاذ تكا مماربا نشر ايح نع اص نب ن ابا ندب
 مان نجاملوق هلم !امدعا ئه ئشم نم رالاو نانا ا لاذ يخحلا مم لمبا نحر اهح نم :نؤرصول اجا نلاهفسص ىلا نب زيد ادم ميسا نال
 (ميتالا غسل ! ىلع ىلابل امر هلم ىف راها خذ اولاريجرجا لال نصر وس الار نسم نم رو رانثالا ىلا و ازرع الص عم اهلا ف هرل اذن
 ١١ تسول لاو كا حسم
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 رمت نع ناز لاربع انك ان بساكن بريمن ب برقي اننل امى دم نيدؤلا» نادح  انئدع ب الن م | قل الا روغصما نم ايفل
 انش ضاقلارمرب اانئرص ينس نم رم ىف ئطلرارلا هارروصا تاثالا بد ثاذال انين اكل الب نضر رسال نم مدر ا نر اج نع
 درالا نع مج اربا نص دات نر هه ن١ ٌنازرل اربع اند الاث"مكءاإ نب كا ازيرص ىراعل ليد نير انئرعد حرتبسرلا ىلا ننس ||
 نكرر اان نازرلاربك انمث نك ان ليتم نري انيرع رتل ا رأت اب اديب ناك م ام ماثالا ئش د كاز الان ناكال الس ند[ |

 ىلا نب ايزي انروصنم يرجي اان عرب ا ىصاول ا ننارص نير نينرم نه انا و شارنا كاك ا لالي نعد وس الا نع مارب | نر عمو »
 نيداعم ىل لاثعا ن ايفس م عيب مل ىرابرلا نس ولا لال شم لالب نئررسالا نع مهئارب ا نم بلك نر ير نع ناسا. بط
 نعرتمان الان تلف نا زر اربعه ار لون يلع ل لام رما جور اياسعاز قطرارلاىىداتلا و نازرلاربغهارر ننمرإث

 ن الل اثلالب نع روسالا نع مجرد نعر اب زومدرشعم ىلإ نع ىزرلا انااا خرخاو هر في نب نيدؤسالا نع مبلرإإ صدا
 كرا !|ن' كلص و مياريوس خياورل عب ان م ءريحرفسس ازيو اعلا نمارجرك ا نم الم ندا نير نير ثاتار ناألا
 ئم منو ئش نو لإ ن ابن ناكل اذه ربا نع ران رع تسند اص اذن لا نلاشم ندب نمثل ام يزن رج انئرص دامت كرا ةيادد
 سرس نم مهد ارارد نلبس( يبحص قتل يس ف ابك #ملا ن اكل ثار طعم غل أسرالا د نل اير كردي مل مو الما نان لييعزنكأ حا
 امم ميلا يلع عما كا زال بلس اىررنلا

 قل ارنا هاو تر لش مانا نم شمل بسلط ثا ىلصونيللل الب ن ذا لاذ ةفيججلا نع مار زا عب نم لكن ف اراك لو هلع
 ناايلساول ب“ نريد نر ندر ندري نرغولا اندلع نري اندرص نس نم ف* ويف ئلتر ارا ءا درو هما تافنثل اور درسا د طسرالا
 رملا لصين ن رنا ن اكل الينا هب نم :ةفتجي ىلإ ني نع نع ىدوالا سيلا نع يعطل نبل دبع يداي ان يكن برك نالت
 لاب نم ىفرككا يعادل | "كيل 1 ليتل نمر اربع نيد اي رثو عندك: شكو نعم ناب نر اذ نم نشف شم نشمي
 اللبان رقم نم !«دام فاكر يمنع ئالادبع ثيرحب اندر قم نع ةراررن ني در نكد اهبل ف كراقبلا ل كدر لذ جام نبا داك يتلا»
 ”للنا نم نم ادلب عيل ل ان بي ردا | نم "يقر ل لان قرصلا لبا ثسرم ثرع دّءارول او لمص نيربح لاق ابث ظنا لاذ
 ب باابال دنع نيت نيل نو اندر ن اكو ميا ارلا نلبس نيا ناكلد قرصلا لبا ثيرص سدس لس ايدب ليصل اثو
 لاننا تءاوسا منع ىور رشدى اص ثم داعار ايزلو ىرع نبا لاثد تبرع بنل ماعولا ل اكد قورص:ىررالا لاثد ىزاذملا
 حامقلا ل ديزل 1 عف در اثورص ناكر رار ى ا نع ىرتاا ل اف تدنن رتب انورقم اًسرع ىراعل املاكو رر اساي لن ايارر/ ىرإ ايد

 دوما ثسرح ا ىف بزما) نرش عمو مين نااكو ىلا نادر نم تطقس ال ن١ بارصن اد بزب ذرش عضد ايز لاذ عيكو نع
 داهفلالا :لاص جاشحالا عئاصربن ققنلارىرج ا نم اهم ىف و رو صادر فلا ارنا هرب اهتحال از وكيا) ل اق ناح نبا طرا ةمرقملا
 متبع انلا مليا سدا لصدحب اى ندع ى انني ىلا نب نيرا بع نع :يكرارخا بابل ىف لادا ان“ حل )ار ار اخ ايري امان ا فلك

 ازافطل اصول مانت رع ناادرب لعد مات الحر سأكم انما ف تي ارشد ١ لامس اب لاّققم جيله ر سس ا لستىنلا ىلا اج ىراصئالارر انا
 عيكو انئرع رشم للاث'ت دن ق يلعن للاثو هو دحا حي داننسعاو ترديشسم ىلا نبا لا رر ننس ار اذا ل لاو" م ذا شم
 (الل علا لا نبا جرم الهلا لاذ ركرف سويط شد الصب احس بدع لاذ ليلا نبي نيل دبع نع ةرمه نور نص شل

 ةيارلا_ب صن نم اكنسم يف ىثيزلا ف زب تلك لطم ل مياس ةلامج نا وة: ى ىف ع ب بيم لل ل صن مر حجل امر ملاور
 هركر كزلا لالا لرطلا تقل راد ! شمر نا رسوبا ىف ىفاهكرملا نب اةاطعلا لاذ (دصا مب عبكر نع سس نبت ا يطا ار
 تسلا لبا بصارن نم ن رع ارل لصتمرم ن فدع ملم يلعرسدا لصريح باعد ا ناب لبل ىلإ نلبا هين ررصر د حب برش عل اور قسم أ
 ارب جيتار ار ئفشلارموجلا لد ارو معا. لكشل ديان ىف دانس ارب مزح نببا لاق ( ةداضرمف ملا تل اهتب نلا د مهئسرّمدا ىعر ب ايش كل ار ىلإ |

 ًاقنطلاو ظاحلا يار فعض ايبسسم نوا) قييصلا :ناورث ال ار نوضح م نم ناك ارز المخالاب ليطلازما كلذ رعين نرلا
 ماورف .باجسلا نم ثريا عىل ىلا ني او ةداي زين ن ال لاسرالا ىلع دق دانس لا مين لكن نك نادال كك رج قت ابرك نازل
 لع ني مر نيت ا همي ف فر مد ادبع نلال يرن نيس ادبع نيللى ا نب ١ عر ن ليك الع هرم اظن مارك رخنا ره: ةرم مب“
 نيت رلادبع نعووما تبابيطركي ينل امرؤ سلا لرق ف عض كلر ف شع عيس عسل ليه ل! ناو لاحت ثا ءانن ركن

 ميل | لص ملا لان نازنالا (أرملا ىف ك راك اصم اليت اسم اري نا مليسيلعرسب ا لسيك باصا لربخا لاق اشيا لمي لبان ||
 نلطرعا عود ارنسسم ؛ نينسم ار اشأ نيم ظلسم ىل لاذا» ص قواونلا واردة روترعقو ئم ئم منار ئشم شئ ال اليدهلل لان رجا
 نم ئم دما الار ئشم ئشيزرارنالا ىرا ناو ربع كيب ا نع ثدككاكراصنال ارز نير شارب ريكس اربع تعمل ان يملا ىو
 اررل ظنا لاثزو تايذ الكا ل قسما هاور منان ا رمان تم رقت لام الب نفث لاقن رمت اد مليسلع سا لسىنبا١ تيان لا
 د نرذا نكت يمل رس ا لسّس الرس ازا تعمل اف كراسلا) اري نرش ادع نع ىعشلا نور نمسا رارثأ لإن كر مد اشما
 تيس من نكت ناهد تيد فلم مهرلعل ل ل ار نئسلا ش1 لانى لرش ويك“ ل ”ئاوعرلا مارر ئدم ئثم ماما[

 ا( فشلا يلاو ) لوبيا حب حر لس قب ارمحا لاه ظافحلات اهني بلا لانو ثان فردا كار يرن برس اربع ندد
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 كم ىدم جئبازالاو ناذالالا#
 ىلا لافو ناوصلا نم ترسم تارا ىلا نه لاطار رص بيلا نم كم ل اظل لان ايصال( قالا نفصل

 يه ١ لرت نيلا بها ثلا لسمو راد ىلإ نضر الا ان زم بلش لد اىبصألا لسيد ايا ةراصععلا نمنع وة ين نم عب
 رد يح ناك ماتاد ةرسع لست د وة ررإ ( ردا (هررا ةزرا( مرداس هريس ناد (4) "سس | ال: د يصرلو

 |: كيج( نس الاكك اهنالاب لغو عاسنار كاردالا نعزرر ةسسصرم :ررا خسر ا نبا ىراصمالا ين نب ادب
 لع اع ناكل نب بفم ةناوعولا كورد نلوم نم ان ل لاي نرماظلم كنعد امص اعمنسما لث نمدع اسمع ىلع ل

 در لادا تدم راصاالا بز نيد اربع نع ىعشلا نع نر طملا نع :رهش نع ثرارلادبه نير هلا ربع نع ءريتيشمن باع نع ربح”
 تاعلرلارر رسما د اس اننا ل ناس نب صفح ار ىل اربصالا جسم لإ جرار ئدم ئشم تماما اذا ناكل سيطر شن ا لص

 7:لنررع ليرد نيابي تارا ربك لبا تمدح لاير يرشد ار يدع ناب مال اله ار رين نارا رعد عسا نيل اص شا ناو مدع
 ح١ :يلدرلا زيف كو ان ءالاواردلاداهثر ام اري. نمل نم اننال مايل لاكش عير لاقيردعا ميل نثر ارماهسم م اهسز نادم من6 تلات
 ب نرطزسريم نينالاصتالا ل ناثلارةاررلا ةلادم لانكا ا نافل ب(! ماس رلفضص طار ريزز نرسل نط مد الرب, نما دعا ناب حرصت
 أ قع ارلرر تر ميما نضر رامبل حرض ىلا اكدص بدن ب ثاريع نارك نع نك با ىدرد قد / اهلد نبل مر طن دالي نم ةقنل نا

 مكب فيك مسا حيرت عب نم ع ارك ن الان نمل كاذلا نصف رز نرش اديعر ابا ف يا زل يار فس
 نيب لد نايتنلا اسم رمل ابيل لف لارين نكس اربع نير نع ورسم ىرثل اولا نا نفصل ارا رت وطقنملا ”راررلا للنت هيلع
 ماريان اكل اثق امش نع اضباارنسم ارد زلرط ماو .ثرلو لاذ قسما نع ن ارشالا بالى اينولا ىلا نب ارم اددنا امنع نب نامشرلن لحب
 اكرام و اور كت مح ل نب ل لب تدم لهن مريوبل نو بم اريرن نئر مل اررع نم ىلا عامس نيمار لحن رع عدس ف الطب
 د تاضقلالاريف ىلا د او كراج د تاب الفل اف نمبسلاو مكولا و اور سيخ نم كليو ىل طاح لازم نسم ار اخ[ نسف دانس او نص
 ظرفلارعسروو هرج نع يربا نع صفار ل نر جشم نعل نب نيسحن م يشم نبا و اور ١ كلو ير الالي تعمم راو ب اور ى نا
 ءاورامامادرجي ىلا نمر نلرج | لفت نيريوسر عارم نام ز لن ذوب مر نايح رك ىلل نزلا مثلو سيم د لصد لسة اح لالي ند ذا لاق
 - دق" ا لوالا نيبو رم نيف زل | نيلمكر ليل ومر ل اس ارحل ءاظخ هر اسما ىف لهن اذ ١ الب ل! بعسملا نادييعس نبرط نكد زادوا
 مل لدت ند نااكري ال | تضف نيدع :رملا مرذنر عدشب الر ملت يعرسدا لص ىندلا يم لصد ر لعن قر ل ب كرر! ىلوللا ل يري وبيلا نع
 قبب نامل ءاوررللا اورو ىلاو بعل ب ىف او لال و ورعسم نيبو لغد نام در درك نم كدر لص ريلادسسو حضاري مير الم
 ثلا لرسر تردد انا لاذ“ :لفممت كريس نر قب الصلا .نلبع نب نيل بعد شل كرد ملوسيلط سد ا لصوت | لارصم نكر ل نع و

 حرصوا لال نم عجب ال ثيك ئاش از نت لن" دعا ف عض م دانس ارح ل كرر زياحتلا ىف عفازانبا هر ملييلطرسم الص
 ديل, نب ب زرعلاريع نعر قمار مولا نم ٠١! م و 1.ذلو عجارو ارغ نقب نم ع اجاقفالاب لغلاف هدب نمر ملل لون ىلا لقم نك الن نم
 ب اررلا ىف ظفاكل ١ لات دن فيلل ىف و نيس ارا نسم واسس اراك اولا واو ر كلم كل و دل ول مرور ايا تملا
 معن البر شم ان لاق انثى اذ :نيزتث نب ان اود لص قراوطلا ىف تلظدصا ةردزك ابا كروب ميزيزهلاربع نا كاف !لوقريازبد
 قرارلاذ لا عثر نب زي هلا ربع نبل مرش اذنثن لا طم رم زر نحيي زرخ لري نيك راو ىكرر قتل ار سبا نم لح ثص ىو هب عير نب يزعل
 رم ب | ٌاشل | نماطلافلا لقلو كفن ب ثدص ىلا كاسم ناد مد بر سيئر ىداىللإ ىلد كااخسم ندب يري رشا
 رهلرلو داي ةررزح ىإان امك يري لن اب ملاك الع اد ةرورمم ىلإ ندع اهب عصر د نيم نب لاذ قل 'يزعلا يع ىلاكزتلا نب الاقل انث
 نفسي عسل راسل يقر نيو عت ينس فوق ةر وروما دزيزعلا بعدم يسطع ثلا لص قله ندا نا ىلع ليكت لن ننال كل
 تاياررلا» زي ما كس الي رد ذك ل ناز كردارثر اسس نوت او فيز يلع ىلا يركب نب لاذ اد نع لع ناس لو 4 دنا
 يارار صن ىف الى زركا نال ا اي' رع بسم اريد كا ْءالا عيل دع قئ و م انالا د ناز لا نيس ىلا “ارك لد لري نيس

 ا./دم شادو ىف اكاضيلا لاو عما ناوذسير ين عيرتلا نا لث لرذ عيري الميد نيد يلا ىف لصاربري رن نرسلاربم ثيم الكم
 زملا سارع ل اند لم لبا لكل ةردز ىلا اا نا نسم قيل نام اكيد ما عبري ناكأل ل نال فلم
 ” | بارصل اب ملا سمار صمارومالا نيم أسما لل لد

 را ان ةم نر اظن لا ىرصانت شمل انب مدن. بلطد ديال ننال قرد رق ازال امم تّنىزلا (أ اثمرم هم اال او نازنإلا ىف لصالا راي ضحار ابخ اميفد بابلا ىف ثاياررلا تضرر إلا منال اد لدن لس
 ؛ ل اناوعا نل ابح نب زي ذرخ نبا وكس ذي ارد | احلا ىل انو حير يرسم د سل از ال لدي نيا كالا 7 7 كنان ان تلم تاسع فيلم ىل ل ار ع هراسار نسر ارث لامار دارل اد لاسار يتلا ءاد ردا ةرثم تسلا

 ا حاييبجا ا[ نفسا لع نار ردنا نير نبا جشم نف اروبا شمس نم ريضتلااهرجر لعل ماعم مطب تعا رمارل ادهش برر اددان تع يكد عد عصا رشم رسما ند 0 ىف لاذ يجك نابح نإ تلزلو اان تقال اد نادال امل ْ 0 ل ناررو حجر سرع ىزيزلا لاذ كيرلا نم الس ل ينازل بلا مال اند رز نا 7 فة يل اشيرعررغساب دق تدعم شرا ع هلال ريعا د نا يدر فيهشتل نمد إي بلس
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 ئدم ءندازأل | ىملكر ب باور ضل ىف او مل رع عبس نهال تالكر دع ةرورك ا

 رشد | لصرّسلا لوسي ينل ان ثمار كلذ ل حير د انا يشن تمم تماس شرصوم اواألالا ل (ةنب ىلا وفصل نم يتب ر

 هيك ةرثع عيلص تماثل ار لاف عيل بلر سم نر كاس اربكارسا نادال ١ ماك ريمه عهنس م الار لك شمع عنا نازالا ملتسيمو
 رين لسد ارب نارا 7 بيب هر االارلاال نادم رس !الالاا) نارمسا «مسكا رد ربك سن ١ ربكم ٠ءريكا سلا
 شن اانا نيكل اريد ٠؟ ةلصلا ثءازحرث' , ٌةرلصلا ثم اررث «ح الفلا للى حرالفلا لع ى , ردصلاا ىلغ ق٠ ّرلصلا ىلغ ىق

 نالت نعى وت الارههاه نع بس لرد نع امرخا تلق هاشم ظيلعتىك لاذ حد هداش او نسل ارارثأى لام ٌراررباو يامث/با هاور

 ظلما نبع تيدر ىلا نيرو دمر خرم ىل رطل !لع علام مار ثلث حبت لاصر لاصرريصلا نر نبا شلاق ةنرورذ ىلا نحمر تب

 نإ خاب نار نرم ننس قمم اد اسنلا خرطناو نراك فرس عبس هان الا زدرلك ةررشمم عيل ن اذا ميسي رسل ا لصيد ١ لوم يبلع
 يف ىداح ا صرخ اد ماقالا تاهك بنْسَلَرد ةروزك ىلإ رورو ىلا نب فكلما ب ما معو يبا نمت بس اسنان تل امض نع حررت نب
 اهوا بتكو لالا فلو نيس نم مارار هسا مرا نمل ثم لد ارد ص نش رص لا ل انلام صرنا ال روشم او كانا

 ةدعدبد سرني لاربع ايو ررعب ريب ايامه ر زرت كسداوما مازال ةيفش لنا من ام عرب نمر لل بابل ارم [ىل لاو مما قرص لاذ
 رسل ىلص ىثبا ير ردا ن كفل نب از م شم :

 ثيم دع نرط فظل ناد اشيل لوصوم ير ني اربع ايور ثمر ف نيبوللا دانس انا اير ثد مافن يذ قفا هر منع فبس
 رد إ ثمرص لب ه دجلر لال بره الا ل قبلا لوين نملك رار تتر ىلاناكامإلا لهل ةثماثالاوارف اير هالا ىف سْسلا ثسرعو هاي در

 دم ١ل ار لاسر ناانرم ترائجر نر ةروزحىلا نع ءرزيشتلا ثدع ا تدكق يلد ١ ن/ هاش ىف ىوينلا لاو” اوإرث الر الار عل

دامو ابل عب اب ادارفالا ياورد تدل ان رل ناهز نكس ال مإ ترم هدالوا نا
 لف طدخلا يح ارير ةرؤشم عنجسهاالا رو 

 تبي يعل عل دام نا لمضاعأ اد' | قتل ارسل ىف مكر اد ) نا ارح نب او اننا ىلا حرف د( يسار مركبا و :يارلا بصن ىف كر ررعلا

 بن اب لوروم لا شروق حل الدعاة | ثسرع ومو حاراوبلاب ربو تاجترتلا نم عطب ع رب با طضفإلا نم خرزه ىلا
 ل غار وا ئنثم عش ىل عرر ومراركتلا كاان "عاقل اج ىل اذن ارنا الاب ناس ل دال نار ازعلاذ ئشم ئشم حر الا ناز ال نيعرصاو لكم و غظ11أ111]1111111] 1 1 111111111111110

 !!' باوبعل مغ“ ارّسسأر ماكل كل املا واذ الاطاغلا ساننند لك :نشٌرِشل لوالا نال خيقلا نم هك ظن ال الاق

 د (اناد نإ مرفلا عم ةرلصلا كرري ملاذا ناك اع رلالا نيبطسن ىلا ناي زب نع اذهل اراش < ارلا ف خلاد ال رن هل
 راءادنمم ياس نع اعلارعرإ ١اس رع ناس سس دش ىف ئطر ارلا لاف تلث عنرتسلا 2 للان حبو اناس ئظنرارلاواور تقلا

 يس دلك قرتسع عيبس مالا :ةفيصول لاذ ملسم حر نع لاو ىف ىرونلا لوقت ن اليل كر نمنح هرك زرع ىلا نوير نغ
اش ةشلاب هلك اثباملا ىف قد راول ا يحمل ثمداصالا تنوير. ”انارما ذاش بسلا اري :

 فكسشر تنفيذ با مالا كان ذ

 نم بلص ل دن ةانزناكلا لاذ نلا الاكس ئه .رلك ننشر عيسي مائل نا ف تكلا ةجحا ثمان الايميل ا بج اين

 انصو ىف نقم لاق يجدر امخالا» ثيداعالا و .نروجو عماراش نركض ركو هلا تنل الار لزق يرزنلا لزب ىراتلا ري
 انلوكر جل ن ام ضانالارب عب نإرما تن الك :درلكل اب لاح لد حلت اذ ناز ان ١ تايلك اح قع رولا ىلع ضن لبو ر ارو ريوق | نبت نم

 ل ريل كاد[ د هما ئد امال هن ابراييالا نيت دركذلا نومك م نالاذ ( خف ىف ظذاحلاب حرص تذت) عر اشيا وجر ال
 ١ بيث رازتملا م اك مرا انةوسر اند ايلا بسذ امامها ان اباادنوك مرق رم ل ةرمركذلا عروب لا نم الا
 تمدد ما تاءاث" مثالا م نائ الالب نكران الا تزن ارى داتا لامر ثو ترك محل ارقلا صننلا نمي ارش رار ف اوبل ىف شل ىلع

 م لذ نءرعا امي فلسا ل لب ن ال نركب لعل اوت ازئالا لشمال ن ربك نا بحي رانا ىف اهم مف" هلام ىل ىكراوتلا لات

 لسلا تنفذ اصلا كنشلا ةروزك ىلا ثسر هد ب مام لذ كا لخلل فر نال رثاضفداقالا ف رئت لئددل نمد

 نان لما تسل مما اهإث هرعا مو زوما ناد واحلا نيشان أ لفن /يبلا نبا نا نم ىزشنلا ثولا ل عن رافعا تازالا ل

 نازالا ناك ىزوك/ا نبا جرطلا ولا ل انام اربازئارز ردا لاثألإ ىزرك نبا نير ئارتلا لف مل(ارلا نبباددوتو ىراهطنلا لل لو

 / ول نارما لالي ثسدع رو رش ١ غل ورث و ل دنس ارب نادوما تم انالا |ديرذا نماارنم مواد نيم م انالار

 ناب هدارم لب عيفشم | ردازدالا نم 1 امدنسب كرسي ةانالان اثير ا عب لاق ترهصلا ىراتنالا يدارملا كنايالا ال ١ مهاثألا

 مألبا را ىف اهاكا غلا زهاب و لرق هلم روب نعال نيللل ىهومد نسم ةرلصلا ثم ارث ةرايرل اف ناالا كاذثالا لشم مالا

 ئنم ئم ,ءمارنالااما غيل اريلا نم لكلشم ىف ىلاقرخ ا عمل .نلي اربد :بح) ثسمد |ومال ا نب شروكت اف عدس ثم لاو لازال ناوكن م

 فب دعاررو ىث اثلارع سرداب رول از ةولصلا ثمار ث ءلزنال ىرارت ىر ارث ىثاثل ار تيارشفو ناز الار لهلا ةءاعرزف

 ل انسورر ةرلصلا تم ايرث رم هرغا لداز طاالا كلون لس لل او مك نيب ليو ناز الاب لا راهلا نمل الا نا ريرن نير ئلاع
 انرفؤح”ةمانالا نوهغسس اذن ١ ناك ثس | مو ارب لاف ئالتس اكاذ ا كك كن رك ارا د راك رش عيت الاد ةروز ىلا ثمرع
 شو توصلا نر ايبالا و عقم لكل رم ث سده او "هرب د ارذ الا نا وكمل ار اشس او بزلمال لم تماثل اود فان تيم ١ لس ئشل الرب
 ( ةرتاار وفصل ىلع قانا در ت امال وأ مما و ناس دكا لحد جرخ امج ارب ىلا و ازغام دع انزل | لصلرب زل | ةقيقح تدد
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 تمره وا لان مبا نعرايح اننا نيران رنرعسا ل كا نبا رنبج نم يف سبل نم اشم ىف ىلع (ةقلاسلا فان يي
 بيجو ممهرقف ”لبلا داصلاب هك نضر ابين الا قنابل لاكلا نك رمان ايؤس ل! نب زبد اهم مااا

ن غو ريدر دعا للاب صقشلابر يذلا ن | وةقئرب ا نم مزقت معن اب كلذ نع
 اشم نب زب اذيرص كلص ىف ىراحنلا صارم ه

 رانا نم كلسص ىف لافذعاوركدنرطذ ان ع يلو انث ةريبشمى و نبا لاف نينرم نمرم نم انالا لالا خس يتأرن لاذ يو ابل انا نانراطج د ادعمنا : ابار لاا ديب لي ةرموماتالا لك املا رم ةررع ماقال ا دب اهي نم عطيت برد انث ل اث كاطقل اريحس ان ناارج [ينرخناو كر وللا لاو ارهالا تسر ئحشسوم اذا جره ره تم نإ( لاح نفذ دل ننرطذ انتل ثث نلاطقلارمعس نم كيران
 اانرصا حج ةدانسم و ىراىللاو :ةرييشس ىلا نير كسول او نار لا دبع

 د يح
 : 1 - نم المد ناهيبا نك ةري رب نبا نيرثرم نب فلمن ع ءرزسم ىف: نؤينطرلا ىو رد قنا ربرجلا نم الشم ىف الرب لد هل

 2«. , مدن الاف م تلزك ها الامل مي الار الإ كارس ركا سد ١ ندنر» حالف لت نمنع نواصل ىلع تندر شدا لوس |ره هور يس لادا ناو نيكو كارم نال الامي نا ليطهس!لضفما لور الانا مان
 ف لليطلاىلادازعو رطل هركو ةكنمو الفاو اركل ارق عج ارو زيالالر مان للعقل ريان ميم اند سانا نازك يم
 نا اذالا لس نعام الااقافلا نط لن ركل باد كرابمل | نيار ىرول زنود لاو فن ! تير ليا فول اكو شما لاف طسرالا
 تلا لوس ناذا ناك ذيل د ماد ىلاو ري شلارتع ير نيد اربع ةياور ل ابا رارتتسم اد نمر ةودصلا تنم انت ةاب رز ع ميدنع
 ب اهدا نك رم ةباىعل !طييسوتن ور د اربع نع تياورلا قعد ال ثيمرولل لع الو تاق الاد ناز الا ىلاعفس اه لتسلم ريد | لص

 ريو نه ايا لسألا نعل اتم نعل ثمرحل(لبا ضعل نر يعن او نجر لاذع نير رشسم اوصل نبني ار لشد دنجسملا مكف
 هدد تيدر ظنك لا اذ صو افرك »اول ا السراو راس الا ىد قنات از هرج جفن ام اىزيزنلا كك يلد اك حو اند هرم

 ل اند نم نيرم ةماثالارينرك ذو خوضملاو خساذلا فى اولا ذئاس عت شمر صرمر م اوزعر "ل اضلارثك رم مالا شن
 ةرثم, حبان اذالا لع مسيعيد لصون! نو رحال نع رخ ل اييسموىلاضلا و ىزي تلا وداد ىلا طر شبولع نس شرعا

 نالت حرحل ال مالا اهنا مالا هن ىذلا لالم يدع نع اشو درر اك.زثلاك د خريدعر و رح عصمت الار
 ١ مال نا تر ادب ااكرراد داع ان ن ولكن ازالا عرش ام لوا :نهاقنإلاو ارذ ابرها لل المو نشل هس نم جروزيمابرأ | دس - نزاالالب نإ ئشملا ىرررثر سان لماذ الا عب شابا لوا ما"لزو اذ ان وز و إ  رتشلا طمس ٠

 اهريصملاو ةظدايزلا ىلع كسلا ثيم داعا نكن يح“ ىف انموكو انيرط كل انه علا تناك ل واه ال اوارنا ثمداصار يلام و لع وعشر يح داهم بلان اف تضر اذا لذ لس اد يم يرمي لس
 رم اتسم مال ٌتءارغرردزه ىلا ثم رص ن١ لس ام تنرع د انكم تر ورمل لاير كافر ااكاريصحل ير انجزءحا» عم جسم مزإ)

 رق د ىربم ا: و نم ثلا اءزجا ىلا نب ذا ان نضد هاو بف نفل كل وب ملتي ١ لص ىلا ندرك ع احس ايدل ل رمخشم

 رمز اف :٠4”ةيع ىلا لوقرلوق هلع )»ل رنتك ثسرحلا لها لرص ان الخرف كتر ىبيزلا ثيبرعلا لبا نم نوكعش حبه نع ارب الكر اعد ىنرا
 لبا ثمر لبث ساي هب سيال و نوعا ل ثم نم م انا نلف جا تعم مثالا ل ار الذم سر

 لاير من دإ الق انما لات حس ةروزك

 'ءاي ال | ىلع و رطب كلذ ىف مولع ١ لوما نر راي لكل فلا ٌةزام ىف ارت يري هر اد وبورك او لع خرب )فسرت رع
 /سا و

 ما نايم كلر ناو جو لصلا تم ات رل لا امدرف اان نطو هائلا نسر اشم نفر اهص) هر لمد كول عيبت م مادلع ىلا نع ترش

 ايررازبا نم اهل حجار اذلسم ىلا اش نشا ا/ رك ا محن ال لك ار الثور اشم هرم نبا انزال | كرات نعد الا رز ٌْ عشار و

 هنامح اربا نع فحل اى ايلا نعم نب نفط نع ةؤي ولا( ريب اسما ع اصف فيولا لوقت لش ٠١ مالا رك فلا ارث | ين
 [رقملا نببعصم نع ا نع ن اورد نير نب نكأ نعد رسمى رف نبط ظنا ةالصلا تم ين نوما لا اذار ن
 مرد صر ةفيطت ىلا نكن اهب نبا نبك با نعل فول نب ثم اديع نيريك يكب حس نير بخ نيد مح نع اضل او ارو ردع ر يمد ا ىضر ةزذلص ىلا نع
 ىيش ىلغلا لع كن زوما لاذ الات نا مبيطربا ني ث رعش نب دوللن ئ ءةؤيطع ول ءدفمضع ىلا نكوارررفر خ11 ىف نحسب ن يربك ملا مرار

 نم نزولا غيرف قح (ءالا فكن از هفينص ىلا لوقو ضان بدر لاذ م(ءالار كة لصلا تم امرت لاقاذ اذ :رلصعال مقل نإ ملل
 نر نار نبا نع عي [”انرتا فلام ايئربخا فصلا تيوس ب 3 الملا فرج (6الا ل اندرع ا نملك للا اهلا اي الئربك مم انالا

 نكرم لوم طمس ولاد كيلا, نا لسبرلا انربتا كل اءائرع اردد اييرض هورص ان ور اا ان نرغصلا رض الاهيرد اب ناك ب اطخلا

 بكام اباوز اعد ثرغشلا اوارعاث المعلا تماث اذا تيطخ ىف لزق كاك اهع نب ن امك ن١ ىراصن' اف ارهاع ىلا نبللا» نحر شن اريدع
 مرؤلل منك لايت يلين“ ترقس ارت ن ١ ثور وفصل رم يو رث ل اصر اي تربك ل مل قر اصل | مات نم نرفسلا لارش ناز
 الار بك رلصلا نزلا مانا اذان بكاشل نيم ادزن اير تزهضل روسو ارفعي واصلا | رصونل ل ) ح الغلا | ىلع كن زوم ا لاق

 ( هيلا نفصلا ىلع ىف ايل اور مرقلا ىلع بوت قم تدر طعم :نرلقلا ةرطصتلا بانك ى رح مالا للامتد قنا مد | ضر ةفيططت ىلإ لاو

 امانا اول ززعر عماجلا نه (كسلص ىف ورك حسم ر» فسرل اد ك١ تسد حرم ذولا لمار كريما نب اد ىروتلا لان بز دش
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 لن 8 ىئهس 4

 كل كيرلا نق“ ع . . من ان حاالفلا ىلع

 بمس ان (لار ثا أ 379 : يب ن1 مبابحا لارسال ما
 انيثنرلرملا رطل لع لمس م ٠ ف ندا ىف مم مي لإ نك مز 1

 فنا ال انهن تكانت ري عل اس تر ع ةقئلا ا 7-0 الارتا لل وو نا 7 ازذااءارىم ل | ملل سرور" نو نه وزو ف
 ائددسو اب دلو سيم: تداصوقر ظمأ يب لانة صا ضرر ا
 110 نادال درا يا اولا لئن نع اي نع ىرا دز عن

لات فصلا ىف رمل نا ( لاس يفصل نم تر
 الا ن اكأرثا 

 آنه

 *, لاي دروب ىئايلا ىف ارمي ثيرامر نو يت و

 نب ديب تاما اص مل ار بصو 590 نا , ب يد نب بعل نورك نبا ثم بيزا ىف لعد, غلا نرعم نبط وت هلم

 هيرو قيبجسلا وا عرب: 0 اب ميم د(ليسارشساثلب قرد لدا ىلإ نير سد | معو سمسم نط ىو لولا رشد ارم

 ديال لاليرا و ركن رزقا و 0 اند با نيدعم نب بعصمر ةيحو نإ نثر ارب ربا راكزبا نب رلارمع ثرمسر رم

 ديل أو هاشم ورد لاا شدمو ب. نادم باو نا نمير شمل ىارلا ثراكلادسز را غلا نب ليست
 تاكد ارق درس ربا زوم سالت ك٠ د عدلا نين نب ل وار نش و ةلقتشش ب قروي نيرا وردا
 ايفش فك لش نزل لما. ا ....> نع ببن فرع نب تياط ىلع لا كرو ارم ىلع لسا تب راب سيل, نرد اريك لا[

 لاا ٠ ود سا د تاط تالاف دف نمر ل هزم ارقلا تو ل نك ارش
 ملال يات شفنا تير مز نر" رس. انام مرضاف قلائد لاق راين دنوكلا لو ثا نع راي
 | تعمو |) ل اقل سس عرس ..ولط عيسوريقم | 0 واح نبا لاند تلا ةنسم تار نب همر ار نبكللاربع ل انور نع مالا كلن بيز يل يطور قي شكلا ل
 وألا و ىلإ ا ١ى سد" ا نم :زالط عيني نب لين ليسا ءرملا ىف ماع ىلا نب !لاث'ر تالا ف ناابح نبا هرك* و كل اص ثمر اها لر

 1 داع بالا ل يااا لاقل كلك سدع دل لامر قعرغر ىوتعت ةرعغ م سرا وذل رس
 الرزت قحارمؤفت لذ ةراصلا نت | ؤ) طبسصإو راض ل | ب 0 الاصر نمور ىلا نه عاهل تن و اشلا كرر ١٠نولط ل وقل
 كاس و ذا ميار سسا قصرسدا لوس لاقل از ةرئئرباب نحلل ريو يف اس زك اشار,

 ريلطن لصطلا لوسراندلا جك 00 هو ةه/لو "وو 5 ه4. نه 9 ٠

 ملا 2 7 تت رعصم اانا عن انمفت قولصلا تنبت | لوقل يري ىلا نعو تحررت ىثوزت يح نر اور ىف نك

ز كرابلا 2 نن دشنم لو هك ءاقراقلا ةري نم 3كم كر
 هاررا لربشلر تلت ار

ا دبا نبالاث اهيزرزت» رجس ئشم ىلا و برش ئد نب( | فرع
 ةيارملا ل رث نك لرعر انك ا درر نعد ار | ب ان م دع

نل الرو |[ درك كروم بار | و فرشلا ن للم
 اريغ ةرلص لبث لكزلاك

 بش ليف أن ىلار ركن يح رث لكن الارحا ىف حرص ارب ن
 الأ ديبع ولا هاورام لر

 م [ ابغا ناىب اد تلث'رما نترماس كارا ىلإ لاذ اياز ؟راصلل ث ورظتم س نيو

للا ل ىايال ئاورما ريف ىر ذعر بابلا نق ةوراولا ثسراعالا
 "سال ا

 ارك اه نءار حس روب لا اع انا ل حسم رب ىف ايلا ارلا هم

 | ىعبنم عم اناث هعب
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 انيس :

 لق ندؤبل لادا ذاذ اوفضيف
 مامالاربتك

 يل' كيل يقل ركل لريال لغرفر ند لف نحرك: لكبار و كيزكانمو رضع لنجل فطحل ثوم فن اسلا نفصل نم يب
 0 عد اللا هارر| لرش هذ أن: رفة الث حالفلا ىلع تل يق يلا ىلا ين نور :بساخلا الا اطنتنال نيك اين اد ةرلصل

 ممل ملا لسا لرسر سيرت ةولصم ا تم[: لالب لاو ان اكل اذ ا ىلا نير ادبع نمل اغلا رك م ايش ىلا ل ناز

 عوج ىلار فعلا ىف ىلارطلا وار ثمرحل اردص ريغ نو فض ن لاذالس اولا درب ناك يفر ممارإت
 ابمسادب# ناار يار زرلا

 مو روب فيض او حوف نب حن اج إل نما: ضب ةنرلصعم ا تمانزرو:ل الب لااا مثير ملا لميرسن !لوسر نا اكل الا
 نبا نب مالا نحدد نب حيان مرصاو ريف لا ناس نم لكم يف نهاد نام نم طاش ىف حاج ترتكز هر
 محسن نب اعرب )لصد ) لوس طب ةراصلا تمور ل امانا لال ناك لاذ ريدا لاهل اه
 هركذو تان ف تابحنب رك, لوبي جشم فاعرل«لان:نلاسلا لاحد ارز ىلا لات ركل ل طر يكانم ثيم اما لد لأنا
 "لل ان ةراملا فيلا ثمراعالل فل اهم, نيعضت رنا كش مل اما يشير دل ازد ير وراجلا نبا لاذ در افعل لت اسلا

 ةم نول .م هول

 اوموفي ن

 نزع كا لات لة نررط نم م فد» دب د اطر املا ىلا ارو ةولصنب انو اطوملا نم يسرد اورق نلت ع
 دغر زع ب ديم اان فوععشلا هوما اجر نكون اثق رع ن ايري ل ث وفعلا كتير الل الار مالا نم

 ا رن لاك كلر لوفل راك لل زرشخ ارموقل رادصلا ثمنا زار ساملل تنلال كلاب ناكر لاا
 - مو كيفن زم سانا

 ' | افنخاو لقسم صم نس نبا
 و ىو داس هدقالم كلدناكراىلالال /اقتلدك تل ل تكا لان ةرلصلا مان ن يئس( او اطفلو
 رع را لقلة تسبر مازال ةلورجأ لاو لق عل وعاء بطول ذيل نويل
 د امو يبو بس نا رفد مارق نعد تاور رد الا ديلا شن فص لكم قش او بالا بقل مال ن اكن
لودصا ريا ل ارك م انا نم عرطب تن ومر قل ال مل ارنرىجسما ىف مام اوادعار ناش ان (زلاربك كرولا

 3 . 6 اربلا 

 هل اننا أش سارا فشلا لولا بةوس تا
 ناد رض لورق ة سلا كرو رقم سس جرا.( تاكتل ان رف كلا زلال
دملا ن ال”ةشساثل رع كوري و لرالا هرم ا ةرلصلا كم ارث لل ع

 ظ | .س 0 رع ل 1 ' كم ريان (اشل | نع ى

 يح د لعفلاب يايا صنت نر كابالا نيالا راسب مب( لارامر جرش لف لإ )

 ظ | نال لة ذم تدر نم نال حافلا ىلع تلي لك قل نعتز نا صا لع رت امن

 ةرلسأ( اهل( ةراصلا كم ْدةلث ل ةلصلا تمار م اي
 دمر ئعرجلا ف ثءاقرئ رن هل مما م اء لعر ان ون | هو رض ا“ 4 ب -

 3 رر 3 اأو مم عرش نذر لامار 1 4 0

 ائللا مان مي كالا لأ نزلا ع انرف ةاحانملا ىلا ”يراسيرن د زك

 ولو رمل ىو يحس ةماؤزلا تباعا نإ نارثإل) فاي ىف ه نلت اظن ذو حر
ذا معلا يلا لد نسب ككرن لكم لاقت ئرر اًالا د ةلصصتا نان [وعو

 ل'ارم ا ا

رما تب اجلا شذ ثلار فس رن ى | لرث در انركذ ىذلا نالت ا قلع ا ورمل
 تار لي كل ر

 ةفمتمل الر رن الكرد لاو اهشو م اذال اب ماس عين رك غلف هذ نالو نسينا لا كن

 مم ممل لسيما لوس ل للاي نا لال نع اكو ردربكةرايصلا تم مرت لوث ىلا ن ذولا نأ ذإ ناكرمع نا دفن نر يوسم نع ىرر رب

 ين زرملا تاللو وكل اريسلل نكي ملش نيد اننا نع هش يبات ب قيمسم | نهال نم علان يكول مشار كتل ا, ىقمشسشكولا

 للابد لعن ل اغير نينا نم ورك دامو رو ةرلصلا ماين نا رك نلف كرو قصت ل عيش ف
دو هب اعالا ليشمل نادستلا بضت لم رص داما لن ااه «ليطصف نوما ناديت ل ل أ رع لع جسرا

 ايم تاوثورل او اد

 رمزا ناك ةرلصلا انو دلعطب تلمح ىل هن بينو ىلا ثيح نم ةرنصلا تم نحر ذل رو زاوص دن
 ساب ملم (اي قسد ةراصلل لانا مل ترعب نييندسلا نمر العلا نم ار رش نم الام يدا لت املاك نخل

 00 ا ا ا

 ْ هاف اوي نلا بحسم !ءالعلا) مام كلاب صلي افلا لفن ةماذالا نين ملا عتيل حرصا موق ل نإ بتر ةففاطد

 نلرموقل نزبضرلل ار لعرب ا ىضإ يصل ا لادم ريحا لاث بد ةرلمعلا تمار” زوم ظل اتاز موفي سشلا ناكر عما ان ل نزّرملا

 نزرما غرو يع لك تع او فدا ساطع ار لاقت[ ةرلصلا تس نادت لاق دا ةبراصتلا ىلع ىى ناز ا فصلا

 هه

 ال عب ايار سيلا حس رابع اي )لى سل مع 7 امس اول اصلا عض ومو يصل ىلإ ىلا تم
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 ١ ايامك هع رزنملا نا هاور لسا او راخألا نم ىف نم اطيل ارمو اهي ارو ذشدح ىل (هال | نع ياو ومب تل وما ازال نك

 1| | (مالا نفاع ىف اهل او ) لان” بييسملا نب بيس نمورسدادبج بارا نع اك ىل نير نسروهعنس نار عس هاررو لزنع اكرابلا



:رصلا لفوز تار افلا بجور يرسل ا زوما لاننا !(ةناسلا دوف نم يقل
 : ءرشاالا لال لاذ فرغم تلوو 

 رونا“ ل ادب |بسز وارسل | أ (مالا نك / 01 رث لاذ ا و'ار حجر |اهفلا لكك ل اناث ا كرم وفل .قربعإ َى

 نش زلادبع نور ىو راو ماو نبين اذلو كار ناسا لول ش نفخ نر يوص نع ”رديثملا نب لكررصا هد

اثل[ ك زرملا لوقل نعم قال نا درع نب نعل ماشسو نصمم لو بيسملا نك لا
 ماذا باو بيلعب و ' تم

 ” ري دينا ترم عرف قع يلمع باريتسم وثقل, ل نارك اصلا | انااا لوقي ميلا تاكو (الاربكك رمل

م "يكن زرنا لاث) دارنرلازو مدع رلصلا ثم رت كوم ا لا زارا لادا
 ارث ايان لاثاانا دارها" قرم ئءرلصلا ت

 امال تارك ترسل نين اذمال أع الاريكةرامحلا تمم ار لاذاد وصلا لنك اذ اذا فصلا ىل ناد وقبر رفيصولا لاو

 ”اكداقنا ةررع نم اكتم ىازك برست ب جب

 كاسل نزيل اك ماكل لري ناو هكا لكي زال يشرب اورمادزلا عم ل يرسل ىف ف رطلاهاودامل ال زخات عل

مل لب ةرلصلا تيم از لال لانا لبسي ذم لسمو ن الاثم را ريع
 ,٠ ال

الهنحلا نيلحتلا نع دام ركل لضافنلا لا |اضؤم لس ال دج ف رعضوإتو
 ديب امالإر يشل ىف اير رثكور اك ذنخسمالا نع 

 و« يبان هريعب فوفعتلا لرد ةولصلا تارت نزول! لا ازبزهلا رع نبارر تس دج اسي نورد نع

 دج ال الا مهم نيكل اصاو ةفيطرلا لا بوت م[ اصلا انقل يبث اذا فلام نب لما تيمر /زلعلا ىلإ زر

نع ةداش ىلا ثيم مالاودر تن رم رفل
قل ةرلصل | كثمث اذ ١ مولا ىسونلا 

ددارر ّ كلا لزث وبر ىورتئح ارم هر
 د

ل نكمل زد لصاحبها ح الفا ! ىلع كلا اونا كرم 0 تس نا كازا
 ل. يدع (مالا طرب قي كسر قي لير ما

ا بيم اذار الغلا ىلع ىك قرلصل | ىلع ىو فار نع كرمرقل م| ناكارااو ن اهشسأاو اور جر ان
 دوس سارق لون عر بك د هائلا (مال

اىرررذنثعاؤألا نع نوما عارف رع كا اماما نان
ري الى ألا باىدازععل نعرا زطماز ىلإ نر اررل

 انالادعا ل الب ن | مكا

0 
 دم دريد لوغو لاو الاكأع اهجااب رن نم هم, داس يرلا ىف لاراب م انالا تنل ايرعد رك سلع ير | لص و | 1 حرم

ف لحن امير تاور م فم ل لاثد شل
 (لرث لسرب برجرلا ىلع ينمشل لا

يج لمعلا ثم”: عماز ادارماوا ةماثالا بارت لغرب ديزل
 يو. رسل اب امله ام لوف علوم يعايد شمر زال ب

و فر امج او اور املاقا ةرلصلا تاز خا ثا لول. ور نوح ةهاقألا زن اها ناربرقلا ع ىف رجلا نم ه4 ىلإ
 

ر م ان الا د نارث زلم ىف عم الار | غم الر عاريلا نم
 انا اكولو ب امال ىرمس ل ايعالا نم ىشلإلو نكرفنا ةارقن ل عتشيمل ال

 نا (ةهلل بجيت نحس دم انألا ثب اعز تن اكااظدعا رولا و اولاثاذك ب اعال او ع منسسال ار ضن علقل نإ ىغش ةارقلا ل

 نم غرت مانا نعم رمش لركن رلا ماذا ولا فرب وق لو انبم نازوملا غار :نمالا :ناع ارعلرك
 فايل اناا

 سب د ةطاقالا نا نما غرر يحب الا فك ايا قر )
 ماقالو نابع ع ار نار رم ان نيام ارك ناني

 / ارا نصر لكل وأ هلع رع البل الع لع ماركلاب منك ل باوترصام أصلا فار ةرلصلا ثمار ل اث,ث مرر رزملاو

 مور يفد تاهيقرتلاد هرجولا ندا حالا بسجل ضفإل ار أتنخل ضر عا ن لس اد غيار يزرهالا لب عرشلا نْضْم

ىلع ةرلصلا ىلع ىتلوق بترو را مولا نت نازؤملا عرفدعب ماركا ةناركلاب ىلإ ن١ نم لع
 ”اطإل فلز رمز ملاك الغلا 

و نيياسملا ماوغ نمير اشعل و ع ارشل| الارث مارارعا راو صار هاولا
دانا زك اشم شمل و عب اربلا م اكنص ل لان

 اد 

 , ٠ هب لابال اهنا نسرعادلو راتفلاردلا فد صا ةعازالاب وص نزولا عي راع مث هيلا انهحارزدتل فسر ىل ابين لعفل | ىف
0 _ 

٠ ٠) 

 هروب لا دا سالك يرن لاسم ا ل ةفصملا عيجلا حربشم الساد !لرو اود امان ار ىف ان لوتس عا

 ارضألا (ايقلارارمر اظلم راك ار (مالا عب عر رمشلا لكل كاوا نورا ةدلاثن هليش"ل ع راطننام يفد «"لضنللا نأ ن إل

ورجل الر انكاررل | لل ناززو مالا ىلع قتل | ل
 لوب اشنصر اكرر كرار داو الصم مال ١ (أينىلاروق فلن يزثؤملا 

 9 0 رسمت الا عهفصلا لع فايل او روم ١ ثامذم ا نغير زم قا غال افك زرار مرقيل مده نكرر نا لوك
 ا 1 نا“

5 ٠ 

“ ثئابلا ف همه » ةرلصلا لى ضر لو عيور شلاح رع نر
 لل اللر تاكاش رادع تمايز سجعل سعب اهدنا هسا م 
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 اجه

 نخاز و لبحيم لاق اماذ ١ الو ن اذاءأسلا ىلع سيلا

 ةقبزح ىلا لوف وهو

 مشهور نبا لانا هاثار كازا ندر اول لب ماقالو ناازذ امي لص, اد ال ارب لف قمل تلمص ناار عمم زار ع ب أملا تربص
: : ( 

 خب او لل نك ىررصو نسم ار مب الباور ايلا ىلاو ةهمرر بمبم ا نللاو باه نبا نعل وفم وسو ريعس نب ىكو ثيل لا بوامارا
 1 ناار ٌنيصحم 1 ”ءارؤت امخربص تضر ناابث ال تاياررلا نانا قارملا كازن اهركر اهم عل اربلا للا اهرعر شم ا نصرك

 رئؤاولر رب ركل كميل رد لون لان قز ترحل نم ناك فلسلا ىف ني ءاسنلا نا ذا ن الرجا ”ننسس تكرر
 أ| ليسا ار ايتع اب اكدنع قيارل ا ورمو ورا ةداعالا بحسن ا ةغيطح ىلا نمر رد (العالاريبو ورصقملا لرمتحتر او ال حم اذزجا مرقلل
 غلا نمررنا#م ا نم ادام كال ا هاررام رص :حسلاور ىلع عقد اهي نا بحسم زوم نزوة املا كرو ةياردلا لالا
 فيدو ف لمح نع مياس ثيل هي نك وغنت ف يذلا زكو ص تلسر جا ننسي مفنور اسما م متن نفت ابا
 دانك صوم ملسملا ني شيلي ةراررلا نم شم ان ذاحلا لاق ملاكا ىلا هازعد ةيارلا بصن نم انكشص ىف هر ثيل
 ومو ة,اسالا عم ئ ارحب ىلع نلرمج شسل انا ورع نايا ىف ١ لصالا ن اب رن باوح اذ نعد سول دعا ميس ىلإ نيارزع لبي لإ نإ
 نيدص ناو دمار ارب نارا يذل نيلصل امين يلص ان مانا ناز )/ اسلإ لئل سد .نرنبلا نم كلم ىف لات انس بشكل
 ( مسمن ا وامل | ىلع ابل ارردرجلا نمي لوب ةرووسملا ةَاطاو مما ص الخلا لازك هاد اسس الا عم نر لص تزاجأم
 ارمي ارملا ف امك ئاع نم ار نرنا ناف همي »ب نمار ال ر ناز ارييسبتل نمل اى | حسم ١ حم اج لاق ثا تسمم
 1 | مال بثوسرإ للا ر ى ١ هعل
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 ال فالكان قعل بسك زاد عم عت ةزاسألاو ديف نارا طحت ل اال: حض( قياسا ةيفصما نمي :

 ءارا لاثد رم دارج ايمثد لود لب تارلضلا نم ياض نذوب نا تنال نظيطعولا لاق ادنلا باب يرانا ابلا مر اهنرف أ[

 نبراكرايب قحارارشماوا اكل مل ىذ يال لب نإ ل اثنا ميسي سنا لسرسا| |

 را

 ء) | لبس ارب اكد اب ةرامم ثم لولا نسب ”ةيطرملا لع لاؤار | زم نغم ناكل (شمعلا ف لمص نم رطل نبع رار اب مولا ايست يبو ول ل م
 نواب لدا كرم الان تنال ضر اياك سب ثاراصلا خرم وشل مراص كر اص فيات" ن سكر نكرر ل 07 يصل جراضالا

 ا
 نبنازاب لأن اقيدناذ ابننا اذلا كسي ناشر رمش لل" كل ذ عزبشل نا نا عا لالي نمار عيل ازا زري تحب" | تجرم ا لاؤر وتر اسال ىكاطمر ناكد لام تك مل نب اراب

 100 ظ
 / ووزن كلامك عج ليد ( ماب رسل , ٍس

 نيتلرهل) نزولا كاك ةروز ابا نام اطعن ع ٌءافرا كب حراج ! ازرع لان مارقلا نأ اهعاينرمخاو ككذ لشمال نع نترلاربع
 هز متنهفلر نوما نذوب كا سال .قينصولا لاذ د دمارغل ويطل قت ريال ن يدر ال لم وير عبا لس سل الور
 الاداب م هدمو لس ما اندع رتب ملحد لت اب للغنم ممرقن كذا ناز ف ةغيطصولا ىلاث ةفيطعولا لام م يندم ا لبا لاا
 «ءزرللإلا لاثد فيصل لوك ل ةنطردملا لبا لاثز نيرو جس عيكالو مثم ةرلصلارعل ال ل اب" ةؤلصلارعل ١ عرفي اود
 مراكز يضر راتكاررو طرا ل الكرمي ومصر بس ىل عاج باركت ميغ لش ةولرالا مالا تلم | ثنا ل صمللن ار صلارل :اص نا
 زل مال اعل مار ريياعرسل ا لميت ددا لاسر لص امردل د اج ليصرلا ن1 ىارلا اكداب ىف ل احر رع اندرو امد ثمر امالا نا تبان
 نالم زلم ملا ىو” رو كاان اطير سرزلا رى اهيااركس نير زووم ل ثفملا فل لنقل ايم ار اناث لان" كما
 00 «ابق :درعرملار ومالا نتن تار يكد ل دال ”سمبا لن رت الر ناي ار انظرو ال ن كيكو لا كس يل اني/د ارعاصن

 هس اقيل اى افسل لاند تيثانث الزنك ةدل و 0 ا لب عسا
 لاذ الو درج تتوفر ترثارم تو راجل دلع, ىاا كم ريل ةزفا دو تقهر باد نيدعرل ل اد لكنا لو عضوملاو لعل ورمل نقول وب
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 1 1 4 : , 0 0 2 1 ١77 7 مبا 211 ا ا اكل 3 ب

 7 زا هالو سا3ع .زربم مهي ين م3 م اما كم اعبر وج ْ / 0-4 ١ : 0 دج مجد
 . 3 / ١

3 7< 4 1 1 . 
 ا 4 / , 5 5

 : ب : 3

 ااا 3 00 7” يب دع

١ 
 ١ ٠ , : ,

 31 7 ١ جك 7 - : 7 7 1

 نه ارباع دارج نع فنج
 ) و لاو رج نانا لصوبلا 3

 ظ ظ ِ ىلا ةزفسل| نم ٠
 اا اخر قسد اننع كل زرج اطر 1ن ا عربضتلا تاب هلع ظ ء رخل نوع تيارا ف 1 لزثروو دان 7 | هدءار تداعب كلربد ةراسارلمرث قنا أشم سرايا ل 1 ندر ايريك ل ازرصعلا نال لمن( بانو نورا كاسل( رمل لصناثكل يارا وم ىلا رماد نر ١ ازا ومار ماب اي اين لا بمازلا ببي م[ ةقناسلا * قلر
 |" كرايلا | نراك ركن ياا الاث تاكملارا نايرلا نم لعمار ار دقن ود تفل الام تايب ايا وف رعاه موت سارا ءدماقلاو ”ضينص ل لرثؤي ةرفس با ( نا سشلا تمار املج يضف معلا ان رز أ عا يضم لل تاس لا ثلا ل رغما ل رعهلا نيب مرثكار محلا لالا ند لمح نا ىرثألا ئبلضار علا انا لدن بدي ذر ك0 ارم ىلازث راطع ار ناز راصنلا بسن نفل ىش رطل ةوم تعني نال نيطارف نما د لزم طمعا ةرس نال لملن ظ 0 0 ا كلمن ل انو ارثطنلي اهل فصلا أ ل لمثل نيل زر اع لن لعركىراصنل اوربا لد نار لاير لضم لاب كور ليرد كابا دابرم 9 1 ران هكمالا نعال نر اما
 | ريشا نئارل انزل ل 7و ةراربع د لخنلادرباوزلا ني لا لرطمار ٠ قت رارلار ءاكو اهتنا راض ام كرا د ىاسلار ,اكزيزرلار رك "ولا طب د ثيكار قربا نانا مل تارا ارو ناك تا نئارعب نم رع نا ظفس را قرر الو بفم خخ ا لسا امد لاب اانا لا فرح رالي شمرحلا ورع ١ نيئنرلا نبرنب نيم هذ تلا د21 0 د عقل ظ 9 ل لئابق نبا ثيدع نم يزف كاوا ا نابح نادك زلا راد لارعر تقنر نر نيب الات مدرك فد( لمت هاما ثيرعرل اب ام نك ناسيك بمر نيرط نب نئاو ملام ا د نابح نار ل اسنلاد )7 ملا جرار ءارطبل ثري اكن سل نامل ةالصلا اعمر لان قر اصلا تيئارم نعام يزيد لسا الكاظم كرب لادل نواد بر يدع نأ رسوم زاثألا فرض ارد ا ارداذكر مارا روقم ملم فدا هازكد ا ايلا نم الم ل هركذ زل لائر سر ل فهل

 ١ مي 0 || ( 1سم دار زلا نم غار او ئارفلال لاقي كدذالا فلام نب يكرم او بد هل انك رافال حاج ا نب نيش انرغ ثيمئارملاو ت تباراصلا ديرما ىو ذولا لبا نالخأ نال لات# لاراب وتحل ٠) .ليصفت اذ بر قططلا ما نم سر اذان دبع ف شالو ل ام برغملا ارب ئارسلا تيرم ضن رص ترم جاد تالا لل يمي ثيرص نأ لي ىلازل ار عرش اوراس وك شن ثول ايلول نر نارا دال لاا رس نان لربح : ارا ثيرصريب ومر زنى ن/ رار ةظراحلا نيرو ص احلا ندزم نر ريكو ل امد ةريسب د اكرثالا ثيرع ن' لالا زنك
 نغسل ل طقس [برثملاو ! اءرنل | لات نت رلارك ل ما مررل ا و ميس سلا زب ل نارمو
 1 اررث اردد" .ثلشلار انل اي قفسلا ارز ملسم ل كرنلاب
 رمل لول اه انرخ ارث "| نوزع ىلا ب رار يبادررت ب فلا لص لرقي نصر ني باظال رق ناكل اذ زب نب اررصالا ظ نع انك ننس مب بلسان زرلالاءاشعلا تقود اشم ل. برغما تندر لرصعل قدرا تدل ابغا انسان شيلان لتكن ًنزرخا تر نيئسرلا نيب ناب | تاولصلا ثنو نأ | لاما نيا لاث نيك ترسل ران لالا[ زاد نب رباك ت ارلمشل بر / ( نا الار ممل و هياهرسلا لمست ظ عب تارا عنا هما ةريبصلا تر نك اي ملومل رهط لولا نلالطر تال م بانر احانرم لاذ':دفيضصرلا رار فشلا رون طن ثياب ترا تن ليعرت نما علت ك الزر ار ليل فصأ لا ءاشملار مين فيج
 ! ىناؤرن | نخل لاح اير نيراطع نع نايلسمالا نب ليما ربع نكره بع نيد ان | اييئررم نازعماو هر نلاز الاى انهبطلالا روس الا ل لاه رين ان ببي د ل ناطرعلا لااا يب نزلا تح نب ع عنا ميا نى
 لاس ألا باف ياذا سم تزعم وسم رماد لانا ٌْ نب ةارخلا نرونلا لمس مدس مر /رفساز ازغار ليللا ثلث ىلا نعل ارثاد ب الص مشي ن | نفسو , تبي علاز ررفصل نا ظ ممن يرمعلا لسد غم لسا نافارا ولا ةوص تناك نب تكن ةرسلا تو نيل نور
 --- أ. ظ '.'  رريركانلإ بيز تت نم امهم الر يطا نبا رد هس را زوغ ذم أت ظ 0 و ا لئن نا / هل | مشا يصل ىلع ىلابل ار ر يرش لا رم ىلا با نع درعا ىسرمل لإ نكد ىلا نع ىوم لا نامفف نيررب اير تنام
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 هراطرر
 اف ١

 مسالا

 ةربرب نب ن اهلس نع ثم نم نخاع نع ايطسم نع لسمو, ىطاملاو اهل اراض را اوفو درئاملا ععاوأ ل ليل هلع
 نا هببا نلبس ةرفلق نش عرج كو ثمركلا نيربلل دل نب زب انعم لصرل لان ةراعسلا تو نعل اس العر نا ديب نع
 كر ىلا ند الا نع ناايط نير دب نعد ّرلصل !اههمرٌسس لل ا ةولصللا تيار نع اش ميل 7و هيلع سلا لولا ل العر
 لاس كج يزل ايجشسيلف درر لاء اصلا تيثذ اوه نير ابل لئاس هنأ ا مسييلطر مد ا لرد ١ لور نإ نع
 ارم ايلا لا غلب | لفلان ان نع لسنا. لع كب( جك ح ةولصلا عمد او انعم لصرل ل ثلبلوقل اب تقول نإ

 اك نع

 (انانورما ملا قل اود فصل مدار

 ه(ييهي
- 

 وار لسمابع نبا نع رحب نها ثيم رص فاو هيلع يكب ارلا ىف زبررملا ةقنحسأ ثيمر اهالار

 دال ماظل هيرقلا حث اكو اذسسالا حلاو لررشسم ىف مايا ربت ن ارح ناو عج نست |, ىعر .زالاورواررلا

 بزناكلا نعا زارثحا قد اصلاب ريثر عولط لواومد عزب ىا زر ؟اش رجا ىلل انما اصلا لع اعطلا مرور ثلا زن نبع

 /املا ناطا ىر نثالا قو رضرششىرلا ريرربتسلا لد الاد (ألظنا د فعل مسزلا بيزكو رسب كلل طنخسما وسو ليللا هر

 هم اذا الداتراطنتسم الو رعول وال رمل نإ ىف اش نخر ىذا لو سما علف لين ةرخا جم لا حارسا
 نا لا نم نم !افام ىل لاين ىنا الا قرشنمل | ضايدلاوٍ ند اصل ارتساررلا ى لاب لد اصلا غيرت رت ارم |طلاو

 يبرجلا ل ص مل بابلا ل صادم ىلا لس حث مع ىف ان بلع لرب ر لال وم نب لاراب للا
 هلا زب نيل الا (ريلا

 ازبو رمل غلا لا, , بز مكضلا | مرتو
' 

 ل اهمل ابر ذك انه وس |, اسم ابا نع لاذ اك اعمل رب هر ا و

 لوثن همر سرا اكورد ةررررب لا يسرع ل ديو بمسك ناو امد امس او الوا ارق كات ريل نهربإ[ |

 || اهرب الد نأ لكك رب لشسم كما لد هس ال نازالا بابأ

 داس اسست سهلا"! 511 ل 1 م7111 1



 ل هو

7 0 

 | ةراس د ب لد 9
 اما

 الرز درا رهام 0 : ظ : "سا 2 7

 امر سمالا ١ ند | ناز و نلوغلا نم ترد اهسلا نلا ل امس دل ىلا وحس 1

 0 ا راع لاا زلال ايف اذ كيم ا ادم م كو
 لانا مدترت نسا, انا فل شل لراس درب اصاو
 ل( فلا ريس هلا تناك ار يند نادم كاك الساريرو الف رش ويقل تفرج كال ياسا نازل نبا كدا اناا لول نر دعب دل افريل اهيا عمر مث صرت لاير رهلا ىلا باير قرف رم تبا الناسك 000 ١ ضم الاجر

 فلو ا" ناك ريثما اربط نا نذل نع لق لاصار املا نربم ةلسرج الا نال دانا نو

 م ارم عل ال نم لع تكل ركع هزم لي رثو بسلا, يلا بشل للاذاا لاه فرع ىل بلس ىف ئذلا نثري ملون لكل
 ل طفاحلا ل ان ٌمرهلا نم داطسم ىف نيلطراول اقل سما ل اور صرير عفا تث لو ا نان الخال طوسبملا ل مالا نك لانتو سمسإ لارورزروتلا تقر نا لع ماعلا ب ارزنملا نإ | لاث"لاوزلارملر لا كو ارا نا ل تالغال | تارلصلا, رزه

 ملل الاو مع اان ار' فمما ملسلعل نعل ربا نتف خسلا نم | زفسارلاررث لعل لال هس سرب لانق نايل ليد# نم نايا نامل دربي نكالاإ و نم نيارو وار طرقسسر فر باطن )نان ل ارفث هس رسب وفعلا د عمال ل الن يع
 1 سالم بزعبلا لاب ننلاعث ةرعولارابلاد نزنلاب حابنلا نبا ةمر/ لولا زاد نزلا تاي
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 ميليسا

ش قر مصا نضر ارز ليتر ةرلصزرج نا( هقباسما فضلا سدر >
 قابلا لاق سراب لا يسم اكةدبلا فر

1 

 د اثلا وتلا ]ف هرمامث

 ار لادا يكرس قبلك ل طرا ذ اظرف در زي ىلإ نه تاورلا شلت ا ءاصم نادرا ان 6 رن و ||
 نارا فالس رولا تندر نر دوي لاوس

ل ظرا| زارع در نيرسا ىررر ثلا شل ار نسم ارو دو ثسرلا ىلا لوقو مو لل ودرلا يف وسم ىيشس لل
 ردم كلك 

 5 اررؤلا تنتد نب ناجي ةيادرما هرب لدي لشس شلل فرعلمررصعلا تزيل ربطلا تو جرف لاول يكد >

 هه -: هه

 بز تنذولا م الدرر علا ترئاد لعمري نيرا تئورخأو ةةردرمايلارمشل كور ثانئث عزي تراور عيصشمو لفل فلا رهاب

 زل لول ادب كلشدل ناك زرمعأار كلش لاف اكان لص ةير بل ارث جاغارج نس 00 0
 سميت ار نيثا ةدايز داك, ؟ل راسن ل سما لفل ظلوا ارا لقانا نر ارجل لرافسالا ىري ن ايو صعلا كر ىف

 1 ل / ور اوف . 4 هى “0 ا ش

 اابدصار يله لظررعب قدروا ئرر لضرب ال لاا ةؤمصولااما وفعلا تقر لزيز

 زن زكا رجلا نم الم لاق ازا لفونيلش للا نزلا اوزان فلن هد عدو لأ
 0 رالا دابق لارا كب اكسس لك لراس ازا نس يارر سانا فاكل ىف نك اا ور لوالا ملص ا نع

 ل لبلاف ب عرص امك ثوار معن لصالا ىف رعت مل تدق ر عصجعنا ومو لالا ل ةروكرمل ا عل اريلا ىف لان نفينص ىلا لو
 وفرص ىلا لرث اوطيحت ل ىلر روما رونو مولا را ذيو نااينلا نبا ىو فش ىلا نم ارزلارم اها تاما لذ

 قار غضا لوغو هرم !ىلوم ةيلرشملا نابرب نا مث زم اغلل ئرورقلا مكبشت رو فرع ىل [نع عشا ومو عيازلا
 ارنزرار نما باحصا رانا مص ىلا بيرن نا زصمل عما حرش ران رمد ”يئاضلا فو ليل جيرو ةدلرشلاررص

 طاع لاغنلفادعا هايركز ام عم بمز لل ن لكل ريال انا فلد ىراوطلا ليف وضع بس نا تشن نرتراشلا| |
 انما الارحو فسرب ار .ؤيناحى ا لوث بابلا اري ىلع راثإلاو زب نم انسب ار عير راإل ا ىف اوم حمس م 44م ل ىراحلا ْ

 ريل اريغ ندمت | |نئرع امثفصول ريا نع ىو رازلم يام لنا ريعل ن | لاربب لاو“ ن ندع ايا كانريفلا تثور نسف افلا ام
 يآ

 نعبر نب ١نع كارم ىلا نبا نصر ثو فيش ىلإ نم فسر ىلا نع نسكت نير بف نع عم نم ىلع نعى ناكل ارخ نسرين ||
 نرتيم لاو هاا: بدربثد ثسرإ لل! لوقوبيو لش لظن اراصا ثا ارز رخ كلر“ ىل لاا دين ىلا نر ار رن نم نس | ظ

 ىف يدك ادزعر يزعل ذل ئسلاب لفي لفرط ىلا لارا نال فانا البت ولو قلها اهنا نس اونم /نننل ل“ حت اونا
 نائرعلا بنك ن م بريد فس رب ىلإل جازكاو اولا باشر بلاد ررفصلا عضاولاو حيا ايوا وراألا بار عل طن لد لاؤنل |
 هالو ل لان معلا تقولوا ايار اري ل زعحلا نير سمار: ىلا لور كر اكو اللا لو ىلا اور مير بطد ثاطحالا ند
 لكل لبا معا ذ لوف" ن الث تن اثرلارثعو اندلع سمن برغل نبع رو رهتلا تن رخل انك 0 المال ىلع عب ارا
 عل اكوزلب رصاكىزؤغشالاريعس ىف لاوقازب تل سمسم برت يح بغل تنثر لضري الدر وعلا تنذر جر نع
 عيرمرو ثدن بورغلا لا تثولا ل صا سو بكسل نثر حرير يسلك ظراصا زا لرث ىف ولم رتر ايش ن ركل 0

/ 

 انتقدت اذ رفث ءانشملا ل كلور رق دا فيصل ىف يلم يسلك ظزواججس قحرمعلارخ سو رار ةطسم مالا ن ىثانا| |

 لزرلا عرصر و رمارمعلا ثان رقذ سكر وزع ليئرععلا نه عكر كرري مل نم اقل طمرصعل ا تنوير ىلا نا يلع ز وكل

 كل نمر ترم نم عدا درع تقديم اف ةيرب لا ثيدع اكو رام اذ دق يأ ( فيم رق
ي اكس ا كر رع نببا نر ابكر زن سمشلا بيزو نا ليتر علا نم تعكر كرا نم لاننا زياد | لص

 رس لسيودلا ن
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 لخكاسلان با لاق روس اهلك تاولصاارخ و
 7س ثيسرولا مما نسور امماد ر رسل ىرم ىلا ري + ثمرع لري اّنلا ليصمي سم اهيف لصقل تنال نأ ]/لارغ ان لرت عل
 ا/نهنزمت نصت ل ارسال تالمعالاو ترف اك حاسما نر شسسلا ل طدغلا اببأ عياو ر قياس الكيال اصلار# م اور الار أ
 ريلودلو لص لدا لور نلا عرول الا نب سس ل اضل الا له امباو اور امل يف ف لهن الب سم ١ بسرعل نمي هيسرطملا تن لوا نا ل
 نيرس اديعر ىرم بار وتب رب ادد نمل ماسلا ثمرعد لمرج ثررع ىلا زلو باج تداوتو سما تبغ رز | برغملا لن اك سم
 صوتت نار ل الرصار تفر سما تاز برغملا هد لرار تاءرشم نم ارم لرْسر نإ لأن ب يهصلا نك يعد صاعلا نرجع
 لرب المصل | رج ررارطالا ورب نم يبرم | بررغ نعبر غلا اننا لما ىفو ليما وأ اسهل ولعل | عبلا سر رق لإ
 رررطرو نم نفسر يملا بلا ؟ اصلان ن ازإ ايف نفس | برغش اره نبت ناو راما ل نضر ابلانلا لبثو بررفلارع
 نا الاوربي ادبم دئ اور يد ةروكل ملا ت ار اررلا قرطنمو, ارك فس! ىلا لاسم ارك وافر لو كارلا سن اهكانرذم ثمر مر مما لضن | بررؤلارثف اهب ةرر اييلل ننال برغملا ىل ع ارتزلا| لم مصل | ثنا لل ' نا . الارطؤم كلا لور باظو
 طنا ارم .ذادك وفلا عين ىلا انباحص) نمك زف تب و ر اضم” تراسدد ما تنرلاازب نم ولعل ىف لل ارث از مقل ناذ ريد روث تمرر طم اررقل سما بدرغ بقعو بر راد تنث دالااب يبل نا حرب للافر اسر لقا ربزنع قيعض ربو انين ىف ند قلارع از د نفس | ب دزه ارب ب رغملا تنتد نا ل علم ثيمامالا نم هرعب ايو كبح ارب مس" رحت اللص قرونلا لاقر ترللاملا بمزب 9 ل يذاو فلسا و هر يعو طسم لاكن فشل اني لا تيا دري لو نفسا بشي ملام ياو ف د نقع اانا
 دارتماب ثيرامالا م زير هلم الا لوا مفسد ا لالا درئاوكلا تتو بعوتسس در انيحالا تاثر ناارب كعرضتلا نا رص ارص دا مالك نع لبر ربرم نب اوكار هر ركأل كلا بارصلار ا عي اوبازبو تتولا لدا ل رضا مايإل »كلذ تن تن لك ابار اوكا
 بتر روت ثيبرع ن' او ارسم عملا ثيمد امالاهرن ناش اًنلاو مدام بجو 'زيرم ارم الار ئار ا ل ةرتاسم نمسا برزغ لا برغم ا كتر
 نم عايل ار عم ءاه اور زولالا ووري ب درغلا لوا نر تا /ئارل برولا ل ر | نع لب بجو رخو ماع غن اربلا نم قع نر صا ام/زفل
 أع اهالابءامشعلا تو هرب ن اكن لاو سيل ثلئثدب / اشعل رب ملازكو هبلا تنل /اقل نم بدرا ل || علارغوب مذا كرتالا تافاولا
 قل دوغلا نم إلا تاولصل الث أس 1 ورفمتأب هرهب ىف يىزلا فالّخالا لع لعب نار جالا نفسا برم ب هلا تي درت ا ودم
 أ تناو لوا ناراشالاو رب جنب تبر ألا الامم حرش نم فام ىل ىراول طال لاقمصا نادال بلا عل ني ىل اكل ىلا ل اذفررمارين فا ١نايبس هر ماد بيد و رلدتلا ثيدعو رم ثيبرع ىف مقل اعجب ا نفح ١ بيزا اشعما تذل اجا ليما نم كاس ىف ىف اكرشل | لاقاننمم» ني رق الغالازبو لصيبالاوارجالا فشلا زيوببغر عن ر اعلا تّقو لوا و ءاًسمل او برس رصنلار
 ملل ثراث شبل لا اني لني نجم ال تاواىلع كلا لك لا ىنب/نب لا عسل بييغي ن يح نم ةررثالا اعل
 سار يلو فسول لاو فيم ل لوثو جو شئ ل ضنا يضعن نر ولا عرلط اينو نا فكري تشن بالا لات بنام نرر لضعلا قثث ل يللا نصارى ايار كلر نور لضفلا هل لبلل | ئصل مين 07-559 نماء |و من ثساع نو لضن از
 ماورر فصلوا ليلا ثلث اد اعل اا ناا مر هال قنا ىلع نما نااالولرميلعر سد ا لسسرعسل !لرصير لاول اق ةةريرجا ىلإ نع دما ىلانت
 رلاط حرب سو قر اعلا ةراصم هليل سكيس | لصرر لرسيررظنتا | لاز' ىررذلا ريعس لا نمر مح اك مرسلاورججام نيءاررمسا
 ةيرعُصلا عض الور ار رن ظنا ززم ؟الص لاول ادم كك اد محب اهطم اونا رزقا ض اذن نلاذ رع اقم وزمن لا | انبولصق ا لاز
 م للرب امل ان حب هر انساو ب زن اوكديرتلاا ١ زتسماو اور ليوللا عمت ىلا ةولصل اهرب تيرا ”ماكا ىز غامد وقس منو
 ترمال عما لع نسا ناافولد | تينا ميدلت مان مكر ةولصلا همني سانا نيرا الافق مليريلغر دا لصرسلا لوسن نسا نرخ ممارارم نم انضر اوزلا عبجصم ارك نسر انياب طسوالا نأ ارا هاد راكرلا لوطلارباهه ثيرص ىف و نسر امن
 مريغو !للسم مسؤور ىلا صاعلا نور ئر يد اربع ثيير ولد ثيمرحلا ليلا فصل نعبر ارا ليلا فصلا ةرلصلا هزي رمان

 ليلا هان بز يح ليل تان مليريلعر سد ا لص دد الرس مثلا تل اق شما نعو طسو الا ليل | صل ىلا ءاسعلا ثنو ل“
 / (شمعلالصو يوم ىلإ ىلا بنتك ل اميتاب نما نر ينم بلسم ل مو ارامل اى اقل صن رش مكر جبسملا لع لما قت
 ةرابص طارذا ام ةريرب لال لاف" ا جرت نبدي نر تال ابر طلسم ننس انا لاث'ىراهتلا وار رايلففت الو ترش ليل اى
 نسور ثمر |ثعلا كثار نا ىلع ن ايرك ١ لر رمل لانك هد اسم او نيستا اش ل لان" كو اىلنم و اورج خرولظ ان ا اعلا
 لردع لرب نمط سابعنب انسب اعلا ند ىف ام (٠٠مر ناد نيس ةرئنم يي نبدا بانل نالطد كر انهو نا ند لس لا ةوغصلا ىلع ىلا سناب ) جارلاببصن نم اللص فر يكلا ثردملا اقرأ ب اركلا نمر اخ الذ ليدلا يشر دب مار لو انا لوار يعل ر لضن ا ليللا ضل ى إرث نبع ما اهل | تاون ا تنم املك شمر اعل | لي عم ابق جر زير در فلا نولط ىلا لمما
 , اشعلا ترانا كرا ةرركرلا ثرامالا ليدل نب لعلم ليف لا, اعل تقر ىلا: ةفيطص ابا ن و لاقرب اروع فاد رب ام يرصد
 0 وم [ا/اللا مزار زيك“ كيرامالا مر تدل ماب يرق ل فلام انلباا املاك ىلا عيلاونعنل ميل لم ,الصر قراصلار# | ئرظلا
 يعرف ورمل مالا اد صحو رانع م ارعلا بلك م. اقل 'ةمتع راني الزج ال (الا "فل انمنكنو شيد امالا تمم ار ايزالا تننروبمد ليل فصل
 روكا نايك لا نك ركامر سان شرع ف ايي بسب فيض كر مكر لوبد تنزع الكسب ارلاث مم مد نرعا الاد ممن ما
 ]ْ ,م ةريزر يرثى ثم رع ىلا مربي ىف ؟لتس ار ارارعب كا حت | ب ةرملل ير ال لسع

 50ةمصمصعم الناأأط 05م



 , للك ثر عماو قو نمضولا نري كرا لو ةراصلا ايل كوري تثاولا نم 3 اهبارر رقم | ىو نس كد 1104 خلاتتقر نعمل ءهلاأ

 أرالاناعاتقو نينفالا نيب نعام تاولصلا تو نعل ئاسلا نيبإ حببا لورصا نيران نيام تقلا ر وقعنا لد ناموا نر يم
 لاس لبا صم ررفم نم هريرخ ةرر' ل اقس لمي نس ىل اعنف ب اطخما ميم نع ربو تمتد انمي امد نيب د املا رش نسم ل
 لييبا تف راع نبا ثيمرع وف د نيمالصلا ني" نيب. ردصلا ( "ذراع نبا رير يارد ل هريثكش 1رقلا لش د ديار تراطن
 لاكن ميد اهيل تيلص يزل نيل ل مولص تق هيرو هريطر لئاسملا باطحأ زب لكم كدرنلا لاقدر
 سف قول اارو ى 8 انرم ا نم ١ ذلم ل راقلا لان رص  ةبب املا نم (للسل او لو ال اب مارالا نيب اد ارملا نرجوا لعفل ابريل لرصخلأ |
 /ررطسرار لدا عيم ىف ةزئاهةولصلار مغر تنولا لوا تلهن اهب تيما كلللا يار نرخ نيم الت ار اليمنين طارذال ىزلا |
 لإ ئانلا كل ريل معلا زوو رصعلا تنثر لع ملا مان ادار الارهلر غلا ,رلص وكر ذارحب بيوم دخل. 7 ظ

 انمار رولا عل رات ةولصز رب لقال لا بيلا بنا ةدد سك ابرق كف |
 ريالا لصرللا لرحسر لانكا ربك لازم نم الدلم ىف ىجيشس لاني مصازاربلا تتر ل | لص وافل برغم ا لو ىلا لع سمسا
 تول دإلاننا لولا ليربج ثدص حرش ىف ثيسرولا يشمل او صا نيهرببلا ىف ني ولااك 1 نيازي ني ابث تاولصللا بهنسلا تنل مل
 نان لل ب نيل ارودر وعدا لص بسور ثد | لص نإ ثنحلا نير ثلا نار معلا ثنو ازيلع دري اد بنتسلا تلا نقولا ني
 ؛نداصلاوفلا عرلط ىلا ماشعلا تن ورامعرلط لاول نترو سم !بررغ ىل[رصعلا تناو نلا تنرعرز دوور يط الف انرثع بكسل ومو

 بصا نار اطيب دمد هرطأ ا ةيارلا صني احلا لاير انك م الاسم ىف لا كربلا يب بحاص نإ بذثكلا عل اطل نمل (عرافار
 رمت كد ةيادملاثيداصا ل :ناردلا ثنا يمان مك يرجي اولا ين قتيلا نكيدلا لمصر يألا ثب | ([للا فيلا نم نارلا
 المال اربأسلا ل تيارت ا ناريم ل ترك ةروران لو ااذب لولد يالدلا اسس فرقت نبا هي حرصاك ى يزل ةاراارصل نم ثلا
 كد د | لكسز بلغ تدور رت بزل لا ةيارولا بسن ناز يرعلارطعلا لاسر نر الا سافر شيلا ر مهلا ابا عجل
 |[ ثلا اصلا ىل لايداور الا عرخازا كيمرص ل مرا نب ار اوعبط بكت اهيلاسلا قارس اه قلا ىرتشمل ارو اصمهشلا رو
 ا ثيدع لو نيئلصلا نب اب نييبار واصلا | طلاو ىلعل ىإ ادن تئاراع كريز ثيءرع ف لسع رس تنث و هرشو ارم هع
 ٠ ال لايعلا|هزيكو ريما ةزنلا عمي عم ا ميريل او لم نب ايف تتتولا ىل !طلارم
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 «يناص ٠ مم ولا ْ 7 ب ا برئاور للا بحس انرنعاهبث لمار سن اشلا (مالل ملا باك ىف املا وال نفل |ب وزع ىلا برغم ا تقدرين رثع لا بذمار."
 لانوس رشا لصون ان“ ىور الو ورم مخ الايتسا ىلا رج انا اجيب فصلا د اتشما ىف ليث“ ! اهب بحت وامل نع
 لاو شنب نرلغتشمرلانلا نامل بيسان ار عاجلا لتن بيس رم الور اشعل اادرخاو برغل الجم اري ئتم ناي

 انئادرولام د ةريامرر صحو ضرمررفسسزع نمر خان هريئال درعا لعأن ل يجن ا وببو بخت كول اين ةررلي كل لبق ملاذا لاي

 0 لريابانركذان ترث لد تلد [م نازل ةرضلإ تتر حررت اصرخازارصاو ركاب ةرصاو مراسل اثو اهلا بزغملا ف قرار

 ورمل انرسع نغسل ار نا نئربح ل اذ" لم ١ نامل ما ضاينلا بغينا ىلا برغم ا كن ةرحما ثمر مد نا ريثطج ل انا. يل
 سمن ملاذا قفَسلا ناار كار :رملا للا لات اذكر فشلا بار قن قرا تسبز اذاد'ب رغما ف نك لا
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 و ندم دهمان (اكدل اد سدب لان ل ةر اعز جاهلا نب هش ازا نير لقياك(, ( د نا هزل نعد
 41 راو نسم ١ عطل كالا رجم اد ليللا فصن ىلا ءاشعلار نسل ار ريط قل ما زلاو شا ا 70 لافت تنرلار نا دمي مدا لموت اركي مل نيئرمو مسيعيد !لصولا نع مرش( لاح 0

 ”ؤررعى ا لوفل ري مر لت اكلا اهيح# كل اب نطمتل ارث رن لنا تلثاعازخلارذطخب ل( سول 3

 ثهرارسلا بح اص لى مي لاكن ع ابب اصلارولل | ناو ص اباوع لا نأ
 بيزوملا تقود مل ,..0 نا تنثر

 نا فريالد ىددتا لاف م اهب د ءاغن اب نفح ارو رار ىلإ باور دوراتنا دن رول ىاهشلثملا ءاثلاب نفسا ثار ل(
 اك م ارثل او ةروعص بيرت ثثالسلا نرعاوب لك ان كنب عطل زا ةبانكا قر اصوواشا رانا باضنا بى

 انوع اصر ل ناجل ياورلا تعصول و ناو ريل اوس يلا رعلا نيل لو لازروعملا نرغ نه وبر ب ديلا رعل تما ١

 دوافع ب طلف ع غل دم بما تن رغنا لا فص با نانا نم 5 ارنا ناكل
 7 ىلا نكد مالا لات مدلك ابلا ل وقل عل الو تنوعا اشعلا تر مره لضم | نط ترش لا ررتملا تق 1

ف سارع نبار ' نب لاو لس نبا رثاههر رم لاو كراوو قارا
 اهلرسزلا رس اعرب فلا ث نم اذ3و لاك بادر 

 ريل ورامخ ار اطار ر رنا نب او لزماو ى ازوالاو زن زعلادبع ناررع لابو العر للا الكر انا ه هلو ىراقن جعل

 اسبلا لرجال اريد ىداقلا ةر لاك افلون او لعزيلا نثر تاور كلو كرايلا نيد رم وارولا جفاك را
 نار انبر الباز ا رعم نم نور لريال ذأ ف |كررك يمنا تي الغلا لمس اوك ىف ثمر ! حار نم بهغلا و لثملا

ا نيم نو اثنا تنرعركو م/ اس نمر يعل رن اكلزبو ضايبلا سلا لان رزعا ْ
 لا نيو كلر نول م لالاو نعل اهلا بال

 بيم عفر فشلا راقال مالا فشلا سود ايلا بحاصرك' مديد: ال فلا سيل نال نيم ارظلاد بلور ورم

 ديو ةبامعلا نم افهم لافلام نير شا نع ئدرموعر مراهم فلس الكت لزوار ب ارم مثار ضع مولا لث لريال ىربملا

 وفعلا البول لع ناو و زر لعل اهب ناركالورمر قنا عجن ف نفح لانو اولا نم اذ اكن ريحا و ورسملارثعر الا

 زازددر ا دارنال ! برن ادام صايبلا م اير تراوا حير تلا لع ظل ا كار ترل بلقلا ةففش دمر نيلرلا صارملا للان
 تسند لرب برعلا تن درب هيي لهو ت فدا نال لع ابل للا تول راه اع ارطعالا ناالد كتل اب قس إن لارا
 ار, اننا قاايتعالاز تقول يف جلل ص ل و نزا /[ثعلا

 ولم ىف قيال لاق اعلا ل تن لا, ريغر مزق هل
 كا اسلاو ثرك ب امسار (تاؤرلل لاكن ئاثلا ىال كالا

 فقسفل

 يال

 : ' ادار رادو رن ذر نبا ابل را سي ولم نبع اما لوا ىف ةرلص لمن ظفحرلا تشن لأر لمت

 ”رسلا ةرلع ان نمل هاف ملا مدى ةولصم ا اوركم لانة ىف ليساعد لصون ١ لوسر ع نكي” زمر نع لئمل)

 يما عض يالا تالا نع امد س١( قمع ةرل اوك لاذ موري / الكر طنا ا در زر مدان كانا لاينرع نك كر ايلا قيم ل اد م املا مدل قر صعملا ةرلسم اكل از“ لبسي شن ا لصيد 1 لوسر نا

 ظ
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 ليز قصعلا /ودص تاز نمرلاز ثلا م لهعلا معلا رب ملدا قسرسلا لبو لاق لاق( قبال وغسل ى
 1 مديت ا ا واط قرا او ورسم نارزفطلا او رار“

 رانا رئعد كلم ام نبا يرغاو ةراصلاب دركي ذل مد ير, نار اهلالإ نأ يال ل نير علماني يكبر
 0 6 ةدر نعل ربا لاف اهررم مرج ناكر م اان 7 لا نريلالا بيل نم اننا لإن
 و سمس ١ بر طن ع الذل و لع طمع ذنر معلا ةرمد كن نم لاذ ميهلطر ملا ىلارسلا لوس نارصتعلا يراسل رب.

 امل له ر لع ادار كرابلا قي نم هايسم ر امص نب ارر نان لامر م ل تلث لل ا ثمرم
 و

5 
32 

 م" نر نعوفل ار رافسالا نا تنور د بار مل ك ارز اوم راو ارتما ل لامعا ررمعلار را 0 ان | ارق هلا
 عيب نين مما ايي رذل ةرلمم لعن ليسو رثر المس لا تيب أر ام لاق درتس نير تس ادع نك اهب ثييداع الل نإ لئال و ليز ىع

 يالا بمصن نم الم كلا شروما لان سلخ اند لأمر كامبل ار ناغب ر !الرد نب لاسر برغم
 نال يو ادنو عز ني وفل قرا ياو راكضرل و ادجابب, لع امن اورج لب ب لسع نال ريال ند احلا يد قير العلالإ
 يتلا[ ل لاز" سيكو نيل م اان اوصال ل ئجشسا لويس بد مع اريد اد لس ( الص انو اما درجم بر فس (لال
 مغوفلا ىلا لبث هذ اد انملاثو لبو انعم نسل موجبا نم لكم ىلو لل ان عيرزك ١ نا زرت( لاد راق ةرع نم افارإإ
 اتواع تنال كاسل اروعسنئ اورام اينو لبق زلمول اهم, لك اد متع سا ل“ نب“ اءاشم ن اك |رئانانلا لعل روم و
 رس | كلر ىلا لس ءيارر ل نير اما فم ليتل وق نالر افسالا بامتساب ىلاذ' نب لوس ثيردت ار للا نمار لو
 ارا رثالر اغسل عر رجم ا اهني نانو وعسم ارنوب نورعم ا ةولصلا تاونبم ل مم اغلا تو هب ا تن ولا كلر نا ىل
 ءرئالاد دير نب نمر اروع نعى بمد سس الهم عاب انكل اكراثلا ى ررو سا رافسإ الكر اح الل كل للصم ْء ! بع

 ونا ناحل ان نع ارك العا نب ب نامبيطر سا كسا لص نالت ركل ماقيل و رن ةماعلا نوفل لص يلا نجراشعل د اغار نانا رعد ةدلص لكن مال! عب اسد( ادص
 الن لاك ندر شر ربا روفر ثمر ولازوسا حن نو ال اسلا هر | ؤرلصرا زعل حجت ل يلا مري اللا اًضلار
 اكن أب الص امر شمام للاث ميلا ارز نم ن انا ا ةراصلا وم ال ”ئءاسلا» رب لم ال ْن كلو لع ا لصف | نا لارغلا عل
 لصف ثررول از رهوم !اعفيل ميسلعر د ا لص ينل | ترب ار لاجل عربي نينار :ةفلدزملا سانا ل ابره برقملا قلص ملون
 /طع لاكمي زب نلردل اربع نع نسما ف نخسسلاراثلا نم انامو ىل ع وو هم للان رافسال اب لاق نب لوقررل مرصع لو ان لد انللطلا
 ثمره ار تنال رداد لزينب ناد الس 4 دارا الار اسما نمرخل ومو مزين
 اطافسلا لازم يد ١ لصين | لور نل ١ جيدرهخ نب ف ار نم ازهر ليل ١ نم للدم ىف الرسل لعل ميسم يف اهئ اهيل اريح اهعرا
 رايس ترس ءرعيسيو رحل نم ١اس لكلا ثيرحملا از لروبال لاق اريالل مكون نانا ةرلس
 اكرم زنلا ىلا منام نكن الجت ناري نع كرف اهلا ورمع نك مك نت نك نرريك نكد يرسلا ترغب ار ديب ليورمت نع لب
 نم نيإو ىلا قف نم. ماع. بير طقلرطر نك ناطقا نبا لانغلاادك ين داو ل ظفو عبر نسا ثم
 مآ نم نيجررالاد سماك ع رنلا فريك“ نابع 0 1 تالا فا
 مل اب كرفس ياك ا سلل لياغل لو مكر تا رع ا ناد حس ابرك أ اكل طفل ىف درج الل منش | نان حس 6٠و لم ادرس "لل طفل لر لالا
 سا “ 0 1 كريم اهادر 01 نكن ك0
 ىرزنالافوركذف كمرض نب ا ع ار نر يبل نار ةر انف نير ع نب ماو نم ن الك رج اسرع لادن اهزس امردع هرم ل لاذ
 نع ار ثءرع نئرعاررزؤغوجسر نسا باوص» وارر علا نماكشص لاغفاحلا لاف حبر نمد ثعدع رغب عار ثيرع كلم ل
 ثسيلار ىر ْرْمملا ل اذار رمتم ا نوع نم رهط روما نانا ىزيزل اترك ارر مررملا علب نساثم ل لاثو ها ير
 لاي ةكحملا ىف اهكاطلا قرارلا هارد تلفارعا عجن حش سرع دع بعت ار ثرع كرزثلا لات د مص ا باد زي لاد ناضل هاور

 هوا ثمرحلا !لشسم فاك ثلا لارا عجسنتئذنرتلا لاقار صام نبا لاش وار رد كريب لام تايرملا نم !ةكمم ل كراقلا
 5( كر فرج لالا برغر حبو نارط فل ظناطنقلا نيا لاذ كرما ىل انوع ارصاور كر فلا ال اولا لام" طلار نابح نبا الا
 ةراصلا اي اهس ال | حل اررب ملوث لب لازجنلا ىب نار اس الا حم نك درهحا ر عقفاشلا لاقرهم اهب نم اسم ىل كيرلا لا نس
 لوقف لعن, صيفا نم دم ىنلاثا زل عار غل عولط نقم للرد ارملا ن١ لظ رفع رن اشنلا لجن قفل نع الشم يف طفلا لااا
 نبا تاور موري دروكزملا لوانلا فلول سيمت | طن املا لان ن ,رياعل نم كلكم رمل رعاك اررلا ل 9 ان/مروازملاكزيزلا
 الك اوم نع حو اور اءاضنا» ربو ثلث نال افسالاا نم لب عب اوم موقل ا اب عرشلا ةررلصل ب وأ طلب اهتز و كر متم ل
 تل از ازارانن لص ملم الو سانل قطار ىلع ف ارقلا لف اورينلاب سلفنا اتشملا ن اكاذا اذ امهاي تّسبنا لازت لاحم زك كم ف
 تراث سلا تبا اذا ب رغما لصو زق العم سمن اورمعلا لصو رصاو تايم ىف فيصل اوراناشلا ل برغملاررععلا لصر سما
 ليوا ركرري قص برم اذ نلوم انب سال اوريمصمل يلا ن نر غلابر عسا فيصل اكان ليرط ليلا ناب عار راينعلا لصو بالا
 ىلا نايم ىلع فيصلاو ءايئشلا ف برغم اور معلا ل صر رولر ري عمم ان نرلبفل ساشا )نا ىيرل ا لريتو سمح صنم نير لا
 ه مق رافس لا مرصكا لر انو الا برع نام ىلرركلا ثدححا لان, يلع ررل ا حر داو ل ريف لبو انت لبا ال ثرحلا زيف صا
 نبال غلا ىلع نايل اول ءركو امر اهملار ون ليل[ طال وعم ب نال وقل ىزل | سدغلا نا لط ا نررهفل لربط ثيمداعاا
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 ا زير سمخلا تنل كي مهر ريفر عيوضر ير اطسالا الر لا لابرب الا لوصح تتبرأ لوقف ايار را
 , درر ائافلا لحم »دري رف د ناقه رلظ ني نيم لال الصم لاى امهر لطر وألا نايم ثمريل ١ ايس دعا م الاسم مالا ل لاف 1 0 /ث الر" 8 2 ' / 0 2 0

 7 رلصلا تدر نكمل انكم مهله رمل | لاب يبل / لازلصر ناسي يريق نئلببعا نر نب لما يرجلا نسم أ قاض ىورو رم هرب

 د ندذو ير نب ١ ل اسما نبا لاق م دمحم قلما تتار ار فسارغلا نم ناد ل صن و ولصلا ماه" اولا نس نيرا با
 4 مرمر م ١ العناوي ل نام نب اريع ا اعراب ثرك اا لراقلا شعل لد رورُ دي شاراؤس الايدإملا كاازبب

 مو هنباكدد معان لطعمرعلا كيرصربال/ دن وغلب منرطس اه ل رطل رنع درعا نزلا, عرف 1 لا عيترشسب لاشملا
 ارم نار املا لا لرملا مب ]مر انبي لبث انيرع ىايطلا لاير نيل ىلإ ط'ار مكر راسم ىف ىسايطلاو رارولاو موبار ب كارو

 نور لاو: لول كد نب ىخار كرب تحمس تر نب عار نينار نير بر بانل ل ملا مو ابا نب لينا ان نيكو نبل ضفلا
 م ايو انش لان لع ىف مام ىلا نبباو اور دراهفسال ١ نم رمل عي اوم مقل رع وح عرملا لمصر ون لال اي لاطمل مسلط سلا لس
 نمار ازمير نع نب نب لبا نب و لإ نع مم الإ! داورو لاذ بمر ني كااييلس نب م الرا بروم ا لغم ىلإ نع ب و ندرعم
 مبا نئصادر هانصرتدرل بث ثيمدكلا ازيكم للكل هما نب مارب باك حث فا نما نعم لإ! لاذ معنى لا نط يشمل
 ترانوبا ريس ل للنت بررل ل بعمر ارإ تاك مثل لبا ماظن | سلفو عراك نر اهارجا او ان نيس ىف | نما تسأر ينك ب وم ا

 زا إس او دان رفا مهاب ءاررارل لي ) نب مال نكرم ل لارطلار رب ومارنإ نإ كلزلو مرسل( ىايطلار ارب اواوررت

 لا: عز دضأ قرصا مر كرع نبا لاك فيد برؤملا لبعم اولا لاز"رن ا نعم نبا نعرشس او بوم ا لبث ىلإ و نك الا (ذ ىرع ثلا
 7 ةلاصملا نب | للثب انآ نم اكذسم رراطشمم تجار تلفوم ا شرع بسب نصور نرصصلا لبا نسزن ىلل رت كاسح برش يمداعا
 رووا مالا دادر رجس د الفسخ ثيسرع للا ثرحلا لازم حار رجا امال هيثر لاجل | نم انببث تيل ثول الا تعفو تال

 ودم اثر يعس اب انابيب تعم زعم از لعالاربع نري انثأس ورا نب ىرمازئرص ثعرولا بيير طب انف ىهصترسلا تبان نب ماقتل نب
 نما رب ينرجل نع سا ى ار اذا ح. .ادرصبلا حنس لاق لازاهمارعلاررسغل ن يح عين لتس ليسو طم لتر !لوسر نايل ولأ سل
 منال قيشسا نم بكر ريدقلا خت نك الم يفز ةيارلا بصن مز خا ئ: ىرض دار اقل ةرعنم البثم ىلا زلبر دعا عيا
 سداص ل ل اضل ارررجالل شان انجيلا روس اب لاذ يميباعس  لصرسس |!لوسر نا ممرق'«زلث لابعر نمر يب انكر نم اهيضو

 درعه دش رجا د ورد صال ورع بأ ناحدلا نال ماهر طعاللو عيب نبل الكور قتل زل ايناكلا لا لكم ىف كربلا لاش نس
 رن رسم دا زلنا كس ل اكرر“ مب اهسورد دابا انو لد عز ني اري لو ريع ثلا ىلا نبل
 صان اك اث ةرلدعسا ف مريع الرسل ا لوسر تنل ئتدح شلل تدل الأرب ني اخر نسال يبا لري مالا دعرخ د راق
 مارعل !ليعو نط بوزعرنع راشعلا ليسو سم | بوزئرنع بما لهما والا م راص نرمرضعلا يشل سما لول در إلا

 ارزاعي نءالعم ف يت الاث ةدابز ريف نم اثم اهازيج ءارر ةرلص ل اثاا ثنو كلو نم لكرعبلا حس نول عطر شع
 كرز اور كرجل مر وار اللا نجا نوصل ورعنسا مس َسسالسسنا لوسر لاذ انته لاب نب سلا نع اشم ودعا نمر انس
 نزلو الدسم لرارباو مب" ل لزرطلاوادرر ناينلا نإ ةداس نا انبمو ةريدل )نم أش ور رزلا عجب نع الكم و ئيزلا نعال ىف

 كسلا ىف رطلا اور رالل ا ن انجيلا ةولصن اورفس مليم لص ل [ لمن ىل زل انووعس نبا نع ايس و راق ةعد

 ) فلا نو مناد( دييشلا وامن ارافسإل والا ىلا وغلا قرص ملص وي لا لا ( قالا رطصلا نم مي

 اةرطقلا ل قس لإ ما ميريل | لصد ا لور لاذ“ اق ةةيرب ىلا نع اهم و ةرمعلا نيم !كطفو و ىلا نضاالاتمو عب 6

 ريدا نم فمر ىيفانم طم ىلا اؤعشملا بانك نابح ناو اورو عيا نمو حلالا ىلا طلو رازلا هاو رولا: :

 او عل نم الشم يف الرسل لف يطل رازبلا ءاوررالل ظن | نفل اورفسا مساهم لص ال عسر لت لاقل الب نع امير
 لفلم رلغر سل سرمد |لرسر تعم ث لا تاهيل امم ا نم تن اكد, اوت نيب نظرك, رعإ نع اريهو قريعم ا رم ؟فاظو ر قب لا نم

 نير ماي نع امر ةرعلا نم افاظمر يزلا نع لاسم و ع نم اتم ىف هبال طلاء او رعالل ع نازل ارر غسل
 مالطمرئارزلا عب ىف لاةرازيلاواورروجاللدا رب المنان فلاب رطل ميسيلَعمم قصرا لوس لاز لارج نكي نع ةدأنت
 لاطلاعزخار غلاب اوفس اانورطفلا لما للاززثإل ميكر | عصيد لسير لاق اان "مرسم ىإ او لما يع نبا نم امو ماتاقن لامر

 ريب# نير نإ مباركا لامر! وفن فلاب اوما لات مبيع ا للسثننلا خب اولا ىلا نع اينضو مريعلا نه !8.ثم ىلا

 اليت امو ذاناون ةرلصم | هزي اورفسلا/اوررلار لإ لات سيخن عسا يو عه ب لس زين يريم امو ةرجلا نع م ىلا
 طمسروعس ني يلاربع ناكل ان ديزي كب نك لاربع نع انهو نور اذسس كدكم ىرمبجتلا لل از' طشم ل ىرايطلاوارر ك ارك لك نا
 عين ركل افلم بزب نب نمترل اربع نع لد شم انعيل !اكواحل و ارررر عج نه امى ركن رظنم لاير درسكلا ل ىل رطل واو رفا
 ددنسانإا نع حير دانس اب ىداوط ايراد :ياررملا ىف زن احلا للان" ت د“ مهم خل غن ىف رمل لزوم ) عش يولع فسم ل مز حسم نا
 نب ناكل وزني نتراربع نع كا ىل نع نايف نع غيكو از ننعم ل مجسم ىلإ نبا لان فشلا سبا نم ااكم قر رم ارد نم
 هدفا لعل سيل اريع نك اك فل وه رسبل ىروللا ناينس نع نعم يف ثا: لاربع اعلا و طورر عك رسم زير رفلا رزنوروسم
 رجب !دافسالا ن | لص اى ا وما كر اس او ]تيبس لا نير راد نار لا ردع كر اونو اور نئسلار ا [نم عر ىف رمل لاي

 ( يالا فصلا ىلع ل ابلاو ر ةراملا ثمداصالا هدر ل طاب رافسالا حم من يمل د نفح اب ورلكارور الو ثسد اهالاب تيان
 هاما نسدعا
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 سبششلاثاناةااهريخ ند
 ان ررعلا ندم نم االكو ىلا ىلا تنل لن تاما ف ىراقنا لد( نب دافي ى.زلاد كدا النرد | :قلاسلافصل نم يتب ظ
 اخلاء ار رفا رفصار تاب لوفي يله تعمم اذ دير نيام نع اهيصر ليلا نم طاقم ل لاكر سلامي در رقد ىلاطنل ار يس نع
 رم انشا رجعوا اندم مص عجم داشم اد ترس ىلا نير بار قازرلا رهو ىراهعلاو اور لاؤو نئسأر امك كوي الق از ار
 لنعرف نقنلا رسولا نملك و ل يسارك ما فدبم مالا مرا داكداو مب عسر ننالط نع ىلا طلاريببنديعس نم كاس انثى
 رسفمسا عايلا نيااي ل ا يله نبا عسر نييك نع لالا وبدي نريعس نم يرش ازرع فسم ل يشمل نإ!لاثالإ نالغرم نب
 لارا لارج لع ايرث عل نرد رماك يارد ماكل بد تاب املا ىف ل نرخ اان يرسل لس“ رس لرسم زب لامر ورا
 عا يلا دلل ل فسار طس ارز لوؤلا يلف تدم ارب نع لا طلار يدع ناريدس نع ىررتلا نع نايزلادبجرريبتلا بح رم
 لامس اءاشللا بل اروعتسسوازإ زيان ا لى ويلاه زيمر منن الب نايفس نم لم نع ةركب با نر املا ل امم لرب تلو
 ربل بث نم اينرعر ام لئداربالا ف ضرس ١ كل باطما اعلا ليز

 س اثم لو م اكرتشم ل اابريخ انبي ليك الرعب ربالصتم سم ِن ويل عل برغم ا ١ راابزع بلا ىاؤلا نازل ملوث ل
 اننا باب انماط الصم سري ىلا د :جاددو ري دعا رجس ا "نقش بيل مل هرل نا في ىلا نع نسسأ ردها

 عري اسدعو ماركا ايبزيرتالا نفل يذم ىلا واهي زور مولا لايتم ىل ناي اهنمب فرخ بقل ورم مالا فشلا لا
 اهيمتت ثيداعالا ن' اركز ا يقل ل ضيمالا رات علا هركز تن نساك ن علال ارق رمز ارز الر انا يدعو مرت ل ظ

 هيلا مولملا لبرج هاا ثسرع ىف باب نبا نقال ار يربب نب ةماسإ ثمرع نم ةرلصلا تيرم باب لرواد ربا اورام ار ةرمأؤل
 وهشر تشل نمد دم ىلاطفاحلا لاقت ثيل سانا عقم قص مرا ابر نال دويل نحر انهلا ليسز» سمش اردت ن يع برا لسير
 هرامشسم اب ثربرو ارو رمل انكر يرث نبل :ةماسا نم امم الكب ردى ٠ نيبال نارط نا لا رطلا برو نب | لل ط نذ مر و تارت نبا

 نم هل لالرشلا ل انما ثمر ا رازرن سمن الرز ن عر قيمت ولع | لص رو لوسر تيسر ف رروسرلا لان هرث قد ارزر
 ريل ا لوسي ةولص سور يمل !لشع ل از مءارجا ني اوى اشلار نيك | لصار عر !لاضرر وار ىإإ ننس ل اجر للا
 كتيدن' هاو رشم ثلا نس رايز ر,تاقل مرق نا ام اور راهسالا تصق' ل ةزايزلا هير اكرزشملال اند ررادولا الا مليان لص

 د افسال ١ ثيح مثاف هركريسس كبف الذ ملا اهم ثسدحل ا لرصا ىف كم ثو إير لبن ال تاقملا فل اغاذاد تالا فلام اا
 لاقل نم لهم ل لثنلا نم ىريبثلا ون ارب دعا نوداسم ١ ل زل ارببس نابل داشمالا حيي ىلإ طا لاي ىل اهتم اءماشلا

 9م ىف ينج لان هرولر فشلا, فضوم زل ار اربلا ضارب لارزرعب الا نوبي نئالار اروسا نلازن ض ايبا وم نشل نوع لإ
 ملال نل املا ةرراشازب ىف رم | طرطع ىلا بيسر م وم اسما نسما ب وميظرعلواشعل تنذر ء ارنا نلا ىلع ل ار دربك | لرب نم
 حسراناو ثدهيسكن ان نراطظنار وصانع هاذ | نار لصا لوم! الارساا ذا برغم ا تت درر للف مل ياربلا بحارع
 ف نوول الامن ”يارولا بحاص ل رس ا اصر ثلارلا + | نمل ص ل اىربجلا ير, بحاص لاو ارنب |ب ادري ىلامذ رمح تبل
 ل ل نك ىو نال هي سب

 سم ةزسم ف اكرايلاواررو ثيرحلا نئالا برغي نيطر اثملا تقر لوا ناد ّنث الا بيغل نب برر ناار دعى امم نإ نغ
 ليصل نب وني ١ ىل كروب | نإ ١ اثر ١ نم اللص ىف قيل اطفاحل ل نادم اه نم ئلسم ل ىزيرتلا ررامآلا ىلادم حرب
 شرا رزع نون ا روم الو هب امك كاطقنا نب ل اذ دعا ارسم حراص ىلإ ننعم السيدرب ايف نسر ومس شمل | نري ىلا زوكي يو

 لااا لانو رص ليم نحمر نيحم نبا قو ملدلا لبا نم قررص مفر ىرلاد ةعرنمرخال ار ةلسرم اج اما ناين طار
 191م ىف نقحما لاو ار اخسمالا حصير اند ةرمرب ابا عمرنا فعج نكد ابع نار نعائكرخا نيران حاحا و رر سيحمل | نم 11و
 ماابداب ناكالاو ةرح ا بفعل زل ا ل ايبل اطوقسإل يربط ل الا بيض نبع انزئر زكا نلاو لضم نقر بحث مدع ىل انمر ف: ير فلا حن نم
 رربشمل ازيلاربف ص ايدلاوب نغسل ن ا تين ل اذ عل اس قمل اب ثسرف ١ زب اررو ةيارملا بحاص ل قل ىلا َننالاراروسا حمو
 نوفثومل اهرر "يدمج نم لصر نئردتت وا در اهم و ل الع يبلارجل ريد دارس ارذع نول نثإلا يردن نان "يارد | بت اصرل اال
 يلا اذا لا" رخل اشعل ا ىلص | نم ميسي رس | لسمو ١ لوس تمل اسس از" لال زك ن م امر رمزا عجن ل ىلا ل
 را ن رس ىزلا ضم ايبلا(لاوزرهل نون يللار اس نم ىرارل ا نرطم لمه ١ نا مرلعم و سْنسو ضن اررزذللا ىلاءد ده ار ار للطن
 لحس ان اهلا زركن م لم ل رمد الاسم مارزلا نب لا 4 لاهر لامر اطسرالا ىف فارطلا هادر ةشلام ثمدع نم
 نم دير لاس ىلع بعم ءاور سنا ما ثيم انرمد هم اواو, لكن لم يمل ل اذا لاإلاشعلا تترد نم ملط سدا لشن لوم

 تننر طرق داو لكن لعل لبدلا ال ارثا سس ('اياريلجت لا ةرخآل اراشعلا نيم ىنلضل ني نارّسل ا لوسر اي تلفت ل اذ للاعلان
 "دمت نإ مل اهجزغب الث لررع مإكةياوصلاو نباربل | ىلام لص لربع المل ا ثيبو مالا هزي با ليل ملا || ر ىلبصل ةرلصلا

 لست لاسم لامع حا نسالكم ىلاب لئن راسم ا رطسر الا ل ف ررطنلا هارررل اج ثيمرص اهههو لمان لو ضررهتا :ياور ل
 (انب الرف لع لف ابل اورلر اهب اهب بيد نيك اًشعلل زا ميو ملرطل ثري ١6 رلصل | كنذ و نب“ مثيل | لص ١ لوس
 رالور ع ثاالا عم اهلا ل هع

 ده سمع
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 : |لمرسلا لرب لا سر نر ل ا
 22 عا نزال ةرصا منن ان هرماق فسلاوبر ( كفاه وفصل« نم تب

 زرنا دبا كسزملا ىلا يضل ريل عر و عن ارو دع ل ندع ازرع ىلا“ ا , "0 1 : 8 . يومك كا دل
 الاربش نال كركر لا نحس انك نم ا لربنا هروب راي تكا بكيس

 اهيا نر ارملا صرت اد صرح نا ل“ نرترم د | بشت ىروزلار يملا ل ورنا عت نع اذالو ىف نقم لا تي ماصلا تر بائازان ةرك اننل !لان 16 ىي | نار نبا نم قطنرارلا ىرر ثلث اندها ل اهنرشل امر فين اريل بز
 لري نم كيركل اذ كمر ةظرعما لكم لاق ةيارلا بصل نم اطبلص فر را ٌةرلصلا تلم ةرحا تبا ان ل ابلاو رحل ٠ : ا 95 ' ٠ 5-00 ٠ ناقفس نفسا ال ان انرلوم اصلا تماصلا نب نر ابمرانرا نو ارش نث ىورو ةرررب امل | لطي نكبر قوم سس نع 1
 سيكا !نسدغم اذ درعا كيف لكل | لسنا نع عجل سرا نإ دارشس و ري او ثماصلا نب هو ابعو سامع كبر
 ا نان 38 اكادمص خجارر ليل ارك له ايبل امنا زب مشل | نم مع ع نع ىرر ايو و انصر اعمل ناالا عش املا للنت عزنا لس دلو :باعشلا ب خا يثو ملرقب ةيارهل بح اص نع باجعا تلف هر اين بج عوفر ملا لص زل رقم نا لسلق نان
 مارررتر تاق ةيادر لد برغر بمارغلا ف ئطئرارلالاذ ثيحلا للا نم اللص لا نيو نمنع باوبازهف راو اليخ اينراطومال نأ ادرك ركن | لن نرلول نا يارملا لق لاقازلر ثوو/ناامزملك قل لاند ت اياررلا امن جرخا نان
 لااا برجل فرع دريطن سمرا علطبل لح وار اوال ليطتتسملا بل مكر ال اسم اد ةولصل اياد ىلا لالا نع مرور قرصا ثلا قواصلا حب ابى نازي هرعل نال لطم طخ او سمسا رف نوب رب انش رعب َنأالا كول نأ ترا رعلاب ىلا ضرالا نئدظرم اطل نرسم ا ليطنسملا ضايبل ار ابل ؛و ليلا ”ةفرعم ناب ىف دف اهشسا ل ثلا بارلا نم م الا هل املا ل يشم | حرت االسم ىف لاث ع املا كرما سيف عب الو ةريره بار لوا نيد اسد تماصلا نإ ةرابعر لل ابع نباد رع نم ثريا ارب ىور قمرا لاق قوديصر زي ند ظف كا لاقدي ني نيدح اهيدرفت نأ تاياررلا عير تمن ا نغلل | هرب تكمن ا ( لان فشل اور, ببعزب ناىل ا برغم ا ةلصلا| تن د داعرفر ير نبارك مخ نبا عرخادثو تاذ قوملا نم نوح جل هعفر ام الاثم اصر لغرملا ىلا اركز طق كتم قم ركع نيالا

 ردن شح د ا ليما مان نغلق رهض ندد لغم «زجر ع م ارث مشل ع طدذل ناك اذا نكي املا نس ارغاد 6سم ١
 0 نمر ف لطونحما لاكدح ا ككدن هيف نركب لوادم د قبس ولمل قسم تنك اذا بذا احلا ير“ اب :وفملا لت
 ىمفلا تناكلاكن عرسشملا ىف لاذ ماوي دنت ينيج سم ١ طال نبا ليقف ند اصلا عرم اءادتب ا لاا بذا جصلا مار | ىف اربد ا زر شع حل نا ليثدا لزب شع وبسم زنا نار ىلا بنك عل ىف ف دروب اوب ارب | جرش
 07 1115 : | ىف ليال ٌدورب ثم ريش ا عيرطر ملا ايدل او اههصلا ىلا لعام قريش ا راها نول اذ انرل نافل سو ا ل ليدرع نص لب م قرت نم بورطلارعل وبي نسا قرع م رع ايس بطخ ف عض ضايم نا دربي اذا عُضو نالب اهو كش نار, اًمنم ا يشم ىلا لاثمارفملاو ننس ل ال رك اريد برقارارفالا ماك نثالا ىلا برا
 _ :ووضلا ليطنتسم, ل ايا لصلوللا ض ايدل اوقرزعما نفشسلا ف كل زك ماع لام فلا فر ملا نا كر يتسم طابو ليطةسم ع اب نان افلا لشم ضمبالا نفسا ن ارمدرخ ارهاب نم نرخ زو مار اذلا ةرات نب بتل 0 اريل جلا لل

 علافلاب عر نم لكم ثر لاذ ناو يعد كربلا ةيرب بحاصل ير لغم نم هرب نم كلذ ىف .دبثو اكزيرتلا يرش لا انلادس عرب | نع الق ليلا نمسالو ىف ىف اكرشل !لاثاء نامل“ اتاري تنرغأذ ا مرعل كل يف عين ن ضو ةفيطولا لاذ يد قمل
 ببال نط ارلا نا لوق لطم اوس ءاوسد وزب ا دززع سمن نوط ارغلا لع ايبر ولاني امنا ذو نر | اب هيلا يمن سور نيب ا ن زون سمس ! عرلط لي نيو ابلا رك اد ص يبل المظلم ١ بدرطعب الا ل نام اظلا سن اين جملا ناعنعو ناب اسمو الكش نابي شم نما رجفلا كلا ثيذرعونت كياظر جداد عدس اذ نيو طاع قر اوك ذلا نفس! لم ثثاولا ن | ند تنزب نريسأ#ض ربل اوم كرا نفس! بيقم لبث لا نا صلب تن نفس ل دال ا ليللا ثلث لب لئر انتو نا ايل ع كرا رذكا حدر مالم ميلع صاع لاو جد لوالا ليل | ثلئرزعالا بيغي ال ل ايبلا غلا براخ اد

 1 اههلر نم لق !رؤصند هع سل ان زل ملا رظعم ىل ىل ايلا ةرمر صا ى ى"ا تاعاسإن امر دقي ةيءرعتسا اليل انشر راب | فضل, دن اس لري زال /زيرشم ديب امن ةرمو انزل د نا اهدش يمر رثأ نمر لف ى اراه ذك لدال ا ثلث د نعالا
 ناصحالا نمخل ىف |يفمصن ىلا لب ليدلا لش ىلا نقم ضم الا نفس ليلك لازت شيسرىلا تلال فح اناعا ترد ثالي اذا ضل ررع ال قفشلا ني ازيكر نوعا ني تدافسا ن ارامل اررر نر القل جملا ثنكب ل نر ئد ثلملا نأ الم“
 هادا م ( متت /ؤغصلا لع انارر صا يلاووزلا ن اتفس نفس اريك الار قميساو يشن ارلا هارراكزلا ةد ابو سمكا نيد اس لا يار دف ىلا وسع وشل ايلا لا ىزلا يشم اف قتال بلا تشد نان لي الرمال ١ بو (ليطنتسا نع ايرلاومور ارفصنر ا ليللا شرليىلا د ايلا بز ملا ج١ لريررخا نس م ( شرخ 1 سايبلا م را مسهل برزخ كل زكو سما ول رعالا مل يسالا اشاد لدالا جسم را ل لب | ال ا ناد
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 ./: امن نع يفي حول اززتخ لاو لاحم ةفينح ىبا لوف 0مل نء# 7 يآ © 5 ا 00000 ف هد 1 ' :ةطافب
 33 هلع 3 « ا هب ةس

 عب وري ىلا بروغلارردل تقرلا لمبرسم/ عرلط ىلا ند اصل رجلا عرلطرعب تنولا نا يس لاف ىظسرد (مقلاسلا للا نرم ريما

 7 انسمو/اكراظنال رصاتراظنا اربل: لمشنإ لا مفينص لا مالا كرارم تر كر أهنب ند دا م افكزل ليال نفل
 راش فنا رت ان حب ملا ورك ل جلع | بارصل ار رارسلا لد ربو بالا كي ب اركل ام ريع 2 مل / 0 و
 نمسا بول | نم ب عدلا تقردر انك ارلا لر اشملا نالت بما ىف طر قل لطم !لدارعاصن ني ارت

 رباكزل الو لااكارعا بس زمارب نا مر يئد عجب نورت ف ا الا عر ايل اد اال مالا تلا بداح ارح ارب
 م ارمالعلا هزيم ل اتوا يارد الو يار ءرهاضال ذ |! عرج ل ننتح | هررد ايتن أبيع ن | عي | ل يرضو اهضيلا رثك ةيارر
 باكا ندا لمع ىرع ورد نبي فل | نر اك نس ممل ل ارنا مالا نار نم ةفاحسلا ل قناب تمن دع وجر تلا كرررقلا حيكلا ىف
 م اررر تلثرزنر يدا ني شاور لبي ئادمر ٍقارصلا بمر نر دال دلال نفسر ايبضالا ىف لان لرقشملا فلم الخ
 ننس ديالا بصل ام هدر ثلث, ركب كلبا نح الار الا نفس | يسم ادا, ملزما ربع نر نكد ةرير و مل نار قايل ارهغأ
 (قنراعلا لات |ريظدزنارملا اك علي بنما ت فد جرخيلئر اذ ادرامجالا تمر اهن اذاو هين امر مقام اد را
 دليل فعض نع ةرورطلالا (مالا لون نمر علال ذا نم نعم اهم ابي لاري رجلا ليم كد حال ارب مالا لق نلت ُ ٠ ماس ٠ 007 3 م اى و 07
 | يم سوي بس دوج ل دي امرت ل' تارليلا ماع ان مزيلا ساننا عادت نحل عرار 000

 ارمار وحامل قر عيسر ابرق جرطرسلا نفر ىلا بلع ناب نير صم مكر يو نإ |ريلا رس بج اول اود ارمال اد دامب اردد
 ل١ ثايرورلااهيذ تعم ىلا ورجرملا تاياررلا ىف ”وونضملا الث لاسر حج ار : ' 1و 1 ل رات ارر نم اكلم ناك اشلارلاز
 ابر مامر هد الملا اننا |رر يك ى ابك عج

 لرقم يكارتشا ىلا سيب وزع نع بلا يان ياكاذل ينقى لوقو زالعن ت ازال نايب نم لئاسلا ثدص فاء كازا هل
 تذوام غيط ىلإ (ءالا نر فسرإ ى ار رج مالا نو نال معلا و راشعلا نر لرادرقلا تر ند هركيالالاداكر سرفغر لد يفد

 كاقلطم برغي بحس راما ريف فضلا ير نفشلا سيفم نص راشعلا تند لوان ا ثيداعالا نم نام نا
 ,تاماط رب ن |:ةفرطع ىل نع سورا هيلع سرها ثا رابع نمير ا ناد الما يذيب الطالا ند |رملا لي اغرصر/انماكا

 ريمج' لوا ابنا تثولاردل ؛ارالا زارك طوتالا ثا ءايضلارراجلارردر عكب | حرش ع ىفافنالا هراتخاد تانزالا لكى مثمر
 لان ار ليالي بأ الالام ازعر عماجلا نم 141 لو ركذازك لاري هطإ «ر انخاور ب ارتمل رطبا رف + لاح ظ

 دوغلو ن أمتنئاورمام كرا رضا اور ةريزل ثرمو طلال ان مارون“ ىدر ضال سدو نطاكل ان ةريشر كد بيزما ل كرزيسار م

 اظرف ردنىراقبلا نم سوار الا لوريطع سدا وسرسل كوسرت نردالارخان اكد لال نادر فر نكن نراط نكي رس ننزل لك
 الاف افرك ن/ل يفز را نم اون ىدرابن يحمل اوعي اكد كرا (أصو ل اذاذلو نحس تر نلمح نا

 اى رررتدومام اريد او رشا تبث :نئاوك ابا نلاهدنع كلو ى رد افرق صرع نشب ثرحينلا هامل اطر رم ثمان نيش ناك
 لت إلا نا ث ركاز يل سبل ليث فتن يري سرا نع يسكر ارا ىاعم حرس مالك ن ناقتق طفل ار يقر ف ارجو نع كدا
 اسم" ري زي كلاب فرن للملا ر كلن ث العم دمع فيرععلا نرركو ءامتشملا ىف نكن وكنا زكر فار فيمصلل ل ناهي عسب م
 دربابر لا ةريرشل ةراص ضراب لنا لم ةرورنحىل الل اززرطس كج نبا نع هرب ١ نم عمل ان ثرّنل اربع ازن لاو فنك اركولا ان لان اندست
 يبوس دع د ارراب لكن اا ءايثنالا لدار لا ةرشلد اربالاب ثسرككا ا ل ةررزك' إب ارمارر م نا رت ]اق اة لسنا نازل امر ردا م
 . ا ا ٠ ه* م : كا ” ل
 لولا وار ملول رحنا نر نسن كربلا تا ثيم | اورد ا يضرتال تنذو ىف ذم ناك رن نول ف لذ تالف
 4 انرمخا لزق لسا ترك | عمر ىلا بسلا اب ازانبع نسما نيريح_ رخو دما ١ل انيك ثمر ئارزرلا عج ىف املا رف ير نئرازيل و

 نيتالرع نماردس ا نع نايفس نيدوس لا ىلرهر زين يرسل ادبم رينا كم نرخ ةدش ف ةرلصل ابطا نم الش رحنا
 ينير ةرشس نلاث ةردصلا نم اددربانرحلا ن اكازن لاف ميرميلعرسل ا لس نب 'نا ةريرج با نع ناب نب نيران ناري نر
 درس منائارر/د رح لات فييصلا ىف سنو انشا إن ن بضم مي لك ابل نر اص ر' ع اسر ىلا تاتش ار اننا نارك بر ممم
 متن ةنئسل | ةمئالا صرخ ا ثيرعل او ومار يسد اممتر فدع ىلا لوقو سمس لوزن ني اننشسلا للمحل فيرصلا ريل 5 لص
 جب نبرحلا ةرْش نان ةراصلا نع طرررب اير حار تستس ااا لميلر ارسل ! ليسو لاول اذ رص نير املا ىل اهم لن ىراوطملاو
 ُسَألاٍنرط نم كراج وزناو ع منت ب نيركلا ةرش نان ةولصلاب ارررب نراك ا مب ناكر انف يذع ىر ملا زر لد بج
 "ذو انين ىراوشلاو و رو نم حر نير ةرش نان قلاب ددرباميرهع رد لص !لوسر لاذ لام كرر نع حاص ب نع

 ربا لان شل اني لام ىف ان لا صغير اني ائرمف انئرص ب سم الا نع تير اومرلا ان ل او“ ”رييشسمى لا نيرو )انشر ازثرص
 نارا وص لع اولا 10000 اىواحخلاو لا اةأرر اىوم ىلا ثيسرص ني ثا ل يحصر وع ثرص كبرت ل ارطلا و أورر ترحب عاش

 |!” وصول | باي قرع تسعل !!نروضولا باب لم حسم مري روطولا باب لم حيمع »ف سرل اراك ! تع
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 | 0 ىلا نيام إبلا هارد نارفص رع ىو ل ]طلاوارر سمع ثعرعم نب ىلا سلا هاا زر وصلا. 5

 طر نو درازبلا هادد اي أبها شيمر نر يزن ار ساد ثيمرص ندر ن ائيشسر ير ارز ىلا ثمرع نمد كابح ب د ا نجلا لا كعمل ار روس كي لش ز ل كيص ل
 ازكى راها ار, سلا ثيم نمو مه مرر ريؤلل نين ريع

 7 ل موروانمد ضب انعم امد دال بسن نا الص لل

 0 ؛ | نترداما ()ايلرحسس مب وإلا لات نامل هع هم اعلا زك نم هاشم لو بارزا عب نمالشم در 01 ل اهم
 1 ىلاكمبريير نييبلا ىلا يالا ىف انغسلاد كيبل يامن ل ل انالا د عل ريل بح اصر :ئارملا بحاص نيلبما

 ١ 70 !ورشم نايرطلابادررلب ا لس ميلر يد ١ لسرسلا(ل وسر للان لاذ "بر يعساىل لا : اكرافبلا هاو رايس ر مينا
 , »-” هر ٠ 0 6 1

 نضاىل زار لص ل نقححاا لان ود!//د الب فاصوصخر فلاحا ن نرسم سلم ظ رصاصي ارب الا نا لالدس الا رصد
 ل ”زكرل نا نزار بد لاش اكل لالا ثءرقملا ل رمل قلعمض راوتلا ةوّصر ثرك ارو رةمامالا ْث رص قشر امخالا
 رج ”ماا مرفأ لت ريف لام ام اؤسانلب رج ث رول ذل اف ىدد ثيددص لكان ام اظنلا لب كتلاب تقلا ضفتي الو لس
 تقر تاس نيمكال ةلرالا شر اون شخ لل غل اريل مالم لد عما | ابالغ: لوا ال تاثدإلا اكو ر كيرع
 الاخ غوص لبرج ةماارضر فطلب تبثمال تب اشارك د كشلاب لطم ال ... ١ تي .ىلاثلاو انوي |بازغا ورم نيدسا هدر أ ةفيضولا لرقل كلل ا بارا الا كلاب رولا تلد إل ليال ان لشلاب تبا تباشر يفد فشلا عطر شاعتا
 "027 زراا راد نير | 7, اشم لمملا لو لما لبثرملا دارا ر ةراعلا رنرعلا ل“ لرمت اين 7 اارما ناكن اردارإلا رو ريل
 راالا نوم ناس الدري للا انلرثور ربا مر ربا مكرربارلول اصوصمر اليوم ثم ! كرك اريغلال لارزلارعل راربإلا ليان
 رحيل مو ذرب اشم راموس انلا زرع انهم دار الا دارم اذ ىررح ادعس ىل!ثرص نطو اكرم اًسم اسوم ايقاع اتار
 / لا مازن” الل فيصلا يف هنا مليهيلعر ما لص اءلد ةرلصرق نلاكت دل ن ان ل ارك ا داس ١ ف اهبسال للارعبالا
 از وئروعس' نبا ثمرص نم مالا و لاشلاوورادولا اور اكم ادق ذدس لا مارا نم ءانتشسلا لد مالا
 يف عل مارغا تس لدا مارا الم ل لمس ايدإملا تل حيي لعل ريالا ند الداب لوقا لح لب دياز تنرلا كلذ
 سولو هلم فروه تحلف لازما ل نان (لاوزلا لت تولصرارتسا نينا الا حمف مزل لوالا ناك نلان رندا لادزا

 عمت وتم الو نارزيلاو مياذالا ف فلم الار نا لعا رتل نم كال ىف قيل احلا لا لاب كراكو لاو زلا لبث موربلع وو لص لا عرد سانا لاو لع ركر زنا راك احبس نيم مارغا ةددس عل ىلر مانا :نسمن اص ال لاو عبد مارا
 ولا: ا لاو لغا تناك 4 اكاد راهسلا ىف سمسا عر اونا ةدايرزدرطضو لنا لوط ىف :لعلا نال لل رداصم الار ثردملا
 لوطا رباب ارث انسشسل؛لالط ل أ زل لوطا للعلا نلارعبا سورا قداح نمر ضنا تن اااكدرعنا للا ناكر | لرجل

 رار مارا المل انا لا نم مو يدم ذي لا لصرشلإ لوس ةرلص تناك ن كمل كىف فيصل القا
 ربت وهما تثولا نب 'زو نمر ارش اذ .١ راص ناي كلا مشو ائد مارث زال رارارإل ال فيبصلالرا ىل اهيل للا نا
 ومس ولالا شم مارق اتسمت لالا نرش ل نا نورك ب مناخ انشسلا ىف لطل ادمادتازنسمت كلر يع لظنا نون

 ضرما

 ل ُز مالا ميل م 0 لر

 ول رول ل اقرزلا لاث اد فل ام يف شدا تاكل نرد روس نعجس لب :ءخسملا عيب لاشي [أهل ليكمل ادن نا نشا
 مارا صرادل انهيار ازب علل فيلر ولا ل اهيبصر ١ انش نلت لارزلا لئلا رهن تناوروا لاوزلا لظارجل كلزتنلا نا“
 ) ايندلا قررما و راصلارو راركلا رتشما ا زار لل ارك درب ارز سشسم اذا يميل !لص بلا ناك لا نعى بك# يف ىراىلا

 رامارثا الريع فيلا اروفلا لسا نريد و صال كرر بلا نإلا ذار ةرلصل ابر را ناك | مككميلط سلا لصرّل!(لوسر نا
 نا بر ابومو سكن رمال ليم ريا ندري نرحب ىف نكمل ةئتسمرا مارت ضن  انيشسلا لو لاروزا ناك دس
 ر”لارزلا ٌيثاكوم انو ا) ناار ةدارزلاو رب نالسلف فيصلا قو لاوزلا رع ارياز كاك اشملا ىف للا ثبرح ]ران
 شر ذا لاعلا زنك نم الص ىفر الاكل ئاسلا ثيمرعو ل مجشمرص ضراي الا وروهسن با ثيرص ار ارم ماورلا كوكا
 نبيكم رلا ىلصر سل !لار عر ها لص نكرع نيل ني زم !دهم لوما رع نبا نع نر ل ارلصن نيم ارز ىلا افصل داع ارد
 عرق اثلا هربورعا مطر عررزا حال ع / وريال صل لاقي ناك م مابا نبل | بع رن ارزراإع ارزاللا للكس ملا لي
 ولا تو لوا كلا لاذ وع نب ١ نع انصب العلا نك اء حلا ل اهنضلا ىرر رثال فيك, را ئضطرروعس نبل مدع دام
 لهل عررشل ثررولار هر اره نضل رثرما ةيبسمل زم نينار الا تدل ناد ماتا نسم ىلا للغلا نم مادا الثيم
 ربا رص لا ىف نم اءانلال ملم ار ٌمراصلاردع للرحم ها ثيرصر اريالاث رص لماع تدن ان سم ظنك ١ ل انارب أشمل
 ربا ارارشسا نالرإنلا تقر جرد مدع ىث لدرارالا ثسرعررلا تنر نردرت يل لر:لرن لش و“ لال طراص ازا لرال»
 ندد الرصعلا نص رومر لم انب ام نم ار فشل اب نيم ترب اذه! تنرلا طقم ال تضراعت اذ اراألا تدن تنذرلا كلذ
 ترامالاو زبر لْس للا رمل اكل خرب | :ةفيمصولا ل اثاد لس سرس نم !!ظم ل ىررتلال ان ا نبر كيرف اب نمر عا كتل
 ةثمراعالا كركي ايفل اب ,لفل م دان دعا كلذر يؤ درب اص شيم رصد تب اول ان إرب يف لارج كا ثيسرص عم هيلع نايات
 الا لائم ل نحوك لد ىف اصن تيل لو رصفملا ىل راك ةرسفم تمل يب ثمر اعا كاز راثالاو ثيسد ام الاب

 سس لاو وا سم قاس 14. 1 ساس هس ع١ ١ هام تصصخقسل#ا دافع | (ةتآلؤفصال ف يلاوز رطب اردربا لول مثلا رمابر ما لجسيلع سد قسد :فينع ىلإ بصنع باوك اذن ةرهتلا نم هل
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 رمل زد لش يسيل طن نر مس تيد ىف كك معرب د يلح دارس ادا قوش تنكس ارث مولص لم (:ةقلاسلا ةوفصطلا نع يقي
 شمل نبا ال رصعلا كن وو كشملاب لدول نيل ثياب خللا نور ناك ليلا عاملا تضراعت زان نيل ارع
 نال شيسدامالار شمارهل خلا نلف ور عرعر لعاسلا كيمرعو عيرطلا فلز ل رسمت ياربي ثمر لباب عا كش
 , م ان لم اريد فلا تن عر رط ىلع عب امن اا علل" ب ايلا ىل لع د ةر سمو صمت تدسبمللا صرخ ١ ل (مال لسكر صعب يخ
 مصحات نر لطرح نيصرإللا تنر ها نار زعار الرا ور لص نا از ملي يلع سد ١ لس ىلا نا ةرريروامإلا نك لاو او ءامادم
 لام !م/رسي سد | لسن ما ليلم بط ناك ارمعلاو لل كلل ناكر لص لارا نم كلا يارد ف قرع الإ رسل
 ريشس# اريل حش نايك ارب نمل نلت ل ارسلي رؤس تول يات لاشي اعلا
 ربا 6 1 تمنر نام ىررملا فلان لن“ كرك ال كرار ٠ كلف ناك از رول لسلق ةر/رمرلا ه رس از اد باعه"
 ١ لاعترطاماشملا فور لعب رمل فايد ئامابنعتسم ماو سيد مب اذ ميسا لس دارين د ىلا

 ةولص ارو نشا نرى ابلارطاب درب ذم د عرابسصلا لف تاك ربا ىل در رب د برغل نم طك ىلا درو ل
 مولا نئاهللا نمل. لرش ثلا ل ان ةياضلاد:ناذللا ىلا زل ودم ١ عن ل اددربت يصرح ا رش تنكس ازا ولس ى ادرار

 ىف لرشر اراربالا فيغو عراررلاب مرر ار رات حاررالا ثسبو سما تلازم للا رلاكاز و لان زلارهل سسملا عار ركل |١١

 .تام# ام درغ ؟ناهلا نكسر اهلا خيفل لا عن روت حل اوصال ف ,رلصلاولغو | شم اذ: علل الا دائرجل ا دازرلأ كلو قكردر ل
 كلئازا حفتر ةررذالتصافد حرفرارلاب لاقل ئاررثدرحا رسوب فاو ف قش لاذ درعا رت ةرش مي حير برغمل ال ىلاز
 ريو ةظيترم لاقي د ارح ىف مران ايلى ) ليشمل ورينا جر جرار لات د امد عطس اى يرحل ام ق جسم نب لان
 ابيع ادرغا رين اذلا نعم متون نم ماد عب اهب ارانلا تتش ثيسدمازم كدي فينتج يبن لصرالا لرش ! يارا نا
 راح لان ولا مت حب ل زن لس روما مب حبر نير | ةرسن ايريشل ابارر رب ذك ىف عي اك د ةرهعلا نم تاكو زك يرربم

 ْس انااا نايل ارر حب ثسرع اهرم ثيرراحاذ ( نيلشمب ىلاربتلا تن داب شمالا ىا) ليلد اما تل اسف كنب
 نيرا ةرشمن ا ملوهياعر نبا لص ان ل وسلا لطاىو اسم حرب ل انتين وب نلا ناز رماد ارز فس ىف ملك يلغرسد ذل
 نز#/نز!لاثرر' ىلا نم كراك نما ةرْس ريل ابراربالا باب ف تلا ا لرجل ىئبرقن تسلا م
 يب اينعار ق“ ةولصلا نيث ارررب افرح ادن سم ادن مست بي نرحل رس لاؤر رعت ارطمت اراد رو داما ل افرول مح يشنر عسل | لص ينل
 درا ميرلع يد ١ لضوملا لاقت نذر كا كرم ار اراؤز فس ىف مميلع رس الص لا ع انكر سلا ل ايررلالا باب درعا لولملا
 ةرت' ار, ايرحا رس اذان م و يرو | رّس نا ليلك لص بلال اهن لراس ىش اب ار قكر رب ال لان نزول نارارأم
 لاعت نزري ن دل ميرال لاقن نر كارارا مبا لات نزربإنلا كرم او اراث يفد نرث اسفل نارنإلا باب ل قراكلا ةاررو
 اكرارل ايم نا دق اكن وكول او يحسم لا ناار ىو اىنلا و رن زاد وار بار سرت | ثمر ىل ار امص ا ل لس | للا ىواس ّىتر رار

 ارانب رج أ ذنا لرفلا ي اني كر قحرل زف ئعمو لس حرشن نم الكم ىف دل لاو' نحس ران نم سهر كر قا ةرمع نم الكم
 هلا نع الق انر اىبلا عب ل لان عا شكر سا لارزر جل الا ٌةداعلا كي اهل يصل نيصسا ب بلوس ى'لرمالرارم قت

 وك هرم اب رمد ايلا نوم ءافلا حس ا سا سلع لاظناكا لاثد ممارإلا تقر دكا بهز ا زاالا لطامل ببال جن ير

 كازا اكد كل ز ورا ليروا بارت نم ضرالا لع عيمتا أب لك الاربش 3 ايما جرت ل "عت لوذتلا و لظلا نيم لاوزلارعلا
 مابا نإ م نيم ناارئالا ضن صم ار زخ عت دامامار لاق كا ل ايار فلا تقر شكا ب ز از اال !لط ميلر ل لدا نصحت اش زو «لطشم
 فرط ليملاو تاززملاو ةيعلا ىلا زير مصار لمم ل كلطزرصانا ىلا مرا نا ىو رب الفن للا لظنلا ىداس يح طفل تحس نع
 لم ةاواسو لل: ضال رومال م انناكن او ة لاو فلا رريفلا تت ذل بمسز اذاالاروتلا) لولملا لظ نار ارب تامر
 لت سرو ىلإ ثسرع ىنمتم ارك شملارعب رزقلا تنور ىف لاحم ال نكن" يعر شما[ الا .ذلكا قت اهيلع ل ايو اهلا ىف للا
 نالارعاالا نوال كر او اسملارعإ ٌمرلسلا م أب الالبرما ميرملطثفا لصرن او" حط للا رعل 2 / اذن روش نعم مارب نب لس

 اانا لالبل مور سلا لس قبلا لاف ل اقرا نع هرنئد كاف ا حن ىلا هارب مره ماما نازل ل لال ةداغم
 ص لا وعنا لع ل ابلاوإ برش نارام ارك( نم لكألا عرفا ررث كن اذار كلارا عرب لمح |رررصاث تمم ١ زاو لمد
 /العل ١ ئلص ار ةر ملا نم اشم ىف لاز' حسم !!نراربالا وهيل ردا لص وننلا نيني الارق ريتا نخر لع ىف للكل | لاذ هع
 مس لاقن م سف اورانكتمرلث رادمرلارت مجسبلطر سدا لص ىذلا ىلا يول باج ثيمرص نير قرركردملا ثيمد اهانا هرب نن عجب ا
 رجول او ع رسمملاو يم انلا باك ىف منال اركسرل لام مهل ا داربالاب رس باخ سرع رينج” ازار لضم ير فلو صن دانا
 57 دالبالا نا نيب اوورل ا ميريل | ص اند لاقت ةرئباملاب لنا( ةريطمل ثمرها سرع | نيم كلذ نرصد ل انجر راها

 لاو داربالار ثول ارثاز ارت ان'ارملط مل" لل باح ثسرع 0 لك رور/ ارك ا ن اكل رز اور درملا ناك دث] للا ثييرح درك ارعل

 داربالا ثيرع ءلم كاكب اخ ثيرصنل|ل اقم انا راش لزب للي قولشل ١ لانج رمل ىعل نكشل هل بان لزق نإ كرما
 قالب يس سس سس سل ارم رمال اء ننس اق رخدسرلا
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 70 03 اواسم عير ومالا هزي ئر رازن اءدعصا فوري حار مؤ ال و جالا, انهن لحن ارا فسصملار تفل املا ةفصأ نم دي ر

 ياللا أ رت خلا املا ةراعلاو تاما ةنرطمرفسلا جلامدكل كرمت ة قار كر فا تتر ىلا ل
 "رذ نم ازثم لام المال اهبهحن ىلار ال ركن ااييطعن ىلارايثر ادابل فر فسلا ف ةيداح مالا م كك رفد ةرايطل اواريفن ام اد كرما
 لإلبتلل ةرلص لص مرير سدا لنا لاقي نأمل ىراقلا ةد نم #م ين اكابإ ف قيس اننى اور نا داكرابلا
 ادم هيلا يعاد ةردرعرم نم كاهل غلا بارا ضمنلا نم ترسم اك بزل واسم ةداراورساظوي اكيد
 1 ا لطناررفانلا هريعداكددسا لك نك تس امل ماله لع ل راصلا يسر بللا كول مدع عي ىف اكس يس يطق عملا
 لثلارع اهظث وب طن اسس هرث ارث اي ارث ) اركان امنا بجو ةروكزم ار ومالا اضاف عر ثلا كنت درثكا ىف دعي ل
 ءارارلا,زربدارب كا ليكم اكرابلا ع ف اكروهنلا ةاد سملايدارملا ليتانلانر يرث لم ارمي قرا تثئر ناائدماوب
 اذ مث ارواح مالعتسما نالغ ذاإلد يعم ارازقلا الرول ف١ اداسن ارم ادن كي م نارول لملا بع لطلااررإ
 وزع ناد يلع اليل #فأررلا داس للا د لولا نال انبي نر سلع
 رضا روربارل و لاعرارتوملاو دارنم الا ى لولتلا لل ٌءاواسمد نا ولصلا,ارارعبر تاؤد ثالث فل دد ثيل عننا يرن ازالا نع 5 لم شي العال الب عم د لسيسيلم شد ) لسصررما ىلا دارالا شتت اثم اان اثر رارقمو تقول دارت ١ نا

 لاقل ن؛ لع اقل الا 'ئاج لااوزلا لبق ملا ةرلصرارا ناك نا مزه ازب ىلع انصلاد رافع نم انبع نويلك ارو
 و وول تر ع ةدصلاءاد زو سلا در راس صا شل قطر دعا

 ل رثر اسما اقام نيخرلسعل ١ نربي عسا ل قفيفع عا ل ان فلات ادرس مون ار زعل اا أهرب ثلث كان لأ ابد درك

 دود سل كبرل ةءز مح تاس يونا عقم ياك رت لاير
 شلع اب نمار ثبت ال سنن نين نين رلصلا نيب ل رانا زيا رخانلاازج بلر امل سيلعس اى ئاذ ىلا
 ولانها رقم كلن ميريل السريع يسال بسلا سرعت لافلام اينطالا نابراسمما ةدصع قفار يضت
 لبر طخ رسما سنحت ال كو عبجالرحا ةررشس كلن الرمش انا تلاع كا ىف ضان ن رو ملا ميرا ع قلت ها
 راو لت ثدحلا قرط نم زرع ف ىلبب جف مد ةرلسل ابرار للري اننا عض ماورل الع اهنئر دري ملك ا داعم اب
 لاننا لا نر اشم | ماريو ريل ا درو اد رار ميىرالولا رام 5 - : كرز ىف نيرلصل نم عب مس
 ردتانل صيف للطب ذاك ولصلا نع دوورب اذرح ار ثدشس رنا لو راؤبلا ىف اك يسيطر َس |ىلص نع جرير سلا كررت
 ناكازا» ةرلمعم اردبارحلا ناك اذا سريع سد ١ لصيد ١ لوعرر ناكل اذ سس ثسرع نم مفتر ثر عير سلا د اربإلاار
 مسيطر عد | قسرل ماع ن ارنا نم زري اراربا ن | ل تصوم ت اَقنلارو نسم دكم ل انلاو اور لج لا

 ننرعرذد كركي رسم لير جك يسرع نارعبشسييا) زينب ير اذيبب لال رسم الان هرم فس صيصكر ين |قلطم
 بلاطا بورن ليما ةرُس لرقلابداربالا كلما نب لات ما نم يمل زف لح بابل 6 ةررارلا ثسدامالا ىلع مرقم نا
 اذكار انوابج لراضمر لاو يلع ر شدا لصد لوسر ىلا نرسل اننا باخ يسرك ى وا ليج ليو ثيسركك زب ازا: امل
 لارتش مئاتناو لوال اد, ل وعم او تايررم ا نم ظدنسم ىف ىراقلا لا يخ الا ىفاذل صتيرممل و |ناركشس لزب مل ىاانكشل رف“
 نر رجل اجري م ريو اررزعل ليقف ارو ئعم ىف فل ار ثوري انك ناطقلا نبا لاثالحا ضراي السن تنقولارثلا
 نبريعس انث قلك | ىلا نب سلول ثيل و الغ انا نر يد ا ريع ان عرزشم ا نبا لاؤن لوالل تس د اي زرت تيدر
 تل ازاذ ال اثواناكم ايف ءانصمر لاح راسو يلعرل | ايد لوس ىلا تركشم لان ترالا نب باخ لمن ا بسر
 دب ل رثنلق' ةيارلا بصل نم !اسدسم قريببلا ثرح ا لا نئسسلا ىف سم اهاور طولا خيم وع | |رلصم سمسا
 كلر درا وو اهرغا مص عركة رشم كا رلص ب ودرب فرحا رتشس ا ةريرم لا ثيمدع لال
 دس عن | اله ابل ماش للسما م اما كلنا ريلظ مل | باش ثرب رع لب دان و الكم غب ارسلا ىف و صا ئرزكا
 رما ىرتغ لاق شير كلا عجب ضرب مو صااسإ را ىلا [ راش لار'ا ل نإ امشلا لانعرب م اك ا انكشيل ثلث

 يلا ع اهي !كزناربلط ملا مب اهصللاب نلنل نيكو تللذ ع / ل اب لج دانت كشس عطري / ثسد اوارم دعبل ا
 تم ارعل الش لب يذرارهتشسملا و تاب و رنملا ىلع فش نبيل اررمالا ىلع د اميبط ىلع مهبصرت قرش عم :يعرشسلا تابحارلا
 نع روك م الو نا لفل ول اطرملا حرش نم اهلا لاف انزال اثر سلا اهنا ربرحل هب اصلا ىل | ترش نب ونا
 نسر م اارلصن سمر ثلا ارا ل اند انكشيلهثل ثمل زنم ا نبا ار دايز ربمألا فن او وبر بلع
 8 درت م':ةسيلرث كل دا اضمرل ارت لاوز ومد دارب الا تو نع ايا ز ارب انئاريلط مهنا بارخ ثيمرع نع ةبرجالا
 هن ةرزوه ثيم رب ىراوتلال لرس ادع هن انس اشي ان دارب الا ثيمد اصاب حرس مدا مهبكس مل ككدلف ترا
 في رم ومو ثمر :١ رلصلا, اروربااند لاق مل ةرمج اهل ابر ثلا سمس يلع د ١ لص رد ١ لرسر عم ىلصل ذك اذ
 2//الإ ثييرعو رعحإ ف ؤ داي ردم د اك د ايل ا حس نم الكم 117 عل أبت نب ريكو رص اء ني او دب 7 اور ثان اهر

 رب هرك يخ نجس كاطَوملا ن' السد ردح هدر
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 لوبب نلاكفيبك سال لاق مهب ١ايام لكل اير اهيد نئرلامم ثيرع
 رار روما ةرلصعل ايو رب ركل ريشسم ا ب طفلا ربو لاحت از فير
 و

 4 نا راسم ىلا لل هواش اير رش ل ,رابب رو لم اهل رن نيرا لس مطر سيظل ل سرس! يداك ؟ رار وع
 , لرسر ناكل اذ فلام نب سا ان لامة انشاد نا نثر ان ىلا كرف!" اذ راد ىإ نبا ايرص فصلا ىل رخل, ءارتستسلا ىل الج مرسلا لصرسلا لوس
 ١ وره يراك جلسنا ناكل ا مان ردا | لضولا ناكل اذ" سنسلا نع ةدلا ولا نع لال كب [ رسب انس لان ندم مم
 هر قا قول ف نر نع ةخسلا زا" راوالا لل اذ لم از" ئجسلاب لوقلا لا دياصااكرشم در ار ال داك !تيداصالا ني ظ | مل 0 ا , 5 "ع ا 3 5 , ا ل ولم اك اها عج كالا لاو زم“ كر ايلا ل اهعر نم انهلا ثم اش نيوشمل راني د نيرل اهرب ةرظضول ار ةرلاضول اد دع اهيل, ١ فيس كاكا
 شرى نالارب نم ينام ببي ان لو الا لصفلا ل رك م رذ ابث سالب ميسياعر سل لص رمد لور ةراص نرسم ور رعسنل
 0 ( ةزر ى ار باصو ْمُثلاعر ماس

 ررلال لاو زوار «ول ل زث' حاط ل" هيك د باضرتك لا اهكراربالارخث أب كرب | نرسل نم شع ل يقي 7 ارقد اهتلا ٍش
 ممم مد الامد ع ابحر صفو رزب ةرارحر ب شم طارش الاى ا هيو از( اطم لنا ا ىف يثير يصل رلطر2 اندرانلا

 را امان اهل اب را عمخو حسرولاركن د تنولا وري نل ىلا ةدشم ليلا ان: بخس لحل لير وهت لاذ خذ بروج لا مل
 ( مسي الا غضا ىلع ابنا ) غارب إب ريثرراولارلبلاب ضخ ن كل انين اخلاو ا 02

 1 نس عيب لاو برع ) نغ خم بلر ار عيررل ار ايزع بن ئذشنسي ا ئيسلاو روثك ١ سل ررتولا|

 دلو ثاءاورلا عيب نع الْهُأ ح انصن الار زنل يللا صر شسس ىلا ليشمل ل [ن'نع !نه برر يب ئيرمعل فل ألار رك اا
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 اللب مبلل الان نلوم رثاكو نيام افنب تلمبرات ةقبااسلا ةرغصنلا نمي
 ارثم رعب ل الاردالا ثسرح اكذرلا مبا لرسم ار زنا نبب ار نبيل اد لك لرو مر ديار صيبصخت ع ن وشل ارح ا نع

 ايان كال! نوبات الارث اكررطسلا مب اال اربال برها مل ىف اشسلايل | بيزا لل ناكر ف ل انرفس اف اكمبا يادر ل نال
 بلظر فيفا“ لزملا نارطا يف نضر وم ثلا معلا ل ةداعلا كابل ارحل بقت عاين انايول را ل والاد اك تلا لاعبا نع
 نك نم لم در | لال ل كال طنب اذاكر عبير اخر اهتاب مرار ترف اسيا را ةلاكلا كل” يل جالس وكر
 ررصصل نخسر اربال ار ال ومو ماعل صنم نس رت ع | يان ىعناشملا لاثاد فل اراد ثريرحلا ئاربسس ف يلب نوم
 لب ئابتالا لعل ىف لضم لركن ؛لايال تلث ةرعلا نم هام ىف قبلا ا: لاث'دم !لوصإلا  حضالا لع اع كرز
 قرح نم 0 سس عن كرم !لزن لارللا بقغت ارا مرعلاكر اعتب رتل اقوا ( الكار ا م 1 عراجالا ل يلقن نزلا
 ذل ”نيظتر غلا نار وا عطر ىف يبث امج ١ نير ف اسم ال بل اذهار بلاخلا الكا ئل انام رمل مالك يوم درب سيلا تلق
 صرنا مومبل لم او انس ! بث نال لايركلا الك ع ارجل كا الا ى اند رادع ال » عم بيرت ليتل جرنر اسمع ناك امي
 كرما سدح ماظل ن لكلا كال حبري مررت ال١ كررربلا ن اببس ىف سل رثر جر نسف ١ املس تلو اريإلا ىف رراولا
 رغب نعم مول ضنا ! نم ط ازين ال او ثريرعك ار مالت المر عبلا نمر ب | ب انج ىزلار مل ابر يبل ار (اع هربا نال تاو
 (ابع انس كلزل ليلو الو صرع مو نري ا ادرس ن لد نيك ا نصرك

 السل سا اسص سس سهام امم ل سا

 مالا وار ررزفلرط نانو الاف كلام اور الغ ةاريرمولا مي لاق الد يبس ل ما رعبر ا لال كام نيرا: اوربت علم
 ملت رب لا كرلشم كل ناك ارز ار محلا ر لرش كل ن اكاذار هلا لص لرش مرمر مبا ل اه ق ولصللا تن ني لمس ا ريما نع مطيع يد ٠ لص ىئدلا خو از هس ىلع ع ار نير اربع نع منا, عىل ومو ايرث نري نع اطول ا نم الد ردح
 زخرت ال تش اما راط رم ا ارر ذهن بلا بع نبا لاق صرشسن م.م ىل ىلانرزلا ل 5 ارملا نيلي اذ بسمو و لئاسلل ثم
 ةرورم اىا ل وفي نا لاول وص لارا لطول ثم | هذ لالالا ل شم ىا لاكن ل انرزالواورما برب ىلا نخ حير انساب ل اضملا رورخا ارو نم م اياعر فر ثني اوملا ثسرص ىرررثو لاذ ال عرف اظفد ثرت ثوب اف تير الا كيرنالو اللا
 اد عسل ىلع مديقم انعم عبجا كاو' تاير لأ نب ضراعتلا عيد اريل لاي من ليثن نراهم ا بائكترا د لدا ىلا يعاد
 . رماح رضم ا ئانلا وبئالا و ثيمركلا نأ ى ملعب نكن ان الرا فص خب اهيل م نيب عجب | نصت ل! اولي الث لم نواعم لاكن اد رجلا حرفم جرس ف اك افلظم ]) ضلك ضعت ع نم نوي ور تعز ىزلا عب نلاقي هانع* زاجل انكر
 لش ضراعملا نفل ثوقري وكم ارسالا ليث ناري الف ل امال اد فشل اب حجرطكال تزل اقل نان فسصقتلا نم ولم الان
 شملان نقيرفلا تقددا كلزب تن اهرثرفرلا ربا بع نباواور لبداسن ا بح اص لن ئكال لو انيجالاو لالا لضري ال هرعرشلا/راؤم ار ثبت ارم او اير م وكر لاربك نبا حرص ارمصو انطاب يرترم انام اظافر ثم كاك ار ليث
 نول املس | نم يسره انعم ن ب لول ىلا ثءاع ل“ رعت تميل قيقا انو ٌءرزعس هقرفحا تاكا اولا بحري اءار
 4 0 ظ 7 شا لش يشكل فر اص نيل والا ميلا فر صعلا ف عرش اش كلل رادع ربط يل ١ نوم حرف وانهم لبر جب تمرح حرس ىف مصرس نم ؟ططسمم ىف ىو زل لاثازلف دانا نري ادم لا ب لامع زن | نم را لعو انف ار لارسال منار الن نلاكم يف ةولعنلا ملاكي ءردل ا لص ىيبلا /ار بيع م ب وعل اورق ١ تنذر لازتشما لعن ال دب |م الكر ةولصلا تن اوم نع لئاسلا شيمدعو :هامالا ىف ير ثييرع ب اهلا ف لضالا
 رشمع اثنا ميلا ىف ثم ا اود الا ثءريكرصحلا ىل ايف ربت هم اال اك اثم لقلا ةررريس شريطا تنر ار نا 11م نأ نفح لا: ساما عرفا: ىف لوالا ميلاف امال هسا: لالا ميلا فم ادني نازل انبم نك يش اد زامل اص ءزراصلا ”رفلا روجر د ةذيقك زن الا يلا ذاب يد سلول )لالالا رشم عك 7 انرط ركز ينص رو كرم ا نيك ا نال انهيلا كرا دسازم منسم :يقمفلا يذلا لطبت ال دان اازب لد سيل رف ار تعتر الا ناز والا ن اف لطاب ىيزن اكورمد يرسم غرف لرب كييدص نرم عطر د لك ىف لت لر فلد ارل نرد ا مز الادر اظل يعرفو لم ا لين عر شمل ا: لقاها قش الو لا عيرسشسمو ركل اك نير سا نأ اير ل يشن سال بر معلا رين لسازلا تقرلا كلذ ف ل ايلا ميلا ال | الصرإفلا نا ل حرص ان | سال ار معلا تتر لم بالكل راس نيرا 4

 (لث الا وغسل ر ىلع لايلار ) املا مزيلا رتل لس ارردا اكد راع امدبل اك الس 3 نيو سس بسب ىلص ثارررا ى*' لاول لو عرعلا اهئ سس ثمر ا ن اهترصعلا رهف يثور اذن لع قعنم عاملا د لدالا ذي 7 لضؤزلا تّئرلا ىف لاخلا ملا ىف تنل ىلص نا اكررملا نان يل عزنا ىف ير لس // يان ربت ارشد ت 1 7 هر مورمحلل انقر نركم عما تقرلارف ضرر نا قلا تقوراقل نسل ارتست از ل” دو نادي نا

  مويمصومسم مم لا
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 بهو ثيسمشلا لوزت ضريح ءانشلا ف ىصتو
 يطرد لصون بسم ان لرفن ل اوم نر كلذ نم يرق ى ارش يللي اص ناد (ةقئاسملا ريفا نمير
 نب كابر نابل كرر لم !ني يتلا عل ارشملا غيبتمما ل بامضالون يالا يسم( لفل ا
 ب دإملا نا لاير نااشيلا نكي رما ملي ريلعر مد | ىلصونلاب نيل هل شم نيرمالا نع نام الا ىل مب لوصررلا نبي ليوا
 :ميضنو مر رسقملا تاز ز ينبع تلد“ نان ليئازكامزب كرتشم اب ور صعلاب صل يشم املا در فلاب اضنم اننا للملا ن
 لصار ارك كدر ب اوس الر اينض الا تتر اهبل رج ث رص نا كررملا لاذ الت لال بت نال امر ار يرك د تايدالا

 بع بسمو زاوبلا تنثررثثأل . ثمرحلا شرعت هر ايتملا تتر امنا مبا فو تولا لوا لدالا ميلاف سك
 ٠ نسا بوزن ملا تذوررصار تن ف ني ربلا ل بيرغملا لصون ان برغم ف ل ريلاو راشعلاول ميم الالاو تاقدالارئارا
 زها يحل يدخر اول ارد ما هيدر غ ىلا عحن ار سم !عرلط اولا ىف ذا فلا خرط لا راشحلا ترو لالا
 تانذالا كابل ةدرارلا ثمراعإلا عبمت لم ا رقه .ثرلو نمر رقما تنذو ىف تيموسمم للا نايا ذلل بررقملا اكل ربت ثسرم
 ل بارصلاب ملث اريد او ار دسم مال د مي بعرال

 ارتمو لضم مكر ئفاو تمحي لالا منهل اون' نيل ني نيب عا ىرااعلا نلت جر شن نم الم رونا لا للسن لوق هل
 بسام كد ع انتل انا مر ريغ انباع ضخ لا ريدر الار فيطتت او سمت ردا للداربالا ثيدعارلمو ب اب ثرعل
 دربال ارم رخام ريلط ثلا ىلع لري ب اج ثيرع ماوي اصال داربالاب امهخس رانك نور لاف د دابالا تيد اسباب ردع
 ىناشمل ردت راذشلا رمل اق برد ارالا باريخس/ عجم حلا صق ذو هن كدشيم اهي ن اطيب و سكش يرجر خور رإلا نال
 دا نر ايضلا نم زثعاح دج نو: نط اوم ليرعالا و رطعض ىلع ءرشملا هيف نوبحسلا شيمر اهلا ثلا ب احسن روم لاثنبو
 ريع لار ثيد احا تنطمر قر نحو ,وهثم اور ىف ةفينص ل ارنعر تلا تنوره لم ارو رالبلا كلما كاي داربالا تا تن
 ارت د مز يفد فنصعملل عنج !رشمو ةياقنلا حرش نيل ار عن اديلاو راشيل لي لرتشسما اءايصو ةنل اسر نبي نبا لاق

 فصل لا ةررز نم ل ليل نم لاق يارب اناس للعب لكن انك لبا لطم ملكش لان /اسسلاو راع نا ندع”. تم
 رص ١ نم ىف ليت نان" م قراصسسلا تلم لإ لع معلا نواس ىلاراوزلا فصن ندى ليتك لاق مدربا تطمن طار مل لراربل
 كلزنخل نال ارا ان ربا نو باث لب لاق اليم لثا د الغ دكاانكارل اذاد كراصشلاو روبل بصق مب كا ار نيا ري ل نى | بوزغاملا
 يلع الاالع ثلا اكراصند ا نوكتن درت محلا زن, تميم" شمل لاقل رمل اص بر نا لال نسم الا. دد 1 !شسس ا نئريطع | لضن
 امتار نفح هامل ارو 1ىلار لم يشكل, ورببص كفر نم ثاكادلثط شمل كل ةرزريعص ىلا ل ارزرلا نم لين ار" ةفيطع ىلا لو
 نصا لكن هغل تو اذ ثمرح ا نموا مار ب اسما ريل ال يسسل نينرلا نيلي نيب توها ن بشر روملا زب لع لم كا

 ثمر امالا هز/ٍت م اهبع باه رجلا بحادص نات يجشسلا نمر يح قيلعتلا نم ثيمرحلا لو كذشم ىلا لا تنتتلت لف ا الا
 قي اظذاك الاون مَن هف اطرملا نم شم قرح مال ءاور ثيدح ادرج ا بح اص بكب نيا اسر ل صا زنغرطع الإ ابن
 ئءامرنن اكلك اكازا د | مرلَس نشكل طز ادار مهل |تذو نانئرارس ال١ بارك ىف ىول د لارم زول ط شحم .(١ رثو
 الا لوا نر“ اب و ارسل اًيمشسو تاواس ثالث رلحع اهلا ىردارعنلا نول ربسيل يي تءاع اس ثالث ب رغملا ىلا ن ويمر شاع
 ملور قراصملار درمرلا نائل امان المث مير اصلا نإب ارب لع رنع او لش يتصل كل فر اصاؤ اوبر 6س اعل ذنب اسلا لدا
 ءاط# ل قاد الم ثكا نك ىراصنملا تلا لرص ذو لو لع ناانل ىراصنملاردورلا ناب برد او المر كا مهل يفقس انو نعل
 لارزع تت درعم كلو اداسما عنب بيدج أورو فلا نم الم ظلال زم ادوعالرفو لعل ,.راب !رريللاذك
 ل تل ةرملا نم هلل فلا نعا هير ررعلا نيب لا ةدلا نم لوطا علا دل يبا ةرملاناوتر نام
 |قرلروعل | تناو لستم تال برعم لا بن كر ارنا ثق ناش يشمل كل يعم ن اكرر وعلا كنت د ن ادع | لكل ني
 متو ضل ىف ررردشسمل او رمل ني ام اسما نإ لك ما نفع" اب تاواسم ا ضرا اءرزول | اذن ف و لص ىشلكل طارعمل دق لوف

 ىتالطصال | ىثو ئسم ير خاره اارما ”لراشم ىلع لاول ضلل | ىف _ر جسما نا نر نم يلغ لريال ب جاو ايئيقحر | ناكر اند ا بشسلا
 هه ) ةئاارربصور ب سشملاورجشمملا م ان رطةيدلرا يوزر اىرأ ف اميرطسلا لاعملا بنتك اكرم | عار ناكر ا نمد بسس صر نولي
 ميللسلا لمص مار“ جرم انرير مو بج او رشم و ف كارت رو معدن مد اي ردرط نم كار تاما حرت نم ام ؟ اواسل ان

 بيرث ررغلا ىلارععلا ني لب ىزلإ لعل اب نيياسملا ل لق ررصعلا ىلا (للا رزلا نث ليكى زلا لصرلاب ىراصنملا لم ةرثابشم لو
 السو قانا ارلاث اضرب طم هك ن يللا ل ظل تتر دارشم اشم كوكو مو هلق ةرثكو كفو ةدايرن نبأ نا ني نري نا
 الطن اسوا تك نيم ئب رسل هيبتا ار ليتم نم مز ال ليزا ىلع نانا يملا نم 19م ىف نع راقت فلا نع
 تاثنانمر تااتع ا انمو هياط لسد قت رجل كم دي رششلا كر ااموم لاذ ىتبش ا اثفاك ١ نا تنرعرت هنو بجو و قي
 نايلي ثرمف ١ نا كشم ال راب: ا مضرعبلا لك نك قا اسر ل يضر يزمال ابر زك اثر اره رم ىل ةرون يعل تم ايات مار
 | يالا عضل ىلع ىقابلاو ر لس لعر ثلا قصار قانلار سمك ا برز ىلارصعلا ةردص نيب اب ارنلا لم اراعاىلا بنل أب مراح
 هب شس نع ىلا ]د كراك و ىراوطتلا نور اك سعد "عج ام لل نع
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 مخ نما عتاولاوم خو ككذ نجرب زا علاولص نيامكملا نم مك ناس هذ كرنب انا( قب ل فضلا نم يدر

 امور لس اتسو ءامسق شدا كر ان اك ئراصتلار امك ١ نعريز ا ناكووتبل ار اغ ان مثالا نم ببث لس نسى ارع |! نرخ مال 7

 لصْنا معلا مر صرت ان عرسلا كر فرضرلا| لان ركل ار كا نب' لص ل ردصا ل اقزرس "مران ارو نم ةدادلار
 حاص نب كابا نيرجح انرسبنا«ةفولل ابو رهس نر سد اريغ بادصا ناكل ل لح ريفت مل لفن داعم رو تيبلص | ذ ارب نم
 بلاء د ةنيرملا لبا لاثواتيترزعا قر معلا نراصل بر روس كيد ريغ باك" تكردا لافاتشا مامن نعد ان
 يلا اور كلا رم اننا ر وعسر اربع باح طيلغأ هر اما اب ف تراجعت تس ترجل اورج انن انتل شم اا: ليا
 نار وحلا سمشلا تنغ از زار ينن الص نإ ءورشسالا ينم ىنا ىلا بنتك ناني د ا ىنتر باطلا كرم نيل هما نيم تادف
 نير اهب ا نطرعاع ىلا نإ بلم نيلي لإ دع نكد ب انتا ثيمدحلا ذر لرقن كلك ةزدص اهيلغرت نال "يف اضم
 نشل ار اربدلصا زا |رل تلزم انوع ل ضن رحل ضان طري نم ضمد ىف لاتروم !يرعشنال | ىرم ىلا ىلا كيزي بتل ب اك
 ”انيالر معلا تيمنا /اهقفلا ضل اورو ةفينصاىا لاقدر هداخآلا دعاه تداص كل. يد ةرفص ابر | نتن راضي
 كر رزقل د اذ1)ا ىلا وم حرش م الكم ىف كر اثلا لاق تلقا ٌبالثاإاري امل اراك سس لا ىف لا يتربص ا قيلتتل | ىف مار“ و
 نبر يع انئ لان كر اصْنالا ثيراكلا نمر نب نجيرلاريع نب اص لل ذب انتصر عع معلا ثيمس مغ ا لاذ نا ثالث ب نأ
 ن ااماسبسن الركب اًس!ازم همك كلا: لثرلاربش انرصعتلر معلا ثيم امنا لا بالم ىبا نكد ل اهانرتا لاذ انش ل ارو صمم
 ءاءؤلارل اج نع بوصم نا هدير اه اما عيك و لاز'ىاسحا نش لاذ لك نبا انئرع نسم م.م ىف قطقر ارا لوو ارصعل
 ءاررل اخ نكرمبس نغ نا زرلارب ان نيرا ىف نب نسما انلر مندل اناني صر مع اهب الر علا تيم انها لاك الق ىلا نك

 رم يربك ان اال معمم اولا ان كل الين نرد اربع نير انئارصرصعلا اب نرسيما زل اك الق ايار يلي ميس نإ او زم نا
 نب مكاربا ار ماعلا اخ عسرلا ىف | نب نسم راا ىص اهلا اننرعر سعت عل |تيم ارا "نيف نير اق لاذ“ ءرمسم نإ ام
 2 لاصار معشر معلا ثيم نا لاقر' ذل لش ارصرصعل اسر اطرشنا لاف لبر نأ ريك لب بعصم نأ نان
 حفيص ىلا لرتؤب قرفص الضر وا سك ليل تريغلرك تن د اذا فل كركي ننإزي نرصعلا رد ان” نرخ و ارجل ىزلا ارو
 /انطس سم تسءار ارا ار اميف وخان رعد ا كارلا نم اليم لد وصا ضان بورن ١ جت نيس نريكر فسر إف ار
 لنا راسو لد لامك ثو ١ لوصر ناكل: نبا ووعسم ني سد اربع نع اكددامل اعبمب فعل وو انشسما ىف ميل الضرب مل يت
 لونا كر خال ىف ننال ور خف اك رس اري الر عدلا ترمي ليل و روعللا هرج انك اييرنم ارو مقل طامي سمت ا ورضعلا
 ا!لوعا دم ورك ملت دن اننا ناكل شن | بم غلا ىف ليج | نكاك ذبل و لضم ار هنت اذذا كل ان مدرك | رجل :هلث اننا كال

 0 ل ام اهم سس ل دم سس دم سم.

 119 يفررشلا لايت سمت ١ تدمفد د ذهل قش مطويطظ سا للص بلا كاكا لاف ةرمع نير ب اه نع سئ كل
 اكدر ارح, ىلع لاو ورشا ةرشمر بخ ىف ثمن ول لوا ىفر تل | ميول برسم بس اب خلا رص شم نا
 ل رجلا ثمل | زر ورمل ل !راوارك امين كل ١ ثسر اءالا نغ ىو دار دي اروي ار ىثاشلا لاعبو

 رمل ل اكن ١ ن اهمل مورس اذن ١ انا ش ان ريك مب ثار فييشلا ف ال اتسسلا فر كا ة رس
 1 ابر عرصم لاو را
 ٠ كرامي ء ث - وإذ ام لع
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 7 سس وس يس سسوس سيسي
اىزلارمعلا تتر نا 57 تسب بابلازنأ نم ااثم ل لانو رامادر ان و ,باو رمال معلش ان للهم ىف اك اىنل لاطارثر

 اىثب"

 يك راولا و اراك اوةلريرب ل اور عرعر ندر بلا بم ز اال ارث انى لا بس نمل ا بس ا مذ لصلنب

 كروئسألا لاقو داغصالا هر فرطعولا لانز ليبلا نم للم ل اكوشلارل ايا. طوقسل كر ف انعم نعد ب ننال ىف
 بسم ولاا نما بوزع ىلا ام ازصرصعلا تقررخآن لات يلطر زك افدح اميز ثمداعالا در اهنا علو نا اثلا اخ
 مادانلام كلى وس نمد ل اكرشلا لقلي لظال هرركع تقدر صال رند ايإ بحتست قر رارفصالا لت ا لا روما
 لبتمعلا نم دكر لورا نم اليله لزفل سمسا بعت لاس انيق رخو ةبادملا ف لاذ اكد الان انما ناربش من
 ملا بكه رركم صقل ذل ا !ءربتاننارص امدربرقلا ّخن نم اذ 4 نما لانو ساابكر وارق سمسا برز نا

 الررار ملط لا لص دع ردو الكم يقف اسم شو اهلصل ل وتلا لاال لهاررلا ىف عسر يل ارو نا بحتسلامناو كلر ىلا
 اهي تن يل لقلا ةررريص نم وينص ىلارزعر معلا تذان لداو هيلع نفض تمم رروعل او ثيرع ف مريع يلا لع
 مصاري دشم اليك سنار يف ليلا يحس يف الغار تقرلا كلر لير ادالا نك دعن الئ ادج رك رينا ىلا نمو لاا
 لس | ثيدص اوربت لا اه ةعلاط سنا نفت قرص امن ن اطيح تناك قف يشمل اع ثسرع ا غيلاربللا مالم ل لاو
 هس يكن الاطم ىف راينا لل انروعا رززعل ضر تر أ كل رن نااكأز |لوعتسملا ىل اهم و نريصلا تت و ىف كأ د“ ن اكرفذ
 لب لثح ارب ىف كالو الف اسر برقي اانرم عفن شا نكي اهني قلر معلا را ذو كلذلاك لذ نارك نا لوك
 سافنسالابا ذعر قو ةركب عادلا عم كني زلا ل اتحالا نص رك ىزلا ناب بتفعتر سرارلا خم نم طيلص وف ظناف ا لازلعلا
 ةملان سسسادالا ةريصلا قلاع ىف اذقاب سمسا روع نوال :معسسم نم مليميطز يا ىلص علا خاذارك نا ةرب اشم
 ةريعص علا :ئربط علا تناك ىدرنلا لاذ قيصر رجلا تنايكدلد قرا عر اذ نع اهب عل راارج تل ا سالو نفت
 مصر لارتاوا رعبا سما سن اي, شر اربلا لظراصاذ از سيشل مر لا اس نم لقا اب رارج لرط ناكث بكرا
 رعى فل الار ١قربخصلاا ملا نع جبال سشسلا نال هيف نفختلل موال تلت ةرعلا نم هابطم ن قبعل ا طناكا لاق هدا
 ارسم لعمل ابد امر رمق ف /الكلا اذماد اهيل ال را عاما انس ضد الو ةربإكما ىلا اًيكالن ةدب اشم اب قاارزو
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 فصن ني ابار ننوكن بين ىررنلا هركذ | مر رذ, رك ع ليد الردع انتو لوا ىلرصحلا يبن برب نم لل نق ثريا
 عب نم الشم مسكر تدخن انراعبا عج ىف لاق اريج سشر نيلملا نم دصلا ناوإيدسيم نووعلا عام
 اي الا اداب لاه تلقب نيب لصرد انأ فرضنا ا اهدرصحلا مري السر !لوسر ذل لص لب اهدنا شما نم
 نأ مست تعطت مهتم رورو انطمار قطلاب من لاثإرظق نا بكن نار
 ركل ان ؤرضو مي رملا بحاص نلازلا» اني ا نم يتنرعا رف ريغ ا لفرص الصارم لري اراض ءا سمسا بح نا

 للص ف نقلا لاق لنا ةيربل كون ردن ملا وكن هةر. نم الو رمعل لين نع ماهم ىلع ريف نيل
 ارز ل بررعلا ىلا لالا ىف نا سمسار نفت احلا لصارنا اذن نينو نب ضر اهقال نا اكدنعو برقا يف نم
 نون ار ابل مم ال لام دق رن اهيا الع دما لل رزرجدتسمل ماسلا عمر اغسالا يف نم ايطلا نع ةرجم ارباب نمر

 تنكا منغ مل اعط اوطنٍنمطن الكر وزجلا ند لع لدي ال ثيرجلا نا عم شما د اين وصزرا يف سي زارا نايل لعن
 لل باد عد ان يضعسلا نب يم ب م نحطن مث ترخذ م راكان 9ادرهع لورتدر ضحي وكر
 كب ياه اذ ريكا يتيم كر اطرد نيرماملا ىلع نين الاك نيل الل رصنملا يملا قطف ليل الر وزجلا نعم عراف
 هرثارأب لك يار تعمر بتل يلد الث اهي علق مو اهب اضع أو اهبا نما لصقل رول نجع إل و حس لاب الصم ريعلا نثررصرعل | م لكرل و

 لاسرسولنماااع اك جدا طرس عل امري نخسلاراثن] نم الص يف اك ير مد انساب زير تلادر ما اكورد ليقشلا نم
 ُ يضر ب احتسلا نلا مرلحمر نمر معدل يلا ثم ا مر كرف ونش! ميري لا لص ري | لوس نلاكت لان فسم ني

 رش عمت تب لس مارب تضع ازل دايت لوا ارك صل : انبند ىف امبرلصلا اكل رصعلا نثر ناكر ال مم“

 نال“ نهرزع نم وي رم تلسر رشم نم 1كم قروارال(ى رررثر بابلا قر رصقم اود ارلر مر رعل ارو ن كم
 طاف افعا نقل د اصم ىلا تما راحل ارث ن اذ ةيئرم ا مكسيريلعر يد | قصر ١ لوس ىلع انمرث ل ان' ناش

 هرنع نحر اور ههعضيم منكر ىلا نت ضرحالا ىلا ثيبررصنتون رمل نع الن ءارلا بصن نم !"اظر ىف قا
 ءادال اكدر اررلا حربشس :نازرل | نم 1-9 ين يلا لاقو مما تع تكسو رار جرجا عسل رسوما نم اللص قوما
 رم امج لمس ا لوسراف“ انمرت لاذ هرج من اههيّس نب ىلع نب نترل ريع مبا نع نجر ئارع نير زر ثسرص نم
 ةرصلاهرنر خانم 3 اك مبسعرسا لصرسا لرس نا دعب أمور رر شل ءاطس نشل تمعاراروحلازث رب نايت

 ندب انلا تاققل ف ناارح نب رك تدنن فيرموملا نم اللص ىف ىلا عفان نيرصارلا بعد مم | ور خر يطْمرارلا صرخ ار محل | نعل
 ان نارنملا نال نسكفيم ى ضفاف ارك دئد تلثاعا علان نيدعاولا دبع نيتبالا ابنا تال فرك عار نين ادم
 نب دايز نير نب سابحلا نع هني لردتتسم نم اللص ىف مك ا حرخارّثر امهحارن عراررلا نب اول ازرع جت
 ةرلصن | لان نوم ا ءاه صاصخا زمر ركل او متطااريسملا ىف معرضا ىضر ىلع م (سودج نكل ام" تحل نجر دبع

 انيشلا يصعد اب لسن ىلع م انت ناب [نيدل بليل رب لع لاقت لل د ل اقناع مسلك س دعا لاقذر محلل نيني ارمأ

 تايجارحل ه اسري لد عتب تيرصازب مكاىلال اق ارنب يخطل متل ار ون بلل ا اسردج مين ذكى زا ناكملا ىف اانبحْ
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 يلو عري انرنع هل اب اداه اهتر سد ارو علا ئطرارل ننس فلز كوب درسا دبع نب ايذكردتملا نمار لقلت نإ | |

01 

 لما نك مراد ةلممعلا ان نا لم ل ريل هرم قلد | زثدما حلات كر دسار ملل ىلا هركارثو ما تاور
 انني قطرارلا جرت ادراكتالا ا لب نزولا لع مو نابزلا نعل يلقن اعل سبأ ترفق صرخ ار را يصر

 ما عمرو نب «لابعل اري نه ري مل لربي او نادم نيد يرن ناهض نار يد اوي نيو[ زال انتو زغسل | نم هزم أ
 قانا ادارد صاطيرز نبال ابع دول لر قطترارلاا لاق ىله نع حلا اريع نيد ايزن نلاززملا نم !ذكم ىف ى نزلا لاث
 ير نلاب نبادركدر لارا نيل ننامعرنذ لول | طاف ريل نط رلا نع انزل لانو نايم /نلاسل نم / ثم
 اون اراه نيد يرن ن عيد نبل ئابعلا نط راب ووشسا وع عئبص ان كالا عر ار فارسا نم لكم فرعا
 هويرغا لذ 02 يارلابصن نم البثم ل رووا نيب الا تال ىل ناابح نبا وركب زد :قل س ابعلا لان مم ثيرحل ااسرلب
 نع عيرز نب لاجل نم كلك نارا ريرغار لاذ مث يرحل ااسرلص نك از تمن ريدا دبع نيو اين نع ليزا فكما
 نمر لادم نيو اب كرد ا غلوم اين لل ارك نم بيير وا عوفر ص ىف الاارفد تلف لاو مكب حارث ربع نيد!
 ل طلغلا عتووارصار ابلعط تح ارد ادبع نيدايرثابلكنلاريملانلاسلو نلاز يم او يالا بمر يتلا رج لو نطخرارلا ننس
 انام طز لاول اكرنلا نبا ن هر يور سس اربع نيد يز اهلصا ناكر نر ربع نيد يزاول مربط كروتتسم اء
 9 كم نابت نلبا لاذ" نلاسللا تمدشن» نما لسم ىلاظف اى الل فان سمع او ةيباورب يرن نبا كن ناس نب ارث
 سس الا ز !ْم اولا لرقم الرغ ن يكر اال تاما رن اور ريكانل | ىورب نم اكول رسل ا رعلالا لير قت رك دال
 نبا رذع ناكر يس ان لاث مسا ارا نر رقلا بجرلإ مز ليس“ كارعلاو رلصلا لن م رثا
 ناابحن با ضن رينو وربع رع بث اب ةلاع”ةلامج ناو ير با قييم ودروس عا اراب عفت فنيل :لابتت نا نابح
 باب لاننا فا مذا صرب نسى ت ل عرب# عري ل نمير ها رش رج ارنا رجلا بف فرعي م نم لرعلا لان ترعاقب

 نا لم ري رف هرعت ىف ىلا حو كولا كسر ئظنرارلا رشف يمر لزرع نياد نلاجح نبا رثع لع سارع ني ارز ندع
 بلاك رن لقي لد نامل لعن اه نسل يخا نااكدل درععلا ةرلصرثا ثعرشا طر لع لجأ ايما ل اك قايباهدش
 ان نناك نم لان ممم لربا نيروصنم نع كررتلا نع نازراريو ننصم مر نعم | | نما د نيالا نسل زعل
 روتلا نعرر علا نارز رار رطل نرد ووعس نبا باص نلاك سمن الإ ني كرولا نمر مكسر معارج انارسار لل بخ
 "راب ار نيربس نبا نم | نا رازولال ان نرش نئررمعلاريرإ ننكر وتس نب ؛نل ايزي ب نميرلا بع نع نما ب نع

 . |[ رشاسالالاهرو نساك اضيلاراثألاهرخر الا لام حرشم ىف ىو اىفلاو نسم ىف ئظرارلارلا نر او ومر معلاب نارسمارث
 |مدب حصا وووعس للباو لع ىلا ؛نليعا لكد عار لاري ل اريشم ل بلو نسما رع نان تبلل تابنا تاق ةرولزم ا
 تاركا لابو بنتسسمك ريف مل هر علا ان" نا مريد مي نماد بالك او ير بس نب او نسما نيالا "لع لك
 امور انشا و فيبصملا ف سمار يقسم اررمعلار غزل فاذحالا تلا اهم ايه ف ىرمملا ير بحاص ب ههنا طقس نسم ند
 ثيراعالا فلاي مل :بيغحلا نا تيذرعرق ل يان” ةردل اهيماركل لذالك اري انءىف نلا يشيل اص و مز قملا ثيداعالا
 نرلك ب" بظل ارش ام ىلا عجن معا اهمها ليلا باب ىلا اءاصقتسالا رهلرابحالا رنيعب نار :باعشلارازثأير اهب ارلمي لب
 ةوصلا رب اررع 1! لعام وم لب تتفرل ا لدا ىف /ادالاب ريف عاف الام كل دري زتشملاع قرت ىل اكل داس يقف بج سلا
 اهك/راش او ارنرف كل ذر غر ”جدراو ا "لنا ناكر را توا رم ا ى احل يسلا فاس نإ اهب ىلا ماو بحس فال رمكاا
 ولازم يملا ىث مارؤ لإ لع ملا لاارعار يلا ورهل اب بوكرلا لارتاا ف الاب ورمر طلسم ا فرص الاب فلكر ودا
 ن الباب فلم اضل اا زيف كلور ابك اهم ر راك ا لاعنا ىلا اا ليجنسلاب باريشسألا نم يبل تنرلا لال“
 دك ىو لصلا تره ال ئت برغم لا كنرلا برتالاك و يرينا ةرطحارنع ايجسأل للام الا مرني ماما رسمى ةرروما نيل اهل
 تييلار الاب للا ثيمداعا نان مجادوصقملا ليحل | لع ب ازدعم مرصخا اهبف ليلو لذ (اهلا نبا نفح لات اك اي الل رشا
 دارلا نا ارش باريخ نزمعس | ل عملا ارب نم :ةثرر اص نك رئال دل من ةزرساط لب تنرلا لدال / ادالا اضل اعل تمل لقسم
 فقس اموركملا ترن ولاارن ق عقل المل ين ريكا سنا رريكشلا ن إيبو ةباركلا تتثو لوخور ىلا ٍةرفص ل مَن او يتلا ارم
 جم ار اطرملا رح هب حرص اكاندف ب و كلذ رخو ادب رازفنف ريد نقامملا ةرلص ثول ث م داوالا افا فلا نمسك يريم كازو
 ان نمر ورخص اهلضرنو سمش ينم نلا لس امدلصل لب ماركا ىل ل وترملا ب لاك لاري ناب لوقف اننا نمل تام نست
 قير نيل لب يتلا يليسطن | ىف يحمل ”ئئرصملا لصوصننلا لب هند ىف سيل ثول يت ورثة اردإا بح اص ليل ننارإو
 رث و /رسلا نترررن خلا( يا ىلع ل مج ثسر اما لكن ارعس الو تاياررلا ىف ورد اىزل اج نذ ١ 2ك اسرع ائار ءقرفح
 رمل ىف نما بمدن تورت (قسدعرلا نسا, ىلعراسالا ثيحيربتسر صب لك م قئلاسر ىف يلعزمالاب اهلا تدصخ
 العا نال هرم اى ايللا نر اجامن راغسال م الانا تلنن انراث لاو ثيداع الا نبلغ ل ئالرلار ه رافسا باسر

 ل اذ“ تدل طسصوومجملا نوير الكس (السلا لبس ليدل ل“ هر كر نقبل اب ارارئدسما نيننل قو برن مكر هان اد ايف نيس
 عمت قا 9. اربا ن مرمسل ىلا نبا صرت !اءاًضئاو درب طاير وبم و صصقخت الس يضك ارب ةرهتلا نم اهم ل قسلا لن اهلا
 عضم ال حلاو ملي ردم الا حربشس ف اكداهللا صرخ ارروفلابريرثتلا ىلع اتسم ا يسع ملكي دعرنا | صرح باس
 رك ال زرالا عجرافس ال ارم الار بت ها نبب ١ ل اف“ تدق" نافعا مي يلع سد | لصيد |لوسر ن اكان نازم لعارعجكن
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 رشا لصوون نمت مالا تلك يفولال /اطسلار نرنيل نا نير يعمل ىف مسي لا لصر ع نمت مالا ىلا فيا لارين
 ريف ذل رطل | نال م ١ ىلح دعس زد كك لعن نيا ر لل ضع ا وري و نربي ازور ال يمال ١ ل لريال سيماشسا ىف مهو
 هداك اشملا ىنتلر نؤييصن الرا نم لكا |ء دعا نير ١ نفل تعفن للاب ل لشا ملكريإر م ا لسد ل وف نال اهس الرد
 لمزكاو ملم ارافس الا لأ لويصخ ني و سل ب ةردصلا لرجال !لوصت (زلكأ ار هسه رادو نيرطلارصا ناكر عم لضالا ىف
 نم ةكص ف لاانام ن الطن فكرا نبب نمد تترلا نثر ع رفا با سسمخلا كندا نكمل رجلا علل رافال ناكر
 رمالار مس يلعرشلا لصون لعشر راعي لاي صاهنا باطلا نإ لرسالا فرن فر ليلا نم الغ اف اكوا لا فالك نه ةيسراورب اطئل يلو ريطل ءاذم نع نرص ثاندعا ليصل ل ف! ن رفا عروقط نم هيد|مملا ل (لسلا
 مرا تمر شم حرقا يلع ترم سدخنلل تزالم روم الر نيعرصملا نلرط غال ميريدا لص ن١ لك الر اسال
 تكا ملر فس ان كرش | رم لص شي رديخل ميسشلا لص يبيع سد ا لص ناروتس ىلا ثيم درا دول اكدر يدل تاندصا نال
 ىفاكشلا لاثادرافسالا كرم نم باوي ا ىلاشنلا ملل لمس لل قذويإ فبل نأ لاهي مد تا يصل ودعل سلب واس
 نيا كلو يقم هقشلا نم زوار زلار تاق رم ا نع اتاورافسالا تصق ل ةزإب زلا» زيد رنا لاقليم ١ نا اسكس ل
 ربو نيم رتص لاا ثمر نم لين ىراقتلا مصر ااه دري تلف وع | نمر وانما لاننا يبس لبا لاذ د د اسمالا حس, اناطملا
 لاثر ئترمصا لاف "دئديد ل ءءاسإ نازل دخل ا زارع اراك رفلابرفسبل نلاك مور يطع ا لمس ناركع لدي
 د لدول ن نسل انا نم انه لد اكر اقلا ةرمم ىلاكى قلاب سائر ارلاز [سلا لاند مب حيمالو يدع ني ماعرلا
 معا اهيحنوربكر ور الهلا ناارع اع ثيدك !ارثزب 2 ارز قرلعت لاند رصا طرفك ع ةدا.ذلارل ام هر انس نلابع نبا
 سم قالا لاند ٌةركشلا ين فرعذ شرع تريز ارنا ل اقنريد ادم دنيا دجال ئبيرئيرمس ا لازدص اريل مفحشد انمي نا وو دانس اصل ىورر ريدحتل ىيرانبلا ل حريم هلا ريرز نب داس يف تدل لاف م ليما نسا هيلعت كا لادنالا لع م
 رثكل تاما نمد السيلان نايل لا ذك يمالو برص بن ملامولإ لاف هرخأ يرصد ثان اطل ايكلاثر كولا
 امادالاوترسد اراخن ا طقم ةظزومر يب نونو سيقتل توا ز ةرايزلا قت اهنا فلا اذا ةقس أن قرنرسمفل ملو رز لص ايزل ولاا ويملو كسر يلعز ما لصونلا مولصل يدر ارركزي مر هباعصا ند صاررمي كرمز ان. ادد ةدايش 0
 عت لوثر ا نلا تشن جحا سلامك ١ نم اللص ل هانعمو اري لصا تلم و ررسضل م مي لص ىرنلا تنئرلا ادرك مو يفر رحم م ثيل قرص ىلا نب بيعت زن باو للا ررعم كريما نع ثييدكارف اكدر رم امدعب لاق شح رادو ي
 م امم ىف ةمفسرافسالا ثسواعان |لرال ارجرل سلس ارابخ ا ىلع رَهَس ب ارراهسالا ثيراصا نامل ١ مالا دش ىلع ريشا وت نع الاصل ينس ض افلا ل اثر اظلال | ىلدارثصر ارّتع الا رص نع ليت اسكر افسالا شييداصا نم نرفلاك اب باعاأب نا | تنرع ك يلع انلئأ تريزتا نار نيالا لن ارردس نا ثءرع فلاي كلر و. رهلو ظوفحر د ةدازل نول م هج
 ةرشلل اص كلّسم موفر دق ناو اشنارافسالا ل نوجا ذلارييسيبلا سدقلا نم ىو امل لب ان يإ لّؤيس سام اجار
 زنايلار ر تمقا لع فلا لعلت < ثراو ار اكس لغل ءاسلا لوم مرع نم ىررابر ثمر امالا لريرك الر ىعشلاو
 نإ ىععلار |[ احر رابشالا تضراعل ارنا لالا لرصالا رر نطل ا ىلع ضلع (د قر سفملا روريشرلا |دجنر إذا قرا سلارعأ ثيلازو !زاررقلا اربد رقلا عم :رصلاىاروعلاو ىطونلا دلي ع يآ دن( ل27 ن لتس ارقي نور سفلا نفك ا رشربلا راغرالا] سفن م يشم أ يرمالر تدك ضععلرر طا[ للرسم الكحل اولا ملل عريسا ساخشلل ود سما ا نعم مدع نع ورام ظفنلا نم نيسايف هركول .احلا ن اب ىف علا نم الا درج اركي مم نينه ت اعنلتم نيزك دريس سلع نوبي
 77 رت ارا تتان ناب مقفل لما اما برالر زاك رئي اهسمالا ىف نان انرع [ينو اني ب سعال اور انالل لقت رثع نمر اضالا ضراعت هل ريلا دج املا اور ا لرصالا لبا ضج' لب لان ايام راها ايضراغل نرشول وال د داون ىو
 شب عرولط لل ٠١ الصم ن سسك اشي ار امس لال ةررصلا ليف قوق مسن لاك ةارفلا شرطل نا عم تما نا اننا (ذلسلا هيلع لانو فلا لبرطن نعر بت زاعم عي اع م اشيا ناّشرما ل لاشلا ناقيلاد هدركر ا عا يلق د تاركا انك ال اب لب
 لزغاورافسار هاشم | ىف( ا يلعرل مز د ص 5 مدارس نبا نا تلال ا رراسخس”س اال زرع اعسبالا لدم رم ىو
 ْل نار قبل نرماف كلو /مصاسلا ا داب ءاشلا ترام نب ان كرعل نيلفس انا ناكر لورد امش ضار اصرصم رو وعلا ىلع نع جبار لوقلا نبا ع ارلاو ”فلوزملا ف حبلا ةرلسد عي اشحل اد برغملا ةرلص الاانا ةرلس لمص(
 لولا حير ىلع بسلا نص اف لو الا ملوريلع يد ا لص ران ىلا سلعلا| كيدص تام تر امم الاي ير نابع ديل و كويل ا
 تامضراعنملا رد نيب نيد ا رسب اذنلا صنم اب يرصملا خا تدب ملط نيبطنلا تلح ارنا مرفتلا وا يترتلارا 2 لارا لانكا ارح يطمت ارم تضر اعلا امخالا ل بالا ناب لوقا١ ل اسلاو املا عن للاى فالضلاو لرالا ردنا رمادا بلد“ ضر م نازل ءرمف الخلا عقل نازوكرئام' بابا ف ئاكملا ف الخ ا توب يلع ريال هانلفسا ام لي رثسا ىلع وقتا[ شموع سرع ردا لص شدا لوس باىصا عشا لا فخ م اهب نم ىدردناإسداسل او ةواع اهكرن تلا لذ ىف اىصلا لك يور نم ارئار تاررع ةرضرن ارجاع ميلا للص زمر رمي نا نكي انما( حاشا اني ال ةناند ناز ل | لارج ناازي' لانا ءار راهسالا ترص ف“ ادقم نور السلا, ادن | ىل ساحلا نرل تجمل نيالا با
 ( ةنتالا.. فصلا لى ايلاوورزتلراعسسالا لصد وففلا تن ط اسد ا رافسالاب برس يسبب | سل لع سهل | لكن أم را
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 عسب جس - هل
 لاق أ 0: ' ىنيو ه ٠ ١و 3 هل

 0 م يبا ةفيذحول  ايربخا لاف لمحم
 مم ه .٠ 3 0 ةعل هم

 و ةرامطلا نس 0 صر ثنناد ب حم نوج اكان انيس عررود سافل اب طولخماراخنال او ( ئلاسلا هوفر نم 0

رطع دام اكرنع د لوقب ط سرنا ىلا ث يروا غباش اراص |: ذل عقل و :لمر اوم ا عرش انك كت راصلا 0
 :دث

 رلعت هوثار هرواد وم ااعسوت دلة رمارعر فساو ير
انلا ترب د ةيبرلا ل لعزل ةراصلا ثتانرا /للارلع

 نالحلاد رسال س

 بتل ان يصلك هارغلا لرطضوارإ نم نإ نم نفس كريت ان ربذ لصالار ثا مان اص الإسم عج :ردل ا تلشمالا

 امس | ىلا يب ازوتلا ثدص نم نلمس لكرتو نما لاروع الئ الع ىف ارئر بختسن انس لن الار نييغتلا رفح
 م ام ماشالار طلال دل السلا و ماهم ارب ىف ىرلع ا ارزباهيث مراعد ضاشلا منو |مصند ل ايلا لوطو فرصااو

 ١| م املا مسا

 لا نان اص كا زج لدنيا لان ع فوك ا اعد نابع كركوك
 هلو لبي ا نام, !ليبل ا قس“ دابطيررمأ لولد لوقل ناكل انس اي نبل نع نيكل نموا انيئدع كلان ايذخا ايلسر مشتل كلو
 .لوبتليماردد ليرم إل مب نعل وف هلع رمدعا نساك اهب درط هك و روعس نينا لاو سايع نيو نب لوقا”
 مل اص ىف لاقن الهم الر صوم رع واهلا صغار رع نسا كراولاو ىطترارلاو ملا هب حرص اككووعنم نب نعاس

 مي نكن

 بينما رص رراوصإ دادي لص لا ديرثب نب نترلا دبع نم لبان امش مالا نم للان انت صفح خيوط انش اندم انشد

 م ةرلصلا تنذر روم الا لاال كرار ورد ادب ل اوفس منا تم اه ا ظمرلا ون ور طشسأر لاوقر ملا ن ارتب اهصا ما

 كولدارب لافت علل 1 لاو ريبراشساو نيس ازب لاقف بلا لا هريبراشاو ليلا نعل رش لور ةردصلا 7 اره اربع ارث
 لاثالاض ميلا نع رشم نم صو الارل اننا اذ" اكدع نفسر ان نعرفلا نبعد دانت من ل ناضل را كرم ليتل
 امن الاث ديت انندص قولصلا تن رمالا لال ىلا سد واب ل اق مرلإ تسرغ نيب رم اراها ورحس نب الصأر زن نم رجلا لو

 ددسن لان ىىولاانن لاند اد ىلإ نبا ندع لش يد اربع نع ققورسمنم رم نير ربما: شمالا نع ل نخر نر
 اهل الاهزب ناومال !ملاال ىلا و نمل | ثءري رص ل اناناروعم نب! نعر هززاز/نترلا ردع نعل سبكار :.اس رع

 /ةرلصل ادت

 ةراصلا لش نصر بلل نسر بغل معارك و لا لبللا نم ىلا سمسا كولدل واصلا مم ارنا ب كمل ٌقارست لارض 0

 واس نإ شالا نمير أنبا نك انت[ هلا يع نب ريغ ني يريعلا ركزوا ارنا لررتنملا نمل ف كولا ودرع هذ
 ل اهنا ل اادؤطشم لا نعلاط سمسا نا ىرن نكد برم الصلع يدا ىلا دبع نلاكل نري زبن نتا وغ ننغ ::ر حو
 ليا نا سما كولرل ةرلصلا مث لاق م ةولصلا هرب تاي هرقل الكل سنار لاربع ل از: سن ولان نل ورا
 نم "ينص ىف قمر. اصرخ كالا نلف نمد هانئ اببسا هزي مايرحم نيج برش لع عج شئمرحارن كول لان: كرز:
 لعزل ماعلا نباد ةرمربافا نع هدضئراحلا ئراد ثمل ىربغلا رولان ايها فول زج او لانا ىركل نشل
 53 الد نا لارع لبا رحت نبا ىور ع اووعس لل !رل رف علم 0 ازا رس نمل شم 1 اهل رع ايار ار 7 رملا ضر

 لافلام اهم "كلم نر ىرربلا ننسلا نم! ل اع ىقمبملا صرخ ىكأم نركب نما لطم طرملا نمر نأ ثذرع لكاملس سم
 رم نبل يع امس د ارغسب لرعلا نارشب نيد نب لع ان ارلادر_س ملا لوفر ىعفاشملا لان سمن ورا قرلصلا نإ لصور
 نع اً اراسلا ف صن ل اهل شب كولد ل هر لا نع حبل ان كر نير يد | ردع نخر نب اان كافم نب ىلع نب نسما نشر اهنصلا

 ىبس ا نع ةريخم يدل اهدةناوع دا نروصنم نرريعس ام مي نيدصااننئنعلا لضفللا نب سابعلاروصشولا نان ررع نم زنزعلارع
 ناعما لا زارا لاف مسا كولرل اوت لق ل قو ان نعد شبل اهزم !ظافد لو صا ب اور سب لولو للنت لسأيع نيا نع

 ةررم لاوس ايعبا نع ىدراذكو صر سنع امطص ى انزل لاماعحا برخملا يرلص ليللا هدي لاء يلا نم ىلا واصل سا
 دروم ناصر موسع ريدا لسؤنبلا نعرع نبا يبا نع ملاس هاو رتْدْفند ناو اهفام' ناب جرو ندعنل اذذ ا نم قل نو قرب ىو
 الل ب دمار نإ اا هرم مللا يف ىلصن تلا ني م كولد سرج لانا ميازين لصد تامل لري ايو رثع لرعل الث

 رش |عيياطغللا نا قدي نس لكل اننا تورت معا كراصلإلاروعس ىل ثيرصْم ةزوملا ىف سلا هرفي تيوورد باو
 ل اكيوت ١ وركذ ازكا كر ار لايضلاو لئاقم داش ور انخا آل! لاقن لرق هلك اف ردا امال جيرتلاو تبصا ترا هي
 ا( ينس ابلارر ب ناقل ةرككن يلو قنا ىلا لل ارزرلابريطتشلا نا ناو نفك رمل لضاؤلا لارا قلتم نم ةلدنو

 ليلا نر ىلا رانا سمن لولد لفل اكس ايع يرشد اربع ناار رجا لان ن يصحلا نيورراو نع كلا اط رم ف هلع

 ' ار برغل ا لص ينو اسد تت ارن ىا هس 17 انرزلا حسم اهو حجارو وما لظو لبللا عرامتإ

 ' نيب لعورملا باب ىف ى فم ععل برغم ا ٌءرلض ادار دن كلا حس + عم اعطت ثا عسل | عم ابع ثار وعسم لب اري | ديب نع هع

 |[ دتالاشلا بورغرلع بوغملا ةرلص ملأ ىااضما سيو و نم لرئتلا ىف عد ىزلا نا هرارم هص
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 مقا

 0000000 تكد |
 سه 7 ٠ 3 ٠ 8 لا 52 340 م َ ازاازل هنلالا 00
 5 1 .٠ 5 8م يو هيغل

 سمن لارزإ لان“ سمسا كرر مل بله رسم | لص ينل نكرم نع يدوم : ب م ار اجل 4 0 هلر٠# هون © ١ قبر رثرلاراشالا نمي يله لا ةلإ
 ل زرع نب يقف نصر رز نرغار بلا درت رم لولد اهم ب نع فيش خايب نسا رالي

 للري اوم "ل ئض انها سنس برع نا هدإره اير درغ شما لولد ةي ادب اف ةرير/ امل ادرس ةبارر ل لأب لباد ىلع نمر
 لزفيدازك ى ثلث رثسدعاو لري ةدحارلا ةروسلاراةرعارلا بال الدرن هربد ف ازل د دعا بزر 0 د لرشملا يلا برهم نغ لفلا عرجر مد ىلانرزلا لادا غلا ءافاد لن 00 00 اطر زلا سابع لقا د نمو” يشل يام نم سم لادا ند سل ايو
 ىخبشسملداناذكاضوع اد ى تزن ار اياوم ”لثب نماضيلا ارب ن١ كلر ممدارمام انهي لتر هلال دا ري ادن ل تاز ثو

 تلك مار ب سكول ةرصا نعت ام بورن زسمأ لاو ورغم نم كلم ف ب ل لذ ما تكررت هل
 دريزلا نم زهتت هش كلرل ار بش نم ديكر ان كرار لطم ا لصرلا تككلادد ”طاللا ف ىلا د دزصد ا ياهو نقل
 تكنو ىملا لاورن تنل داما سب كولر ةراصلا ف لاعتدوقر تبافوا تلاز سما تاكو برغلا ناهس لد هازل
 م رتل ةراشا سن كرار نم |جراصل نعم لا تايآلا ىرعا هيلا هزب ل انرزلا ل انام اس توسل
 كقول ارب ل عن ذه وريد ىرارلاوادرام ينل د امور مقتمووعسم نبا ناو حم ١ ةرلص لارج | ن ارقد نم اضل ليلا نيف
 ظ ,مامكاوا لاكش له سس ببدزط تنذو برعملا مي اييلص ىز

 ملا مي للا ةظدملا لبا لاقت سانلا ل بجرب سير نر نجلا مي لعض فيولا لاق عل الشباب با للا
 الادب يب نع ىرعملا حيض عيرلا ازا (اطرعا ريك اما اب لد بج ادب سيل دوب ني ا لس نس لانو انرر

 لاو نمر تخدم حل مد اضرار معو ميل لستم لاب الك رعب نسا ناد كلا نب نسل
 ل اند" جاد ر ارجل اشم ريع و كرت رب ئانلإ ناك ايتن اد وما لس يب لاق ثا ل ابث نبا نع سان انتر لظنا
 لادا لاقو زب دعاس رعد لاق سلع ئكرمانلا باذزر خي مو هلع شلا لص ملا لور باحسا نش ليرد اج زا بطر, نزعل ضر باطلا نمره نعال د نير ممل بيب هرنع نلاكل اد لسنخبل يبا ىلا حر انكر للا لرمر
 أ ضار اداب ناك لول ار ,يلعرسلا لصرلا لوسسر نا تدلع رق اهيل |دعرضول ا دريل لاهم تامضول اننا ل تدرن ام وسلا رن تدر
 ن انمع نين ان لعرا كل نااانغلد دع ايوب /وضرلا ىارابو لسن قت عيري نا عرس ) ىدر رمال ايجار ناكر لم لان

 ضل زل اس لاق عبار نع دانعن نابإ نير اخ لستفم وجي نار هرماب مل ددر شرب عج | روف نعلم
 دا لصرتلا لوسر للملا نلف“ ل يلع سي" تكن ناد نم تلم ١نلالاقن يديدلا لس اد ةناوبا نادرا مب
 نن نهلئاز ادريس اقتل ؛لرفلو ب ان او ربح اول ا رومال ! نم سيب نكلو ىب لاذ تكميل مولا ىلإ حار نم مول ارب
 سبع و ساب لير شط نيف لرالا ىلا مرش ان ةولصل ١ تيم اذا انعم ىل هت ل فكو لل سيفك نمر نصت زففرب
 حاب لا نيرا طع نع يحس نبا نع نلاءا نيج ارا سنصل امد نيب دييعلا ىلإب ميا كيب رزفل د دامت لاق" للابن
 لشغل | رباىصا شعل لان ر انضم /ر طول اءرذ (اطوملا تبت |ىار يولصلا| نير ندمت شايع نب ا رذغ اسولت انك از
 نم اصر ناب | نير نير اربع نب لاسم نع ىرسزرلا انندص لان صنم نب كلا انش ١ ( طم ًاض وف راب مري, ميلا لا
 لإ قن هزي ةغاسم نب 1 لان سانلا بطخيب اظل ) نير عد :نم ا مر رسما لو مسيل د هيلع يس ا صر ١ لور باكا
 [لوسر نا تمل رؤ'د انصلا ,رنصولاورع لاذ تدم ا مم تضر ن ا ىلع تدرزامد ارزلا| تعم نوبسلا نم تدحر ني وملاريهااي
 نب بان بخا لاق ماعلا نيد ابح نرخ لنبي نس ةدحر لام هرم الاوج اد لسشلا كل اكرلن فلا رهاب ناكل ار هلع لص
 جيب. ١ لايت ئيدسماول مل ايل ناعم مث ايدعإ مب املا نوت رياك يمن لام سكنا ناك لاذ شمل او نع نع نعيم
 | ريش ترن اك ريكأ رم ارز لسد فيحصنر و رمعسم نجلا ىلا نوحي يا لد ال اهئرشلا شل هرعباط لالالا

 وطاب لمابع نبا نع درك نعوم با برع قرط نم د خسمئ د اور هاد ثيدحل ان ان فحم كرر حبال زك لأ هل
 اع نب اايرلاهف ارا قارولا لبا نهاسا"/ن ادرار ىلار ىرالا ناك سابع نببا نع سانا نعلهلر سابع نبا نم شسأ ريم
 ام لايق نماد ارا نى رم يرو لاول سماع مار نيبلا نم يسطر ا ورفعت اداشلا يذل لعل ردح ابجار "عجل مني لضحلا رن

 | مارثار هب
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 مما“ ٍ

 .ايهتاةدعبجلا مول لسغلاج اب كتيليعلاو بحل اكول, امكغلا ع
 المانع نلسلا ن "فل اف نع برجر ىلع :ةدبإ الغل العلا نذ ارسم عرش نه يلم ل ىرونلا لان لا ناار ل

رب بس ذر كلا ار يرصبل | نم انثى اطألاو كعر كلا نخر زرملا نإ كدرسا للا ا لام د
 . اههند فلكاد فدسلا ني يول ا

 يار ثيداالا٠ رمال يام قارب اهداد كلب بز نمر رمل ومر ىف يلا لثبجار يلتسئس 2 لا راسمالا
 "هه نينار للرب د (؟نم ىف لسفر قر لضلا كدر بليز يرع لغو ىلا لعرلا ثيدع اهم ةيكم ثمواماب روج

 ليم ارم, صور دمام ملعب نايف ثا كارلا هدد (!دننص ةريرسمل يدع نمرلس ا در ل رخال نادرلا ىف انام

 لال ان لا 0 ام فحل /دلاض وف نم مطيري ؛لصرل رق امد ورمز الو ل تامل ايجار ناكر درعل او لل

 را شم طعام |اريو دعم مري يلع ارل ليسمع ثور لصرف اهزهر بحار سلا له لملو ميل درر نسل ىف نض ثمر

 برزلال“ لوم اهلا هيرمالا لق درارلا ثيداعالا نعارن اهاو اراجلا نم بئر لم او لضخا ناكل هريرقتن ال بجارب سل

 |[رعللا امك |لئ بجار كذرص اصل را لقيا ركمفت كان كا سلك بيحار مسير سدا صر وقد ثيواع الا نب ادت

 لال هيطسلا رسل لس ارم نبا نع عفان اننا كلا انربخا بجلا مرل لاتنعالا با اهلا قر لال لفل اب لوف هل

ل ا كررت ريعس ىلا نضراسيل نير الع نربي خرم نا رهغص انشر كل انربخا لشغيلف ما لدعا لارا ظ
 ريائردلا لسنا( ل سس ن

ابسلا نبا نع ىرهزللا انيص للا انزرض الش لك بحار نجلا مرا لع لانو 1
 رشرل ا لاثأمقيليرسا قصرنا لوس ثلا ن

 را كا ازرجا لاول كيلو م سين اوريلراف بيل هرنع ناكنسر رات ان نيلسمل دبع لان الجح مران نيل ظ
 دعم املا مدببال ناكر كنب انا علان يفر تا كلا ازا :باذكلا لضكر تكل كل بج ار"ومت| مو, ل لاذ برس ى ا نع اقم

س | قمر | لور باعس] ند زلعر نا هربا نعل ادع نبملاس نبع كرما فر بخا كام ارنا لف الا
 رس لمد بيبر

 نلا اهب تدرام ر ارا تعم لرسلا نس تيلقلا لصرلا ىل ان هرب "ع اسم ب |لاننن سال ا كنب ب اللا يرتد جما مرإ

 ل م لان لس يرمي ناكر يدا لصد لوسي ننا تدمع رد اريام وهضولا درع لاذ ثلا كلت ار
 لسنا

 بلاس زرع كلا نب سلا نك ىكاقرلا يذيب نع عدم نب عيمرلا نر ادب ىل اذ“ نشكر 7 قو بجارل سي وز مو

لص ري لسعا نسر ته اهيذ "وب امد اصرف ن' لا ذا ماكر طعس | لص ىنلاىلا ذر املك
 نبدي رج ارب لاقل صنا 

ايك | نمل ضل و نومك | مدل لضعملا نع لاس لانكا مبابا نعداحنخ ام نب ننابا ١
 تلشأ نا لان يئريعلا ىف لش اردن 

 نيس نك يف لان لس رق !لا دار نيل ريع زد | لصرطما لوسر لق مار تان ليطع سين تكن ناو نفأأ 2
 ا

 ١

 م

 كيك

 الصلات يرق اوان ىل اهلل وو يع سيب كرت نمو ني ارؤفردسا نمل نات راو هساو اوت لوقكوم اند رج ولاروهالا ا
 نر الماك لاق ل سم ا هرلا نإ نا م ايبا تيار رق داما ساب لل, سلع نمد ساب ورش نفر لا نشأ ا
 "مؤشر صوب اهرذ عم اىلا ةلصلا ترند سابع نريد ادب نع ًاسولعا نان” حراير ىلإ نئراطع نع حيرت زنا هرغ عنا /

 نان كاان مام نيرو تنم نع نين ين ملم زرار لا اضم رب مول لا لاو سنا باص نعل لا ْ
 دعب ممر مم | نبل لاق ربان يرده نوح ىرونلا ن ايفس انادي لانا مل لشتخللو نخفل صن لسا ني
 الان اكت لاف حشا نع رع نعدبعس نب ىيازرجا ماما نب دابع "خاف ان هذا مل لش نعو جاوا عر
 باركر اطرملا نب اولال القنا و ١ الرما ىف | ممارس ارام/ لال ن لم اب ب الا ناوي اوامر يضنا لاو

 ملا ثيداعالا نوكر بو سابقلاب نرملعت انا مك نلا نول فل ٌثرحل »لل اب هذ كين نيرصعلا ابا نم نال رلفل جي
 نرتب شيل ع ندب اومن م ىلع دريل نيبتكلا هر رمعلامازب |لعدر لظلم ىغف ثيرحل | نع عارم مو فكر شب لا
 هدرد لات رتم؛١اشلا باكا اب نيد لا باول الا ىللسم ىف ابو كل د" ني ىنشم ايف تنطر عر قو ماعلا تيطخنا ضنك نمو
 اك انا ريزب ب اوصل او فييحتتومد ىلا يزين احمى ان لاريعس ع اطرلا نئثلا ثيدر نسم قنا لع نوما
 ررصبلا رع ربلا اثرا ابا نير يي ريب زن نم طسلثم ىف ظفاحلا ل ان" كلا نب او نسما نع ىورب ىلا ن 7 ل
 ررئلاربع لب منع كوري اع نبين د ىرعبلا نسر قولك ا ىلا ر سيف مذكر لاي نع سلا ريا نكد رب !:لا طال

 ةيرر ىف اا باب ف ىلا لاذ ىءانرلارب زل نك كور ايم عيبورلا محرق لاف رم | حيرت نب عيسرلاو( لانا ىلار

 ابك لا نك كر الادب كشر ىف هرل ارم / نم دقاول دش كريز رم ار اغلا دي ريد اثر اخ 1 نم ريع | ىيصونلا

 اك انرلابزبد ىرافل يزيد كلا نبا نع كو يورد قساثرلا نبا نري زيود سابع نبا كرب مس اًيرلاديزبو ثيداعا
 شمل نع نسال زب نع كمل نال بم اما نإ م سشسس نم < شسص رص ام نا هاو ثيدك ١ ثدن' و | ور نمل لع لع امس ال

 ةاررورصا ل طعم | سمقنا ار" لسمف ا نر يطل اع بكت يمال امين وبل ل مدي اضل نم لاو ميرا رد | فضول نع كلا نب
 مجابنإا»ادرو طنا عنا نم الص فر دعا [لكر يعد ئافرلارب زي يئو نسبا لاقي وذل عج نم انلاص ىلا ىلع سلا نع الار ازلا

 راثالا حرس نم كامل اك امطلا ظذ احلا لاثوم ١ جام نبا نم شم دانس اطسوال | ىف سرع نم لارطلااررو للا نع صْصرْل

 (يالا :وغصلا ىلع ف يدار نسل نكت انرلارب ني نع عيد نب عيبرلاانم لاقي طعحلا بوف اننا ان قرم لكبار ان
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 تتسلل
 لغلاف هلهارب| نع د امحنع ,ةفيذحول نر اخا لاق ليم

 تلستغان الاف معلا ول
 لعل !رم# | نع و ترفل د اس "ونا اوف نع متي امرسلا لصد لوم لام لانا نيد ( ماسلا ريما نم علا رز

 كك لن لا دب ذر نع يتلا نل اهعسر عع نم عم رمال اثر عجملا نيو انس ىاذ اك ادخبلاردل ام نيم 1( ن
 جام الار ىلع از رلا زر يصار نبك انلات اضم هناك, اطرملا يف ١ نا انسب تس 2

 ١" نب نااسفلا نع لم ان اهلا حرص شف نار يملا نع القلب قلحسل | نب السم ل د ما ديمس يرن ب
 للم نى خل اشملا نع نو ارث ب نم ا لى رلا لفل روز حس عيرلا ١١ تل ملا 1 201 اهرلادبصس است ذيل ل

 مب علاصا:دضوم يئدملا نبا ل اف مب سالو يف ددمصا لاقر مذ رف عملا دال م دصا كس ليال اكد يللا لا لاو را
 الرسل اد حجب لب عم رلا ل علا يحق“ نع ري أملا ئس نول اضل لاند ' م راتاد اند مح لاه اكرقلا

 نب عيبرلا غل رفل انملا لاند اسبر رس امبم ةرصار لصرلا لن رحل الاصخ عمرا ن ن لسا اوبريت ا ل ١ لك“ 0
 لاس قرارلا ناع لام ح اص لصر ب ساب الرمس ا لان" بيزرتلا نم ؟ايثم لدرعا عمافن دال ل ل فس آلا علم م عبص
 كاع الوم نبا لانو اص صر ف ا ل٠ لانار نر رص حر امض يبس دع ررزلا لاقد هرطيل مل ناكل برب سل ان نص نيم
 رم أذ نصو رنا ىفاوفا هزئو عاب سابا لجلال ذو تايب اوربا و هب ساب ال ناوج راد ادج ارم اًنرعدلرا مد "تهمس |
 ارراران ثدك ذه انه ىلا صوتا تاضضايرلاب لاختشالار وامل ءرثك نم ثلا هيف ليد ادطق نسم نع لاس ال شرع ن
 اكيرلاوب زر اما ر رم ا لب او ىريزنلا لامر نموكو ل [ امام نوصل اكرارلا لري بيس يرد | رد اصلا بمْرَمْلا قال
 الشم ىرعاب ساب ال ذ ارجر ااكرع بالا سابع ى ا نب نايا نير جرب بمس نب لاذ "يؤم نى رزلا لان سن فلس أ
 نبا لاقد ناب نيريثزمم نمحم نبا نصر صنم نإ نك لاند اول اصالجر ناك اند لم دك ل ادبج نلاكد بِسْم نم
 نبا لانأ» ندمت صر ىكت دس اص صر وبار ىلا نم رجالا لامار شل دع يبل اص لص ليش نبا نع هل
 دلصلسر تلد ظفسال د م/ن كب اسلا لائد لع تاَوَملا باور لرب ساب ال ناارترار مريع للا نع ل اص ٌبسد اصا ل ىرع
 مطلب لقت ناك ند ةداحلاب الش ثمر ىلا انت ني فعن كل لل اب ني اهبلا نرسل ا رايعرابج ءك اك ل ابح لب لاند ص الص
 نسل ارب شى ملك او ب (لكلا رصد ومب اذهل حا بججتلا يع الا ذع ةيباورلا لكم رمي ا لصيونلا نع ىلا نزيبب نس
 . 16 ضاتلا نصل احرف ىف نكن الفم انرنع نالتخالاد نام ا ثداعالا مدبب لب لعن ا لك ىل ىرمع اورو رك
 دخن الا لاه دل او لو مام مدحت ليقع ذل اكس ار مخل ملا زاب نخل مار رجل !نوملا ميل لون كح
 نان“ عنان زا كازا ريا ل' دمعي نا للسمينات نبا نا تا, ندم كلا اخ |يريعلا مدي لاس الا باطلا
 ارم عارس معرف يعم لا لوك سر بدارل سيلو ندريعلا مر لشلار يل ان دري ا لب يعلا مري شنق ناك رع

 غلا نب ذل اس ريك نسا ركدامج ع ى باص نين اب؛نيريح نر نمالرطمم كم خر دو < لص ارملا ىف صارو زل ضر رف" ل
 ازكى سا نمليع مار ال كاز ليله بلل تك بن ار نكت لتغن الا ريحلا ف لضلاو ماجلان غلا وبلا مي
 هاممو ترك !"ةيحارل رخال نمل نك ىل لاذ” شيل "نعمل ىلا حار نلث منيع رم | لصنع ا لاسر لفل ملا ل تلقت ( لت
 | روب الصامت اما ذا درس ار قاد" ل ارث اك ب ردا ار ب امك -اللرمالا ن ركتدت لب برجولل نرحألرمادالا عيت نا ميار
 | بوتزلا (رم' لاس از ٌكئبأملا ىدلانان لا يلح اص الل ب معسل ومب !لسع ل ارك” مازل الار برجرلل بايك -ًالار برذلل
 اوان دعاوي (ناد .دئسمرا قتالطص ال! قعملاب ب نوب | لسع نارعل نبت ملا الع منا بار ثمل ببحر م نس سل الار
 رق“ ملا ثا حي الو نم ىلع كا اركاشلا بج اول ار نار فسم ا د برر ملل لاش ماع نيالا نال ىف نح او ضأ.”مرقلا نجا اف
 الالف كر كارضلا ل تالا لمس ىف ن ١ كرب ماريا د ]ميلر درالا ٌةالصلا صح | اننى اىترلرث لاك ص االلم الا ن /

 ماقملا بسك ئرثر عارم تال اصرل لبب رجول | عر اشلا نمور درما لك مرن ال نا ىلع راهئشسال اذا امن نام ني
 ريب اشار عيل | لغو امّسسالا نإ نم حيا ثم لاق ام اسرحنو سائل الار ءاعرل اها يريخل نرحير قا ءاضنلا عاب لل نورت ان
 ماريا, اس ارلاو تنرع اك بوس رع ارتالا نان ايدي ليكى نيل مان ا زم اج نار اي ركن الس اب نبا ةرلس
 | ومو صاب الا د بارسال نم لير عال نب "نول اهب ساب الد لان ب سافل اسمن الا ىل لقيا مد نسا رهن م نم لرخ

 أم هتان تمش نا, ئرطان مخ نا يناثلا مي الاربع ل سابع نبا لامن هاند از مب للاب الام اهو كلهرعو راشمألا
 والا يالا لرمال ا ناب ريف حرض الّرملا نيلعت نم ثم ىلءى كلل للشاافل اقل د ىرقبلا وا رررضعلا ىلا لسد تس ناد
 'ايلاوع شرم لي ماصرلا لاقد ب ذاب ايوب وعام يد صايالل ماسلا لد با
 الا جار ريش نري وثاكاب لاعب لربا نع لايعلار نك !كسص لاي لن لش رو عس بديعس كدر رفد ان هللا نما لا
 .راصاوت ندر ىل لري فاسارثا سل نب :ةرفطط ناري لان“ ذل ايام, الرق لس «مماروم ا ميلا تفل نا ربت ارو باني ال
 يالا 1 |ميراث آلا ىلا و ازعر عم ابل | نم !.كنم يار هم
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 حصا ضعلا ليز

 سمو نري نا يح كل نعت موب نيس ؟19ر نم عل. اريل ىف لاف“ ”بجاولارن يملا رمرلا نم ى الا نست يف" عل

 فون ما قايل ملا ناري نلا بحس مسالا اع ا نم وب |نإل لمعت لكر ئدلع نالت لاب ارث نلض سيل و [ط
 الاقرار ل عى بادب مدي سول اقناع اولا نادرا قا ف زجل مول لشغل لت
 نمد كما حبلا مويًاشون ند لان ميلا صولا نع (ىرع ناو رازبا حرا رول كدر اذا لك
 نالت اب (دذ اهدار كراج او مدر اخبا اهنعو او راكد تلاد سايعنبا نع ىورمليد امن" يدع ا ماكر ربو لضفاريأ
 (ّضعال اباورماد ممل "كلر ريح ىزاس ناين“ ل سلا سر رجلا وريث نوترعلو نرصلا نوبل اوئ اكو مينا لايع الا
 ىو اجر ريد فسول ْن و فيصل ا لزتر بو صا مسرب اب لل (ر كر نرصلاع وبل بع (مريرشلو هريكو أى ار ارب سمن ار
 كرولا ةئادبل او نادل بحاصو!ذعايف كلام نع ىلإ طفل اورزسملا نبا داكحو سرملا ليا نع بوجولال قارنا تر كلم
 نيالا حيل اذ لكارص حان نم ةياررل | ىف عوير لوث مرحبا نم ةلسم قابيرتخأ فدخل يلو جب“ بوعولا نم
 "نم :دفئاط نش يرصبلا نحل نك كب رجول و جسر بلى زن ىاررخ هعاس اظن ليا الا برجرلابرصا لفل ط ناز حسنا
 ماب كلو ل اسلا ضعل عم رجا بحاص ني بجاد ريش اكوونل د مان مانام شعل نحو كلم
 ظ ايم اندم انسب باطخملا نيرعنلا ةربرببىلا ثدع نم سو ع نبا كيرعنم مس راجل اورام لات كرن نا د ل رق هل
 عانت لكس ثلاث هين و اس درع واو انن مز يلعر تن | لسونلا باعصا م نمادالا رجالا نم العر لشد بلا م
 انرماب ناك منهي ءريد ا لسيد لور نا تدلع رئد ايلا دور لاو لاهم تاضدل نادرا ميد الا تعم قرا لا
 قس الا ورب نعني الن مكن ىف ةررر بادر باد سابع نبا يدعم قرط نر ص اتارعب قرارا لاق كراك! اقناع

 مرار ناار ابسيل لا لصرسا لوس نا! تدر ذر انف دوضولا ئختكاو لسع م ناين نا اهدعاا لسا بوتر
 نع نبع ررعا ن اكاكدلا لسغلا نا وم يلد كلا نما سخلاب هربا ملصريعر ا لست لوما تيت ايار طور(
 22 اجا ورو فورصللا ريس رششلا لامر يوكن م رمش اورد لرابم نب لإ اء رلحا كاكا امار بويرلا فا
 رطاوسا لرسر باوص نحر ذب سطح ثلا دا درم رعت طر نسكن كل الدو كادر

 مار دو ضرلاوب ضرفلا كا ثيل اري ف مهيار سل ا لسير سل السر نسم لان 1 مج عسل عع ب ماريا ترف اكسل ناكل يي متيم لوب اكورد لشن بوو نال ا

 نالفوالابباو ناكل وفل اكتم يا بانك فرب ماهالا باو افلا قبس زو دعا لير ذالك لا تنب
 نول زر شارل اهلك لسير ينسي ميريل دا فس ىلا لان ايد ال ارافلخلا نب ن امير نا ا لتس لن رع ءرعاي طووول” | سرق ناعم ننام عرلا كلذ ناخد دم زب واول راو ل: أ بم
 إل او نارشم ارلا نايف ) نارو هرب م الط تاياررلا ند ذي درع ركبابا ىدعب سارت 00 أ 11
 ددلاسإلا ىلىتثاشلا ل اترئداكرابلا حث نم لئنسم د لس اق“ تسل هرمز ادم رن 3 1 م هي

 ءاضاو لسغلاب الا تعمل ند صل ةرامزلا يرجي الف ب جاو اميل الا نيم ب هي راس
 نكرم هن لتتم يلا علان 0 1م م مم

 * 6, ةييضملا د : : : حنايا * ا هوو نارا

 00 00 انارلارب باوند 00
 0 200 نا
 رمل الا ررلغ لري كرابصسلاو روم اب رسما مزيل الصلات أل م | لو ل كا ل ا
 , 122 0 لوي يا قل فصلا لع رلارو ليلالتي نا ندري ازلاكم و مدعر تما سرت ١ لوس مسا شبام كاملا 0
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 ياو اطل فر رخنا ألا لاقل رين هلأ

 صيفا م اس د نبط قريخارلا ءاد رطبا ساو رعا بيتو لسنا ني نبأ ناد لانس وبحب | نيترلاربعمىلاو ناب ل

 مه

 ,يثه ارب | تيار لاق دامحان” كب
 لسا هءاباررف مهؤو كر رم ارع ال او تدسلا للم ١ لراسنلار وزب تراك الا( ضدوم م ير

 ب لوتس ار رمق رب رجل قوسلا خر يرمي ورع لا نجل للوكيل يو ا طلاع وسل
 و رسما ءولضفلاو شريف نم اهلا بيازلا نورك نتا مر
 ةرلا لل رفيع لهدف عوج مدي باقرلا ثكنات رسال د اي الر نال ورم نيزمعلا ورك لع "دجال نصرثم صخر سا سا اد اف يس ب لالع لأب اكو لال“ 2 ان ل ا لول نيالار نع عيب عسل عم يرد دارا لاند ب الل سول نا نر اشعاع
 اذكو مارحو مد لت طخ لام لك نال للزو ادرج الد ايزل انيال ن رمادي | 5 617 يس وزع باوجمالاينرعل اناا دب لانا الر راو وم يي
 وعش ليلو سن لتتم اررذل/للاو ةولشناراف لا اذار بعسل مدقم مل كارتر بترطسلاد اازبا
 ظ398-535 هم ملا ل اعتر سد اددعا ميما ترش مل اسبح ذا يل ماب سانلا بار لنكن يم ليريلعر يما لس | لور ل ان لاذ ىنبكب الا ليد امم نع ىريزلالدب ' 4 يبد امل سرا

 ظ آ

 نيم هلم لر امو ثي داع بابلا كج ادام حراص نب نل ابا نحر نئر لمني اد اطر ف ل 7 هاند
 تؤلم سلو رد ١ لصرم الرين ناكل اكل لابع نبا نع نارول نب نرمهش نم منان اجب انن سام نبا ةرابج اطادعمصا نب
 هرج نع رسب دكافلا نب تقف نب نيل دبع نع خا زعصول ان اهني فسر اننى 1( برر اند اك الا[ ورطغ از
 لب ارمايركأفلاناكو ذو مو يدرج ميا درطغلا اول سناك ريع ما رتل لوسدانا بم ل تناك ددعس رو
 اوبر رازربلا هاوردرعس نيك ال اد سابع نبا ثيدعنم رجا نبا واو رصين م اللص يداك لاق صامايالا هرب ىف غلا
 هراسار عب ار لا ثءرع نرازلاةاررد ن انيعض اما دانساو افلا ثيرصندنسلا ت اد اير رضا برس اريعر عل ا ناو

 ةراجئلاثرب سابال ىدنع مدءانسا ل والا تسرح ا نحن نارا بصن نم ؟اعم ىالصغمركلا ثرح اور كدر معا اضل نيون
 لعرب ئاموللاقد ذم كبعم فو قودصر ين انع نعم لاذ بيزينلا نم كم عر زع كريب رجلا نم ةهترمال ا لمن
 لائرم تلم رس ا ء اسم مول ةرايجورلك نإ ىئيانرلب لبا مانع اكرر م ان نب ملمس ل انو سيسانب م املا لسد (لرع ىري

 وب الانيا( فو صا انفع د كيدي يلف رابح مجتسا ل1 نام ل اذ داو لاك راسب نري
 نب لاكدردقد بين م !لمص يايزاكلا ب عصا.” قل نعالا ث دجالر لكي نب نغلنل ١ ىلع عطس  نعنا نم سيئر هين لو
 زين مالكم قانناكا لان نك هرتعض نا ورم متمكن ب خاج امار لئامتءقل هن رك بيرالم بي ذبسلا لوب اك قرابجن ئرلك
 نع ةقلاما ىلا كمشريادث عاريا يواعمول رعاك ناطر نب نرمي نع ىور منع نب اجت تااونملا ىف احن لاقت لف
 ىهشل| نع لايعلا زك مالايطم ىلار ىلعرلاع نيا دسم نبا ىررر يف ف لن د حلف تاما يف هركد د هيف راكستمل ناد" كانا
 مم | ٍنيريعلا ف كرلسخل ما وذ غنت ارق وتل يريي رس | ىلص عدلا كيب ار سلك ل ان ايررعش لإ ل اع ليرد اير نع
 انستا لاق قيرل انرمخا مث الا بانل م اذن ىف ىث شلل لانو عاطف يد اين لو أو ضايع نع ثسركل ا ذب ىف عجل لاي
 قاساارجال او علا انرمتلصملا ا ورمل نر لشعفلا مري لّسقل ن اه رع نريد اربع نك عي ان نع كلام اير للاي ىقفاَشلا
 عيررلااررجا مري ادارااذاد رع مدد عب مو ربجلا مري لستتب ناك اهله نل هيب نري نزح ل ان نب ماب ارا لا
 عير |رضاعلا مري سل نا اكرن اعدك نب دهس نع راسم سري ىلا نمد زي فر جلا للاخ يام زرنا ى ايفا ينال
 نيريعلا موي سمنان ا اللا لاتربزرلا نب قرم نع قرار نير نب حاصازرجتا لام مب اربو يرسخ لاذ نشا شلاايرجخا لا
 ىف“ اشلا لان“ ةخسم نيريعلا لل ضلا ل اننا بيبملا نبا نع كسلا نح:ءزتلا ارنا ىلا زن تن اثلاائر ا لاف عبر اانا
 رسل | لس نسا منال ن / اص مرت وفرت او فرار ئاظل ار نتمأ نا سر يعل ىل لشلا نا | ةدرعريعس بم "
 نرمع ارداف نبا نم باسلا نب بلطملا فرمتا لاف مارب اًررخا لاماىتثاشم ارشد لاك" خصر ايما ميسي ل
 مارب يطب عولالا نيارئاد ثا خان نع كلاب لرط نمر عنا او دعا لصملا ىل[ارئ[ث اريعدأ مل نخل ناك ا بسلا
 رن صاف ظناك لاذ هرلع دكر نيم ارب يثاشلا خد اضل ا هرئسم نه الالم ىف ىعث اننا وارسم ىلا نري زي نا

 نيالا ةنورملا نحال ىلددها قناشلا لع تكد فيعضو مو ىلا نير نب مبيلمإ هيو رتل نر اع كيس دع لف ماكل
 لاف نم صلال عرين لضؤلارطغلا مدل لاتغالا نا بيلا نياردس فرب لام باه! نع زينب لو نع بم
 . نراعي نعيد نرسم نب لذ در عزل نب هدرعو بلاطاملا ني وكشد صايع باور سابع نعرلشلا رن اير نشب دن

 نائررروت ا” نع ناحا نبا نبط نوير صر ورع نبا نع عن ندا هاوررغتنبا نر يتئاشلا ءاور لع نع ثوثرم ا نئسابلا لو
 |صا وبشر صريملا ىف ل اسغالا احا الراو لان سلا نا لانو ربل للسمع ا ءاربؤلا نب قرع

 طبر اثآلا لاو |ءرعو عمات ١ نم "كلم فور از د
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 أ 1 نفث 1 لس 4 دانت يعلا فا مرخي ف كملستغا! ذا لم لا لش غيانأو سرج ىلا هجم

 نعم * ٠“ 5 5 ء مه 64 8

 .رسحف ن ا عاكالاثو 6٠ أيا ايلا عي سل ف اس نس لمعلا ىف ىلا: انكوق لاو | 10 - نك 4

 بولا دع احلا نيران ريفو هفيعص نيديعلا لسماع زم ارريلا ىف اقوا نم ؟لم يف اكو شما لاق للا جرن هل
 ىيرو الث رملا مولر صنى ازهار يشم ارا رست ارث ال ضمنا بايلا ىف يلو يلوفسم  ميعلا مري لسع نا ىلع ب لرش
 نئومانسلاه زب تايثال علت واهس اننا بجاربإ كلو سبل ل ار ديعلا مديد نع ميل د ةعجلا مو لشفل نا لسير ل لصرطا لوسر ايما لاذ[ راسا يله ىلع نع (نرلا و مالا لوص او غن يدير عجم انما بكف تثو كلو ىلع ليما
 زا امعم تنم ا ايس ديت كمادة حجج ثديح نم عرررجلا نكن اهناكتش تناكن او اور اورغ ام دارا ىلع ثيم اال
 طلو ل اكو سلا هيداماادا اكرد العث بالاريعلا نءراص ع الواامل رشد يعلا مول لسع ن اريل زيدل نكد عا لق مل و بامتسالا ا ارك باين رابح لاط نم ىلك فكل لكل ثلا نم عارم 7 اه شلا اريل ىسرث ةرعاقلاو بر بابل اف ةدراولا

 ررقلا يبن نم ل نفك | ل اررلب اسر شعل ف ىرزلألا  ضافلا حرر تريزا بمدن ىلا لسنا لا انما ىتتكى رو لوك
 نر كلود نرلا وررسم مور يلع مد الص ىلا د اعا مع عراب نمر | عيطوم ل لاكو صان الا ريت ف رعشل | ل مذكر
 لدحر فروصلا ىوارلا كلر يثو ااا عررذرملا كا ىلا نيل اًملاو راهصلا سيف ىررا ردد ضملا نكس لب نسا ىلا فرعا
 اوما ىف ن 11 اكرنخ ارب وصلا اكو ارز ترف اييرعازك سلا ني يد واننا لوث نال حا عيرشسلا ف لسا
 لئلا يسيلع سدا لصد !لوسر نااهنعسلا ىدرعسلاع نم ل ةدجلا لسع ن انسان اكل ادن امريما نبيل لاث نك 00000 الم د لانا نت ل ان”:ةلو الاب يرجو كِل مرام ١ لامرلوتر يلم يلا يحس كولي تاريكرتلا ب تدررد ا و لولا مدام لا سريال نريعلا لشمع رت بم | لسسد مم سلا لل ئرارصالاثالاد ناموا ةرماكا لا تك ناد لوف ؛ « رو ىف نحو راك بت يدان تضر نسلا لصسم عيب" ثردعام ال ماذا ريد ضد اندشع جى ناهس نم يرانا انصحل |هطعل رقي ورط ثم . ىلل اير يد ال رس [لكل ار رعب | مل ئالو تمر كر م اهنا انا بابلاغ كلذ ى ةدايمأ | ل اسير ضع لاث  اًملابو اشباح“ نربكر انك لدالاد بامسال ادن انعسمالا ومد اوما ل لاا زي / ل شمما ريف لرق كس اال لا لاو نم هرب ب يبطل ب نر عش نإ مدي لاند ماس اد نارعلا لب ان ع ابحر ةئيدملار الئ نع بحي اطملا حرم نم اذللص ىف ل رز لاك مالا باتكوسنودملا فاين شلار كلا لق ود صا بحل ايزل الن السد ان كلا ريرص باّثلا حمل بطلا سر لايسسالا د لاتنغالا ا جرؤينلا لب طم عريواريط با باين نا سدد اهيتس مم د لسد لن نا بسن | فسول ربا لاما اممم اسس ادبعلا ف بحس علا بلا نم لكم ل لان" فصول رلا ل ان يو ”فيطافلا لرد بكر سو ل ريعلا مول لصعلا طرا لربك لان ملا هكر نع مل ئ”بجاول سيدو نسال زيبا شيفا او لوف لس ٠ /ىن الا د
 (؟أنيلع اللام فلا ر ومالا نع ن /نحلع ل بجاوب بلى عدل / لانان اى ثمل« ندا شلا دن بور اهبالكدرإم دنلظذم هال داحاب كا تعلا ١ ف نحو رث لك ئال و مرايا و رن اجلا فك سبل جذل سريعلا ىولاكا نو زج اضم ا تمل < | بريعلا ءولصل بضم ا لاى | منعم مرمر اولا ىلإ و ارو ماجا نم لكم ف هكر نس 1١مل مايالاكا همر" سن > عم الا تحلم مهلا التل اب هس ورب لّسضصلا و كءاو ألزم ا ف هدد هلديلع نصا عرج الكرك نع هتساروالا ندا هم (ز20ا فصلا لع كل او رب بارع فر ياوزرلا نئسزم نائف انسروفلا نمل ق دعا سيشكل لم ل ان تاممتسا رب اسرعو سم ا ىلع سلا ل 37 اخو امر اس اجياد هي تال الل تلو سس مر اهلا رايس 10 تلثن ان نحب | ىف راج نمديعل باب نابض يا نمر للم » لصالا ل انسح رثعب | موب لستار يح سد بكس دورا اهرن ليتر ءذسلا لقرعت مارعالاو”رعو ديلا ردد لسنا موريس لرسم الد نر بادر ل 9 نا ل 552 نين# لق 5 3 ًّ 0: تباريلا قر دما اطلبوا /لاعترس اءاشن دلة يزين ا تجد تأشوت ناد مب ١ لمس دلو ا يشار نيمو | ماالاد رعد | صلإ رسب كارب بت د مالا نا لدم ىل تن اسلا لاند معا ”حرلا مل لس | برجرك جري الد انمحمأرا لان نيدجحلا ل ل كلاب لازر م اهلا نبا لاق م ورمل نم اهم فإما ساب المل رق لح 1 امر امنا رر عج اير ىلا بسد 4 ازادابرر نرحل ل اياد فسر ىف | لرتود لاك ةياررلإرباطوب يش وكب ةراصلل لس 0 وكر صا عبس تم مل | فر فس( نك بطلا ىلو ارو ىلا هلا ةيملا حرس لرد نت ”ءرلا لشكل لصالا فر لورق نمار ا سجس لالا (سدعألا هدب نا انه شب متل بسوو ل اسما ل كك تب ب انعرئادزلا ثان ر اا در لور! مبا يا تورو مدرع كازا جديفيردؤام بولا ديف ءرواظ تيدا نان[ ا نن تاق ادد سم لاق نحب. يرشسىع لازما ار ةييزخ نبارك د دادولا هارد مابك ا نمد تيما لشعر عب ا مي د ياما ند برا
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 انك" نا !'لطسلا وبر ترحل يقر :نارإ | بعاص لرث لير يدقلا نال تمص اال اي يي ل ا يعز يب نم هم ل حا لاه | هتلاسسلا يقمع نه تر
 هلا نيو نيد يعلا مدل, لسلام ١ قس نل اكذب يباىور اءاءار بابك الاوبر لس م عرعلا] 7 نأ لله ساي ذل برذلا مال لذ سيد مس طرا لصد اولا نرد ئئس ١) با لا تب بدلا ل رلى رطط توثلا برتولابد برشا مالا دما نا ىلش لو ناد ثمدحلا يلف نك در اددبا انامل ١ يمال هاني لا لسلوك بايتسار ير زم لدا د يسوالا سرس 21 00
 ”زلان انح الار نع يورمملا ل اسشعالا ضو مارشال صا رار 0 9 ا بلا عرش ووفد للاب ميسسنشيل سمسم لالإ الكاظم ثو فاشم ىلإ "لان لالا مال نةيطارل| ملمس ال لع :عئارف لشن اولا ال درجت د ميس | قلص نار نام بجلال ران اءغادهريعد دونما از ناذيعضتطذلا مدرع يدر مدي لس ناك سأل
 (ارازاررعلا كيلا د تلك را يتسلل عع نمل غلب ارث ىبعلاو لاذ ارنا نا نمل ([1ةاررولا ةليللر لو مما ءيسشمل تر يللا و ثدرملا لسع نمر مويا عسل ا لص ىكم ١ مسد لخالد هيدر تزد د مع الريل
 0 84و ىف عقلا لان سال مملسمالا لمس غلا ار يوت لانا هوئارازلو مرباط [للسالار يدم هراص موري
 ل اعالا»دن رك مه /راص ٌوفلا بتكو 71 درو مارال لس ادملا علال ١ ويب ا( 87 عض را ف الدان ْ ناديا كاردا كرد ملغ رم اىبو يللا نمل دامب رس و امال الش ارعالا ود اركي ث) مك رالا كل اكد مرعو رصلا لسع ورلد لاله لا هدا دركرن مفاصإلا نمور يد نارها بحاص نا رلوقل م لوغدلو مارتالل تيما لس نس” الورع ران! ل م ىريملا يرو بحاس ونا ىلع درا ب لا تتلف يما ينك ان ريد دس ارجل 11017 لانم

 مطوع ا الان الر لوح الو تاق لهل انا انا لا ليا ىلع ىف مل ةلاسرلا ف كرس نا م اريل ثري العاب سفن ىين كيد ار :ء نيم اك فدصلا ار نا لركن م ل اوبر سعنلا كد ياس رجس . [ز فردزسزف ١
 ّْ إل س مع | اندر راوالطاب لثابلا ارا رعارلا انئازراد اف نم (نرارملا ب دك قرشك كلر لسسو

 يللا زع هريس كر اصنألا ف اهلادبع نيج جوبا ىضاقلا مرا لاق ملاذ درك عاجلا نم !لانم ىف ل1 لا حر وت هلم
 نربريث نع عضل ل نيريحا نير لاربع نحتفل ريحا نيب نيرا ريح نحل ا ىلا نع كيم ازين ادع باد نيد لن ىلا
 خام ورم لاقي ةفينص ىلا نعداؤرفرانالا ىف سما نير (الا صرخاو ءفنحىلا نئابح اع نير عن ناين برت يالل نأ نر

 نع صن ىلإ نع يرصملا (رثسايع ىلإ ا | نع ىغرصرل ع ١ | ل( ب جم ةدسك الا »ار أ
 صوفا جرت زلد/ يضولا لشرعسلا نمو نصار وذ معمجا موي لفل ) مل ايا ملاكم يا اددا ىف يبا نش امك ل ١ درر تد ادي نيام ام
 7 يتمم ايل 4 دب ب17 ا هيج اب ناري لع نع هرم قر نبل
 نع املك زارا لمس زب ناو لمافم نير نص ديعس نير نيرحا نع سن ا ماررو فين ىلا اربع ابا نكت نمل مما نر
 لوس لاقل" كلاب نب سا نع شارع ىل ني نلاب ان فيولا لان وص فضح ىلا نعد بز نب نسم نعم بابا نب يس
 ازعل نئدرمسم ىف رض نب نيش ف احل صرحا لشما ربو لتسما نمو تنم داب جلا مول ًاض رث نم ملك ار يلهم
 رعى نعدب ابا نموك نع خا نعد يرن نرسل يكل نع يور نر ندا نير نيسملا ىلإ نك نيمحلا نب لكن يدك
 تي موامم لصف نو سا رندا مدل لمسلا نمل اذ اري :ةفمط ىلا نع نسما نيش نن يبول: د نبل ا نش يارا يريد ادع نع ب اكسس ا نررعل ىلإ نع نا ناش نيربصا نب نس لعاحلا نم ندري نيرمح لضم ىلا نث ةاورد هاشم
 نعد اير ننس نعم بارا نيل سسردا نعرعت نيريحا نحب اهنا نررصناىلا نع نا ذ اس نبا نعنل دريت نيرا نهاد

 نام ل نع ءوربط ىب ا نرع نامأ ناري نئريب نعل رحل يدر علا نع ىرملالاركعىلا نك يشم نب نسا ىلا 20 او وأو رو لن ءلسمل ان' لسا سو كرر اهم نما مال انض وأ نم[ عسل و يولصتلابباع ل اننا م رذبل فعمل .و
 كرما لكلا انشرعو رس نيا لا سس اريرع نيرب اج نع رطل ىلا نم ل ايا نع فينصولا مرر نرطلا هن ىف كنا, نب سما ع
 ك0 انشرص ْثعسوا ندي دخا رشاد انصر نب نيس 2 ادبع ما ارا ااننرصرمسا
 دسار قولصلإياغ لاذ" ل ا ارب ام نع رمى نع نابا نم فيصل نع جارنا نب ىك اند ى صافن رك لا نبل يعم
 نمر مهثو فيصالا اور لسا راب او ثيدع نع كدر اذ ىلا تمعن د اهرب نخل نمر نأ رق ندا مريب لسع ا نا
 فص ىلا | نري املا عي اه نم اشم لا باب رك ل سداد كرهملا شايع ىلا نب ناب اددسلا ىف ناب نا ئابلا
 نب ادم ىو رامإ] | ىف نحل ا نسر » اررازلب طهصص نير باركر رقع للان“ الا ”فينصرلا احا لرث هلم !مرشاسمل ام زي ىف
 كازع ناز لاربع نك/رخار عررعالد' سبشل نمو تمن و ارث ننحلا منو لشنع ) نم ظفإب رش سمس نع ناب لل درست
 دب اًشس لتلك هاروومر قائلا نابا رمد لرلا ارب دي سر بع ىم تر لنا ١ ءلارثديعس ىلا نش رطل ىلإ نم لحد نا
 (ةن0ا فصلا ىلع قابلاور) كدر كو لل انكم زل اكو رع نسحك | نيلرط نم دنيشم ىلا نيا ورهجار تألملا نثسلا ب اعصار
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 ظ لبع برب رصل ىلإ :لرع
 علاوةد طسو الا ل ارطلا رع ارنب نيرلاربو نعني نهر رول اولا لات السم نست نع ( يب (ىلا ءرطعشل | نم دوي
 ةر ا نيرسب بروس » اور ثم دكار ةرعالا نع هير ار ىلا ن ايلي لسم جر ىل يقل لليد نسما نع صولا ور
 نسما نصى رولا ركيدب ا هادو شل نع نحل ا نصر اهل نم مبرب نع خاج نع ردت نب كاجنشلا وورد رب ايم نع نما نع
 نيب اكراوحلا واوا ثردحك ١ تلق ) بارصلاومو ٍةرعسنع نمل نع نو انف نع ظاؤك ا نوم وري حسو اورو جرير ىلا نع
 ن ايفسلاز شمالا نع عجرلا نب سي انا لاق راطعلا أ نريسص انيرم لام د لاخ يريح امثد عرب انكن م ةلاسم ىف لاذ
 نش رم هرنص ى ديب نيدبم هاور ةبارلا بصن نم طش ىف يلا ثرح ا ل ازتومارثم مجسم! لص ىندلا نعرر امنع
 نم صر ىررتلا ريشا رونصم ىف نارزرلا يع ع اورو اع رف سرب اص نب رف ىإ نع نلابا نط ىلا نعريوس نر
 رون نضرب اج نث ن ايفس ىلا نا شمالا نع عيرلا نب سبنف نع لكان يدع نعل اكل كري نبا صا وب ةرظنلا
 !انوصا "نع روصو ىروتلا نجس ولو عيررلا نب سيث يف دإ لا اور رماوزلا عتب نم 1الص ىف ىلا لاؤاو دا نكا ن

 لاو ناريه نم بص نم ىاقرلا ريل ل انايذلا نان نيف لو ٌقاقرلارزيدلاو سانا ساب نوال ان لا كابا وق هل
 رداراو زا ى رم إذ نع ل هلت ا هكر اك ثمد اصاب لي اع ثدع ىرع نبا لاثاو ثار رعاو ثسرع ل يعض ئطنرارلاو نيتم نا
 طرطلا ىرواال ناب نبال اذو قيعُض ءامولا لاق سدح عرنن ملى رعشالا ىرمهىلإ نككور كراكبلا ل اثإو ن اسسللا نمل ل
 و ءاؤرطول ازيك اكد د اهو رب اع رعد يرشالا ىرل لبا نثىردالا امباال اعود نا 2و كورك الزي مو ممازبان , مم

 ناب |اب يارب صن ل ىلا اداب بجلا ثري االو ىرابلا عىل الو ,صياسلا ىف اولا حرص ملو ةزذن ىلا نع نااباو ىررثلا
 نم سيلعر ما للص ىلا نا نسحلا نع انف ن ع ماهو )ور ثدح نك تنلاسيفلانم تن علان اقدن يولد ٌقسراوم رج
 عصا املا لال تلك ت منو اممث اضوأ لثلاث مور يلعر سدا لمت الا نما نع م انف" نع ناب ٠واررر تمنوا اصول نم
 ع بارما نعرنم ايور نمب بيب يلا نثر وشل و ةفطع ىلإ يحب ىف دهبا مو ومارلصول م ناباو لضو وُ( نيكك امم لات
 زم لوقلاااريد و ارم ىارلا كابا ظفاح ا لاق رقدلا بمامص لاو نك ارقا مومو نابيفس نع ىدر بلخن نإ: ناباالا
 ولم و بسمو ساب جيرزصل ثو ”غيطعى ١ ثيرعم عج اجلا نم مدقق ثا مدد ثيل ار لع ملكا ث ىرابلا حث ىل الو صحا ىف هرج
 ار نيزلا لارقا لفلو زب نم الص فكم نم تجرب اف ول اطسل وار ىف لابرر نعوصو ىرصبلا نسايع ىلإ نينا اي

 ميرو ناطقلانررعد كرازفلا ناوبا نع و ميريطو يرعلا رادع يلغي نريعس شكاذ نما نثري لرقل ا د
 بربس ثا ىدشل مث ارعاو نا رهن تلم او بيٍربلا خيار د( 11 سس بجر لوا تراب يعش مرت رعشو كرراب نإ
 راما "ممم نب ناباراىك قلادببغ رم نإ حلاص ْ ناب ١ نوي ناادج الو ساب ىلا نبارثي نا ثم ترش لا ن ع اولا ن ابا
 ةفلمعاو لكن ام ف حلا ىيدرلا بلت نب ابار ىوم الان امع نبا نا ابار لوكا لك, ١ مزراص ىل نيه اربع نب ناياوا كربلا

 نورث للا ثيدعا او السم ىكما ىلوإرما كلذ عل ث ديكر ص |لهلوم نم نارعل ىرذع ند مل« ارو بزسلا نا لوالا دزجلا ىف
 ند فعل المع س ترام ايرصا نط الا ورب رمال ان اسهايرجر نباص ٌبرع ل .انطث م/فبجضومو 7 انمار زي اور

 رمق بار ابن م نسما عاهس عجل ررب اص نع نسم اهم ثلا ىلو لرب تلصلا نريد فرعضومر رباه نع نايفسول اهنا ل دون
 ولولا ىو كا نبا ارا ممرفملا بج اسرك ذر ىلا نلايا ريب للا ثسرع رس لن ابادنا تئرعرثد لوم عر مز” نإ

 الاد اريل امزاكد ثيرح ١ نيل وسم ا ليج نم سم ربو ىقنخ ادم ا ننال اباد ىزيزتلا/ل اصر نط بيب يلا نم سم يلو
 مضارع ربا درت لح !رلبتت ءافضع ىل ا مالا يب اى ذلارباج ثمر حرم يف ع (كزلا ن ابارك ب مطور اصل الا ىلو | ىلع يال اهك
 كرر ل اقياد نامترلا دبعولا ل اهل د رئس ادبع ولا ىلسلا ير زا زنلخل نب مالم يور نبا بيلا نم ص ىل تسل لاجر نم
 راب ةدرب لاو ريلولا ندد امندرمساب رامتو لجني ذ اعمو وفطو يدع ىلا د لعوب ىلا ند مكر ييعرسل ا لص ىنبلا نع
 9. ل ميلك او عراىصنلا نير ماو كل | ماد ير ثم ما د اكد اساريمت لاو سيئا نرمارج و ريس ىلاو ةاررس مل اد ةدانث ىلاو

 راسو لور رس زلازل ! هريدل ناو رم بيم ا نار يعس و ريو ليسو نئرااربع هدالرا كور يشب ارلا نم ىو نارسلارج ىلا

 همت نصا راند ريوس ناسك بابي دو ىرصلا ةرهنول ورك | نيكد نس نياورك نرد نب اوزيل رضجتولر
 نبع نين ايصال ىلا نير يعسو ن املاح اصوللا,ىرصنلا نسمح و بتل نبك وروما ىلا نب ملاسو ثدراحلا نير وسو فنك | نب
 نيةورعو يا د ىلا نيراطعو مقن نيل اريد و جحا نيرا دبع ولاو كلام نب بعكأرما شرا دور اربعو ىلا وذ" رع نعمت
 حس تمكرباج نع نايضس ىلا نصل سمالا نك :نواعمولا لاول نلكر نحر لاروع لب سم ار رمففلا دي زو رين ب اقفل ورز
 اطول لوس عم ترن لولد ل اميع نيب اح م ارب لولا انعص نك نب رك لاذ ىرتاولا كلذ وررب مدير الا ىف احما
 (ةيي الا ريئصلا ىلع ابلاو ر تلخا مراد ل بألف لاوكى ا ئ حس ادع !|و اردب بسلا ملرب نضل اق دز ٍءر شع عرش ليل
 ا! ىوضرلا باب ىف مرفت كلا نير زنم حسع |): عمات | كاكا شكك ايع ىلا نين ابا نبع ةقينصولا ىرر رذد نع
 |ا/رصا ودرع ْئ و | همعل |! ًاضلاىف ص لم
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 - بار ذي هع

 يع ورع ٠١ قا يي »< 2 ١

 رجلسو هيلع هلا سودلا نع هّلس ١ ٠ 7
 از فهذ ار هي نر را ىلا نم ءرطس ني دايم الو ملم راطق مدرع ل مي سط رسما ىلص رم ا لوس نع ( لالا فصلا يم

 نيب ١ لام نع ذيول بما ىف ”ذاص ريمادبف رب هل تي, ة درت نيماسم نع عكر لام ةرم يرسم و ار بلا ءديل سم م/م
 م تراس 4 م) نا وم تا لاهل د يلو ا ىلا اكو ( 6 ) ةداسسم تار نابت نب لكم يل ل امد 7 رسم تام معلا و رو
 لاول ط ليقو ( دو راس تم |سريط ردكم بيكر ىلع نيد رظ لاو "لاب باهضنا نات نمر رمد ناس ني ناب: يلع لس
 ايكو دفاو م ا قف روكا ةهخسملا نإ تال ترط لب امم نا لن لدي ه4 نير ل هلم رز ل ّلاهصر تلت اء اهأ ابدع لص رايد
 كر ىل تْطِص و رباج ةاند الا ةدال» لع ءامب ان ل ل ىدنم دايردص لم عكر لص ور د|رباج ىللدلا ”ويص ىلا مثلا نائم

 ارب فارسا سار قلاس
 دو دب سدو اسيوي تيسمع تمس.«

 يخلد نب زرع مر دب اىسصلا نمر عم ”نوسسم نط كرد ثدي ارو ند كركر يرمس نم! ىل ئصلا يلا / نسله ل
 زيلاد سب داعطلاورجابنيادذه شسماد هرك ةربعنم نسما نع قو[ نم ( لص كوالا و ثلفر ىلاضلاو ىخرتلاوو اد
 ةرمن ندب » ننام كام قراطلاور للاكل ل لطم امير كدع نب اورازبلادمع ةريرم واو رازملاو قمرا ئه كرا ديعسرلا , للا ر
 جملا ينحل ما زا مفعل يداه الاد“ ضر معملارل افا لسن فلو سم شمدص ىلا لاهو شمعسسس ىف نم ادنع سا باو ىلا طار
 جام ن عسسل | لب اخيفرن بويا لع يفرمالا الم اذ |يساروب لاق" مص اوريو قسما ارا رك لكل ١ نمي تمم 7 ترا
 مسد لص لى وايغلا ىلاثر مسا بجاوإ لمنال ل يد يفو نثسأ لروم'نع تيرص 1 ل ىررنلا لاو ارى سلا يح
 ما لا لضغلا) نم مب لاس ال لضلا لمعلا اور رمضولا وب لان | ثرحل ا ره را لمص يدا لوس مص نرط صر هارت

 نهر عتسل نسر خرم زا لزنلو هر نام يعما مزال ور لمخلا باوتساب لمان اهلا الا نال وكوشي صا ير
 لاو مه اجب نم اشرد ىف ىدزلاو ادر قرح ث يدع دبل نمير ص الا نم نير الاد رمسملا قعملا مع لم ناعم ىل نر َعملا ننس
 نأ ترك ارز مداه باعسا مى ررركو لس ثءدع ةركث ع اسم ىلا ىلا لا مشسل او ساو يرو ىلا نع باسلا نر
 ماض ىنمار اى نمط لاربع ان ىلخ ليعلم يسد ) لص ىنلا نع نحل نحل ند اذن نب روع و ارو ركن نسما نع م
 لاير ةيخولشلاو در نحسملار نام هيشم ىف هوما حملا مول للا نمر شولا كرك ااربرو عملا مرل لفن او رار ار مك دل نمد للسط
 ليكم م ال ىل لاو قرم نع نس ١ ثرسرح نم يئن ناو نسأ باوسا ريحا وار طفل ١ سلم نم اكو ل ودصا نم ثمر زر
 ل ئطراولا ل اهنر كا اد كرنرتلاو قراخبلا لع لق ئئرملا نب ىلغ بصري رسر تدل ثيدك ارم حلب لاصْلا ىلع ةرمكس نع نسم ياو
 ىنسلو نسكب لع يف ف األ اري طساادهبل ل نأ ص ل قرن نمسح ا نب د اد ل يعس نص رغد عيل رار ل ديزي ياو ر باريش ليتل
 نم 'كيض اهو ٠شص ورع ا لفل لاك ل ذك ةنرم نع نسما نع يد اق نع طراد لاذ اك اوعشل اوين مد نم فعل يف ل دا
 لصت ! ىف لسخلا !و / ولا للا رزسا قنصل م ا" لنا لعل ايل رفأ لم: الريل رج ور نفلتمل | نصر دك ضر عملا لعن ارح ثري امان جيلا
 دل بت لاو تعز نبا الت ا نسا باكما اجرا عن نما ةئاور إب اوفاد امرمجلا نطير ارب و :وضولا رازرجا سم لضفلا
 نم ئعضعل زلال نالتعالا نا صنم | ىنلرأ نم تفرع رد تلق دعا يد بلع فلتخلا نا ىكرتالاو نسا مغ نم نا م ارا ن انه ل
 نلخناو رم نم ؟انيم يل يعل لا اضلا هن اك د دير لاو اكر الاد ملا نبا بيسر عرضنا ايلا نستمع و ين مو
 مصعل اني, سلا وو دل | ىف , أها باب ىف ىلا لاقر مما اقدطم سم عينا نألاارزي م, ١ لكررىلا نبا نرحل نر نم نسما عاج ى
 ىف ةر شموع ىبنرلا لاو له عيمسرثلو نص شمرص قرر نع نلمكا ثمود ادع نبلغ لايك لاذ ى يطول ا لاف عم اج نا ام نم
 نسم عراو ىف لاند لاو ثمر للا ن شمر نم ريم درع ىلع نع حمس نرد لمت ار ىيضولط لليل نيت ثيم سول
 هايس ثمود ارب ل اذ" ثدي قرم نع نسما ثيمرعرييطتلا ب انا نم الام ىلا ىذمزنلا حارق دعا ثيم دول !اذمب كاد حمر قرح نع
 رش و رمح نيحما داو ار نه لكل ريا يل يطور خسس نم ةرلصلا ب (نكىف كرما مسح ةركثمرص د للا نع اص ىلد

 ها ؤرص نع عيبس مل نسم نا مب وتم الو كربلا لكيلا از نسما نيلختلا نم شم ينص  ننن نيت يقم تمم نمد عب وبس نم نسا عراه ئحرملا نب لعل ان”اكر اها لايثو ةؤمفعلا ثمر لم عم لو |محس م عب حس ل ان لم مغ مس نص ىف فلل ١
 تريلا "14 كر صا حب رس نم ل | عر امس لاث“طمسمرلا مكانى ىد اختلال اذ و عدا ةرمالا نس ا ىراخبلا نب ارذو زم عمريت
 متل لا نمسا لالا ,”ر/ يس دمخ د ردو :قيفقلا ثمره ذاع امم اكرائبلا عرب قب لجن فرع ن ع نسا ةيارر ا اراظناولا لاق
 دم فو عئاطقنالا ىطتشن ال كلذ ءبانكى ندرح ار ناقل يكل اند اكرابلا نك كدنرثلا قا ذو علساملك لا سما نبلغ ذه
 رم اندص نك لاقت و حفل ن ادلع ررقل كارم مار نبا لا دبع نا ل انذ' نسأ ىلا لجتر / اجل انار ير طنادببت نمي أيارصرما
 بد وواوولا ل اير ”ريقعلا ٌترمربعل مدع اهم عنف ارب ر ليما نع يبد لادعتلاب | يفر مالا ميسيلغ ريدا صدا لوس انيطح امل لات
 داي نم ثيرهلاو نام رُس ن اندعن ان ءليحاب وص  ةرم نم عب سا نا ىلع قبح هرب تلر ةردصلا ىل با نع ةرع لبن املس رع
 لتكن بو تمقذو امد "رم اطرل نم ؤرينع نس هاد دري مدص "طرفي بسلا لع م ازد نالا امي امها نم ”فلاط لرد بالا رمال ارم اظر سنبل ودا رص دارنا نبيكم ١ث و دار "خص لاق ثيي ره :نرم فلم ارلطضا ل مراد
 (. الا ىقسلا ىلع قير ر السم نركب ذهن ىلع د ملاكا داك طراد قعرملا نب نع دبا دذث قرع ن م نا عامسو لضلا كل
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 ا تارلاو تاور بكت دابناد ةرئيكراوبابو 1يرجلا, كدلاو ن يارير نب عأ ي
 و مازولا تصلاو ني "اذ دب | ىلا مم هرضولا نال ًاضوت نم لجلاو ءرعا كيدص لو يرسل دأب سر نحارب زك "فمش تناك

 تايازاامس' ل دال ازا نم لسع ل لانا بوتإلا ن' لعل ل اص "لس كارب و نع واو لو لفل ثمل ىلإ هوعلاب نضر م
 مر لاوتا هم اللدا الزل يف ثلث" نهر ام نال رقلا كاكاو لمث يؤلم اي اث حجر ا الرا قرارلا لوؤلاركب م ا كوك هلسملا

 هز ميل ١لرفلا باشا ثبت نك ملرف نم ورك[ لإ لصلرع لاول ثم رانا كر جمالك رع عارم ىل لا درسا رب تلا
 اهم اذشم ىف ليسا ون لح مل روك ملا طع انت نس ام اك رع عرتر لقا ؤ دس كولا نضل توترلاو
 5 رك مل لع كان تل اذهل و نيبللا نيسلعلاركوردب لاذ ث بح مشل فلو هس نفل يحسم ناري رب
 هم علا ةرك تبايدرمئم وكاد مارق لا ىلع ملا بجشسلا ىلا نمو ثري حوارا ف نم ثور
 اهلا ئلارو يف يرون لعارغ ل لرش اصول دارا. وادع و بل لوب | بلع دس نسلم ذل ا زعل نتج
 ىذل امام قر ومملا نسا شرب مرارم ةريما ةفلاكو ءدفلا# ترش رية م /|مّسسا ردع تلو رك مالا
 رست اراد نبك رسل ا صا نطو" لالا لع نواعم ورك مرن ثم نيل ىلا فال نعو معلا« مرعى يخي
 عب ورعشمردع عرب كلاب امك لذ ل ا ري الد لادا رك يحير املا دراما نم نيرا نقاشا تايطورر قو نواعم
 نراخلاو ضنرلا لع ىزللا (الكئا ادن لا ظن رثؤلا ما نيفلنما ىلا تك لكك الن تاداسا/الومو اور اك ا لنا وجو
 ةرع رك تي ارثد مغ ايار ةخسللا للا نيدو ثيمدحلا لما ثم عا رب ملاعب ماكر تلا تر ب امس ىف نعطيك ابن عيشفلا

 من مالمص لد, حرصرفد جدر لاو ضئرلا كلسي اخلي هوفر ملوح سما لما هنا نممتو تسلا باكو
 ويرد نع عزكو طعزملا صر عسل ارم ىف نحلل انهم و دار يعملا نحوي و هرحلو علا نا رث لبث ورع ميلك احشلا ناب كل
 اااوأورمسل اندئاد مبكر لويز لاول سفن لو ار سوارفلا لثعا ند املا مدير مسد كا اب” قسلو ملارولا
 ل ايلا تي اورر ثسأ ثتلارعإل اًسلارو لض | كار تبن ث كليا كررر ل اًبلار» سرر صل وصولا جبر نكن

 نس اضومتو يناس لوف لبا وكيع زو هدرك نارك را ع كح بح الا نبا يبات ل اشم «لازحا زا تحير تل نس | لم
 رت نا ظ امو لا م ةلدزلاركذ (/ تنسر باملرو تما اّسيلا لمد و صنم تارمعدورو لرثلبا وو عاجل | رك يو
 الصن :راوللا ف بيطخ ارك رو ف رنبملا نص رس ال !كلث ل ثل اب لو لورد عب ١ نا ىلع لسا لا نا رسم ب اصارد
 بيزيازمو الصف لاق نلاىلا م ها او مرار نع مرابشا د اذ الملا يربي ةمرطعم نب باكل ”لارع لاق كلو اي
 ميريل لص رمد ا لوسسر باوسسا ند ارم صنم ل صرلا تيبارارنا لام ىرارلا طر ىلاىلاهرئبل كور مدل قريت نضو هايعلا ف
 ارطسلا رومي اوحر جي انا د ريب دال امو ري احصل كا ذبل ىوا اهئ او ترب / اسامو نص رتل او تل دسرلا نا كل لد لد: زري ملغ ام
 ل ب اىصنلا مم ريحا ل اند 2 دب امض لفعل ىف ثررارلا ُيداصالاورصا "قدان مام دى دام" رب هاما بالا
 ةردلاوا لعفلااب لامن ار ْن اهنال ب فصنت ١ نمد ]مم اذالاو بل اغلا خر تدمر ثايالا ىل ةرركزملا تاريثؤتل اواوطش نك ا لها ننس
 ير ربما نع اريك رك يع لوثر للعلا نمل الص مال اثم الفلا نم نع [صر صرع الرباع ناوي ملئ رز املا اك اد
 تارا ريش ىاطقلا نبا ملك واهس اهب بصك الث اء بسام ارق امد ل[ نفكر ب زعلاربع نور كن ار جام بر وزعم لب تسارعاو تميمن ب مدثر يو ثعس ار ايار نس هدفك رد يكن ب لاشين ايمرو شنو بدرع عرثو ادور يد يشاارافلخلارثع لين مليم ردا لعرب مه امص ناكل باتل ناكر ورحم اومو جلاب حرصا سمن لوقا
 مقارن تاي ثلسا ناك لب شادو هدركل غم سرر اغف اه حنان مباحص نحر و ورك ذل ابم لن مر بأ انو ل وصح داكار
 كلوت لرثو ل اهيل اب تنسلا نظن برب جار رم تبان نعم ليا ريو نماطمزلا ناش ترب لاثيلالام ثم السرد لاد
 تدسدر اكل رعزبر نا لرعم ناكل رس ل اّنيلا لاو ضراع رس كرنب نئكاص اك” م اشم لي اردو ريان تمالسر تاك لاذا ”/م تنس لال لائمرو ع او باوص نعل طارعا ليم نبا تس يطلب تحك بانجو دوور يدب ند ابرد اف, تأرثاذل نار نايا مارا لم [رب تنس لااد يشب اشيل كسر[ د بلا وج زينب ل واع ىلع نيام حلاو :نلرزعملا نع هاص لود تسم | تينس بل افراربا مراسم اير تنس ئعض تب يرو تميم لري لطم ل دلع اراك لزم ا نير
 ثماناشلا تءاور لوم لالا ثلارمن ارد كاك ابمالا نب اد ثم ىن الف ىصتشم سر ار داوبع | يرداعب اررب بج او لب
 أ سيال مرش تيان باكرا بيار ئال اصر وت تبا ح داق ب اكتر ارح ارك ميكر بلطد تلارع باهس اذا ثبكفلكرخ
 ُثنائنلا تسر ثم ترب ان شلع كن ندوب لرب مثزيلط لا لصد لوسيل ناز دابا هك منتس سرز باص ساب
 روف بايام ىثبلا تزف عل يدانال ا ساب تس "الاد هرشأ ل رنا هدرك راد ورسله تسرب
 ازور ل رجب الرو تمرر انس لم ١ لص رمح تس دربرر تءاورار لارما لدن ر نانا لارناد لالخ و دب ,رومب تددصو ورك نك اكرر زيزع بالرد اكجسما كارير ثلع اجو تنم للا رن ثا لودع رب احدت هَل ث يبعث !
 لارا مطل سل هرش ع ار لاشيلا نايمرد مليرلغ ريما لص سو رجل كورت اسم ياو متمسك نط ا' تس ١ ل اهو او دللي
 تسارو ومو انتا بصحاص نكرر ب ررررب بارصو اطعتو اهيجب ارو ر نبيل مرر لمصر امرا رضعلو لب موب لا كس الصنم

 ظ | نانا ئفصلا ىلع ايباد رو ارد لا ث هوس رنووب برا ليل اوصار لظو ثسارتإ رد بييصمو تساررت, | مد رمل اطب
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 ةعبجاامو» لشعا| سملاق هث|
 ندزلاب لزق لع درك ام مسكر دنا ل ورع مب احد ملزوم لوقو مين ريما شر سو باكو (ةقبلاسلا "وفضلا نم.

 و نيسملا نم نينميلا نيل نم برطدا علطسمو رسم ارب لب! اثنا هده 1مل يطهر ا لص اوه لوس ذا كراج جرو نور
 سبل يورط رع اجلا ماد ىلاس نا مانررش عت داهمرب اكو هرم رسب ال“ بلاط ىلإ نب لل شير ترمدع واهم حارب نحر.

 امبماردعصالرلصمل | نيسرملا نب ادفلاط نا. مرير لام نكوووركما نلاراسم ار انكمع سور ياغ را لادم لوو شر

 لردع ل اّسبا عب مغ اًريئاوزير دل ل اككبرس نشر رز ريواعم لت اهمرور مر امل نمرم لاا د ربو اب ل يلا م

 رركو لمار الأ ليرد أ مار سك هدو ريش اكمب اشد لل اسلاك رغوو لظث تدر 0 و ضْمر ير م

 امك مز كسار درا نأ الصرب اربر تخ اور ل ارش ير ثسا نا زارتلكو ثسا و َ اربد د راب سرر دس

 نه داخل رف ابا ياعم رع نق ىربملا 'يرب بحاص لت ناراكأرب نيرهنت تاوفصتسس يف ثحبملا زبر
 نر صرفلو ةريك انك ازب اشم او لاسم الاد نرلا لارقا ل لماد دودرهر لو دررم لطاب ل اجناو نخل لبا ل
 هسا ”مالا | اور يداحمو قرع ثمواعا ن اروكدملا ثلاثي مريد رلل الا كلر لقال ماسر طحن لى لش ١
 جعدلاب ىلا بس( امل ب هيث د زاب لالا ناكولو ٌثيركار محلا لابتو لدلاو ىربلا :ملا مو امإ اواو ماوص امك

 باذنمار امرا مدار م معو ل يلا لزؤلا ىلا تنذتلم لدنك ا نيد فن قنبر سي داك اجلا حشر اهمال لير
 او ممل معا ىل اغار از” حد ١ لمسع برجر مره ىلع ل الوئام لا د ح ئنتلل لبي“ سرك ثسيدح 9 ندبذكي ازاكأبمل

 ات وو شساكاضعل اهرععد ىو قر نثرر نال عل المسيل عصو "وبلا مول لنعلا بوت مدعم ىلع ليلو ثرحلا ذل! لانا لو
 طماوزلا عي نم للم اء لع تاو لاطرور فصلا راسو الا فىلارطنا واود ةريرباىلا ثيرص امس ثيداصا بابلا ىل ليا ىلع زر
 رجع مما كاسل اب كيلض دا اذ ريع مئرثما لع مارب نا نيام ارث اوم عجب |نع :دبج ف مثريطع رد ١ صيدا لومي لاي لإ
 ارم ن مس وراي |دريبألا ل لررطلا وار في نب لب نع اهرهو بجارل سيريا مدل ىف لسضلا نار ا ريع مسيل ريب ىلع

 ريك زب ننس دامنسم ادرج ىل يلارطلاواور نلاراس نر اسد يف ئلتكو ار ريف و طسوالاوريبل ا ىف ىف لطلاو اور ما ىلإ نعنع,
 نب سحالا نع عه ام نرخ ها ىف دل و كيك ادا ل م سوا ود ةرررم ىلا ثيرصامص د برعولا مدع للري رياوؤلا عي
 ”ةدخ 1 هزهو نبا ريزعع تعلو ع اذ ود | "لا ملدرنصولا نسا اضصؤن نم ملييلعر سا لص لرسر للاثلاذ نع حاس ل
 اشيل. اكو ا نير صن نم !"ذشم ىفثذ اه ١لاؤد عجبت ن حث مرعارن قيطولا ل اندما اهل زؤن اصح سم نعو ميل نثر
 ,ممايو وصول كو يطؤفللا لان ىراابلا حن نم امم ىف لاو صا ةريرب ىلا نبك ملسو اورام وبا مذيب لضلا يطور مدر ل
 ايلاف سدف ناث راطر إلا ليث نم اثم ل لاك شما ئعرقذ ءدتصا ث اك ررصولا نل 1 ىلك لري "يضلل ىنعتسقمل) بالا لو اير
 يلئرس# مروي نل او ضولاركر ندي نلا يجن لشفتا نس ]يول نيج“ ا مجد نضر رو ريد لخلا شل ميل سبل ناب بع ار هر

 ديال ىزلا بح ارإ اركز مدعد ل حالا ارب د ب ثيدرولا ناهس لد اصلا ىف اكرشلا ول و وم او طرلا داع (ىلا حاس ان بابزلا

 ردا "كيس دوك مدعل بوحرلا أ لرب المعلا لس ١ نم انو ث اصر ناو دور د بوجولا مرو ىلع لير هركذ ىلا” او | نمر

 قا الع ترها لليوم زا لب بوجولا لشي لرتنسيل فيلل مب جحاولار مالا قس وك لع لن يف الو رظفل الر
 ارب ان هريغو ب بز لا تقل لل اس (ادريوو لص ف نم ل لل خصلا ىف لك سفل ارد /ر طولا نعم كه ياعمر ا للص سل ا لوس
 ىف ظ فاى لاكن سس ند (شم د وادولار لذص ثىواجنلاو اور شامخ لبا ثبمدصا ديم و ىل اناسب/ب ادهن كركي الر وكم ا لالا
 ال لاق اج او مم | من فلا ريو سابع نبا اب لاقت او اص نارعلا لبا نم اسانا ن١ ءرمراع نعوصا نمور ايس ا جيلا نم لو

 نروصلا نربط نيدو ل انلا ن اكل سحلب ن اك ف يك مرج اس و بح اول يلع سيث لشن ل نمر لعتفا نيرا
 سان قرتوراع مول و ميلع د | لصيد |( لوصر زك سئل عومب اذل ١ نفسا ب راؤنم اهيط مكر كس نا اكد مكبر ويل ىلع نرلمت د
 انكار." انلااملا اب نأ كلا فلكم لوم يفئر سا ىلص ثمل ١ لور رصد اين اضمن طحت لب ىذا حاير مب ثراث تن وصلا كل ذل
 ش سا ذو ن صلار غ أرسبعن رك ب رك ىلاعن رس ارا مم سامع لبا لا ربطد مثمد لارك || لضلاا مكرم | سم درس ان مويا

 رؤارلامارر لاكاو نئسلار[* نم .ه1م ىف انا قوما رو روما لرعلا نم |[ئوعل مطعما زول ن الى زل ا خا بمر ند مدس مدد
 براك ذلإمالا كلذ ن زري ساب لل اازنر ميانكن م كلص ىف هجارت ار ل كراون ظذاك لاما ناكر اسم ١ اذ احل الاتراك ذاك ا

 اياك انامل نرؤير لنا بسزم :لقلا كين تيم ذ مث دل اكو مي بعدل كي م لس اب مقري لسا ل
 سابع نب ل روث لاعو رم ا للأب نم سر انما لقلب عاب ناك ب ) لسير اعرمل | ىلص رد ١ لرسر لع لع ىدر نصاب
 كرر وحل نر رهسملا راني المل لسنا ىلا معدي نمو كنك ل يابا ةمالا ىلع دج مول لمص ببحر اع مكرم سا لسنا لوس انا
 نابع نبا نع تيانلا نحن شل للنيل لاق تل امح) "ذم اول همم شاع ةيادد ال ملي ريل الص ل وق لن ليد لب
 ناار كو سابع نبال تلئاس رافع لام بف نام طل اجيال ىرثع جيشا ن* طبل نيرل ١ باب ىف لع "ىف ايس ا, تلق دنا نايس ال
 اد" للا م١ سارع نب 1 لان" بسيطا نرهنردصتاو ارنص اونو كن مل ناو كسر اول |و دمج مويا رسم لاق ميما لم
 الا نفصل ىف اهئاور لشق لان بساع سدا لص لس ١ لوسي ناو رك ا ني دصت م اهعم متنا لسخل م! ل زن رم ىروا الك بيطللا ار
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 بولو الا فيض ورد نعلم نان ا هركر رجول ملم كلر مضل ار فرك سرعرل ل ير ع
 لامانع لدينا نع ريو بر ل ركب 27 دنع يار ةذسن

 1 م 4 ان م برعلا لري بارك ا و لاوسلا نف عر اهنرغ امماومف ل , تا

 لااتكبوبزلا لع لال دنس الو سبد ايطتسمو ضع نم + ن كب تاي رملا شعر رول ري تسال باس اديك دا
 2 ايا امس“ ال قد دولا ثيدامالا نع او اج روم او "4 نم عرس نس وول نس سر لولد راع الا نه اعمل لل "لاك اهنا ل ردا لانا ا ةضراسلاو
 ردوا كل رانا يمت نم امن اثو غرض ناكدق بولا نا دعا بجبال ثوبا باه ارو نارا رجلا نم 4ر ورز
 ارك توبا باكل. دب رسل املا, دما نا اهلاثو ثلا م ارحلا ىلا نس اس نانا :مركك نع وري صرخ | ري
 اناافلا بيك الام' لن نا ىإ ةلصتمملا || لصفسو لص نيف سلا نصر يركلا قلحنالا لأ بجاو لاك ثا رشلارصو لع

 لأ رسلاو بيلا نا مولعشو ميلر ا بيطلار لاسلار 7 لكي "عدل | لش يل زماان نبا كر دخلا ثسرص نم ماو

 7 اواررا يلم لرياضرف دكا فيلا يدل | يشتعلا اراام ان امك ' لسلة رس, ىلا لت اءاو لصعلا تا لاس

 ملا رقاد دولاب /اؤتكلا ف لازم ثمرها عب ىلا مولا نسا اطول نم لي ملبس رد سلا نا يمرس ل و نع

 نارام رامم نم ندب | نول نب نانا ل اك ثلاث مزمل دا لص ىلا نيوز مشا نم اهزمو عصا لضم لسغلاو' لسنا نعد روق

 مح ملاع رسما لسنا لاو 0 انا ميله مسا لصرسما لوسر لاذ قرحلا نم حرم نون وراهلا ل نا
 دم!( جاسم ول مب لعل ثوب نوير اكن افلم إل سم ل لباس انا ناكت لاق اهنا اير ن احس وراد مريب رع
 «ثمع ىف ىداح اخف اهل ا لا م نا اكرم الا » كرا ددّرادولا اور امر ورجبد نسما ر امن [نم هش اكن اه هاور

 مهم

 ومص ميل كلو لم مل ناد لعاب نب هرمنا قمل .لعلل لسنا ىلا مرن نانا ملي رنا لص ردا لو ناين سشسلع هز
 اوتو يصلا امسأل ىدارلا وها ميلا الذ ىف لمحل رمأي نايم لكسيلع د ددا ىلصرشل ا لوسر نا لالا لصفلا اهب اور نعرعا
 نك رقضلا ناكل هربت نال بجارل سيل | ئصتقلئذلا |ارب صرش نم 1كم ىف رولا لامر يوب ان نح لا ساسع باو ريشا

 باول ىلا خانك الف نايل ل اذ نم "للسلم ىف عصا بجو محال ريو ضصويروف تقلا نم يلم قاظزناهلا ل اناء ع١ تارامعلا نم ان
 و نبيع | ىف اكو سل الهلا زكم د ةريعلا نبل "شم ىف قصلاغذ احلا لاا ذلبو عا انسح ناكل هرب رون د رف باول او اوشا ١

 "كارا لاورب حا مال فلال دوا ب لالرتسالا ريرول انمدقر ثاد عما لس ب وجو مرعب لاق ضرب لدنشس ١ ثيدحلا لا
 ررقلا يش كى زلازئا را لرئرحا هر كم سل :ىتمامل اذار فو رجلا قرص ري دش هديك و ث لار' ل نملرألا

 لائغالاب مرضا او رورقو مولعه سوصئرب اشم ومال سايللاو نربلا ىف مايا ”ةمس تر حيرلاو ٌقرحلاو حالو رولا ناتي
 نطل | | اور عر قو هدم ! ىلا نعد رب سسانلا نلاكت لاو انيح قدرغ نع ىبكن حم طيح ىلإ مالا تيا دد نع رسلان ثسدع ىف
 رسال ويل اهن بازيلا » رعلا رطلاج وت رب ارفاكد م ارامع سال ناك ةيادر ىف د لمتتغلل جملا ىلا حرار نم مهل ين
 رويعلا نم ادع اك متت ول م يطفو رست نبال هرنسم فر وطلا نبا رجر دم وس اف دما ممر صدا زا ميسان ثم ىلص
 1 اكوا دغر اقل كر ابلا حن اركب رجول (/لغ الاو ريرمالا ىلع نل اس مما لوفلا ىلا زْمْمَس م امان ئيلصحارشملا نم دطنشكو
 اهو رياوزرلا حبب نع امم ىف ات اثر لاسر درازبلا وار طبما مول لكلا سلا نص ىلا وحسم نب ايا [يم م برم ليلا ىف
 معارف تلذ ىمسملا لاق وريال ل الم ى اكاطسد الا ف ىارطلا اور مكس مر محما مو ل بحتسملاف ىلع نع
 نبا درو سالاب و سلا ىلع نلعب يسملان اذ امني راع الو تائووا سس عم لسع نا ىلع لل دي اءارب لبث كرا بابلا
 هرم يه جلا مول اطول نمو لضم اوم ومجال لسا ن* بالنا نير لان لاذ ةداتق نع لاعناززكن م كيم ىف ١ لئبرج
 لعرلا ثسدعىل هرمب "ىف اي لك, شل ا ىف لاك شسلا للاثا, ىلثو ر بذ د باطذما نر ب جار سبل توبا لسع نإ ىف صلال ما
 راب ودرو لع املواد مبادل هكر اث لاو - امالا لام ل سلو ىلكا مزح نبا ىلع خيط ور بف ايلا ورسم لغد ذا
 لزولو ميشا اقل ال اريل شم وورد مر ثول بوح لس املس نن بجتلا و بر ئيخل الث بوجرلا مدحل لاذ نم ىلغ يبت اي ور و سشقلرب
 ام ارركرتف اريك و عباد اطر ا نعت لعم رز الا ار و مبا لك

 نك اومارب د انيلع "ربط الد ذل ب ٌقبكا) نيعضنع ماد ل وقد لس ابل نبا ثيدص الم ىلا ل متت نيا ورا زل نسق لو هل
 ميلر زكلا رؤاو تاس ماعلا رريصال اهو ىلا و درزالا د لا ورع ناك ررمملا رم لا لفل ازب ىلا لأ وما اخ لك ال كزلا

 ثم داع الا ىف عضل زير لحما رشم اح ىلع كس نع الحلا ”يئرلا نع طخ نحر ظررص بزل لاند نن انس ىدرد زنوج ثبدص
 ”درخشم بشت كر رك طل اف نم ىلع نامل ليطلو ناس ربو ةدتريطل ن اذلا ننس لوربو ام :لئسسم ىل نظ ىزل ا نظن فلل احن لا
 هن بلا نائم اطنلا نان ةرامطلاو مر وصلا نييحتر ز اظنلا ر نسا ىلو از زؤف نس زون حمر حلا لبان اب مال
 نم اير اند اهل لكامل ١ نيا صئذف امب اصف ب اننا لاككا لالا لامك ابد ينط الا ةرايلا ل ارث ةنرس اظنلا راي
 د دعا نيس ابن مازعم نمنن دانت لوث نا كرمز الا طن اهلا يأ" نم الشم عيا يبث ل رث هلم درب نس صر الار شسدلا
 (ةيئآلا "غصن » ىلع ايلاو ر ياس ار ارفع ال ثان اان“ ثيربأ اننا ل اذا اهلا ىف اطال ١و اح يملالا لاق ةدئسلا_ثنضل
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 اور
 هد ا

 عع يو لسغلا لما لاو نعت تدر ىاشلاداموب لاق ةلصنلا تمر وريف لاقد (ةقلاسل نفر
 روطولا عب لا ”لعطلا للنن ى اا ئقتكماك مف نحمر هيلع ر غل نم مز ال ايرث حد دمجاوطرلا كاررصقملاو لضؤر ر: اك جيغل ىورورومشملاومن دكت عل انلا مام نم الشم ف كرشسلا العلا ىل انو صا ةنمررطلا تما هور >

 : 202 1 ١ مادا ىاعملا اب ىث ظفللا هيل الو رسب يم

 لا فل درر رف نيهان وسد نوجه ةرالاب نصل تمد للاسف لفلان تمأررق
 نيع#نارثو بريا حرم ل ىدرنلا لاثريلا كمت ىا اننا عنف نيعنرسكو نانا م مث اكددو فلا بف لصالا ومر نمد
 نؤلا نوع تمل دور ”ماملار ل ايلا لكاس نويلاسك ثم ةادرلا اص قا طاغلالاس الصا ىف ىلاطثك او ميل السل ميلغ نر

 يشم ناراثألا د ثيدداعالاب تبشرف زا لاند وف لس ٠١ عارم ا كمثل ى ا تمثلو مهنعتة ور ورجولاب ليلو نيعلا نر
 را ثار منيا نس زون بر ليلا نم! لاش لات تلا ةلسما بحس اد شب يي
 لو اهلا يوت لم لعبا كلر يلمس »سارع اا نالدلال باميرسأل ابل الا ىلع كالا و ارا مث بطني لضر ىو

 او ةراحصلار نع ارلعم نل كب وجولا ناب ةيصاقلا ”لوالا رثخبا نمر عملا فذ نم عنتر امل اكشن ار وهتك نيذلا نيرضاحلا عمجر
 معه نير كرولا هلو اري رعد رعت نمور نينا او »ري كرامي الا ل لب اهعلا كلذ ل اهل برر لا مد ىنغ مد نعر ألا ناب
 بس ذاوا حم ام ىف نقال ل ل اهددا ستشمل ا ىلا هب بس ثو ىلا همن اكل رسزغار هر يم رع لرش ايجاد ل ادع الا ن اكول ثان

 هامنألا بانفلك | ةياغو يل سلا تابجا ب نم باول لالالا أر نم لل بكمال ار لو لأ ث ميشم اما ظطننم ان از لم |

 لسن ليجاع لف نم مالكا زب واد ىلإ حرشسدرمجلا لزب نم دهص ل كل انام ةدقارلا و ذب رج لعن ادب ابجار كن نسؤعأ |
 انبب ميلط نب ماس د ادب ببل ع رملاىد نان رشا تاجحارب مالا ىف سانا مسد انو نمل ل ”ظلعلاو رسل ا نف ىالألا

 رضا ضرما لوس هل لاذ تو ريل لوله رسا لتتم ا لود ملا مب اهددرم | ارقلارع ىلغ نافل ةروس رقي كنا لن مازع

 لا اصر سلا لوسر لعل ني قدس ىلا رش إب رطصاشولاو تدان نيج تربل نمر ىلا تنحنا ةدرد ما نر اال ار لسا مرسل

 دارااداطلاو راهيلاب مب افجر ال اذاو سمات كرجل اب هربرت امم مرقس يد االا لا ال مثيل تدلل نصل ل اونو هيلع ملبس
 ونايف لمد نيقنا نما لئوصت نا كاشريلا سنلا للاثو ميز ّنئاملا ىلإ نيرا ربع ىلع لسن نا ميسا رثم ا لصالا لوس
 يب ىلإ هيو سلك نم يذل ناوع لمس نثر عيت نا ذم نحسب رشد ملعرل نش ناايبلا ناطن ايدصج نا نم كارتر رش

 وتر جبل ثرأع دربيساو ثيدحلا ف الي رطاع ابرل نا ع ف وشلا تءالحلا نم بمجتل اف بجا لا كنتو لل د ساكت و لفل |
 دث تلفر ىثناشلا مر الا مل لبني قرصحا مل شنغن اذ بم ا لعرلا ككل لوقا لا زذع ل اقص لم ىبنسم ارابيا مَس ل ثيرك ل او

 ىئدلو لد لضم جرو ارك ماي مو للا 'وولصلا ن اع كرب ايل لادن(, اشر نيو مو جيبو نم دس لير ماسلا لا هس

 عب م ان ذب فاكوثسلا لق ل دعا قد ىب طن او كر اهلا ازك ور ايس الا ىلع نل ايمطيسيلعرثما لصيد لرسم نا اه رمي
 بلر الاف ن اع مهل نا” اد علا ىلا غجرارل وفكر تكس اككا نار ١سم ان معلا كبت لاونج يزل ريشا
 ناني نما ىز اكابر ضوفلا كرت رعث لك تربل ثمل مل مهر يبلع اال خي و مكر يع( فلا ل ارزيزلرم ىزلا بحا ولا

 نر“ د ةدنرزعلا كريب شراك /رئاررصْمرازو الل" كرت لالا د تفر لا خينصن كا ناب لولا نير سملا نعش ارلا اولا

 نهراورلا زلغ ا ذك موج | ة وكر ري كرا رقح لاعبا ويل اب قار كازا ئلخر اكزلا ص ا

 تلال شم فلل احلارذعد ن انعالارنع ان مع ركيلاج ناك نار ماملا ل |عنتسا ىو مل ال لملا لرب رم ن اع ىلع ازال ن؛

 اما كرما سشوار كر صالا ف خير راجمالا نا يلا نم نصى فاه ا لامر ثد قفل ١ بتسليم اظن ل و ذراع
 كي اسوا جم ادام و ءارشادل نِوْرْعاي لاعر لارا, ل ادن دع ضرع ضد ا ىر ىو و" دصلا رع ن كن عزان رسل
 وم ص د ا مفعم ىل ناد ص | حش ب ع ع ا 0

 ترك. نولي د للا بد ركل دخلا كن يل حلا نال بنفعتم ومو رك ناي لع هر مو نانا عقل او
 لص ريمي لال ننس الاد. ددتبدلا تونشش ل لم عم و ووصل بجو م لااا إل | ى' للدلا نبع شلل لينال نا مول

 دررصرلاب سدي لد يب مل الل حتر مل نييرط د درلو رمل ع ن نع عجرل اهجار ناكول نال ةرهعلا رم "كب يف ندقلا لا ب ل ا
 نيل ششي له ىزلا ثسدولا مو يلع لا صل وق نموإرلا نا ىلع بر ثوري د باول سيل ىف لور اعف لاو ن هرج اعمل مرج
 رنا يلخ لري ل ارث عر عت كان ل يرشسلا لرثو ريما مل دالا ب امج بحاول اير | بنتا م لرث نمر داك برثلل و ين بام الإوا

 نس ميرا لسرل )الضاد ديل رم لانا لعادل ا طي طيار وك حب بحاول كرم دولا ازا لتر )
 رع ابل نيب كرز اكربيو ضزولا كرت نع ناطرُشا شيم او دي ام رسو ويلف ارا ىأر

 لور اال او ربرل | نيس جر

 4 ناار اهبل لوا ل لشن ارذ نر نا ا ئرنا ىلع مزح لال قلك قرير اينرشلا لات م لعام اين ايروضولاد بجوز

 نب دع الك كلذ مهن لل امنا و ممل رهط ضيف قصرملو ينتم نحكم نع لوم نار نع كسي ين تشي ف
 ( نت الا ”وكسلا ىلع ىل لار دم ضرغبلا داد :دايع نم رس نك ادب ملسول تلاها والا بأي لسع لمت مالطا
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 ا - 77 5 نخان ملكا ليو

 ظ ا 0 7 ظ 1 ان م2 يطرد لصرف لنا هي ب ليل ايدام لب (ةقلاسلا فصلا نم يل ر
 اع لال تادرس ىانب(الكلا ناف مارال ىو ىلع قمالاكم اهلا ىلاعفل كدحالاشنا نك كم

 لش زا لد ري ثلس و تأأضون نا لعورلا ملىلا لاو راببلا لوا ل ساس نام لرقل ملال

 مريت قرشا لور ئءالا ميل رس ١ اكزل ا نع ا مريب ني مرا شيلا لدا ىف ن اع نسرزص ىزر | للا 7

 لا الذي /مدرامسلا لوا لع نو لسكر وطن الص | شبل نا فكل و اضن | روض ولا و تاو غ0

 خر ثلاررإ در سقس تيرم لملاازب نو لجل اصلا ن (ملع نر ىلع الط اطكرص ركع وح زاك خجلا لرب ار ب ل اصنأ هزي

 ريغ ملال امن ايكو اا مدع ءرتوكس بهن وشل واطاغلا ىف اىشلا نر طحن عد عي از نم

 قيالرسافلانشناو يبس داطلفلا ىفسانلاع اقف ريل وه بجارلا كان دانا بظر للطن نو كلا نس
 ملا نا سم ناو مبا عضارم ا فل او رورو لع | وضيرو مع يدا قصر نيدشارلا دلتا نع لشن ةباصلا نع الضف نموها ناش
 بارعصلاى ا بث ال ا' هلا ربان | دعب دا الا لبق موي لك نع باو ناكئزلا لسا و كك ل صرصنملا نضل رع

 ثدمح مرسم رردلا هرفمل ف بوجولاب عيرصل ملازرلا قايوشلا) لص ورز لاي مل اهب جاوب سبل وج ١ لسع نا نضر وج ا ل
 ول لم ال بخ اور ياسا ل نب وشما ها "لك لورلو مارال و ين ربلا و ممن ١ ةراصل عرستلو لاَ

الكا نتأمل ا ىو سما شو لفل ضو لا نم !دكسم ىف ىلاثوهبلارردلا تراس للا لع لاارثثو بحاولار
 ليس ف لضلا ركع م

 مي“ تيداصاد ل ا ثيحلالارورب مبان ع الص ىف لاف“ ثيح ب وجرلا مدع ى ا حراشلا بهذ رثو رصار يلا عج زر اطد الا
 وارم ل تسل ) ودرب ن ايه عم سب ثلس ١ برو مدعرب لاد لآ مل لروحر تسحر سرب عجل نع بوتول تما فز
 ليصشلا لو رما جير ءربارل تما رم عل »رشم فك أ تساري زا نكن با و تس دا تعور فمر كاع نوعي

 |إل ارو هرعل / اب نم كا ل قر كو ىلحت ا ىف مسح نب | هاب الكر اه

 ادب ع ب ادمل ا ىف ل يب سابا هكر نعو ناريولا لسع دع ورثثمو بج ادري عجل ميل لشن وكما لا لكأ بمر ول أ هلع
 رم ١ ن المريد اب ةراملا صاصاخ ا ر تنولا ىلع اززليضن دمر عجصل اوم رس ارم فسول ل ارذع ة اصلا لطلا
 تامل لا ىلكأا ىف مزح نبا بحسم او وها ةكارلاب نامل احم د ل انغالا بخيل ع انج ال | هيف نال نجلا ل زا نا ريهلار
 ارتد ثدصا م لسع | نميو الرا لضل ١ ل نسل يلع :ةديجال نمش نا نير فريقا عن نم هش خل نققح ١ لاي طلق
 عصا قل شع اول ىف احلا فد بدرس لبث تن ا نيثو فصول لاء نع ”نضج ا موي لشكل ضل نكي ارتحل ا ب لصد
 نسا لاشغالا وجو طرتشيلال نال ز كلا حراس لك شتتسماو ل نحنا رعد فسر ىلع لس ل صن ل اذ ءطوج ا مب سو
 نإ اررئاو لان مهالصغم و وجر بلا نه لاسم ىلد ععا نسما يش سيحل غلا رار رطنم نكي لا ليدلصا) لاسغالا
 السلا باشا نب مويل ومو نسما رع لال لاسننغالا نسم نال واشتمل علال ورشا ىلا كر ل | لوف بر شتتسم ١
 لولا كان اهئ اميل لفل أر ثنذ ١ نك ال ةرلصل ا ومو فصول ىلا نع لال لاشتغالا نس ام ث المنا طا تشم اب ليت لف
 خف د نسحت ارزع لل ةردص تناك لا كلب ىلصد حبا لبث لسا نان ا ندم لن لص باب نم ل اغى د اق دانت ل
 غب ماقاله لقم مررعا ”ئئارلا عطش مو رر صم ا لوصح مسا نس( دج ليا وا سبا مولر لسا اول با ردلا زم
 ن (زلا نيرزفل اازب لثم ىف بلاغ او ثرص ةرلصل او لسقلا نم للك ل نا طار تسال فسد ىلا دع ميسا لمت النا
 ارسل الث هع لامع اءادرسب اظن ىف اكل | ىلا, ىلخ اد ربع و ىلاكل ا خخ ار ىلع نسما رع اطيل رسل« لصحكت ل ايي ثرعأ ١ لوصح
 لك نع بوس ل لنش | ل عم امو ”فعوا ريحلا موو ردم ١ مول نول ارلولبت ال مربلا ق لاش الا ةراهل ارب ن دك نا
 راما ور نم الشم ىف اك فخحلا نع ىف انسسعل ١ ف اهكاضيلاريعلا لمح ىف دار وكرملا نالثمل او وما ةياررلا نارعم ىلا
 هوس سيشل ثحب|نم ىلب اند | ئتلادبع ىريسلو نيدباع نبا لامد عل ادبلا نعرجإلا نم لشص ىف اكاضيلا فرع لسمو
 داون ترا للقول ما عب ةرامهللال ”رل لتشلل حولر ال١٠ل اس الا هرم ابر ص ممإ"ا لص امر اهتلا نا ميرب رشم ف
 الا زب الا ىرثع لرالاث ةثاطسلا راهي عم اهث اندرو اي ةلسصاع ىف اصلا قر بلبل كمان سو اين امبروضولا اب :ناطنلا
 7 تاالط هرب ل و لزثتا مات تن لينلا لوصح بلط كلذ بابلا ىف ةدرارلا ثيب راعالا ىصتششم ا) ترو !للك نا

 لوطا م! وو ارصل | ترقد لاء ضولا / هن لك خمس اب سمسا عرولط ىلا ىو لصنا ىلدالا مع املا لوب
 م ارسصوم وانتم قاسم نا ىلا كك هاد | برو حرس نم ريل ا ىف مكيسلل لقبت اي ورسع ١ لسسخلا | داو او مايالا
 كارلا عطور و صنف | لرصك مربدلاب نتا مساع | ليل وا سيمت ١ مول لشن ١ ول حارسا اءاضلا هدي ب د
 اب ارصل اب لع | لاىتي اوما

 |" ىرايط مر فسو ل اد ك١ هع
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 ةتبابعل | خا ْمتيعتلاَو ىرِألا مفرَو قواصلا حاتنذا كما
 ناوي "ردت ىل| لوك ملكا لن د كلج ”ودصلا غرم 1-1 عئربإل / رماد ةرم ةرلصلا هاربا اذ ني الاوز نيريلا جاري ثان ةرلصلا مف نئريلا حفر ماسك انلار رجسلاوخ ان اد عئر اكو طك دي رلص ىف لصرراي نايس اري لات ةرلسم ججتفلم كن يعير عفر ناكر زطجصولا لاث عفرو ناكر لك يلب ناك رس ابا نال اكراقلاروجحولادرع ا ملي" اذ ١ كازا ميريدا لض را وب ةوص طبع لارا لان تملا ذل عقر غنا مر لمالك ةير باند نإ ثا لالالا رمل نم باشا جما ىلا رجلا عوز ال قع نرلص كلر فر او لع ارم ويست لسا لوم ناكل اق ١ بلاط ل | نب ىلع نب. نيس ب ىث نع باه نبااكرم لاو انا الرو اضفت كرس نإ ارا السلا ل برم رج كاز ل ناسا: ورب" ررط يري عر قولا( شن ا نلارع نيريه اربع نبا عما اسردعد لاء انرمت ارك ! لير انبر لاق مور شرما عيسلإ ليي عل نوارلا نعرسم ارو ذا يي خر نكرر با ذاد بكس وص يوب نثر ةولصلا ذا يسار لوس ناكل رب اربع نار رماد نبمام نكرم ذا ندع كل رم ةولصل ةساسنا با فو فا ل ب! رت

 ة 'راصلا نم ئشسصيف هنري ال م ةرلصلا اب علم ىلا دال قسماعلا هيي عب ناك يدّذملا مرك بلاط ىلا نبال نا ىلا بام“ نانا سما نع ىدرج ا بيدك يداه نع ىدشسلا زيدا مص نبدسدبا ابرج ادخل اه" فاد كوع اهي اهتنري مد ةرلعسلا حالا رك لدا ادار يري قلل نبا تير لاذ لع نيزيزملادس نع جلاس لب ناب نر ارم عاب ان نوري نبع وللا درب ل مريا نوري ولاكامعا مسرعا نم ومع ب ياك“ اور نبا لج و زمار طف ويلا لو الا لل مريد لس قلاب مع ىرداا مب اربا لا عر اذ اوربكاذ ا يدي عري » ارد مور يلمس ا لصرسا لوسب نما“ لا يبا نع ويرحل لئ ادا غال رع لا ىلا مءاربا لل ةررم ني ورم داما تلمنو لاف نصترلار رع نب يصح اررطعا مكب ارب | نإ بريل ابرار لاقى دالا ةرريكتلا ردب "لو لصلا نم سيف فيري عفر ثاللاذ تما مياربا نموا نع حلامص بابا دج اير ري لا" كلر ايد اه مثلو بكمل ةرلسنلا نم ىو ةركتلا قبري عئر بلاط فا نب ىلع ثأر ل ا" با نف ارب ١ برلك نأ نع حراص نبا ابا نير ارتاحت لاذ ةرشكان كل ىلو
 ٠ اب نييحل وكب عضل ١م بابل تن لخا در اب لسن رحب" نس ١ اههف عراب ارب اك هل ( هيلا وفضل | ىلغ لاس ار ر ص اهن اول لوشدلار اوف عرورشملا حانمنالا» فيدل املا نيم تدع لم زم ال ن واد رانألا وال رملا ىف بارلا نارك د رار كل لتشمل بابل تنغ لف درورجت ل اكريالا عدو لدن هل ام ىلا قريصصلا نم اذ اموعشرلا ل قر لمعلا ايب تفل لا لالا قررت ل ب + علب ناك بلاذ ىلا ني ىلا نا شعرس ا ىل باطما لب اكد نت ناك ولا بلك نع ىلا را دبع نب ريو ارنا قالصلا قا ذا هيدي عري ناك دادرحس ناس ادب اا ماوي كو ان"ىرونلا لاف رجلا سكوب هامور مد ةداصلا اتفلا قريب ل دال ينل ذك تن تي تيل اعطت نب زب علا ربع نع رلص نإ ابا بر اثرت ناد ري نب ةالصللا| زب ميديا ن ونثر ارث اك انما مهحصا نا تمار نفح راض ر رو عسم نا ازطفجك مر نم ازب ظنا ميل لك ذل | فصل ماسر آو هلع رشا لص نب دلي العا ىرداام مماربا لام د | زار ةأراز ازا ذا بدي عيب هت مي يلعريدا لص كب ا نم ف ماهم نع رطكا لاو نب هلل كدص درك لات يا بالا لك مزروع وأنا تلو لاي نئراربع نب نعبص زر لاث مك ب نب بوق ارم ١ الدال ةريبتلا ربل ةولصلا نم در ل د يرو لا بالو نحراعنم اص بانا ند را ك كرمان مديرا ةوصلا نم لدلك نويل كلما قط لال ىلا نلت تمار لاق با نعاكرجلا بيل نب مساع ع عراص نب ن اير انما هع ام اند ديد 1 لاو رص و يشم مرا نترانلا كذا( ال ةفصو لاقي انج ند رعد رخو اهم انب هجاص الام ا امرا صر ووتصم ناو ىلا اوم لسع أ ةرلصلا حر ني عري ناكر ال نفر م شن ير مب لعل نكرم صا طر ةررب !ا نا ارا لراقارخ مارس انسي نإ ل اد سلا نب دلا مانا ان [ و كلو نع فار امم وعاد مريع نعرببلا برقا اراك بال م2 ار رع ما لصرما لوسرةرلصل مل ارد لانك يد رلطانوووص ناو ايلف نار كلذ فلخ مب اين نم مدددايبث ا رم نرش اربع نار نيكس ارجل مانجا 7 ا : كرب علل لوس ترج لاو مقا اما نب اكرلن /ي يل ثيل نيزلا لىباو معالارلد أ يو يليل ةولصلا تمي ازا لاق مول 12 مهرس! رد سر نان رن الرب نيس ا دبع "زم مرير | ل 00 دوس لمار  بلاطالا بال نان 0 6 كس ارا نانا نانا روعسم نير هرمخو بل اها ىلإ نبلغ نع تبل راج نسم يري ل اور نب | نم كلاب هاد ردت كلو لمنال راد دليم كا ل مدري عبر يشر كرار .هربب نلرسا عمل اقا ذ ا و اميل نك: وكول نيرس ار عا ذاب نراك ذ و ةارلصلا ع١ رموز ير عرب ةيسدملا لبا لاق ح افنالا ةريبك يع ة دللي لأ 0. خر لو ةرلصلا حانت مين ذ|ورط يري تر ويل "ةرلصلا للاي ارا رد | ينصر فرطعولا لان مترلا نرلا را مسرب كرد واصلا سانسلا ب 4 | بال ل لاثد الث رلا ىف امرها ةرلصلا قتل ازا برب عرب ناك منا وعسل لب ١ أمك لبن نيب |نئرم كر رمل ازرار لان
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ام و رلصلا هب جلاب ناي لبا الركاسلا ىاركتلا وم ( ةعلالا فصلا نه ري
 ف 00| الا يلع لري حان الارعب اهبف اقل 
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 نبا مذ نع ع ار يهل نربط كلل" (كريالا ع رو ثيليحل ارو د ابلا ىف ادايقف حالا ىف نئريلا عكر وب ايلا

ع نا نال عل انل تدبر ب نا للاث' يلعن ا ىف
اتم (ىك اعلا ردت اهكال لاث نمي لوال ا لحجر 

 يرتبط نع نازل اربع نم 

 | لاق يذلا يدي اب فلك تلق اذ ن الا فب دب رحل أ رماطعل تلئاضما جيرعنبإ نع ناز لع نع ىلا لو

 نمد طم هارت كلا إلا زر نامل نم كرام فدي نانا نان م
 ل اهلرس النحت انش اما دس اهراس د” لسن لاقنز ثركرلانع ليديا عيار ئحم اف ىفشا لا تزين اشلاو كاي التتما ىف ىعن اخ

 ليلا مباني دب ى ديم املا ل ايع ىف نينامنلا بج نيد يعصي ع نبا عرب كو الصملة وال ثم ا باث اهيف ىجري وتم دنس
 طيب اطر ثا ادع ةريفم ام انامجح ارق رذرفلا لش نمل صف ف ثيدحلا سفن راو رطل ار لزج بلا دلع وو رثرلص

 ل برثلا لعو وجا بار بكل ىراخبلا لام ما روجلار ل هلك ىالارئارأ او ادع كك
 َن رسم ل ارحل هش

 نالانزصا عن مريع ملا لص عنبلا عمم نصت نرلائع كلاب نب عسملا نعرف عا مك قوارير ةدلَقلا و'راعلا ىلغ نرروبسمرقلا

اذ | يخت ١ نح قلطصر انا ةبجرثو عع ا د جسلا نام فرح رش نم بوشلا
 نث تابلا ف إب هكر سايل م املا وجبس 

 «م لاعترشا ماشا ورا لمد لانس ن اعنص ثيمداعا هيو تلا مارب

 وروما ةفيطعالإ لوقو قر مياربا نع انغلم للزك رع لاو ر اغلا ل  هازرعد عاجلا نه اشر فوك را لام لرث حل

 ب ندد رم نور نيدو نم ميال نامل نط نم صقار نكس مالم ف يطرااو لكم ل را
 اس نام. م بأ نع ناد يراد نلرط نمور ند وسالاو ةرقلط نع يباب نعت و نصور نعد والا
 نم نا نبا دبع ل نص قر رلا لان ثمل نع روسالا نع يارب نعمل نو ند: / باطلا نمر لا

 و ملا كب هجم ةرلصلا خمرا ناك نا زعل طرح نعرومالا نع هاربا نر ان و اعمر ان لل

 نيد بسب نأ مياس نع م انوا ادبغ را انرع كري ل االر كرجل انا كيسا كرات و تريك

هل لب بس مر لعل | تن نص لا شارف لاث' باطلا نير ىلا نلطلا ما مروع نعمك ارم
 ريان د فيسا كر انتو كركر م

 ةراصلا ا 'نبم تان |نرك تيرا انرعزب نيووصالا نع لئاو ىلإ نع يصح رش انف ندم زرع ادع رار
 هما بمدلايزنن بلاط لني ىيئانالاق نزئرلادحا نناشد يالا لما رجم انشدص شربل لياوجسل

 كرقرلاالد لرجال اعتاد كيما كرا كريجر ربلا لياجس لان كال ري ناورسال او قلل نع ريباربا نعرشعم لا نع

 يك ارا رثالالإ نع ثاميع نصح سيف نإ ان نك نب ندور اب انش رول الرمل حروف نيج انحرم ل ديس

 او دلو اشيل ل او كرجل انو كسا كرار كريد رولا كما كسل ئةو جسم /ثارغ نين يدوس لا
 نعاطلبم لارعل انذاك سمر وصنم نيد يمس و اورد ه] ث اقل مباكذ لا ور عك“ رش االسم ثلا قييعسلا ل لام" ما

 ةارغا ف ءاينعلاواورو ثلا يلا كيال رقم انعم رص عفر ةرنصل | حت ارنا باطخما نير ن اكل انتدم زب نوما لا

 أشلاء ايطلا هاورو نرمكو ارزو لص لاق ممر يربي ع روربكة رلصملا عض ذا ناك ار نع مهمارا نعاشيل ا لعن زك

 راشمم لاو ةولصلا خزنف ثيح يب أر لاق خير اان تعطتت ا اان طفح مب اى ل ل اهي ىلا ءدلع نلطنا لامار ا نع

 باطحا نع ارم عروب هر دابلا 2+ اك[ ا ةرصسلا ليال حل مص نير مرشو رم ممم ضو ارددازر

 ابل لاقي عمنا عل او ةفللا بدن ىريزالا نب اكح اب سكو اهو راب عشت تخل ثالثامبف ىدونلا لاك عرش ١ ىنض

 نارر لب دل امام بولا "نا زرخو لس الا :نثد تبلقلاىارببدلا لدا املب اب تكفتشأ امل ل .لفتوملاور ثصتلا اب جر صملا
 مولر قي لد ناروم ن ابو امجد ءابل الج كرب بيلا يزعل فر ثدع ناني سمانا اذبلسو رع عدس نس ناين ىف
 ناك اطنلا برر نأ ةربع نع ئازوالا ناره نوب“ نم اكو سئ رزيارع نع لوت حاتم ٠و رولا كرز نعام از
لا لاه لع لاال د كد لاهنتو كيسا كرار كريد مهلا كب اهبل وق تالا دال مبرب

 لاش للان صرش ىف ىورث

 يارابس ' نسالكم يفر كلا شيرحم ا لل اذاو مواجع نم عبجل مل ةبامل ىلا نياوميو ةةدبع نا نعل ل سموم لارا قريع نع حو 1

 مقاما عفا ١ بحاهص لامها ةيوررعاك رنا لاق رش ادع با نم عيس ا ئئادر نم عامسل فويل دعو رز لا
 ام اغلا نق الذ ام ىيدزجتلا نمل ذ زوخ الحل و ةدنا نم كلو ف ئبحلا يزال ين ود | وريف خم ردم ال يبحر

 ناين إم الل بسرنلا نم ةطشم ف الك رطل ضرر لول ىرصنلا | نا درك نب درع و تلف" شيشلا ىلع انايزث مرقم ىطزلاو ||
 يالا يصل ا ىلع ىئايلاور ريغ ةياورلا ثحصرتو حش اع تي اور رجل ركررتسسم نمااثم ىف كالا ل انوازي سر ذلا ىف

 "٠ ءوطولا بابو ئنعم تسع ٠١ ةيشساهلا ل اكروسالار يدع نص ور حو
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 هول اسيل اللا كون ايرمل ٌتاطخلا
 يبا اناهكزرر# نائئلنث لا, نب ىلام نير انس ,لرقيب اكد باطلا نر نيرا نع (ةقلاسلا ةوفشلا نم دو
 زاهمولا ننفذ طلب ارلاو واول امادر ثريا نان وسر شسلا ف تلك كري انا اء ضروس إل انك شكلا ألم توام

 اف اسكررسإلا نعال مارا نا ىورم شمالا نار ا مل انسان نمط قسم ثمر ئن/ لسكألا نغم نع شوا
 بمعل يل هللا ثروملا لذ ىهملي ملو لما رباك نم اوررس الا م وربشسم وهما مل لرسم د دوسالا جنا تعض ىلا كرر
 دارلا ىف ئلا نيل ىئاهمماعلا علق لررزامملا هذعش اكدر صيماعلا ل ظفاحل ا الو كررت للمفم ل ىذا ا يارا
 بانك طقسا طفل ل مط سأل نع انو اوم كر راسا لوا لم الا ئئ يراعمرلا يطنرارلا اكو مل هم رئت

 بالا 3

 رالاوادر ف رلصلا عسا ا ملرفل ناك يارغ نع عضو مرهتنلىف ىلا لاقورصا سال وري ثيدحلا يرسم او مايل لاثار
 رس اريعولا أ نير انيك ل وتالار بح نس ردح نين ا رس رنذسصن م االسم  ئطثرارم ا ل ادع مح عنر صخور

 تسلا لوسي نداكل اير نيعرط نب ) نع عل ' نع بم ٠ نع .درملسس نير نب نطترل اربع عرب نب(ؤك | ئكرص بيس ني يل اربم
 رم نمره ابرز ١ لاق ذركل ا ذاد كريغلاالر لرد لل اهث د كما لرابثر كريكد مإل !كياكمملاث ةرلصعل كا امسي يو
 نرجع نع طوف اد ماعد ١ لص دل 1 نير نر ع نب | نع ع ال نر ب 1 نع ئجشل اب وئر قظنرارلا ل اق مس فلو نب ناطشلا

 د ملول نر نر نبا نرع ف ار' نبع :نييشس نير نع برلإ نب يكد در كل اكدرعع نع دوس ال ويقلل نع مال ناز كل زكر
 ص ا الاثو صا لرئررب نع حير ارب ل انو مب بولا نبى كمان رم ىلا نبا ان اروصنم نيدجتا كرولا ارجل انئرص بارصلا وير
 !انتسجس ا نا ىلإ نش يي ىلا يديم نب كمل دع حرص شايع نبل صم وار رو للعلا ب انك ىف ئطقوادلا لل اذا يرخحلا نم
 نير نب نتلا دبع ةرندجا مو دما علا وم, ل رع نعدوسالا نو اورو ق نحنا مي ارب رطل امد مطيع (١ لص ندا نر نع
  افاكادازو ما لرب ملاوبا لان يرجلا رهو ىرفم ا روس نغ نارنيما نم الزلم ى ىؤذللا لاق يُس لب ل او نيش
 سو اول ارثعك ور عيل قيما ىو ب "يثري لما نع حجل ل رمر شكلا نب نيم نيرمع نا ارح نبا تاق فاو ن أسللا نم و
 كنان اثناسللا جار وما فد كزارلا ماع ابا نا لقن كتوم اب مارت ىرازْمم ا تار مام لوك لا ليك لرملا

 وق كرب ١ لثلر ول نم ' ىتلل ارعلا يشمل ثتدعحار مى اكى روم او ىزلا ال وأ صف [نن' نك هول امر ىلامو هد

 انيسرع خس نم اللص ىف ي0ترارلا لاث نافع نين امص من منكر سدا طاطا ةياهشلا نم وري نقى رت زل ار ثم
 لياجمل زف ةرلصل نأ ثا ناش ناكل العار ىلإ نع اع نم ل ابع نير يبدل ان فرغ نب نسا انا رلا ماما نب برع
 نع لئلثم لاضنا قل د نمواشا نسا راثثآ ىلا صا كلذ انعم كرغرل )الد كدص ادد كيسا كرات كج لا
 لال ييزج نبا نع لايلا كن م طيس ىل دعا مبسم نئريف لاو الص ري طوزرلا عب ل[ لعبا ىف ىلارطلا وا ور رو ل از
 كرابتد كويكو إلا فياجساول انزيم ماو كما مهكر ثا ى روتص نيرا رع نحر ناايع وربع هرمز قدصصا نم
 /ال رام كن الت ا بكم ىف لس جرت ارا ا "نم لما شب اثدصا ا رقلا لم كلنع لال و كيم لوثر كيما
 /ر نافع نب نارع نع ئطترارلا هاور كلو كل زب يف ن البا نارصلار يمنع دس كر معلم نيريعس ىررو تايأكلا
 ' ل اساركا عرفتم | د مكر لو كذب يرش الا اهيل | لمت تامل د عما مبكي ا ىضرورحس نيم ادع نغرززلا

 و يلع نم زادجلاو عصا لب اىيءاهطعنل نط تن اين اد كك ف تدر يلا يعد الإ نرريغ لغو تر انب اكس ورانخا كك
 اذ مير ييذلا :باحصلا مل /الوب رابع اد فلصملا ل ان لينلا نم هلم ىل ىاكرشلا لا" ةنرالار لضألا يل نال
 م |ناكىزلا ناد لضلالا نا ل لري هراغخا سلا ناعم نس انلاراوتسل دب اهلا نمردح ان ايح اير عرجتو حارسا لا

 | معو نفع لاق ارم و عا ةياورلا صحت نشل غزير سول او ىلع و اورام فَما ناو ايل الع مدري كبس يلطر ثا لص
 ن' ماريعل نا رول نار وا لدع لع مدقل در 1 عون نع ترهل | إذ حرجا علوا عرب ملا ريو نا لا نع
 ( زيتالا يفصل ارب اور مدد ىدط نمد ميرو اثنا امبلا تيب ل ع رزؤلا ةرثكة رد اند رث رع  ريلعر يس ملم ٌكراصلا رلل

 ١ زل خت وزع | صرح ى از
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 : ع 2. ملا , : هما | ٠٠ 9 : هع 0

 ظ 00 الا ا

 _ هلع ىلاعذ هنإ ١ ىضر
 م0 بلا ناطسلالو نسل موا" نما كرها لان دي باعما نار مب رئازم قي افصل مدر

 تازراوم او تاراسلا و تاعاطلا ىف مولع ل مىبلا لاوحا 1و ور نيزلا تر اصنا نعر انك ةرججاو وك و ناسلاو جر يتلا ظ

 بل و ةياكضنا ةرريس ل اجرب نم لق ارب لو ءينيعصتلا ب نكن ع "كك ىف ترمب نبااظذاىلا ل اف ل كس اراكسو ار بؤ د ا

 ىلا ربها نيرعا نيس الملا للري شالا ناف مانا ف اظنيط لارا يتحنرعلال نكاد ميلان مسوأأ 0
 اكد اعلا ثربثد دالبلا دما تحتل لع ما يسر ورش ١ يدل و علا نم رغما نسروسلا مالا نم ىلا نرغوا دلقلا
 مل قعاومب ىلاثلا نت اا اياب طا ال اب افتح مهل اوف اد مب ارث مل اهاد ممول تناكن كن و هلل ثا نا اور زر اوصل ا داع
 وسم الا مولعلا نمرل ل صحن نع انس هارب ريع روس يرث رحت ارب لولب نكراع نسب ارمال يلع ريو ١ لوف
 لوصار اطعحلا للا ٌن نسور بع باور كلا لاسر قرحا مالا ل انامل د خربلا لبا لاع هرير رع اررصت [ "اصلا لاع ا

 رمت لاه نبا جوري نم ملورريلط رش ا لصودلا نع تي وو مليسييلع ثم | لصيد ذ لاسم بوصوف ن ايام كلنا (ةريع ةزاسلا
 ردت نسرشلا الإ م لوالا نقلا لبصفل ىلع ل ارز | لرالار مولي نذل متولي نب ذلا م تاو زلا لإ روفلا

 ليا نس ناكو وشك م امو اهلا نموا نبدلا لرص اب رعلا نم مح 1غ را نمر اهي اد ير لار علا لئاضفلا ما نإ مولر
 لاوتالا» تاما و ثراعم ا تاراولا نمار فقحر ب كنل ار ةرابتلا دري ٠لا لبا نم قدي نع ل شكو مد ميشو سانلا

 يالا لميا نم نق ادلع مير طد ماين الا ىلع معد مرا اضل نا ىلا رطل هزل سر زو اولا يملا
 ”تاسالك اىزلا ثحب | ل لقت ال ن اكن ار دجاىلارنع عنخ ارم لك كريشل د ا زرقا د از يفت انعام غار مقملاو ريلظا و
 صلب نوم ءاعو حان الا ل ببن اراطالا هب لن ال يرن ىزلا و ن اكرالا لئاسر نم 48م رن رق ثيدحلا ناالا
 ا” كلذ ف ةريز ماى ايس دعا ب لساب ال اريشم اورم صقل ولو تاوقدلا هب نما شارب قتل ن١

 داوسبمكالا رس اداريه ا لوف بد حاملا ةريكتالا ةرلصلا ىل لود ال بلا لود نع ديلا ىف لايم لا حاملا لن هلع
 هينا ألا ناك رب ل قل نكد بوعول اوا عيْإلا ريفي ناب بصراو ثراوتلا مال لوالا كلا نلعب # هكر اوال يم

 افلا ادعإ يت راع هيلع يلا فاني مريع هي اهلاو ةريطل د فشلا ناكر فينص ىلا دنع اري حافل
 ايو ريا اليك ريكا هير ثلا ىف نيبو راح اور نم ”انلسم لى اشم ان اف بج اولا صحم ةريخالا
 بقع حايغمشسالا هاو انف م ءلشسم ىل مين باظفاكلا لاا ب النحل نير وف حلك رسسرمرث'فل (ئملا نم نوفل مار نمار

 تلك ) ل يلع ”وفملا ةررس مل ثيردص لش ثمداوال ىف كد تن اكريحاو ىخناشلاو مفرذع لاك 7 ارربمر ع كوسرت

 تلك مليئا لسان لن نسباو درك ئيشرع اب ملا لوقا لال رقاب الاول نس كيرلس تساررس الوم ا]
 بر اهتز كرير م | لب اومسر قل ينط ليللا ميل امبلاغنو عرا إلا تفصل ار ثاو يشوع دم اناس زرقا ريبتلا نم ظ

 لوكاس ذاك در رقد كل زب ونكمل ةراصلا فر كن اكرط نلا كسك ىف تبرد نان نص رفق كغ ل ا الد لص لاهلك ظ

 مابا صوم نار لسكس ف تو نان نيستا روف 1# ىو تمي ل تل يطمع وهو لسعر د  ىلص قنا ىلا عرذرم
 هر ىل كريتر مهل كب ايس تس دب عب نو ليل أش مااكدرو صولا لن ايسكو" ن | ىرورو فنان :

 ةفلاطر ابحاث اذن اد ىنن ثمل رايز | ىلاملا دبس ا و :ةفيطع ىلا ايضا لادا ؛ + حرر ثسرص كلذ ىف ى درر د نصت ىو تعول و

 اهزع نلاسملال رتل قنا عيجسلا ترفل ليزا تارشتلا | عرارلا لرش نس كون لكوريا باكصا نو ءببطص ىلا باكا نم
 هم هروب لو ملا د ع : هر هكذا 3

 !(لر أ ميج م لبا كر وشما تن لاو مؤببص ىلا لولد بج اوإ نيبو ف م اروبا بم م اح او وكام او راش ا امب

 هدب اعلا نصف نم تسامل وريرقلا حث نم هلم "نفعا ل اق رطل صا لش رشد او بجاد تانشسمالا نلا نع يزور مضت كر
 قع اليثو ناكأوشس ايواوةيقمل سانا ميلخت رصقلا. رج عم ملا فاكس ماسلا ٌيرلصملا ل هرعن حاتنتالا هع لعن

 بام رمل اري عم و يعير ١ اطلع ىرخأ ربع ع ران اكن اور عن نم شسكالا ن كو زرهالارثعا ملول ا لرفع ن اك ىلا نا ْ

 ةقلطم اهنصحنو لبا ةردص لل اهضعن :نرتكلا ةرلصلاى ايطعلووتو لكن مليميلغ سا لصدع كررر قو صا'طبرالانمصااسسأ| 7
 سلالم ل غشسال نلا طرشم ”لفاطن ارينا اندلع ام اصثيداص الاى ةدراول اراك الا نل ٠ ”نلحلا نع ثمريل ١ ئجُشسل فى ئ

 /الانالط ال ار و٠ مولا ىسركذ ادؤنررث ىف ملل اررقىلع ارم موقلا ىلث د ولصصلا لب طاير هرج رانا ر ملا ل لاند هنا
 ةرلصلا لقال تاغوطتل ١ لف ربما ىلع لوضراك ْز زل نمو رواب نأ تاوالا ثاالح انا تلائ' نسم نمو عارم قتل

 رو فيعضل ١ مم نان ىنغذبيال طيف ما نم لاذ" مليهلع رس ١ لص وسلا نار' كل ىف ةوراولا تبع الاب لرطتلاب ساثل | ىلغ ركل
 (”الا نفصل ىلع ابلار ر ةرنطعل | هولخمملاب اصملا عي اغار ثيح مر ظن لوا اهئ اس ار لطيف لونا لص از او عجاحم رثو مقسما

 ام ماسبااكا عس روب حاجا ىف نيل لال فد هرع »: حائتتال اددن اف رقلام و قر لصلا حانت" نلرط نعى ا نع ل
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 لاتفربجحمد هوؤلاح مو واصلا يف | 0 ةع اب 5 ه. دطهسل 5 قل مو ب
 جالصلال حرا قب ظجشم انه نم ماك عداد نا ايي نام ار لعن مر | و ازود قلالي م ين
 اف رمل يب بحام لاث| طقس اسم نمر ردن لا” نير صخر ع ارث لاذ ١ ثري ال لرطسا اب (مالا فعل /اهرر يَ
 ىو اسد الو فاضالا تكميل اطل لزاهلر ةئبيتلا صرصنلاب نر ةيبامرلالا رم ملم هيلي ثم امرجاظامر قس رص لولا ثم ينقل اهف نم رقاد عسا يع اولا ثافنل الا مده كريكد مهلا كلاىبس ثانعالا ملا ب نع ور
 هرلعو بارصل اب ملغ ىلاوتر يملا داري لاما, لفي مالا مسن ا بنك مرد للا ار ارح الا قثمس تباع
 /,ماناح مل

 ندا ني رحنا دوسالا نبلغ نمنح رع امه نئدجول انام سم نم االسم ف ئطرادلا لاث ثامدلهبابلا ل نيرا ع اهسلا ل سيلا يو رلاو دم ممل يشملا لع ىف نان, ل وقلا نع نب او بلهلا ل عوار صورا ومو لل بر ئربلع لا ناي لوف هل
 م ها يعامل كرد احب يتريري عل" ورب قرلصلا ارنا ملؤميلفرما قس للا ناك افا ١ نع ريت نكرتتالادلا ضل ريدم
 تبل نم انكم ىف نقحسا لاث م راعيه نارك عروتومل اب فيطقرارلا نمسا ادن رجال تلم سا تاقل مو دانس نادال | يالا بصن نع دو يفر ثرحلا ل اندعا كريقرلا): كرجل اهثو كا كر ايتو دع باكيا ح ل ر
 مي لا مريد اما ىر اك ى”ريري عثر يربك رلصلا ين |اذا ميلي وا اقصي نتسل ل لا نع ةياورلا دم
 وود اهلا ل درؤملا رب يك ىف ىلارطلاو اور مآ نطل جرجا لريبجلا ثدحك ا اثر ما ثاقلربإل دانس جررفلا لل | لإ
 ا لالا ب لا نع وطلاب نع ل انيس ىمرهنب لّضفلا امش ةيومحر نبى ايران اس ولام لقدوم انيادص فيلل دل
 منا كو الو ليم أل الو ليسا كر انتو كركر ملا كي يحس ان ةردصلا عن ااا مكر يغسا علصريل |لوسد نإ
 طمس الا ق ارطن ا٠ | ورو دع ارتتالادل اض ىلإ ١ نا ورل ةرييج مل انه ه ب د .ناردلا ىف طن اهلا ل اي“ قيلعنلا نم لص قرمجلالا|ز
 هيب دي عرسك ذ ١ ناين ا طير يلع رد | لول ) نع ثلا نع وقوم مل بيرو رم درا عب نم شو ىف قبب |رل امام لك أصلا

 ا رلابعرو ريح ث رول ادانسمال "اح ابد رع ١ كريفرلا|ل د لع ل اهذ و كه! ك راند كريجو مهلا لئاكجس ل قتل يمول رن احب يح
 1 (أنه نب نلط ان ىبع نب نب 2 انشرعر ٌرار ول هادر ثناع برص ىلاثلا ثسرملا وتل صافن ىف (الكالت لت قرط ضد رو ثا
 جفتسما ارا مكيلطر طا لرش ١ لور نا اك تلا" شاع نعد ارؤكا ىلا نع سيم نب يدب نث لاما برت نب السل اديع |
 ْ روش بل ثمرول اازم ينس نم للم د ادرلا لامك كيرلا الد كجم اهل فيس كر اند كريجد ملا كماكب لاذ ةالصلا
 ا ارو نع اهيُسميف درك مل هع اص ليي نأ ةردصلا ص” ىوررثد مانع ن قلع الا (اللادبع نا هورب م برت نا الس اربع غ
 ١ لاعرلإ ىلا نب ثر اع نم مب انكم الكص فاكر اولا ايس نم 51 فرصا ناو السم ىف ىرْيرلا صرنا ثرحل ا وما
 [صلا مايا ها ورورو ارظطح سبق ن رف كتر ”ثر ام و صولا ارم ندالا رحل | ثءرصارم ىريزرلا لاث' و دارس لمع شل اه نأ هر
 نبدا ناكد هاعزجيم لد دامس الا حي لاند ىريزلا د اسا د واد ىلاد ائسم ١ يع ا نيروكذملا نيد ايس الاب لرسم نم اثم
 فريك ميلا لب بس ةرلصلا ايف ادلع متيررلع يما قصر رق ىف ططنحاو مالا نم نرقص دق ودمج نب لا اص قيل للا
 ما نبل هب راصاف و كب ةلداع رك ل و هريس ما هدب اًثو ار ىلع هرعت ىف ىبذل ا ل انما نيس ا رج 00

 رب اسمر لام فرش لدالا كيرلا” كررينملا بح اصلع تل تنل اروبا نم طم ند 2 اطنلا ملا مصراو
 ملزما ناطرصتل (١ الا بعاص ل اند «ةمئالا نم تارا مرو :نراص قصر ال كلو ناكد د اسس لا جير نب ةرئراص ثيمرص نع
 مالسلاع نمر سمر دل دوك تلاع ىلا هنوف ن*ا كد ابجي” ن دما ل رت او ملاصول فد (السل اربع ربح“ ف اكراقلا
 نا كر يف لرصال ار ةؤفل ! لما ل ولاء فرط اب نم ًاميبشس ل يطرب نع ادرك مل ةطايبلا نادك نقل لع ميوار لل اكاذا حرقا
 لزطلاو اررابر ةقباسا ؛ازوم ا ىلإ نال ضرتحاصولاازب نمالا ثملال ىزيرلا لاق ١ ارضا اغلا ادع ال ن اًيرص م لاقي
 لاصر حلم تدلع اررصارلادس نير ظذاحلا لان”ل يلا نا هم فر صيمان نش دشم يطفو ارل اذ مك شل اع نع ءاطع نع
 رفد ماعإلا فل ور نائشمال خرا بر نإ الار هع و حجم 1يف ىراخنلا نع جرا مانع نب نظو ص اصدر دار لإ راسا
 كتاقثود انس ل امرر مف ار وءارول اور صيما نم غدص تاك | لاث تلك ناز صارباس مل درواو ثيدحلا ادب ملاكا

 علوا غد احلا ل ان ججتريبلارب تلم وا حلطقشم امر قف عم ثدح ان ثلا نم دهم ىف ىف اكوشسلا نعل قلو صا ناطقا هيننأ
 وقل ارسم اررع نب سوا مسا, زوجا ول اد بص ىف مس دوا ثيدع نا اني 1 را نساك
 اكرائللرتدارطنابب فارع نبا لوف ل فار جل ملي ذب نا "زلم ظنك لافرص اع اج أرب ادقد شمل اه نع مسرع 1
 ةرصلا بانك ف ف بولا زوجت اند امبم عجل اانا ريل | ىفرملا دبع نياك ذو سر ضييكتلاب حاتلا ىف ضلع نع يدع
 ظ ثيولا/ اماسي" شن اه ىلا الور تدر للاثازجلا ىلا نع ىلا لوم نس نايل نبر مي« انما كرابملا نبا انيديعس نب مان
 ١ ياو يتصل | ىلع ىف لاو صار هللا ن يمل ميسم ىلا مب اشن كلوا عل ايلا جل موك اج نم ع اءال نكات ايم ئاورباط ادب

 ح ايش الار ناطر ماصملو نول ًاسماي ارم تتبل سم | ةييلاع لمت همد «ريبت ابار 0 ظ
 مربع بارصأ|

١ 0 | 
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 ماتو كبس | كرابتو ك لبحيب ورمهللا كن اد

 حادا ىف ذخان البو لحم لاق كريغ هل الو ها لح
 نم الومام“لا كب لبرججب نائل انو ةيواصلا

 يول أساممهبلعيب مع كا ليرمحابن او هفلخ

 ىلإ اهلا ناماو صيصأمل فلوق نع عر لعل ءاضبلاطغفاىل ادع نصمم طرلاو نع رار وياما نار ل املا «رفصلا نعول
 روما ليم ب يتلا و ةولصملا "خصص عبلام باب ىف 11م ىبصضو ليضزنا كيده او نحمر رمت سدي فاكثر لت
 ْن معو روعس ب نب ابلا لد رصنكا نم دم الاغناكل الان“ ئعو كلالاذءالن يكس طرسسل هواشا ن | بيرالب' هرغس ف

 نسما لاق رجلا اضل اطل ا واروع نب |ثمددعث لك ارب امو صاعلا يورو تمام 1ىل ادري يملأ ار ناو ريعس ىلا و
 راصتتابريلا اشلا لارطلا ءاوروووتس لبا يد اما ىزيرتلا نس دق تلت او وحسم نب | سن عج مل ريدر إ او عك ١ نماشكم ف

 اذكر ل الاشلا نار طنا و اوريرع نبملكلا ثيرصو قاسزملا حرك اذكم ويد عه ا ىف كل رجب .ملاع ولا لاف ن ايس ورع
 قانلوتملالا نم ىلع نم ىلع نع ن اهني زوعحث ىررع نم ,ئلرالا صرت ربعس ىلا ثددعواقدسرث سمو ل نع ثدعو ىلا حك نم
 هادر د بابا ىف ث دمرت ادب كلا لا ارم الود ميلف لتكو م يزلا لص قف ىرزنمل ال اند صادر ين كررصا زي لواب لم ع
 مار يدش لا ثمرحو قابزلا حدو عوج ى اك سوالادربيلا ف ئارلا وار ةلناو نكيباهلا فد رباتك للم ل امنا كدايطلا
 صنت مدد ىر فيل اهذهعل و نس ا صعلاو عر كمر حلا لو حل دهب ابو لام اريزل نم اندبنو الكا 'لا نارزرلا ديعو سلا نبا
 امم اهلا !رذب اكد اءارب لحل ىلع حري ومد لوصالا ةرع امد واكب

 ددصم إلا ىف ن اوبس لاراب نم
 لكلا صنعا ليث و ايي

 وى
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 ريرتكلاو |ةقلاسلا فشلا نم يي
 ارلصا مهنا بنكلا تار ابهر اثم
 شيا ىل سلا ل كاسل قرأ

 ا. رمش مرن 0 خيزاما ازمئر اش ارك ما الا نان' لو | يائس لا كرش ماع ال لان ا رن دارا لرصسل ان ظ وصار ردا عن طل لوقو نس ماب نه انذل كل دلو ثم هول اسأ وياي امر ذل نمالد مالا كارب رولا ل | نك ةرلصا حاط لزغا' مر رشا مكرر لاق مران بانل هدر ررثاركز رعب شيش اسملا اهب ل / كركر لو ةل
 | ومو زل ا "حوران هر ملا رار ا كد مئرلا] اطمجشلا نو رخل و كويك مهلا لم ايبسس ماع الا رب تش اكب نب دال | معجاراوو نصرا[ اراشالا باتك نع طلسم اف ميرلا ارسل ممر ب: الرجم ادالا هدشس د امالك اييسيطتل |

 || رالص سا / م نى كة روت" ةراجلا هر كن كارل املس اقر ريسبلا اًماىزلا زي زل !ازبرصا فيصل لو
 رك جلاد لالص نم عش كدا عزف لاتنام امل نطداص نم فيول ذم ! كلم نش نانا ردا ينال عب اهب تعلاط منهل جل بريتا ع ىلا قرا رعل ةرلصلا نم يال بب دي حرت ال ظف اصلا ةلساطوملا ل صرت ارسل ازيب د صا لوال || لكتاب ةرلصلا نع ىجسم بوب عربا لاك مراربا صدام حاسم نيئلابا برج زج للص نم ما بارك نع هريس ١1غ ةبلاب
 مرلحا ل احلرش ارنع رلعلاو عا لع ا ل مزرص ىلا لرثرمو زغ اي ورح لات مم فيت ىلا نأ رمال ل نس اابرمم'هالا رم
 ترو لغلا لم اب سزاكن اجلا نارطنلاىد اب ل نع نام الر ا[ رامخا ميلر رطسسم كو ريفص نه لل اسياببب تعتد اًيرص» || ايرتاماعاو لئاياوع مام ىلرالا بييارم ا ب لا ليام نب نير يلا عر لعسم ,ماانغل ل هلس زله رابع . رار لن اربوأ
 كو لا نك ودي نكاد لركن معارلا ناارمع يرو مار صافن طانا سيل ىذل ارب ظفار مرملا ككل كرم اق ظ رطل ب ١ ىرا ىزلا بيرل راثآلادد احلا كيل درس نار رس رمل يلو صا لار اطل لا نر لك خل ر لا لراث الا ا اورد ظ بيراك (قىريالا ع ر نعل ١ لباد اهيرزم نإ د ل تسع ل نورش الا ءافلف اد اهلل الار يمبأر عئرلا كرب ميرا
 ىر ثلا نايذمسو حامص نب نيا ةريغملا بعزم وود ميريغد نكاد احس اد ماع لإن سيو تم دمام اذ فلم ادا بس ومو مالم ىف سرمد اك يري أي لاكن نلب ل نافع نب نار عاري لد ةددت م, كيب اند ام يصار وروعس| |  نيرسا دبع درع نبا نيكو نسما نير اكواحلا ل اكرع نط ورم عرلا كانو روكشملا ىد اع ن' ليلثو ا دوار ل ارلمس ا لاحت
 | وبك وأ_ قطاع لرد ال لكر فلاغ اء ليقلر ناو[ نم هيف تاعن ايلا نم ع د ام" لّسسملا »إب ىف دلثاو بس ام ركل ل لصف نير رفا لن نعام ىف ثيرلا رج لان دما وب ا ملا ليا لك ميج اكد عيفرلا كثر ريش كلان بم | ل عيارلا لف ع تش :ظوكلا لبا نم ادع ا د نوفل اكل ابك [مد ترم ارك ءنئ للا ىف نع عيت لب قرع نار و لس ارمس ل نب كارو عبكو و
 مارب داما نع ارو ا ر رت نزلا نيديرسملا ضب نماررعسم تمْئارو دام الاد نئسلا نتجت يآ( لا لد ناصر ةرصلاو نئديلا عر ليسوع اهنا ةم٠ ١ يسم ىف كيمار ىثاشلا لاف كانت و ربل ب | قدمها ملك يسد ندب[ يذلا مم ثث كيركلا لبان ترابحل |ه ب ال دب 7 قرشملا لبا لص لا ندالا ةر ايعلا ىتعزلا تارم ثا كر الا تل لال نسم نومي ذي قرشا لبا نم ثيرحلا لب ار مم مهن ثسدحل لوالد م الد نكت الا ممثل از ابشر بث ادور لب تن اذبلم | ناد مرعرسا قضوا لاومقا نم مادارا ننس الن الغ مل |“ ةريصلا ىف ثارم ثالث ىريالا عل د ى اسم ل دب قش لصر لاو نين ا يحتمل ل او يطا ل كلا شل تدفن 9س نم مالا نعم يسجل تارشا اور هرم ودلك عا _رلع ناك ىلع نازالا ل عيجررلا ثا شلارايتخاك ا هزه ل صا و اهي ايد تدب ام اد لكل ضفم اع ماليال ناس لالا هيك ظ ا اب مرثع يول الئ ض ا زكاال مارعلا لا نالت رثاله لجبكر 1 لرش لوا بوك“ ىلار رجل حس ضرس نسر اشاد مر ند اردأ
 | (نيار (روصلاوم ل ابدادر ةرثكلب ليعلم قسوم ا نات ل لم ايصال ةداد قاعات اكامو نازل كل قرارت قد ل ثكبناذورصا نركرلا نمل ارلا عشر رمل ع عررلر لادن براغسلا لصونلا ريف تلا زلا عفرلا حس لرالا ىف لاا هلا عامتار رس ميشو انعم و ناين لل 10 ىعثاشنا لان ىريالا عر ئحمساب لاق انس اص نان اق“ الل تلفن اص أ لارا نع بيري ىزلار بد ناويعلا زيي اديلص مال رسم“ اشلا ركوب تدرب اج قل ط نم ةنورم ا ىف هركذ لاما قلادن كاع ردح ا مر ال كور عاب ىقحح رب اهل ار لرع اهلا مالا لمسك رعت نوما ضل نماورفسر لوف نار ا
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 | هاى 3 ف ل ١ : . ١ 1 1 1 7 ' 0 0 5 3و كل 3 ل

 نأ 3 دا 7 26 0 ام رملأنفإ ماصلا للك لأ لااا لثلا با رب ال كيسان زل ا قالا مركز كارل ْ

 يسخر "اك ب ا ايد ب قل اخ ع ثرأ| 1 مزز تك“ ' 0 ا ا 5 1 2 ه* |
 ا ع الن : يا 1 لربح امر ناو ناسا راع "اهم | راع يشل طا ىوايلالا نا رام ار 42 لا رار ص

 يأ اررو غسل او ؛ اناث كر ابتارب/ لمن الارسال ٠ ل 5
 و م يل م نراك الار لاسر الان مكر شرع الا ل

 ظ 6 5-5

 . ل قا 2 ا

 ١ 8 1 54 2 ٍ 18 يي روي ايلا 8 0 5 0-05 1

 عئرلا ل ّئ و ع باو 0 امي ارباد كو امانا /يضلا م ار لارلا لكك ري ارب وكر ارزمتر مع اوبر هت بو عير لل كر اي"

 7 الاي اي ا . أ

 عبراداو جراما عمل لارا باج, تلي ناك ماك يلغ ردا ١ لوبا اى ا ردا للا و كسر مبارنال تنلذ لام" جرؤلا نع عز نس نع

 8 هَ ربو مام اذار بضخ لاو نش لئا و نب فاض نع و اهع اى مر نيدرن ىرما ةرملانو وري ضرصت] للا يدار ظ

 ١ ودعا تنافي لو ايلا رئخ ب نرش ذل امو مريفبلاول ايي مد | رجس مث انقطظر بت ل ارعررع نمو رقت مطر كم ىلا نعمل ظ

 ظ م”ز/ز طلا لش نس دلرلا ةيزمم اثنا ||

 ا 586 ال ا 5 1 5 ١ ْ 7, ْ ش 5 ِ 5-000

 7 ةءرل ىءا اع ىلا [يع 2ك ١ لك ة 5 : ين 8 .1 : 2

 و 5 ك :ه "و . 1 ' 4 4 ال نبك لسن نيكل نو النسا لإ ب كرا نعل ١ 1ك 8 5 3 ٠

 منا فالك" لمحل هر نم نمل | ةرثل ىو كر لا عر[ ا( لا نه ماو 9 را اريل | تاك ١ ليصشل عع نوم , يخل | كرك ل غران ها 9 ١ 2 م( فلالا ءييضلا نم "'
 م نحارب نلرلا عض اوهر اشغل طن ترانا لغ اشك ل ”١ لا لد دو اننا رثغ نب اه ب ع ىلا نر

 ا تنجم اك تيكا لل قورة كأن طك ن نراك اوال رار فاجر يس" 4 تانعلاو حارس“ يلاإشر ءركو ا ع 5 1 هملول[ ل ءلانلاب 1 اوه خلو دل عر ظ دانس مرام لحال نانا نعل كاع ل
 نحال 0 سخ نك اع نع كلالاث عرمان اا لب لع 2 رمال 0 0 يلا . ىلع جرئ مم

 اك كأن درعا” نعل حلا ا رع ونحب ا 0 ١11/7 0 ا" طوا [ليلع سرا يقر شلارهظرول 5 نة: 1 1 5 5 ١ 2 تك 7 د لرلا رب إل اي | اوه + رهام ©
 | تنامي ممم ارق نر "رماد خرارلا نش دلر راع اتينا ل يبن زف , لسع ألما نص ا
 ٌ وهف ىلخا ) عمهفي ظهور 4# ' لب غر /ييلع شما كش |اوس نك دا

 با ب اورق داك ١ نسب ورعب مشا رقت خ١ لرو كيلا ل يشا اوي 0 0 لوا
 ا 0 امال لحسم | سا ذهل( الب ل ذ لد كلا دبع ىف لقرب شرما

9 

 0 ١ * (5؟8

3 

 هلا 5و (]

 دهبجا» نير لاما م حاف قالطا عب هدر شملا رايق ان ئم عطاو فل حرص ةيعرر شما عر يلزم ف ث ال ١سم زا ا ا لتس ااا ب يح 6 رق ىف 39 اذ مكر . م َه 8 7 0 5
 ا 0

 راك رعت ناك بان تن درعا تيعطاخت ا( ال طيف ا رياح هل لاقط رطل نللا رمام نا زر احلا لرارهشلا بع داس را لد قايد

 يرام نعاكل ات كيد رك عيرلا نكرأو امانا كيال ١ لمص ارا 0 هر م 2001 لس سلا نسا 2 نس

 س٠ انك 0 : 2 "- ا 5 ال | 6 5 4 # 55 ك7 /
 دلل م سارا و لي را ؤرم نيس رم ارع ه1 ررشلا د لع ةرم وار لاو ناك ا لاقت ئرلرلا ص سار رثرا ار

 مر هين مجدل لد | علمت لم عئرلا ةيارر مكب نإ نيل م ممن اذ مليسيمع رد ١ لص ىنعلا باوص) باىضإإ ا دارم ا لعنر اوصار روعسم

 | خا / اما الك را كر نورس نب قراصلا /رب المري ن رعت يا زاك انعا مكرع | *وسسرلا ايّرملا لربي رم و هر رب ماسلا

 ل تي ١ نا ونكر نحلل ا. هيف الد ثرلا لال دب ائئار لكك يلو ذلصاابن ان لج عثاشلاو ىراؤبلار مسار ع كا نر ىلا
 حيضقو ا خا رعالاو هيذ :صخشلا نم ءيذوكلا اور مب ىش اب ارم ب ا مرمتت اركز ملم عل وابل قل نكن عر نقاء ور

 َّس مانو انث لاك ىفاحما اننل امد راد لبا انلادص ل امرا نم ااسامو ىف اركررع نع ووصرلا ني دروب زا مئاربا نع رت ةلع ظ
 1 كي 5 9 | : 0 ! 1 ْز

 !) ل ريل ل ب ىف ريب كاب تلاطنلا نير تييار ىلا دوسالا لح حم ارم يع ىدع نيريزلا نرتكر انت لم اربع نع نس ابن نب نسا
1 

 ريدا نضرب نبل ريع نم لسايع نب نحل نم مو نب ىا نرد نع رموكلا نم لاب نق اكاطلا نيس نبا و اورو رمادر |
 5 | ري“ و 7 ّ 5 | مببارراو ىتسا تيب ارو ةردصلا يتلا نت اذ | الص نم يتسم ميدي ل ببحر عمم تيل ل او دسالا نصمم ابو نضاكدغ نب

 امس نياو/ كامل اريعو لس لرسول عصام ارسم ار و م اكمل نإ | لاذ معا ةردصصملا نرخ نيالا مري نلرعثر يال نك | اباد
 أ نيرو ركن وعسم مال ترن اريشل رطل نل ارم دنع املا شكو وسلا ناك ص رع كرت تش ىراونتلا لام دربكا نب ننام نب |
 تم رن ومد نئديلا عفر لرثد ومالا بس يد د | عيب لش اوم يمس ىلإ نبدخولا د داحشلا واو ر نئسلار يثني كلو ىف عم
 غن ف احالا ناك كل دل اههسرم ناكا ذ ارش نيس د رينا يادي زيي لب | نصرل ادب اكو نم نسور قلم كا نبا ورسالا و نقلل
 اكلي عفرلا كضاكتب مر الم هذا ىف اكمل ز في نييطتلا اي زرار اشأ ىف اكن اسر رس الا بعحصرت رحال و عير الر ايأد

 كيك ف لورا ةرركتلا لالا انها برب ع ب نيدرمم اريئاك دال لاق نديم لي نم ةفسم ف رولا غيلان
 وكب 0 ةءارزلا ور لمما زكر تعض اري دج الغ لاو ارز ثسدحلا لاف نحس ارم يلح" ىف هداشماب هلق ممشى | نم نرصمو اولا جشم ا تيار كيل ادع ل انلوقد حاب رصاد ا نيص» ) لامرملاهل فعمل نمر رجلر املا ني را لاو دعا ومو نعجم نب قل رك رق دقن ذا ميلط راد انلا ثياب ناك ناد لايم نب نسما نال تير تعرب

 أ رقم تنحدر رحال وزطم رباك نيغص مرش ن اكو لوقا ماعد نس الر لو صقل ثيدحلا ل لاذ دارلا نالانة ديد | عازعفل ىذا مباربا ناكو نوورجلال م لوالا ف نتن يدوس نبا باكا ل اكو نيفسرو مررت ناكر لاق نعمل ل ىث ثمدعاف
 املا شارب هراتقناو تعا اربرك ل تلال زين ايفسر لس الري الا نسم مشان نسددا نبل ثالغ ماع ا زكودوتس نإ نم | ملباءل 2 17 رب ناري دل ةعرع نعت, وسم نبا نع درك ماريا د ماع كل زلوم ل اضل كورنر ذيل روعص نإ نع لطلاب تعا كد يبلانا نارك تيتو دوس نا باعسار يار هدي وشما
 1 نات هياماو ا هل ل لع نما كاك رز وخصم نبا ثيرص أ يلا قطن لل كلنا |

 |( ..عصلا لع حل ايناور :بيصالا بصرك / ل 0
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 ويوزع

 1 200 دل اذكرو يداملا ني اوم نعال لا نر لش شارما اني نيلي نا ىف ( ةقياسلا فصلا نس
 كي هلا ذنبا نضل كت درو نيدطنلا كرت اطل دنا ساي كو علل بر ةادءءارم لعو اول ةاودن «قيظن
 نق وصد ىنوايطلاهظدرعسمنبب | نورا ى با نثر لا تأرو قم ار ىلا نيل خرم نينو عملا ىف الو وتساني نك ها
 ص كرجل ى رنا 2 هجن لطول اواي با" قي هس اهمال ثقل نم عر بلا مل تيرس ندا هي

 لاب د نعردالا ىل أ درعا اذكر هيلع ادرس للا بكة مالواكش : نيظنا واتم اّننلا ن نال ظ

 ثيل ان نفر عرل ل علرلا كات رارمالا م ار محارم يطل يدرب نتاوي ذل ٠ ةرملاىل ابك ك رتل سنن ىأكإ قبس
 033 هل ياخ رنا كوتالك مدارس نم يدلل نع . د0 للا با. كيلا: ند ظ
 بمشأ لا' ريل لاااشلا 0 201 «كيرحاو مال الل“ الد نع العر لاس ين نراك فلا را نم لاس كى

 ناكل لج درج ب ع ا دي عري اكلك بن رسلا ليلا نا هلع ل ” باطلا رع اكرنما لكم لكامل لان: ثارلا|
 كرو ارث ركل عفو لا كنها رباع كلا 1 راش ا لصرتم ! لوس اك ار © لا اروح نمر در
 ماا رس نعال درو قاوم | د |انرع ال خال كزلا نكاد الو“ نا جكس سلط تل لإ مار ميططرشلا ىلصشلا ل دس باو

 نأ: ثان عما نس 0 ' ءاول اب اك لا لامار هلع وم نيثدمل | يدش ءارل د هلع بيسو ينس ةيلغ رو درر ظ

 هش هد انس نم لت ور راسم | رثل ىلع عمك اصلا وس 00 رنا لا لاذ تب يحد املا
 ارتد 'اعن ل اصر ار بالا (١ مى تلال ادم ا .بلخا ريعر ل
 تب الاب *اام ”قراتلد 1 نا يارد كابلات نار اد لا ا 17 بارا بعل در|

 قع

 عد

 ديو

 0 0 ل تا تل با لرؤلا 0 2

 |اسم للامام و هذاك 7 01 ا و تانج: نيك 0 0 اند

| ّ 0 0 0 
 سارا قت رنعرمو ياسو الل تلأس لا مسمن كا ناقراكلا لبا اا بولا اء د طئاس ما ع اهتم ان فرم

 المل كرر يلا ناردلا فكل يرام يارد طرمرلقن كال ديري فص كتاف! يا ددال ورك ل نأ ظ

 نالوا لاقرت مذيل لفن عد كدا ةراس لاري فاال تغلط ا لا نرخ نما ارئااودصرام ارث كاما ر لشمال
 أسسا نيكلز نجلا و نر فوم د د هر لن نال ل داطب اوشراع مارب ضراون سارت ارمسارو د اطلاطبر فب ع تيءرع

 ظ قنا ىو نير بدلا نعد ارراكرزغ نا نوع زار كبل العا لاا لا رش هن عراض م ان ام ةداش نال , نرالما
 ريزلا نركب م نايئس نا لأ نا: ”ايارلا بصل نم انالم اك مالا بانك ريعلا | قسد نبا محارعلا تبع باعانر جل مد
 | |ى باور نشر اعل الر علا لكي ناي نبا نسم هارد كر ئاد خر ارارفم ف نايفسو اور زلا نالارع ئرعض رجل لد الرع
 ظ كي زو نسال :ميري عل رب ن الرغم نمسا ىف نايضس اور ظفلو ثسرملا | ل نع ىب |كررن نم با مرار

 ماع ىلا نب | لوث نم دام اص لب | لل ان «نانملو ٠ علرلار ارقي ارطا رمد ب ري عل نإ! ىف| بلع بول و , نيش ىلإ بارع
 تاق ىرمل ا لان ص ومحال تسل نا اييع نب نسما ب بادر التازي نيل ىلا اك فحم انكم 'ثر ريالا عيار

 ىرعضتلا ن راب مارب ربحا "نفد نبا ريهالدلا ل انه هرم اط ماكين ولا سر ال نع نيا [جالاانسب رام لو لام امادأ
 رن ىراوعلا لت زل ثرروا لش ل ا/ نسور ادع لبا |“ ”هنلا ناك باطلا نر نا لا ! لا صرح ا ىلع نوال دا
 | ( اا نفسا لأباول الاانا نما ولاة نارك لرب دعا تش ىلع لسا تالق نإ
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 ديس يي

 كيني عفرتال لاقهثا
 ل مو مسا دكا لو مص | ةينرث نع نازنبملا لكيلا لاك وبجس تيار رلا با لل ءاست نال اظرف كركي ( "ل اسلا "نفصل نم تشل )
 ملح ل ىلا ييرصرت اهل دما ءل# لام ١ لن ار كلب لكلا ثمل كثفت لب ىروأ اي كلو نم رز“ ليئاس كيراعا
 نايل كررتسملا بال ل هل اوبل ل !مكالا لف اسلم هلا ندد يارا بصل نم اكشم وإلا ةءوطرم ثمداصا ابن لاب طافلا
 لركن لرش نا ثسرعلا لا لل بكور ورسم علا ب املأ بجد نبا ل انو انركرلا ل نلمس لرد ب انك لاناثسو لاي
 رشا دارا نون ثنا له مما ترث لو مللذ هرم اج نمر بكف لل نم لحل ثا طةسملارب اطالغلار يك امرنا رج ىلإ كاملا
 را سوال | ضراجب لا ا سرس طل اظرف امم راك نارين ارك مث فكر ملكا نب كلل اد يع ار راب نوع ثلا م لب الاطر
 ازد لع ر وزن ثول | جسم لاو ايف رطنلار / اللا نر ررمالا

 دي فر هركررط ريتا نهرو زص يدي عئرف كباس واط تيأر را نع وش نع قس عرش قلل مول ل لالا نالت هل
 املا ادم ولا لايت ل ملي سيله سد ل لسينما نير نع نبا نب ث دهيم ا لان ب امس نم العر كلان عرركر لا نس سار
 السايل ىنلا كرر نبا نانو يللا لسى نيران اد مايل هل اال كاني يرك انبا ناظر فك اىرالكن يرحل اف
 َ دانك نبا نا طالما ورب امدد روس م (كز ورمل ار ارع ناو ماواررازل مالا ل ثلث ماورر لأ و ابا كرو لع

 | نئيمولارؤب رخام نم تو رف تناكن ا ملكا ثرع لواط بامحما نس كذلا لصرلا رعد لربك ١ عجن جي اورلا »يو (ًلسلا
 نع ارم لول نم لاهل مرح ار: نع ئالرمل اري اءإ تل اس مرسم نيدبتا نع لال | لع لو مك هب مره ال لربك نال ار

 مينوك وا مرد قيس تايثالخلا ىل د ملول : | ىل ئبلا نمر نب | نصري امنا ىلا يلى يل قسعلا مدا تلث وس

 | كرو راك قرع ثا اًضراعم لالا هدررا ىرلااربر ثيم مسلم“ هع هر نسا ركزي مر نو نع رن

 | /ابرم لحلو نيلطغل | ثزازتاو رارءارب لك بابلا ىف ن اري ملو وع عيل ل ماه وثرم عر لا ىو ا نع اد اعدم ايس
 انااذاهسرموم اك تدالعن نكاررمر وياك ذلاب راشالا تنس نو نبجسملاب هنعمل ا نع نرهنم ع ناكو لرعل ا
 | ىرتا ثيح ةرصلوا فوك ىلا... مخ عا م بارغالا لن سحنلا عد'.+ زك ير او قصرت ىزل ايان ١:. ةديرع هرج دره ىف
 | ىنرلا نم ليل بطن مو كاغك +++ برعم برصل متناول... لرسول نارا لوال +: نام تش ناز نلف عام
 اراك ا نرعلا نم. [نيب 4 انطاب روب ىلا رب ١ علب لااكع رو فخ ملوك: هرج و اى يعم نب او نسر

 تنيلاو .. ريع ان نير اراها تصر ناو .:. قل | ىف لضالاو نلاكسالاب تح ناو .. ن اكسال اب ريابصناث تش اذ
 ظ [نرثع يدع عل ريو 9 فكري ارت هلع »من كرزتلا نم ل اهنرس اثنا يزعم ىلايو ىلا ... قت ضل ع انرا

 دبد ايم م اهب اباك ذ اكب قعر ارازع ةرهلا نم كو حلا ظئناو ١ دع لهن طب | بح اص دركز ل
 ظ م اسال

 كراك افعل لم بيافا باك اهب كريري ع دب ملك ميلع رم ا لص ىندلا ناكل ثرموحا نب كلام نع رس ئور مل ين ذا عمود
 هذا قم نب ايبرقهاءامبا نربي تح داو ا رنه دطربلا نقر عي هدشسسمو طر ارا رع لس سشملا نعو مين ذا ندر امي
 تاز ارقي اذ اهيلم وم ةيتكو لكدم ف نديم ومب ساب لإ نسكت نسون ىلع دل ار تصل ثيداع :ككسم ا ل ها
 رباب اينلا ىف ناريلا تناكاا لالا ناب نيبلتملا ىلا عفرلا تايارر نشيد ايسر انخلاور نم الكم ىئاكت لف اف قو وازن

 نر يلا ةاداكر مع دا صرسا ىف ما ١ نب ا ريغ او ورعد ةيارملا بح اص حشو تن اياورلا معن نسارخا ىراجتلا لاا

 نور ىناشلا لوقو :نلكا ف لاؤد واد ىلا باور ئيرصرد نب اييالاب نيت الاةناذاحلا لصحت خيبر نم نييلتللا |
 ظ م كاورب ْسذا يدك بم امم | سما نم لمن ا عيار سماك بص ادم نر ورم ا دبا مس رشم لاق ىووللا

 ظ ازيالا نيش لانم ال ة ذاك اب وارم ارب راتضلاررلا ف لاما زل ثيدامالا ىف ةرراولا قارن اح ا نحلل ثيد اهالا ورب ظ
 )ا عب ىف رسل لرالا وم ليفر_ركش | لبث نإل وثيئررربتملا ع ارلا ن زي سو فك لل اكل باهرلا ةرع قكرررا ١ طقسا

 شاك ا ىو راتخا لاماد يارب | لرصو انك اشم شكا ىلا طوسسملا فو ان يلع :ةم اع ىلا كايسلا د ان درج و تفيص لإ ظ

 ءاعيمب انباكسا ىلا ىلاغنلا هازرع» ّسمخرنع ب مكررا تلا ديدنع عقر لاب سب ناب طيح ار عل اديلار دفملا ونعالتل و
 مناك (اللار ٌةردصلا ررلغ ع ىورم ا ماروبشسمر زاد راها نول ارالر فسول ىلإ نم اكورم اوبر لك ١ ل قر

 ارانب |١ نأ نت ال ان لوالا ريبشل ربك اه ميدي عل ري ناك يلع | لس ئار كرار ولا هاو راو عْف رو ضف ل كرشخ

 ريبكتلا. دب نا دمو ثلاثث لوقت فور بك فريك وزع ا: ري قتري دي ع ر ةردصلاا عنا ونا مبسم رشد ١ لص سلا ناكل اذ
 لدا ياربلا لامر رانا ر نم هانم ف يلام يدي خل د مكر بكى ص ازذ ١ ناك ملجيلعر سد ١ لس نا لسع حبى لربشبلو
 ثلا دل اعترث اربع نع دار ركنا ئيث لعف نارك نم طسحشم يل لاث' عا مهلا حداشل اد اذ و رلا رحل ىف اك

 ريع رموز ايدي م امر رد رك ل مالي القطن ١ كل ذ نا مبلغ د رواد و اربشم | الك ب اول | لن مرقم ظ

 ةزبتب كلن لكل عن ملك يلع ريد !ىلص ناب سند يف /السللا هيله هثع يار شم لشلا لادقالا يف يره دالا ى مالكا اذار
 ( مسالا وسلا ىلع قانا ور خضورارلا ل عيل ر مكر رت ىف مل حت روك م ا ئعملاي عئرلا رقت رجل ارنا لمع نم

 531 0 ال/نأأط نة 5ع



 | "اذن... ..--حجضف
 هبو دبحم لاق ىلول|ةةربلا دعب كنؤلص نم ىش يف 1 ع ظ ! فيلا ف و ١

 اتيدع ب اهاو ٍتيئملا حراش هيف كددكو مما شعل نه |ينععل ب وب فوقنا ناز لبث عمو ( ةعلاسلا كلا نم تقنر
 لبيحريخ نيكل ىلا ميرنع عئرلا نا نم جرجق اشل | نم انادملا بحاصرك ذو اليتم (ل لوفي اكرجلا يدب ل ميل زد افوعا ميك ىلا عفر, ىخث اشلا, نمر ميطذ ا نيم ميما اب ىد اهب هع ب دي عن هيد ل اف يادبلا بح اص انلا له رعبا
 ١ نساشنا مالا ل ان” كبح 4اس لد هإلا باك ىو "نب اربلا بع اص مركزا ثان م اه انركز ادلب مرتك ل ورجل

 خام قعايحم اهحثر قمر زل ل نام لما ىري ىرماب ناك اذ يبكنم ورم ثيإلسل اهرب نم ةرصاد لك ل مهث رن
 يبكشمملا ريا اح [يعث راحل رف ”ناع مب كن اكن انررشل ثم ل اايعثر كل ز نود اعثر لع ر دلو تقص و ثم ظ

 دياعإ "ام ب تناك نار ىثاشلا ل از" يبانم زوامل ارايسثر ثربرالث نيود ا الر يكتم ىلا امثال ر اصتت الا“ ردشل ار
 ظ / ابحرد د | ياش نو' اهحثر بلش رزع بنر لعر مل إإ ر ميدلشه لأ عب ر مار ريبلطم نرد عل راا نبث'ررع | لع اتم

 || ىلا ححسلا مرم جيف ةيادبلا بحاص قئئاشلا لا بسلا يرصازمب هابلم بلع ىم هد ايل دما اه كلاب
 | محافل ا رهو ككل ىلا و مالا ”ىل اطهرل ينس مو تعش اشل ١ نعال ىئاشملا نع لعب باد دعب ربك نبا دل بح امص
 | حفرلا تكد :نبقلا نيوبلا لارقسما رم طم اكن بكل مروغند لوق الار بتمل ارم نا ملا كرش ير رمش ! نلعب( اياك !بس حر اسعرم نضر ربما و حف للا مغص اءا و مل حررحشسا نك ااهم لىروتلا لول .ةرربلا ف لاثا
 "ام اشلا ثسربلا كارب ر رووا ار ر ل لهل ار تسد ينم ا ل لاسم

 أ | وءاكك ل ريخو ىئ ايرلا ل التل | نم نيتعكرلادعل و ذم ماينلا و و وجساو ثم عر لاد ثوكرلا نماكا لا سل لوقت
 دام ل ام انش صرت ةرين ابا ن ان لامتب انك ع امو ىف ىراوطل او اور( ثا مل ز ىف زلال ملا 0لس »٠ شضعبلا بسر
 | |ةيدصل) نم كلوا ف هيدي تن ري ناك عرشلا ىكر ايلع نا ميجا نع بييلك نبم صاع انثى اذ شي" اريل اننى اذ حا
 جلع بامحصأ نم ناكو يبا نعرص اه نع ىشنلاركسولا نمش لاذ سنس نيد ان لاق د دادا ىلا نب ا انئرص دعب تل ريال م
 | | جرين اك شو هداشم اب ىلشمنل ١ د ادبع نيركيالا انج | امم عمرو 1كم اطوملا فري (اءال اجرنا د مسا لس لع نع

 ظ انا نيركولا هاورو بابل ا لوا ىف قاس ا كرما 3 ولصلا نم ٌىسل اههتثرب ال ك ةنرلصلا |ببب نعل قلا لالا ةريلتل / اف يدي ظ
 | عيد شرع ل انو تل, يشم ى ا نيركتول ار لول ن نسل ا رارنا نم انكم ف ال عير هد اسس و قويا اد زونصم ىف يشم
 اا وجلال ث قولصلا جت خي ب عيب ناك يله كلا ميمبا نع بيك نم مسام نع كمن" | ناطق نرسم ا دبع نير ىلإ نع
 ( تارا بصل نم "الم ىر قليزلا ل انو تاقن ل اصر ةياررلا فر كنب طفاح ا لاذ" تدقق يدنس | نم انشم ل ىو ميلا لاق
 هكا ثرحملا لاو محا لس ططرسشسم ىلع عيب ببلك نب مبلع تسر صد انس ١ يصر ىراقلا ةرعاف ىدن01ل اد عمر لادم

 ظ م ةريمكل وا ل هيدي ثر ايلغ ل١ سبا نع بيلك نب مضاع نع ىلشم رجول | ىودد ديلا د اذ انك ىراكب ا لادأ |

 ف عترارل الامد دحشلا ع ار ىلا نرد | ريبع ثيرع لرد لع عام | ١ ر ىلا نيس اريدغ لإ تبرع ررجل
 لمالاةرسلتت ارك ىف عير لا كت ىلع نع عص و د اولا لاذ ئقسل ارجوك, ا نم لس ىف د كر | باويقلا وسلم تررترملا للغأ
 الالي نم عجشم حل ن اعنا ناك اهب ) ووعص نير اربع بلاط ىلا ني لع نع تشل | ءاج حا ىف رمح مالا لاقرقد
 نم نم نفل | صرحت !اذم ئلارسولا ف ربر قبلنا نم دكم ىرمنلا لات ام لك تلق نان ورا داب اببالدال| قابارخ لركن يس دبع نم ملم يلع شل ا صر |لوسرب ملع اووعسم نير د | دبع د بلاط ىلا نب لمس تاسفالا ريس

 تارعالا رس نّكرلا ريع ىوررتو ىلع نع ىبارلا ٌنإرطلا | دب نا ىدررت اذ نير ارلا ان لات م ىرارلا رس نب م
 نبط عروب ا نمرساد عين ب رمل عرار رثعاموظي ملكها لصوت ى رشا( نث تار ىلا نيس | ديبي نع
 مدس ا ب ترا يبا درب عع نم لش اركيدلا يبل نحن د مو رببع ريد | لص ب | لقفل لضشر انك نا لب نسا
 ءاررزفن تاق لاعرو اي او َقلرظلا زب نك فيك قنلار سول ١ ل قاكرتلا نبا اذه العل | لاف تلف | مربع ابن تاب

 نع عيكر نع فئصمل ا ىف بيش ىلا نبا رصرخا و امر عر سمول نيرمح | و اكدم# نبا تاقنلا نم ع اج ىلشبتلا نع |
 لب راص شس مهاعولإ لاثو نيعم نب او لمنع ني رود د موري افاشلاو ىرخزتلاو سال ضرخا ىشنلا 0
 | |باّسن/بيلك هرلا د هركذ مزفن مساع و مج دالب نابح نبا يف لكك اص صر بانك ىف ىرزلا ل اند ماع ىلا نبا وركز ثيرع
 ظ 3 و ترص نون م أرد ةعانصت قب ى قل ناكر مس نيرحت لا د قاضلاو مصايب ا و زمّرسلا درّواو الا ل ان را

 | | قلق عثر لا كرت مسي هبلعر سا لص قبل اروز ىلع بلع ناك ام علا ىسم اركلا ىلع ررفاب ىمشما ب امك ىف ىراوتن لاقت د ب
 | | عقارى ا نبا هاوراب دع ىءادلا ٌقارطلا نم ىور ىكزل | لب ايب او ّنارطلا| ذب نر فيلك' ى دالا ٍةريبكتت اربع ةرلصلا ن
 ,رقك هرثا ىلا لجن نلظلا نيل لزتو نانا بابل ا ف هرار' مزفلد تر د امنوا ىلا نب نمتر لاربع هر ل نال ىلع نع |
 | تريرجلالا مالسلا يلع هذ فل امين ١ ري ننال ذا مرتتام خينع ليلو مليسرلع رش ١ لص نار حل مف لجكر سليل نا
 فيصضورارلا لاث امو (ءالا مب انك ىذ (ثلا ىكلاملا رسل | يلد نبا نمالعل | سس لان" ئريشلا ل او ىبت او رع زي
 (ةسْسآلا عوهصلا ىلع ىف ابلا ور :ياورلا رف فعض خال بل ءؤل انا كررت ىف ىلعل نطلا نصت عم عر لا رار لخبت ثا
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 رك

 :هفلطو او نى ب ك

 أ ل! | ثان نعل مدخل | يسال لايلو ماجسيلم رس | ل لويرل ارحب لل ل” ل هكر رعالا سلع صخب ( هن اسلا ةرفصلا نم يبل |
 2 | ىلا و ىر# 0. 500 نونا مراسل نع والا ركنا ل عز عل بلاط ل ١ نيل“ كير لانا ن/ كربلا ا ىددك عما نه ع اسم نب ناب | ني أبرم ١ لم حيف رةلسمرل ا ورا ل نسما ناريس ءاورامب عررل لل هر اهل, تاب مل

 لا 0( بارمجا) وعد ل“ ىلإ ١ وام لشعرك ىلا ن/ هددرل لربك د سرب يرص او رواد كب ىاوث واكرم نب نك اا دع || رثث ى اها نع ام اع لامد لان شبح تارلا بصت نم !ًذلسم ريكا ثدمما لقن ,للع لاطلا قطثرارل | يرئارق

 تي قاع ىلا كا لان بزل نم نكمل يئد عا لاذ كل ارمبلا ناسل ن* مترو قا ارتب مساع نم كابا نيرمادرأ |
 ملقا قف للمس اهل اهل انش قطر ادلا مرو و كيري ١ خشم اناملك بلا رب قبال و تبرع بسك ى وقل اب سيئ لان هه ىلإ
 | اسال قرم ا هل خدك | ف مب ريش سلا رودس نب ارربشل ى قطثرارل اارثكو ائلم زم ا مث اج ارو ؟الس اربلا

 ا ناسا انهن ٌئيرد نيلدرو مم نع طنا اب لب امم ريثشلا ل ىراشبلا (اكو الم 10 | جب ارو مشتل لاك
 لقب حنا | ن* عم بزيتلا ل د اركشمرمو ىلع ان دعار اثم ارابع عقم ماركتمدج ومو ىلع ار اكرعلا ب لولا

 امج لوم“ جوان و تيل اهل ١ ىلا سم الباص | برحلا نم نك ل وفل ناك ناب ا نير لرمع نر س ادط ه ريم (ض ىراكبا ظ
 || نإو ىربج نت مرلا مم لاق كريلا عطر هاج ف لانو تمر ١م, لاق اكرارلا نلرطلا ارو نال رت ١ ماما بشق ظ
 ا كرم نار قيلعتلا ىل اكيد كد نبا قو مثلي م شاكت جا هك ان بيلك نب م” نم تبا ثيبرع ىروبلل || ا
 نوعا ل الا قاد سيماقلا و بط !رلا تاورطم ىل اك فر عم ا مرع لل لص راك الاو الشم بييزشلا لاك ظ

 مسام نع ث اشر ل ثمرع ناريطعلاءرثع ديد نسا ىف و الشم ثعرع ١ث الشعا ىل و نع تبان رش نيلراَلا نم ايلع ا مب ابان ظلم مالا بانك درك نع نا در نايس ار اورأبن مدان ا ثا تفرعد ماع نباكر حارث لاند ثداع
 اى 5

 و ل نيم ل رحب نب ل اداكرتا لاند رج نب لئاد ثيرصر كب قضم | مكياربإ نون تالّخالا لل ازد رار ىكشمتل ا نيم
 اثر نع اطمبلا عوترملا ىو ر لشمال ن٠ ةيارلا بفن ىف ئطئراردا مالك ىل و كلم يفلالا ةيرسشسم ىل نع اب مرش اربع
 |ارل ناا سبا نع بيك نب ممساع نع ىل شيما اريل !ىررد كريلا عف دى بانك ىف ىراكلا لام“ حب, راوي ىتسزلا لام ل
 | ين قئ اروبا نرش ا ريبغ ثمرح نود لج كما تلا خل ار لا نريد | يطع ثيدعورمل ملل ةريركتا لدا يدي عن
 |ركاجا وعن لت او للغ ىف قطثرادلا لاو مرصألا ثم داحا ىف ّقاييسمو هد اىذرتل ارت عا راما نبا ثيررم و سلا
 غامر حر ند اه رثرم ملك يلعر سل ا لص ىلا نأ رع نا بيلكن بر م“ اه ل لع نا املس ب مرار هاون ىبشسلا|

 ىلع اذ دو مىلشسمل ارجل ا نع م وورد مرو و شلل نيرص ا ودار نياىسرمد ىدمت نب نترل اربع مس تالا نح عا
 | ري ىروشل العطل ئار | داياوص ان رو وم ئظنرارل | لعجت بنا اذ رئوم ملك نع نايا نيرو اور كل زكر بارشل ارم وأ

 "| 3 لعلام تشو هيإرذسسمال نع ناك انا الا لأشلا و ثمرح ا اظلم كرست نب ا لاس سرد ايبملا دم و عرترملا
 النو تراجع ه زيد انقل | ررعس نبإ ثدص نم عرفا ىور ىلا ١ نا قطترارلا للغ نع نيستا | زلم و ىربنلا نبتسم

 ربل اقتاديل م ل قر يكل دا ميد عير لجميل تسل |لصرتسل ١ لس ةرلص متراالا ل اكسل |رديع نع فلك ثسرع نف | |
 انزتلادبع نأ بي نب ماع نع لكل ا يوب ا داو ردم اقر ولا ري ثرو شلع نت رروسالا نب نسرلاربغ نع بلك ملأ

 ! ؤ ناك نار قايسلا نورس نسم راب عادارت ادا :نقلعد روسالا أ مج الما ري يرن هروب ألو جب ه داس اوررسا

 3 رفع نوف روسالا نب نترلا ربع نم بيلك ن ماو نم سبا نب اور كك كو رمد اربع نف ءلقشف و يبا نعد وسال

 ل لع شر ١ ىلص ىننل ا لن ىلع لعن انج ل وفل فلف ئضرارلا رابع ا نكد ربك نلرطنث ن ارش نع صرح ١ :تثورملا ىل
 ط التخ الار و عقم اب قيلب امنا هرمي اسيل سرب توا ل رخو لثلمد ناك كربلا ند مس ازا ناك انئ اري
 لرتنسا ىف ىثاشلا ةراب و لقت د ةراسلا لرشن انبلا ترقرملا ينل ىلا نورتي مث ثرئرطا نعل ددص ل مال هلك

 ىف كلا ارذئو ارب مساع ىلع ما لّبملا ىلع /انأ ١ نرلمب نم ىلع مم ىلشمنلا طا و نا ودب مساع نمي اور ملجسانا ىلع أ
 نطميؤ وم ناكو دار عيلو نم ةنورملا زك ثيرحلا لاذ لشبالا نع عيل نع لون ٠١ ىرارلا ةرابع بزيملا ترش
 هب لم نم رجعت نالوا او طش بيز شرلا ىلا عيم لانش يقلقرارلا ني اشار حفلا شن ىرتفملا ترف جارر بيلكلا
 اانا لكلا لب !ىلد ملالع ا كمل "قتال ور ان" نيم مننا هر لكو متم نو ل ل نم لال نم انسسريكا ميغ ناورملا عش اهنا
 نسر كرا مر نك ءكال ب | ومع اور نك هدارو» ررد ازلر روس نب ااركو كتلي ع اود مل وملاك ور اهلا مد ىف

 اهلل ثا ترعى ددرتلا نائرن ا كروت امم ير نير قر فلا لبن نم قب ااذب لل اب زينل مل بار رارنلع ان عئرلاب كورت
 ظ ١» ازب ىليبسا لض افلا نلت بارت اذ اير كلصر هبا قيلعش ١ ىف ىرتكلا لضافنل ارطأ

 باك نيولعلا لا ضرع رد لفل بو نس يرعو ر وتس لب ١ برر وما م ل ىررتلا لاو“ لا زي انرلرتل
 يالا حس لك ابلاور رولا ل انذبو ةريحلا نم كم دما نول لباد ك ايطس لوقوسبو نيتي ان اد مي مبيع ريد ) لص غن |
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 | رواش مشن يخمد شيمرحلا جشم ناكل قد نع كيم ىل ال” ئررؤل | مس ىلاد ىذا نيرارلا» ةرمثرماورغأ
 الك هب نكح اص نب نسا بج طور دلال اك فرلا كرت يسدن وادم إب ملو ساريا نصرمالا حرف نونا ران
 ب وم ان رمل تا ل الا ماما عج ارم ل[ نم هلا نسم اك هرم من اكةرع نيش و قير

 جرالكرتل «ارلا كس دم نإ معو ترقلا ن الن نيم نب رلا نامت, | لا ريس ماا لعل ورقم ل ناكسملا نع شح, |

 ٠ هل ,

 000 0 ةوشهو
اره يروا و ليسمع يام لملم نب و نأ ار ( ةقئالا نفل نم دي

 : ظ شيبس نااار هش 

 ممكو ةيددملا لاك باعث نه لوحلا لكأ ببن نير ووشملا وموال ل اك شصولو لاذ دهارف زد بيلي مسار

 نبا اكو وحس ناوي رف بيز وو رشم لإ نبا نمل اك ابع نب: للف دكراقلا ةرخر يدر

 # ءء  ا 7
 ,دنةر عار ممر

 "ل /

 | هماكدر فلل ثباد ولا ناك لئاوو ميلا ماع ةرش عم ”فوكلا نم لامر نيحأارلا نساو ردع نع ف م ارهسملو تن

 اف اك اشد ربا اولصررظد رباع لو مل وورد ناكل ميلارما نمي رج جرف كام نيا رجس
200 ٠١ اثم نا 8 مل داعب ىرر ا. بارا

دع بارك ا لارمالا زك "لم ثلا 00
 ظ ُْش "نإ | ثيم خل ب

 اكرمارلا د كلا هيوار ناو تاطرما ةرثكر ع نإ | ثبررع نط ةثك ل رعالا نا م ةييدملا لكل قل ل ويل تل كا ما

 ثا لما ربل مي دبل كلذل ندي اميداها كا د ماشنل ارز اهلا ل كرما مال واللا ل نل رق طماهبام
 بام هاالو رص نا 200 امال شادارلا نان امن إل | كانورعلو كزكاوروري مر يرد روقسم للا ذل

 نك مل باع نب رزربلا نع ىلبل ىلا نب نقرلاربع عبار نرهتلا ترين. نبع ةرمني ورمل لزق ل اكشم ند زخألا ب امم |

رش ا دبع بايك ع بكار صقل كا قرعا بم اص ن كا ارشارسخب ارب“ كليا تن
 | اكريادب عمد ءاربلا مالا و

 | تيار ةفرطلا نم رض ور باىساحملا حيشلاب عقرلا رمد اراد يربك مام كارم وفل سم ذل | م دما رر ارنع بيسر أ

 ناكووعس' باو أرب كدت ةرثلو اد هر و علا لق رك ذيل قرئ لقا اك تركي مل ثيصو ورقاء ف لاك اهدارك

 || ةجس[مدع د مالا فلغ 8 ءرقلا ع ارتعأ مدع اكو ليزلا من امنا ورو تكلا لاجدارراشل نا سس ذل ىلغ نسى
 قست راولا نع اهل نار ادد نب ذلا مرام لك با لطاابتسسرمالا ناكر ثورسلا مجرم ادا ررهنلا ىف تزل |

 | كاذالا ىف جلا رك ئزلا مد نييعل |تداو نب امحمد نم عل نك ن اكان /افخال اء ارش 2 لا نر لم ىلا نع

 رب علا نع م يم !ىا مل لاو ينل ارسوبا ف لاق ايف نيرعا منال عجل لأ امور تلممش تلصالا حئساارمرأ|

 | و هام رووسسالا رب نيل ذل | نمم :نعاجا ذكر مزفتاك تاحتكألا 72 عير ارصق نم :نباىصلا ىف نا لب ان نصل نثر
 رفق"

لك كاز كور رق و قكا ول ار يتحلا و مزاح ىلا نب نير ءدوصو مثالا
 ان درد مدرس اساب نوم 1 نيكس ىلا با 

رقد م كسان و ريل ا دبع دلع ب اوض اع حجت 5 الز ظ
 ل | يوترت ىجحا و صا مرق ات لكزز ركز 

 كرولا نايفسو اس نب نسما د روما بعز د الو تلف شح اررمرب مل لولف اذكلم علا ف نيس نم اي :ز

 كذب وس نرش اري نع ةلرط نم رع دعنا فين ىإ) جملا ديب اىملا ع اجار ليا سما ىلا نم زكر خب
 بديل نم“ ال دباس قرط مب ارباورها ربع ثمر ن مقسم اون ارم ن اكدر | طيسيلع عر !لص ريد ٠ لوس نع أ

 || دعت هداشولبلا لب زرمتسم اواو زوق اهثاوررنع ةفوكلا ل اولا وم ثور ل ان ليؤ ووش درت لا انب نير

ندر نو نع ةرلا نع داغلا دنعو نع داص نع ايذس نع عيكر نع قراخلا زج و١: مجاب ب رن انس
 ا 

ور نئو هاطّوم ىف ريفر ئطفراريلارثع تدع نيصت عر درع
 ئارلار ىداطل ا مرض باكر ري دبع بزي مارب | ئا

 نع ةنعس رع ةماساول اد عير انيرص تنصح ا ىف ا قمرا رثع ن ايام | قرد ارح نع فس دامت قبر ط ضو لحل ىلإ و

اصلا حاس | قالا ميديا نوعتريالا لع باحص) د رصاررع نام#) نا اكل انك كل ىلا
 تلق صا نوروتي ال" عيكر لا ةر

 را ءرلوروهسس رم دبع مخ ل مارب! لاعد رن ةركذتلا لاك بطخ ل عهسد ببذل ل اكدت لع ام لص جك
 اربه) مكرمو تايدلا نم قاب رادلا ر ىراوتنارئصلا لللا ىف

 ردي لب نع اوبس ار'و ورتسم نبا ءايلع لا يرن با لري مزز لا از" ىراوطلا ىف الكف سول ىل او لا لزوم د لون هلم أ

ري و ككل نم ّن !ء١ فرع اند مكر يع نطيل بث اوف اك مهئال جسيم ١ يلصر لس ١ لوزن ردضل
 مو نا نب عي

 علو صعساركر ليف يب لمماناك ةيرم ابان ا دارج اهلا راو ارفعح لاول شل ذيع نب رشل نعى رز" شمل!

 هك د ةرير/لا لاف يلا(جدانل عاما ورعسم نبا ر فهن فارم اسرع ايف سرلصلا جف يكب عوصرر رن عرب ن ير ل
 هلا لرم رز ةولصل اهو ذل لا ةرمرس ىلا ثيمدع اذلئ الد نضر ندر فلا لبي نم ظاكم لو ىتبما لشمس ادع [نحنحا اذكر

 ظ كاكا ثعاكر اهل ارفعجرلا ا ركز د راك ذ يسالا ل هركذذر كي ال د ةريرجولا ناكرمتد كر ائيل ا رن مك يلمس ا لصأ

 | اك رثلالا لض افلا ل ان" تلث'ن انما كلذ كوم ف لسيسو» رمل هجشم ال للا لف" محو راك اسس الا اك ع رلأ

نين ابرنع لدن و روعسم نبا كن ازكو لع كل نارك نا ارز قر ظن يفر بحل | قيلت | نم دم
 | تم باب احتل ا 

 | [هلا ل 1لافابلادر تباعا عم اكرنكال لب غرشلا ىف كك رصح )د اهي لا مارلي ورك فاس | وري مل ملا أ

 2 حج
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 هلو ني ب ناك ع لاهل
 اههسالورّسارلا فيلل ١اهيسأل ىلارعشلا رنج ثيرك عل ١ لعر رمل يت اورو ملر وكمل اربح مالا لاو ىف ل ل ثلث" لا
 || لم تس لدن كرت هر ة م #0 رع و اج مال ال ا ووتسم با أ

 زينب رضررع ١١ هين اايانو د ادب مدقامل لظفحر يق نحر لا دمج م رسم لنا ال دا عرق لا ىلع ثمر ةطصراعمل | نع
 ذل احلا كيب وام الا ىف درو امل ضراوم ربا شل امو ووعقلا :ءلاص ىل عئرلا مدع د نيد ١ نم خل رلا رثع عر ل اكاشصلا
 أ اهلارو ب الصنم يسم ىف يري عين يال لغ ثمرم ىئو نينحكرلا نم م يقل ا رثع عخرلا نمديضتلا ثيرحكمكرثع رشم ا
 دل «لمشاملا ىلا حجري نا نامت ثسريل | كي ف لكون لثمل وق نا اب امم يطل ا ن اكمال نييك ١ نيب تضر اوم ال ثا
 ردايتملارجبزث نكن نير مالا ف لش اخ ارو ابتملا ناك ادروم لا عيجب ىقرسعل ن١ بجيل ”لث امم ا نان علرلا يل البكا
 أبا لصوتل ا لعفل لام ن ابد ترف ث رم د راد مار ثع ل نع قيبرخلا كل ذ نا اسم ان د قيليل او قييطتلا نر ورع
 ىنل اروثي ن اكان ىرر مارب اظل از ,لعفل لام ناب ل لغو ثيدكك اي لو مت اند ىل ا اقل هلعالري الد ملبن

 رازاد عب ملزم رد ' لصصر ادد نم قرم ملا كرت نلت يكل الاد سنس لعشلا ملل هرذع تس ذا ل مسيل سد | لس ظ
 نرّْسارلا راذلفل لاو مثيربلع ردا لص دراث الا /افتث ا دشم اريير لحفل! ارإ نع ملوميلع رمل ١ لم هداررع ١ ىلع ياو
 انمار قم عثرلا مدع روصنم نيرلكالاو بلغ يراص ةءداه بجو مرلو نصرت ١ نر عثر مرع ىلع ثمرشأ اب لال د: ند
 |مادمعالا باب نصر ال لرقم يع عقرلا مدع حاسما ن1 ىلع يريشملا كلر ىلع بجد مرك لن لمع غانا حلالا
 > || ىلا شنو صنت ئح لامن الا نمال كركسلاو كوزتلاد

 رداع نعووصالا و لل نع م بار نعد ارج اندم ةفيطولا لاثر يب املا نا نم ؟شلي ىف لان لإ لا لرق هل
 صرخ ا كل و نم ئشل و رجل | ل ةرلصلا حاس ارثع الايدي عري ال كاك مو يلعرسا لصرس ا لوسر ناررتس نإ
 || لا عفح | لوقل :لدبع نبك ايس تعم لاق روك ذاشلا ناهس نع ىرارلا دب ل نب مكى ارب ا ءنب دمت نم اكداقب ادمن
 ادارلا صن نم الدم ل اك ت اين الحلا ىف يي اه اور [ث رصد ثيدح از ف ثلا برس ددعا ا ازوالا و طيح
 يري عدل اك مثير يلع رسل ا لص د ند ارع نب الث مل اسس نأ كربلا نك لل( انئرازرك ا كد نسا دبغ نأ
 | لارو كو هداهم صلف جرم ىزلا نم قلل ١ ف ن دش اي منا متنداع نحدد انس لدا لع علا مد تاق | جزل ا ف نو رول ملا لاجر لالا ثسرحا يدل اف ب تل ملك نيو رول ملا تاور مع ا روق الن ولصلا 0
 لش ملاكا ل "يتمم | ل نأ نحت تدافع ا ريع ناحل لدت كلارك نب لحد نع تست الر لم ص !) ضرع يب
 ماع ان ىرزاا) وره |دتفس رار ورا تلم لارا دعل رقم لاح ارب زازلاو طب 1لاثن كل ل ثيدص بم ال ا قرارك ملو ارب نال كلاب نع حمس ريب اسال بانيو ررقن ترفل لسير ال الارآرن نزول سد

 ال الط ”يبحملا راشإلا نركازكراو روم حمال بم رذلا ىف يطترارلا هرلد مرئدالط اه رتصوم ثدي ملالا
 لضخ وين مارا نلرعع نر يم ادعو ليم ادم د ندب اك هاور زل ارمع نب ا لحفل ىرأ ري مدل لب ام نضوم لعب
 ل رفد لمحر ارث طع ا سناب ب ام لان نغ الرف ل مس منع يريح ا تعمر ٌوادول | ل ان كل م نع ى درب اى اضلاد

 نبدا نرش ا ربعاشلا الود لاربالا ندا لاق ناكد نول قلن رع اممشجلا نوع لاث اذكر لن ىكن عر وصمم نب نلاهلاربع لازو لورص نمحم نب | نع رجلا نبلغ لل اق ارت
 ا ناجي ال كاك ١ نم محا زب تلد ني قرشا لب اا ار ىف سرحت | مس لان أ بي زتلا نم دالك ىل ذك يل او ابع رارج نص ناكد كرع نر س ا دبع انك كوثبلا ل اند را بيك او لبس
 (ةنلا نياصلا /لغ "1 ايلول حرسرتسيبل ليلل اب ىئرو حب داق فل دزمملا سديحلا دسم كالا ماعز نانو نيد اس الع | جا رن نأ ان انيعم مل يري ار ارب مش ارهالاو يح لد ه دج | نم .ةفرعم ملاك | زرع | يراك" نويقبطلا ىل كررشسملا | عفت ردن اكن الصر ملك ١ نع و تب نكي ١ باعد نين رحم ثلث وكمل اجدد لا لإ سجل نم الكل لاك ريال اومو ب 2 | ىفاكر يضرم | هرج لاصرلا راك نمو :طساد ند لع خرا لس امر م تمالك ١ لاك
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 ل هوو : ظ لالا «ررفصتلا
 / ءانر“ اس يالا سلب ولد ورقم قاب ر نوفاكرام ميامو ابل راش ل : اد ايسر الا مدل ابل ربو اذكار نايل كر 0 اوردر كزماو عئرلا هرافي (قرلسلا بألا لارا درا برج ان دع لمسار ان را ل باها | : ميسم هكا لدا لدم زوم يرلادقجوادمال ايو دوس اش يشار اى 710000 «ماؤاو نارتمادقد | ةطباسلا ل تك ةيعير | 0

 مما هلك 00 كبر ىلااز ضر ااا ارا اي ل ارا ازب لمي ال تمل ىرلل ار نبى لاا ا ةرفلا ل قر مامككوببلا كرلا ئونلا نر لانو سببا و رمش الا ارت اقروملاو الاب. :لاقو انف لإ ال كانا | سلال ا نم رولا ك ارسم : نوني للامن نار لان خسم 0 ما 2 ريثدتوا آما الر ثم لامر اذ ةدإزلا 1 0000 ٌْ
 0 ناكل 4

 ا ا سا بع حس سلا 7 روب نمر هيظ نارا داب الراب نا ريالا | مرضا كرام ريكا لو نم مل م بيل اجر مس اشيا از ناني ا م 0
 / لرتلا» لا ثيداعا قف لسا مرعب اير ىلا ١ لان ريل 1 مردكو ثم ب لبا وتطييصال ا لاق د د بابل لرطسلا لمار اب اين عي راذام امن 1م ليات اةدسلا نس نتن ابد تسرع م اكول ل ةواسلا باس نم انسب ضرؤلا ل را رجب تولصريرشف لااا دال كلاي ظ 070 را ابتامإ لا ةوصلا زجل رصلا بص نال رج ان دق دابر ل ام تت دال أ نم نا وك درخ لاف كارل اهنال ثرلااهيد نانا: نازك ف لاقن كرا ل رنيم |[ ب ل اوهام او امن 0 هاا نار يسلا نب و ةلار عي راهم ل دالا هر 0 ناظر بابا سو اأو ا ظ ل لاقدو ا فلا نابع نيرا بوش نك سل لدا د كب مو انس اوما لالا ري ارز ليدي ريما | ظ يقف كيرا لان ابعن . نر ان ان سمر نيران اند راد الا نبال رعد ام كلم ل كرا ايلا لاه لنص قل قمع |
 و[: ىلإ جو لاق اخ نيام نم ملا ان غارك ري لد يسع رمل لو ا انا نأ 0 أ ن# د انن' نعريعس ندع لاذ ىقعالاربع انثدع نس نري ارب ا يغالا سدر اهبباكز امي اكدر هلا مسار عب دا اورو عوكل نضر ف د اذاو عكر اذا ترص ردي نزيل لوا كاردا يلا نم رصف نع ةدان نم نم ادع ىلإ نما اندم ال با را باص اصلا سم نيه انتم ىف فاشل لان ْ

 ظ لاى ار ا ثردوك ا ناكلاب ن اع نئرعق نع دان نع درا نيد "اور نس ن الا هارد ا را | راصالا نايل تنقش وا كثار ىرابلا نث نم ادم ىف اهناملا لاق ,رم ا جيد اسم اوف الا و اور نسم ارينا | ف ىرينلا نجما ل ار نا كو لشص لن وجا نيزيسمم ار كن را اد نأ , تلد: لعن عولرلا نيمار كد ازا كلذ سا 0
 زنى ذاكق دوك قدا ذانوجاذاد دول, ترس رمق رار 00 رن“ لت و 0
 عرس | نك نيل ناسك ارم ويشمل ل :ةوشو د انف" ن عدي درعا نيديحس نلرط نم قال ارو دك ادم ايار حرمان ئادعل علل انف ثرمولا نيكل | ثمرعا اد ثيدمل ١ جس لان كبل رشم مرتب الة ان تامل كنز يب بلا كر ةدارث لاك لالا شرد شر نإ لاو رئت و دان اتا نسرعاد الطرب اجمع نس ينال ىلا لى عي نار ارم وال ماسبب ههانرزؤن د ينس بدم (داإ ارإ لمث ىلا بايلا لو ها ٠ انرلذالرالا ذر تدان نسل زب لس خضارذ مرا |
 وول للان با رذط هيي فروت تح باب ل قس هر ايش قرط نم تسد ١ لم 000 ا
 ل دك اسر ثم ةفزن اين سانلا لعل رخف الر العا | ليس ل هدب ل واض ا نرجس نبت عطرا ين هلل رلع ترن
 7 لور شلل نمر رانسسإلا قرف يعط نيرا لم انل ا ةدعا ى اسم و لما نا للمال تمد انما ل فاس اقرب بأس
 يك انار ٠ +ارمافنع م اقل اف الك ادع ع نمل هربا نمرب ال ند نيعضومل | ل ١١ نطل ان ظن او امد أشلإ ' كو نا

 5000 د ةاررلا ثبح نم بارو م 01 ملا اّسا زها | كمل ا عجارو كال ل انا ر ٌترع ل عم ارم ار اظاؤلا) اف الص ا كي كر معا شلل دا اهم تس اكسال حرر 2 ةرلشلا رى ا يم ,,داكر ما كزنو قريع انو ازيث ما شذ غيور ن انك : اهب حبلا نم مسار عن رار أ ودع ا اذار مرار ملا نسم ار ع رازاو عر از ار تول ل هرب . عقر مامر د ١ لص ىلا كار ل "علو وتم / ١١
 نك طقم دال لأ نبل
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 لأ

 ما اكد! كلا ف ثدحلاب للوقااراسم نب لا: للعزل نر جرت لو راك يامل
 ليلا ةرلص ل د/د راكذثالا ٌتءرصو أشللا يلع بري اص نإ ا / نمو ابلا ىلا نب نترارع نع عق راركز_ز ىذلاومد
 وم اما حسناب معا مل علو ل اهب اءاشن ااذدئ اد قع صمت اذا جار را ادعاء اين مالح ارك عقر للرلو بث ليو
 ممكن رلاعاد هركد“ ناو دب تق* ليام نم هاوررث عيب نما نا عم ككل ل انا ىلإ نما ىف لول نا اثنا ىلا تيس بأ
 ارك اع قرت ارسم ارو ب رانا ىلا نإ وود يعصر م ئطشر لا رثرع ومو عت نم ايسر سس ىف هل
 ليلاند ىرمل قلع اكو لل ىزشك نو ناكر امل ثمدعكاازب ىف لقي لع ار ع ارم نبا لبان“ لم اكرئيزتلا|

 ةيارر د نين 0 | / "اى زلاو .ايلم املا لا : تاور ضرب لعلا هاري ل انرمإلا لدا لكل كاكا روم ْ

 اءكر ئ“رارلا تتارو اياك اكلاذب كان ادكمرا ولا عجارو نط ىلاؤر فمع رك » /ارثنا هو | تيتا ربع لولو ى يتلا

 ثم كب | اه نم لعن نعشوكت |.ذطاو ب الب هن للقمح باليذما ىلا اًنح تك اذ تاكل“ عم و للثم ف لكم نمر فمما و انايو
 أ | نم معاسلا نركض للان او ياه لامرلا ىو (ي امش اوزرلا ىف نا ثدرا انماو رس ديا الد نتا نرعالا زك ع نايل
 ' ,. 0 لقائها راين وعن زغ الارثع نوروتس د /ادالارنعزغألا

 م ا مسا مك بجلاو لوالد ع رم ال نم نر ارو وجبل عرس ب ثعرو هرج اب و
 نا للا نم امد ثم داعا و ربما علرلا توّكب ل در بم نووي ب انتا عب نور هبل اوبر امل فل اك ديمو عرلا لدا
 ورخاورلو اما ك/اواور تدر ئاوزلا عب نم اهلم ىف ىمشساا لاو وكج اد سوكر ا ل لد عيري لاك اسم دعس | لص ثملا

 اك يدلخل لأ ل اذ. عت وو ايسصاو لخلولاا و اور نسما اش رع اءامم ف كربلا لاو هما عرج ١ لل اجر ل ارو قشب ل ا هاد
 وءرئار لا عيب ن سم ااظفاحلا صرطاو تلف" ثسركلا سمسا نمر يبت نع نقلا ب ولاد ان ةربيشسصىل ا نبي اندم لاق
 ظ يرو نم ب اع | و ب ايراد ريم هدرا اند ئشلرارلا صرت ١ تدنن اريحا للامر اهرد قبب ال هال اع
 رمد طوب مب ل نو انجشسلا رل جرا نقم واط ع نارك قرد فر يب ب اكشا نيد عا ذل انيك د ل
 | |ريرارزمو لسا اع تيس ىلإ | لير را باكسا نس نانا مع هارد ةرمهدارر هرتو صامل ارنعركراك درجسا ل نيدييلا عير

 راينا نيا شم ا نبا ىلإ ٠و اع لالا ز كلم !ءالص ىف ثيسرحل او عار يفم لا قاد ايزو كل انف مالك يؤ رادلا |
 ادا تتفل نبتسم وزع *رلصلا] ىف هيرب حف لبي مل ريلع سد ١ لص رمد | لوسر تيم أر للام“ ةريرب ىلا نع ام روك لا ناب
 | ليقرلات اقل رك نادد نواس 1م لاسم 0 ريا نسا لاف نمسسسم ماكل ل صال اور رودس و عرب نيو

 اء ذفر دي عبري ناك يريلع رد ا لسونسلا ناار ع نبا نع ام. دما ملاك ناسي اش اريك نع يار لد درصدمد رابع نب
 رجلا ف ومورماولا عبس نم !هلسم ف ىلا لات سو الا ف رطل م اور ار اسم ىربين يجر ارثعو وكرات
 هاش عنسبل ل و طسدالا ف لارطلاو اور د نسل راين فك يري ل انو مما عي هر انس او ورجل للا لق

 ري ندم لاو لععل الو او وف صر نبا نضره ل ىراكر اواو را فلاك ياررلا هزب ثلث ناد ميلرل لاو ما حش
 قو اورأ هرزئو كن انلا ةرهسلارهل نصر ريل ورمل ن١ لاقل ناار نلت تدان كسلا نسم ار عنب نصل و
 ف انيلص لاك رم نب ورع رد مح اري ا لغ اندمنو لاذ“ نلرلا ع نب ندمت اهسوص نب ريك نب |متي الد لع يارد
 ري اربع م كلو طاقم رصارلا ميلا كلرإلا يركع رد | لصرم الدسك (ركابا كرام مب اربإ لاقث رجس اذ 7 ناو رلصلا قتل نحر ري ع رب مساع سد ١ لصد ١ لوسر ىآر ا يبا نيل لد نب قلم كر نير اد |

 | انسب قاىر مجال او سس نم ادم ل ئطئارلاو اور اثر لصلا انش ١ لربلا تن راما مءارإإ لاق مص دل
 مراربا نب بزؤود ميس لرط نم ةلسم طرا اد طم با ب انك ى اح (ءالا يرو تدئرما ح,. هد انس او واسارلا ادد
 ://نيوركو انا تلو لا“ نكرلاريع نب نييبصم,ذ# يحرم لا نب ىلع نيم نياورمح )هم سوك ل حفل كالا فس ارا ا دير )
 أدع رلاو نر تتم ذنملا نيلخنلا) ىف اعانعل ا لم” وب ار ىدايطنلا و اورو بابلا لوا ل لس ارك » دحئرب ثمرحل اوت ١" مرار ل
 نانسأ ناوتفإ لفرز نعتيسلا لو 000 أرادوا صر ةدلشل انف ا ىف ناريلا عد
 اذار يفد مايردع رشد لضرشم ,لوسر نع بلاط ىلا نب لع نأ ىسءزلا نبل "دل ال ريا د ناكراكر اد ةجارالا
 م 0 ىو رمل ل انثى نيحكرلا نم مان رثا باودر د بل زك هدي عيد نير جلا نم أك
 | فش ت شال ماب مز نع بدعي ل نسما ا. ف ىرمبلا لاو نييمكرلا نم عرار كا زف ىوونل اطلع ناو ىلاطخن ا لاق
 اتا ربك ل يدي عرب ال لاؤ' نم ليو لشمال كل رن ىلع لاو ل سمن زحل بعز نمد روب“ ناديا ند
 أنور نس عبر كلاب نب سس" ١ تيب /ر للان قاس ىلا نب ىريزم اهلا مرسلا در ب حسنا نثب كرت ل اكورد ها
 [عذلا عض ام ظنا ل انا بص | جبر هر [ٌمسسا| و اءدرب تسلا ارث ربيت | للام نئرديبلا عيبا رج قراكلا اور

 ااا 53595:5:5:5-

- 

 يلا عم اهظو ١ , الان ايد جا كراك
 ع لك بشير فعل ٠.شرشلا نرطا ملا ريع ىف عفرلا عرشيلال نا ىلث (ناقبال القش ديدن ىفرماعولاا يس |بغ ارتد |
 يلا عررشيلا) نا لاف نم مإ يرقد ماس ا ربت ريق رنازر اربع صرغا اك عفان اطعو (لداطد ل ابع نبا در نا
 ا نيل فرك راما ثمو احا | ار هبلا حجر ادزليجس يدب اد نامل مير لاش لل لبي لك لت دلك اشم للك || لمتاءابم نو وفر ناكراكورتم و ومص ارضع اناالا بك امر ثيداحاي تودع د اذ لمد كاين دك, |
 نتربل 111 انفالا نع بوش ىف حرص ثريوما نب دلا ثمدحت ايش اًبيشسو اكدت ناديا عفر ىف عقد شان كك
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 لاا
 ) واثق جاور ثتعرب 0 ا ماس نإ نم باشي ا نع كمن كيم ابان فرز إي رجلا نم الس عيري نم م“ هام |س كرم هب نر يأ را سيل نأ اًذح ارم نترك دل عرب عيا لا ميقا 2 ف ملسواور نينجا ني كالو د ثيل امك ؟ميلش رسل | لص لربي تيأر لات هبا نبع ماس اكرر زرلا نع هزيببم لبا ار طنا ثعرع ام ّن ثوار تاك اب لم مافن نايم هريس نمسسرلا عرج نركب مدح يس لب ربا روز ادلع عرب نال شا ديت ادع اس ىو نصر بعل اثم دراما رك نبا ثيوح ضار وكس ١ ل كلا جنوب نإ! اب يه سمر روكي ادن را ف هيدي عيب سشلا ثرعش د مخ لا 1/ا نم مناد افلا رن ياو وف ودق نيرو يسم دهام لع يرد

 ل : 1 م ك رلاد اس ا( رجلا 0 هاا ةدجلا نسم الت اس امس وم نبع نرجس (نلكت لعاش اخ د د دج ل نآك و لعل لو كسري ظ م اه دا ىلصت ناو تيار لان 0 م اح نارا نما ثمر نم را او ,كلانملا دن كي راد نيج نا د ع رلا
 ٍ ل ا

 نأ او جرم رثرو اد ل نر ار حبب نم الور يسل نع تمار حفلا لارا اس كرجل نك ببعم صن داك مارد م
 * نشل يشم اه 3 هدرا ىف تريبل ا كلر ىلإ لا تأ مهمل | حي ١ |/رابخالا نم كل تن رس ارز

 جرو اهل باس الم نسا يتلا ف املا |[ سرح مدر رخ د ' نادر روتنخش لال نعول نيل اه بار رو ىف انعم 3 30 لرح ث ابعر , را وول ىربكأل لكم كاري ' ندم امن تمل ا ريلت ليد الكدر امتدت ْ ايكو 0 98 0 1 داع مزقت تامه فر اهضرتسلا كداب يفهم 4 + اعالاو يلا "دم ارصربإ نثل نا 3 دئار "ارم ا 3 و رولا ني مش تام ان ريح يكل بالا ناش اااهايلادن ك ل 1 هب مل "نج !نتسمألا سلب مب باهتساب انلداز |و بجاور زن يل تسل د نت انين ٠ كلانا ىلا مانا :اا لمملأ 6 اور تان يسال نم لعل 1 للا هوا ار عيل ب نر الاد ام ا | ل ان“ ثدنح هما ري 2 :رااجل الند ملا ربل الكارب لبد ,”'لعؤل الو ء ل ترسم لا ل
: : 

 ناكر ل ١رصنل ا خت و "| ىل عئارلا نم كرا د «

 ا
 ه

 يسارا ل وشعر قاع نم عن
 00 احلم

 عرسك نمسح ار از ءءء . رول للرسم ١ ذا ةرهصلا نارا يك دع ري 0 ل 5 |: ررلقل كش نم ناعم ريلع درع 7 نسر ص رلق د , ل غل ا راهحل ١ نم رصأ ريضنرب قبس مذ تاب( و لوصول ا يم ثااسرن 3 "ال مه بامعار امن ان الغ رو زن ب ياا همملا 5 عقر“ هت دل
 ظ ءورو درج قف بلا طع ان باتو زعل ارب ا سردي عر ١ 0 30 لان اشلا 8
 أذإ ار عفر الو نيالا نم ةن دان 0س عطر ناو اراد آن ركاب 51 0 رم ورع بدع نأ در 0 ِ ةرلعلا | يف مت ارذ | ناك مكرر نو ىف نع ررزتلا اف ا: يرقلا : " لاثز عار لا نت كلا
 طرز فري نيرا م اذادرت ا , خرملا نع نشأ

 نقش هي كرالالو نم اًشلا الا لان مالا | نم ةلص فو دعا غم نال يعول اللا ا ل | رجا "نع عبرا تب ىلع تانتالا حس اال رن كززتلا“ هي 1 اأن
 م رع هي 3 لاتورما قالا تش اولا وف فال زربناط 0 | قربا |

6 

 | مم لا ا اسر شم الدوج ريل ا عي راس الا رد | لاكي ءممأت ءا سا
 عفر يت اة دوج ف خرب نا دارج باطا هد تيك ايد ةرر م ا د « سس ؛ر نأ“ و نب نأ د - 00 | أ اس روو عطر نبا تدع الرع ل تعب كرولا زرئ د :رلاسملا ةرذ نوح نم [نح رص تسلا عذب مو كرش مل لل 1
 تو نونو م علوا 0 زن سارا رشم عرار , حال ال ارسخ دنع هد دالا : 00
 يحس لإ ل ( تلال نسا درا | لاو روصقم ال | لصوت ك 7 | لرنس يسم نمزج ثا ذاق

 نع نما 0 ىكبزررص نم نمد انسماب ينل نم ١ هوس ظن ال ال انام ىل الام سار ىف ئطترادلا ؟ ورزعت | ١ ا دوت لو تلقا تق دام ا ل نامل نب درا يلا تنعم نإ / ب

: 
 يس شا يوك لعرماو ث ثيل اور 1 !|ا'لر ورعد ف“ : ب رص ل اك ند .زلاضيا نيرا مايقلا نسا : رشا ثلا عم امل ادد ل + ةيرلد يدار أ نع عين ان نسل ١ نع قاطقلا

 ميد عا عوار الم الار كرما ب ةمدسم 59 اد كرد ايلا هيون ف أشار يا ىلا مرشس نراك رز لعاب 00و لأ ال ناك د تل امد رموز ماع انا دا 2 لامس ار ع أ ار ردك زم و رض يري عبر د ةرلصلا م ارا يم ياعرمل برس لدا ولو لاس ب شما لاق كل هدرا للا دا اهتارع ان لكن اه اهنا ب نر 0 0 لك | وصلا ح اننك ارغ بديلا ترالت م ١ 0/1 لول لبا الأ د لج ادد ني ظ )ع (السا) | و الب ث مط , من الار ىررنلا ل وقاىع ب ناين وبك, اظن ل رق ىف كل يال مغ "| سسك ىف روسو | يتيسر دس دا ماب وص عميل خرت اسف لام ااد لم خور لارثغ د ع 247 نيمو فا واسال ض ابن يديلا رباب ارسال ١ هيبتا قليل الشلا عض ارلا ل ةورادا ١ لم ازثز ف تاباررلا ماع "زوكال د ديلقت رش سيمو م اككابارع امن ب ابحت ممعبارل اند 500007 ١" لغرب لي بيو تضر
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 عولرلاساب عنرا او يدعو ذعر ري ف رترصلا حت ازا ناكر

 2 «.ذاددب | هقيارط نم صرحا د خف |“ نع لكك اد راك سرسس نم ابك ا امر زا لان كلو نوار
 | ال_اكم ا نبط نبا نع ملاس نع رمزا نع لط دم ل كا ءا ورا رك نبا ثسدص نا لل )و يارلا بعت |
 اك ل لل ر' لل ١ نلاك و خركرلا نضرسار عي راؤار يدمه وزو دب ع رة رصلا جدن اانا ن اىلاز ا سب

 كم ا وللا اور ان“ دن امج بكر قب مهل انو ىكك نىك ءاور ىف قر اذلب عركرا عفر اضرب /

م“ نإ حنو مانا نبءار بمد ب اه ارر ورم ير بمس م رع ىلا باو يوسم رب |وأ
 مرفاسلل ١ نث لررا الإ نب او ك

 انرورامبخ كرمو اتذكر بارما ومو ىرسزلا نع ىرسزلا باىص| نم دلي امو اور كلك خولرلا ىف عئرلا

 ظ ا انا دكرلا نم عذررلا داهم ىف مولا نلا ىلحلا لبا نم ع ايصركذ وريسمتلا ىف لايو ىصتشا ىلا

ل ف ءنبا كلا تارغن قطترارلا لان كذلك ىلإ ١ اهب لعبكول ١ نع اود ظافكك ١ نم تع انج نام
 || اكول 

 ||“ انايد ىلاييشسلا نسا يدعم ميس نازل تاتا نعارطن ناور شع ب ثدخ ال ولع ف وكرر عركرلارثع عيا
 ب فدل انواع نرش م داع نرخلا نمبر يطو بسد نمار ىدبل نينار لرأبل !نرشادبع د ناطقا |

 نإ يسد كيانب يمد عنا اد خ اشرلا جل منع نركرلا ل تئرلا يف سيمو فاد نم دورا ملا اور نم د
 0 لاكمال ن ممدكاون أسفل نبثلاو يتب أ لطرد مو ميري دن | نحو كرولا نيد يعصر ليد نم نعم ور
 . .. تاس كلل“ تاس نيش ىلع م ال اهل كلا ن الا و مب اشيل نيلعال مردس بر شمل | تام الع نوب ن ياو

 | لل انو لامرلا بتكو ثرل ١ بتل ارو, طل نم عطف يع موا نع عقل ادي لم نال برب ليي رهط سو
 ا ننام عرلرلا عف رلا كلان ل كدر نك فيوم مر لعرج |اءالا ازيد عير لا طاقس ا ىف مدأ

 ب رسم طن اص ديا كرولا نايس ارذو بكام بارع قرار ب نع ذاك طنا
 نمر رو سن نمار هر لا بحل م ارثب و ناب اه و ىلإ ر يلا عد ثسر ص ئررتل ا نت كير ىف يارب لل روسو |

 || ديا اع ندد ال د نرى مد ين لظو وف بك ذ ثالغ ىلا اما ناد يلا اك ثءدع ْن رك كد لع كرما ليا

 | نياك انادص يديلا كد هزعب نم كم قف لاماكر اغلا! زمرظفاريرياب لشن ور اشيل | ملك لاقت يد ١ ىارمالاو مررما

 | ةرح حم مريع رشم ١ يفسر ١ لوس تنير للاي نغ رشد ادبع نب ماس نع كرولا انشا انس انشا رع
 ماهل ثوبرلا ىف نراك ميسر 'نث نايف زيف عا نيتركسا نين كلدن كري الو عروكرلا نس ار عير اذ اريك
 ثيبلاالدح ع اص نرسل ادب انئدح مزج نم ذم يف ىرائبلا لاق ميلا ناصف الا ناهشس وا كلا طامالا قف محو نم كلا
 ارذا مو يلع سدا لص ' لور تب اد لاق نبا ترسل ا ريغ نادل اري انب ماس يفر با ب |يبعشسم نب ا نع شو 006

تك ل رق ئركرلا نم رس ]و خر نع لع ور لاس زع نا رت ثمر خبار تر لصتلا لام 9
 عئريإاو هت نرد ا 

 | ةننم نا ناينسد كلا وركب ماه وكلا أ عقر اركي ل باس نإ نك سنو زج رمادا نهم #مر عرب نع
 داحانت عم ا نئاكوم انكرص رب ثرج نم طع ىف ئراؤلا لاو ناواسر وبلا !'ااول ان" ثنا امبب ا' نزحت و اطسا اكل يقم

 وللا نيل سار عرار ثاو سدي ع راو ن اك مسموم رد ا لصيد | لتر ل ار زب ف نمش عي اذ نر فولط نرخ حرلس

 || ان ايسلاو ميلا بث سم فكذلك ب ارث نبا نع ص سمو لو ل ارطسد كاب هك نك ثيؤتلا عبو اال ومن دل عرش , هما

 لمع حتا فيرتتحتا عك مالرا ناكر ات ير أ را حر 2 ا نع دن اضواور اءانرملال و كال م ا' نك ىولاوأ

 ١ كبا تيار لاريبزلا ىلا نع نابت نب مكب اربا نثر مس انتر شمل | نب مج ما انمئرع ادع مز2 ار بلا لل اه" تال ىلع رش ||
 مت نصر ١ نع مدقلو دعا تاون لمص لهنا اى واسم و ع وألا نيددسار عيري ضو بد انك ذاك خت ربي علا ةردصلا ىف

 نواه برسم اديك انرجتا اص يربى اكراقبلا لانا اهم نبي نع كل رث لم كورد تاز كرمت نبا يبل ن نت لك
 "ار عرازاو شوا ىز اك كدب عر مرسلا ىلا مي'ارا ناك سابع لإ نال ثاط ضرس لا فب ن/نامبسنإ ماريا

 36 اذن ملا انني اصلا يصر ىد ال ١ رز نم طلبو ادع قرن ارثراو عما كي ل لشم شن از ان ىو تسو عررلرلا نم

 رو عرار ارنغ علا نودرب نك كو وما عرركرل ا نل'رسسم ار عبر او ارركاو ابدع عب راس ٌءاط تبادل ان ةينيع نك | نش

 نام انث لماما نب دم انيثرع انام مز ل ىراؤلا لاق ثوال فيك يدرشللا نمر اي يلا نالاربو سار ذم علا
 درت ل اميري ع ر مر لصلا قف لدار ان كم كلغ سلا لص ملا نا ثريوملا ن كلاب نأ 1 نرصل نع ةر اننا -لس

 ببلك نعوض ان سسك ا ىلا نإ ءانئارح لير د ١ بخ انئرص ثم السم فرعا ل ثم لعن عر كلا نم مسار عئر از ار 5-0

 مريع | لصق و /لوسر ءردصلا ىلا نرطلا :رل | تصر ل رفات نب شاد تع ل حاد ابا
 درس ان

 عين لك ف عرلا اور نم امم دامس رم ىف يعول عر اصل ا اص نيب "دعا هير عفر سس ار عب نا يق دل عل دوريا

 هع كربلا ورم ا ىف ث] ثرعء اج م تاياردلا بابرا كرب اب ات اياورلا رانش ال بيسر لااوب لغو رح رصلا نم
 ْن اكمل ممارس | ىلرسلا لور نل | يبا نير سنا ا بع نع مل اسم نع # | يسسمس خنب 1 نت كا انك م اقنانب اد بوث | لاز

 5 م5" ه ست“يأ و ُ 1

 ادور نب ا ثيترص ريفد ةئورم ا نم ديلا دن ةلدا باب لمص ١ قرص ١ جفا ذ| يكنس وزع يدي كري
 اك“ ث نيريلا عقر لرغاإل كلام لاك امن لاق ارث او ةردسلا ح جسم |رثغ ىف نر يلا ع دكر لك | دراربلا ثيرع

 نرّشاربع نا خن ا" نع انيا لدم ىف كل هاورا. |
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 ظ را
 ٍ لات مرا زن نأ طار نيف اسيد نري ةرلصلا حاس اق لالا دال د . نت فال ةراصلا كى

ْ 

 ليل ا خب ا عير ننإكةنرملا خ كلا عز ين نامل ارت نر ىج ا حاصلا رب يؤ لا ارحم ل دع كديلا حد ناي ظ
 7 لا سمعنا قاع ت ازال ا فو قسلامرخانلا ثيل ا وكر داكبلا نع إي الر نيكو امن از اكو ماعر لرمنإ ْ
 0ك مبيع ٠ ! نص قلما ن ارغب ٠ نع ماس كرب لا نلت زار ا نارك نرش اديك نم مكر
 0 1 1 نب انشد ب الزم هن 0 ىريطلا لاجذطن اتلاف كدي نر اطيرح درك نبال العا | يظر مس! ازنو لع لن رم نهم ورك , لطب جرف نم منوم جار تان رتادد قادر د حت || اد

 1 4 ا مع / نع ضر نبا نذخ تيلص لارج اجب نب نايص نا ا رع ير كولا ان لان ىنبإ 01

 دعس رمال نس .١ يشم لشمس ىلا نب رولا داك هل و اور نمسا راين نم انش ادهر نىرمس ا ل ام دعا قدسنا نع
 8م آ لاا ا ن يق ”مر طولا اند ع فيتا روم : ع راسا ةرملا نمره ن يا اظاك القد ها عسب

00 

 9 5 عا ل اا سوس سلا سس جس

3 

 مسرممر رو 7 سرر ىلإ تنل الراى الا سري نير نبا ترا دا ؛
 17 ار / [ طفل د : السم ف ١ فريال م اباعص | نيرعا دري جددقد تاق مار 7 نر ىلا نر رو نعوم تلت قلعت نم اذنكم 1كم ف رسل لاو ال ررصا حر رغسر ارب ب قنلا
 ىلا ارثع مر واكب عام لر ءالاريكح ا الا ٌةرلصلا نا 1-1 يل بأ تي
 2 الوب 6 4رلإدل نااد انملب  ة اما
 - ري خحارو !الثنم رص ا ىلا ركرلا لررمل جلس "اس © يل ل

 8 ا ة4و -ءىلا
 ا 0

 1 حسن ىلحل ب وفرار وأ هم ملي ريش لص يلا مرر نإ زب كا ىلا ل 0 فا

 ش : 1 ع نريلا عير زمر 0 1 ل رع معا لوص ا | ىف فرع املي رار هششم ريا 0 1 لارا راراد ام علا حسا زلؤلا سرع "و ١ م ب ىو ا 0 | ىلع ٠ رفع نبا قل تيلصرب لاتقل“ ؟هلص لو راغ بو ١ تم ات 3 راب طيش ب يقل تضراو ا" تل دل 2س مار ئخرس |

 د كرم نك ميلر وطال ىلارم لكل او ىلغ 1 ويهرب نا
 || مر عابر حل 0 1 200 مسرور رس - . 7 لاو واحلا رع اير ايل اواشع نا ١ ناضل

 1 2702 1 2 دا | 7 8 ١ سا تار 1 انوع
 ْ : إ ا | هس هيه ملا مار افزر دات رتز كر مين "- ١

 ا

ْ 

 8 وم ا 07- رنا

/ 

 ظ
 اهم 1#[ رج ك هذ هر لا 0 1 0 م الو ءاطرملا ل هر لرب ولا اورد |

[ 
 ا
 ا
1 

١ 

12 
 72 1 1 1 1 1 1 0 8 إ عيا
 خلا ترك ذا م دعا لكان هر لد ةلصلا نان ةريجي لدا قد يؤاءانط يي 4#

 يل 27-5 ل _ لو دوما نعركرطاراثألا و راجالا نا ءرث ناد نات
9 

 ناس ل 5

 2 0 - ل بت از لالا ىلع رج نإ ا نونو يت رخل !اهلدا نير نإ ةيادد . ىلع تال
 ا . 1 نوط "الل و - 1 0 عمر لا سا از و از عاب تدل ان لا | | روما فرع ادبو ليغ مس لا تع رس 6 اجت ريك ءاري تل ىزلا|
 بيل ديل اج مد ترأ

 ل 5 0 -

 ا شم رلث 2

 امن | ريا ماكاو لا ع 3518 ص و ا 1 هاو هدرا ف ف رلار يما ني نب ىل مم نإ ا بشل ا م يطري الما دط 3
 ل انما نبا ف اىراكلا بش امئاد ب 0 7 م أ 2 هم[ < 8

 نب يامال و ارح حشاد وزم ا ا
 انعا لرب بزعل لذ نعم ١١ بسرب لاسر يف( ارث |[ س 00 مس عار

 نإ كسا يب 5 ش يتاطقلاو اعي نا دج ا عبس د محرت نع ااا ةرإ رف

 كيلا ارو نسما تكرر اال 3 ل ىلا رقم زفلا د : رص هز ” #ءارشنا لاق را ”نوفرطت ىب
 ماا هنعد دوا ب اريلع مقل ا مس را اويلغ ليد ل رغد دك مما تلث زل ركرملا ولا ن 0 ادعم ىلاكر بتل ل 001 20 قس ا 7 شمل ىف رمز زن ارعسا
 | 5000 لا : ايل ار يغوق هيدي عفر يطق لهذي اضن رام لاف شساا يع نير يا نع جبيل داسساي اكراوطل ار ثعو هيل ى رتل ارثع |م عب اررد تيس ل ام | ىلع لدي بيرت ن دؤس نك دايت  نايح را درك ذ اء 077 يل اكرام نارب نادر ب اوال نصت يطا هد خخ رابع م 1 ا رلضا ارب || صحى :رلا و اكس م ارساجن ش: مو , كسري | جمل هر خابر يزل رو سس ايغ يربي نلت 0

 ظ و تت لام شف ىلع كن د هنأ م 6 اكنلاد ترا اد ميار تس ل اكس د كو ىك 1 تعال كرت نس |
 ْ ننتقل جار يلا طاف ١ نرد سرفلا دوار لبا نمو ربا لن ايدول يدرعم ايران ير تت ننال ل لان كراك لئادا اكواد فا نب ماما ودود لا نب اد تب تب ايبرع بارما نلااىع لديأ
 ية نوار ذل ناقل لد" للم نفل نلعب رولان ةفبطلا نا بيرتس ىلا ا نشا | عاما ل

 ا

 ظ 9 ٍِ 0 0 0 5 0 1 ١ يب د 53

ْ 

95 2 

 2 نب اركز و "فرع ىلإ ل وعل ناين

 ا
 ظ

 د ا دممسا
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 6" [.ف ع :. ملا وف[ راس 1

 0 الث 0 9 : هيأ, 0 00 شاب نرجو نر ظ

 رن اشيا رع ا لب 1 00 ظ

 راسن مرير را ومارشت ىلع

 اع نيالا كرانلا ارم حم بيلا لو ها كرولا اصومر ظ

 مم يما

 1 ل ع
 5 انسي 00000 111

 ل“ ايف نكمل كر ا 0 دايطلا نبرط ل نا شئلاا :
 م 6 1 1 < ما هب 00 لاك ايم نر بي ع 30

تاقألا ايل حا أطخوبو مرآب املا
 ىريئلال جرن .0 قا سس لاي نب رك لآ تاث عل نبانع 

اما باب م الو ىلا
جسيانريد ا لسونلا ثق ر

 1 'نرعو ريالا م
 |لاك ارم رش الان 1

 , أو 7# ان' ضعارعز أ

 نيم ىلا نع ركرلا انثولال ءارا سم نرد انش 0 ) هر
 ام ان ن اك ن/

 د م ان م اح 1 م اغلا نإ ؛!

 ز 0 نا, او ميلط سل | لص |

 ا ناار <! نان 1 0 0 : .راثلا ل 4 يلاقي مر

 0-3 2 انّ لعوب
 د 0 57 7 0 الالوان يما

 : 0 0 شم اع م اهرب .انمر بجو رتم ل 00

 غل تيدا لع ند صين
 09 ةرااطبر هل ل و 05

 اكل غارت !ةنم ااا ١
 | كازا ل ىلا الا ومو لو نيم ماع كاسم
 لدم عا ل ها ناياصإ 0 ا 010 0 ا ةردض ع ١

 9 .اناإ هك شرع ءارمال اكل: ا

 ا رالف :كدل نبا اقر نات بحاص# اه
 | | اما ١" راسل ر اتنك [ض- مقاكب اع ا ا أن رج | قريش نع كورلا الا نغا

 يَ ٠ سم ككاو 9 ياسا جم . مي مدقم ل اند رك !نيروكر ملا نيم ءرلاركري مراييل شارع ن١

 7 3 ءزعل بع ناكر ثلا دل ان ق ! اب و اماىراؤبلا ل ور بمص بم
0 

 نإ ذححي ” يرا اح ل طش !
. 8 - 

2 

 ١

 5 ١تاادر - ا

 ا تك غي 55 أ

 0 ميس ل | "ذهل انثي موصلا اهم |

 ا تدع را د ل ان مار يايا اا نم يسرم نشل

 ف نان اور فلا
 ' تسال ا! 2 10 0

 1 كيير 0 00 ميراقعيب , الكر اا فر 7 19 10 د 1 السراب 1

 أ راقب اقم ىلا اين 2 . 1 ب كولو
 ظ الب ارث امان دقو بينت لوري للشر م! رزه عارم ايسر ار
 | منت قل ل ايع نيرجسولا تنخر قيلت نع اك ثوبا + يل | ا : 1 ّ
 | برقا ا الا لل اكو : : لاق رعارجا كب كلا نم الكمر ام فرفع اماما ف

-0 2 أرك د نازل يذلا لاق 0-1 يلا
 1 اا ىل ار ترف ١تاضو "ور 6

ن تلزجت ب اما را امرك ذا الو -
 3 .نالوسالا ىف نع وعر طفح ام 0 2 6 تاونا نم ما تش

ر يملا نم كورد اللا هرفي اوريكم كور قا
 0 مت ا مت نم ا هرْخَت ليف شل اع ني

 نع ءاكصر ويعم العمل سان ىف ل دب نيرا ّئلرط نم راكبا ثار: اعلا هب احق ا نم وو واللا

 نبل تقم لك نبا كسقد تاق ندعي اور هرب رسال | شرك ( ١4 "لب يك نيسح |

 رع مصار لاا ادب مع للا ال ”ةثادص ل انام لا تظل دع توا ياو غ 17 ”اراثم اًيرصل رصا مل لاو ا

 , ترو نم رتل ذل اربيل ىن د ل اسنلا شكر الم ارا ىلع يلتف كلا لض ١ ل

 1 5 ءد نإاطيال ىرت اكرر مم ثعدحلا نش ف ةرر املا نعد ملا مانعا نم بيتل ار روج ان رع بحاص لوقا

 | بداح درسرلا ىل اذ , عاب نمل اصر ء ال اط لشرط نبا باها نمرع وريف كل ' لشن ضارب ابي نا نمو - لثفح او

 ايريس الاس نيا نا ىلع ماج ثم رع نفكر اك تا ا

رطل لصون نما اداب عرب نم ث الراس ظ
ر“ أس لب عر ءال نياك رينا امرت متريلغ

 ' املس ا

 زياد ضرع ادق ا هاورأم تلق ب اشم كولا ممزلعل الات حبا ننيلعتل | ث 000

 تالف نيم رب امانا را لا تبوس نسا برم 7 ظ

 ا 8 لإ ىف راس ع م : م
 ا

1 
0 

3 
 | هسا

1 

1 
 ا
 أ

. 

 + علقم و رب اه قله رسما نإ 54 20710
 ا

 2 5-9 0 ١

 هأرام عض ن ركن اراوكه فك اى داولا ل نأ 0 قرص دب 2 1
 تاو ءاطواوراب غو

 افلا لاقدع ارباب نع هركام لعن هكر خس لاهل تما خش لاه ول تن
 لل ليتل وفل سمرا

 5قصصعل انناأط 03م5 قطط ع



 ماه

 وبا موقق ن البق اب » ار ايرغ نب صن ن كين زري وقير ضرامي ن الئاقل نان د اب ميال ا تلتاكزا
 لالا شالا نم ذل. ر دس فيك ف نلا ا رظفا تلق تنام اك ح . كلد بج ديال اناث يدرك تنس لع نى ان" نا ان عبس ان ليلو ريف نم نم ل يحا غيملا لاهخا نا الع عئرلا مرماه رنع تساهل مم خرلا مزمل
 أرزم نتتو تبث عئر ا كت نا ثالغ ابلغ ثرت رمل دبل ل ثوأ رئرملارل نبا ثدص قرط ثلا ننعم اذا كب انرم الغ |

 ظ يكاد زحلاوبو رواج دع مار راش رفتسلا [ لل لهو يحسم عر كور ,ءاكتفرلا كراك دار دمر نبا
 0 هم هته نم مهجث نا“ نيل اننا هب ارشلا نع يلا نير ار ار نكي مدرع رع كرما مؤل جال
 مولا ت را ثووإ ,عرلا + لام شتي“ ,دلعل كم واعا مرعالا عر لا بن اص ل لب” و فلو“ ب ارت |

 ا ئىتكى مل كرارذ يارا ىلع اطار“ ٠ نركي نا بج درر نب اذه بيكا مدي رائد ١ لص ترب ناكر |
 عئرلا اور ن* نا ىل اشاد سا رفع اهنا نكران لالا نعتبر لب لك ذر أ خلا ميه ىف رام كلاب | دا ل ' مي'رلا هرثع انو لرلا كون رمال در الب هر !مرصا تأت ىلا ريا | بيررارورقن لعن سال نم ضم اندلاع ء ال نال لو رع نم سيل اهم نما للاتتحا م كرلاةاور نع نال

 جرا حل[ نسخت عئرلا لير قلوس كرولا نقم نم ذم الل كرلا ىلع ىرمت عن رلا زول م ئاروصتن الف
 أ ربما ومد ا نم لان اءاد قرم ٠ لا م كل م لادن رشس ارت يمس شارما لات لييرلا زب كرتلاب
 ىف بو علي نااىلا ارم ذر تر ارارمال نشروا ةرمالاارابثد مل رك كلام إلا لا نالربال' مالك يف
 أ ريتا نا ان ماج" نا يلل نش ١ نن "اريل خرم عيل لع فرك نإ هيئاريسم لك اننا ري ا عرار مرسم ىل نسل
 ا م درواارئاس ري ه اكو امنو تان مسا لك كر لارا بف < حاشا رسل لن هي . كرينا زم «يكزةابلا
 ِّ تل نا ل تو نين ١ اهنسما ومد ثلاثا وك :لا لض اناا لا م كا عبار هلا ران ارد اور الأب ىلغ

 0 ام و | لاوس لو رن <« عأرلات 7 نادل ندا ٠ "هذ ]) ترسم ع رلا رث ميول ا 1
  3526م١

ْ 

 ا

 01 ا ان رت صحب اك ني الل ”نااكا ينحل لل جاهتصل طقس نكي انما بدر مكر ذرلا كرت نلا عب ارلا د مسي

055 

 مها رك

 || سم“ تعدل | اب: ايحا كدر علا ىلط عني هاج بسيفعر شد !للصرط لوس نأ تب انا تاس
 ' لإ نك عئارارز "او عكر ارأ اد رب ب عذار ةولصلا 2 مسن 1 كسو لع رسل |لصرشلا لوم نل اكلت نا نع تايد رلا عن | نأ درو ل عجرلا ثءدص ملرلع لل صل لون كدر نبل م ء بشل نإ سلا نمش يي اور افالم د
 روحت - ١ تابار لا نرخ تل ثا لالا '« كي ال يتلا صرغارثبا يقل قحرترلص لتس رام رولا أ كل

 كل جمال زم عفرلا تر ميس لت كر ا ّرلا لبكن 1 لرالاب كرلا كنب يزعلار بخ دراج اوربي تك ورد
 ايقنورف ةادرو يام رالي نر للا لست | لوس نم تس ال رمال |طئغسمو ,لوشل | د ارم رت ريك اال اشلا باور
 ١ | ةركزلا تازاسأ ان اضع |يمشم سر اهل م  طنلا ووج دو لب لوف ا ل را ماهل ريغ: ببتتسم ارك ىمخسل لاول ب ا

 رجا اور ليك مل نال ثااءادرس فن " لوالاام ا ىرتلاو لعشلا نا شر وسلا ىلخ ل اينسم عل رلا 17 كوالا ضرانت |
 اكن راو مغ : 0001 "رخال السل رو ني وتل ١ بف اهغاد ت اقل تاور انتل اخ اظرفك شما يعن
 مرتولا هرج م نم الاجل باو اد درر اوتار وغإل ارم اسم و م ضل عل يللا سمر اما ىلإ مس ابدجد هرب تسيير بالا

 3 مل ارامالا و ثيرضلا ننس اال اريرش ناكر لا ناب ينك نارام |.ستوا ةياورلا هر حض كسار ردب
 || اسا ىلغ رمثول حاداهو رلاععا كا ؟ ىلإ جشم و أر د /مايفل ا رر يشل او, ايس الا و نم "زل ١ عض ره ىف كرارارلا
 نيت مزاج ا ناار لصر عر ١ نقل نا ىلا نع ريم درتي ميلغ موارد بأ د ميغ ثم ا لص دنا هرم تش “7 ١ 0 ىمسكإ) اك د ونت ننس |

 همس نير نبل بلا ةمدادملا تارا امرمح يس د 5300 اساور نا ٠ عررشما يداسلالا ||
 ؤيسسلا هع تشي ل ا لع لانك لي زلفامب ال | يرعب عب م لوقيل نال لولا ةررركتسلا لالا بدي فرم نكي ماظل | ظ م رسكي | نزع اد تسر ادد ,اىلارلب اراعار انعم زوكىل ال سدا ركل ا ىلاال از او ا نا اس ل 5 0
 قي ترخارق ذا ماو ل عل | كل زب هك رز محلا | ريغ بظارإ ١ ناك تس ا ملل كارمن ت الا ب اوي

 2 رقم 2 يتنادزفالا رفا عرف فور ةولصلا| يخت انا هيد رباعرفر مر نم ا نم تان ال
 رولات ريالا يس نسور امال رازنأال ا لك يريد ع يب نسا ل رطل نك ١ بل موب عروص را
 باوك الاء كرا يرمون اراد ا ىف اسنملا نمت ل ا طض ار [برتقلالو تعا اع يندم رولا 0

 ولا ور قا مروكرملار اظننالا لن باطاو لادن رجم | نيت | ل يطا نم ربكم ١ ل ادع سس ظ
 ةد زو ثيدححا خس لاقدرخالا ثيداعالا رعب اند ملكت ارشد ا عسب رنا ام ادا نسل
 ارب لعزمو مالا ىف شا ىل اذ جارلا بسن ل | ىنطيزرلا للا" تلفت كرما سم لاذ ' ب زكر يدا ّئقل نت ري لص كل كلا زا لو
 كرات الار عرب نصمم انمث ىلرلا نا اره يرش ادبغ نبب نسمح ديتت نبع ءدزسسم ل قب 'اءار راب بشل وعر ب مكرتلا
 ' نتابع عرصن يريم نير خت” لفن ا سارع ىلا نك هادم لاق م ثيرك ١ قاس كر نيا نا علان نم هلم نكرم
 سما لان" 5 ةياررلا ل انزال صرخ ارا هب نسما نم قئيرلا ريحا نب رس ادهم نم اكدرول اري نب شيرت ل
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 أ 20 ظ
 |ةام َن ويمص يهل تنتاك همام م تءاي الا لور وقل دياز !
 أدق 1 ا انكر انارس ربان اربع كاز يذق لاير عضو رشا نمو أ

 4 57 0 -ل ان. رهو طا ا سل ربا "كر اصنالارك نب / حرصك اهدنا |
 : وف اساس ىو "خام رم سا وعلا لات لك در ىف لاك درعا ثرحلا عض ب |

 | لماك دييمج ل لزب متجر نااعا كو رس ري »قطر لرلال اثر تاايننا نغ سرر ةربب |
 "شتا سلا تاو # ملام ولا ع 7 0 '"ً ظ

 داق قرشمملا ةرشعلا يأ 00 1 54 . را او 0١ حما ىلإ ع لا تاو : ميا تامأ|

 0-2 8 لا ا[ . ا 0 ا
 00 داي انككتا 2ر2 7 0 لاسر ا اكرنل , راسا مح م ةماقدل 1 وور تلك ملول ارب نع 1

 اهارمشم حر 1 - ما تلد لاعل رلالع ري مرختا ا
 "نام ىلا حى ا 5 1

 27 جا م ةاع 2 تالاف بن دم ر ا ونس نكن ننس 0 "5

 وع 1 مريخ تبع ع نانو +[ |
 9 : : . 5 در 2 املرا ب اعلا! يح رثو »رحل مراوسلا : عسى

 د دري لح 2 ىرم# 1 1مةعوربس ُْ
 لع فاس ٍلاعن 0 - لاكر اهب 0 عوق نمت لير 1

 - . هَ 9-3 ا ا / تو ل ع ٍ 1

 | جفا و لاء[ ا 00 باعا سايغ نبا ثرص نم و اعرق الا

 | دس لال 7 كدت د رت ا طفح شم اع نرحل لان كرا نع 1 م 1 وايل 3 01
 ْ 1 حدي تثري اكاد وحس نإ 2 اد عا 1 5 ديمونا اربكاذا ري قرر نايا اعلا 0 لا ا راسا | كيو ىةاموانا كرز

 ا - دو نم تم تس: - 3 .!كاان و اصر وسب نكسر 000 تئابف ناري

 ظ
 ا

1 

1 

0 
 ا

! 

 ظ
١ 
١ 

 | يي فدكدزرك فسأل قلن تاءاعو ذا ظ م ل 0 ا عل رفحن ارا 2
 سنار نسي نو 57 انا 1

 ! 3 : 3 8 اءاكورن هن

 | | شرس رثت ,للءأع !ءنل م
 اطر حس نا ل كريد و ل قل ل: ءارار | ل فلو هدمت" | ث ا ظ

 || للص الو نع سكه أجل نلإ] تمت |
 | 2 0 رك ان هك نم مر :لبخاب تاك قعر ١ ا ”رخا تحإو عا ىلع ا

 ؟ < كس 7 ا 397 !رمل سلك"

 1 2 ةيمس و 6 جب | هرم زي مر اًايرك شما نريرلا يوري ن كو لدتا او زخ ىلا خشم( باعت
 ||( رار لرب يشر ىشصاوع نر !1 نكرر 31 5 2 راش |
 | ء 0 11 9 اما ثا لآ ر مو رغ نكرم ا كارلا نيش م "لا يب كا ةادرن ان تشتب |

 ( 7 [مغو ب 0 زل صخر شو شرفا كهرب رم الهر اي اديس وا ١ 808 هد 5 0

| 

1 

| 

 هه لتقل
 0 لس ابر م

 5 ِ ب 3 رشم إلا هدانبسالا الوتس نارا تر ظ  ىراوطل رس م اع ا للا سل ١ تق رو وس“ اذان يصح + : تا
 ؛ هش م الل تا 5

 | ار سرج قرب رق عل أو امم رئالر صر الكر ع وع
 318 - 1 3 رب ايس نعام وفا قيل هول اردإ اء انك د ىلع ؛ دل "لطم |

 2 ل ا 7 رو قي 1 ع 0 3 رد أو نازلاو

 لل 0 "اذكى دريراص ملى دري ن اانا ن اب ريك 0
 نا ا ءارلا تعرب ىف انرمرثو قمر عئاتم عبس 0 اشناب كلذ اغا,

 ٠ لاس ايمرعل و يارر تلصر عئاارلا ف نع ىورملار ادع اي الا اًرالر "ردهم لا نش | علي ظ
 سأل :

 را نرملا ب ككل اير رخام اه
 نتعلم ا 2 -ص ا لك دعا

 ناءرياككو نرث ا

 ا ”ارصالا ننمالا ناي لهل ١ و اسس ار“ | 9
 7 . تامالا , اتم ,

 | لكس و ميد ا لاتسالا للا باررصلا ن اير ارذغ الا خلا نيل نر
0 

0 أ ن الخلل لس ال
 لكم منت 7” [ن 

00 5 

 دد مان ناز م راقرعا برت لرشب سا نامل ١ قلعم لو ءادبرإ ام لحفل ريب ١ نوت الر ليس أ

 || ل 0 7

نيو نرجو رشا ىف ءربلا طفلا ار هل وللا
ةرنسلا| عب 50 ورسم تنقل | عب خير ف الا 

 ااكءامدلا لوا 

ملا راكم ءاوزلا ر اكتر بولا عجار واهم علا لق / اءرتل ه1
 كام ور

 رول تمار اادإ[ تلف بيترتلا نم كيم ت 04 هل دارا 7 ظ

ريطلا ل اكروك | ىف و رع عثر لاو غرك ا رثرع نريلا عثر ىور م / ال احا ين ا
 8 اك, 8 امم اي طس ءالا ىلإ ىف ا

 تاور مم ىراخلا ل الوب ا كلر 0 درست اك د 0 ا 0 ظ
 | ؛ هرلع دع ىرخا

 أ طلاررؤ كاغلا هارر نيت نعماناذ هدي ودع كدر وبلا نسر ل 0
 ال و كلاب تان نت تاتا نع طم

 ,ثو امتوت رم لع كلاب اكذد 2 لك درعل ع
 ظ هس يلا

 ريك ص ف بد تراس تاينالض ف نع قل كدر ب نول ١ نص عقرلاركرث نق سلو 2011
 تاتنألا :

تاج تاسست الا هر لالا يري عقم ل ذا قمار ءريحت و رس ىلا ناو ئوارلتلا دع ىورش ظ
 1 رولا 

 نار كاكا داهدجو ا عراسي
20 -2 ٍ 

 و ئر ثلا خل هكر كثرت ىف اء راها لاقتاكر ثلا نارفس و ظ
 6 ؛ ازيد تلث عا كب! ل وع رسب كت | أ عيار

نكم ئفف عئرلا كرر رع تاياورماريشس ا د ' قادر مر اص مط وم ىف نار لآ كثءرص كو :داغلا ةرعلا ار ظ
 ا

 ةدلصاهجكنش ن ريباعلر ضرب كا ان" ل ان” 17
 عري ةلصلا حاريشم | | لالا عفر نال, ضف ل

 11 1 اس ا ا لشكل ث ىل 5 ارم ايف يشم أ

«هيللا ىلسدسل | لوس نل بأ ندا دبع نب ملاس نع ب ب اريّسسن ب نك كأي ن ء ممسك | نبا فهو 0
 1 

 1 .دومالا نا دوسالا نب نترلاربب نب نإ مغ نب ارونلا نايفس نع عيل لان لا : لم هزم بر. عقرب ناكأ

 ل لص الا روعسم رش اربع لانا نقل
 لاق ميريل سلا لص | لور رص م

 لقيم الا يدي تدي لد ىلصن
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 نااكم ربط شن ا ىلصرسد ١ لوسر كا بزئاع نير إرلا نمل ىلا نب نتترلادبع نئرلك او همنا سل ل ىلإ نبا نم عك ل
 يبانلعيسبلكن ب ماو نع ىلشمللا ن الذ نرش ادع نب ىلا نع عيلو للاخ رصم حامد ل مم ةولصلا عقلا يوب عفر
 لل دالا خف نور مرعساتلا ب اىصا ناكر نيهص م, يشسرث ناكر لاقووعلا) مم ةرلصلا حس !|ذا يري عت ي لاك يلع نإ
 ردع و عورلارثع ديلا عب داما و ّت امه نشدكم قف رشر نبا لاقد "ثوم ا ىفاءرصا لح نك | مي ابان اكد ندددحل ال
 ظ حرر نامل نبا نم يرثولل ا ىور ذو هير بج ظزرمو علا قرم نحو عقدي ال لاو ةرمل بل فلام ل وق فاست اذن عئرلا
 هرشسر نبل وغلرع | غل امل ار تلقا داك بر 31 مما “ثورملا تاباور للعتا بوك انا ةفبعس قاس تبادد ىد ماصال ادلع نر بلا
 نب ريلا عثرراكلا جاور يعل زو ذشلاب كرر ناءا كان تأ للانلا ثراكر تام وز 5 م اهتم !لرت
 نال بزماب ملل ليلا تردلس نم" 1اس ىل ل اكرزرلا ل اا ىلع عقارلا كلان كرما صو نين ل الاد بسر !ا مارال ادلع
 سائلا كد ثنا. عب اهلل ل( لاي ل داع ناب نم* امني انث عب انو ماس امين انخا خئلا:حلرالا صابر نبل" ضئو اهنا
 انماي لل اعراب ماتا 57 ممل اس نجارالا عفر ردحلا ندوبجل او رماهسلا تيقتس اي عب ارلا و لع ا ماب لل اك

 ف #كلا كت وو در ىف ان امل احق او املاسم نال ا محلا نب لوقا است ا .كرن لل الد جل الرا مال رث
 رمي مح نترإلا ن رلر دما ةمالا مو عئرلا ل اجباردا انسان وكت كرتلا لا نل رروكز ملا مالا بيسذ ان او فقول و خرا ىف ةادرا نم ا فالحل دولا ةرأزلا لاقل اهالا نع ةرلصلا ايم لسرلا ول كل )بات لوفر رشا
 رقانإ او ةءرم ىب او لسا نب وره وعجل ىف نك ديلا عب ب ثيسرص ن ا نبا تنرق و ثيرامالا د راتال ارّقلر تاءار را
 || و عيري ف رانحالا| عصر نببا ثيدكب يخوض ارنا :دجج ني اساي ثيمواحا تس ليخرج نإ لئاوو ثديؤل نب لاو
 عبروا يوعسم نبا ثمردحب شع وبل كل ذل مكرر و لكي رت نب لئارد ثريوملا نب كلاب و ريبت لبا تسر م رامضتالا د نقولا

 رعاكم نسبي فلا اين زلارو هيلع نورتو ملا ىلغ كسر صو ثرنرملاء|ربلا تسرع لع توتر ماو عروق ها لبا تيب صو سل د رئرملا وأ
 عيررلاو ثروكرلا ىف كرت مير ينو م ريل ا رم نلب اوررعس نإ إيصال كنز ولرلا دعب يد - هر ول
 راس سول ل ,وحسم ورثه ب لا زلت: نع وصالا نب نتابع نع بييك نب إ نو مان نل تايعسان عدا سا نوم نا نشرح + سس نرخ هلع ل دوا وولا لا. بالو لع نوقع ةقركلا لباد فيبر لك اهني: قرشلاو بجرم, الد دنس |
 اك لو الزع نيو رمح | خا تسمن م اشم ىف ىلاضلا ها ورد ظرعاد ةرعالا ميري تدب (نب يتلا“ ملاك س نسر ! لوس

 أ | نيمو نم نن اينو تو بما نس اربع ان صرد' نر ي وسائر تا قف اشلا نم الص لدم دارسي كاع اندم تير دان دعأ
 5 ل عش : 08 . 1 1 غم (* 5 ؛ 8 8 "عم 1 1 0 1 ظ يردي عفر ف ما ل |: دايس عا قلترلد ! لاح وصل كرا ال لاق ار ادرج نم قلع نقر ومالا نب نيل اخ نأ بيل
 م عبسولا نان ةمرد اقل سل أ 2 رب لو لاس يعل رع نأ ايما نا حداد سب نع انس اهلا ريل | م اورر وم ارح 1 8 ةرثلدا

ْ 

 ريع ا لت كح أ بس اك 'نبحلا لبا نصا درب أ وعل سو نحس كسر صو ورعس ل, | ترد براغ نإ ]لا نأ بارلا 1 كل ا بة: ءرع ال عر 0 - ا رق ف ا 2 ناكل مرت مرر
 نأ ست ش مريب و وعسل نبا ثسدص ىلا لاك نيم /لاع نأ كم لاب لت اما 0 نار تلت نونا نيلعتا ظ نيم طنب ىف ىلا تر ا نزلا طرشس ىف حير اد ىلا رغم الص نارا نشك اكسل معشسأيلا ةمالعلا لل ا" نعل ارزلعأ نب كم ىف ىررشلا لورا نر ؤيبشسل لو رشم ف اضل وائسسا نلا رلا فشك ف (ىرملا مسيل هالحلا ل ان بلس كرا | | | تس لانو منا نب زرروكر ملا اررلااصلاارو لع دمارقتل اذ | تانك اذ نبك املك ال انيس نإ ابار مرن” كاد اكر نبا عرض + اييرج اسرجرفللاب قاشلا باك ىف طفانما عيس ثسدحلا يس لانو دعا كيددحل الب | ضيعلرك قديس انفال لاي ستر شرع دو” الشم اءادد 0 ندم | ١ رمل !لانوم 0 ! لباد ل ايعس لرقم 37 ١

 أ | ناشر مع رش | لم تسلا نأ اهنوتر مر عيل وامل ندا مي انتل اند واد لانا انشد اكان اكراوتلا هاور ثمنا و
 | |اكئرفث يرحل عشسر ايا ةؤمر لكم عرب دام زنك مل ١ تسد مرام فخ د ةب اصالا ف 11 اميلل نايث هالو م رولا لعل جورما ىلا رع دعب ومس ني اور بيذستلا طف جيب ارو بمول مخ ترس ف اب ل انو اطمح الرع نب تيا وشك ووصف يثاب لرع اداكراغبلا لابمر نمور ددابح ني خنيث وقال قراملا ثيمدعد انس اورتن نب | يلا ىف لك فراء وعسم نبل ا نع تشب ملا لال 1 نيلمال و زيهم نك اغلب ثيدص د/د دع ادوبي لوس بل وا ىف يدي عر
 ْ تشر | سا نار اهيا نسل هل اذ يرظ" ل 2 5 نع لررتسسمملا نم نب ائسلا ل رم باق نم يمل
 (يل | تاجر اوعح ان درب لبا نمت يلع رد لسد ,باعحلا ني ار نا امو ايي زود الح درت نار ص اريئ د اريمارس اب نادال

 أ | عين ثسرع 0 هرررص ال خو ايز يم نب ارذع اكرارل ار, بيلك نم أع و كررتاسم ا نيد كس ارد هرقن ف ىرزلا هاد اري نين رشم م اال عا يشن لع ضارب عاش ارقام رت دا اوس امان تيس لروح ا
 ترث كرابملا يرسل ادب لائاكريزنلالاق تلق لان رقربعل ل قرم لافت ثيدحلا خير“ ملاذا ؟لئيصر كيشم و بس فل ف تور راع ونقش شر ؟كيم والم يالا بصنو رسما تيار مالت ل ارنا ريل رد بديلا

 !ش #2 | بإ ١ يَ وبا 3 5 . ىلا عيب رب مل طسور يلع لد ١ لش قب | لل | روحسس لب | ثربربم تدب ملو ربا نأ ماس نك اىروِزنا ٌبرصركذو خل ب نأ ثييرع
 املانو نورت اد ىلا دا اسلاوروارولا را اكل ثم ادع |نلاّسرع بابل ا ىف ررتسم لب | نأ اكدر ثا قا ةرملر ١ ةريز ف ىبا ل“ عير 5 ٠ ْ 7 . 0 /

 راع ا هرييو اكداولا يرعاك كلو وا ةرم لدا لالا عقرب مشا مايل د ١ ىلصبلا ىلااغدلر
 كابل نير داربع نار التل اذ مكي يدع ريد ١ لص رشد ا لور ةرلض بص الاروعسم نب لهل لولا ثيسرحلا نم قاب دل ||
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 ولاو ناطذلا نئاازكو ثعرولا جسمي دما ومص يا لأ نر اممم 0 ميلف رد لسا لع نو وعسل ب! ثيدعاكو رار انا
 ىلا لم ىلا وكلا اغلا حل ا لن ىنرال انشم عيت لاك م زيمر قط'رارلا نع نايا نبا لل ١ لك كو ف اببسم من ماع
 أ راع ني ظل لعل يل القل ىو رام يل للا فأ اننسم | م اشم رد ئهارارل ضان كوابل نبا نف قطنرارلا ننس ل اد /ر
 | نب اراك اسس ىف لك اننا يطلب اولا لهل لب ناطقلا نب ناب اهنا هرشه ن' لكي كرأبملا نبال انام يتسرب را اث
 ل مك اراها لما لج” يرام عر اهلا نركلقلاو رح )1 لأ ايسسلا ىف' ما ورانا ا لرعلا نم نيل ولا لمان 16, لر يلا
 | مرا لا رركأ اناره'نئالاريلق' ناطقنا نئار قطثرالاررم اخيرم مرامج ئاصرلاد اكر اكرام ثيم من رصاازك ور مر
 يمال سبب انا كبح ع أ او كك زا إإ ١ نيالو روع نبا ال ملكيبلع رشد ١ لس ب اذب لا اهلا نا لك ايدول(

 | لشن ربابا ذا ةوار لل نع" ناو اضلا مدا ولا عج لااع اب مام م مدا أشيل ل ثيع نم كربلا ثيرع عير ل دام
 بت لاغناللا ناو ركز ىل قسرذلا للا ايبك و و نام اصلا ك ادم ىدارلا نول وعسل كثسرعالا /اريلا ثيرص نك
 | يصمت لا نا ايف دمك قل ىلا .قطفرإ لا نم لفل مث ل زالا دعاك يكد نإ اطقلا باو لك رادلاو (ذان دك تريك
 نعني ماك ران لراعإلا نجورعار نك“ اياك ع مزلاو ؤ' ىار ةرش مرارا لد ايفل !ارب ل اباد ردم 1 اما

 35 ا . 8 | ك 8 هاء د 1 8 ' ةرناو 0 1 م

 ١ يما رمحت نش دع عياوو ىدارلاوب نايغ/ ناي ول لا و للاخ هر انك ىلع كو لرابملا كر ل هاو لل الردالا ل“ نك
 0 وورش | ابن مكب رف مالك الاف مكر ل ب

 ا
 0 لذاو - نا 1 . "لا هو 27 ىلا تلي خخ 7

 ١ مح ناار مسن مل قا ب اوريو رعبا ىلا | يسال لو "ع ظرعل غشت اينرارل 7
 | ا د ١ ا داما 50 : 8 2 ساق 0

 | 1 العر يمك ح ارا رجلا يصر نئار ن اطقلا نئاو مدخن اهامسرف دا ةنورملا ل اك رتلار ان ارك رقد برك ١ ظ
 م 8

 ا! وي »ف عاكؤما طع
 نبا ان ' امر ءل . ى اى بلا لارش اناد ل | كم ّن هرم لل ارور بلم اًرملا تب نا للم هربكل املا ربو م ها ١ هيرو في ةل ؛ وهنا م / | 5 مكر ع 5 | ىف أ

 يسطسل# ل لو عر وكمل ا اسخك ىف رع امو رل رشد و راضلا ل كريب | عل "1 د مكر نس لو لغد نضر نيرا لل لك رلا ساب ١

 ا رم كر صعب عك ور ىرو“لا ناكو نريلا عب ر دامب ل دل الرف نركب علقم اريغل ارب در اك نسم الإ نأ القل اطرملا داخل ورك( نايف م عئرلا كرثو لهمرلاسر ننس عما "ذم ىف ل اسي يل ازكو كيل هرثع ا عيالكم هاواشناف
 | 5/2اور ولع دا نف قل لاو ثرع يطوج تو دوس نبأ كرا قطترادلا داق الاد خا مابا ياورد || فكر سرر داع ارواام دان ترلس نر دال مب ايرنردجل لم ارم ا تبرك! نا ل لري ىئاززوالا م عر انما زكو ىرزلا ن ص 58 / 98 . 5 5 1 5 6 5 3 1 ا 5 - عطى ىلا نا نا "نعي نك, او عرب ناك ايفل ا كراك اردل ىزع لا هركد اًزكر لثس تا مر
 | :نهربشم و زعم سال قرا نشر لارنم المزاح ررتر طالت لب ناي الث دتاكو اهعلارلع يار لِ امبث نب
 || ”يصلارحا للجار كو اراسيرتلا ا ممل, |لييسارطر عسا ني اخذ و دلمو تذل الا عرس ْ 1
 ١ عوكل سمو نام ”رحا فئاخ اء لان نردجس نب! نب ريالا م 07 رمل | 0-0 زبسلا اك 4 2 از لى

 | نوريامس نانا ينم مالك ل ؤلن ال | نلاكم' طقم مد اقروا او وري لشي الد شسملا قرع بيسو باد لرق لو ظ
 ' ثءرع ف لاو ثيح يم ةرعلا ارك ثم اهئ تب اندم ابد الصا هيارل/ بترقد ترم هرشس رجا ترحل ا ترم ارث عي قرم الص ملكا ه رع نىك( وب ىبن علا لب ارثع حم بالا كلل حس ارو كراكباا لاف لاق ثيم قانا باصاو تحت نم ئخماوم هركؤلالاو طقؤوعساب ا ثدصم مكرم تيب دعاو بح ا اعتمر ايراد رخو م |
 | مرر راد ك انيحلا وءرلا بوابا كاو لئثمب لم ارت !مور ل قل دارا نا تلف لوبا دن ”لّقلا لايتم ا لدم أ

3 2 

 - وو رعب : 7 لا ها وق را ويل 0 00 | يطتارإ نائقلا نبااضلاو تن ايو بر اضتارز و درعل كارلا, اصر قد لوال رمال اربترمالا نتا ادن دمك ابنس تيدعان | ىد انو نسما ىف قيما مبان فل ابامالا عبي ما قتئارلا» ن اطقلا نب ادت ( ثرصا لىربار ىراك ادت ارم 0 رش اك الا نيا ماها صرخت ناعما مدعو يسال ديلا كلان اكد اناني اكك م كيد يبوس نما ثيرص ىفو رم و ايرىلا ديزي ثمدح لك او زفنلا دنع هر نسم ثيداعا ل بزعل ناك اذع ل غا| ظ دوو رتسحئاصخ ف يللا ىدول طلي يدور ا هدنع يمل ل سيل هي( هدام

 ا نإ عجارو نفوملا رسل او ايسشسثسرحتا قف ناالرارب الا لال الا دوم رريسغملا ن1“ لوي ازيد نلت نوت لوس نات ا الورعالا/ ابي ايردا نبا نابع ثيرع ابادة فد كلانا نايس ليال
 ظ

 و روث يورول برجرلا لغو وس نما ثيرجد ارإالا ل ف ايل يخل ربك ل يل عرملا ماد نرلا برجر لان[ نانا
 اف كلذ ىف رع درلاب ل ايسر ز اءارو قل لع دبر ال 2 انطق رحل ا نع بشوا ثال اقل نا ثنرابغ ىف يالا هانم صال
 بارتسإا مثعا)بوتولا مه ليلو ناب وتس نبا تيمرص نأ خو ! [ى ب اجاودص مالا قوس ا فز ال الر ار خا رأأ تاعي 2 لاء ا وس را كب ور“ حقل 4 | اماورصا زالا قولصلا ئررجت | ضد ةردسل الراو "ديل عير مررت لب ل اند رص ةرهتلا و رب ]و ررعس ب تسرع عير“ [الك |١ 1 ا | أكراد ميم, لازو لو زعل ") ورب اأو رتسص نبا ثسرعص مجسم ماكل )ذي نم اظف احلا مالي نا م( ميلي اكزل | بابلا
 نازاطل فار ماك "يار فلا نم كرم ةرهعل | لرد الإ مخك ارث ف برجر لاب نال يل ل منت كادر ايبس لرد ياس كاد و رلاو از لاو, سات او درو او و راكب رجول | لع كنعد ا برتولاب لاقنلا نار / ا دينم ير ار خيار

 نأ دارار رحرص م ناوكص مرعلا فاك نار ثا ييزت نبا لوق نا طيئساو بابو لا عب هيت عاش او كاتب ةولص" |
 ابا نر ادبعو "لص و مرت نيب ا نم 1م نعم | حرس عج اروالا لرصد شف لك | ةرصوب مزح نر لع
 م اتةاطناداهمظن بدوي كاما نيزي ب توات سارع لالالا
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 م,
 | م اشيا اور لال فلو "لإ |

 بالا 1. يكرر ف ركل ران هن داق وانا سس بلا لاك بكد ان ثار رلا| 8
 نهرا ود زا هدا" ١ ' 7 نم الاحلا زعل ادع بات كاك | نيكو ىربسلا لان ىلا يتباو 4 ١ هرم راقن ىمزلا لاك رن لفل لواهلا نبا هريث الد: ل

 عاما هلا جان ل علا اد 0 يي ذا ني عنا لرابملا نب امنع رجلا ثا (هطالاب اذ
 0 لا اا بيلكرعألا 1 0 ءرارلإ_.دا ىف قايزرلا دار تلق كابا انم رث
 | اهلاكد داك ا 0 :كرزتلا 1 رز عازل بسد لإ ا 7

 5 5 |٠ م ان كورد ثا د دام ل
 باسل نا ل ,لضا لد عب والا ما 0 |

 .. فى ربو اهب نص ع لا امن 0 "يي وانا ترم كأز عوز عقلنا ل نانا عب ظ 7 يزعل ١ 09 ٠ اا مكس لاع ١
 ١ عم نزاز نضلاس ا رن امان سيلك :

 دل ملا بانك رغما نايا نبارك 27000 اثرا انما وابإ ظ
0 - 359 

 2010 باب ننشد“ ل لع او 0 طر ارلا نا لاهل لسمو م 0 ب ا كلا نيدلار دبل ب ربا نمل قلو ملا لافناعلا ذر ظ
 تيدا لا ةيعفأ لا 4 5-5 ال هركأ امد اه ابدت جرنان كلب در شاق 07 )م 0/1 0 را ملا ظ

 ْ 0 0 0 1 "علا ال الر ةراعار - لا رشم كيلا اهو اريلا كن 00 "بامان راسا |
 ظ م "جا ىو ننال عزل نييستل رن للا يف انام ذو, زب ثمرص ىف سي ١ جم ريحلا ل دور رتس# نبا سر ىف |

 أف زا ىلل للا لد اور ل لف لريال اسمر وأراد دا تورم ال صرتار تن ناد هركي كراغلا

 بيدنا | مال تالا ىف تالذ "ليققو نار ثلا لمن اك ل ا يخأ تااسكاو هل را
 مييشم لا نب ارذع دم عفط او دسد نكويلا حئر ذا لرظ نبا نأ بدأك لاومبرلعد كار 6 4 507-50 لاوس لغو كارت ا لو سكان كلا: اورإ
 مو افون ادش مالا 32 يلا ن 6 لاوس اقول عقلا ىف اء ثم ر كارل رمل و ثبت نإ اذ مل ريلي اوأأ
 1 رسل الو ١" ع ررب نري راو 0س “| [نيعأ انا باهضاال مب اعغلا ياعصإ 3 ب ريب اجا ل وروتس ماها

 ريم كور شان انلب ا ىل ندع رك لو عن الا :لاماشيا ىف اشلاو كلا ف المنا لِ شقور ' أك ثرحلا فلم رام ظ
 ' يا بهار نب "م الار حا ب لومت“ ا. رم اعد عرار نمد رنع و حاشنلالا ل ل يلا عير موراعرس ا قبض لو
 ديب ! 1 ثيل لبث ام ورحس هدرا شرط ل راع اب لوعم ا وع ديا ل 1 3 عم اخو لرش اينأار نا استسخ ازل طرا ل اهكصو اشيا از ناأأ

 7 ترامب انم ب ل ىلا ج يشلا رع عفر نادل كلا سنا لاس "ا معلا الكم طيري ا لصقل ةولص يرأل لا"
 ريل ويك لدا ىف يري يرن ادد ف كرر تل "نا ىرمذلا ةماعلا لازما لالا يم راو ٠ لا ن نايت" ترزعلا ظ|

 ا هيا ىرلار '(ايلاد رولا بابل ىف عل التنغلا نبا لان "لوك روتي ل ارجل رن وجال م عرفا

 1 د :تارلا بمن ىلازك ل اروعس ب( ا نم“ ايلاك ثسرحك ا امج | ةرانو سنتل ليش نم اهإ وع كاك اول اثار روعي عير ىثر ْ

 عرتسلا شان 007 ! | عب 000 هزارعل ترحل لاف دا "ل و الا “ ثرعد : ان فل رليو از 5 هلل 5 | قطار لا "تركمان 0

 ىدامتلار لعوب اطل نإ هرصاردس ا لكننا زف كانو درر طفلا زك لع رشاربك ب اجا لك بلو لق ظ
 | تع "فلول 05 تلف تردل "لذ مرام قل قل ارئا لاا انوا لازثو ها و ور انضر ارتسأ | لري ر وعلا ميلراعلاب
 ابي عيكو نك هور كنب او يريم ل نكرر لبثت نجا او عيلو نم امل لاف “ككذك درع م لوف داك رتل نأ

 اا انو ىتنا اطوخجيعل ل للان ليس يبو نك دع ابا ل اناملك لا نع اننا ماشمم نب نواعم اور كلزك ورع ل
 لور ةولسم كك علصاورعسم نا لام لاول ند وسأل ا نب نتا دسع نم بيك نك كأن نكن اههس نفى د ريد ليلا عذ رمال
 أع نرد برساربع باك ىف ترظلل اذ[ ن1 يبن لفت نبدا لا: .ةرم الا يدي عفر مر لصن لريال ا لصأما
 | قف ا نرلبت باكا لاعب نشل ردك لان ال رشا نب اريعطغحا تالا ن نال از دل م ميه لم بيلكنإ
 وسر انباع لارثد ورع خلاب« نثر ع ووصل | نب نصرا يغ نث سيلك مناف نا تسبر| نبا ان عير ن نما ص بالا

 فن انكر !اًرمد لاقت ا معس كلر خلي ثبكر نث؛ |ردعم ردي نت عكر ردم كرير ماقث ةردصلا لوط لص |
 ىبأ نبا لل اذار مالك ثا روهسم نس ارق ثعرع نيرظنالبار فحل: ىراخا لاق زم ره سال لدا لك
 اك ارد دبع نم غلط نم وسلا نب نرلا ربع نب يبن يمحو نع ى ذثل'ن ايفس» اور ثيرح نأ ىلإ ل اس للعلا ف ماع
 لولا نا مهاد مع نع فام ارق اكدوا د لان طخ ارنب ىلإ ل اريل لل كر ترك مت بيش 10
 ْ تنبات ارناف تان كرر كرر ساتر [يياجتو عيل مل رب 2 20

 "نر نابيلكن ماع نك ايفس نكرم نير دمع انئرصر عذ ناريوم ازا ندم اسنلا صرخا دريت عير ىلع فرش ا
 لاق وب اردن مل ةرملوا سدي عر اقل لاف مكرم ملل ده م دل لور قلنا مكر جنا الإ ىلا ارم نم يلع نم رمال
 زر لا سيل زم يلو لأن ين او روتس نإ | نار اطقلان بار ناك انس قلو نيملا نم عبو عز ثلا
 “ابعد ابا ناري دابا ثا ل قالا كوت وعلا هر ضوتوارا نأ , نم لحث ف ضو و تكل لف ,ل

 رو الكا كاان اذكر ام زرلي امي رد ملام اكرر ع امهازك ل 1 لمص اىف او نعمل | نع مار ثيرحلا سم زر كب
 | كاك رياك ١ يل لشي ندهتت ا لو راطغاا د الاد اشم وبل كابو ملا نك ءادإ|
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 انني 0---- -

 ل 1

 انو انس ب كايثس نارا فصول دور ني لاضو ريو امان لل نين ااننرص يرثاابرحل د واوزلا لاو حي اسس ارب و تلك

 باىدزلو رفد كرايم ا كنا دل ا الب كلر ور مل اعمكو نا لري نشل قا ةرعاو ةرم مم: لاوو قرئ دا ىف ميدي عقيرتل اك

 نبا لرق لل نمسا ماب فلم ىلإ هع نيل للع ىف قلشرارلأ ثار ئد ةفلرعالا ودرع نادل او :يواعم و تلقا ا رولا
 بفسنل ا امي ارطل ادي ناو در فلا ثمرع فيلكو ىلع ى فسم ىر بل باىصا افانح نا من اون كلون ل عشت نمو ناطقا
 اويل تحس ملا نركب اباد لت نيدتسا ىلا نم قطر لا مكرم اءاو ميد تح افلإم نولل بيل ابارجر عجبشلا ثرحلا نوررري فيك
 لان" لانا ثيغام نو وسالا | نب نتا درع نفر اك نص اع نع ندا طعس [:رن عبو انيئفت هرم فرحا تاور امل عون يارجل مل كر

 لمن“ ل ةبيثسال انكر مرش او ةرمالا يي فيرا اثري ثلا ل رشها لو ةرلص مصل وسن
 رمل لسربلا لدن واس ميرا الا ل ارسل رع نخر زغاغ نو ودمالا نب نرلا ريع نع سيلك نإ مساع نرخ ن ايفر نع عيكو ارح
 (ماااد روكا يب لاند ابخالا ىلا( هركذ لرعلا رسم اكو عيكو نع ةنودملا قف اذكو با ةرمالا يري عثر رلثاليسيلع
 ال ار نيد نا هايادد تب شم ىلا نيك اادمحا نااقن ًام دال اض/ل طاش ازنب اول دق مل عكر باعشن ام ك٠ نم يظفر ارلا
 رواد ىلا دنع جشم ىلا لين انا رع عبو امج ارحل انركورمل مل ميري عقر فرلوق قث' ىل ناكل ٠و يو ةرهالا ردي حري مكر
 ١. هرم ماا لرب مللي ارل ار عبلو نأ ىدايطلا ن ىكنب يكدر ص نب يعلو ل [نل ارغ كال لو ويت داك يلا رع داشو

 || يبا لاا مدر اهل | بلر سس ئرلط ن ورك شيكل از لس اكد ايا لا نب (يدلع ىف قت رادل رقاق ىو انعم لأ
 ١ تس مل ابا تيا ل ان امنئار طن ارلاو واول معْص ثإ نم اس“ اق ىربملا يدب ف ,”لاثار القس انسب ناو بسزلا

 || مل اقدقو ىلا لست موت“ ةءاردلا قط اكل ١ و ىلآآلا ىل رربسلا وررعلا ند نب ا و مصب ار لترا ار ناطغغلا نبا نا دنا
 نلا لات ضحشللا | تون تريشلا ىف نم زري ل نبدا مالم ثنا وح نع قص ىف ىلا لق ار ىلكرايقألا حي انن قري نيااظفاك
 | و وحستنلا ثءرمم ف نما دالاع ليصل تفر يو وري رياشلا لك رابملا نب لوَضذ ما نسحلا نيب او ئيشلا تشل ادار

 | نان ماسول او كراكبلا م رامابا د امرولو ذع عترلار عوكرلا ىف نديم عيار كن ل ليلو ىو ت ب احب ثيل ٠ لتس كى خفلا
 اندم 'ن ايوس نا اهب, نو اهب اسس ث المخا هلع لوين ثءرصرتم سيوا نب | ورام نإ )اب دصا م وجل دمع بايت ايس نبع مولا |
 سوا نبا ةفلاقر لال ةماهاو دظفحر قلو نجت ماا فا قت نارفس ةبترم ف بيرقسلا ىفانذاك ١ لاقد سيو) نانا
 لطب ن يدلار اوم نا كن ىاىومشلا مزاول !لقل رك معا يشم نقلا از اول | هوم ١ نم ةدايزلاو ةداين» زب ناش انو مل

 هديل مل أك ةرييبك لوا هل يري عقر ف مثج يطع ثلا وعر قنولعم كرا الا ل امس ادي نم دق ثس ص نك حسو اللمس يطق الا
 0 نر“ برلك نب مداد نك شبل ريكو | اورو شك ىر تلا ب ثرد رخام نعووس الا نب نترلا رهن نث بيث ا مكأع يدر لاف

 ظ نب متاع نع بردا نب اوارر كاكزكو ( اضل ادن اى ا عب امر ورم ا ىلا زك رس اربع نا وال ديس نأ ومالا لن نكرل اربع

 |( 1 شمر يارا بص ىف ىاليزلا م العلا مب باجارفر صا عهد اشسااورس اربع نع ٌرياغ نع ومالا نب نكرلارمع نع نيزك
 , نال غلا عطى اكرر النا د علو نعي مكرلا نرلعكو اعد نانا نيا ن ايفس نم ميرلا زاعح ءاع اياو را نانأ|

 نا ايفمالا ةريوكرلا ميسل و بيغلاب اجر نويل تروم او ر ىف اولرطصا ضرك م ىلا ظل اىدما تالا نع هوورول ثيرحل نكمل عرجرلا
 روبل عبل واما ةرعر ملا وب انبمو ثول لف نسوا ريهاو كا ذل اظننج ا إ تو ايرم لوف نعاتلا ثيرص ىف ىذلا "جل اطثأكلا
 | نت ىف لاثءىزلا مو ”عري بت اصول هاوس ى قيل ثمرعلا بلط ند ةغسمبداص يو اها ثيدحلا بلط نم لاو ىذلا,ظفاكأا

 | و ثيريلا ص طاطا ىلاالا مز اج ال ويلا د مك اولادكم امو نير يلد هز داخل د قآل ري ”ب اري صاح ناكل رابملا نب |
 | و نحيت“ تيئسدح لال ب ىا رص ا خروف دموبأ دل مووروا اي لك و عي ةدايزلا هر عيب ابن ن١ ماعلا رصالع رجلا لاق ثم

| 
 ل

--_ - . 

 نوت ريا ةلشمو وعملا ندوع نه ؟كاطم ورمل يللا نم فا مو يملا نيلعسنا نيم نم ىف م اذمم طف: لوص ا عطف و ارب
 اير فر اهو لسور يدع لوف اسأل نكن اول و مما عض حتي ورسم نمد نينو قيصر نه ريكد اكر ان لرم اجرييلؤل ىلاسلا ||

 مرت كلو ىف كول 00 نب املا (لط اب ىل الع | | نسل كسر ار ورع زاب لكلا اقمار كرب اال امال ليا
 ندر عسا عراب نم عوف و ناورفيل ىزلا مرمزملادم اجل اريلقماوب زيف انوفا د عم | ثرد اور ةرودرطا لاول ا نولقمو

 مرير : اثدرغرقلا حن نا "كد ىف وفك انابا ملا تنك م انورطل 'نيررت لا اهلا قرصر قلو ا ستلو قر اصلع نا نر نت

 اب ا ردألا لاقت نيب نبا ىعاكن انج اراد لم ىئ ارو الا حم حكما شا كلور ولما نبل ريك نم تملا اور ةدايذل
 و يشن طبل أ ازوالا لانش مميلع سد ا قصؤيلا لور نع حبب مدنا لال لا تك ثم ع رلاو عروترلارثع نورنا كا
 مشمم عف رلارثعو عروارلارزعو جولس | ا( ذا ير عيب ل اك مرسل رع ! لرسم ا لوسسر كلا ريسب ان ملاس نت كر زلا كر صرت
 أ شمع إلا لرب عقرب نا اك يسيل سد د لص قبلا (نل اووعسم نيد اددبع ند وسال و رتل نع ميم اربا نكد ارت انمص :نغيطصول ا لاق ||
 ل اقنرمماربإ نع واج ئكدص ل ولو سبا نم ماس نأ اىرهزلا نع كاع (١ ازال | لان كن نم يسوي م ةرلصلاحاّسا ||

 ||" يحتك نبال تن اكك او يلا قرع اذلب )نم كودي يبل مقلم و ملاس نم رف اممم ارب نلاكو ىرمسزلا نيم دن ا دابح ناك فيصل
 لطم لو قا انرررصنم لا بسرملاومدر انس ارلعب ىئازوالا حرامك ةاورلا قطب ترف رسم ادع رثيكل نط ووسالاذ نحت طف
 قولو اسنا نبا ن اهلس ارح ىزاارلاد ابر لب مادبا نر انصاف هر دس قداكل ا اور ادذالا تلمع رايز وعلا نا

 ترث لادم املا عم اي نم هام ىف ءركذ هرخىلا ليكن تاذكل رار ل زوالا و فصول سب !(لوتل نين كاريس تعم . 5 03 ب 95 | رج هة 7 1 8
 5ك
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 إلا
 نائم ع حار وك اللا ى ايام ووفلا نهم لد كوكو اهلا لبن ىكز اراد ايرث نب مي ربا ترد تل كراك ريفر
 « اد اال نيل اولاد ار ن”ىعرهبلا رشم و وار نب كامل انرأل لوك اشللااثاغنلا ةركرن نم "رسل د ها روب ني
 اب | كيوم ل (نار لامرلا يل لم 7 ماسلا اب بز | ضم يرسل لاند شل لولو اشلا قرت انلادرع لاو
 منول اثيلا نا 7 م 00 | ل ل اواثلان ياس بارلا ال انام ار نان“ نب ىيلاعرلا نيا | لفل يلا

 أ يتم عسل ىلا كلاكأملا مهلا يد از اوه لل ان رثع نلاربف ثلأسم لاول اكره نااءاو تركك ا ل بزلي داالا نم اقلحا ثأر
 خل وائل“ نرش لم ىف اكترس ا.ه سس كدب ام كل اك ري اوما لاول ١ رحل ىلا مب اب ابر نا الذم ثدي نا
 نع هنايىلاك لاف ثاسارولا بحاسلا نس اورخسالو اهبصمل ارلدمسسالام نرانملا ورب نلمارعلا نرسل امكالطإ) رقاب
 أ ورم" نر نتا ف عي اء ىل بنج اد ل (ردطملا نسا نبك الار يبلبلا سنن ىلإ نب يغض | ص ازيمل ل" زا لاننا مدمس رغد اهب تاي ددسملا رنه ناو |دهنسما نكاد“ بد نب كايطس للة اهب نال افلا وا

 لي الور ناووحسن نا نعو دمسالاو رطل نك ارا زد ام انص فين ىلا امال ادعس : لاه يل ددو الا ل ل
 روكا كربلا ١ شال الانبا مر ندب نه ربك و عا بال للا كولا د مراسل سار الا يدي ان رب ل كاك مسيل

 اص ا ديلاسكلا عش اه نم !هفشم لل رش كو ؟اصوع ١ مكره لس لالا كلذ د كذا يسود 11 أ ل ١ 1 ماب عب لن ايكو يس نزلا يل اربمناورستال ١ ني م ربا نع داخل فيما ااا 5 0 | ب املا
 اا نعمان طم ىن رمل ندالجلا لازوو ا نعرلا ار هني ١ص ماس نب ناس نعى , ادس امج اجدع كرا
 عب املا ىلا ننال كلو ئردكرلا ىف سلرلا ىلف ني يلا عطر ىنلال اناا يو 3 تلدملا ىددرتسس نب! الاوت! نول انا
 بر ولثسل ل قعلا لب رسل ملأ وع" نر ارم نلا زكر عم ىلا ليسأل د اريل ليد ال اكرث دذ الارج فب : الان ول
 ىو نئارث ل ارل م دامو ماكسي امردسم 1 ىل جلا معنا زا ناك ذلا درثس' لرش ادع لا كانا نجس ن1 ١ زو
 أملا خل نيا غلا نم مدي الو زنا دومس نب عطرا اصر امام نأ مام درمان نا ارب امج جن نونا اف يدي نيت ناار برالا ةداسا اوك الراو لل أ ءاسد ام ابص تاولصلا لر ركنا ذليل اثر لل
 ظ بسال و أر صر ه راسك فاجولل أك لإ يي 3: ثاسل ال ارم نوروز اس كاز لو تلث ل دإلا باتت | ل عب رز ولع

 در غل ارثر - ل ىدابلا نبا منسم 0 روت قل نك نلوم اد عيشاوملا ور لررع# ليرد 3 ل ع أسنلا| |
 شاق ودبل اي قلص ءا ىو راب يرارا ماءالا ثعاض ن١ | ةيفبل ىو لوق د ءايدلا نع وري عفا لبي لل أغي نا !نايسدلا ىلا ايس اد هيح لل وعسر نقاد ريل ور هلأ | ناايشل ىف ساو لون نم اكشص ىل لام تلح | يئس اكاد تسل اروبا اكرتلا نبا ”نمارعلا ار اك انك لا مال

 ىف هناسلانلائي مهما باب ةرعلاذ ير اور ارض ناكرجج ناب كلذ نب رماني اردن ادذد هراسي د هيمن اراب
 | مالاسلا لف ماو وحسم لبا لأ هرب دا ائنلا يت 4 ارك ل يم 2ك راسا يش "ايل روفر تئزل
  ىراؤبلا محض اهم كك و نيمو راغسالا دم ودانعمل نبت ورع ىلإب الص ًءارارا لباييخ د ل | الصوما يام سلم رسوإ عرب ال
 ميلادي ف ناكل الزي ف ةراصلاو رب الا مع أسلا د زر لسا نلاك ملترياه تم ”١١ ىنبلا ننال ار ١ علب نبت ناك اف صان
 ظ لقلب ن امسملاريفغو ”رذاا يكفل رع | عرس نم 74 او لاانلا ل ايار دل بروما مث ردع تو نش الرع مالم | رشا ربع ل("

 ليقف تمار عشا ثيدعلاو رول لإ برجر بواب دعم نب تيد ب رع نسون د ين نول ب ف العلا نصا
 كرري دااو رز ارعاسلار كم ا عينت و نضر رف داياتنا أتت ملام كسل أ د رز عضم ىلع عل ل نل |رسبلا 'نع انا نأ مكر ليد

 /نينلا باوعشلاو هيك ا نبا ف رابع نااالا "نأ لاب يت اركان و تجسد لبا [اظنع ثدمب لاذ ا ورتسم نبا نك كورا
 نب ادووعس يار قطر مو سلع ريد لص ىنبلا رق اريثل قالا هركزلا وأرق قج نبال سدا ل وره اسلا د نيرملا عيطو ساكن
 لكي مد وعس نان لزب هنن لورلع رد !لسرمد ا لوس ان را قلل لإ اوردلا ابا ناني 1 دانا
 ةريتل | نم 0 عج ارو يم ا عمب اىاك دان رث امد ل ايدم الار ار يريم رس | ىيص ىدل انا نبى نا مال
 هر مل انلاس م“ قصر مع رمل - انا ربشسل ورب راج نسم الا نع لم يلا ىلا ىرلتل ف لن نا نك يننلا لص ين نم بجو
 تب كما عر لطلاء امي نايف ا.ه نسل, لوا عل اطيل لو كوز ىف رعي راجل قرف راعطم ل اب جرت اكعد مدر ماطر | رسب سول ىلا ل تكس ا كر ءرلاابغ نبا و ماد ردلا ىلا الل نإ نن اهب نسل بسلا اب مب مج للك ار سا واشنا نم اهيلاب
 نب مسن نع نا ايطس نع عك انتم لاند امج ب مج انثدعص لاند راد ىلا با انارح الا يلا ت رشم ا للكلسم (؟ د احط واد ثسدحل او
 ان ىروعلا ُ ةرسك لدا ليد عرب ناك ا/7اعسس | ىلص ل! نغسل اري نع لل وول الا لب نرتر لا ير ' نبع بيل

 شمل ل اينما ف تسرح ل ساهم ادد امس اب راسرك فاك ايس ل عبلد انس از“ ىعكي نب تيار“ لاو امنا نير
 نان زعملاو لال تريلا مدع ب ايلا نبإ لوقو لفل ع لاو قفل ا عيبرلا نيم ممل اب ىمررمووعس* ندب ١ تمر ىلا لضااالا
 || ير نعم ا لوف نا ايفس نا هأشم لعلر ريا عف ررارب ىف كراج! ب لغا ابهر يلغت نال و عيضة بسلا كرا ا امان
 انئرع 0 او ىلا نحس ىف تلقا أطتن ايلا روعس نب يارد رمال لئلا كانا رازل لا ىرش نشل .ذر رمل لب الات رواد لل ىراولل يو لررعا مد لانا كرت زرع نعمل نيل مرعي ل عار مو عمدا ملا ثروت“ براق كوالا

 مارد مدع وكلاب اه لان نلايفس ل ورحيل ملل قب مب عش ثيدعر كريز نع ن ايس ان رايب برس ادبل
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 يني, ؟ضنا نع لا ال نبى نكن ااكدم نبال تاالوقل قسرا نام لا اكرزلا نبا العلا نع ظ

 ليي

 لانا ن ل ىلباىلا نيرا نو ارنا ثمل د( نش نيف نبال هزيصلا مال :: كرجل د رار ىلإ رشم ام أ ظ

 درعلا ردا نانو رخل م لوقا هريس »اذا - ارا تمر نال ا نيل نوب عرب ناك مسي يطرد اس

 ا طر اولاد عدن نبا جر اد كلش و رقعلا ل لانو ره: اثرا ءاشنا داربلا كعرم ىل ثكبا ل ايبسمد وداربا رعنص سارا

 ظ |رخ 2 رت ١ ىل# ندا لومتر غم تيلص لاري رديه نب رفا نع مابا نط دا فرط نم طم

 تبي صل 5 انا ف لام ثييع ئر اللا مري ارق هي مكن قاورلا ل ليوم ةراسل ا راتسسما دش الا( ٠

 ا نع كراس نبا ااام نط ارلاع ا ورم اووبثإلا ني نمسرلاربف كسرص ل لضم ع اس وررفت كلذ تو ا

 نب“ عاف نما ااا ل ندا" نكرب بع نام [' بارا ىلا نب نيكل لاعب < لبااثب ىب* نب ب | دلا بع و طانمل دما ثيدكن رينا |

 لات قراص" ع عن ا 00 12 ءلا ماري ارث ا تدرب لد ليال تيطص لاق اد

 0 تاس 1 ان را م 0 نب فيل انام مايد عقلا راك ةراصلا ىل د غاب' بو ّنكا

 5 يناشا ا اك فيض شارلي 1 :ا نم اشم ما باوصلا ريب و مز سائر لس ل املا عفر عض لعف نم

 اتامحا درعا نق“ نم , ناك دمر 5 ل طيلارقر "2 "ايلا لم اراه نيرو لال دئاوزلا تنم ا ل اكأضنا لشبولا

 700 دع نب *ايفسلاو ناس نب 0 و” نالو بولا لشر ارينا نعش اكرردقو نار او نمل ظنا مب خو بسم و م

 سوفا لاقو خدع بيك نا أ ثنو ثيداعا ف فلوو مثددد/ يذلا الدب ري فلا كل ال سال د
 00- 3 نتاع ا د يكضلوو ىراهبلا |١) ةغاجبا ل ىور ن ايلسمىلا يدار تالا قف نابح نبا ضو ا و لت رص

 راع عاراارب لص اولا أ 8 ين مك اب' فيولا عن حث لاد لاسر الا تش لصرلا سر ذاّا» ك اشنلا نوبص تس ل انو ىلجا

 يش لام تمن الار نم | ريكا رسل لإ او لبث | صار احلا لاث' تدلك ناز مما لضم وعلا هدا زواداز

 4 ”نكاماررزس“ نيكو با ملح ركاب نه لكن م ثمرولا قرين ناكر اوف اما ةيارلا بصن نها ىلا ىلع كالا ق
 2 رموشن 0 : ,ثللكو ايع لرب اح خرم لضعف لسارسما ىلا نب نك نااككاكرع نب ]لوق ثم نسا هيث لثام

 ايدك عامرة 0 "لام و ةروكرملا لرفنلا رحل ررقلا قف نم نكن يف نا لا سلا رسوب ا نم اقل ارح ىلا

 ١ ترم ان كاع | مرج ارا ورفع ودرس اسم ا عب انج ل نزعل ىزلا رايس ا عقلا يرطارط نع

 ذب ثلا ْ 3 ١ باج نمر اخل نحو بي بلان اكريلولالا ل انا الرعي ث التالار نسم نع لري
 :ءاجتدورشل يطل نم ىف اوشن نعل قف قر جا نبا نعل ردع اك ت اهو ضم ا فر ياص ار ثرص
 هدا ب 1 كال املا رطرم شيرص كك الرابكلا ثغ ىوريو بريل نضو بي يلا ل اكمبرتجل يطق ءارلا ل اردد

 اهي نك أ راو ئركلا رباح نت هد ديلان ىف لكلا ل نيريئرطلا لم نم كشر ف تر "حل او فصتملا |
 ّ اقتسام اور رخو ىلا لوريم | عصرسد | لوسر خم تيلص لاا سف اديك نب يقلع نع مارب نأ

 |ىطشرارلا لاك 2 نار نث بمزشا !لاصر ص ايكلا نادم لبيارسا ىلا نب نأ نف قطتر الا صرخ كولا ل ذك واصلا
 ا اوك رم داء رانك( هيزخاث تلك دما نرش ك درب اان دز لاق ارك هرسلا ل فار نك لا

 7 اع ردح عير لاع بارا تلاس واج نغاا ىرولا ثعرص كاز زسم ارم 1 اراها لاك بمذشنلا ناكر تايادد
 | باج نكد ثسدع نم عا اكرونلا ثسدح لب نار اجت راعني ترم اك البارئ عا ةرلصلا لاك ها ريك
 ثم نما غانا م ادام يزعل تداع ند تدان لفي لاك زو نإ بطرف ااك رغد اج نر ثيدصدلال
 ناز الا نيران تملا جريل ارث نع عروظرملا ثرعل ال١ كارلا لرووعسم نبا نب ئسر رجال دال
 ظ أرك لاخر ىضاو ل نوب اهضاردوسم نب نا دقذان م بجاةافلدهرعإ يد م كك كال شح سر

 يلا 1 ل | ىبهص سل سعه ف اىرائيلال اصر نأ ن ايدسم ىلا نا معنا رطل و نكن: تراوق قطع ”نيطرلاول |
 | وما ناكل ناريه فاكرك قرصا تن الاتيان الب اجنر ل مل الك مثمر ان زوبرلا ىف هرلمس ارث ه رسل نا
 | ثيفرركوذا قري ءاداقيل تكف دار ماعولا لفل ءكرابملا نبارك تام درا ناا نافل رول اد لاعولا لوالا

 17 انما اوالا خص  تزرلاورطلالزفذ ف هباول انا يد املا رمد ص ل راجل نع ومو رك زال يب قرفلا بعل قو
 ظ اىرع كراازكو ظافح هل ارب اهم بريك نأ كورت هلي ابو لوفي ملكنا ازيا ل بدلا مو و ةرفلالا حرش ليصطتل نعلمل |

 نمط ايسإلا مارب ىضفم دربصم ل كارج تلق لوق ل مال ارطسم شارح يف لتس لالا ند صرقل داق بيزا فاك
 مل را ١! نما لفل ار اء ىلع قرم الو نسما نامل لبب عوض سد ن لان ناك ادرباج نرجو الصا مو لن حض |

 رفا نشل قطلادرغت نا عز عيت عد م مابا 0 ا

 نبا نئلوصالا عم اح صرغا و لوك لحرو ئيعض دار هد اننسم | ىف يلو نب يركن اسما يثرمو 1 رطل اورخنب ن ايلا غل
 لاير يرحل سول رفعت ذل و ثمرحل رن ضيوضل ول رفا م الفلا لال اتا كو لو انما ءايكا مرع مد لالا ورواد
 جلل” ككل ف تصخرلا ل اسلا لن بولد مريد نإطقلا نبار قطقرارلاو مدع نب اوصرقن بكس بل ناتالا لقأ
 ثءاعالاريرك ىف ظذاحل اى انك نيو دعا ورعد نيب“ نبا فل دداضيارل ترا نيرا دعو لس جرت دقق ماير(
 | للم م ل !قطترادلا نا لاني نادت تال ىب ا نا قلسمادلا نب حشر يشل لقف ىف اريل و يالا
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 كاد كلر نع اوسلو ثحبلا لكي داني جوال نعال دس ؛لاترم لادصدي اكرم ل د0 3 اخر .ين زيد' نضر الاو تاوامسلا ل امناملا م رجلا / ميلر سل لن ىلا رك ىلإ ىلا زغالاو انما ادأ |

 سرس" 0000
 7” فرط اربع نا ف لنقدم ةدلصلارزلا برا دبع محابس ناارعز هر لك لان بال ثرعا | شمول سلق ننس اراآ حج رداطوملا لن غيلخل و ى وللا لضالا رزقت اس لك املا ل ءانب الصار ينراىروتلاو كلا مالا دا ازال م ادار اب رت وس اك اروالا ين رقي زر ان [راوس واد وسالار يطع زيي المد سر ؤننسم جر لبرسد |ريعو بر ملا ربع اى ازدالا /از ب "فيض ل الكوع نب ا ومو تب اقفل اريزمو مز الملا مرتك مداد م أ و نيب ثالث اب هنت ايلا ”شالسلا و ثالخ الو وعسل المو مدلعا حر لل رادلا انهما او ما دلع ن/ و لك اد" ب ابلا ىراضالا نم اعاد .ةيلدف ل لاقو عا مالا ربط قاكريالا عر ميسم ل درا ا ابا نولسلا ان[ نم اناس ىفاكوعي لاذ ترانس ان | نع وشلل ح ”نلرال ا ءاهلخت !ينلا هدأ ل تل رك وز نخسمل اوتو عال اكرمرسلا (لسل مب اب لا نير يلضفالا نيس ثرص اري دقت 0 رو ارب وننرلا مالا مزالملا ربل مدين نيم اد باطلا نادم |[ نك عدرا عرب لون ار وتم فيركو هر لع رح حيرت ؛ رمادي ل سم مر الصا ّرطضم باهل اره دوتس نإ ام 1 لمد نر صنم لكرتع ا اعط ان« در "و تاق مب ل رزقت زيدل ريف ب اهني احلا لب دانس اركرنول ب اونصاوا ةطمصو ا أ سر ( كلا نع لورفم لاسرالا ن (|'ر لع زاب ىلع /ام ترو هيل ؛ امس د اسم ا يل اورازي من و ةارملا يارشس ثا | | ىلع طر اكشإلا لع خيرلا مدع يشك ا اًساكلا ل اكورد ىرخالا:ولرل ماينل ا نام وو با ني د ولالا نيد انتم الا نب ظ :راومخ تاور دوار ىلإ ثيص لد كلذ قسما تيرم دن طضم هزت يزل نبا نأ ترم ارابخالا نائب ال ليز علقم ل ىلا نع سلا نإ هر ار ل ازلر طقسا اطبع نم ينج ب اد زخا ل قف ارج ن اري مذ ان! تيلتخ يلو يسرع ثح يدهم عقر الخ د عمرك ئارنع نإ د يلا عج ر مدعم دالا كثار / اك ا ىلككا لوقل١ بح اص ف | ور 4 ا قلي ١ و نيعلا ر الص لاسر يمس هيرالحل | لصنو صال الار لتس ارم ناناب# وأد لري مان ارب امن / ناو لاالاماب راك يش هاوراب بردا نام رت اذا انبرمىورازا كرار ا نامت ( قالا لاثرك د وو اسمر ل م كارل نع حيرت نإ زمخا لوك نم لاذ البث نم الضخ طع كرد مل ذل ىيرربا نر ب اهضا نئنلاك ناو افالم نب ال لل رييدعت ىلإ | قريشا تزعل ار ان. ا ىلع لمس لعل »د املس اال دريس لا لبا تار راس لاسلا و 0 و لمس الد | رعث ن امر بما رك د قيسرج نع مث درج ا حرب نبإ الغش دارطعطل لسان و ىدارلا نار لاربع مب درب زيا يئرمإلا تاون ظ ووو زياف نئسمبو صقل لا نم عولصتلا ل لاب لإ نا ملريبزلا نبا نع "يب رد ىذ فلعل نس اصف اكرم الاف أ عحص انساب سيظل اورام اسبر كريب زا تريل ويع نلاك ف لدم د لعب! ري ندب اب ا نارتالا تدلك ارك كالا نلعب ا ثم راسل ثلا خا ىلع لئكانل ايد * ريع نيم اع امس ل الو اما. نروك ناازاوك دك ل | نرم عيب رلا رص خا بيك ال در ىلا نزلا نبا ب ذه منهن دو اهئاكر ا ةرلصلا ن | ىلع قفملاو اور لن اياه نييمسلا ناكمال نيرسادرل ني ةلصراعع | دل ناوع قصور لهم ىف الا ثم هاواي لوريل شن لسا !ىل اع درر اي هود ره رم نإ اناا ما مث ريحا رل لاقت عيتجي نلا ىلوا وحس نب اذ نات'ادرع نبا ووسم نب | عا ذا( نبال نر ذل سا نم رووا ا ثيرع يعدل ناو لنص نيوعاو نيحم نإ يكن ترب لا ةرعامما ف لرد نأ ام كالا لهن تلئدعا ةباسالا نان نا ىلع رك نبا رمح جر دقو ازوالا د( ا٠الا ل: تقلا هرب بدت اكدانلوصا فرقا لع ةياددلا < مر + جري لعلاو طبر عل بسب ةاكرارلا ل ضفو ب ارع او مر اخس نر بدلا لإ ذم مس نأ اءابكا نورد ريبزلا نيس | مدع را“ يوسلا ) ةترااملا مس مل اردنا نا ٌّثلاربع نا تضر اعم ا نى اوكار ندك ل نرفتدم“ مكر التل يدك ايبا نا“ ار مكي تس | لص تردص ل ار[ عم لايجرلا نم نول نول تن موسي سنا (لسانج ةكد ”.كولسم نرخ ديبار ط وأ تن تين ديب ١ رثآنع درر بما مب نع ال عريب الا نبال مل يل كدب وري ملا عت مدد ناو راكع نار انعم ريال م“ رمل ذب نب م ثادلم ل لانلر سر دضاوم رج نم الف ادبار اد لام لغ لص نلك نمسا ةداشس ل عفر لا كرصت زف ىو اال يبحر ةرجج ال أ ريل لوا شا اناا و نر كسلا دف لعل ادع علا نمر يأمل »ف تب ال اريغلاوا ل نقال اب موسم وجان نئرلا نيام قارا انقر ال لصراد ىلا ثم نا: اناا اد طلاؤب ند صلار بلاى امال« امرك ز داو ملا ترص ني مالك ال دا ا نقلا نم التسرع نوببع نم دار دل ا صر ١ اءمغل ايسر علا ضعي | قا مس نمو ربي بسس شافلا لا تدلع نقحا نع الغنام ل نم نع والا را. طل ايد يك ب ابني بم اهب تي ونرعلر وب | نييعتلا نم اسم ىف لاق تلف نا ار لت الع قرار شيدر ا ندب داب كرب نمرارصبلا جيران نركدو كيل كلم ى رلا بيترتلاب || هدم نرلادذه و عرار دم لا نمر نفورف نا واوراد بن دوس ثدح باهل ف الئ م شدا رك

 ماكرو

 تلو ينسسلا نم | راق 1نلا ةركتل ف اطار وثل ارك قو مم ! مست كل عقر رغصلا ىلا اي موت دانس ل ننال لب ؛رلصلا خرم ئشميلك ل نوال لبا نك اضل اذخال دج مايل يل نعد ةرلصلا علف راخصشرمال اعيان 41 : 00 0 ظ دات ' ةرياثملاءزفانا غ الا لب فلز ىلاردالا »اهلا ناكو ن الحان لكر زع دفق ا 'اةورثع تيس ةرشخ يس نب ام دريمزلا هرب طار !ىلارعلا تن يحفل نم دلال او ةرلصلار مان مقتبس مد لصفتي| مل دب ىف فال الا [مز1را ناقل ب قيل لد لل ديعب ثعبلا عقو ل لرنو عش ررايطخال اد نالف الاد لاسر لالا ناك نفر” عر ووعس نإ الو
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 . .. مص اضن اديتا بحرا دشنم ونعمل با ناو ر نو واو ىلا تع ر ييزلا نب | نع ايايطحل نارا

 ةرئاز عنصاوم قف حررت مزح بارص راطع ني جيسرتي با نبع ص

 يع مب

 يعايد م هرذا نارك زكرابكا رص بك كيلو كوخ لش فاشن نازل ترفل
 ' 2 - : 0 ٠

 7 م 1

 اياد نال نير يحال مهل نزولا نما عاجلا زم راغألا بيم يرطلا نع ققتلاي م ىف وركز ءافخإلا لع عل لاو
 تا 0 2 :

عري وي مل ّن زب ل نم ناي زو ئغما ف اثير يلا لاسرا درا ظ
 م ل علا ا زهد مايوالا ىل ”دعنعلا لماسل 

 ١ م 'را"اورلإ ثا قف مآ و 5 -

 0 د ني ايوا وسال قطو ف ايار 6 اشم ماربكنص سانا د ايل نعد المل ل
 نا 00 1 مئلرا شئزلا تب حس لاثنم قرم رفا ورحل نم عطس[ بيلا ل داكن ارلا هزم اسس

 ©. ( ب” الب هد" لانالا هب انللص ا نمر اح ارم ازلاراهسلا رشف ا دمه نير حاره لإ انش لاه ارث ريع ول |: نس
 | ارت ألا وكلا نرسم ار عفر نصر عكر نيعو مدصلا ا نصي رب عيال ضل نيت ناين لل ندب ولعل

 0و رسما دن دعلد ند ةلصلا ني يدب رف زاااج لف ثيلص لاقف كل
 0 سس دولدلفا دعك دارنا ةوصلا خي ارنا هي دب عر نا اكن ىل ينحل بالا فل تيدص لاق
 ا اه متل اس عرولرلا نسم ار عي راو عكر راد ةرلصل | يتم | ثا ميم عقرب ح ابراكا نإ ءاطغ تي أر

 مي نب ادسا دب“ لاقت و اس خر وكلا نسم ار عرا ؤار عل ر ارا د ةرلصلا تشان مدع عفر ن اهدار لا يرد ا رس

 || ناهد نولرلا ن“ سماد عر ائاو عكر ازا اصلا, جنس! ا يد ع رب نايف" عسا قصر نإ رصل اربي ىلإ ١ ىلا تدلصأ
 ْ كل و 1 5 ل اوف 8 م ةةركأر و 8 1 1 00# 9 8

 | وسوبر. بروس اذا د عيد اذاو ةراصلا جس اذا يدي عفر نان ميريلعر مو لرد لور ئلغ تيدصريو
 |[ 0 كيس رج دبا دس ادع نب عاصر أنبا بول نإ نك نيدصا ركدلإ انساظذ اهل ارينا ريعولا انرْضأ و تاو
 مص 1 درب دلال نا الع رضا دءاطع نن ىست نب ا زن او كربلا نم واصلا ذك لب ازا لعل قارنرلاربع تعمل از يش

 دارو قارر'اربع نأ لضع يريح (خيشو تس ل 7 ل | لصوتلا نم ركوا اغا و نكي |ىضر قارصلا ري ىلا نسر سلا نإ

 : 5 1 قر ' 6 5 7 ع

 ظ مسا لزم , دم دارإلا ارو كاسم ةرصملا ل يرو عا يلاسلا نع سر ملاِب جرشل مر اهصلاو لاصنالا نسر زلت

 معلا م هارت اع نول وقل ا لنا لان "يشم ززكلا ل ءاهكم والشي حس عجرع نب للل دج نع جاتتا ترتر الما
 8 ١ ف ل . اة ]ا /

 01 ب هيلز تو ب عز 8 »و ' 1 ناي ري ه# .

 قمر نإ تحرص و 'اكم "الم كررسملا و انعيا لضالا راع اب وسو ماو ل ارثع حتر ملا كوم ايملاسا

 يو 8# 0 للا هلا

 (كيازإ هنأ <م ريل ثا ى”سص مكررا سس ا . 0 َ ' 7
 اكرإلا نا نم ريش ثيكم ةروكز ما :لر طلاب نع لنا ىف مك الاد لا نيف تءاموبل د عن ر دركي دل ن دي كارل 2 2

 | |ناكأم ا لاوصار مسرع لب | لصوملا نمو زجا ا ف لسنا اكلنا هب نئابسمارن نيم. .انئا دعاك ابك طبي رظا
 ف انني 1

 ألما اي 0 ! ١ لص * : 8

ل! لاو لامولو لصف فلل لا ن امرئال ا صرت رول نركنا
 هاك صل ين , عمم مسيطر سا لسع لوس ناك

 | دم نر حا ياورل الاد د انبحا هر غوررس »لا نبا نو زيا لك فيت ىلع كلالرلل علا نلف راش لاب ءيمل|

 ا تاج اننا" نو اضي مر زم سيلدلو شسوي نم نيش ملارنم سلو بق
 ىواىكلا و اهعو ال تح قاعلل بروس! يش نم نام لا لاك ابن نيا لاني ومو مرصحر ع ام تش ار نم

 / روي 0١0 بم !'قولا لاق كرما نامل نلاولا ف رلاثعر رغما تا دمحم 3 املا لولا لا
رص !لاطل نبا لاناىكزلا م داباَاطب نبا نك ركب ىلا 0 الغل ثم و ئشسن ع نع تشل تراك

 "ب

ت قزرعلا لاق ن وك زب د وا امك رلاوفاارخ ]رم كل ذرعل لاق كن ن١ 00
 . 7 طقس د نشا ن

 500 0 النأأط نة 5ع



 هقدر اكلالا ثدرص ىل 3ع امئاس ضياجرو اناا ىلا نبا عي رلاب درطل نان ينرصمر لع اف ثنبث ل نم نيبموكلا رنعازلو طعم »اذ نيس انئاو |

 ثيم لالغ | نا لع اويل كاذب ىف نييستو عش ح١ ثيديلا ليا نب تعا هركذ اكل اقد الجر نر شع الم ا دؤرم ||

 يعم جو لفه الضريؤ ماعلا قف نا قدتد عري ناك اداعددا مال ولع دن عم مراكز سس لانك عئرلا نع تش م
 | ع ا راس كاب نت 2 ٍي 9-5 5 ا 5 2 ىلإ < مد |

 لع أ ميلع يهد : لص خل الا ركل غ ء اه ووعسنبا ل رثنلا طعففلا ارز ا ثيم < دمع لمع حررص |و سس ىف درع يقطن اريلا لق

 0 مه

 ولا وتارعا ذر لل نط خلا ملل هيلو ذم كربلا بازتر يلع لدي اذكو هد رغرخ أل دل لولا ال اطلا لاقازلو بالمس هرعبا هلي
 هتان ان الارن مفنرلا به نما ةرايه لإ ب#لا ةراه نق اموغ طهض دان عطلا ل د كربلا دج نبال لدم ناد, كلذ ى اقف ناا ةيرعن» رع نم ثيرص ىلع را نا ا طخ اك ذلاد ملك ادهم نئرثلادبه نبا ىارجم از قعلا را ىف لع اها ككل نمد اذامص
 أ با راو لل يزرع نمل تلا ىلا كو“ تن راي انام غل اومد عئرلا دع تيم لو كرار للك لاب نإ انا ذل لك.

 ا أ

 ن كارع

 م نبالغ لع مهلا درد نااوب د وم ا هيلو وح سم نبا نع ف الما المع ارب و ىداهللا لاف الا ريكو :دسر امو "زج ارث نورب بابل ا ىل بولا |

 هدير ثلا راش ناكل كسدعولا دينا وم ثا لوا لل # دع هرقل اكرن ويصف رجا كوش م الكد انزل الإ نا ل اريك 00 د هر" ىسا# م "زا ءىإخوا يل أ

 ب هنعاإ بع ننام بكا نا ىل وكلا نم ال رئاولى الحن كلذ ناو ةياهسغلا نرد ا نم تيم منا ادا ير ا ف الح كربلا

 يرن اهاذل ايم نع كرلا ىدادد باوسر يتمم ارب ميد رس تركك | ةرصد لغر اس عب رلال
 ١ 220 ا

 ا

 ١ |ئشمل عرار ثيل خف يل“ ربيع رد
 لست ارى لارا ْن الامم عيبا يسارك لظدرلاب مسا ب ان ىف كرايطلا نم تنسوا

| 2* 
 هرلعا لكلا لامع اذ نحال لكم ارت يل اك وكل ل هرعا نم فرع اكل ادد بارعدر تع

 لالا رسل مالنا ل“ ١

 ١١ مر اشنال ن ودرع رف مثوخسم نبا ملغ و فسأل و فسعلا لمدس لو قا اروط ادي دن رغ مب ار نمد ميار "نية ند ني هدا لو
 كا ملا عير نعيثوكلا رشم ام ترش | ندعشممل اربع وبئر نإ نا ا ادردص |

 || مكن نمت اه“ رج زون اغلا تأكل ل نع هد درا. رريل صدالا ارمي ة : 7

 | نبا فامعنالا نب نير ب لا رئالو لاك الو ةفعحنر ل ف لطعسو مرتك م نال لفعل نم دامس ادرسبل ولو يال ثميأا لات
 ا تيقن عادلا لد اب ناار و لم و ام اس نسا كاملا ن ان امدداب ريما !قلدزعت الا لون نب ايلا ل ةنعل

 | نأ تاريخ للاي نإ طلاب متخ ماور مم او ااهيزواج قرير نرش لمعلا حسم: لايمطع لا لتر سل الل تبي ال اقرويزلا نبا

| 

 لح اهراس نإ ري دزاو ل نار نصر زنا نرش | ريغ ٌسسرصا و نون ار مو“ و 001110 اكترلا ىف نان او ةاطرا

 | ىو نكن ارثمث و قةراشس لا ورز ل كخصدد اهبصلارصارا ل ةردص لب لا نب | كيس أر ىلا كل ايع نبال للهم كما نريد ل
 أ صم |فن عكا ىرنو ذاع نزوى“, ثا ١ ىلع قو و ةرووعسم لبا ثيدص ل م حدا ربع ىف كرش ا ةزيث هرب اننا مخ | ميم | كلر ىف

 | الئاكرث يقراصماا الغم د ”ئيضمل !كراردلا ل ىلكتلارقلو مهضوم ا ىف يريم كرك ا دعا ةظاكلا لباالا فلز هيعدرشم ل
 | زعيرملا ' يحن حرحشم ىلا زك رصف نيد نر لاربع نإ لركن تتسمالا نرسل يبا اح الص او ةرابعلا تن خلع نونا لبا |

 ْ 5 : 0 57 دنا 3 1 ىف م 01 ها 2 نيك ---
 || مسد بادب يلا مرا تن ارسم! ةرايغ نبع ربا نركيو ع ا"نثوللا لالا عرار ضمن ادع نار يل | عيل مب امج ب اوك راصمانا نم ظ
 | رد حفرلارانخ ا نير ! ادعارإر م مدرك ا دبع ناد ريع نب كاب بقتل حرش ىف حرصرفو ملاكا طرلا ترش ل القت

 | !زكد كراج ا تار ابع صن ار رب وتاسما ندب نعلم "ركل | لبا لث  ءوتسر ماكرصل نبا نا سن الا ةر اعل وز ايعلا
 : :ة 50 0 سر ع ك4 ع ل

 1 عفر نا ةاودرسلاديغ نب الر اك نسال ا نع مزمل يطعن ىفركو منور ان مكر اشر امعم الا نم "وكل ارم لن و تامل املا ل

 ادرس نإ | ناداوترع مجال نعال و | ةرم لوا ىث الا رد عرب مللى يصل ليساعد ١ صرنا لوس ة رفض ركلص ا الا طل ورعص نا

 لن ٠ مم

 ارلو ةرصلوا الا عر مل” لغ رسل | ص ىلدل ١ ن !ايصلاو وتس نب | نع ىرر رق 1! هل ىلا ىْط ل ارغ اك راما كراملا نبا

 معا 'وا ماسر طق وصفر 3 فلنا عئرلا ىف ع لبا ثءدص نا هرم ا كل ا. د اد نأ اد أح الكت زج نع كما رقت فاعولا
 |مكاىزلاو اكل ام نا ع اصتسلا# ند قشر اط ومما جر احن و اسس داط را نناببسسم نيش د لاس ثسردع ىل ل ورملا لل اسس ناب نر ع و
 أ| و كراسملا نيا _فروصلا .ةللتحال كلور هيث لم مكو نع ال فل لكك اك ن ارعس لاو هذ اج نرسل اربغ نب ١ نع نر علا ف درك ف
 ' © م وسن ل اسلاربع لءالاظفال بر وعص نيا ثسرعاصنا ىورر فاو جا | ىلا اطرملا ترام عئرلا ثيرول اان ىف كلا نل
 نيعلرارعل رصراغواط زغار ةنورم لا نايبسرسوا سيرت نبا ثسرص لإ لوقت اد امم ان لل اذان للاذد ير عشتسم اى تايولعملا
 ناالا مزج ب اررؤعشل ندا ىراجبا تشم مل و اىبي لمعى رم رشيجسلا نب نرجو قط يضص ىلا ىلع ثسدحو رامزلا لكم زفلو
 2 وص ىلا لونا ىف اكس 'رنع لات وسار هاراو لاو ع كيم مب ارثع نر ثلا ف الخ الر اًشمنألا فلدنلكورمالا مكن

 ناو ثرصابقب ل ص سلا ديس خب عنرلا عيسرللا ىف نادورطن ظنا لاك ل رتب لع ةراصلا ىف ميري عثر ومو مر يلع
 | لص ل هرغ نكس لع ققميمل او ئثرارلا مر ايع ثارددحال "نإ ! ثءرع ل حيتمس ن اكو دن عل و ىلا قوالا ورش او ءرلع

 داووورتال اجر ن اكول خا ل دم درمع نب ثددع تالي كيلا ىف اكررص اهرثرم نيش مل ةلاعال) ىف ماس دبع اور ىلا روعص نب
 لم كنان لئ الع قمر ا والم ناطقل قلو اثر ارئاو الع تاع ولاو ىراهالا) لمس وفن اتسم ل كر ايملا نب ملص اء ارم معا
 | لسن سايب قي اول اناركاعيكو نالورعنال/ لغ او لوالا ظفنلاب ثسدحل انس مابيالاو مكرلا بات ن اطقلا نال يكن ملغ لررئتسم و
 سلط طنادورعي الر يمثل ادووعسم نب: مرئكل قف عيكو نع ناطق نب |يلعح ارنا دح ا رودس نبا الك ماب ايش يرن اههنتا رام هسفلا
 ظ نان للا عج !ر :ياريلا كتر ل الك اطقلا نيا لقل مرر ئطنرارلار ئدازل قرار و دبل الار لام اد 0 ردا لص

 | عيار مر لص م لسير يلع ثمذ للصيد ١ لور ةرلصت كى صال الرا لام ناري تل ادار اكرم ميريل رس ٠ لص ينل لن نمر ون وسن
 ١ صيفسا ىف ورك اا زكو رع اندوتسم نبا عيل ر نم عقارلا فال اوراكل ار ءل الع ا ربكم الذ ةررم لدا ىف لا يري وتس نبا يح ارم

 5قصصعل انناأط 03م5 عطل ع



 لل ظ هلا كا
 بلال ردت صر رصف دوغار لو زر: |. 2533

 || ل طنا تشر ارم 7 الا اب ىرامإ ادب فرصضوم ال الموكب ىكبز يشيل بفع رربس ا نإ
 ران م اددجل لين بال جرمهل مجيب ن١. بلاك(. بيدبسلا 0 لانرعرثال ىدارا(د نبين ود اشر تدري زعل | فن نيفانم ران رك طوع تور ف دنس ليم مادا اشار ةرعالو ل قرم ثيدص هر ادم نيكل شدو تر جاز وردد وت اع تاب لبلد دبع بانك تأ 7 نبى نيون نر لاو
 ويسب ول سنس مذا الواى بابل لش دب لويس يل
 لنا 0 طا نريصفو, لب مل املا ةصد ل ؛لرل مثل نمر عت رذف نايؤس ناسك ايد
 00 1 0 ثلا الا ب انا نم لري مشيسفاو بانا[ 1 نكي يرظا و نم ل انودرعت نيرو سلا

 داام نايس ازا وا يسكربلر قرا لع عت , سب لعرب ري”, نإ ح 0 ا يي 2 يرن الا نين مايقلا كرنك رهاواصنتا بالا ناك يكن اينما ثم
 ا( ءمهسصملا رث 05 امها م اعف 0 0 َ ا ل” م كان لوس الم درعا لال نوال درت لل شع ارتد وفر لسع والا نإ
 ظ 0-1 0 نايل ديرك مدن كالا لل نايل اصر لن ومريالو ري ا / رات راب نرسعل َهاورلا امي ارث
 ظ 5 اسد ارامع اصن ل اكراثإار اب رك نبا ثيدع ىل كلا هل بج فد أس ار ثسواعالا شعل راينا ليباكن وراح

 | || عديت بيست نب ا هدا ناقل لسع نمت "نيد ضراوت ةرثكى السن كردتنممل عج ارو نيضكر اردت نحر يسلا نم ||
 ٠ | مام تاددري ها ارئاكد صدرا يداعملا ل كاد لرتالم' لة رع قشرول :ذلريشما الق الر ووسم نب لصف نسر | نصر وا
 ميسو اا كا 3 لن ندب درو ل : :رايمال ريو ال علال ٠١ اهدناسما] ران يتلا نور أرك, ١ أ ريزاو ةرصار مس ع ماو إل قاد نأ كانط ف عز هر كين ناسا ال علا اولار اسما ران“ ع
 ١ || قلص ةءاا مررت نوي و بالا ن؛ فلا لكلا و هر دواد لا ئع ةرجاملا قاد قل اين لفط و ال بمب لص | لوو

 ا[ مص اهغان اسد فكر” لبق نآسشالا هلع رظو رسال او قلع ناكالاد تو ْن الصر لونا ن اي ارايْزعاب مجلس | لل

 مالو نم ف اهكر يح لل ورش ان انو ايو روسرف 1 مر يطملا و / ايار يرثلا ال ص اه حنو لباسا لصر :زصرص*

 ' || نيحنع ا نوكو بو دوس ءادرطتد ةردنلاراننع اب ترق ةادرلار عقر ل امال ال راسا مال م رل اك يلول اررع ن سيل
 انث ف 1 نب ىبك انث ىلإ لح ثلا دبع انئدع 126 نئدنم ا ىف كلد' لص راو اذب كرا ثا ل عذري مد قيل ن اكدت تنوملاو
 | لسا لوس انهم لاق سس ادب اني فلا اننا وسسالا نب نصرا ربع نع بيرطك مصاعب زك مب ان نم دالع ١ سوا نر سن ادع ١
 اهانه عااذلب بيلكنب مسام كد در فو عا رتيلر نلج لصد هيدي نع نيف عكر ميدي نر ورك ةولصلا ليرلع رشم
 ةرابحا نيكل ضل ىلإ. سيلط الص عفر لاك منيب باب لن سيرا نإ كييرصد فاو ف رح اد ناس د نايطءاظفل ذل دق نا |

 || ىف لاا ريتك لول م اعكاوسل توكل يطل لكى ناكل ناكر لو فرعنا ماقنم ماهم و لرط ثرح نر تك ا لام ايس انه
 رارهم از بوم قررسملا لم ل كر اص ا ناب ر ب" لراس تي ناد رت الار متتاو للا لن بورتو د اين ىلإ كريزي يدع
 | طرا نت شسلكانب ليكم اولال سيو! نير اربعل بانك از و نعمل ارب للاكل داي كرثلا ىلع (كل اريرم الط فن
 8 اسلوبك ار ان برام عيل رولث بيزا 4 حك يدم البار أرفف كك لاسم أ ناك سوا نس اريح |

 امو روس كو ثدعص هرنسم ف جزع ادئرجسا نا مب اهب لسنا ىف دايابخايارزرلا ىلن افاق ايزل اب مث اذان نات
 فس نقل زف ملح طري قاس فخ بوب« تب ايفو نو تاب شك قام نس مالو ماي لماانكت

 ا

 تح

| 

 يدب عرب ملرنا مكيسرلصر يلا لصيف !لوسر بااجج#ا نيدح] نع تبدع م ناك رز قراشبلا مرعالا وفن انسي نام و حراطرتت |
 فنملا ل ناكتز نع لاكش تلقفر دن الصا كلذ ل مالو لارلا نا قيدطسسا ثيسرح لحوار رعس نبا ثسرح( غال |
 وسل | بتعز نم جهل ا لبا عضص دري لقي ب ورك فرووص نبا ثيرص جيرخا ا دعب نزلا لاق هور ادأد كلوا كين
 :حايفسالا اءاور اا اركب مصدر اصلا ردلا بام زخا كل نوصل هنوكلا لب او ن ادم لوقو مو نيل اسناد ملوميلغرلا لص
 ربع تلا ةيمسل اق كلل و ميث فلشلا نك |ردرتتد ةرلصلا ل هيلع نس اررقل اب تكا اد ميهعحلر مرتفع لا فالشألف
 !هنلر سك لاو سس عشلا ن |ترشلا ل لاق كو هرمع مقار اغصلا ىف ترئشما ابا لاؤي دا لصالا ىلع برج ترشلار |

 لاو والا ىف دع بوم ا حر شسسمو نا ماها ل رك فرص اولا يس لش ل ملا لبا (لقنلو مه يرمي
 با بل او ارى غلط رق ميركووعسم نب نمط نإ م السم مرهعلا ل ام م ضفنلا تاريح هربت نب اور متو ةيعتلاو علو
 فلم ةريعلا ارك سرك نيس ملا ميه و ةارقلا ندد نيدطعلا نم يمل ١ عب ار نير سد رح ىلا ةرشمع تبسم: ميال د ني

 ل نئارزعاكرب اما هيلع ع ردو دولا مد نيو ازلومباحمليلع جدد ريل ورتسكف عقلا لا ضف الخ طال قازلادبع |
 نمانسل كو اذخلا ل ازا ل هرل نبيرم ا فال يالا فلخ ةررقلا فرع روودادلد ايل رع نم كلا لبا واورازو بيش |
 تركن يشسلا ثمر دعت الف نو اج ث يره ةنوللا لب ادر فلق اهب ك دور فش كادعلا نا ن]ليللدابب نويشسم لاا

 واو عل عامك مطل لى اج اظن نق وررعسم لا لعلو نيك مط نمل لكل عش علا اننا نس ليشمل عنرلا كامن |
 رسا رك نع | نور ام خيرا كر: وكر ون اهعسر ةرهعلا اب يكن اه بسر نا م نواس اب جلا ل لع |

 | (مننبزلاس انا ىسل ار اص عئرلا كرت ىدرارتا مسالا طفح ١ ناك مار امم, ىدر )ثا نايزتسو ريل منار ارثيد ءاذنغ الا
 مالم نأ ارزع عقرلاو عررلادط عئرلا كر ثار د ايبعالا حررحشسس ىف هك عئررلا كرت عا وال رئانرق دو وعسم خلا ثيءدع ل |
 ليرى درط نا وئوج ا" لبا لعن نعل قو شمالا لاق ابيكم ثرع !نالخ ا د لاهال ا لامكا ل هركرن كلارنع سواي |

 الوفا ىلا رس ان اكل ايدي دي دعا مب لوتس ا ديم امد عوكرلا نيرعف رعد رافال اق بيدي ا عناد ملاكم يلع رسم! ىصتلا ||
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 يحل لاند عاما ىاثلاوركزدت كلي نعل لا طقف غنت ثدحل لسن يو ثيل ١ ىلاضمارجد دكر دنع طاتسالا نم
 ّ كر ان ارباب مسكنا نبا سلو ماير حلربال ناكذ ا كأ | نوب ىنل اسناىدردراثلا اوم حرس امخالا لاسم ىف

 و ىتيبدبال نسل ىل نعرمبو ضقنل ارذع طاقسال اب كلزكث يريف ١ للاب نع ىتث اشلا ىورر دو اضلا ىقثاشملا د بام ف المنا لل أ| هالو ذا ا ىلع كلا ثرع هاي مذا لعل دب كلم هرعا /الار ثرك ١ ن اقنع ا ىف مالك ملك ا دسم نبا نث ذ رلقس
 كرش ركن نأ لاتهءاساد خرلاءارما عيب نر ٠ /اهياوريبكتلا« ارنا نا ىلع سن مالا ىف ىثاشلا نا م'اس ملا ىف |
 -- ريب ١ هزل ثا شنو تام انعقن ا عم عئرلا نئ ديدرد 7 | عاجلا عم بوكو لكرملشلا نم عرفي حن ورب ظ
 | ب الغربر م لاخ عكر اى اناطحتالا نادر بكتلل عئرلا نام مر اني ءزلا حررشس ف انم يللا ب عيصر مرد ترن ب ل ايورأ
 جرا ئرملا ىف مخ ايد ارطف تير قتلا نع لادا لمخثو لولا نالخ ود 8ص رملاب رار لرلتل | باب ىف سلو اصلا ورهف
 ظ عراب ماَيلا مقل ىلادعا بزب منا كرابلاّخث ىف ل اد بزريلا يرسشسم ل اًهبسزم لا صل ءواولاث ناد عدل ادن 7
 | تيار مقتنع ولا ىف ليو لنغن ثسدحلا ثيح نصوم, اللا صوالا نع ناار ارجلاد ىرايلا حن مانع يتلا هركذ ام مي ازو
 ف عيرلا نااكامل لج نرةصارتسالار سطر للا لرد الاكشن اال ههنا نعل اوبر لون يثمن ءايحالا رشي
 لي خلا اهلك ل لوم ومالا هرب اقبل د نب دمتي ركزلا ني لواط الا الضر اطاطك الل را عرولرلا هرجل د يلا لام
 اكرم لسا شمل ار ابشع لق رطدلو ره نط اننا دن رلصتللا خرر احن اهل اكاطيرعرتا رز ناو للا رولا اند (ردع ىك ا لرتىلل

 الا نغبايلا فو ثم ى طيرتلا للان بزاغ ني !ريلا ثنرصرلمرن ىف خس لك ع١ يطا ف الكر يكلا ماما نم ةريعلا ل [
 ناجم مدمملعر د ١ بص دل !باكما نم راحلا ل | كرصا وربك ل وطي بو نان ثءرص ووعسم لإ ثمررص ئم لإ لاذ باع نبا
 || نب رح انددص م ن'بابلا لدوادالا جزطادت ويف مكر كاذب تراد بابلا لرومت وردم ةفوكلا لباد كاشس لوف إو
 5-5 ارزا نايف بلع لسنا لدن! بيز ان نإ املا نلف ىلع ىلا عرب صرلا دبع نأ د ايرث ىلا ني يزيي نأ بيررشس انئرإزبلا حاصلا

 | ناتلدلع مرات ١ نع قيمر نكي نب نع عي انن ترا ادع نب نيت اننحورتنال ميطدلا بيرن لاي لد ةرلصلا
 نعل عامر مل: ةولصلا جنت | نبع يري عيار سوم يلع شط ! لص ا لرسر تيار لاف بياع نيداربلا نم ف« ا نإ |
 || تع انداررتىلا كريزي نم عش انيك ثا نمشمعس الاولا انما العلا, ب ىلع نت اذن دع خس عننا لنم ىف يظارارلا هادردرسا
 مان نب طوع طر, لصرشم ؛لوسر تيار لا ةرج ني بعلم. رت ثري س اكان نارإبلا تعسر قل قياما نب |
 | اين هااسا كام قجررب عر ةولصلا اتسم الل كازا مز لغرس الموال ناكل ام بيزاغ إبلا نع لي ىلا نبا نأ ان ىلإ كدابانث لامك ايفس ان لان وم انس لاق ركل اًنسدع ب نم اكتم ل قراطلا واورازكر دعا ةريلكل دا لري علب |

 || ارح ا لاف" ضرع نورك انس لان داد ىلإ نب اانثادص لاق اضنلا لص اذا ربك نار ط نا ىراوشل اهارردصاروثي ال ميزا مك نا
 ايناعنلا نير نشدح لم مويا ل رملا ىلص ىنملا نب رن اه نيل ارسل نيم ا نبع نيل ا دسجع نإ ىد نأ اج! نبا ندع |
 أ لم انشرم ندع نإ للازاو ونال مثاوركر ب ممم لنص ليا كلب ادرماخد مح ث رف !ازب يرد ؤادإل لاق, لالا م لي ليل تقاوم يعن نص لا نعال! نينا نكن ناد هي ١ ان لل نب ان يب دان لانمي
 ذاق ةفوكلا تمرقت مرلان”نيملسملا نال هيدي عدي ناك مريع سد ا لص ىملا كل! لا نأ لي ىلا نإ | نك دز لا نإ
 | اكرشس نا لزقل 3127 | حم نركب كم ب اردرعل لاق صا ب ارهمت ىو وفل | ىرراالق دون ال ميج ليال
 م نااًسنا ىباهزلا لائاو عحمرمعل ثسركل ارناف رثثس نسر دبع ريكو ربل الن تاهل "فل اق ةزاسب ىف ةدريزلا هب درس |
 ةرايزلا مهم ندرك منن نع ماني الق ريال ز لكن نواز اهنريد ١ نرص تلد هما ير شير دوقيلال م ثيسركأ اذ الر لك
 رين ابدع اص ريت نيكرازناس لاف !اذم قطر ارلارنع اركز نإ ل بثما دب اند و لرش اهيلع م اكول رند لير شل
 ع مو بلغم | لص ىذلا ىادذ ا ءارلا نت لسى ان نير اديع نأ داي لا كلا انمار نب ل صنعا انس نين ن سا

 ب را اننا سوبا نم 1اس د هج دتولعص نم ررف زد > نعم بسم ىل مهل ل مين لا ابى اص سيري عل ةرلصلا2 |١"
 نم كلا زك طرارلا درا دددا مل ع ذاول انو موادنسم ار ديزي نع اهم ف ان و بيرس د مجسم' هاو لف اهنا ىلا كد ل, لقا
 ناك ىلا نب سس نب وع لي رم نك لم نرصتلا زلط نأ تاهيل اذ نايا يرتاو عزي نأ ارك نب ليما اور ظ

 | سفح كيرع نطو الا مث"! لارطلا صرخ امك د دج م مس ادع د نقر طعم 2و السلا نع ئواز هم مزين ظ
 | نيب لسؤرساو ابل ف فرع نب ادنخ "ع اجو فريشسمو مشسم وادا ف فرسشسو قطن راولادنغ لبي ىلا نيد | رز نيلي ايزي ناك درت اردن مش ذاب ايدام تيدي ل هرب ةراصلاولا [اههيضود لإ كدسزرنك يالا ' روم نب زل نم ئطئر ارنا جرحا لا دلو تلقاعا برت نادك ب رزول صاح 1 هرم لل انو كلل تازرا هرم اركب
 | ىو شاارنم كاين يذكر ردل مل مدع اولا رهط سو لا ىف ىلا ريطلادنع تزل ةزمكو تاين الف ١ لئيم ادع
 أ ثيمرع ثاامرع ١ نمصولل لت ميما واو لوقو بيس تيلا نم عطارلا ءرنبك لاهو افعل نيتك لو قل لب يادرلا | تثمر لانع اومز اك تاهل فل اك ةذاش اهيدكو ةدابزلا هذبب كرش درس لول ا لظس عي ل كلت

 ظ لول الدنس لآ ف عض لل اتحاد مب تب مد نيس نشل ريل قامت ا متر دارت لاو ب حاج الل سل ال نعش |
 "م ملال لاو بيسر وزلا نم طإكم يفد سس را هيل رت ناد للي ىلا نإ نر ادع نيديكو موتو نلمس مي عملا |
 || اللاغ ناكو ثدحن ارث اهات و دسص سس بح اص ابعت ن كى حبلا لاق داينرلا سا نا ناكل افقد ةرئار هركر' سس نرتا

١ 

 اوه
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 راما 11 7 , و ظ ظ 5 ظ

 لاو أ عناب نيالا سس اننالو كلا
 شد شلش ا يحيك ارسنال ار»

 0 نب( لا للولد ثددق'ب عك الر فرع بحي ءاطفا ركل كمن انو بزكلا نعم

 ( قرع تركت امس قارن ب ن٠ لاثذ بيلا مال لدا اوم لمملا نيا نمل ا نض اّرا
 نك لما غاب ل لمس ام كرصلا ام“ كرولا نسل لرو دقلاو# لب أسار هدم لبتب# صل ١ ارنا هما مدن
 أ * اإل ل نسا لان م ١ ضيعشتل لطلبك يوطتلا صو هذه تدم ملا نا ال بال | ضيعنع

 9 ل 8 19 نا ْن 0 0 كك «رق دوعسانإ»ا ثيسدحل امض اوم كوكي نا لك زامل كمل سول يصوت نا

 ني نان 0 ب انوع 2 - 0 داوميم ل 0 ل ان الا لان" ثلث
 ْ 00 ارك همالدداما رم لاير راناعت | نثر عر رد كا ارلامز ىر ١ ظ

 ١ 0 8 ا يلينللا نب نم لاند رصاو لل تل ب دو

 | هاددوف از ا رك ناين" نك مولا اين" هدد ال مك هيف لول ال هرهسد كم ترمب ثريك زي ناكر فن هاد ثيمدصار ب لاي
 ا ب 0 وني 0 ند ىلإ نبا نع م ' نيش ليد ابنا نب ير يخ ا نم طنا له فلس ار ىليل ىلا نب نر ادبع نرد أ

 مكيدع ازعل حارث جالا _ ازالامح دار لا“ م نم رق ادها لي ل نب نر لادبع ادبع نع هدرب م زكر ادلا ن اميع لام

 ظ

 ل

 ارنا ارا هب درفت كي رش نا كول نفل هرب دوو دابا نا تذرعرتت تل ىو |
 ! همك من اناولوخا ا هرظد كدي

 نااع اهر . أ ىلع ىلا نب نترابع نع 3 .ترّدزؤا ١
 0_0 5 هي.دد ةد ايزلا هربدا رسولا نش رب دعل لاو يسأر كع ثيدفل ١ ميس وجو ةرايزلا

 ا تن ارك تما 17: نهنلارسولا كلان ةرهتف ناك |[ اثنار نرارم نبى يره نار

 ظ 0 عا اد ىي“ عم نثرواو دبا مجرخا و ىلا نب نراربع نم[ لك خبار | نع ليت لسن ىلا نبى

 ا يعرب 4 20 فيما د درطنلا نإ ان ىلما للا نع ن رادع نغ مدا ثلا ورم اوور عت إل هي زو مطر ىيضنوم | لش ا ديزي نع

 || تع عري تءاث نان ةريعلا نه هس ل نشل اانا الان ىم شاو اد يار نب ىلإ لب انبرى و كا اختلال

 / تاىلامراشا ! كرد حلا صرغلا ىذا ىل نبا نم الا ناو نصترلا دبع نب سمن نل لإ لل ر' شل ال تل" 200
 ا )| ضمد

 ١ 0 وريم م ” ناو « نام نب ب فدل لانو رف الا صوب ١ لاث' هش رطل قدي ال اءارا 3
 للان تانثلا بان "قل نم نبا نهال بساط لوتس وزر لم

 ظ | ع جرو ناس نلإ اانازكو قددص اقباسلا لانتر ديك ني ذرث نب يبدع رخو هيخ ثم نمل وق قدجم لو قل ديب حر اص ظ

 0 يو ا ا
 | كل تالا ن ا لص نم 00 4 ىبب ١ ةي البلل انحرشم ف هذ لكلا انهت ارز مالى
 10 مق -_ انا تندد ايزاملا نير يزيل وق نم دما لع اخد "فار : نسر نم اريا ام

 ملا نب !لوقيل اغيل ىف ىلاكوشلا دك اشم ئْشسرنو امل ىو |مر انما لمس لكانلا افلم أ .ررئمو مال ِمُصلا
 لرنن ماكسس ل قي تل يركع ال نع ىلع نك ل اس نال عج ارلا نك ١١ لو بيركشم نعود نامجالا اهل ومالا

 نإ نتابع نبى ورا لطص نقلت قلن بديل كدي زي لو نم يدم ويا فش ةدازا ثور
 تصنلا مإ راو تنم ل نيرا نبب يد“ لاك اعنا ززكدد ار ىلإ او ىواوألا نامل لع هد نير اد ليل ل ا

 بم لات اطذاحلا نا ذم باوج او فرعضومو لسى لا نب نمر لارع رك اهبع هارد رن ' نيرا او نضترلاررع نبى |
 أ دارتف نب يزي نع افي لا نير انث ماع نبلغ ال نم قطر ارلا نر ارقد لات ث لنذم دع تاق غل |بزشلا

 نترلادبع نب لسمو د ايزل نإ ديزي ةد ايزلاو زبي لاى نإ نسر اربع ن كى دف بزاع نب !ريلا خرب بم ىلإ نبت نحر بع نرخ ظ
 | لارم لبر شو ئطشر داع لس ل نب نتا ديع ني برز نب لي الا نب ديدي نمور ب نب كك

 نع ىورو تاكا با نب لمطوب نب ليام تايد الذل لل قفل رنصو دو اجو كرش مشب لباكلا ىف ىدع نب ادثع د دواد
 برهن صرلادبع نري هي اور تدي ايو راك رو سب ثسركد ا املا كريزي ثيدصرياشف راما ذم لان د عب و ىلي ىلا نري
 نايا اي امئد ل امن متر شم 0 ا :نثوكل ا تعدت / م نايس لون اود برا كبر ير نع نيرا نم احوارر

 نرخ باو او 99م /(طئنم ١ نيش ىف لان كب هيف هقلاطمإلاو لا هب لحم دن هرعل مرمر ضايع ةرمهاور ذ لاقي
 لاس او ادب ك ايو لاوث الا هطبب ةربع الذ ىف امس اين ني وأ لئن لوم فشلا دارت ناب نرمي الار زعل د رل

 دش ولم لاوتالا هذي ايو علرلاب كلانا فاش كسلا نا فلما نجى صو ىن بصعلا ئسان أ
 أدم رات شمرحلا ضخم ثرم زارا اكرم اننا د ساكنا اهطعلو قطنرارلا يار هرلر مدع لبخ نادر ال مركذ ن لااا

 دايت ان كو زب كا ل زنا ثمر ا ىلع لاسم اانم ف ئطقرارلا لان“ تقاعس م الر اى تاكد كر ظ
 ةوصم امان ني م يدع ريد ١ص لوس تيار اقر بلا نع ليال نب نرد ندع لاقن ثيدكل ذب نكح
 ماظل, ل اقف وو اهن ارب ظفحاال لافرعي مل مل تلا تدك كلا لع ىلا نإ رجخا ل تلقن هيام داس قير عر ربل
 ا ليما نبل فر نما ني لكل اا هدد م عايد طيشم اوف فرك ال ةدئالمث ثرع ماي ء ارث اب ىواش اب

 لااطقش يف انئذ اول ننس ني نب لو كب رص( كآن ل لاب باجاني لت
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 ثلا 6 طلب 2, مد ءثدراشل نبا نما ارهب» 7 2 ان' ل يعضرب لإ ل عمل فرامل هدردا ىلا بد ارك لاجثد فعلا ظ

 نب ديل تال 0 ١ نم لم ىف كولا نبا لاف عا فاعالا سكن منو رقي الر | نسا باففل مارا |

 لانامش ادا مهر يرق. ن لاا يئلانداشب كاد كمال غلا بما« اكدر نار دز هذي ل

 ١ تف ثم دلير [عا ام زلا» ب رف ردد عشب طيبك يذلا لا ليكتمل نق سيفو انا لاقاكرقلاب سين بيزا ىلاك نينا ني نب اهم: م نادل مز لراغا لاك ام ئشسلا ىف مب ببي فسلا ىف الم مدا لب ٠ يدب نا نع |

 مرن نو حا صر ”اهتز ثدحا سس لان امنع“ | نيلختلا ساسا ل ل الا م انارر اباد ربا ثيرصاف الك دك دملرث ناجم
 يرش اذ رحل. "عفن ا تبخر ««ةلص ةوهلا ىل املاك ورسم ل سرا هلع ادا هر ناريس داع العلة د ادوشبال ملل

 لس الاكل زكا عغ ل ا يع و سن امد ياو راحنال عرلرلا ليقف ترق عر رتل رت ف بعل لو ثم ظ
 ا قي لا تسرع يرق اراضلا ن ميزا لامك ا هراكنال نيم دايز ترق ل شنلاغ ثدع ترا ورانا ناهد بيانا
 ترا ىتت م سال ناك ث دع ترك 0 يالا اعل ادبلا ىلاكاملع ا نالوريلال م ةدإزث 2 مل ةلصو المر فاينل

 مت رن 00 رولا | ىرخا رس نالت ندب نبا ملفات تير ري نان ارك شم لدول لرت نيم |

14 
 هج يكتب هكدا ب ببي

 رطل لع مزاد راك اش لوبد كفي 0 مرعرا 77 ريا را را ارا كيوم اك اهم ااكدبلا يشل 7
 مسالورم دش فقيل ال لايسلا ءاملا ىف ىباس اك الا بعاس لورا "اجساد ارب بانك اط نم للرب ار اكل مر ريت! لع
 ارار عرب نار اراد او يدب عثر م لصلا 3 ارث ا ميسرله ريد ١ لص ١ لرمبر تأ ل امرا نم يمينا مالا كور ب ضراعلو لان
 ل ليشسمالا تاب ىلا بح اس "ص ات نا ب الن" ةرمدد عضار* ل يرمىدبلا يب لزياك الا فضمملا يارا سا عرارلا نش عبار

 اشاد ورب اهلل شيل نا يلف مز ارب ل ارث ناكىرلاد ثعر ١ بدك ل دج دي ال ىرل ابد تاهو صوم ا لب ف اهدعلا ثيداو ل

 'كس.اعنّناب اش ناانب اج نم كلا هلرال يسرا هي شل نبا نير نيب زا ثيابا ثمرص ار ثيدحل يش دريل ءزعغ

 ْ اور ل لريلص انامل نينار دانا لاو دوا ايلا عمنا باني ادا دهن راك كاع

 أ نابل انمى نا لان تن "ا ناينس دماء لع ينل ارق هر ل تمار اسد بتنك ب نس
 لا ١ ماعدإاد جارلاب دام ايمشسر خل /دارقل ني نبا بانل ظن رنه نيكل نم ل و نقم اب سببا را نعوو

 | تلعلا عد نإ لج مل نأ داس ايل | ني مر ةن ايهسدذم نكن اكليل" ذم ىلا تلاسس لم نيربجا ساد
 دعب رغاسه ارا دم ا قرقلاب نب هريض و لال قرص دم معك لعيب اند لاذ مارش ارت امارس ا يقم[ ر

 | نصا لاند ةهددلا او نم هرلث نمد ليسا الا لاكرثلال نأ ا ني ارباب هرعرلا هذ دب بذات دارا

 كس"

 كر قرر تبرع 2ارنا ا نبلا براملا ليل !' كه رانخاطو انس ث يللا عن برم هد نم * لصفل ث الخمر ناد
 لارا عرف ةليمر ارفلا ع آل هانا نيني شيد هد نام نيم انا ل ار ثيصد, لدلك

 نيغراشب نحب ا امج! كن ايفر نال باطشاو برا اد نإ ايببلاو لقي قارا
 اذ بتنا نايف ١ للا نيم نى 10 رز نيت ردغ لا تمل ددرلا ل » درر /ارلاثيرع ىف نيم لا ىف علل ملل
 ا ند نإ ن ايفس نك ممل ارا ثرصاطلت نوكيرا ثدف ل تسبل ةدابز نوليت اف ار فيلل الولد اشيا ماما
 تعرب ينال يبس دراع يدي ري لاثانم بابن لل لع لدالاد , الا كيب كترررص زرع دم د للار نسا "من
 يرزقني زي نبا ذاع ناد نميز لو 1ك هيلث نكس“ ليد للعل | نر س ايع نا“ هرج ندرك 3 اهل عع مالا 4 ناكر ثو اذن زر ثرك , اروالا عي ىررتلا ةرغاش "لمص نر ل ع سا ةيادر لانا مايا ووري ا بشل أ: ..ام للا

0-0-2 

 رو ارث همز عفلا طل اهرو ديلان ف رودش ت اكرمام نادم وظل لمص للا لرسم تسب اري ثلا باي نا“ قلى ذل او تبع ارش درعا ناك طفل اقرا دارا ناي انااا بيزا نتا هرثار دع :اورلا نيد الحلا نبا ىلا لعل |
 ارك انا نى ارسم هر دقو علا يانا هاد« لمسمل ف نك ايا شل ىف كلا ىلع لري ىك ازوالا نألاو ظ ظ 00

 نب بعلم يم مرتك اش رفوف |سدكل از دارا نا بل ذا م ام ان دصرسل الر ةدايدلا هزل ندري فلل ل نيا أب / يرطؤم ذا اغسل فارة ضرر اور ولع نو زل نزع لاا ام عرعر ريكا توم | رمال لرط الرا "كم ., للم ضيا نم سرونص ذو نيت اهلا نم فلا جار رق رم هولا ماذا بار ناي نما مالسسا نيس اب نك اولا ردن ايد لبقأ كل كشتمو | 2 ري ا نوفز يكد قد من ادام ا كر «ن عقل ير / أوسم يع 0 هدو يسن لاو هرزع نم ة يبول لل وق فرطع ناكر عا ميري كل د ة لصلاح“ ١ ني الفم "يدنا لالا مارش مر هةر يحل رمي هب ثدرصر ارا ن راقت ى ايطمور الالمعي م اودإملا اك ادند قر ل داهف لوي جس مري احم رث نناينسد ثوم 'بءاور هريذ لا مي ىداهلا نسي نع ناين نر , ئطفاارلا نسم ب نع دعس نبط 2 1ل لع لعالم الن ترم اظن ١ل لا اادا ماه نيد محل اذ . اكرص ىشم 000 اسلاب برص إلا .كلزكل مند تذاهتلاد تاذملا مث اصلا 0 "اسعار اناا . دم اع ةدازلا وجر دق دارمي ىذلاد ناز يا ف هرك قدره زك ضر الا وذ كريزلا ديعس نير مييزلادا ماوع ةرشسصوخج قررتلا ن نم ربص | عريض ناو خش اد انفي شويلاردل كر انك ع اد هس اف بربلا رشم لااضيلا ىل الاورج يي ارسل رارا زك تراصم لا لاس ن ب اعلا ل ئازدالا نم اور ءفيرص لال نا تمد ايا |
 | نا نال ةادلا ا ديال مقل از فال اورألا كا تلقا ت كرار م قرم ديت يكذب 41
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 -َ حاصلا مس رو وجسم

 ارا

 2 نارا لااا
 هيو لالا نم قاموا ىف لاند يزل وري ىورر و ريزعملا نا كر لا با دك مل طرسا
 ىلا لحلب ةبايصالا ىلارك رجم نب بحكاذ و :زركلا نكس اد ل اب انهي يشن :نوكا لامر ننيرلاد سرك !لمانا نإ او تما تن ةذازلا هر طرقا نع ازا د ام دوا اغا نهري نهد نازيملا ف فزع 3
 م 0 . 0 353 مير“ < 14 ١ لم“ / 001 رم اك ملا ”

 لاهم نجت يزيتا نايزيوف تشل الد ةريجصلداولاكا عدس اري هدد( اوال سل 1 كين
 2 ق خا جحا عيال علا 8 رق نق 0 ع . 7 رايك 9 رف و ا

 للك ثم و محن و رفا م اللا د د دقأ ملعب نإ ا اذ رس | كادر 2 : )ا 001010

 | ل ام ها فيس ول ا يا ءاذا هلق لف و يل ىصا|/امرث ناضل ريد ىراكإا اذرج

 | اماورروس# 0 ن0 ار ا ا ” م و هثرح 71 200 سي مر أ فقل اك ا دب نا ول :ناوكلا لعزم "اريل ناكل و سر الا ىف ىلإ لازم ثايزلا 200 0 | ةرايا لاس اكايابخالا ايس ل ثياد م بلاش ورث ن دار ىنج ل م7 وو ايد باسل 07 53

 ندوب! كو راجل ف فوز نع لاو ثمدع ىلمنئ فد لع هي ناديك روش روت ناكل 3 .
 || نعم سمر يت عيش فنا ومد ةدايزلا كلت رف اظل رع مم شلا ءاس نا مب ان تسع سيل سا ل ضيم 4 1 ٠

 ديزل يرام رع ذكور رسم لركن لاير لا بتكن رلعل كلا نان ص1 كيم نول قرش ] ىف نم شل اعد ب | || عام هرعلب اىاتفوكتا لون لبق لم عيب نم عابد نقلتيف نقل ن اهرب علريلا مل اال اند دصم ن اكد اي ىلا ني يني, احنا | يزن نابع نبا لاق زجل ل ناابحنإ) ةراهعرم نم :ذولى ١لوقت مالو لنكن الد ايزل ناديي نا تارام | لمجيرم وتو ندا ىخخإل نا مدام رمل د لتدخل ا نارا اب كلذ ناك اياد لس روي يلعن عئارلا لم 4 | * | 1 1 بسسس 5 ١ أ نونو لحمل [رابقغ |, نرككشلا ىل اقل اذكى دربراص ا زكا درسربرلا نم تري كاكا نال كا نول رعب كذنا نا مرسل | | قواشإاا ان ابالا ىكرمللا ناين ناخد نص افتسس لال اد ءبدع مكر ل هدب ادد ا رياىصلا نمورو نم لكل وق لب هي
 دارو تدرب ورا ارو ىلع نبي نيم لن بط نسم نر شرع سئ | نئترل ارب نب نييصت نع هوك 9 ا عجرتد لمصر نا هر ْ

 | قاميلاوراشيل نب مب ارباد قش ادزع اكريزي ىا نعم ةفوكلا تمت اذ :ددصص نإ ن ايس لف نم ايلا مالو ص الك!( نر
 | اب نان مبنص نقف فوك لوقت اهل م ة داب زل !كرتالع ثيرحلاىل تب نكمل ناك نا دنس أش نك ناس كاد: ناك
 | سيلا كور فرعنا اق ةدايزالب ”ظوكلا ىلا يدر تكدر ن اكريزين اى اطخم ا يصرحشس ااذكو ملام دان نا بارت او ظ

 | ص ىلا وكن م لعشا نايفس ن | بز تيلا لد ليصفمل 5 رن اي نبا رع بزل االول نكس ارعارك مو زخم مل
 ظ ل امو نينو تس نسم ىو فد نيثرر اد علب خسر وري زيد نيتس ركور عد تام ن1 ىل  اهبر تسمن اعل ىا امر ناس |

 ا توالو تمرح نهاؤملاوك هر نانا اهنسرعوك رو لك ل اراك بلل جيدي م رق ل بث ىل ريل رقد 72 | هدم الاس نايوسر دب ل : ْ

 || قو يروم ن وسو ىراسبرلاو مباربا نم الو كالاد |شملا نا ايييس ود ايرث نير نإ نا ةرفس عض: كليم ايفسو م نان نيت
 | ةرابع نا اصدارمباظناو قطنرارل رع الن بعترلا لغ اضلا تي امش نب ىريع نعد نيبو ل | ل امم" ىد ريك كن نايل تك ىف 1 ل وتيم
 ١ موورت دال جيك اسر اهازلو ”نوكلاو كلي كيب ندري اًنلا فلل رمان با يدل ا طبتم ا نسى و ثمر ىلا ىف لنا ىف يف اثنا
 أ| ممممع نب ن اهفس طلو نم للاسم و ع اقلك دار فارع ارب ريب ب أور ايئار ف رطب ليلا باب لمجرث قرانا نا

 كراس للا .درترما, يصف عسرءارزك نع كر ابر يلا ثلث نع كريب ا نثدكو ف ولا رلم يصفون دل ربما ل رس

 || صوار اعدم القل كراسربلا ود اشبنب مجامإإ نأ ىلا قيراَلا ثحبلا كلل دق هرئغد ن ريما ىف ندرعم لام نسأ نر ظ

 ا

 ةرابع ف نار ىذلا» جارت باشا نيراطع جزئى اذكو ميسم نبا ثيد' نيترتف مدرك يرتد ادي زي امي قانا
 لص ابو نورخآلا ل انام لمعت نيك الاوداولاب هرعلدا ىو نذوكلا لوجو لص نم عم نم عاسن انام ن د اطقم ناب” نبا
 ارك دايز ننال عب اه تنؤئارمورتر ثا ك ابت نك, ةرابك ريل انا لامن ايسرقد نراثار 6 نيس مو انا ربحت

 لررو تسول ارهالاندئاد سرير م لدا ىف فول عم انا كلذ مدرك واف لم عب نا' امسك ىل دال لبا ىفد بسس انا ناك
 نايف ىرر طفح نمي اري ىر ابر يلاد راش نبا ناكين اةرفس ىف لم مد ال نود ةدام زا ترتسم د اطرح ايد ةدايزرلاب كأن
 اطل !ةزلصلا را !١١ ه.شمر جارلع ءرلا عر هش تشكر الا دماج كارم جم فكان ايعس مرق مهن وكلا ىلا جرد د ارث ثدندب
 سسك كلا ثرعو ث 7 رك 2 بعل يامر ثرك ذم نسور عزنا كرو ع ىلا ىلا نان“ عرب و رس ّنارط نم :

 ضو رخال ىاباكز لاا ناد هس لاثرفئركملا ا ار عك كر حارا ىنعلنلنذ نبل نا نورها ا لد ار تسع لرقم أر

 حرك دوا زلاوزب ىلع ”نوكلاة ادردراور هش :لحب اب ورغم الدر يفل ىزلا ناو زينل ىل اك ها قرؤت اطمن ارش نا«
 نالاوق الا هر نبل صح مو سانا ىلع لوا بيع نم مسائل د انمي اندم هسساكى مك زي نادال ضال ن |ىرنمت مدع كد ىلا
 مارمبلع لور اهي ١ دون امد ايد رركال ىف اصيلا يدمر ةدايدلا ىلع دكا داهيس ا طضعا ةزرمراصتسم ل | ل زد برطضار ب
 سارع نبا ثسدع نه اكدررت يارا بصل نم ار ىلى ليز انو اهل لاذ" سابع نب | ثمررص لس. ىو صار لع اد" لخارلل د ةرملاو
 ىلباملا نبا نم ىلا نسم سلفا نب رع ناد ان جريشم ىلا نب ن اع ندب ندعي هراطلا لايق صقشرع نبا ثمرع نو

 همن لري نيمو ةولصلا تفل نيم ن طاره عسل ال ريالا فري لاقي رثدا لصرونلا نمل نبا نع متضمن عل نع
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 قيقا ١
 كسلا ل اظل مإ

 نبع ةوأ اى ني نم لاو عض تو: يشم «لانلا 8 ا لوي تيبالظيإال ظ

 لابن نع مج رنجت بما ندافع نعد امرشا ريش نب في انكر يي 2 ربا لالي ا لصون
 و ةدرلا انصار ثيبلا تيأبانا ىلا عد باوند يقل "عمال لور مما ةزلصلل تمارا اردن . لعب | | ار نريلاءاطع بس

 || مات رشا لات ربزعلا صار لاق ولعن اتا اد كو ديسرمخشل ف :

 1 ا , نه اهلا أر عك ٠ تار ربار ة.درملار اهسلا ميل ةدمل حاشا ف ارم نسال ىدالاعن ال لافي لاك ل ا ظ ىلا نفر نبال تلال نع قي ىلا نبانع ديكو لاف: لانني ال ربان ام اا ا
. 

 ينآاب# يل يلا .ٍ هر ن *َ اثار ث»ً يار نى (
 ل نام نال ١ ١ / |”نونر نو عيب م نعش لان لاق ينس لسا
 يمر ب 20 مان “ كعر ؛١ . ها رغد منيا

 رج ئرس ادعم عن ريالا حئرت عيوب ء تونا اركذ كرولا ارك سر مد ثيرك اا
 نو هدنس ازا لاق ؛ ماا

/ 

 ظ 5-5 6“. راك | رف ىلا نم هاون نسر نش اطعل ني دكار
 0 7 7 3 عسل ىريالا غ هرب لاذ م ايي رلا ىلناك, انصب ل لان نعر ظ

 0 ١ 0 3 / م١ نا ارث« »اور تلاكءعضإملا نم ىلالا كريإلا خر ا لغ 'مىقءالاد مل ءام ادا اكل ب نكمل لانار نر رثعار ماورد اربد ل لاث' م رف رس دش سر 1 ىلا 3 0 طلاعار 21000 ١ ثنا كلل نن إب د لاق. دزلا عجن "نأ ضبا ان ىلا هير اد ) هاو ان ١ لل رةدرملا د اخاعلا ب نيب لايق سار ةطعل نا نار

 ار واصلا ىلا مانو نها نس كر إلا هلت لا

 كان 1 يسن ىي دا افرع نع مصل نب | ني *.ى لاو عم يأ يشم ل

 فلا اوت نن شلت ابا
 1 أ ا اهعر تاو ىو عم ىلو ةنلاو اهصلا ىلثو تب تددلا ىأر 0

 مالا لا ثري اد حالا يللا ل للد هديعس و /اطع نيم سواط ةطس ار ندد

 ظ دان ناكر ملوح بناسلا لإ طع لب 2 "نارول ريك /وم ليطخ نا كولي لاند نينسلا نب لزف اعل دريك, نأ ب كمل
 ظ هذ تاج انكر , سموا ريطمل | ىل اهنا, الخ خرم عيب نور دس ارنا ن هرم تل هد دو لل اهل بو ربل الامد كب لم الا

 |١ خرلاو فنرلا ىف السحاو يشرفلمل وطال اس ألد ان ام ان ريا دام نمل ا ىلع شاذ رق لاشلا ووجد ميج سد . انفال سركلا
 8 د 0 | لور اا م نال دلو ع يق امان اثءرع اد شار“ ملا !انرال' ننال هن سانا
 سو "!ماىل اذن: وجسم مساع نا ١ لعتب_يكو نيصتول ا لث تب اسد اعرف ءازوفو* ىور رق لا ايه نبا نع ل ظاط نبط نم

 اع راكد اجلا دم ترد طلبا هم مع ملا لاب داو م | ليس قلك ى را ارا تير ثم لت لا نقر ان موفر ٍ
 طقنال | ىل نس للاطلاع . نمي رطس اوبل نم ان ئلقلا عيس ل زعلر : ساو نا درب لسأيع عربا ند وججلا ثيبد اكدر ل ذو

 ةالصلاث لا ا نطاوم عك 0 ىرمالا عرب ال ل ا ىع هوني نعم فن محلا نع ل لإ نب نق ليت ب ان مدح الد ظ
 م ماع ا هاون “ 05 ف 3 1 كاقاعار ام ادع . نيكو تانرجلد ةدرطاد اصلا لث تم ارئاد ثيببلا تيار اذار دلب نب تس اذار

 ا سيلك ريل لص مم | ل ل نال ار رش ْنءا نع عب ان نعد سابع نبا نع منزل كلا نع ليا |ننا يفر محلا نع هدام اب لمع قسما ظ

 ىبتسا يدرج ادنع نبي الاى تانرعو عمر ؛ مراد افسلاو ثسل | لايق و ةرلصلا حانت ادلع نئاوم عدس ك ريالا تن رن و
 :رايح نيوص صبح ام اهقننلاكلات لان نست ابا ادعو بت اهتالا لنج ليل ىلا نإ ادت لدالإ مرتب مهذع ارضع او
 ربكم ىقاىدرتلا لاند ّن أ رناو ىلا لان مدنم ثيدك ا نيب لاقملا نضل مييدص ل لدن: مقل ن افس نب برعشل لاو ثعركا
 ان 'اهأ ل جس طيلع ع عب ان مو ثرج الم نسر ادرؤل اذان الا نرعادريك (عربك دلو نا مس ..رو للخا بان
 | وا واسال غو ا ىدمل داوايسس الا رازرو اهسالاطنفكم ازاارو نوكيا دش او يشل ابدع: "اغار كل يلى نبا سحيم ١
 م لونان , نت بل ندم تشيلو هلا ار عمار ادب ن افاد لظغ د دانسلا ماقام از حم يخي ابها

 أدهم ىف اهب[ نين ! ىف ضم يالا ىلء ايعاب باي ىف( اع ظن كابالانانند دس: لك لاذ ا ىلغ ل ستى انا |
 55 ا لب إ عنركيفاو ىرتزلا لاف شيم دحل عش نب ملا اب لس ان علا نع لسى ب انس |: عجم نيد ان |

 1 نايلي كو عم وعش عكر ب دالذع كرمال دامو لين بري لاذ ليال نإ ثع 4-0 الان للنت لبث نا
 | نديم ليلا نبا ترادب نضمن يدألا ليان اطتك ا قتيس/لررص بيرق ند حا اًيحشس نع كورا الث ملت
 مكتفي دق عنان لل اومس ثريا ىلع لل ل سبا نب نتا نع لوك ملوح ض نا نم نييشنملا نم التم ىف تندم

 نإ نع مسخ "نصرك | نع كرر فيل اهلا نعالعر نر شو ب نمل ادم 6 كرو ام واوا ع ل ثمل ا للرب حروف

 ظ يت ال لك اه ىف مل مر ىلا نعل الار ابل ليلا نإا نب ضاع لا هدد ىف انياب اا نيب ذر اهكن مدد : ساب
 | ل ااننانالبع نيرررم اذئدصر يسم: فرج اكد اهنال د اان باب نم لع لم ف ري تلا لاق بكير تدارك اووي فب ناين برغل لل"

 | رص ملا ذر علال سون ثرعارم ىزينلا لا ' ثيرحلا نيلشملا ن سارع نب زبن نا مك نع ليان نت كايضماتالا ظ
 محصور ب رص يمن ىلا نبا ليعما نيل ان شده قبر ليلى نب | لوقيل ضع نريحا تعم سمسا نيرا لان'ىلات

 | لان اينس ندد اد مد اد ان يرعل نيدو دامنسالا لمد ارو نق ورمص ليل ىب ا نب اس ال ها

 ميال ملقم ىلا لعل نس صر نم ل "نال ثرص ايلا لاوقالإوزبب تشب ا ةم نر شس اربع د ليل ىإا نإ انام
 طف نا نم قوم الار هرجول! ندر ني "انا لورا نيل لل قاسم فنا ىف فام الأ وبومبا
 ايباد لإ ب ةتلابم نر نال نبا ثيل ني لش فيج تي نرش 000
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 ةلاوكو امنيا لس ىلا ناديك ثم نمل” سفن نقلا نم ىعو د اير عئرلاد ملجم يلسدا لص نه كل ابع نبا نمدبجس نكد اطمن لافريد نا

 حس ثسس هو اما رلبع م !هردد ذاع اصلا د ايرث ىلا للري كيدع لاء اناح ا ىكا نارا ع ررطشإ كيت ل اءكزلادب ارا اق ادب طعنا
 ربو ثع ىلا ناز ىلغ لدي ١ فنا نخ ”لاددملا ع ل مكاقنا نيدو دار أن اشم لك ةنددملا ف كلا العم دب ىل عاشر" نلوم |

 ام /ىد ايطار رجثلا'نيشساعو ىن جالا فاك اهرفل يدر لادرع عخرلاب لوقا ندع د ياهلا رم
 و

 رولا لل
 دلع اف عبرا نحن نيرو
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 لاطعاري' داع هرث نبا نه كراسنالا نو سازلا ناد نم هلم لوركر اناس نهى ديبالذا فورم شئاطر شم للطرح |
 محامي 1 ا البي للاب نيلاده نيريفبب | نه ىدري مث كارم ناثاعاط قنا نيو ند
 0 مرت خب تاما تاغ مدام ين ىليل يلا نببا نع اددر ميلك ىراهفلريف نب نيرلادبص م لسن وني ثارغد عيكر ل لرإ
 | شاف رع ثيدع ه يريد مطل ر طر موثر نكد ادا رولا ج نع ايي ل لافار ربكلا لاب نم كيم لد طق | وار
 منابر لاك ل امدإ #7 نبا نأ كورد لل ىل انا قل لدم اين د امنع الاد لل ايغال لعد ال ل ل (ولرمل ” ل ل رثولا نااار

 !هيافنرلان اد ليال دا نع عيبكو نم لن ادربب اهولره ناديا عيد ىل تل اسمر ىل نرخ ا ىراكتلا نب ثم ليطجسل لط اهلا بامر
 | تابعنا بسحذ ياكثر ىلع ىلايسماكاذل علا ' فران الو يل شل يلى نب ذك اندم املا نرثوه ان ال عرايسلارف عع لإ
 هطاوفم ١ نا لاتطالاهرجو نجل ارا بهعزملا باب ىلعنرلاي وي لف ا يضقولاو معن ايا نواف” وانعم الا لرفل نال نر
 حدب حاد نلاو حبسا | عي املا ط ىف نيل مدام سعيك شرد !ىلع ايوبد وكف ىوكدلل سديم "لير اطفال قري لا حرت ت ايادرلا نم
 تيا كيلا عر اهرفر ديب نثىراسعل الا لبي ىلا نينا رط رف نير ط نم لالا ثمر ىفث تبث نيظفلل الكت لذا م عرار
 | هل دز يرد مطل | ملاذ نيسعلا ىل ىلا نبا يد بيش ىلا بار ذع ليطلب يار نيله ف رولا ىف ازكو نام

 | امني ل نع تكاانطدا يار اوشلا ن انو اوال نكمل ناررعشال ريفم لا ىربزل اخير نا شسرولا بسر ثا لمص لاد تل كارشم |

 ّْ هواك د سييرعلا نص تك و“ مالا لرنلرمما امان ةليبم نراك ىأ املا لرطلا لو هرم نال اارصان ا راازكو مباع اهلل لا

 | م ارعلا عل ادب ىف لاقي ىلع ةرازااصفنامبلك داما ننام قزخل اوبن امن ليحل لريال درا تدري يالا رك درشلررح او برا ى
 || دهدحلا فت لعام تفل برصوم ممل تار اذا ألو فلالا نارع اذ اشم مال اب طر صلا يرعن ىو ناسا ل اسم ا او اطيب |
 | را اىرتالابييطلا ىلإ مآ اسف تاكا كرت د مل احلا اريشفلا نلاو تا زف نبل مل اور امون امم كلو" ك ااكرثألا هر نم
 ترجم ءاسالا لخ ملل اد فلاالا لو رف' نر اهلاد نك تلي اد نت كا اقلو لات منك اكو ثور لا كدع در لل | تن الولع رسل ا لص
 ١ كالا عدد ثرصلا نارتو نوملاورغملا لأ لب تيا ىف ال للك يعلو مس اهنا نراه ى ار د ص اضالكو هراغدد امل امن برلا ىف اهيل |
 ظ سيدا مطاط لك اسم ازيك معلا تراثا ا رقفل ادا انا ن اك اادمرن فرض هيو امام ادن فرض مر ئادص لثعا تيدا تيب رار

 || ديولاتاار .نعجسلا م رخ ىف حلا شد اك الودي ر صح ا نا لع اطال ووجد نمسا اور للريطم زان انر غيظ إلا ريالا علرتال ثردجل ا
 ظ اهلفم يشار اربرما عيشاوملا م رج ىفالا ةركر م ا نسلط ح و ىلع كديالا خرب الريدارملا الصرع ىف لاق تلكم ال أمري نيديعلا تارك |

 ١ ماذا دسملا تارك الد ذم نر لادنع الو عرار لادن هيدي عئريالقد البل ارم اس لن راسم للف كب وتس اهرلا تتر كديإلا نال |
 || الا نا يتلا | نيم ثم يف منسم لا فلا لاف ع اسم منو لصرلا هريتىلا نط ارملا هدر يع ىف حلا قس ل اضامنوم مهل تلت ؤ

 || نان تاردصلارت اس تارك لهو علا لث ىنبئوح او تونقلاو نريهلا تيار نع نيديلا عئري علا دع نامل تواصل مدد أ
 | رن زك عد ميلك تاربرسات اعجب ىلا اشمويوملا تالصلا ين امن ملامح زامل ةرثكلا وصلا ري عم |

 د ع انلكو عاب د رمال ةرغ اتي طا ثداحاب خراخلا عئررلاارب تسيل حا طل عمم عئرلاءءفل ىلع اد الصا لو دردال تبادل لرصح خل مدع
 , ذع تباشر اذ رار سابع نبا نا ندوب لب نم غم ىلةركذ مطار الا ددتد نكن اسل اد مال ١للات ا لقلوب ل
 | ىوارلا لل ناب رابح د لالرتسمالا ىل انزع مكدع انه سرول ان دنيؤشكا لص قى رص كل رضا مدر الكل ل اذ | ىداللاد علا

 أ صا عركال خيراتنا لحل مرالمت ضلي لئن اد تنص فلا ىف لاق عر كالد تدعم ب بأدب راسنا فرعي مزتبادرلا ىلع ا دقن اك
 زمن الا ل غجسا مرعو ضعازعالا هرج ورعاك بيع وترد زعل مميز ل مل اسي لد لالالا ل نب ىعلا نمز ل ناك لال و
 لن رعت مع خرا ف اعرف مدع ف اضلار راو ا هاور ىلا للاب نبا ثسرعاماد بالا بصل نا الم ىف البز اططمع بلل اثرما

 أ رع قطب اردا لاو رظن ب جبس ماعلا لاب بيس تلا نم كس قد راطدالا ليل اهل كرول اسيل ار يحاول قى الع ادقاد لع |رمفك عسل ظ هلل

 2 سس ووو بس مور تس سس سس سس

 | معا مريفو ىلعلاو ىفالردلا دريل ١ نب نيسأنلعزطعنضو لاجبب امال كرل تالا نم تاعوضوملاىدري ناجح كب لاقذرطل
 | َقفيسلادنمر للاباب لدرادوبالغداطد يدي تر ةراصلا ل لضواذا موري دا سرس الور ناكل اق رمال تيمصريذ قد
 زم تاكو ىررسلا هدرد ادري الف اصالار شرعا نأ رع ارفلاا لهي ىف رسم امشساملب اسارشسلا ةولصلا عدتسلاا ذا ن اك
 أردد لوسر ةوديعرمبشموف لوقو عئرو نعم لكك ةردصلا خخ يي عري ناكل مج دكر الطب ال كدر أ منن زلتالا ىف دع تردوت ةرابعلا نم ةعطنر دبر اك شسمالا نمالقعاط وما يللا لد ريب نم الشر احالا ىلابم ىف لام الردع نأ
 سلا 'و:١ :مزئولل اا د اسروث السل وصخ ىلا خراولا لديكم( ىلا لوفر حل انام الاه ادع مذ لإ نه ل لاو يبدي | عفر نإبب نيرعم لت رتس/ناث نع ؟ةيفريملا لاب ماو بزلا لئرخب ليتتسم ادرك نا ادب الا ل دن 117 ( قدرا لورا اهدا ف تل باد سلا جارد وادا م نظف ءان راسم ل أفي ا حابب فوت الكل يزد ةرلصلا ف ترد نوران كالا عندو ناديا فريك ادد اري أ وري :ازألاو ارنالا قدر يشملا لاف المخ الا لام ثييح حابملا نالخالا نم فل: ل بع ماد بالاذب نيريردالا كاف د أ تشم ينو تنكس از نط: كلو نلا ثيح نمالدداشسمالا ثيع نمي ولدال الاب اريد راي 000 امش امل لوا يالا و هر مسار راد اد رار اريد عربا نا اكمل نر الازم نب نمبر لادم نع ىدر د مسير ١ لس
 لا نيك نب نمج لومي سلا لصر سل الوسد ن اكتم لحي رتل نول و هكر دب ض ريلي ىل اكن أ ىرلرلا نالاو ونرم ناديلا ئر ل ةريرم ى ا ثيرص د دادلا للا ارميلو ل ادد اال 1 يو 0 0 طشرارل) لع اارثيلو مث اءاررو (؟راكرا بارلإ كك 1 ل | رص ايه اري

 ١١ ظ م
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 ظ ظ يول مي
 تيفي تنال اسبر طفان رن يي بام هج د ب مب داس اب

 لبر ال عراتستالا ماد رلا ل عئرلا لك يمت ل |شلاءلغ الر ثان اددد بد ساتتملالا ىفعلر ا لص ىلإ سانا نيبصفن بيث كبد
 لأ ىو اهلين اكل لاقت عيرلا نمنع ىدر اءاءاو كيسدحلا بسم ام يفيمل ياني ا ىلع بول قد رخآ اريشس ثالسا لد ازل ال ا دهر
 ظ نس الابر بستن وكتكربفيمأ ذم نيم شل يف نم كرر ايف لبعمأ ن رطبا مر ن اس نب حراص : لل ابع نبل بجما ثمر نمر
 ىف لييلشتا ىف ا لافر لط ىف قظئر|يلا له انام ريم واد ىلو ٌيادم نان ةربرإللإا كيمدص ماد ثيسرملا عيلائاع ١و ايا غيل مل مبعث
 ضفع ل كو عنرلا ين ممرض كانو ؤطنراولا له ارقن او رم ةيره ىلا نم لئن يور نط نم ل علا ىف ها مرام اد عز اوت ( الخرلا
 نم يرغول نئرلارببع نع ند اسببكن ب اس نم شما يع نر مما نع اطل اريج اي نب | مر اد دوا دولا ناو ررغ 1ث سرع ئيرختلا ىف ل اهو
 ْ ىر اولغكلل نص 7-5 ر نو 00 ا ا اعلا ع ١

 | كربزلا نم جرج نإ كك اربع نم بال نبيكم دو وول | مرعا د ما نيم شل ارز نع شم رع نيل بجسا باور نعال ب كيل اند ||
 | ذر هكا لاصر ريلكء الد (الا ل نشل لانو لمن نيل نم ماو رو ارد درك اهبررم قر يرس ىلا نع ثيراولا 9
 تكسب نمر د عخ الا ىلا نب باص دب ان: او ظل قطنرارلا ورلد كرج نبا نم يلزم كلا نين نع نم اب يلع بول 1 نب يكب |
 تيرتوبلا نمو اوررث لنا ئرلادبع فل ارش و قطر اولا لاق" ى اننا مماصولاو لدالا قطثر ارز | ىوض نك اضناللط ىف نع ىلا نبا و اور
 'ن جلا ثرالا نر ىلا نر طخالا ىل نب ع اصوارر ثمر نى ا تلأس ملاعإٍانبا للاور عجيل بد عيرل|نورريركتل ااظا
 || ناك اطخ امن ىلإ ل اقن مجلسا لص ا لوس ةردصليبشسلا ىلا ل انو نينعلرلا نم لب اذار جاز اءيدي عرين اهل ةيريرلا
 «راسم ىلا نصور نروح نيف ىدخ ىلا نإ ١ نعى فش ناو نص ديرك لطعلا ىف, قطئر املا رزعزتا نار طرلد قب /كادبيلا عياده لم طفي
 ىلئولف نيو عباس مل طك ارا لاقل يبيع سن قصد ا لوس ترلص يعتس( ان لفي عير ضصطنتل ك ىف هيدي عاب نلاكنا ةرير ملا نغ
 || ثيح نثم ذه لتقل قرا فلان ضح'لغا اننا قطز ارلا نا ملغ او قم عيجشلا مر نيريلا عير هين سبر ملت الفل يدري رزع د كلذ

 ظ 71 اساور فو | كلذ رع عئربال و بوضر نسرعسلا نءريدي عر بال د ظفل لعاازل ر روجلل نار عئرر صن لك ماودرعلاو دات ||
 ظ راج ذع لذ لد ىتاريخ اطريما م ازرج اب عم نكد ءازيريع ةرادر نمول و سكن هروبد م روج عيرلا لاسم نا 1كم ف اناا

 أ امال وركس سل يشب انذاك كي قار مكارا ل. لقفل كهيطع ريدا لصرطم ١ لوس الغ نرخ لاق بكن مالم ىف لسع ور قرنا
 فيلا لوسر إي زلقناهبر دنع دلل ؛ نصت رفصتاالا لاقن انيلع ترخ ملاذ يئزع مكارا ىلام لاقفاملع امر انيبغ نرخ مدان | ظ16 0 , تحمل و 55 ع طب اع قف# قع رس ع د لم
 أ بطضن رقما ىداستو ريما ناكساب سم وت بأ فصلا ىف نرصازتيد لدالا ف وفلان ري لاذ اهيردنع عارلم ا صن

 | ٍلالرتتسس الا ىلع صك اد ريكو محاد اصلا و دارا نادر ثمر و نب مس نر ىو ىوملا ل اذ اهلجراو ام, از ابكر ظ

 عي و ثيردهبم عن ني بخ حاهتتا ماو ىراكبا لاذ هرهل ءاح نع هرلقو يارا بصل نم !ذكم ىف ى يزل ااطخاكل ا نع قل اكراكلا
 أ[ اوك مكريا ىعنار مرا ىلا لاذ ةرلصلا م اثري اوخخار نك ةرحنيرب اس نم :نئرط نب متنانع حمار نب ببيسسم ا نع شسممالا نم
 | رن انف ىريالا ع ر نع ملجيلعرما لصون ىبب ضعل يزعج لسن اك /ًيقلا فال ىيشسلا ىف ادم ناك ارا ثدحلا ةرلصلا ىل
 خل اهيلاو ةرركتلا لوا ىف ىديالا كر ناكل يلا بيج ارك ناكولد ميف ف الر وسم ندر ههارإ علا نع يؤ نه از جتكمر و
 لافذلا لا ثيرحل املس مو نئف ىلثهري عيل ن ا ريفر عس رص تيسر عين ندد امذرر نس ملئ ال ريع اربسسديملاا ةنردص تام |

 فيهو لعن هنن ا وره) نع ناغلا جبن ذلار دهان لصد زور شما لات ل ملا مثير سدا لصد ا لود ىفع لوقت درمار زلت
 نا اكثر از ن اباكر ائبلا ضرع | نع بيجو وقل قراقنلا لكرنع باسم ادب ربك, لب نم شرم ىف لاق ديلا عار زج ام عاما
 | نال ن اوع اهم ارب افنا كاب ثيدح ميلعرشسا لص دلا فلع اهيلصاذ انك وقبل ةرم رباب تعمل ام يطبقل ارسم ادبي نال ديما | ى
 ارب لس اور عار لاع دابا ارم عيبمل رن لوقو ير يو زل ةرعلا ناب ةرراصلا ىف كسار لانا يلسعلالاع ميدي عري ىذلا

 ثري اائؤن ل ءاجاررغالاب اهرعإضلا) ن ايمرص اهنا لوفي نا لئاقن 1ذكو تالا بصن ف لاق اونوتشؤلا قئردلا لايج ملال باوملا |
 لس لمت انا اناكم ريا كار لارا لا لاقت ةولصلا ل ميد اوه ار سم يل |. ار ملول سم ا لص لوسي اريل لضر لدالا |

 عرارا كل اصويبد ةرلصلا ان بري عيري نبل لاقل امم ةلتلا ل ل لاين يلستل ! لاو مدري عقر ياك ذل اد ةرلصلا ار نكسا
 ظئاكا لاثدرهكرعل ككر' نبأ هرباشا مخ أتت قرخألااكدرو هرب اش ان تنر ىلازب اكدر اكدارا اد رس اظلا ر جارت كلذ روك اد

 ديلا. يالا لبكف يل ايف ن وكلام ادت دصلا يبا عرار األ والا تسرع اليست نع ةر ف | ىلع تازبلا نحل
 ديلا عقر امس ثردعر (ًوساب مراسلا نأ اوجرك ارنا نرلسل رمال او ريالا عر لارلو لد سيال ىل اثنا ثيرمكا ىف ل( ارعب اهب ةراشالا د ظ

 ل تردْسال رسل يد ار ٌةدصلا نري ارعزتركىزلا [لسلا لاك بفم ةراشالا» / اهالاراك ا ثسرصد ٌءلصلا ضاريرشم ن وكل ابر مالا
 ن اديب الد رك ١ ن اهلج اهنا عم ليل ال خلى اجدع لبر ف انايب ابدع لجن رطل اهطم ل والا ثدي تيد انزغ اياد
 ثياب درج ما شم ونس كل ما نب كل دى وتلا ناالم نسل اب ”لابل) عر اولا جب ادءايمشمالا عاب ىف اك زر اوبب ىيونل ان ادع او ىدّرم
 ةاقلا تناك قت ركام ا ثم يصر الل تمدقمس اررر لع مانا نبا بادر وبد كر لادن الا ةراصلا ىف ديلا عر مد تالا عار

 ادن د ورسلو دبا ىل يطل ون رك منعفر لص نيص ارتسم نا يارملا نزف قطز فاول | نمر لياه امل نيش ا يلب ىلف كبارا لم صشانلا ق ىر امنا ل انا لشورتا فكر تن ا اظذاحلا ني بجلار اصف عا مسكؤنا نيا ّنادرب الار ملكل نا مكر يلقن ل نري بطلاب ظ
 | دارتعنرا تلقعا تلعنر اما كرع الا مسرب | ىف سيلان ا عم رينسملاب نوعقري فيك سد اي نوعفرل مفرق لايام“ ىفعطلا ىلع ئرار ىلرق ثيم |
 |لتشيحايلاررجملا نوع لزم عطرم ارب ىرلقلا ناسك اطادد مب ناجترالو لضخ ون يظن ا دزه الا لنا ىلا و زنسمخ
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 .ملباوب لفن ملط ناش ار هزم فرلار ع كلامه كربلا عثر لال ل اذ باج ثمر سل ةرخال نم لعب عارم طر يل
 قسما اكو اوطلاك هيف لاقذلد ل انما هج لاف يكب قط زلانرلالابج/اءالا انيق لك يلا تلق اق ملت نسور ا ضررا
 نه باسل اهب /,ماظناو تايب د اسم طحلا ىف نازي ل نم لع تال ثاصنالا لبا نيرسبكش ردح الشم بهل امنا منن ب جحا ال الاذماو
 || مرت نااالوا تلئ ص ارعإ و ثم او ةرمس نب ارب اهوعورص ار ىوزرلا هرخآل اباد صإم فل رما و ثيدعاهد ع ضددعا و ثسر عام ل

 قبزلا نار ادقد غل فكر طالارععلا ربا نعجز ل ثسرحلاب ةرخمب سنو ادم :نيطحلا نم نيكل ناب زفت نم لعورازب
 و معا ”فينع لإ لوف قذل د بز تلا نم الكم ىف غش رحم حاولا نب عبك» ن اب نرش مبل سماد تاصفلاا ىلا نييك ير
 | اما نويثكبلاثماد نيحم ني بيسر ىفكدلا لاسرو م رضي ىلا متو بيس يتلا نم اميكم جادو فص ثم ني نب ب
 ولام قلاش ا ناد ادب ناانث ثيم ىح اي سبلث ىر اهلا حرر اش قبشل اريل ا ثمالعلاو ىداو طن اى | ىف نعال نيريل ارا ام نا
 ءارا دا انك زلا نيمار كردي ل از قداح مالا مالكا يسأل ب/ نع الا لدا” الك اشد كم دلاد مثلا لق ثم هورس و

 || <مئادت ر نسزلاامجىلا لب ئزتا نم تدب مل عرايز عسر الحلا تال او فشل اد ثسركل لع ل دارت ل ان رسل مترا مف روس |
 نئهءايعلا نالت ىف فيش اصننلا ننصو لعل مرقد نير ثكملا طظافف نم ن اكو ناسللا نم !كشص ىف اننا الاد املا نوفل اولا
 | مالنام امقن اتبخ قلن اسمو ب نيريعسولا ل انءزرم 1غ د كلور دراثالا لكسر نآرقنا ماكاو رانا ىف اعمو طورشلا
 فيفصتلاب لريهل العلا ن الما ام اع نددبل ا عن دقن | ليلع قل ن اهيصصلا بنى ىسادم الا مسمن نب فس امد لس فلكي
 كدر |بقفلا بمب ازن عضال تاراشم عم مهو م ايخاو نول ريسسل سانا لع نمو اهلا نناكم حلا بانك فربلامبع نب لاق
  هداهتادرعمر احا ف هرثماحلا نسي وعي هرك تمم ارماوفلا نم 1كم لد ع1 مرفنايزع بتكلا نيل و الع نان جوا ناكر كم
 اسما ناك اعمسلا ب انلا د معار عم حفلا ةس اير يلا تيما لم هدعل نلؤمل اميقف انيبتدقن ناكل اند تدع ١ طاغح ف

 سن هر مولصت نان لا ىف ومس ه دحلرل طنا كمل نذ امن اء ريرعو | ملاو ريض تع قل ررقل ١ ليلك اوم ع رس كلك م الباع - ا
 عضارم لش يحن اش الا نط نعبد تاصنالا كلاس فيشاصت ىف كلس الر يئزظعنلا قام بنل عل اط ند ناردالا نوط ىف
 ظ لرىساو عرفا ماءاو ثري ار ددجخو مدر الا ىلاعم رشي انكشلاط نيالا مانا نكل اقرةغينص ىلارم ما لور بكن م

 | حارو ننرحملا نع هزيغر ىف ارطلا جشومو هريخد بس دبتلا نيل اجلا ب تلو ةمرقمو اكرايلا جب حل اط نال قبال اهل نيب باك

 قافازءرم الكبد سل ا ءوسو مهلا ةلف نمي مالا ار ىلا بصعسلا , نحن هريغ درا نب ااظفاحل افي اص هريطو صنم
 | نادي فيكبانما نم هقلا ني وة او ةراظنلا نم مزح نيد حاولا ننىووثلاد قيما دق” رادل رطل دانحلا»
 طق ىلار مب[ مل اوهصعل مبكا نهر ادب ف ثدحا مال < يدع | ل دقن لو عتب اولا عرابلا ميببصعلا ف مد ل ندرس دن نع

 | اوال امئرابم مع دول ٠قد ثيرحب نس اضافلا فال اراب ديل نول ايزي دن القت نايدعابت !لاقال يا
 عار ذك ا ادهم يشب تح ناريمان نم رهط رقاد لواط تكسرلو بالا دلوقانئ اا داكد اجي عنا
 أ| اثرا ممالع املي ا ناكو حلا[ اماو بدالاو:فصنلا لبا ةوبطلو جلل ار و ربجملا نوع بح اص مع الل انسسح ن اكل ب است ن
 ضن نم عمر ثوب لإ سمس ملا عيل ١ فرج نب اع اهل ! ورك وةيخملا ىف قتويبسمل ملا باكا عرس لل (لظئاص فل عشلاو تيرعلا

 | و ررئازفلا نم الغم ىلا كصطارج نبى اع دنتسم ب زاعاو لاذ نال نارلا نجلا قارعلا نيدلا نين غن اك انخويش |
 أ بادجضوتد جل ووحلا لب نعد ص ف كا شم يشر ئيسل ون نمب اج ادق داش اند ادب ادا لعد صفو هلع ىلع ةريبك داب

 || نم طج) سملو ىب لل رلقم نال ورصم لا نوع بحاص لاو ام يش الد ل زفب كلذ ةررارلا ثيرعلا قط ل يصمت ىعل لاق اهلا ||
 ليصل ارنورصار ىدزرلا نايالا ريلعر دقي ملد هدر لكل مارلاب ىف ايلي لال دش الا. نا بيحتت مل نم طحرل ناكر ل ةرلا#

 || نار رم اا ل ائاكر انا ىأر اد دن اي درم ة دعو ىث ىرارلا ةرح ول ل ددنيسل م لحل لب )نع ادصا نان ىلا لى |
 ًاكرللا عن ر ناكل ميلا بس ذاك ن اكولخ كر اخجل لوقت اءاد تفس صىل ٠١ (ثيل نسى ردسي نول سا د كسدح اففلا ليد
 ارب نم ترش كر مولع سدا لص دع تلمع ملول درعا امتوم ميسي سا لسع تبعت تير تجل ا دنع كيلا نفر ن اند رار
 سقما نه يس نهال لرافلا عم سايت ىراججلا سايقنر از الخ ا دال تش لب هادو تش م ىزلا ناديلا عناد قس كا
 ءانب لب نرافلاعب اًيلاانبتها هركتا ثسولابا الا نان تيفحتارنعريف لت نيل | ل نير يلا عش راماو ( مف انيلع سيمو
 لكلا شرهم لا لاو خ1ث ردع لم قد هركد سنرد ا ىل كر اهيل ا دنع اع زيرم عيل ثيم رف هر نلحتت ا ىنعصوتو لل ات فلاحا |

 | نئيرقعل يره س ماعلا ىف نعطناحل اسد ادبعولا ارا اعلا تايفالكل | ىف فعلا صرخ ا بارلا بصن نم الاطو ىف قل لا طضاولا
 او انكم يلع ريدا لص ا لوسر نارسيزلا ند ابع نع يكىل | نير هم نع ث ازع نب صنعت نع عبر لا نب نسحأ ١ نع كا نير
 تبر متماق ىو ا لسمو با مارب رايد مالا لسا لانادع ا غرز قح سمو اهجشر ملام ةولصلا لوا ديدي عت د ةرلصلا
 توبا عي رطل ضن ناكل نم معسو#و ىزجتلا ىلا ك نما ندد ىكك ارح ال تتك اكئ جيلا نيد د اسس ال | ل بارصل دان
 بتاكل نمارس نارا بصن نا ىفاريو رذسسلا تسر ىلادهرا نس طشلا» لاقو تاردلا ىظذاح ا يلعرم لادم رتل ل
 | مالاعرلا بكن مامي منا ىدنع وفك ا ريس وك ه دجور ابحر نسلاراصن "نقد مر يكمل نار نا ا يكمل اري بتلك ان |
 ظ ها كذبا خرز رشاد موش نشكل بتك محل ف عقاد ىذللا اوم ايو تلقي ر تزعل لين م اللص ى لاند |
 6-0 فشل لاسر ىدشسلا مرح نس لام ثاالا مين ثدحبلا ىلغضعا موب ا لرب نم ص ل سلا
 | هدم نالرللا ناب نع ب اعاد لس شرى اث ىلإ ىص/ر يل ىل انءرعبءرلا نيرايع ناب زلا هر انس لح دل قنا نبا

 مس تسل دابر سلا
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 ؤ يصار ككادنم لوبغ ككذك و ل ناوصلار ['و ثم داصاب ثري انا "الملا نور فلا ليس م اصور عير لوبقم يف ادلع

و دانسم الر طعشلا تالا قطا مادقر لينا نم سم ىف ثمدوملا خيش دع ابلغ ضارعالاهموالع ايفل ارومتر لطم |
 || لطاع

 ”مخازئربكسكيلارلا نع ةادرلا ىلا ؟ايططر ىدإملا ن اهلسٍن ب عجرلا هجن نم سيتا ل اكمال ادي ثسري نب, برقع ند

 | نمن مول تاهصلاو ءاسالا بنك قئبينلل: ار قلا بانك اكلم لكلا .ثعرسكا اسلنم نمتاؤصلااورايمإلا ب انكر[ مما نيالا ملا

 لام يرمي ىاكم كلا سايعلا لاذع ىرر ندرص نوما تش ةقلومو بزل نع "8م فالك اغ اصلا ىار ل اغصلا دب كا

 هرب نا ادت مذنب كا لعرلاوب ن ان ينط ١ لان !هقم سزتلا فصال ةركدتلا مالا سايحلاولاو راب لا تسل
 | بباوملا رشد ( ماريو مالا سابعلا ىل اور اؤرعل ارنب ليما و ىوغبلا مهنا ىل اع اناغكلا ت اوثلا ندر ريما نم لغة راهلا

 / ال مد ايم قب ب.٠ ننسور ثلا فطر ناشر نين اهنا ىلا مهل طم نرفعح نير يؤذن ارسم بحاص ار الم
 لامر ن*ثايط نبض مدر يعنم حلاص لصر و ىلا كم ىف نسما لاجر نم عيرلا نب نسمح ) تس ثلا لا ثف نع العا

 قريتنا لاعر سرس للا نمد ايعو زم تال قال يلمس لبكملا نمره نع ىور نمو ثسريل كنك نلوم |. قل ثم دلل ”نتلا

 و ناعم ولا ىف[ رص جراشلا نم ىلإ طقتسنر تو يكى ا نمر يو ( نم لصفلا ىف اكد عإ سلا قدصارزفل | يظل در ارك قل ىلا

 وو عن لافت ليم نم درادإ ١ تلأس رجالا لاقو تقف م ىف لان فيلم رب بزيتلا فر يلكر رشم | ناشد ا ئيشس سارا شاذ

 ميابامشا ناالا كت بس ميد يما دن ليلك لافد تاقثلا لن ايح نا هرك قت سينا منو ترق هولا لاو با نم دراوولا لمسم

 سب نيه ادب نيد بت ف دب تلق لا عيل يدعم اوزلا عب نو مشير للا هرع ارو ينص لسير نراك
 | مل تناهو سثبم نرد ادبع نادت عمرشلالا شرع يك ) نيدحنع ةرصولا ان اكي نيبال لامر الا هذ بم زتنلا نع

 ساس | لوسي نا ل اهاهنم عير لع: لص نم عيرفف نا ليو عد رد د يثار الحر ى ا دور سزلا نيررسادبع تيآر لان[ صا ديصأ

 لاباس امص تيا لارا ذا ماظل اف تاق امرر ملا ل انا رطل اهارر ترص نم غرف يحرر. عف رب نكمل لبسي

 عوفر اطل ةرعلا نآلر امل | خل وم وروملا ناك اد ماهدداما فلا لثل تدر بلا نيد ادبع نيد امعرش | نحو نربط ند | نع

  اهلرزيا نا تلئاماد اضئارطالا عئرلا قسد ايلخلا كبل لا عولاارب غفل ناهي ورييَقُأ بحول اعدل لد عرب نكمدارا ناكر

 كاد بجد ندرك ىلا نجي هاي ضر هلو الصم ناد ديزاان دبل د ضرب ال هرسنادع ءادعإرصا ناو عرب ن اكرسز لان لا دبع نا لفأ

 بحت اكل( دهيلعر سلا لبا نل حاتم الا عل الصا كيل وم وزنلالغقلا نر اعدل عخرلا كسار او امض فيوم ناك

 لوما نفخ ب نيالا لسنا مكن كملد املك در يكول يدهم ن ير هسا نعد نسا ندب تاع دلو لو عل رلا فمن لع قا |

 نير عل وهول اسيا اعل انه ند او ارعن وكيد ارك ايبالا قابس وارملا نإ لع ةيلد نمالا نئامسس نكي ىف رف اهي , يسجل

 نسم“ طقس مم والص اور طفل نكي م ءااضنا لوورصتت الد الامن ادن دم عروفرلا نايس” ايلا ناو ابغ نحر يكمل |

 دج. هيرو لبا د سسكيع نيد اربع ور نارها دبع نعرع تك سزلا نينا ريغ نخل فشلا عزنتف ناار نع تسيب |
 عنر ناك اه رسبزلا نبا نا قواعمتسم نمو الص اروقسم نبا نع تاب مل مهلا ىني ىلع عدرا جا نع صل مل نم ب ىف وعم

 _ةراخالازكو [مراخ فا ةولصلا نع ورم ا ةرابع فرد كس حولا شح نع كي هدم ل ارترو رار ل ثاكورب ركن

 هم اضلا مو صالا ىلا خردف حر اهلا فك لاب كرت لكاشما لارا ىلا خد ثلا نم اضل اانا اىراولا ردورطآىف ازور يضاشن

 كب نارال برا فرو نبا[ مداعبتسم للص لاز :رالا نع اذ لارج تلطع اذ الا تورت لل تلاع كور يح توما
 يفد كتم بناه صضق قيرنلا ننسينر_وفلاوف تقلا ببرج عبط نيت ودب الط ادعام نع الار غشا
 ير دسد» توم نال [ رلعل هلع رمد | (ىسد م عبس دالطابرعا نمت رنعلا تيشيف قصب ءار نارتزغألا نايل | لع قثلا

 دال 11“ تورش اورسلا مسير كل سم ب طم اد بسد كرخإ مم ددبإلا عار تحرتتسم هوب تسر ارث ان منو مدع

 فد ن ورقي اك دول و لأم | نيم ال لب ايتن ادادثو ل اهلرّس الرق نا هاب, لل صار عرابملا ثارزتخ الا نمو ركود هرعل

 0 ربا رركرلا دور ازد عمل ن مانيلا ةرلصلا ىف اني ني م نارجلا ل هركو الا 0. نم ةرلصلاو مايقلا هند |

 وبعلاناكو عض مر ن كن ا مالي تقلا ن ان جالصلا لخأر ميلك ثرا لشؤدلا ىلغ جدلا ضر ىف د [كل اور از

 كلو نس ارمعوالو )رز ايبب الا ناب الا هبل | دنت ال اف لدا ع داشلا نم ايش ميرور ىتسر ايلجح ول | ىف تون (تلارذو

 | ٠ القت الصلع زولا ل موف ىلع عاشلارعضو ةرمولد تيقن نمرب نكمل: تسر و هك ناو او زترلا قدس وع
 ترس ال كلو نع لو الا مايعلا ل اروغوا ن انيس ناكل ادغعالا ف جن اثلادلعو ئدلا عر ر رت 8 رع ىلغ حار

ليك ابد مي لاك أ ندعو ءاعدلاكم دنع عئرلا ن الاذن بن مايقلا» عدلا دعت ظ
 اهل و عيصرم ىو لد الل لاي ارب ترنفن ا نا 

ازفلل كدذلا مايل اد ءافرلا ما مايقلا كب | < | برهاملا ترضلا ”زيح إو (م نسا هنا ورك
 يةاب انها مص غامق ء

 د تمد ١ الكل وغلا نم ررّضم كيف ناكر و ماايقلا نم مح موقلل مدع القت تون م يفلان ءابعزل
 كر اك ةرماررك خديد تامل رمل نوحي ال نإ كلب ايناكذلا و نانيّتسما عضوم نا عر تال نم

لرفادعب عئرلان اكأزار دهر جيجل | ىف اي ل اه'اد ءاضرلا رويصن ةرعأر ةرم ن ركن عسل رئئرل ْ
 ظ نم( يفلان اندسمل عرو

 ١ كيقفل“ هةر . قزق مهعرين65 : و و

و هريل لعذر عرار | لم ارارع كتل دال كو روجسلل ميلا و يسد
 ظ .. #0 تدوزش اعدصرم ايي لاي و نوح | ىلعب_ل ان ك

ىف ناو ايلا اذكر اي ثيل نركز سف وازن كير
ع كيرلا قر اخ للا يد عي ةعوشملا لج للا حل اسر 

 : لاس نوز

 ظ 1 ظ هةدتح /ِ
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 "وفات ادرلا ريما ريداد تان اصر ىطربسلا لاو“ ف نصم ىل اهيل | ييشسم ل١ نال اهدلاف نديم عل ر تي داعا ١

 نبا در نيا ورغد دانت هاج امير انما لو لوق دان ةرك رباه كيري نلعذ ابعاد عئرلا مده ثيمداما ناديا عل رمي
 ربما ب ابا لو يهد عطرلا موو للا باع ف ثسراسازل نفاع نما فرم مانو ردا ةريرسب الإ و لسبع لب وو يسم
 ربلا ع ر نا ايلق ايو تدزو اى نوبل | حط رى لوما اب عرف اف : ار ناسحو اص ايتماور ديالاب صن اهلانضنا لمار

 الصم دو ال نبتعل_/ارعل هايقلاو ا حئرلاو نشريسلا لو زم خرلارو م | ل 'ادلأبع مرمر ام رسنم راض زم عشر ار عمار لانو

 مصرع ةرشن عم لماع ر شيب داعادرلا بانك نميشس لا نياودولمارنل د هريطر رم نبا ثيدص ل ليتم ترك اىذلا بيا
 ىثةلام'الا هو رو ال ةزيسشسم ىف | نمارنع نمد خخرلاد عورلا نع احب ارداانن انن ع الا نا اكو لد تاايث الك ١ امم ل هس ىل ١ («الادر لغز
 | دمه نب اوووعسم نيد فور عك م ييطضر شف ١ لص ريدا لرسم مواد نيرا" ؟ا زك اىبما ىو لع قيل صر ساظم اهلورلا ب
 ' نبا ثررم ل كله تقلا كزلا بيتر لاتييعارازاد هركد فر يطب زم الاب لصفم موت يف (اكل اواسط رصيد صر مر
 حنرلا كرئاع د هئور اثرت رمد اوف مو هيد طولا نادر ف كالا همم كل لد عرلرادنم حيرل ركب ملا بن عند نإ
 | الع تنالباذك اورو وحسم نبار لغم كلو“ ىف دم عيرلاو عوكرلا دنع نيديلا عي ر سطل لان ملفي تايئالم | ىف كاس ر
 ظ انكروعر خول | لاحم نر“ مسخ يل ىو اىلعل برت | وسم نيرا لعل لو ىل اعل ريب ارز علا و ارب وتر مدا يدم ليلا عل دناإنو

 م5 راصحلا ن* ىبشسيأ سري عير د اديع ناكل الب طربا نع ندمت نع صرت ار اذن لاذ سسيبب بام | ادع لاثث ناد ىلا
 0 نالارعرت ار تلاع | بج لسرم هد(. رسم ىلإ ١ نيو كو وأنما م اور ناس ار اثم انس نأ ىرمسلا للامادسا حافلا يل
 !ترلا ل لبسك ةلصنا جف || ميد عب بنان اانفخ ع م ارا نط نمبصت نى روتلا ارعس نع السم ل | ىو الم طرا

 مث نراك الاسم تر يللا ىل تال ع يطرد ارم ادقادحل ال ارم لسير ف نلاوكو وحسم ثنا كرري ل ماو ث انربلك شار رورعاد د اذنلاو
 أ تكت لقال لاقت دنس اوى غعا ذو نسما ارل للان دق درس ادبض نع باول ازين ارث مدن دنع ترهل الا لسير مل سلادبم نعل سي از
 ظ اناث ةدزرمنب ملا كلر انعم لا رثتادبع نع نا زل ”ىتلئاز ادرس ادع نأ "ع است لل ل ارث سارع لاي

 || حرز نم حا »دنع يجر لدا دبع نع وسر 1+ نرخ اقر طجتولا ل اناا لشكل نع زن نصرعج ولا كش بسد دارج يرش
 | زول لك نحر درعا جر نمت هرذع سيرد الإ لس ملل اص نسر ) ىرذل ارز باك كك سابع نع يرعل لعب نع رك

 | قرصا محا تولصرت اس ىف فن م ادبع ن اكد لذ كو دوس الا |ترلادبع ثيرع ىف الصنم ه اين ررزفن كلذ ثم درسنا رع نع أ
 / اهين اكن اد تا.ءرلاو طين لس مروعسم نبا نع مج ابان ناو ردحل منسم نم ثايدلا ىف كلم ىل ئطترارلا لاق رول م الا
 مريع د عزي ع نترادبعو ووسالار صلع اوخا نع فك زادت هاّينفلو مي اربورشد ارحب سماذلا عارم ىتكأ مبارباث لاسبا
 | ليعلصاو لر ند حملا وذ او نع هن اع نم تع اج مووت وعسم ني يد اربع لاذ مت لف ا ل اقلا ومد رس ادبع باععا /ارل نم
 كا ىل اشار: ىف هكدا عدرا شيد ل مخنث دحابملا ل اب و نسكب نيدعملا نم اذألم ف ىويلا قنا ذك/ر موا كك يمس
 أ رانك ناكل ١ لاق نو روجل كل حيو ل ان ةولصلا اتسم أ الا مندا نعثر ال لعب امص ارش اربع ب اس١ ناكل ام
 | نا قانع حمس نع ماساولاو عيلو اندم فم ىل لاو تمد نسحا حيلعتلا لل اذار عي مو امس او :ةرسشسمى ا نبا و اور نسل
 | ١ فكروا اهصد قافنا نفن ليي د خس انا انو ١ص قامو ف ىلاكرتلا ناريمبشنلا نو راما ةماعلا لاق رف
 | لئناللو توباك ل ياو ىلع نا نم بيلك© بم صاع م ادد امناد كلو دعب مالا ىف عن اثر ١ لوفد كونك كامب م نا له لد
 || "تنبع كرامص نيب نايا بر ارا اطرمملا نع للص لح مالا هاد نت مجاب لن اميز لد محا مافن ن اتقن هاباو امصاغ نال
 || لوكا لو فرم اص نب تنايإ نيد ىف لكل ارك و نسوق وحد لد الا سكت ارمعإ لمعلا نم لش لير عن لن ال ل امن
 مرعل ىروااب مياربا لامر يندد وكلا ف عيرلا ثبكو م زفت حمود انس اد حلا دليلا لرد ىد اولا م ئطقرارلا دا دررطااظفل

 ل وث_/ او اك انها مرد عند وست ار باتا هررعس نياك مد نم 7 طم ميلا كا زال ليش مبرع سا لص ىنلا ري ظ

 لاو ياو ر صرصت ع :شراعملا و ارب | زمر نار ؟رسوب د غلا ارب مرش نسر ماو صا نك ربع َءرصلا / م لميلر

 ةياوولا هدب لريث معو مولا لسنا ت مز ةرثكو ىوارلا رن اه ودفبطل ارلعو ناقنآل اطقم ا تبا ءرل اب اب ل ثم ف ادلب
 ةرولرم ا يرام اب كل زلال ىلا تاي ةيرعملا ليد ىرارلاريم ااا تامالا راس قشاو ى رقلا واعيش اا ذب اسرع

 ايبا با نمالط ذرب مالا سعر ارجلا توف ب اب ىف ”لطغ نبي وس نح دب اه رك اندذو اوم اهكث سر حملورب سل لمار

 0 ادبع در نر ادبع نع جاب اب باج نع ئايلا نرصم ني ةاط نع” ىلا نب ليحمل يارس |
 ظ 1 را ملو بلع ا لصريد | لوعسد باوحصا نط. نئريد ١ دبع طل لبص رم انين ل انتتننعل ارم وسلا ل تدنن لاذ

 08 ال دماك عيوب بي ذرتلا اك الما وتد نتكا بارصار كأن ب للك اضن قب | ىف لن اكمل ا نع نصت ع ور ها دبس

 ب ل ئارسارلا و هما سالى رم ىرقملا رت "خرا سار | نم !ل5و ىف لك او .
 ع )ساو ا و دها تس |لرمىرقملا يرررفلا ع اياد لكل اربح نير اهب سي | "م فاك ج اوك اونا دب امم باوصنار

 قدس نم هلسم لارنكلا لضاذلا لاقاضيا بيتا لاك يشناوم ينام هاو الملا لك ىلا نإ ىبحن يطب ظ

 7 لوقب يعد ب فير ل يلج ىباهصن ال لت ار لرقل ز غول نا لدالا لاق اف اخرا نع فردا نادك ى قبل | لقلىملا

 لي 0 تيس امال نم نع |من مام (فكنلا نيديلا عل ”لاسي ىف كداب اانا ل ثلاو ثدد#
 أيا ار اناا قيس نص يخل افلا نم اباد هريس
ل ب ءاببو لد اعلا لاكر بلا ثرهلل لزفلا ”ضراوموم فيك ل تاو ياددذ

 » َ 8 0-00 : دل وراك أرس

 هك سس حسم
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 5 مرق 2. ىرت زإ " "| يس ارا "رغم 0 اردن ال يعن اننا ناو يادلا لش“ او م قفلاوةيادرلا ف فيل بنل
| 

 رثرلا تركو ذ احم ماملإ اود ام قح ىاشللو لسنا نك ل ريم املا عرب طفل م يا ظ لف شملاو را هر ري ع دريل متسيلط يا صر اذه با نايك مصاعب رن خرا ناو دال د تي ظ أ ناحل نم لمت ندوضم ايراد دم | لن او ثيمرص تضر اوسدعإ لارعد واقل د طبض تافد ىداللا اقفل يدع“ غر 6 رسمت'ع داو لع اد ثييده ضراوم بأمل ميلر يد ١ لسير لور سنن ناكر يه ادب نال 7 0 ل 0 0
 5 "ا 57 و 0 4 2505 50 واسع نروار ثبارر
 ناكر لا زو انام فبل ثررحل الغنا يذ مم عم امارر ناورعلال ئلن لري لد|مديا ن اعفرب اكرم لباد دعس ظ ربع لسدم لوسي نلظ تيلصلا دو بصي رماع نب نرلادبم ناش جد || عيل ثق ا عمر رم عل ر زمبلف رثثل | لسربل !١ ل وسر كاد ثا ع ورا دل ا درسا يد ل ءميزوا ماهم هيد دار را

 7 نإ ل اثنا نيو لاو لفل ضو لزفل فيلكىإ اىصل

 بر |سكس نا ترعاها ثسد اعاا ددد اال نادي اديس ناري رج اذا م عقر نب انا ل اكن دنع ن كثار نربلل اضل اابإ تعرقلا نقي قحاموتررزع نم نري ان ايف لب مايقب سم تدل ارنب ليديا تندد نا 2 ايل زت ماخذ ا ل اشنا د | ا مانا فلل املا لن ايبضتلال امد ريت ادا عيبسلا ريف ل تيم هرشسرمو ل لب ميسا ييفرللصا بن نيلال نا امدعا نسبي ل ديلا د اهبسمي الد ثرقولا اهرب غعربرلا نرسم ار عراذا 0 ظ نمر خفر مده رنه ناين اك دو نم اين انرغاد ثلا غل نربلا نقفاوئ رانيا يعول ةقققراكالا لام ىن يك إم يعذر ملاذا و نقحسم ف ىرث الوعد عروكراهروصصتلاو بلو لاك هن ل لل نفل اف ن اكن رول ابقتسا | دمنا ندوكل م ندب عكر ان ادع عدلا ندرك ل عوكل ادعي ري أ رر صمم عكر اذان عراف يس احا انت نفح اهنا امثركو نيديلا قحرنرج نيم علرب نا نبال يصملا عكر اذان دال لا انحنالا خروبرلا نفح ذاع ارا تقد ىبللا لعرخرلاب سدح !لصمارطن اذ تيب يميل ن قالا نام دب اشم الار !رنعبادس اما يدب زكت با 0: مهو ظ كلج مى ىف ماور -داضلا اب لفتح رن ار مغ سد عيب مايملعريد ا ىلص ا تاي ادرلا ف يرشم 0 / ا بكل ونظنتسمو يانا لصملا ندب لش راف الرب اظزد اه( ايد لامس | لب الانيق عاشت الا ةريسحالع اسمن ذ ار وكمل اه عيب نت بصل يديللدب لد دازمالا 200 لصلاة اسوا د ادد ةمزألاف لمد )3
 امتي ىلع رعضيف سمول | ا موتر شرك لعل ار روعقل او سولو :١ احردثوجسلا بسس عر اززا ماضلارركارنع عئرلا

 اقتل ءازم ميغو ةريرسىلاو لغد باطخلا نرطد /ابلاورع باو دوتسنابا ثيدص اك اتش لا قربك ىالا عب دال نا لل
 هنو مطعلن ل رملا حرش ىلا[ لابغتسم لادنعال انفتسم و (انغلار نعاايق [ل نا شم اظحاهل ناو كدبلا ع وكر
 كربلا فاذكو لا زسس .راكخاطاطخ الا ىف عيرسشس دعلال و رجس لر وردا دنع ايس ام ةموقلا ىعنيرل اب ثيدوم ا نب كلاب ثيبدص جرش نا ناك و ووجب امنع عجرلل لك الث ن الحشو ناريس ا للغ دروس ار وكم يشلا نبال 5 رصلاب نأ د
 و ضفخإل يسمو مكس ناو مزكماب ثرمرك ١ نبك لاء ثم ضرع مو رراتد الع ثدحل لكما ذم مد مات نب ل“ !دأد

 يوقلاد نعد ماعلا لاح انتو اهل ن اد ايف ليسيلع د )لص روج دنص نم صرشسو بس اوللا ف اكو مجارن كد أ
 ريبملا زا نع اثم لا عرش ف ين كرك عيت رك ناكل د ةدملا ديدين يل نكن و مايق نانا د عدلرلا
 ظ قار كتلاب ةنورفم ةولصلا لوا ىف اهبر رم ام ا "ليلا روسو ىرلا يلا ةراصل امانا نر هللا دي دك( عت رو لت 5
 ) متو ورعسارللبتئيل لب ةالصلا ىلا مايت سيل نا ب ايما نرصانلارلاث ةلصلا ح1 ١ بحصتسا نبا اههت نم ناك
 سيل, |. الحم ندنيوسلا نمب ىناشلا ترو مدد ان دنع نيديلا لاسر ا ”موقلا ىف ناكأزإ د زنك ارجل | نااسدعا
 رو تمول حش لس دفا ر كلا نعال ملا اذكر اطرملا 3 عولرل دنع رك كلا كرب دع لو مالا بانك ام ماي
 بكارلا ل ارققسالع وشمر ابتعإلا وراسل نب نا هدس باور ىف شعملا ابعرمسرتام عم الط خاسرلا ىف امج لم
 ةدال تسلا ةرهسكر انكم غلا ىفاكردعل هربلدعتابذ (الل بام انع عور شل ادنع مايقل اد تن ثلادطع تخل اذ
 در ىو ترجو مايفلارْمُكلاهفالا داك الإ نب ولاطم وزع اكلم كذيرتلا ترص ٍإ ددقد ايل ع دال مرح واصلا
 | لئزصلطر ل جو ىداوس كج ابو زذللاو اطر ياوزلا ىلاذلو تدحبدل ميلا روج ادلع تعكر كلم بلل ١ عوارلا
 رم ادرك نبا نر امر: دزذكلا مالكم ججار د طق ولصلا لول نيديلا نال كك دو نيديلا د دكال هتولا
 / حاتفتسالا نازي ٍربشساهنا ةموقلا ىفعرسشس دل ارح نمط مس نا !دالم زذككا نإ يرريعض لو ضف يف رككتلا ل
 عارم جارد ةردعاو مكحول اهم نيتمألا نال نيرا نينو يبل ال لق ل اقرت ١ نأ سم دنع لاي ل اهنرثمل ١ بس اع | نم عيمتالا ناجي نلا قيمي اما ريحلاٍبساهنمدبح عيت! ف ني ملال هربا عموم امن موقلا خللا نكمل د عركرلا نم جوزي
 رجلا لعل ررونل اما ور حاتغتسمالاال | ةنومجسرنم سميع نبا تيسمىفرا مد بس اوم انمر شتا[ ةردصلاف نعدالا
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 | | تو ابعلا لابغنتتس صلال ناوبد سماد فلا ديلان د لي ل اوان و لمان عبرلا مدلاب انو! ادضاعم |

 | عيكرارزو امج

 متى زوجلا فان ومب لابقتتسم او ماين تقرعارب عرلا ن ادوك, اب ققحل لاو ايهذر ال رجل وزو اريد نارج ديلا ناو
 أن فملا يلا يف ةيعابرلا د شالشل اد ةييانسلا نات ارا ضو ازد ل دالة ئاشلا ةرجسا لن مل او ني ءوقلا و نيشكرلا ل
 تعامل لامك يلا نا نم عبرلاد غولرلا ىف حئرلا كرت ف قحم ا ثيح نع جولاد ثلا جبد ل افرع اككا 71
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 | كسا لع د فطلادبد [مط ىرايربلا نع ينرجبلا لتيار م ترنقلل فلا فهكذا لان م نانا قرمبمملا كرادتنل تموت
 : ردابتحلرلا كرد ال مايقلا نها رف ن اكل دطتنر كذا كءاررفن اكن اكل ا اذملو ئطشرل | "رشم امر افلم زا ل

 ولا اا ن' /|لداسص د ره 8 5 رو - 8 8 : 0 1 / لا

 دب هيدا د اح انفمخمما , دعلا يك زل و للقسم ل دعو ميعرتلل يريلا عل د نال كثءدع يلع لد ىزور |
 مقرإ كل زز' ٠ 5 . هال ا “7 مث ١

 | تن تسل امالثم اك رتلادصرمر ريثسلا رع دا نم اكل عن |ل د لرقلا نع رحل سلع و حارفتتسالل | نم ىرائن ار ئو

ف عكداذان ل سار لير مرلص لرصلاماقاذ ارارعملا نع اللص راي رانا ارورال لب
 | ور عشنا عرعر رال

 «اا ابا يتم تميل رطعلر ماتا سار ل زا انكر ال ارز ب رب السهرايع ىلإ نع ص بع ملو لاي سلا كدت لجل حا
 نك.دارثل يت ف ادراملابخلا ىل ربو ةرامع ابا لجو ىوارملا ثول يشم صوص سئس اورام ىلإ نعمل جالا لام |

 كاسح ثمل ميار لعردي عضبلل مدع! عل رانا كيث زذللا ل ةريرمإ نع ىلا زياد ف اك ينك مدعو ارم |
 دعس لسا ل تين ا ىو كلامو ا نمزذللا فرع نب د الضال نيعلر الخل دج جيان ةلهشال جس رص اطز
 رحت محار اذان ثعر مالي لهل و 1و ليكم ل كيفك ع يطع تعلو ومد كأم عفر ايد ازي الايلوك ناكل اد ىوقلا ثيديل

 | كرز اذك د صين 41م نابحن بادر نبا ريدم خجب ارو سابع نبا ثييدص نم لسنم د ىرادلاو 106 ر اان نمل

 فهم سسم ا فايتر ا نان"لبقلا اهبطابب لئقدتسم هيرب عقررلو م رصا جيطعتس(ا ورع نبا و 1سم رز ىف اني ثسدعو |

 مزز فانك يلا ”يقلل جلا ىل ركع ع اضا يح لارفتتسماللو نزيطسا ناكر لغو ترو نيديلا عد ران نم
 | ريدا لوس تيب ارا. ل ان ةنريربب ىلا نع ققممبلا نخسر لكل ىرنزككاو كلص ةرملا رك نبا اورد اننساد فينك ئعمرمر

 ري الدينا كرير داد ىلارطع كيرصوبمد صوركم معي دايس ىف رير وعشسالا عرطتلو نضل ةرلص ىف مامي طعرشد ١ لع |
 ان د الاه بال د ىدسال ىحكىلا ةراشع| ناك ع ثرلا ن اوعي لقب ريد دع الم لرب عر ةرلصلا لل خو اذا ملين لص

 | دم «راسيل زمر و هزديبن رك« بر تضم رثر | ىري نم متل رحال و الصم ل مدع ما اذا ماا ىلإ نيكل ىلا
 | ه اًضم نم ايركرئارود ام رطل ىف |وظحال انام نا لكل ارب عفر ا عم نع ناش | نعرهالا ىف عيسرلا لاوس ثسر حل | درك
 | ككرؤصلا ىفاكناسلال اور نءنارط نرد بس ينلا لاهر نبع نيرجريفد اسم الا باوصرادزلا لوبد بم ةرعلا نع
 | هدم ن اكو ةرلص ف ووطلا ن اذ لاّفّتسالل لّسسمال ار زعاناواو تيدلا يرررنع عضو ظعتلل شا ثلادلع عيا ناكل
 | لون اوما تستر ارصزرككاذ (احلالا ىل ىف ىنل وفن ما زغاال الامه او اياوج ا” عد لنص حارفالا سور عجاررر_رلتلا يصل
 رزكلا براهما نابإ نع امو الينم ةريعلا لاركرم ا "لام واسم وت يرعل ر !الم قلل حرش ازذع اى تل العايد ما

 | ”دّصلا اهبل غشسمرري عقر نيع متياعرسلا لصرسما ل سر طبا ضايب تي افرول اف تنك ل ان ابر نعد يعنيك ا دانك
 ماك ارادوا م زرجالاد ميرياادجنو اوربكك ةالصلا ىلا مَا ذا انهت مييطعر يدا لص لرس ناكل ال دو 1
 | ىف ابشر عراك الن يتلا ع نريلا عييت رلرهالا نال: انو ين نبار تادسلا كرك ل هدام الأ هأ كرهيو ملا

 الر انتو نديللو نارهتل و ناوكر اهرال لب ماه ا رايتس الالو يلع ليببتل !ثدرح نم ىلصملا ىلا عرس ةرُماذل سيل وبلا
 مل بمال ا ىف سيقلا ير ذو نم ابار لاضتسمالل عقرلان ذا ةيركدا الا نيكل لاعتماد ة لصلا ىادرعتو روسو |

 | ىلا نع ةريعلا ىف نير اول | ليك موو اسما ل نايح نا كلا نا باص الار ؟ه 4م ةروعلا تس [ر مث هدانسم لاصر تونا
 رك امال كرولاسيئ د نجلا نم احسمسللاب اهنا الا فاكر بزل نب ع اجسدبعد اسمو, وشن, ةيدعولار ىوقللا ئشملا نير عم ةنريدعأ

 | لع ىو حا رع كذاب تر وضوم ىلا ىاص ا لكئمرضع لك جريب ىح 9! ذللا ف ةغانار نم ثيم الخف نا م ياصالا ظ
 ىف يركن هانعمو الع كروت ىلدت امال ازع نكد نعانذنل اا ذيب هرجا مل نكل علرلا مثعالا ديل ! عيطرمس يلف عفر ل ادذع للا
 كرر لادسديمت |ث سرع ل ا. داي الو لصقل | لع اسر مل ٌةرارعلا ف تلد“ تس ناار 41م ير نب تسرع ىمسل | كيم
 دنعو ريا عيل ركأ الظمذلا ارب كرز رينعحل نع ن ياك عئرلا ماي حداضئ اطيل ا لل اع ناله نيا عراك ذ جاظفللا امنع
 أ هيلع ازيالر قطنل الان لاو ا ردم اهي نسل وق سما ثسدصو عجتر ري اد يعد ان الدامت ناكر خا ظنفل تر او نان
 | رولا د عرجتلا ىاربسر كتل | اههارحا ناار كت اكميرجلل عثر ارب نديلار ع د فل | ىلاركة رانا صف ار مس ل وقلا نا
 ققوسك ع يراد هدجن تبددسمو ءادسالا ل افرف ناك لس اهلك | نام يلتلأب ل لطعالا ىلا ةولصلا لدا نمرصار لاّقتسالاو
 لوسر ن لام" لاق نيل ضو اث اول قد ٌءاد ىلا نع نمو خو نيديلا شر نم يقع | نايس حجاربو راش ال ار يلعَلار ىربلا
 خروجي طرت مال زوم ضوم ىف نمر ضع ل كرفيل قدرك ميانم امل ىذا يدي حاد ةولصلا ىلا 17 بع
 هريح نم سد | عم لوي و سار عرب مل خش لو مسار بصْشس الو لد مان ار لك انوع ار عينيا و عكر مل يلم اهم ىرناك حير
 ير بنح نمر ىناجتضرالا ىلا ىدبب ربكم لوفي مال زطموضوم لا نسمح كروي يكتم اهدا حري نري
 | (لرعقفاور ىش م/سكارسد | لوقش عئري مرعي لد جطزذاميلطر حل اصا عم د اطر عقف ىلا ل عر كرس اد نري |
 لَا ةصملا ىلا ماتا ىنرلادشعد ثيدحلا فلو لم خال ةعلرلا ف عم مال رسم عضصوم غن لير قلو عيري” لدعم
 أ نررلا روعو عخرلا ماترد وضم رضع ل كرار تايب ري ال ةنعم عضو ل م مسخ لكني سي ملرث يدي عب رداملاب
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 أ ادد ةتولمعلا ريل نع نا ىلإ ”ئنصوو اه عل ايلا ىل ان شم | حج ارو دم دما رطلا علا دب امضي صرمشسد تو للا

 ظ

 | ترتد اشهد النص بمب اوملا عرشمو طلطم وفوز و كش ةيامسل او 1ككورئصل ءالكصو الكم مارا د 1م



 هو ووجود د ل

| 
| 

 لاري اص يمسسملا ثسرعرلا ىلا ىلوبتد هدف عدا انسب زطعع نير ير او نايس اب لل عفر لا ماتا عل ندمصيلا

 (من جددا ره لهل ملام ل رف الد يدب لفل يل اهل الرث سون الوددا ملام لا بش ال وازب رو ان مارت لا حفر حلا لك را |
 ارا طفل مرؤتلا رن ب اج ثسروب ل اسال اب نط اهلا اد لام ثمح ابر رفا هراطدالا نب نعال وك ب اوتب املك

 لدم وباع ثسرع دابا نمر اوجازكو جب كام باو اذه تبع ملا ل ادسرالا نافدع اروكم اريام ثيد يع رشم
 صخ لا مرتسلال مالا مرت (ةرئانر مالو نس اوفلا حل 7 4 لا رمالا عير رس اىلار قرفلاددا ربنا ىلع لد الن اني ظ

 تءاست ضر ول حقن ةران احل ا ةقيقحا نادم ليصفل نمارو ديالو دوجولا فوق م ةردرم صخالا قل ممل َمسي ارنا اند
 مزردتسال ا. نقلا دانس ةرصاول ا رم ا مز لعاب تارهو قرم نم م | نانانل عفا لاث ارزااكد يال اسغ صخالا ملمس زبن ظ

 مسمع للا
 ا[ وياماد عبطرط لام عنرلاد هرقموف كرز ناونه ىف لني قع اا داجل عبط ّدلاع سيث لاسرالا نال فعلا اب ,مو |يجضوم ىف

 ميِسسبوس

 ضرع ارضع لك نافل اكد رم تعد |ذ اق اناي نو صر انف ا ارب ضرما ١ لم لكل كو رعي قنص وقنا هصر نع ابان _ أ سب ىزي قصدي عرب للوت عدارادجنر فلا جوست برب عنقلا) ومسار بصني الو لتي ل ثم علمي ناوزعلا كلذ
 كتئااذا آ 1 بكل د امل د

 لي” ىماو تاهنطمل و أم يلف نسل ل لب الب ال ىضوم لل اومطض لكو رم ن اود مازكلا رطل ارب نع ئريبا عيار لاه ا 0 | نه لئدوض لك ري نحل يف اي“ كسار تعثر | ثا مكس رشم لكن رطل يم لسكر ىلف كب د تئان تعار
 مارا رثررص ثعدص لكن خالل نين اناملك لاو علرلا ناكر عرلا ري دريل ف تناكأذا | دعت ليال لم |
 لو زيها كيلا لفض يسملا ثيرع نوفل ترا ترك اكل اذه تايلحلا ل نرلكتلا » ران اد كرنم تبا لا | وتد نزلا لاذلا بيغعتلا انهم مو بيزقعتلارازجلا فاشن اىدض و لبست عرشس ف نايحالا رك نالوا نا ون ازعو طرف بيكن اكاذا سال ايلرقناكأ ذا مسكر هرقل يال الطالب عرار لو ةلصلا فس

 | منهو ؛ىلاراشاثةردصلا تانتشنارنوربلوالعف و هسبلتم يب ىذ اهي تيب ب عئردربكن يشلرلا نم مق اذا من ن| ثيدع

 مر يف ى اهتحوا شنط عقر اىكربيال قدمه مل ناو ميعلا كلذ صببهك ب ايلا ثيسداع ندع الص نيل الث خرا م" عيشرلا اوه قدص ناانلئببسلا سرج لظغلل| مرهعل ةرجلا تلث نلان صان ببسا وراد باج ثيسدع ن | كاشرقد مكريا ا
 | ىيدكخئرداو لكروتلا ترسل لك فرم انم كلا لمس ف هدابيا ناك وو ترلص جسما ثسرع نالك ا ضيا ص يبريلا عب ر

 ملول اع ن جست ١ انيعا# ارفادعا نايزانسيلال از اف ددعل او نااربي اك يواسي بتر ىف عقل, ةدان انيع ليبعلا لأ
 نا ظوقالط ا لع غار سلا عنشم | نيب اننس دي يف ن اه نين انس ند يقلد يقيلا) ناب طورسيقلا | ىلع نلطملا لك (ةرئازر
 ذر نبال داظتغل ىو نلعب ارتلاب نب ارعا تام عبس سطيف ب لكل | غرول و ىف يهرلع زها لل وقرل اسم ريف ال سم ند يغلا |
 /لتسللاذامهل ا لع نلطملا ليكامنا (ةرمانر ٌقالط ١ ىل' قنبيلب اهرصا لكل بكا لذ ةرغآلاب ديقم اربد نءارطاظفد ىو لدالايديقم |
 نييلصنرمل نمر تايرعل مولع رشا لسلق اعرص ا نال امل رقالطا ىلع كرم دنس ١ ن ان تبا !تدئد نع ن ايه ارث املج
 نم لسا ايعطقملو نيش مليلن نييلعبرك ل نمر محلا سيل امال اس نشا ىف ةيطرملاب لاق اعطخطرتشبل ملو ( نفكر سليل

 ناكل ضسدملاب ةبطخاو دبش مل ىداوبلاو لو نيبلا لبا نم تايرجل عمن مالا نال لطم ا لكون هيلع لك ل دديقم ذر (رربعن
 | لطب خرم عقلا نارحل اننمدرمجا لاو ام نمو يدم ا ةيطخ نم مما من اذمكا نام الد هب رههلط مدحل مبا هني الرمس فقل
 || مل دراما هيطخر ضبحلا مد نع يلام نم مات سيطعريمدا صر وق لالا لاسم اجامل تامنادأمثما رع أي ملو سما تايب

 نامت مر حلو عمل ملابير اب ان: بلل غر ولو لش ىلغ اهلك مدان وسل اطرد دعلا ن انولخ صاع تندد نا عب اودع رشي |
 | ىلع لائم الل نيف | لارعتتسم اهتم الا عمش حراوولاناند مايعلل عنرلا لص! نإ صخمانئ زنا مرغول و لسع مالا عرش |
 ٍعضولاب مارع |نيريلل لن اكملاو دبل | نمرسدقم ن1 له نافل اءر اشم الل ءركاا ذب ىف ازم ل دقه اذار كمفلا نجده نان |
 رصلأ] ع شما باب ام ةرهلا لشم و ندبلا ثم يلل ةروغنا ددوجلا» عيرلرلا م ث دولا لامر! / انثلاواجرتلا |
 املا باصتمالا يمال رانا بسلا كرت درا نظير رصتمل لاستلام“ اصشتإلا ماد |

 رشم يفاء عب ارو ما ز عضو لل د عررسنسلا باج ريف د إي ثال و امم نزرع ام ىفف لاى اور وضوم ىل |رمعمم لك عروجر ل
 | كيرف نيالا. ثيدص نمٌفاضلار ثع عار نم عيخاوم :نعلرإ ل خدؤمما يف تمميو ئابلل يسهل ار !اسالو ىل نقسم سسوملا |
 هكر يدان او لب | صنع مو للا نر لع سرع نص ادور نب | ثببرص نم ندم ار لئاو ثرع نمد ءاد ى ادن 2 ظ

 ندد امج عرو/رلا نسر عي ارز كلايرعد بج ل كلام ابد لاك الا ل الكا ىف يار ف ثسرحلا ن المخ ل ىعف اشلا |
 حرف علل بكن حري عم ل ٌمئديبصلا ثءدص نهي يلا عر زرج فو نينا نم عفرل ىلع ريل لمد راو لادم كك
 ةيشماع ف كلزكو ملغ ارشد ارح هدر مالالع ثسرحلا نالتتا ىف اهو ارا ىف اشلا لعل ر رضا ليصفتن اك تبكر لع در |
 || لنيل اان اف ىف الا قواه دارا علت دب كيو صمل ا روان نا ليكن ان' لدالا قفط قس رف لد همم مثلا |

 ناسا لف عطول شن مكديا وعش نر لصملا يري نب نك لاو نا لما سار لان اوربا اههنرو ار | زعلت رم لصملا

 || لديلا لعمر اهارزج ل س واط ملاك اذكار قع نب نم ناكر [لصشل او ابر ار عيئرلاب لئاو وار ان ريع ال ايلجمو |
 | عيل" ل ريع كنق #ملل تيارا عجرم ن ملص ملم اعل و م اهجس دار تلانازكر | رع اب اوبس ين حج (سفحتسم ل ْ

 لاقل نم يم ءااشماو 1م جابها لدح ماعدت ب املا ا مايظلل :موقل ان ريفي دهم ةن هذيلا ىلا عحارو لضري |
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 مسمي 02 حيييل ب بسب لس تيس 2 وجبت ب وسور ربسم

 -و

 عراخح فر لام 2 ساب | مما ا نورس را نارا ناقد اببشم ايرنع ند دوسي نر 7 اشم مكر ردن ا
 اناا و هما ف اذيم سل اخ ل ١ سند الع نرسم ما بدل ع و تو معر اسد اً ااهلطح او تلوث كرس ان الا مهل ف رلصلا |

 ١ لأخ ةيبننإ تاالعرخ1ق ءرنع !ذكو ري موس اع سا لصون | عش را ناايعس نكثر انام ابمرددق» ا غار م

 كر

 وكمل ل عبره بترتاك أقل لظروجلا بحر
 دك* عردكرلا تاوفل تربل: كلا ترفل رم ابن /اج اذلد

 ورك ذاك

 فرصا لى انا مايقل كوب لعلشلاو كاد" انه ارتب ال ساعي ىاف ابوه ناك ناد اكلم دلاثلا ىلا مايقلا جاب
 ع

 ماد العش للكل اء ذعر صول ١ لبو خك عن مننا ءا ديلا عيل ر نا يفسح ا ليه لغلو ن ايش !اا رم ل6 ى ابل ا

 لا نصب عاج دزلاو ةحوزنسمالا :ز دبكة روصريف :نغسن لاقت الار لصفلا ن ايبل ناك اد رغد ازد لاسم و
 دانألا ىلاىم لو كاك 'ولرلا ]لق ناكأ ذا تايَهلا وكرر طرلتلا بسان ملغعنلا بر زمر عال مرو ار انب كول اراب

 ظ ريش عرارلامعل لج امنا ءاهيرز ات“ عل ر عر و/رل امجد ترذمتلا, لع نمو مد نع لصصفلل ث | ىلغ ل دب ثيسبلا ٍيوردّمع عر لا باب نم
 | تيلبكيم )ا نبا ١" لوي عمرشلا, لعطل !لرمغالا عئرلا نار املا صال نرحل عض ازكو لصفلا ىلا نري
 انا حلا موزع لا على اذك داي نحس نير لا وسدنف بزيملا يرش كبطل ل عف لذ (شلارثع داو فصول ىلا نع يزال
 نار ىحلا حام ر ثيرح نهر انزع ارسل لد ( ا د امقل زرع عل ارو (ًالناسم | نم جعل | أ امك ادعالل يس ادلع و رصلا كت

 دشو يقلل ب قاف | حلى ل ني“ واه و نرسل َش اسي طاوه لذ لمحل | عيرتو طقن ل ملا لك ر ا الا م يس |

 مو جاوللالصحلا ذنب اهي للف هاد يظنون سندا ىلع بدحسل نال تر ابغ هيلع ل رت نحل ىئاشلا طقسا
 | ويدل لل لال مارحلا لف ل ذذلا يمل اوابركوت دي يذ طعم ل وشد هصوو شمام زل ل الو دزلا لغتي كلا < بو
 | ده لتلك ئارلا ممدنع رضاع ةرئافد ناكيكلو ناذانا قف عجرتلا لتكم ير لضم ١ كلاراصد اصلا كن الئر هز
 ١ نين عدول م نانا نن'|برنجيل د اص ثردعاك يمس انه لان قرئ درادل مدع ناك اه ف رسكلا عررارلا

 ين اقن قتل رج ادن هي ع اراب يلع رش ١ لصفر هيلع ادضيلا ةرلمعلا عب امرت ار اع يديلا ع د نا تدقفر سل يراسل ||
 [| لاننام مرض ورحم ناكو هر درارلاب توبصلا عفر تبارك (زع صخر بولا هنعريكل | ب اباك اهدا بور قورملتلا

 || بيرعلاو رسل ىسل( ةراشالا لاذ لو مد ارث ال اعت ريشا ايزعاب يسلم ب لب ويس ييسملا ريمسلومو

 |طغيزمستاز ىلنعرسع الا ل ادا النذل ال٠ ىف عج رلا,بك رش ضعسو ثنا نك / الع ] ثدسو مايقلا "لاعبو نحس ماهئملا
 1 حس لاترد قزييصربل ارسل |ممرو ف نر واملا ىو ارب نرخ قرا «ىثاك . تنم الارض فيلل ل ا فلكلا نطل ل نسر ايسر

 |١ ريس كر ايعالاث ريإلحلاراعلا ماش نسور ايلا زطاتخا و... و اهب ارو ويس لكى | ب. ,عرلا دكر لد م اراعن ارأ

 | ف اسملا اوعرخ ,درميخ ميسي عا ىف قبلا بسلا سشسلا نري نع ب لا نم نيس انصح م سد ادع انئادم برجال |
 ا ترك شما لاقت لي يسيل لدا لص ينل عير حملا ب | عرب نيج امر بجئ يم ادرج اب )ولاقت هدر اان مل انعا

 || مسلس سصا ناكر يعر شم لص ىنبلا ىواشم ىو انفال | انيص او ارز لا ابص» ان مرثنع اسبل ارا يئاذا ذرب

 راسم ع فخر الادنع مهند استر” بلجملا لات اليم كرف خد ا هيفا لعد ا هكر لوقرك نيو ثيم رص صني او فلا |
 لبن نو نص نم اتسم تووزلا نوط ىف يمس يش لص بكا نا رفض يظن نم نيدلارد عقل برز لوو هاو بربك
 جبس يسان لير ابصْأ جنم وو الا نولدل ىف مليسيلعر مد ىلصىن نع حبل تنالاظنا نان يسوم لا نطل قا يسسشسن ا
 |( وقتال نك هوادلع دربك ب سان كلم انكالا تاهدص عرش هير س اذن ير تل اوم حيت | نا زن نم زيهم ناكمالا

 مج نملك نركليجخ# ار ئعلو تيب نمولعل ار رفصر ناالرلعل اب فصول ردا ىلع الكم لفسلاروودعب 1 مت خل / نم مالم الر |
 || ىلع ةراشالار ردا عو لج لع س لكك طواع ارد ناك ار لك يضدرم مد ىل احم او ىلعل اوى احل | تفض نإ رو كك فر يسم

 بايوف فسر ىلو نع ةريعش اى ابرك ءلُمسم اءامنو ىف امب راش او ديحرتلا و صالخنالل ث ورعلال لير شل اى نجس ةراشما هوتد |
 ايتيأر . ل ادعس نبال بنر تام ا ىف اعرئر مورو بتملا ى اديها عمر عم امس ةراشاو:ةعمجلا مل يطل ىو اهتم لا
 رقم اور ةراشش طيب ابر شل _ىكتمورط مدي عيل ال اوعي ناكأم درعال رسل فكر ع روق سدير اش لم عسا لصّحا

 || نم تونقلا ىو ومب نمرانع الا قش ماسي الاب ىلسرل اقع وب ابل هر اشم اوازكل وعي تيار نك شن لانددو ادالاد
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 مملر

 بد مهحرلاو اهلل يم دجسلا نب ديلا عثر باب ٌقاضلارزعو حا لل لش جو بشل عفر ذا لك سلخ عكراذاو ترج ىلا
 فن اذ دئارزلا ف ار لكغم ةراذتلا كس اطن باو هلم ضتْنملا ع رشم اك ىرولاسنل احاول اايرءايلا.لغاو ر 984م ال ددلا رع

 ما سةاطنر لا ص مث ناطقلا نيا ن ًُ زنريعلا ىف ثم ار وو ايشم) ضعل ايس رركأش ل داكر قد ام سيئر تكن يدب

 كراك, او زجل اءريه لوري رز قل طرزو نع ند كر اهلى رن نع اوصناا لعل مص مسح امل واك قكبيدي عرب نا ؛
 ةتكامانإر ثلا مب ظ درسا مدر كرك ىلا رمت نبا هر اكس داعالا شكا لأ ضنا ءادرلا صرعس م اسرع ن ايام ول لبد

 ان انيرعت نم الش ن هايد ا طخال ر انكم قلاب |لرعا نورك ام تءارتمالا زج اا , انيعشم_ك كمال سيمر عوو

 || م طفلا بعزعرب 11م ذللا ىلا رشم كل انعم قئلاسولا لج ملل ب ةراشم | عصص الل نا ميول عنبر باع ثسدع ||

 لوقلنامكدع ١ك امنا لول د ارادا السما ةراش !الوراو فاو ئقنلاسملا ىف قبلان ىأ ةرلصلا رانا ةرراشم لاف ديل )ني
 اساوأزكا لرغل نا ل وفل ايخ نب ارذع لوي د خرلصلا راش ل نوفل لا نري | عصر ل ١ ةراسإلا يخاف سو بص (راشا وز

 | ىردامط فث الوان انفو خس اريل نا (ةكت ازغمو دار فالاب هيي عين نو نك سدو هود م رئؤكى شري عطل ناز رق ع
 أنما ةمارتمالا تدع كرثو نع ةرافخا دا , افخم ىف رثكن وكعب كلا نم وكلا ك تلا ىف قمل لق ناو ايلا

كر ائبلاك ع ابملا ف التالا نم لس اهتز نداع نم ناو امسي فرار اننا نم ين د
 ا ل املاك نيرا تداه ف الخ ىغ 

 اموال ةثكث داما ترك مةدنس ةرلصلا حاننتما ىف يدا نرى رفلا ما له قا ىذيزلار ولا و
 | دلو طقموسياءر سا لس رشم مد ريف لحما ىفاكح [حتشالا ىف علرل) بوحولا ولا" مث انور يو مرت نبا د اراد ىاروالا

 رخام !انعما ل انه غو ثدكرلا قف ريبلا عرب و ياهلا نعل 5 نمو نبع ميلع س١ نارسر تايضلا
 | تبن اسإل بتحمل يح

 ١ اهلل ياءرلاد يا درلا مص نم شو قييشتلا ل ل“ اكفسم ءاديسملا هدب ىف طن اني هك كسر ثنو هرجولا نمرصول برجولل
 اكن د ف اج بص و اهجزلكن ارهالا تو مدعو كرلا ف تورورئر املا درابشالا ناب بالا زن ىلاوعنتو افتكر ضع امَرَلاَ

 مكب اهم تاقذالا فالتش اب ناردإلاررصانا ل رهف ليي و عيا مو ىل ١.ياوصاو لو هب اهصا و ووعسم نبا ايسر مروي نمو

 (رابالل تدان هدر تلد ب دهسا نو يفشا هنآ عرلا مدع ميارن نال ب اصاوروحس نيو ىلا هد انس اوقف :ننذع ىل

 | 0 لج ف كرنب تيم لاق ورعساإا بس ناك ع لا مدع يل ان كة طال نع زول عم فم لو
ادريرقلا ع ىف [امبلا نبا لاق خو عئرل ا ن ا اول امرررقلا ارب ىلع اورغقل مر يطل و( ماف عقرلا مشع اعرنرم# نسل در

 ظ نأ 

دج ٍةنريثك جسر لع رشد ا لص, نسخ رطل و أيشلا نعداعإلا
لو دول نفح اررقلا وود ىدالا بْن م عبار اهنا د ا

 دلك 

 يارس اهيزتنم شر |...( ايغل يمرسلا للا تام دعد ثولرلا دلع علا طيبيدع سد ا لصنع ئيرعالا نملك + نر نو

دب نري نل | دجس ال اميل ماكو عر لا ارب ص نم جردصلا ىل عا لااوقا تناك |
 | تبرد اصرصخ يضل (ب الوم انما 

 نركز نال هكر م يفوبع ا سبع نعي نال ةيعرشلا مدع ل نحر هيلا قرشا نأ مر فال ورم ال احرشضر اهل

 دوال فسصولا_يل افرك م سو لع بسم ١ لص ريدا لوسر نم اورلا لضف إب او عوشملا شا ةرلصلا ىئلط ىلع عسا نط دع را

 7 فلزل مرام اورحقرو رت م راياد ديلا مهل تانج نا سيفك ا لستم لات نا ىدنعر انزع ىلع عا ىو
لو ةشراعتسر آلا وس ابخالا وإ راما منا قون و عوفر بابلا اب قر اثآلا درا الا نمرشل

 هران اد خررلا ثسد امال يترت ا

 باكر |لارت 1 ف الح الا رعل يلا دا لوقى غو ارنا ساقها اما رمبر نسخ | نع ضر تلال وصال | صم ا رسايىلا اورام

وكسلاوب مانع و ةرلصلا ل عرشسلا نيب ولطملا ناادارم تعمل, ىلع ان عفرلا مر يعتش انيم سال
 وسو عض ١و ن

 لا عيرلإب لول مد ام بسح لع لعادل اكتساب متداس ري نيب الغلو ديار مهل لك شموع

5 

نر ار! تاتو نع يملا باكيا ل ارالا ىضثإل نع حيررملا ىنبلار ىنصقل يسر م اهب تسرح نا العود ّ ( يسن
 

 الو هيف جرعالد عيرلاب اب مد اقع ادبب ا ى ةرئازلا سلوا بودنم ا بهما لت للعلا ىدال كت لن إو نم

ع ديل او سلا بر او اا يْشلا ن | نيبل ا نم اصلا م اضيا مغارل از خا# لا كرت ف عرسشلا, ع َقُكاضم
 | ايم الاد درو د

 < اهوار رركملا ى ا صرامتنلاب دحر دا محا نلا :ةيغن ؛لربص طربال نم اضئاو در قمر لك, عت كرو هك ||

 2 ال ءاوالوا صراعت اب لب نا (غكل غب يفُلا تاس اهلا ىف لصإل اا يب اوطاعت اكن عدصو زسوقإإ ضر اعم ا العا

 هب نانا كيلا ثسداعا نا ارارمانفلس ام لك امثال تبم انضر احتسلا نا لالا ىف ل فنك يراهتل ارد زؤن ىلغ عب رار و ظ

 اهثكاد خرلا ثيداعا ضعل ىف ناااركل ابصرلا بج نم (ةاكايطعل قرط معن ىف ناو ترم ال اهلج تحال د او اهل درمال |

 تشاو سوار رتلاثيداعا ناو (هركر تف مدنا يلزنم طين ىهمرت تلق ديانا فانم اريل نب خجل وز نمي
 لب ىلا يملا نس عر اف نافل امل ءافصالا ةدبرشلا ب ئصلا نم لعالا لعافتو احن ىد انتع الا كلا

 ظ ادم بروم مل ار تسا و مرارؤتس اوربلع مكر ل رامد كلون مد ايقعاو منم ننس فاك اوت! باوطد لقحل ِ

 نالت الط دزارلا ناب نوايا سدر لان لي سارا تبر سيبو
 الذرلا ةرابعرلا شيل اك ادصا عفر لاب لحل نو ريبالو كرتلا مررت ن١ تبشر هرطخ ذك ن مو ووعسم نبال اوشلا معن

 لو جازم لعاححلا ىلع لحلب ضر اختل مدع نم مذيب ام يقرع علقم او تب ارسم الب نحل ىلع نصر هلا شرع يقس ين املا |
 | (عتستت الا وفصل ل ىلع قابلا ر ياورلاددع ةرثكن اترال لوصالا كر زفتادت الو“ كير ابخا فض عفر اخف حجرتال تا
 || |تكتكتكتكتكتكتتتتتت“تتتتكك ككككلأ كككلل 0202 اكلثل 02 اثكئتثتكهةهة5100 ل. لح | متتسد وس ك0 مد وح بتم سس تك يسسساُيُشسشُل 22225522252222 بب722252525252595222 بم
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 رار ©
 |لاةميهاربانعراجرعةفيزحولا انريخ ا لاق لعبا ٠ 11و 0 ل و 6

 يل نيعولا نركوتر.شلادارتا وتلا مغطس | فلز ل نود اسي منا تنورقالاد مرتك ت لسد ار ( ةفلاسلا يل ل 1م دير رأأ
 هن اكل هربا اه رئاونل عقلا ل ى نإ ريللس'لييسعل ىلع اين يعن اثسلا مهل لوف نين سجس رش امتلوداعترا

 فلا كانا نابير ل و شم ازط نع دذجا» ناز اما ددعا ثربك نيئرم ضر اهلدعام سنس اسير اسيا لرساروأ|
 هانلاو تبل بج نهالو بمورطامركل ثيداعا رف لاقي سان ال كرما يل وز امان ليفول ل سمك الرسم ساق مرسدس لاس ءدبام نهر ورع بيب يشمل, ن اكول ضاب نيران مي ثود لوم أ|

 ظ تايااشلا ع لتهريب ر ملا لاا اررمهالك تفرح | يلوي ينهل ه سنس نم دوك تملا ميلع مدقلاب نم اشم لاننا نإ
 نتاج نم فص ل ملط عر ومطا ل خلا علل لانال و ناوكسل و سعص نعني هرول مدعل ادا حسا لامعا مدعل كار |

 | ْن | تعا تثلوءيزز /فهضا | ين 92 (يشحلا لررط ضل ناك او كرتلا ث داما نإل ف عصلا» 04 عل ا مج نمير
 أ بيد نط اًصنان اهضهل نإ ىلغ رص ار ىلا رشم لال كر شمل ارد نك ( ريد نضر ف يدعص نيد صين(
 | ب سهلا نف ىدد لكك ءاضلا كرنو ميريل ر لا لصنع تمثال لا نا ليصو ركل | لزب ىل د مالكا قل ادد فعشلا
 أ: لامعلا ول نمثمم لع نفكر نكمال ثيدك ذر كت رن بدلا »ميلا ىل ةولصلا ىف عقل ئئلا لاعنالا نم نعفل اوي كر ثار عخررا
 | نيش انوع نيا نع اصرصخ ةرلد مو اسم ربوع ال دان اجسلو ا اوربسل ضذالالد ب اطل ه نا لعمال كو ناو ءركما ل
 رك نأ ١ ناب“ ل ىرامجلا ىو ررغن تاارامحلا نه نض' ثاواعلا نمو و وحث و م ايف نم ملول سلا نمل ارامل امقسقم
 || ضاارص نعم أ را كرس نا نككف بلكت ارابعلا نهال تاداعلا نمار نل اكرفد ابين لجل منيل اد ل ما يارطلا نم ١
 منا كلر نااكرذو ( ايذ المن نم نسألك زوره لكرلا ذه قابلا ادي نو خل هلع تس نا! الا د اعل عن ملل سن وص
 فكر :لكو ننس لاينلا نيل, فشلا, خيوشلا لالا دور |ونإ نولعي لل انف اوبرا مري لثث لك مللي لل كا اع
 | نثر عدل كو بيها لصرمم ا لوسر لعش وحن كرب نا كفيل ملجلعسم ا وسوتلا لاعمال عسا دصورل ةدشل
 ظ مير لع شرا لص نا م”دنع تس نيالا جد ل نيلل «ةفيطملا هلام ذم اوكري اال مل منك اولد | نصر ووهسم نبا

 لرسم ارا :رصلا لا اومكس| مو يف رشا لش وهل نولسلا| ةراصل | لص الا لا لص رلز اوم ا وم اذمر سالك
 كل لوك ت يادرلا تفلمخا هي عزانتملا لعفلا زي رام ضار نوبت ن وكب نابال اتش ال لصال ارو ن الخ "مرلصلا لن |

 انام ذعل لن ب حب ىنعاار يرث ممل يلع ضرصتملا ىلع ورفشرت نقدم اهل ره اور ابدع ا راو مت ني ملل ب اصلا تولع
 | تايدورلا نمي ابن كل كو ىلا بيت زداركزتر دعا انه ص سلو رعت رباع تسل اكل وقل ب يباع سلا وسن الوسر ع

 و البي تج لا ثرعح ىف ىو ايلا دق ارب بايلا يفر ظننا مطوع ان نيد قر فلا لمن حجار بابل ارم ىف ةدراولار عنا نقلا || ١
 ظ ماوعلا ني لك ا ناكر ظانلا لك رركت اما | 2 يرئرفلا ليف ثيرح ١ جس راثزلا لاس / 'ّ

 ظ ْء »رمت اصىلاو اةينسورسس اجلا

 -7-ت20-2

 مسيل ا ككشأا | - ل سس سس لس سال عسسل

 | زعر شا ضر فيولا لاك ةرلسعلا ىف شرح او سس لجلاو ٌةرلصملا حر اتسم ىف وسلا باب ل | نم كل ىل# لارج ل رت هلل
 ' ماقال انورك اوف اكن اواضلا ةرلصلا ل نمريعلو ةراصلايعن زنا ٌمدصلا نم ٌغيف لح حاّتضالا رجس نع رسل مالا
 لصلاح ان:تفاربتل بدري مزال دع يحيا كك نلف عراك قرير غل توصلوا ىف لير ردم لوو حاتتضال

 اراك ناد امر ال كوز نان هيئاشل ا ”ةكرطركو ىدالا "طل لل جم لد حايضاللر بكسل د مايالا عملو نم كلر | 07
 | لا يدار هيلع » لص ا لوسر نا ”فيطصولا هارد ء اجرا ثمرولل ردم مكثل اب راصد | جيف م امنا مق
 غرري يح حافلا ريك نم يهبل (رالا ف ةيطسرملا لها لامر ربل ابالا ة اصلا لعرب دعا ىلع ْجراصلا ميركل
 ربكم امالا ناارف حراتضفالل عر ركل قرأ مالا مزج الد اوبك ذ عع نم ناك او قرلصصلا زل نمديعي د ريبحل ذا ٌةرلصملا نع
 | ( لمالا عور لا ف اطرملا لل والا بك / ةريجكر يع ترلس لوا ىف, م لخررقو نانسشالا زك طخ ل صر ىنل ل حش ل
 ةرملوا ىف مايالا عم لك نالا ( حرانتن ال | ةرييج اس ىرل اذا رثع ارز كلذ تيار اطألا فر زك ماك أذ انعار

 مياشملا "ورا ركز وكر لص قحعررلرلا ةيكد ل والا ئلرلا لحاتنن الا نر كن عاضنا (اءإلا لع اكزلا ىبس نا

 نم عيب بح ماءالا عب ىمي'نااني 1 ر (كاماط ثمدعا ين اشلا كلا يفر كد عرار ارثع ال د عامنا لا ركل م نا)
 ل والا ةعلرلا ىف عدلا رتل نرجا فيل نسحما نير يخل افذ م اال عم لصوزلا يزبك لو ةالصا اقرت مم قرلصلا
 رار مل ريك مللي الا جولص لوا حررت مرعاملا نالا رفات" مامالا مار الد حان الار سنع معلا |

 /رالررلب مناة رلصلا ف لوخد كل رع عوار بكن اذ ف وقرم كلذ ا لان" ةراصلا ف لور كلا زها م لبر يك فل هديل
 مرضت ةوصللا تناك ن ا مل ليكم ث اول اذ ةراصللا رسم نولي ارعت كل اص فلك نا مر اما ليث لوخرب كلذ
 ف اموارطلر كى ىف دالا :ىلرلا ف عولرلا قي تأ نجا مرماهل زاب نا مب لبت[كلا هدنص ١ ورم يشم ناك تاولا
 رمل ن لعند امال دالا خللا ضهيل خيرت ازا مرقيلو تبل ارلا رتل انادي ّن ها نانا يلا

 19 سل 117397 ل ل 01 1 يي سو سس سسوس يوييوويييورربب ل سس -- مك
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 قليصح دما ومع

 ل ربعي 11

 درك لة ناز ركدأر م نيك يرقص لي ب سوزفسا سدو
 مرا عمو رامعلان / ةيرتا لا ٌةراصلا ليش سليب مايل يرشد ار خر مالا عم ةردسعلا لوارلوخد نك ن١ ثاحأتال اولا نام ظ

 | ميرص نار قنا ماالا عت امك نااببع ايرثع هر كال ناو و رلصلا لف ا يلع دع" ةردصلا للم كن اكن ل

 عنان بكب ةدصاللعرك منعنا دندن او اياد نم لل كد اما كفا از ل | نيابي كع درع معا يرق ادن:» نفخ ع قرد نم عاين مهل ليتم "لزرع نكن ندا ث اخس دنع ”ش زري سوك نا ير اول انزعم
 تحد مج ليث اة اثنا قالد ىلدالا تعكر ل ةردصلا حران تش ارب ورب ملح ال عود لا جررسك" كك نع ذن زيك و لخعاري سلف
 رنا غزامحلا لش ملا ماب للا نال ولاو" مالا ب غيتفل لو حان ال مسرح سيبك م مالا عم !ميف لض د نم ءرلص كدا ١
 |نودصولا ل مخ لسلام ارا عضوملا امهر ىف لوقلااج نولوغن للكل و بادرصاا| خر لوقت اك مإ ليثش لح نا ئرلص

 قا برم نول راهن د مسهل الاول از“ ضل نم رص ست م" ثب اول ان” تواصريضن سدا لك حك لص الث تاراسلا ظ

 ضن | معامل لان نإ قس ةولصلاو ادن فلكم مل يفق ب ول ف ممتولصٍ مم قب اف ريل مار الا سيل مب ليث نيو مب لص نم
 أر فازت ةرلصلان م عيرخ ايت ركن يزاول يري ماي الاف لتس فييكك اشبلا مو لاي طار ماي ال يولع" تاك لا لص
 "ٍ امن فاما مز لسأ ىلع اول ان 'راص لش شي الث هد اضن ع رضول | اع بجو و .ولص تدم مايالا كدصااذا نول فلاب م/ل بت

 لطحن يق ارج يعم كك نم نياوحسل و ةرلصلا نم عضو ثردعا ند فل( فيدو لفعل اولاو مب فصل نم مرا

 زيخ كك لحل + ملي ادا سف ند اسلام يذلا لايرلا من ندي طرت نب كس نعسان كرع نيل شع |
 2و انخلذ لعرب واهل ناكم_هلع ل ال بيع نم اولا” ساننلغا نم لان ناجا ثراء ارزتو كرو نم لع نم رم

 نلاقي ابا نم دات نك دفيطصدإ اجا( ةالابملا نع ىل اسي ال ”لعلو رسل ١ مد جيدا ىف لابا ؟راذكو ا زن ل ا ىلع ناي ل ١

  ةيصادعو اضرنخ لام م وضوريطه لص لصررل تلق” اقم مسا نصوح نع ناابا نير انما ٌةرلمص ىف“ يلف ةرلصلا جن نصرك
 جيحخا' ىلا ل ءالا نامل ١ حل لكر تدل نم لص ترض ترشازا مالا ةردص نائب اما داع اوداعااءاباث انا

 [أ د داعااءاا ناكن إو ةرلصلارعيلل غرزذ قحركب مناد ف اسما ولو ى عم اهئ ل مل قراصلا ىو بترك" نا لام وصل اهب

ب اري نع واصنع ويطول |(: ا بارض | يولص ترش ترانا و امازلا ئرلصن انسب اىصاداع |
 ظ (ال اةردمعتدصارلا لاو م

 قيد باحما مايل لصرلا ىف حاير لا نبءاطع نع و اهعقلا نب رقحل نع كرايم ا نس ادع انرخ ا طل نم ةراص تردد أ
 "رم اهديتي نا بح ادا ندييسي لاق ناريس نبا نم نوع ند اديع نم كرايملا يرشد ادب ان رخا ثم دن لاف عوض و
 تح لالا لاح ند دعاه يعي لاق بنصب احد ب وبس« لحرلا بلاط ىلا ني لعل نامي نيورع نم كفار يعاب

 أ باص اب مدواعاو لمست ى قمل اب زعاذ اهرص ناكر ا نقيم مع نا مب ل أ ويمن م د واع ان' بتحدي ص ايرع لصوت 1

 لب اطقلانرع نا (نيئايلاب) تدصلا نبوي نرسم لا نب خور سا نع ةدرعزب) ماش كوكو او ربع نا |
 يانا فلكي نايس يل طل ةراصلاراو أو لس ايرففف ىو شرع ىنيسما لاما زلا نطقت يرعشش ايو نرلتح ىنيسح

 بتل رمان ىنابسح اينئاص ارز عمرا لباو بالا نم ٍةرشكت اطقنمو تامين )الخ با ف عتود تما لل ١
 | قالا و رسال خس ٌيرفلا ص اب رل - ارب مايالا م زل فمك انا ابي القنا اًضلا نمت اكل اعرناو كسري ظ

 رم بالن ء ابو ىليقلاب لب ثمر اسال ب نرمعلال ين اب و وفنس نم عرب اطتور ارب فو لا تخسملا ور شتا واع ا ىلغار“
 2: اب انوا هت عاملا 0 ل 0 4 - نحوي 00 0 ظ
 : م / 0 1 3

 |“ امسصعلل م اطمن

 و | طمشسوم و شام لبرج ئرطيال ب لنا نع بج اعلا نان دكتل ا قلللع ةرردقل ١ عم ىا إل ارم مل نمل رت نأ

 | لكشم ىىرؤنلا لاك سا, ترلصن ابكر ردا ةولصلا مرش لتنمو نيلوفلا ف الخ لع ٌجولصلا حب اتنتا ىئ نركر |
 | يايصلا دن اك ياهلا وريحاو ىررتلا و كلاد قث اثلاو دفع ى ارثمع يح ا حاتتم ل ' ربك لسعر شم نه

عسملا ب | نع ع ايتو لق ايغ ىضاقناو اعكت اال | مير عد حف نيعل انا
 كانوالاررلك او ةراتمتو ىريزراو نسكلاو ب

 تيراعالاو بم مالعالا عال رم ع حارب نال الو تسيل ين قمح اصل ف لرخخدلل نا او بج لول سيل ونس

 مام ! هلم راسنا اهعر كدر ريإتل |جرلصلا حاتسفم لاو م يلع | لص رص ا لوسر نا قل كرر عي ةيريصلا |

 عراق للررمتل  ةيضرن ىف لئالرذ ارك ىلا تعاسال عاجلا دجل ددحا عداجال ب 'ديدرك ايف بكار شد رست ا ظن |

 ظ ٠ اضيلا ىورتل ا يلا راش ارد أ

 ال ناس لير نط ال دع حاعلا ناين ر نش الع ةرلا عج ىا هلع
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 م مو
 00 0 وص نم | ثس ةفربوس © هغ . هل

 ظ مال مان م ادع اهربلول قنح اية صموااور ومو ااءاءان اك م اوسرداهل ١ نحل مايفلا :لاع رجوي ناريبلتلا وصارس م لا نيعر ريم |
 ميفوم زنا نيكرلا قح انقل ولو ميفوم ىززا نكرلا رح شل امان ر يي وعقل ادا روب وا عوار ا( الادجد ولو اه راش |
 | نالا معلن سو بج رايررلع ت/رتلا لكاس ااغش د ارينا نم اللص ىل ل اهتميلع ةررفلا انام معلا ءاسر صن ل
 ظ لدااهنو هر ا حسالا ةفحتا قد حالا ل هركت )ىلا لازم رضربكا سل ار غب هر لل مسد فلا سانا اه لامر اء
 طز # و دن انعلاو ءاراعا حاتتإلا جي دما ّيادسلا ىف لاق يالا رطع فاش دريل يرد ل اما سنا لاذ ما تونه درت ذ انوا نا نعول اوصا نعش لعب جنم بارا ران( يراني ىب ادم كارم إن حاتجتضالا وركب ديالا نا نم دنامبلاو رخو ةفختلا ىف رك مارب لعن كري نتف مل يل | يطارف ظ + ككاو برجولاديي انو لاكن ١ك. يرحتلا عمر وكسأر عولرلا ل ةحافلا عم نارقلا نمر انلق اكد ينوب ٌرلصلا حاشنا هركس كير لمخلا بيشو | تبشر لئلا ظفلرركبلا نم 1م نإ لامو معا "فيشص لإ نأ دراما ف هركو تو

 تنام تناو دها صن ررر ماركوزو لوف نمر اشتم اب تورم يشن باع ف وعل ومو لاف ثييحرب شنملا سف 7 انمار العا نم (ةهيم ىف مهقلا نيالا بميجلاو ل صير ماركو اعل لاخر ا نما ثيح يقي نل سرنا ةرلصلا تارا ضررنالا ابد ابنا بجو ةولصلا را ضتغت ب ضاريثالا م اًصتقسدريدقلا 2 امو قو ياسا لا عجب |
 مر للا تاغ !رةلزننمو افخا دلي انى ئررف تمايتقلا مال ليث الص | هرب قرالر م واما عيرخسو اير لش - مم باسلا نإ ظ
 رك ةرلصلا جفن اركان | ل اهدزربك رلصلا حا اؤ بيدور ةرلصلا دغصي ةدراولا ثيمداعالا هريس ةوادع الا تم أ رنا ةررلصلا عى بلا يسيل ردا ل سلا هو ريرتغنال رتل وت لاه ءابعاريباقن تن اكان فيك ارقاب ندين هدجل ء ينم أ بكر قبو ةرلا لنه الاكبآلا» خ طالصإ ندب )لرعتلاا و لوسالا ناك باصالا لأ دامس ام هازعم تح

 زلا نتي نم اخص ىف هدحا دن اد طرشسو ورم ادذع نكر ذا ظفاح ا لاقتراطدالا لاك دليم قو ننس اان 1سم كلم ىف اه | تتر و |رتسرارعضالا قل منال !لادتو ةرطصلا بانك ميثن و ٠و اور ريلسملا | و انفلا ربك رشا ا انووعسابا نو ظ
 رنزلارا لوي طور [ئف اور نم !ذم ىف ورعان نم نساك م تلا بيدي اد انعم اهزم لك كرسو لق ىلع دل أ حدسوا بحار ان نعبر اظفمل حابتشالا ناالاصاظفم الا عمال اهذارو ةولصلا شوزد نم مالحالا ةرك نال ارففلار
 لاما قد حاتتضالا وب كس الا ةرلصلا ىف لوخدالو شما لوثدطع يلا نش 00 راق كرس اايرجد لاي
 نعل حلا ع ابا نمن ال تََهفلا تارابعلا تلقت امغارعا لرش تشل مل ئلا بطاوركلا قف هرحاكدعلا| نكامإل ماع رو ناار امرك ركنا جارلاو ناوين ويد زبد ع ءرشسلا هرج ليو اون نم اما لاق نيالا ريبلتلا طاغملا نين نييك نفت بالا انمدقو بجاد ركاب عدرشسلا نال يلا ياكم نكموخد برس ب اضئا عم نب ابرك مع درسشس ب الكا | ولا يتلا تمل عي اضل عد هر تسمو راتض اردلا لاق لإ رانا ىف لامدرعا مبان بجاولا ليال 2 ظ جت اك لع بلك اقام اند زو تاهزلاو جر خزلاو حا ىف فيصل ا دنيربكا ص ريخل لاتتسإلا رك ش6 الا نان | | مي لرقن نك سوتولاو | يساري ناب بيجاو كراون نال لولا كلا نير ارا اداريا رربكالا مادا
 ةدررل ا يمهصلا ثسواعالاارفل ارسلان اب قالطالا لك اول اذ م اوعلا قداضالاو حاب (لطاملا ب ربك مشتافلا ةعاشا مديد
 حاتضالاقرلارسد اظل ناو نولرقل مناف هيدتم ىم كارو ن اغانى عسل اعل طبر خل ةرلصلا لا اول اند ب ابلا ف
 أ نا فز |امنار هرك تر اخألا باكن م ب ايلا لدا اهيل كرلتلا د ةرلصلا ح ايم و رصإل | كر ريل | ديعساب | ثرعل | اوه شح وسرت نرلك ىف قتال يحاو امد اعانٍيحلا اللي تمدا 7 رد لكو رجلا بلم زر نمل انزو بار

 أ ءامالا دلع رد قرح ا يه ]طراز تحرصف دو اوصال اينو اهنال عاسذلا نم ب يتب دا نسل ايار اب نكي نان /ملا اقاعتمسا كر صلب مسكر وو لاك ى اعنر سا نال لدالا, ل رغل ننال ما زي يكاد | ظن زل اه عيرسشم نا
 ل ساو سا رفاوعدت مايا نجر اوعرد اوارسل وعدا لف سد كل نع حرص اب ىرخ! آت صل او ارب رعد اف نما
 نزعل طن الاس ريف الر مالا لع عراشلا نم ندبحلال نا ىلا كرش سر يرعاو تو قرحاو عيذوم ل يع الا طافلا قوفحاو ثررجما بنتك ل المولع تحال اكد صوصخ طاغي ابد قن م ميس طع سد ا لص ان كل لع ةلداع ماش عادل ] ةرثكزتم فلج اظافلاب ثسدحلا بنك ف ميريلعريد المنا لوسر نع ةروئادلا يع دال ارا ناس" ةرلصلا ل لولا حرم حاتتمالا قررت لصفالب م !لصلا ريس ئزلاركرلا و لصتالب بضعملا بحرب فكر ذا ةولصلا ىرالا كَ
 0 لوقو زرطع كا نريكاب أر يق ىلاعتل ون اكن ررقلا حالطص | ق درر يظحسلا قاتلا هير
 أ هر موللر كاس اظفل سووا ركل طم ضب انلفانلف برغم ا نم انعم ر بعغالا تادرطم نع منكم كارد اقذلإم ءرعاتم اهنا ل ايل اىوقلل تريبل يعش هل الو و يئس نوع ربل اب ميظنعسلا او اى لربك كير و ىلاعت ل رف دايخ
 تانغ صل الاوز ةنسلاو فلا نم جسمماو لسلا نع لم اذبانم ول لا ليريلع م ص ا لصنع ثرراونر لعذر الرق ثيدامآلا
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 ”وفلا بسك ص رمت |

 81 مرض

 [نييحن وكي كالا خان ةَق دع لاق ةيولصىف يلف
 اًيصتنماهريكعوكرلاةريبكت ربك ١

 ب ياسا را داوي بلع سو اجا لا 1" | ب رارقد قرارا ةشسلا ريو ضرفلار يع ومد ران الاد ثيبد اهال ا. "سي ان ب. والا ادع اهل لاهي ىل؛ (ةقد [سلا فصلا نم حضن ل |
 توف ورسلا ةريجلا يعاد لدالا ةرعقلا يضف نول يل دب انح ااه | حر تسلا و ضار خلا نم نش | رار عو "الملا

 سرأ : يحل |زنرال لان سرصتلا ”لالو ثكى لوصالا بسك | لولو ما ثعحم امب ل وقل ىلا بجاولا ممالا امن لبد وبي ا 5007-6
 00 10111 ول ىك ساشا للا نا ترما مولع و اىراقلا رع نك
 وسلا لكس | ترئاحلا ىلا 7 :يبشس ىلإ نبا نسى و ل ما عدن ل صالاوبتاكزلا ناييالا ف 0 ع 39
 رول سس اغلاق كالا رب نءهنم نارص بارثلا موقلاب طقس انسب نمد بديلا عر ثبات ريعس لادا 1 راشلا رن وشو دعا حانت الاى ثجا لسد ارك اس ذا موا | نكد تح ٠ نسلم د كاز 5 4 تما ار [ىّترفا م امحسما نما يشم اب لا ى عسل !نكو ليلمتل ٠و يبس د يحوملاب لام ن رش لس مجالا نإك
 ميم ضل اد مارح لاو اورن اا لب نجح اول تسي ةرلصلا ىف رجل فلسلا نم 0 6 ولسا كلر نع ىرلا برجال قخ الا لدتال د هرع ع ب نوال بث ملا اهم ل 21 تيداعلا د الغراب الاو تايآلا» عرشملاو ةغنلا عم هماقس رز زوكل قا ناكرالا نع انكرسص ركل طن لتقل قسيجل بجاوركلا نا لإ ظ نإ نمد | وو حل نارشسجل يوارتلاكد عرب اننوكالل لكل اسم طا لباد ارو مب 8 0 - ا رويراثألا» ثإبآلا مرج زارج تا ىلع م رطل اتم ا تلوم تسب ع راسرا تباع حاشن ركب
 تك انرجا :يوخللا ىلع ةموقم كب د هلع لالد ىف اناا ىلع ذل الدر كارشا لك اهنا لحب ءارر قلطلو منت هبد|رو نلط هَل انا ال وتنمو ب و لو نم اضلا .الص ىرهم ا يب فلم ل اداء ف عص نيب ارمل د6 ريحا لرصإلا ل وص | وب |( تن ىف ثسرهل ابد اهصالا ف ابيب نلمتش لا سل | بوعد ىلع لد انس ىلعل ١ ثسريل ار مينحسل مثلا ينو وم لد ن لا لج و رولا لم ووضمملا نورقلا رخو الخاو مسمر نك ذعر نودع كر ال لايم الو ردم ا نم نيالا نان ف ن اكأ نارتردلا ىف ل اسبر ىف لو الا ودب فل م باص احن ضعسلا لاف لبنان مددقل ال بسلا ناد كربلا ب < :

 نر ميار نوعللا لت سيل دير طوع لال وبل ةروكدملا تالا ىف اه يظل نحن ل١ صتسا عرشلانا تنوعت |
 نبا ثسرحلاب تشىرلا بجاالاب تاي ملء عراتخ ا نيد امك ررلملا ب ةائاارستل انى نعد هلال بر
 در هيعمل ار اذار نم ماو دكعلا باب رع نببا نم ىدزالا ىئشيسدص نمد امج! نررف اس اذ !لصرلا لول ام باب نع واو ىلا هند اكراقلا ةرهع نم ل! خصر ىراهتلا نم عرولر لا ريل مالا باب تب ارو ضرما و لعن رلاو لعفسلا
 لصونلان اكو واصلا عرب شس و جذل اد اكرلاد [لّتسالا عد اذط تفس ١ تلم ار اوس ىل رقلا كَل | ناد'ئكراقنا ةرمع نا
 مع ارث ار ار بتنكلا ل كار بس ا ذا د اوربكاي اسلاارلغ از ارث رحد لج يلعسا

 500 0 ال/نأأط 035



 ظ
| 
0 

| 
0 

 ماكل ال تيكرلا تأ زوج اد مارعرلا عر هبا بيرتقل عردلكرلار ككل ب مما ريل | تنصل اف ةواصدل مم اهلا نم لا مدعأ

 اا ما نسبا كراك ينل 1( تمرس اي كك فتن لرب امناو نس اجت ف الصالا لصمت نين امين ل | نأ 35 2 م م عز فم 5 5 - 20 / واع |
 نلوم بمس انباو باش نبا لوتردعارر ضف اذه | ب ارهشس نب او بسم ا ندعم "1, كلب ضفل رانا كاك رف |

 لو زج ماضل | ءلاع تناك امن ةولصلا ىف (لورلا اهي دبي عروكر ل كن مد ةرلصلا ىف لد زعم كرا لس امم اق ماالا |
 لابحر نم هر ىلا بسم تر لطل اكرم جرعالا (ل دهلا ررعولا لاقل و رشد دبع ولا ىلا لا بسوم نر ارمع نبل اصرار 0 ظ 5 5 اإل ماع و مخ ساو اهيالالا|
 تا غصلا لع ىث ابل اور ملك ماو ةيرهب ىلا درع نببا نع اكدد بيدتبلا نم 1م قاما نباد ل اشلا ىزيرتلاو مى ىراخلا

 22 عمابلا قف تمعرو ينس حملا ىف اركب ابإوق لى فلا و مرت | اءعب ابر نعو فين ىفادذع مادالا عر سلال اقم م وهعا
 !؟راثألا اها رعو تاهل نم اسقكم ل ركز هص ,٠ ثسو ى اد ىا هعل !ضرْفلا ب ىلا تعرلا نعاس

 يما 1
 ةفيدحىلا لوقوهو كرد هرزجيف ةولص ا ىف لوخللا اهب ليرب 003 ١ عملا ح مط عبرا  ةسع هل د( ف ا هل هن

 أ ةمصقا يشم نكلل فاطول انكر و انشا ركل تمت اف خو ارفف ىرفول انك علا نم قرت ارب ل لح ١ ندا عفلا ل (ةعئالا غسل يعي ) ظ هطادبع نبن اة عازب دح لاد ةفممحولا ان ربخا لات لبحم ظ : هلك ** نع 5 8 نبا 5-6
 || كلص قل لادتمص لوجرلااهباريرم ع رارفلر كنا ىحملا نام نااالا ننال اكل + مرني يبرد ةولسعلا قالك لا تار دريل نا | مرمر كك»ي رج حوصلا لأ لوترلا اس ريري لوقلارم نان ل اير امال | لا رواق كر اتغادر نم كم اراك رشم حيالن ةرلصلا نع امض ٠ كر اصن مال امص ان نركال ماه ط قت لغالا ةرك ب رصخا ذإ فال نال الاى انلا فنا اط

 ظ اعل تاتا ذك سرا تدي تا

 أ قرب ود امتلك باسو الا كمال ىداطب ذك مايقلا ىلع ةررقنا خمارع ام ع وخسلا ح انيس اذهب ةرلسلا
 | رمح ءيناشا# انرماك حارس ( ارا د اكسل )ّ عال طيب ىف اذوب نيب تنعل د ولست اس دلما أ

 ةيفساىول ناب ةرلصلا يصر تن اكىرن ا ضرطلا ل ١ طاف ترص تاز اجب ةردصلا ف لوثرلا عراللا ركع رياك ا 0
 عرق دما نع كل قد تسول فص ل لقوم مايفلا لام ابن رشملاو ةوصلا انساك رى ريك ١
 لاق وركذست' جيا نم نسا حلالا يلع د ردق د انرنم ثالخ مالا عم ماضمالا ثسدع ىف و صا ةرلصلا داعا (أالا عرقا ذا قت 1 منالا عب ضميط حاتتقالا هرج علا ريك وم لنا ترلص حازنجا حاتتضالاة ريكس باكي ارب تاكا لل

 اتسم الا جر ككابب ىرف ن اه ةرح او نر طرلك اعلاردا علرب اليت مالا كرداف امدمام ناكن ان للا نا ا عم ظ
 نارللا ليتل. لل زل ب اهراشر مصل ائيسشم نحول ىزرلا ىقؤلاو سس الاو ىربرلا طوب ا ىف ر كلم تونسلا ىف /12 زعلت هلع | ١ رربرصا تفصر اهيالا توم لس أ اشترينا ارفع ن ب ل اناا حي زجالد زيكو عكا ردود ةرلص سي يكمل كو دريك د 137 عرمان تذل ةلصلا المنار يصلان نع زان نيف الغ ةردصما ف المخا د نكي مل عرركر لا ةريكب | اب ىو ناد (ا اهلا ) 0 ْن 17 ا
 / ىقازكح اتتنالا ل د يعتام 59 نم نبا يبجصلاو [هكاردا تق ىف زهحتن عراتسفالا لك ديت اءا نيل | لاك
 حا تسلا اس وسم طو عرركرلرلو انتم ريلي ى نم هلا عم لشد نا كلان لاق ل انك ةنورملا ادب هلو كح ا /, (إ' فسرل ىلإ باي فرصا
 كرما امع الإ فلع نم ترها منا لا نا خه اف كلاي لا لان هدعد مالا فلعل كلذ انئار لاواضلا حل انتم الن أ ملا من عكر وا عكر ديرص نم وصرت ن اكن اد حمس هدعد لاف لان اي كي ع عسي
 بادلا لوا ف بسال ي ١ ىرج مالا بكر زر رقد ها 6 ١م ىزلا اهئ اطاشعا رحل نا تعمر لرث  ل بح اد نع انزع ا را( نعم نر ارعس لوق ل بح ناك حانتسضالا يرسم تييسلا ا لرتم ناعيا إي كلا ل لوف اذ ارم ةرلصلا يعل نكاد يف نع عسر اكرا تنمكو لام عريكرلا يكس حانشتضالا بلم سل اذا هلا عم لصرلا اء يل ام بمس ١ نيرعس نا تدعم ىل ال ب
 أ ىلع مارال ريك ليسيع رضا لصيد لوس ل فال انانا بارجشمانب نماك رمد تاقنم نم كل لش نإ لاق وركزت

 م نيج راما نم نبل و أتم ضعلر لا بس ذاب ف المن ضرطل تعمل مدس مااا ركل نا ع ليال مارالا ركاب ل ناد ملال فلم زج اوبا عر لرب الا عم راسا نباح ني باب ني اد بيس !نرهس لود الار الاد رفلا ظ
 أ| روصخن ال راد راصلا ل مايقل ارزع زم تم قر يذلا ناال مارتالا بكن م 4 اهنا لع د لع اريلا ديل! به ا قمح املا |

 اه ذوو انكر ا لع مارعالا ىلع يذلا مقل ارح يسن نم نكن اد مارحالا يلح اسياكذل اذ بكد و لاقت كلام كك: دري لد رق
 دعما ةردل اب هرنع طتتنتو مارالا ريم زك تناك اغار معمل تبد' كل ب ضقت ناك نساكد عالرلا ةرمابب اك

 ظ رس نا نَربفَسو ل قثاشلاو علل ا وارجو فسولاي | و”ةفرضع ايا نا لج ا. رى غصلا ل وار احضار رو ترشبلا نم 71
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 ! 1ن' نر ,ء 0 ما ظ نا ان نارتو حسا وتوم نوب سره د أمن ىلا لبر كسل اره د رول ىلا نكرطحح رس نبع اجو ( عد اسل | ديعصل نم نعل ر
 أ كوب عبس, لد امبع نب فيرشسج علم ىإ ١ نا اسمو رولا و لبس اس او عيسررلا نبا سيق د نف اهيشسمو عسر لم ارث اكد
 اتاهنو رك كولن اح لمخلا لاير تدك ءّ ول حريشس نيس فعل و ل اسلا دور اد ل ا و نيخم نب ١ لان“ مري د تاوعول | ١!
 لايت جادرلا ف فرجلالا هربا و مما عم ان“ نب او طايش نب فيلو رعس نب ١ سرا ابيثد )11١( منسم تا لاند تامسا ف
 | لص امير وذ ملكسيلع ندا لصونل ارش ىف دصما نع بعدم ناس اربع نم ماك الا 3 نك ادب هدروا امد ناطعقلا نبا
 ا ثع ةايرلا ل طن ايل ارك_ أ مو ارو تحرلا بح اص :نواط لآ ل رم بس م يرش ادص لان اع لك كو اهاد بسر سلا نم
 اودي ١» تالا كك نحلل نم ىور نم دور ابا [الا كال ثان اسللا د بس ذيتملا ل ميا د و ىل احتمل | مصر "ةفينص

 ومواضع يعدد خضع | ناو نع نك ا د' ٠ "ةفنص ابار يثر كبف هيف اهلكضتو | اهيعص م ئورم اا ىدارلا نري ناالا اليلظرد انالا
 || لارتالكي ايمن نحارب نا هرزع نقحازثاازكو لامرلا تك ل اط نم ىلع قي ال اك شكري نك ف مد غيض ىلإ | نع اكدد

 | هر ءااضخ نوك لف رخل د عرج اراج هرطعف يىبحشلا ةاور نمره نري نااالا رعت ديقسر ع نم نيفعضل او نيرا ظ
 فصرت اجل اشهار نحف ني | و عيكو لن ور ينك ءانح ١ نعرعلا ىو ادكاسم يسأل ابهر اصنع ناكا ذا ضنا ىلا !بسم الا زكو
 باععلاب مال احنرش دارو بجناح نرقشمل ايف سسانلل د عاجلا ليتل كل اطار و اطر اكأب مدن ادا ارح اكد ا مل ف ا ليو مك قولا نا ' 577 5 اناء تاما ُ را | ترك رشاد ترب ارا جزل امنع ء ::فينص ىإ!ابس زب بمس نا هيث تعاد هود نا“ نبا بعذي ىف ل اسر ىبزلا

 |" ب آمل او عجرلار لاو أ

 | قووخ:لل اكاظغح لداورش نراك ذككد امحفل نم فلغ ىلص ال تارك اد ”عتاولل طسضطلا و تبيتلا ن ايب ري ملا لص دا لد هل
 || رلكت» رعإ ةردصلا لكَ !رييلخت نا كراسنالا رن اديع ن/رب اص نع ن ابيبكن ب بسد انئادع كل انرجتارج لام كك اطرم ا

 أ نسا, ىلوسر ناك لاكش ا بل (ط ىلا نب ىلع نب نست ولع نع رسال باريشم نبا ىر با كل اءايزرخ ا انصئرو ضف الك |
 نبا ف ارزلاح رشم نم اشم قر لصور 1 ىقل تح دنلص كل. ”لزرترلث عير اكو ضففخ الك قر لصللا لري ملييلعشم ١
 ا نا اههشمن با نم ل كا نغء اطع نب م رلاربع هاورو ثدحااذب ل اسيا ل اطّوملا ةارر نع اذ الخ ملع الري دبع

 | و بس .+ ولا ني ىلع نع نييسحلا نب ىلض نع ب اهبعشتسم نا نع كلام نحببا نع عبس نيدو انني نكرئاديع هاو رد الوصوم رسب | |
 || داتمالا اوين حلال و سيان م اس نم عرب لان دكان نع هاورف بعصم نرحب يفأطخاو لسماطأملا ىف الا بف حن ل
 | ةريسابا نا هربخا نا نع نب نرلادبع نم لس نع ب ار مّشم نبا ارا كل انرجا معا اطكملا ىف ا مكدنع بارصلا|و

 قا كلا نرخا 0 ردا لص | لوسربةلص راهم ال قارس ١ ول اد ترصلا| و | 0 حرر و صفح لك ربل مب صل ن 1

 ةردصلا عملو رك نصير عرب ناك رفجحولا لان عقر و ضخ اهلك عب صل ن اك ةريرس ايان اىراهتل ارفعوا رجا رحل ظ
 | ديفا لوقو رك ى ان ارجل دك اذ | ورك جس طحت !ا ذا و عار ايلكو صف لك ب اص لعرلاربكت نا تخسسلا ريم لاق“

 . !؟بابلا لوا تبيّشس اى هرب نمالالم حج ارو ىتمنارثسم امتد |
 هبي لما حاص فمَن كو تبث باهصل ا ظذامو ميريل يدا لص د ) لوسر بحاص ايلا ىورلا ألا رس ل ارل تحل
 تامر الاكا نا سو يلع "بقسم ةريره لال م سس حرش ىوؤنلا لاث ةلالاعر نم لملصتو جمل رك مصر

 وتعلراو تامل د ثرص تالا رسمت ةريرج ا ال هدذم ل يل نالادلخت نب شئ ايذاو اركوو ميل ّسد | لص سدا لوسر نع
 | الع نيستا نم تار ثالكن م ايمرقت جرت نأكل ا كوع براق اال هرقل اازب حب اصلا نمدعال سيدلو [ٌشرم نوعبس
 [رثوا ل وسر » ايض و وسالاول | جرو سمسا ربع تمل اه 1 قس نن اكل اند اشكو المخا يبا مط ورمسا ىف لتتا ! 14م ىلا

 | ىف انو بيطلر ثلا مرثر ل صولا نع اكورد الو ليكن اك رب لحال لبت ةريرج ابا د انك رمش اديع مليمملع لد | لص |
 ررحملا لا نعورايعالا بعلو اكرافغلا طفى ابا ةرطلو حلاو تءاسار بعل يوب اد سابع نبل ضفل ورع ري
 ملل نأ الغ زعال او بيسملا نيا زنصيبتو ملك | نب ناورمور باهعو ل وو سسل ورعب نم سامع ناو

 | كم نسانناها

 نب ورم لان مير طر نيب انناو باهحصلا نم علا لبا نمر ثكاوإ لصر تار اش نموت نع اكدر قراخلال أف بسر ابل نم اتفم ىو

 نس ير يا ن١ نوح زنا ةريراإل ان جرعالا لاقذ عريس محلا لم يخت وربيخ اعدم لس دقن ناك
 دراما نلاكو قس الك ميرملع دس 1 لسرسلا لوسد بحضني ردا تنك أ ارورم اريل او موسي سدا صنم 1 لوس نع

 هءادد طب نم لاققاسل م وسيطعلا لسونملا نم ترف مراوما ىلع مايقلا ريغ اصالا تناكر نتاوسال ب نفصل الخ

 تبديل, هيب ىنغل راك ىلاتضبت مكث برع ىنعف ئح درب طن مدعم اهيشسم ىنش نئلفزيلاهرضمقل للام ىنعنا يح |

ك _ةيسلاو بببسم ا يرصس نم كيرلا كدع ناب ئرفالا نعل انلاو مير اونا هرثمو هارررعن اريشرع
 | /هرك ةيرب ىلا ن

دع ل ثدف 1 ىورب نملك مس اتفحا ن اك ةرمر سابا ند او ةونلا تارزلع نوبو
 || (ة210) فصلا لكى اشاد ر حا نمت 2 .هر

 |امسنسدم | ىلع تما كا هع
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 ظ ربع نارك يلا نإ طم ناش ادرر معا عير و_ يس الكركم جلع سدا لصرسلا لوسر ناكل اق“ ةريسس لا نع ناعم ير يعس نع ؤ

 »1 اعنّسو ار هتررحو قسول ىل و ةنغرنص ىل ١ لوقلا اري للص ظنلارعب ىداوطعلا اتهم أ

 ظ هايس ا 9 ظ 01701 8
 |وعيسس نس م شما ةريرسولا تا ةورع نبب ما شببس نم ”لديص نببا للاغتو دنع ء اجاب ميلك ب اهصنلا نم ( مصل اسما موغصلا نم قب ر
 ىرعاولا لاقو نا ان نست ابرشسعمرل اد ريب نب سبل ر ةثرمص ل ازتو دع اصور ل او ل نبيع سو فلج نر ا اهيعو نيس |

 8 3 2 5 مرق * 006 9 3 - 5 5 5 م 8 .

 || نسم نام حدس ناضعر ل قم لا ىلسرمر ناس نعم نامي لياوكو ىرق اولاد انر عسل اسم اب امر و د دعوا ار

 لما تنا ا نانرعلا ىدتراااخنا نم 0 و و نم سم اوس أ نسم لع
 رتشمل اعى نسا ىف امعم تام مك اميل لص ئلا نارج المل | و || ناش لاق ل لري ا لسبب تس نيتسصى دع ل

 للاضن, عمال |[ ميش بى مل رو لم رعت ن همر نيدتتس سس نر ب تصدم ا بح اص لود هما ةادعا و نسم اناءاعإلا ةدرع
 | 4 انيسما ىم نم لضفلا نع ككد'ىدرذ الاهم لدحي نا غنم الو يزن نب اه اس ىلا ادرلامس ا ف دروا ساو تج

 سم د يصر بس ذتلا نم !3كم ل اهناهئ الات طقشو ارا هر عض اا لاو لا ل و لصتتم عمو اسس اون ورع نير نع
 || افاعت دا دنع معلا و لكرلا دبع ءارّسادبع قل ارذن

 ا ع ينل , 7 5 ْآ , نا ف 0 * -

 بيرى نيا ل انرهاعرلا امل اد ركل امسدص الم ىف ىرالا انو ا وم ا نم تعالي وقوم اعز ع ىدد # كن اك لون هل
 ا

 نصوم” نئلذكد ١ حمل وفل م علب نير مم وقل نترك نراصلا ىلا ماا ذ | موريلع لسا لصرسل ا لوسر ناكل امنع نسا
 تيوس ميه نارك مسار علب نحر ع م ادم اس ىرب/ نجر ربت اكل اسد ماقد لوفي // عر لا نثر لص حر 3

 ىف قرط نم ايلا ن يشأ ورد هه سوا دجل نمل نم مول نيج كو |ريسضغفل صارلك ةولصلا ىف كلو ل عقلا كسار
 | معا ملسسيع رد لصيد لوس خدام طعما ىف للان" ن رصف اواو عر, ضن ركل يك بيق سصنل ناك ا نمر ىلا, نع لس
 طيس ةردعلا لف تن ناك ايري عر ةرململ(تاذاناك اننا يات هلع ئر اوس لربي لعطلاتالل اننا نكد دانس ايل اضل كور
 || تو حضر الك ة اصلا رب ككن اك نمر هل 1 نا للسمع شكى ١ ني يكنس نم سيئر عا ع رو صفت كى ربك, اكد اد
 | قث نو ىراخبلا»ا ور اىرد اد يعم ىف ا لبس ايلا ىف عامي يلع "ادا للص د | لوسي ّترلصل اهنا لاراب امة ير اياب الهم

 نونو كدا و اور تر دل لو وعسم ىلا نع جمو ىذا + هل اذل او ئواوعلا دهحا وا ورووعسم نبا نصو ندر او (ىواج'ا و معاد |
 ظ | فد تلص لاذ تدرك نع ةدانن نع ادهم ىراخلا قر اهقلا ىو اىطعلا مار يرحشال |ىسرع ىل | نكر ندرخ اد اكداوطلاهادر

 اري رسوبا جسما دعما بسعر سد | لص مكان 1 ىلا ةنشسسكلا كلك لارتن لمحل نا سابع نبال تدنف رجس رشم نشل لب
 ظ تسرح !ريامزلا عم نم 91م ىفاكدلكا ف لا ربطلا اهبصعلى رو نو مدت ا هارراكرعسالا كلام لبا نحو ئواوتلا دنع ايرصم علو

 اك يحج مك لع سم | قص ىلا ناري امن تاق اعرو رازبلاهارر كوم ىلا ند ح احتمالا ف ةرمرديلا عب ربو ليوطلا

 لدشسرت اهلك سر امالا ه زبد صل نرخ 1 نع ب ايلا قوما دزلا عب ىف امك ت اقل اهرد رازبلا » ارر عئرر صفت

 أمينا لوس و ردصة فص ناس ددص ما عم باوصنا نسعا اهضال ا ورك مط اف حاننسشالا ربك الا عئرال ناىلا
 > | نفك ال اه لد ف حرصا كلا. ىف تره ملكيلع

 فلا عثر ار ضفحا يفر كلا ةنيعو رشم لح ارم ا نب نيرلا مان لاي ينقل ا نم طلي ىف ططفام ا لاربك ل رتل
 | لوب عل ار نإرمان ّءولصل ارثآى ا زيسملا بجصتنسا نا قح نم ناكر يبست ا :نورقم ةولصلادا ينل اما
 ف تاياورلا درس دهن ىواوللا لان كرام ةدمعنم السم ىفزقفلبو صا كينملار اهنسوم ىزل ارسل ا امانا
 أ تيسددع نيرا عقرب ظل كول كلا ىف ميريل رس ) لشد ا لوسر نع ورم ار اشآلا هن تن اين الشم بابل
 لمعلا ابر ئاوق ىلع رع و رت و لا موري طعس | يصر ا لوسر دحل نم ارب لمد قر ارئا رثر_ ملا د اكد نب نمترلا دبع
 > ' ا/مها ع اورعتري ال د سمس ال اذب انمرل ىلا
 | نم للص ريكصلا عم اب ١ قرح مالا ادراك اطح الا عم ووكبسلاو عوكل بجي انرشع # اره يك ا# ع ل وق هلع
 اسس بَل ١ ثاذهكو عر لا عم هس نا يدد ا حج ل رع رطط (طح الا عير سئ لص دع زي زج ىلإ ) نع بعل
 1 لاق نيمس ١ ثيسرع نم ام قام هكذا نع و اًنحئالا لاعر لك الشمل كال اوعو أول اهترملا نم "12م ىف لاث

 | ىف املا ققارمور نيل و تسالخ | قو رع | وسما ا يعرف ارث دروب ١ لورارشع» ءادش ا ءرور ا رع بكل 5-

 از ل سب صتشمر مو ةءارفلا ند زعل نيج حل ابو صال ا ىو ءاوتشسمالا دلع غاز ن رك نو اثم مزلزل ئاد عم انا
 ' نوكي ن1 ابالر يرشح ا :ل اع ةواربتعلا ضازإ نا ميطجل نع زسيم لا ىله اكحام ب زتارتحاو رص حفلا بسم لا#

 ظ ميل سا ص ىلا ىب تلئدصا غرارا و و ارقلا م ْن ااه نإ تاردرلملا فرك ناك لكوإ ارت ةرئارعلا نم قل

 1 دما حم او, "نراهم ىواوتلا لازريزفلا تش نم هده ىف تح ل |وترو وجا و عوار ىف عار سلعلا نع
 ( مالا فصلا لع ابها ور رجس الكل وفل بسال اوبعو خوك لا نم خبكر اكو سلو ين املا عج ارم ىف لا حتت راك ل دق هلك
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 | قازاربع رح اءاضما باطنما ناره نم قو ربك مل ين انارجسم ن ادا را ذافربحي ماو بسلل ريل ادعي طخ اا ارعسم لا |
 | اذوعردابلا باطقلا رنا ىزبا نبا نم لبد نا خاوي ا نب نجس ربنا لا انئديلولا ىلإ نير يس ادبع نيل عما نم صم ف أ

 لشؤررجابانا ىف ار طنا لاند ا زا صنفن نم لوا ل اقمواربا نمر صنم نصر رج انيدص يميشس ىلا ني لان يز علا ربع ||

 رفد مارحالا رياك و ربكمال نا اكن ا فلسا ضجأ نعو مسار عير اهلكو ديس اكو عل ارم فسر يلع سن ا لص | ل وبر 1

 ناكد مث يطعم | سس ) لدسر جلسنا زل |ىذبا نب نترلادبع ثسدع ىف لوقت اد تلف نام هريطدورطنملا نيب مننا ؤ
 | زال لوبح/باكرطلا لاق اور دعا نار نب نمسح ان لولعمو ئرعش ئااولا تلف ىواوطلا و در ادولإ هاو رررلتلا مال

 | ةفص ناصقن كلو رضى ندا لانو بيرق نع انرك ل باوجلاف تمص ا: طسيملو تلق ا هسدنع توصل ل لري ىواونا |

 مسعف زرزعلا دبع نرع نع ايلا ىوارلا, م عفرلا ىف ةاورلا ضحل مر اميذكى دارنا بم نيزرع نب نسكت ن اين ميسم كد: لص
 كروم ا ترو ال_حارو اكرام ا باول ورم معا ىو ميثفلسلا تاقالط ابيلع لد كرت صقتشلار وزملائي نارملارسليف

 | تارا عدس اه اميلرمنو م و لكأ د بسا م ووصل اين سس نللو ىتنا لاهقتسال ا ل طسل ||

مى ا ثسدص ىف اب ىلع, عل اوم اء مطرد ل صرنا لوسرب ةرلص مبشسال ىلا لوي ةريرموبا ن اكاذملر جيّد | لمص
 ل

 كش يوت ل ماعاش ا
 ضو 7 سا تاب ياكل ىفث ورسم ناخب ايرلا ىلو عكر لك ىف سني لوالار لا نم مارق

 0 الم العلا بهذا غلا هئارمو ليصفلا رع ار ناك رلص توصركرتول تتسم رادعامم بجاد مارتالا ةرم تأ

 هل افاكر اخبلا حررشم نم الم ىف ئبضل !انذاهلا لاو صا بجاد تاررلتلا عيضص لا نع نيا ررلا ىبدحا ىف رشد |ضتر لين نبأ

"١ 
 كال

 يرانا ثمر للا لد تب للا لكى لاو كسريلا مجمله متن | هك ضم ا رك يما وعلو ما ع رمل هل ظ
 ىلا مره ثعرولا نكرر دارا لهلو ضيا طقاو !رمحضو رب امكن رع ١م ىداملا و شئ د الم ىلء زار رز هاد
 لأب لج مازلت راسل | ص ةدرارلا ثسد اعال ارسماشع فال د | ليثو م الإبر بكتنا م الافلان انور ىلا لرطس :
 ظ ا ول ار قروش اد تكا مب اساور كريس 0رصيلا نيسكل ا و حاب ىلإ نبع طع بلص وب ادع رو صطعخ لك فرست انا رشزمو ىف ةسلايركو ب ادا كك د نم كر اهنا فرع نع ايهم ىث قبيل ين ىلا لام عيو/رلا فلا (أمتا ب اىراذبلا مرقد

 ظ نرعز: نرحأد ةدابم نعيش درباجو ةريرم ىلإ اوووعسم نبا نع كلو كد مب امص! درهعاو ىتث شما و كلام فينو لاو
 || ن1 ناتي ارضغخارا ٌةرلصلا ىف ن وربي ال قداننو رج نر يفَس رس اديع نبل اسد م اذنو ريس ن برع د زيزعلادبع
 || نع روس نك اطرصر بلك مال نت زي زعل ا دبع نير نا نارع نب نس | نم حس صو و) دولا انيرص_ؤلسصم ل ريش
 | عيه ترداص ل ان ترم نور نم دنيعس نحر رن انادصر يبت نان ال [' اكد" ماسو مكاهتنا فلن تيلص ل اير نر سد ابن
 |. و ةرلصلا نر يبلكلا صقر نبا ناكل افرق اب زم نمر عسم نع ناهد ني غ دبع انصر يسبكتل ١ كال نا اكسب نب يرعس

 | سارعنبا عب تملص لاقي ذ نترباج ند انيد ندر ]ع ءنمص نبا نع ناز رلاربع عررت اد ابننا صايع نب ] نم ىلكر ماتم
 || هيلرترت مما ىلع ءلرمكو الوعح هع خأرلاو ضلك اوم نيش تلف ضفك او عير ايران نر كم ةيرصبلاب
 نرطدواب زودّيو اهم لش ميوزعفت )فر ككل ا نوكرتي :نم اوني تناكو توصلا واخ م سكك عمل ىوارلاوز اوبل ام ايب انايحا

 فسراها نر شل اندم همم قرعلار يد ادبعولا ل انو ّيراعم لا عضو اذا ومسار عي راز ا ليلا كرت نم لوا نخح
 | تأ دفر شر ١ ررصقل | رصعقل دادس ل اهنف تقع نمد يل ولا ماكل | صقل نسل وال ارسل ادع نكي سو نعرف نع لارا انضر

 ظ «*ءادىفا توكس تلفن اف بيرت نعم ابركودق» لاب ثيدعناىلاابطل ادا د ىلا نع ذيرانس ف ىراؤبلا لا ب تالا

 || عنيا نال عع نا دعو ثسدحلا يحمل اهتم هي ىلع لعلا ناو هذ ان ىلع راما اهلا نادال باعاوورع ناصقنال

 لا نمز ف ثالخ ريت ناكد تدمّر ا راصعالا نمو مثل | يلع عنب از ررصرس نم 194م خف ىرونلا لال | زائر ول تمل
 ُ #7 ثلس ىف # را ب . 1 | ه8 0 : 5

الوم ن اكو ةريروب ىلا ثسدرع ىف و امان ضحي لع هزي يخصم مارتالل الار تلا ىرب ال رمنصعل ن اكد ةررب
 ظ !لوس لع تلس مء

 مكاو هن كح وعستاو عيل را 1

 |كادددرب ايوركد قلمصلاربدلا لاقي دذسملا نبا لاه نسب مث لانه اوف ا تلة بجا دما تست اال اهنا ترسل

 ظ رروعس باو ن ايغ نع اضل ١ لاطل نبال علو ينصر او عش اشل | و كلابو ز يزول اربع نيريعسر عازر الاو ىعشلا ويا

 |[9ل ةدقرقربا لاقد جاد اهلك يار فمحاد ترب اظنا تل اتورو لاو عتخلاو لوو رسيزلا نياد قرر بلا ورا
 ىفالا بصير و تر صل اراوّسو | للا تارك اوم ان ريكتلا نا راحل لب نم

 ( ةسآلا مسهل | ىلع ايلا در دع اجي ا

 /»ب رجلا نعم سس ار ائا قع

 00 ا كت 0 -

 500 0 النأأط نة 5ع



 1 "نا ظ 0 ْ

 ميه ارب !نعدامحان3 نحسلات ةفينحوإ !انربخأ لاو لمحم ظ ١ | ظ ظ 1 ظ ف م » ظ 85 و6 9
 هاب لاذ ١ مث هس 0 علي

 ظ هانا راد لااو لالا فاد ف بحاسلا تناملاعبل اا ما ان ان ارو در م اهيل ل نارباقسل هيرو اذار نقم لانكا دان الر كى زل ناعم لاب ما الر يلرقساملا| اهاينو عل للى وتسمل ارا ناك مل بريلع رس )لصرمم ٠ لوس نارطع نب انا دال ل" نأ دأب .نيرف اس ارنا ليلا لري مبا ند ارا! نهرا قرص للعلا رب نيزي يشي اذ ارم نايس را نزهه سا لنور ل هز ان سا 0

 || ةرما نورت ارك اراد اوربك انقل ار نار ثورج د ملتريطط ريدا لسانا ناك ندد أص أر ند دبا كال ا
 نيك شملا دارها ء افشل يام اذ ابمالعامذابعلا عدرشمو كيذلاداقرلاد لتس اكداعتسا نك 0001 ب 5 مت لم راع وقل الكتل ارمي غب رالالارلاك افلا الغسل يفلان يضول اللا نب انما تلاد واكل ار احسب وريف ناديلا علار ناكل رارلل ضع ادنصرب نبا كر دورك ضعفت ارث ريس را ازرع 0

 دةييشسند 01 ظ مج ريكو ماب امال سا دربك كل ناد هيلع رمل لا لد متل ذل لالا نرد رالف ل اقبل تارا ترم ينحت ندرس رجا
 را ارم تماعلا ىضددكا ورك ن اكن جريتلا نرم انهك فام ورثعرب س اال ماج ةماعلا لعدوم انا رسل 7( ءاربا نار هلع

 تماعو رد عنيا ايل ماد ندعوكم يطل لسا لو باعد نرسل! نانا نم أ قايل عطصر ييفل نم الام ىل هذولا لاما كى هابيد ةرسلفل ار ماعلا لن دك مولا ناكن سم /لافر لام ثيرت ب شاودر, فسم نقيب جمل اجا ركذاويل كو دااك ةياعصاو هيا امن! نا
 ا نرسملا نم مانشبب نع اس اب | نر ونسخ ل ب ثلا نبا لصصو صرش نم انهم ىل بم لاذ معا ماب نار نمسا با هادا /

 نيبو نادزع قرخ اد د ليف لجيل ناسا نس نم نعيم نع ةريشسابلا نبا يراد ووكن سم ل ناس نب ماسر | نعت قازرا ديالا مراد تمام ترا منعا مبين لري رند ذاك هديل فاقد ابا
 يصل ا.ؤم تم رع ىلك يبس ل م عتاب ل از: قمل رسر يتلا نم فلم قناه ا لاق نال بصن نم اظلم قازلروصارب نما أ مشع د دس عقسلارخاربدلا قم د ازين رابعر فدا نرشامبم د كريز او لوكس امج نري بسلا خرديعسو نسب لل لو تمامعردك رجب ر نإ لا دع ناكد ريد جركالر رد لل انتشلا ف اياب سبل نيم ا كب ار ديك
 لارا تيبجبرل الزنا لير طع نم ةدايزل هدب تليد وقل قارب نا اكو ل هدر اربد م امماطيجب اما كاي ن تيل اة نكمسا
 اا ةءاطر عرس ماسو يلع رس قصرا ١ لد 14 ةسرماب | نب ل ملا نكس لبالم قامت ازرلادبع قرررُت دما كيور يشوف مداد نوري وف مثاماباد قررسر فلم رج ندييسو نسم ددسالا دباب ير نبال تلئاب ادب
 لوقلز ارت نبا نع دفان ارا كلا ايرجناوصكا ىلع رعضعل حرير نمط عرسي ناي دشس درب فسم رقد لت هيل منبج عاوز لا لفك ضو دجساذا ناك ارم نبا نك ان رجا فلا انربخا وكب لسا باب اللص اطوملا ىف ؤ/ لاقل ولكل |
 أ عرار“ لك عم[ سس اد عراد امنتشلالو ةليقلاو لامعا يبي د يرث ب ارئج سيفك مب نا اادج اسر تسب ضد لصرل نيام اسد لاق ولاد كيتا ن اديس نيريلا نام لهل عريف تيب د اذا ممر ل عيل لال يتسبب دان
 أ ارزعن اكأواد | لمرات !لوئرمر كر: سكر الو برت اع ال بس نم ضرالا ىف كسري ل اكل درب رياصا
 ظ ظ |/ٌسالا ىف اكد سار الث برقا تمام ىلع دكر
 اضرار الاف لاغير زر يفزع ناك اعلا رجل نان فر ذال نال اميل لا ساباللوق هلع
 ارت مدير ايقك سس ار لئركلا ناكأذ ١ لرد اطر ثعخلوا ارلك مب ىلا يرشبم انررذع ع نادردفلالار شسم امي
 | سصاشاو ضرالا مرن اد نايم ا ةراب مشمول لغد وجا معلا عيال مي لاقل | عل | الد مشبب لصرال ا بصل
 راعي ةربج العر وجم طا زتشما نم نولؤقل كحل طل اور وللا كى عر وكب مارد طا كما لن“ ىا سا نرلق الع
 زاجل لضم اثوا تم ارو قدك ن انني امسلا ىف افاراوكب ١ انس اع ا مرام رر تالفلم ن اه اشلا لاق
 صرالاتلر ضف فضح ار بث ل لص سوري رو ل لص نا كدر هام وك عر جس ناك ص هلعرس الصم نال
 ان'ارع نا نمل ال | قف اكد نب ار ىلإ بطلاد قلو او ريدكب ار نب نك و ييشس ىلا نا درك | و اور تبلت ماا وبر
 ربل ليس |! نووارولاهاورايررلاوزل اع ف اب يجشلا ل امررحا ل اهررداطو إل ١ لطسوريدقلا ناهد

 ظ 111
 موكا دربرارعن ان رئى اوس مران الا ل | م هركو عم اها نم كغم رك هع
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 أ قررنا تيران ملا مار تاكل اننا ىئازرالا نثك داعرترد ايم نم كلم ىاظفاكلا د از يتكرم تي الك, م اعروك لع أ

 [ مدام دال نب ادا بع نبا در لبا عرع يلا نم طقم ىف قيشلا ىل اه" تاما لصرالا ىل | :ةيبحل | لوبص و نم عنب ل موك |

 وربلان' حل اهب سيلان ا ل نان ال ادريرقل ا حث نع لكك ىف قالطالا لع نفكإ لا وما ىرقلاب رئئشل فيولا نم نم ناك |

 ا - و - يا

 ماي م 2 . ١ 1 7 د - هس ميسم عت د مص

 7 هنأ
 ظ لشاب كيو فنمحعم لاق ةكهابحلا ىلع ء ص لأ

 :٠ 4 نا . 00 1 .ء 3 ْ

 نب ادرار لداملانرس ادب هى ابه ناد ةريرج ىلا ثيرص نم نارا بسن نم !دلم ل اكو ثسداع بابل ا ىف روكا ر رث' هلع
 يل لحال ممل الانس ل ا ايما طلصم نازراد مارر لدال ارك اى ثا لسه ١لوت نا ل رغلا ةريرج ا عمد ا مما نمد ذم فرش ارر# 0 ١ , يتلا كي .لرالا,
 تيان ىلا لان لاح اعلا نبا لاثرع الشم مليا تذا لونا نه روك نع سوم نب نايل جل درر خم لن تميل عرس
 | مرسيفر ىروتاادنم ىدم ماهدلا لاثاك فيه ومد بيمزيتلا نم هالو ىلا كار رك يو ابار نب ارسا فيعضررل نرش اره ل

 ٍّس ليس تامل وكسلا 4 و 2“ هد ثلااشاد هنا شوك لطب يل ند اكسر سد ١ لصون نف] لاه نبا نبط بنج نيد عس 120100

 0 |ناهعار' لاك امام نب مامن / افلارإ ازغ ناهد لن نب ار لع اك ىرع نار و اددرب ار ثم ار ركل ع يس بري را

ه زب دش اس ار للعلا بانك مناعي ! نب رس نرطعا سلا و ما علار كى غرس ليس
 71 مالا بع ديرعلا كيدامالا 

 كيلا( ميسا لك |نااكددأ اءار ةئرعملا ى قمل ل از زيارلا بن نم الر ل ككتا ثرحل ا لاو تلق ن اف لا ماعلا لم هل

 زكا ضحنلا يفهم ىث ناار تحل هين فيلل تالوقنلا نم درجئداد داسفلا ف كلذر ثان عبو ب الص نت الا هين نم وزن لو

 الشط لوس باعشا نم كرعملا نسم هن ا نيكو ماركو لا هوجو اريط م اير ثكو اطول نحت اكارلكن ونصت راو
 || دوليا, ام تحصل لبادنع رحم ا طو شسلاب تلم ملام لج دال فن ف لط ايلا فيعضلاا ئشمريبل تاور | نعي وفل و ميريل

 درع ارابدع ١ نا عج ب كك نيدمل م ارب ىف واهم رث فيدل ىوارلا ن آو بكذ نق :نيرتن رتقت ن از بجترهالا ضن ىف رعم
  ةرشم مويلئر سا هصعنلا عم ىلصعل انك ل نع :نكسلا مالا ىوررق د عا لئاع البر جسد ريع ازثاع هر اننع ١ مدع تقل للاي | ف
 || ةرررهسا ن اك رح اذار نرم بولا فرط اندسا عي ىراولا و بلع يشير وث طسم لضرالا نمررتو نلمكنل | ندع عطتتسم ارحل

 ديزوادرو بو فم كيو بلنلالرعادصوازنا سانل ااا لام ريدم بلش نعال برأ نط طن حلا يدشم مريب ف تعبلا
 هلا وفمشل | ىلكيؤ ايلاو) اهضلررلملا نبا واهعو بس ابال نسب لائر رمال فو اطعواضنا مباربا برماوو ورك نع بس نب |

 هس 0 ١
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 مم

 -ِ- مس ”ةفينح ىلا لوقوهو ائاب ةب قرن ال
 د تح

 الزور طه عل“ ارو شربل بابل اا ىلو قف شلا رئت ثييدع لكو كلذ زوم ل ثديح ىث اشلا عانت دل اد العلا رثأل اذر لا نييذجتا بعاس لان يرشد قوم لوك كرب لاو قر ازوال اد سةاطد عشا نع ( فذ اسلا تيفصضلا نمر تبل
 اص ركسممل اى لنك لبث رز

 تابثارمعتنلاريلوا ,ثالهن !لرشيلر وأ رنا اكوت ةرشلاومسابلا نان زا تب اركلا ىف نيالا ناس ا ب كمن الل ثم
 ظ شيل بد دربلاورح اراد بابلا ثيداعاد افموبد الص ١ ”نياركالع ب اءاد ردن نع يأرا اصلا يارا ع عتبماكذل ارا نسر |

 دارسي ركن ع ثيراحلا نيورعو حسب نبا نع ؟ءكم الاب صن الديس مرو اددلاهاددام نا ادن مق اكاطولا فرجن
 يطا تدل لوسي مت ىلع مش ادد هل ىل اكسل الحر ىر ميسي رمد ١ لصون ا لومسر نلا ل ابسسلا كارب اب لح نع
 نابعنبا هر" بس ذنل ا نم رطب لاكن اذقلا نا ودررب عال ن اربح اصر ٠ك دبع لوثر نم اصدص | بم نب مر
 ةغارجلا لامر نمركيو وردوا دع حو كاطنفلا نول كك: باه ب قبال نك دبع ل انررغل قيام لج ١لافد تاقسلا ل
 اب لل | نم !ردمو عما نم الم ىف لنصر يدع نحس نبار

 عيرصازلو بابلا لل الا وورهس نيالا نضرب الظالم كأبي يل | راك ير اهيل ةرلصلاا ىل ةررقل ربل | باباه لا باي لد هلأ
 مهاجم هلم ىف ىلا ى دردشه الذ يل ا ريع اد ةردزص ريغان ويلا ل ااو ري لابال يرابلا رطتلا ةرلص ىل ازإ نإ هرهل ري
 نيكل زمر رو ىل | نع ئراوأتل او ار رر معا "ليل ن لولا نم يأب لي مرلعرسد الساس( تلا ان شمل اع نع اننا لكؤنملا ىلا نع

 | انرث لاو رم نيا ةركتولانممدح تعكر قر ومسلا غبى اب نم لدم ىل ل اذ حارصلاىل | مدميدهرتس | لصاسلا اب ما قا آل
 9 لامر رئايا تيعمس تل اي ”ءاصد تنم رس نع سامير نترلادبع نب دارنا دم لعر نيرتالادل امندإ نايت نب ناهلس
 الان ات انهلا يو اهم نيزيزعل اربع انيئيحارعدي اهيدرجسلاممو عابر سما بانك م يآ رن مولع ا لحرس | لوس
 حاصلا |ئح آي مان طيردغر ما ل لا نارو' ىلا نم تح امد تنم رمح نضره اعبع ب مارت نب ناطقل ا دبعس ني امانثلاذ
 رك انزع ىدالا لاقل عن نم انوفا ىرارلا ممن وردت دمار از يزعلا تما كلان مر فقل نار كرابم مثاذ مكمن نا
 | كرارامتلليتخا ماقمازب لكل با نم رف لاقى اق ورسم نم ثرى تتلاب تحملاو زرع نورين نجس انس ل اند داول ان ل اذ
 ضن اورلا زها آلا تيبس اارجا ندا بح مل قس رهسدابي كرم يرقي عبشتنلداكدا عيب ]ان“ ةليل مان سأر
 || ريفر قفاشلا لاق اكانرع ضْؤل تسيل ”تافلا نا لا اًسلا كرش رند عرطتلا قريد حرابصلا قت ةرلصلا ىف ةرعارلا ب الارارك
 هزي ىرمنارقلا نع امري الد كافل ارق مل [لل يع نا هرقل ثيسدكلا حس اكد ادد انكر اكلت اباررلا هج ركز ملاهئاذ
 الص ١ ةراصلل نا اهيوجوب نيل اهلا ف ارخال | لك لسمو رنا "دق افلا يصرف ندمت اهن | ليردالا لكس وجل عرولرلاد مانفلا ل آلا
 العدم ىراطلا ىف اواني و نسم ثار ثيرحملا قرر لع لري تصر كرلااد لاق افلا بوجدل ثدح ار يفين ملك اكل الاسم ىف

 ظ (ل طرب اهب عيرشل ا وورد نودب ةردصلا رسل نم مرسلا نيصلو لدنانلا ل يلا دارك ركبو لاق ىارعد دأب |
 نارسجربا عر بغا كك انرخا كفرت نب متل ر ةردصلا ىل ة ارق ايرمجلا باباطرملا نم لكم لرجن لاذ ل رجلا باب ملون لع

 ةرما ةقلايرطادج اممم” ااددنع باطما نر ةررت عيب ناك ار ةردصلا ل ةأرقلابر يكن اكب اطملا يركن ا هرغا هاب |
 || قانا عن بان )عم انانثسص كلا انرججارفسلا ف ةولصلا ل "ةرقلا باب الام ىف لاق قا شعن لعرلاربككم لا نيم ةررقلاب رك
 ماوس و رربلا تاو اجل ادرغسلا ل نلا ىف فل لاذ روس عر لكى نمور لصفملا لو نرسل شعل اب نشل ئرفسل ا
 ' رب ا اجرك نراطلاد |

 | نيل الرول لضر عمم” زق نورس عرامما صائم اف داد ريع امس م !(ف دارا مدل ايف لاك لا ةرقل ار الرق هش
 لرسم رن الارجل ا فيول انسركذ مننا كبرت انررق ا هيدر اح ادر نم !ككشم ىف اننا لاق رصا ةصالش لكلا عج نار ارب
 كنب ناكل اكايعر اداكا نذا ىلا لصل ترص درزن هدنع ف [رقلا ينسون ىذلاركلا لدا نال ى ادذبيلا لوق ع فج وزو ديما روم
 ف وماكو اع مزاللاب حررت رت نمو لوقو رسلعل عام اولا قد اد لو ىتم ار و لأ زر يرا تارضا طرا نم غلا
 لا لاما ذلو لب اقل ضرقم يرقي ناك نم ا هر سرا فدا نا كلذ لع قر عضد اري داب يقل ندا هرم لانتلا
 || قاازتص'لمؤابلادزع للا عجاناجم اواربص نوال ن الجرو ا لبر عم يكب تداحما ةددص ىف[ قاذا الا ناار يغصتلا عشاج ا نم م الار

 ل انئل ثلث لو ل ب دتمبح ضعل سيل يح يع عل نع عفرين اى ا بحال وة ماعلار كل دج ننام لاق لاق كلم تررملا فهم
 ىلا ىا عس سر (الكألثب مادبا لعل ضفال درر زل ناكاذا عمع )مد حاريلت ةراعاط ل مان اهئ سم رك لام صنارر/لعرج ||

 9 ررراشا لص نرجال ابر ا نا بايلا' ب نغ هر ارد عل هعل
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 اسمان / خلاب رن هشرأ

 نربخ لاق جي ش|ربا نعدابح نع ةفينحوب |راخا لاثدبتم

 . سصرح ذة دوعسم نب | هل | ليك لن اجو ىلص نم
3000 0>_ 

 ايم

 |( قئاسلا ”رفصتلا عم لفل

ا لدا ناار رفا لاد ثلا لز لأ اث
 سا اعل

3 

 ناموا لدار عصالا لارتباط و لا بع
 سمعا مث انك دعال وزار والا فدعلا لب كب ل نبل نر

 لني - 9 7 ١ ل

 »الالم قد يبرأ فل ىف ررعس) نأ برع
يو رولا نصرا ميلر شبلا ودار لول نيل | اهخالا لل لأ

 ملال ن

 الأرق نا ذم

ما نر ىلا لاما رزلا عك نم ادم لاكن يث نب لهم إلا لص مررت هل ْ
 مد نرش امبف فج ىل | يراسل م

 | لونان نثاكورد ريال ١ صك | لرسر و امح قرر رك لل / / ءوللر ول لل نك اك دل ادبف لاا لب اويمو نسل لاو نص «,'علطو ل وفل له نك | ا لالا وار ررط نا تل لو رث بر لوقن "ومس نع لش |

 ليجشولا خلا ئيرششنلا نبا لاؤرر ثوع نيرل
' 

ال نيدلافو باش اكرم ى رودس اووهس ياو اورلا لأول .لعور
 ناس ب لد عب هيدي نب لكم

 . ١ ١

2 

 نب ادص ا نبا رثعو مرور شلاو
' 

 هسيعس نب نام للاتدربؤلا لبا نم قرص | نم بلاطولإ لآن اقم. ن اكمل البارع ةربؤم لا ارجو يعل ول و ذم عبس

 | حاس نا نروص. ني نك ل انرتع ادج عا قاطو ذل مالك ن امطير لف ةريدعدا كيل بح قلع نوم نمل تا[
 نا لري الم يلم تيارا رمال ع دبع ىلا لما يملا نبا لاو ظ اكرنال نا لرضل اله يملث تير ارنا اير شمال ل ائرر ثراهلار ةةرصو روما ار.:ؤطر شذا

 "د ١ كاترين ةراع نم ل الا لاقل كتل نا لطيف مارا تير زاد ارم د اسب ساذل بشعار. ارو

 نالرجا محل تلئدنج لإ |نبوءاد لاو طل لا سلع ئرعم انهم ررعسم نب اب لوو تسد يدم سانا سنس ل 1اتارعت

و ةفوللاب مانلا تكردا يمين لا ب مقل رفد قاع ناكل ريش ارم ا
 أدب ند ةديسصل ىخ ثراف ابر نم مست نومي م

ردسلا وليد لاننا نور قي نيل سد ادبم بارما ناك بار نئروصنم لير رين كال ثارت تل ثيرال ب غ جرح ؤ
 

 قلل لاقت دوس الاد! لضنا ن ملم «(١ تلث لينال لاقدر ددسالا ف نسر نه سنردد,

1 
 | هدعب ليلو لملم ليث طاشم ل يقو للم ليققو ل شل تام اللص نيينتلا مرقه ىفو لصالا شم م نفل يرن تررصلا رح

 ال ساس | عم اهل | ىف ارث ءرفلع ىا هس رب ئتص تاب هسغ |! داثألا ىلا» |زعو عب اهلا نع طلاس ل وركذ هق
 ا! صرت مد م اهلى م 1٠ نيفحت | ىلع حلا بار او ينعم عم
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 2 جيجي“ د ب 66 اناا لسا نيس لكل لدا ل
 ١ بر ثيرالبلاو 8 "| نفس خاملا ماما اريمألا غب 75 لا 2 'نوإ سرر ]يال نو

للان قل دارك باس نكن
يرام خلي ل بئابلارف ا 

 ظ 232 كايساب الا 

ذلإ رب لكك انااا امي“ ةًارقل ارا باب ندي ثيلك ل بث نسررل ملا ورم تن
 ملكت فرلا هرتف ا ى

 ْ لنيل نزل مابا زو ما نرقئرملامرو ربك

 | نب ليا نبا لاقيد لبك نينا الس نقاط نيل نير ين ادبم نب سن

 | ىجس رماعد قد اريوس نب ماربار قلل ديزي نب مبا | زا نبار سن نميز
 || (اللض سجس تكادلاد ةرب اني ماقل ا داظدد نب سيئر ةرمر نب كبد ليكن ب :لسر حسن نسخ لئاوول او ىلا ارترولاو

 || اسر ااررسادبع لاني نب نسا دبع نع نكاد لانو نم ارلا نم ملل ن

سهل نول ابيل ميريل سدا لص ندلا باوصا نس اسس !'تدكرو !رسسا نم نادلظلا خب سول ان لاقد_هطعل و روي مقلع الارشاد
 | 

 2س سسس7؟ب؟7ببششش يي ساس و



 نر ةرقل الا يحلل نامل اقره تعس فركو (ايملا ليظل |
 أ ني تاقيال اصر ورضا هاور نيك برك بعرس | صولا ثار ف رعت تناك ل ان مو هيلع ل ١» لص ولا باعصا ضبا نأ دم

 ١

 م, الاس عررثعلا ايس اشم( | تركال تزامانأ | نيد نركأ ةرامعلا ل ءاي ارحل | ل ىف ءردصلا ىف ن را نم ةنصوسش ا روس نوعي اول اك ب اهدنا سيشعر رم نات نب نم تقم ةرصال زان لصالزايان نال استفسر

 ارسال رقلا لأ نوح ةأرقلا نا تبع لا عيب ملل رق هم
 لا نم, زدنا ره م حصن خالص نس الا ذكرا ىف لوي ناكد ىف الاف لنا اكد نديم بانل ل الر وحلا ى | رق ن اكد انايبحا تالا حبو دي انها لرصفل د ىلدالا ىف لولي نينو باسكلا وترا ةرلص نم نييلو ال نييعلرلا 2 مرام يسم شل ن ايل اثرسما نم مدان" ىل | نكمل ادع نا ام كد ائبلا لو نر بلاص دريك | لارطلاو ادد لالا كيد ما بسم لديوان حمض معلاوراثلا كك نيرثما نحن انيلص لاذ بلان امد ديبت نعد درعسم نبا انس( نارا | نازلاتاقللامرر بكا ىف لارطلاو امد باخ نواف كير خ لا لو دحكر لكى ةروسو باتكلا "فب نيثدالا نتشلا لصحا
 ميم لدا لصرمل |لوسر ناكو ا ماث' ىلا لان لان ين نب ةعراخن ىلا ل راسائر معلا رزقا ا 5 ارفلا ىادرامم لاّئرش اربع نب بلم نم ريارزلا عب زرم ادكم ىئر ممعلاو رولا ةررلصلا ل ةررقلا نيديالد أرقي ناك ئازي تمدح لا بر, لقي لث ل ظ #0 7: ذرب ثيداعا بابل فد رارنرد صا اير افلا ازا دل يب أ حا ىلا ج اصلا نو كب مارملا نر رولب نم الثا عو ق اهشملا نم ام ىق الع هس ةدانقلا

 ظ جامتلاو ئلض ادن راسا وري 75 ارو اوريكا هاور لش

 أ رق رحت | قى ارطلا هارب بك لير معل اورو لإ ظ ٠ يلع سلا لصد |لوسر قرت تاكل ان'و رعسم نر سد اربع
 ريق ربك | قى زر طلا هاد مرر وعلاوررطل ل قلاب در ركل مر معركو ناهبإ نب هر كتل

 رحاب ناو تنزل نعلم ىورصا تطعن اى كلي سابالد ةدعاد تلد قر وسلا ارسنال نسرللص ل 7 الردف 2
 ا

 ب لارج (امالا ميل اراشس ذاك علا ١ 0 ا ب ناب ضلت رعس نإ لعق ماد عبس يحيا مان دا شف عرطسلا لا او تاكا كر امسخ الا لام يف ةدحاو ةيآداج تيطرشل السنع تسي م هال ون عاطل ىلا ذولا الث نايس ادد ظ لاناو هل ادلاصوف, درط رف نضيرفملا ةرلصلا ناك اد هديب للف رعد ل اكذلا سنس ناك ناار اد: ْ
 ممعلاو رطل ف ةررقلا باب ف ىوامتلاواررر ليل اك لرقلا نم يلد رثكاو ل ا: تان كما ن 1رقلا نا سابعا نك ظ اكل نيالا لرا ىف قست ويراد فدا تالاول ارشكافروسلا نم مثوريلطرسل سب أر تعا 2 :ء أ تس جو يحاول تالا تك فروسلا نم مطيري دا لصق ان اينا تاب ملا ل نك اننال ال || ءارسالا نمنآرقل اروس صر ادب هلكت اردصل ىف ارقي نا راذع لصملا ن٠ لال اداب آلا هذب نال غ١ أر قل امل هلك
 212111101111111 ا د نسل اهوفما نم لبسيلع لا لص اهند ناآرقل) نم كعم سيب رنا رريارس | لص اق هرارنالا ىل اهم عرش نا
 5 ال727 >ز 77 سس _ _ _ < َ ! . ( زرنا عسل | ىلع ارد اور اكوا ىلنل ظذل ازب ماعم ارب زاك ل ائرا ؤوعترا لسن فقد رانل ادا نب اذابة يللا اناا نار2 ام غرف اف رقما ةردس تطتساو: ءليل تاذ ملك هيلعدس الس 1 لدم بو تيلص لا كلك هزم نعم ريط د د ادد او لاند ادرج اوم واكداح  هادر ار ههلع ليلا د ارت فقتل سم 7 : د لاو ءءء 2 لن نقب لأ واديعولا ب[ منعرانلا نمزس اب زو نس ن ارزنملا عرطتتلل ساي لد مريد يملا ف لاق نكد لا ىرنرلن لنه | " انب 5 5 ! «©# ري 3 مسا 2 580 8# :* شب متر ام اشنا ةردصلا ضيطت باب ىف مزح ا ايسد عرراشلا غنا
 ظ تناك ارايزلا ةءرلص قر وك :الابإ اا تمام ظل عم اهل ا عسحل ,رب هرثلع ىا هس |" اي دودري نم ابا ىف سمع ربك اجلا هع

 5031 0 النأأط 03م5

 | يرمخلال نو ن يكس نبان و نيران نكد علا نماشبشم ىف

 ْ ثوم ايف برضا لات نك يشم ب ا مث انرصعل ادرار ملت ديطس السام !ناكأ ان ناسا |
 || رمحلاورؤتلا ىف ل

 ب ا اصر صخ للصم ار ازتغا كليو كيف رطلا ل تدرب ار ئراطلاو هريسلا أ ليزر ىلعزل | لبر ما جر برغم ا لري طلاد ثارعالا مولع الس ًارثرقو ثيراعالا ناس : ظ



 مة ريلطد ندا لصوع اهم ل اغلق هلل |
 هم 1 5 ف رسب 0 5 :

 انتانكيلارثدب عارريغ مرر ال لاغشسالا تلو

 انضم الوحام اال تاون اى كلو عنف مالا نا غي تاير ثد رو اول | شل لس
 ازد نور ركع 0 انانارغلا رذاذ لاعترل وقلت اصنالاو عامتسال يطرأ ىلا ار. علامه ظ ا|مرءتس ري ثعل كلم يس رق هولا ور : 1 َ 7

 اذإ/ يب محال هر داي ان اظاول ا كدارن ارو نيصت نمر ىرعبلا نسما رع لات اكمل الإ ضامن
 3 01 ىف

0 
 1 | ق ارهلا» أنس ) بارئل | سس ووك او تيرلا لاوسو ءارلا 2 لان

 هع 2

١ 

قلاو نبا لاوسلاوورعتلا مسوي مدعل ةلقان تش ير لص نا ىلع تكامل اين ص| ريح |
 اا زاجل قامت كك غلا ةرلص ىل: ار

 كل امل ا ل وسرد ع ردع اريح را لش 2 :

م هرعورش الالاف نلارسبشس ارشد تاكا ةعُلا ادا
 لع ممل ا لوسرد هد ام“ نادم اور رش

 0 | و هه 000 3 0 وه 2 او 9 - ١

 تايلازلا رسل تاولصلاو ريد تارا يدا مسل لقي يمشنتس ناك رع نبا نع خانم كك ارح لوسي و ءرلع
 هبا ثرش 0 * ا عع 0--_

 ناع رسل 0 لل نا تدهس ن دكاصلار لو ا وابع كو انيلع لسا كسر درر كرو ىلا اهبا كبلع ما

 لةأرقلا تانال نس شال اا نم كيما ب :تالس_ وتين 5
ما هر امال طبنسا )و بحبل لدى ا حسم !١ فسرل ىل او فرص ىلا لوك جو هع

 رقلا تأ 50 بن دل

 ا دا مكب لملم + هيلا دنع ةره اهلاو ماك فسلا زج ماك ارم نم فكم لكان الات عل امل:

 ا” توف لامعالاو ملا قرط لصفر زطبج امد ةداهشلابنطشملا ىلع يالي مستمر عم
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 م(
 ستي ودي "72 خ1 تاطالطقتم كل لق ل د: 7 ظظ إ 5 /]]

 08 الب 9 لح لاف ةفينح قمل ولاانريخا لاق نجم
 يدر الصم لو“ لا "اربع راس ن "ناب بج نف لاب نم فرص لا لن لل / الاثر / ظ
 ش لا بينا ايا رزان را نهارا لا 00 1101
 ران ” نب اردن اره ار ملغ ا فرص ىلا ندر نيدس ا نع بيسركلإ ان نسل | يلج” | بريان

 376 يع“ | نر" ىل هلا فس 1 لسان ناين لو ني للا نو الا كراش اربك لنيل ريما ابو ا دبه

 ا دم ىلا نمور بنما طلاسر ادرى نكوا ردا الا لن عسسم 6و الا يرغ رف ل نادر
 مل لا ابيع نارباب نث ن انو هد لال الب نأ هللا ىلا ليد ليك نا وبيلا ال ل لااا
 "محلا لا نير يسم لري نب :اط اذنك اره ا ن را نم وسلا اني اراك انهو اند اك ا انلزانل كنا س
 ما نايا فدا ديك هر | نربي نا يياط ان( لاث“”شدشم ل ا نعال نبيل اكرقما ازيك
 رس "اوالاشا للا رس 057 نم لرجل ليث نيني نك رعبا لما اي لل ىلا نكمل ارك ىلا سرا ير
 | تواعا كيمو نر ناريف ىل ثالث امل ا نا قب ارلان“ كد رخل, مشل لبا نا ةراكسا] ابار يدش
 ةفيصترلا خل منا يال لادا كامرا [/ ار ذم نم الع سا روم إلا الام دانس ( ال مسالا اىتاقلا نع
 ا ميني ارلكاردار "داود ارسال 7 اع ناوي ا لاعلان ئادبم رباب نابل نير سمو لاا
 دا حب مخاد ل نسل راع اذكمب هب لاب نم سلا ىلا إي نم طم لا نعاك دريد كرد لال امن يالا ل مر رسل
 نكرر ا مرا و ىدي تاره عر رامرل زك مرر * ('ايزار عل رر نصل * لك رك اكمث ردو“ ملا لاضلا» ىلا
 |إ/ ع ارو صفت ارب ثب نسر مع الوطب ثلا كر 7 موك مي مة دستاولا ت1. رلتسرلع رسما ضو ناك ة يبا ا تيبدم نم روج ىو يس لا نبا ءاكرأرلاو

 ناد ىدإ ءااز دار ىلا نا“ م ١" ىرازفلا لإ !ا نب الاقرب نسا دي لال وسو ب وسر مل د انكم الالب و ظ
 ل ان درع ربا يدع ليث اهلا ررث ل اسد ءاضلا غبت نع ثيم سنا ناك 00 فبما نا 7 هيلدا اكرم اب ظ
 53 جان شييلو ”فيطعرل ار ىلختل ماع نيل الزل يعد كدسلا ثعد ك ابك ب بعدد دبش بر د سا | كر ب ديالا ظ
 ديا امج نك ارا ل“ اكو لسكر رد لب البث مد ارا اهم نبا لوم عل رم تبر ىد# | سسأيع بلع لإ
 0 زاا| ل اقر بحمص دص موز نبا رخو نيعبل انا عابنم | ف تالا اف ثن اه نبا در تءافرزم ريمي
 0 لا خابر نيل اطر :مرم ا بحاص ءرلو نفد محا نر اطقلا نبال رمد ريذ ا كلا با طصلل قك ناك
 رك اكرا زفلا سارع لل ىلا نب لالب 1م رين اسملا ع اهم نم ناشملا باب فد كراكو مد صاقنلا مب نيرعس نإ
 اكراعلا لا ام ر سلامي لا ىلص لا نع كرار فلا لال نع كثررلر درك يرجي عع نك/ لاف لاو حبس ان "قف ىد اريل ١

 راهب رق و شوو ومن لا ناطر نانا“ اننا

 اى رى او ايش جسر | عي ريد اد ارع ضعض ا لوفي لولا منبع ذ ان كي لبا ءال دب ملل لاف مرام ا ل
 6 م ام الكر شك لع كد .ءرط اا أف حسوب الالب تاق يقل نب ادام اهرإ ىف ةفرلت ل /ماءللا نك
 قي موا لال لانا لال مارون نبك *| تعلاط ما 201 آلارتس اصلا م دريد ملاط نا
 ظ دورطعملا مالع ةرل ثلا ىف نيس هلم ءنر سنا لل لا صادم نب لال ود و نيس | هدر ا اذ نلف
 نر و ارلا لالم وج ىديصتل/لالب يل! نعل ال ناب: ةفينص ل اددسسمص رسمت نيس اديصرلإ احل مزج » ( مو ماع

 الر نعل قهر م حير نال ايكو سمو نب لال بج نفاق اس ناك يشم تتر نأ أسم نا ابك بسد ظ
 لقي لا جر ولع عرعل موب مترا بمد نبل الب لرط ةررع 05 اسيكنب بجد نبل الب زل رهو تون
 ةذلب ائاس از قؤطلا نم نطل عقب منا عمان انررسخبا برت. هي ان بجد ار بوش ريف لالا
 مقالا هرعضلا لإ ىلاباادز ببر لبا رامز بو نمش مرح عش و ثار الب سك ورص تل لالي الو لالي ا نا لالي

 ضنا لري ن اكلات يبيع لضؤنبلا باوسا نين نئريزلا لانعاش 1 رلاوزلا عج ىلا ولت اوبل اجريدتا رد هغ
 ئ مص ان قا نم ةر وسلا انيلعل الكر ريشنلا انرلعل ليلك
 | ناك مودم السب انإ ضارب كيررايع نكد راسك يسمو نى سا ورب ل للي نم فسح لا و مايا ل حس
 ىلانكولك نب مسالا نير نيج نعدحا نب حاص نم. جرخا نرقلا نم ةروسل ابشن اكورد اع وكر ربك وشمل ارب
 زاد ني | نيكو نس ىلإ | نيك رم نا اسس ١ نوح ةالمرعي لا نكن ايبا نءاررك نار لك نرم 72 نفر
 ظ ندب يعش نير نب نيس را نب ايرسخ في لا هيي نرسم ارسسع عر اسمع نبا لسور
 | نيرحر رجا و رشم ىف داب رن ني سم دورس نب امسي ادرس | نب م فلا نم نال تاغ

 | "رم | رمي ”ةفردص ىلا نع ه اور كاف ظ

 ات سيسي ب يس سس وو يس م
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 " هاه

 تبرب اًجيعْنَع ناسيكنب كدهو نع
 ارثراآدبع

 لاق ىراصنالا|
 نبا نم رسال ارككرل او اراك (تقناسا نكضلا عم دوب رز

 نارك ايسبسول زم ارك 0 هر لب |

لإ هو نيس نع يب ري رار ندورسست نبا ثيل و رو رينو الالم ىعسل اريل و
 2 رثعانل ور دل اد بعهجد نمل الب نع يع ى

 درع ههديذاد ايس /ءبد ان اكد ببث اد لاو نب ناو ىصنلا] ب ( ايم فصد ثا عاو ما بسْرِيْللا ل ىرملا عّتصأ

 بسر ال لد ناسيك ن ب بيسو دنا و ذم عقيل لوررف لك لك ؤيطعو
 ايلا اطلس ادن

دارنا ادعي لال نا عسر الان ىراخل ا ورك عل ب
 ربو بشزت نإ ثو رعد ندع رع كدر مر: 

 ل

 | نم كا اسلا نم اشتم ؟لادرراما ننال | نض لإ حج ار

لرب تسل ايداع ناسيا سر رز
ل لا يحلو دل؛ ل م ىثسرفلا تلا نم طا 

 يكارعلا 

و نب او سابع نناوراكىإ تنس + سو نع مور
٠» سلا دبع نيد ياسل ١ ندعو سنا ورب ينور بزلا ني

 قربي ا 

ةورعو قد زالا نب سير يك نيرا
رد ام ني ورك نيدو ريا نب 

 رع نرسل اريدع د باولو يد و

 و دداولص اور ندي كابو دن ىلإ سدير "نب نست نب عع نب نيس نأ و نبي اربع

 ظ 0 الا تالا تاجا رق الاشلا لا نادر و

0 لاف اكماكز 3 نك لع نبا
 8 2 انو 

ك لاند قناع جلا لانو رهشما ءرشكل دال ظ
 نم اب

فم دبا نا اكد تلثأ ىلا رسيسب | نع ظ
 بمو ثومرشع 

 ئ م

ْ 

ابا 2 0 1
 

 اهنرسزلا ىلا قلرط نم ىو اعلا هاور ارب ا نعل رث لع

وسر ناكل نرش ادبعنبر اع نعربزلاو مس نمر يف نين ل اناليان نب نب اني اق
 ينسون يلع ا صم ل

ساةلوسر رن اديع لاذ" ث اإل اع اوس م وعسم رس لكسر مل ايد ريل هس هر /[نضعررملا لا |
 ا

 م
200 

 مي |هرخأ ىف د ثءرح اراده ايعلاول لا اوفا طل ىف مكال !لا“ نم مس لع ان نن نا نش اكس نار بانى اررصالا

الس نيد حارايرلا انشا الا نم لك رزرغار كلاكلأمس أ
 نرخ نك ا لد | لم [رابولا انسعو ةيالفزل ١ انثثرقفلا ن 

 ملم السلس اكل انرّسلاهبع يربح نعرسبز لاول نتن ان نب نيا اننا ولاني 00 اناث

 || بلا اسيا كيلع مالل ار . ايبا تاردصلار يد تايلر ب درسا مسن ارقلا نه قررا نيعل شل

يك احن نادرا درالا لال ناديا نب ء الار ار بعود اسلع الارث 7 ظ
 ًّ الكفل وسرو ر

 تعملوا سس يدك نيد لبا تعمد قد قراخبلا ينشر وقل لبان نب نما اىنالاثدانلا صرير عت و كحل

نما نعينل اس و لول نسمعه خرب وكب ثحم“لرعل ىرارلاريعس نين اينعأ
 ه اره مس طر شمع عم امان تقل لاهم لبان نب 

نباص ن/رسيزلا ىلا نعل ا اذن ناهس يريعملا ثوم الاد نري انوجاصلا اةيطحم نر اريع انهن اىل | لولا
 اكبر 

 راع ةقتاكل بام نب نيا نمر يعم ا نع افي اطخا ضنا الا يطحن نما ننال ابا تحمس خماس ياعر | لص

 و از قرت ترا قيكر ظنا دما

ح !لاف ماكاو للعلا ىف ىرنزنلار صيطاملا نم انلع الدف اشم صام نباو اشلا هارررر اص ث رحل !ل اهل وف حس
 فا

سربزلا ى اى سانلا قدا نسر كيلا غلاغو هداّسم| ًاطخاربزلاإ رعي وار لبان نما ناالا تاقثاعرو
 الاغ

 ةرتل ا ل لاقادع !ملع ال اط خرب ايمن إل زق لانكا قرع ”رم لاق للابع نب نير جني ديعسو سسواو نمر يزر لا (نع أ

رقي لاقرر فشلا ثمدعاا كيم دلد سانا فلاضيكرلاسيتوراملاث» نيالا ايداع
 هدريشمب ب

الا لاقط رق عمد اكديزتلا ل اكد اطخل اقدر زع ىراجلا تل اس ىري ءرلا لاق عض
 ةلاكابالومد عل انارعا لعن / ىف 

 نص نإ ادب ل ادد فيعضوبم قمرا لاهو اطبخ ثدحما ع 0
 تيلث ابل عايل | اركي مو عايسريتر لك اير جا تسر

لذ . 00 ري ثردعام ا اسزلاو اهرسبزلا ىلا نمر ان ظ
َ غسل لن ابادل لانني ناو دراج ارمي ديهس 

 م

 ٠ بح ا ميل للا باي ىف ىضم هعأأ
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 مهو 2
 /لهشتلاانبلكيحاسو هلآ هيلع هللا ىلصدندا لوسر نع

 __ نآرقلا نمةروسلاانملعي امك واصلا فر يبكتلاو
 هاندا نيب ار نل مالارلا جاد [ف از اهنا انامل ا نبا مجكرل عكر ند اطدناذ ةدابل الس ئأك مهاسلا "يفصل نم دب

 اندم لاش رمزا ىلا نم عب ثنا نا ورم الا دم كردحنسملا ل لاه ادردادرب اه نإ كراش ارم دلا ل ادد لمان
 | تالا بحت نبا لرب لعاب ثعح ركل لاذ ميزا لا نس ايسر لاب انيدبل انس اووف نس ادب انما اكل | لال

 ريسششللا ىف وييمشلا رو يملا ىلإ عجشسلا رد قوس اريكولا ل اذا ودصا نايا نم ومس املا يبا الش عكر رع ا نال بن اضن |
 ١ لل مد | عر سلع
 7 ص52 هدو اسال

 | (لداجن يشل (خراعن نر مبسم ا نس شلا ثامر | نم لوك ىلا نم :ةفيطصولا مالا هدر إلا سلال رس تاكل هل

 أ نع بانت جثد لا نب كاس” قراطلاريفدلا هيرغا لاق عض ابل نم انكم ف هركؤر كسم هدخسم ل اك كآرقلا نع رولا
 | نتابهنإا كيسرم نه اك كم ططللا | ذهب ساييرماو مما هس ىلا نم نيالا نب مسقلا ل فسد نب أ نإ ( ام سابع
 دار" اط برجك يس قرط نع دنع 1و لل لكى اولا دار فرم رنه سالو لبر نم رحل ا نم قسم ل اك قمرا داع
 ظ نسل نبا هاررثما ن امم نبا وربج ارجل دالا هارد ايرملا نع انش لاك سكرسم لا ا رثوم ع ع الدرع الط رم هام
 رم لالا كس الخس ىاركاع ندع
 ناكدانايفس ل! نب بر اهم ن* تارلا بصن نه اءاد.م شعنازرقومو اهرثرم ثيمداصا ةدع لان ديالا اسلي مل دل هلع
 مارثثل قارطلاو اررو ارو رط آلا ثاريطلار تاراصلا درسا ثارعلا مسيار شن ا ل صوتللا نائما لوبد ديشسملا لاننا ملعب
 را نيس انما ردود نيو شي و لث ومدرسكلا أ | لهل و ادرريرد اهم ترص صين نم اسم اظن احلا لاق كربلا ىلاكا |

 لضم لوس نبل ميسي ريد! لصرد ١ لوس نوب اك لماما لاند يشل | نم ىرافلا ناهس تأسس لقد ارا نع
 الل را ارو رسل ا نيرو دل اهيا يلف مالسل تابيللا و تواصلا درس تايم اهرب اجر ريششلا مك لع

 ظ لىلارطلاواوررلو سرر د ربع ادم ناريس ال لير شم | هدعد سل ارلالا ان ناريبش نيك اصلارس ا دابع لكد ادلع
 رت اريع نوما ث املا ىف امس نبا هركراد ثسرف اش ىرع ننا لاذ ىدزال | يزل رادل أر سا ربع نير شل رفد رسألا
 || ارت لوقلو ن فلا نم ةروسسلا نراعد اريل | ازهلحل ميغا سونا ن اكل اذ عا نم شم ف اطدوعسم نبا
 !زلاءاورر نمجخ نبا تعض ناس ن/ئرغص_رثو طسوالا ىف ار طلاو اور شم نرط ميجتنا ىف ثلث يّشس الا ةرلصال ثا

 لصؤينالرسرن يلاعلا زكى اكرم ف :نيشم ىلا نبا هاورو صارتلا م اس ن ارضي ال نالم وفخر نيقلرم لاصرب
 أ رزكن م اناؤلمى اكدع و وسالا قرط نمافرقومعراجشلا نبل و درو نآرقلا نم ةررسلا انهلهل الرمش انرجب مودع
 ءلااعدواولاو فلال  اذيلع زضخاين مرلصناىر لا [نلجل ريد اربع ناكل افووسالا نع اذشم عيب اكرإزيلاهارررد لالا
 ه أور نآرقلا نم ةنروسلا (زربعلارلردرشنتلا نلعب مى لغسل ا لصرتسا لوس ناكل امر تس دبع يسرد هما حس ١ لاجد
 لملاك سيئانا 1 المور طر ايلا درع نباورع ثيدص ل كد ديب د دعا قيمعص م راسم | ىو طسرال ا قارظلا
 ظ , إب اذ ثيدحلا بتكن م امر يغد دما زل ب
 زعل لك 1 وا محبو مدس الك فلاب ا نر برا ياو ررازع ثروصن (١ عفر ر لعفمل ك ىف ى 1: اردكتل ارب ل د هلع
 ظ امنا مجال | دايز لكل دير ورو ارك اورفعورش ام ا مام لرتر مركب
 بث تاق ا نم دك دا ار ابا انفك م تنبه اضل كر ظييتنسم اس نم لطم ىف يدشسما ل انزل انهعيل ماك رق هلع

 شارجاطنلا و انعمت مب عرطتتم ضر فريك ةنروسلا رمل ن او لع فلا يذلا برجال كاع ابرج لا ةراشس اورماعب ىلع ةلالد |
 رربششلا| ىف اوفلمت ا مس رشم نم اكرم ىف ورنا لاثدربإل | كذب مالم فاك ن رغما ميل مداد تسلا ميل
 رص لاثو ناب اداب نيترح ار وبكل اثو بجاررالاو سل رالاريّمشلا فلاطر قد الا لاود تس مما بج ارو لإ
 / الا بوتوا با درر كلاي نخر ن انس اج عاقل ار بصر ازرع ىنعر كارد :زرصرلا ل ان صر ل انار بحاد لدالا

 تو لءأاتارع ل وعمر باور تيؤلا د فنا نا نرفقح العد انرنع بسائل اهدي ادبلا نب ادرك باب لاك ظ ما ابا فص ىلا مالا نع ةياررلار مال نا تلئرصا ةراصلارث1ق هررؤتر رعقلا سرت قئررششلا بحول م نم لتاررقر
 ااكاركر لل ل نمل نالت برجل | ىلع ل قملكل زف لرسم ار اكرايد ا ع نم !ثيفم يف ظظفاح ل اف ربتب ل اذ يبحوصا

 يبن تلزماد ميريدغ ريب الص وق ف برمال | ددناو بد نمد وجبس خرركلا ىف حينسملا ناب يكل لإ شعل باصاد |
 بو وصلات قانادر بيلا ةقيشممالا نابل لا باصاوربتلا فكك ثيردل ا عرار ل دلمح ا ميثعلا بيرم |
 يشل | عل حامل "نط لك, لعر يد اصل | ل دس اندلع لات دوعسم نيس ايع نسبا نم مااقلا نع :مفيتصرلب ا هس
 | ١ ش رم زياكتص عماج اف ديد هرم لاذك

 531 0 النأأط نة 5ع



 |نع دامح نع ةفينحول | انربخالاث دبكم |

 زلال | اطصالا بوبدلا بير اوا لا ل دعا ءئئمر فل ||

 قفا وف 7-55 ىل ب / "# دوف _ ءأ|

لا اه ث تارا تدرون ريشساررو
 ةرجغا رو مع ةمراص

 طاوس لوف
لسا لار ارثاالا هيبه لبي | قلل هرفصلا نم يعل )

ا ءي*ار عوامل عيال ل!ف هه لأ“ خب ايجؤلا اولا م رل لام ل 
 نانو 

ا ىشلا بوعرن ل رفد هبرجول لوغل عا ناين ثأ ع تالا ا.ه رغد لو مما برعرلا
 حلا ارحل! ىلا ادم اضل ا

رصتل | روغسا نبا نع م احرك و بنام ل ١ اسرئرتر برع[ ْ
غاددإت تاكا يالا نسل عئن

 دانا ٠ ادى" ا. ا

م ىلا لتلع بايك ادرجا ىلا انيلف ضب نا لم رقت را ال اذكر وهس نب | نم قلع خلط خرم رى
 اهحلا نن* في

 ب 2 انجاح يي هالار 5-5 ااييامررألا نر لقو اندم روت اضرم' ئعئ لص | مدي م لطص| له 7 7 ْ

 منزل يحال خم بحار اهي 'انن لعلب ثنا ضل ذل نكي 7

 3 بف ع 5 1 م ا

ح اب يشم" اهعد ادا باوجا ل لوقا نينو ٌعفل ا نم «.٠ فم ىل قدما لاو” اخرا نشل (قر
 ..”الاة بع“ ا

 | هجاد ةده"رح أن ثتاسار تدثرارا يلاءرأا ليساعد | لص لوثر 3 أدمل | نم لاو '

! نادر در ماك ثلا 5 0 ان اكول ل
 ظ - 

 : ١
 : 1 ناك 8

س ىبلا تطارا ىدع اراض ل
 ن 00 0 بوثرا | لملو ل ا هو ملجلع رس | ل

 / تبا دم د كالاص تيطعت رذذ اين تنعرئازاررعس نب ثيسدع ل ميريل الضر رئاءار ىلا لد | ىلك نك

يِْضُن ” دقن ارو تضن 2 نكات
نرسل رو قابل | لش اس اص ت

ل ! ود الربو اللف ل | ىلع نت 
 ظ 21 

 وس. سولي يراها ذاووغس ننال روزي جسيور ثا لتوليد
ل لان تدنن لاربع نع عسرلا ني اش 9 /رط ناصر ا ما ظ

 لج قثرا:'ا طعض اهب ن اشئرطل ءنسلا| ذي نس ريو | 

 | اجحت لن ايلا اور لطنال از لمه هفعص نيبعد نبا نا ير يعلا ل عقيل رك تان نر نمل اريع و جزل ورك

 || تلا ن0 * ء نم تاور للعأ إل ثنو نع يأ درش اكوقولربل كدر ى زل ارسل صرير ىلحر كثي ى اب اصّنم ملاك ||:

 0 2 ه١ . خصب 4 9 : .٠ . 0 1 - ف -- 5:

 ا و سب نافل, لوصالاو زقفلا لبا بادن نم نرعار لع ك قم قا[ ز
 م

 طم دزا م لكن مل جت نس لو |ازبو هكا ةرمر قئاو قرم
 نك تاور م ما لوصح|ليسول موالصو يذلا عاى

 ع هاو نمله نم ميرلا نوح ) نعت ] مرو
 | ل

 سميقلا هين لدم ملا زار خرز موت ث رت رملاو تزل

31 

در'' ديا نااالع عاام قسم هر اها فورم ذع دار ءزاهشس نإ
 | تس

 ارماظات اك ل كابو لرصانا ىث كارلا

ا كيروصسم نم ىروتلا ناهس نان م انشا ةركولا نثر لشكم ىراوطلا لاث لا راح نع ون" عل
 |نب جارلان مو 

ن اد دين اننادص ه اريل ار ىلا ىيشن عل ل اهن تفعمو رتل قديزا ناىلادءث الان قلع ريع
 اعانل اسمرلا ا

 | تاق لاف تاكرابم او ةولصلا تل ءارن ىثصوعال )را ن تلفن يب نيووسالا تيل ا لاو نجلا انش انسب ناش

 الاربع ندع نقلا نم ةروسل ا لع اكرشذاربع نم. ررلحتر يق نب طاع ن الأ ل وقيد كاس د وسال نال لن

 ذاريدع م امجاد كلو ىف يركن ادبف نيم درا انيس نك ىزلا اننلقىراطلا لارسا دبع رشق م هري

 هيراال ارنب ”لاعارملا كرري فسول ىلا و فيصل ل زن اراد رهشسلا نص اجمال ريشا غش ل ن الع ا رقت ار اون

 !!رماظدتاكرشنلا فن اصقنلاو ةدايزلا تاركي ع

 7 01في( الاد سرنا تالا رند تاي ميلا نارام ها تلقت عال ايف 7(لاقل تهل |
ا” ىراثألا باسل اممدرلا نيرا نوديرسا يالا لح نكت دعا هدر ىلا نع

 ول نم لات ةرليولا انثرح هكر والغلا ل

 انشر عررمش لا و اولا انيلعذ خا رش ادبعن اكل اف هيب نإ نّرلا دبع نك ع نب ةراع نك شسمتإلا نع ن اهطس ارم ارا

نب بهما نع ىبي نب يحس( انثلاق كايفس اناث ل ومان لات ةركولا
 | ل ارقي العر رس اررع ثلاث عب ار 

ىواكلا لاثدرصا لك ارش ادبع ل لامن تالا
روبشسلا لدا رس | مس: ادص امانه ت14 ن 

 ند يرلا

 دهشمانلا لش لوقي ناكل اقم لويدع سن ١ لص ىننل | نار نب | نع عن اذ نرعرسمرت حب ترم امن باح نب يدع يريح تر |
 ( يالا رغصلا لكى ل ارداو ردت ىف ثيم اا وار ىدع نب | عض ثم انو لوقلر ع نبا ن اكو لاما اسمان امس

 ظ ارثااىا ماتم ةعل رب م اال حس اا داحاك ا هرع |مراثألا او اذزعو عب اه | نه اعلنذم ل هذ هع

 از'ال مارل واى ل ربلا

 50قصصعل انناكط 03م5 عطا



 ما

 ازيلال نخان ري لاق هز تبايدستلا لل
 _ةلوثوهد فرك دنم صني الو لؤشنلا

 سل اي مسي ل ديت || نع اسس اس تس ع سومو

 0 ميا ىلا نب نانا ثسوم نأ مش لاو نوب نم ماشسز نك شع كرش |نارطرل و ( دعب الئ غصلا نم عبر

 اسال رع تيارا تراثا ل اعز ل يتاسي را ومب ءلريجأو هر عررصرف الو كا ريف ضنا ل ”ليسلا لى درير

 ب "امك ايان ١ 121: نيطلاسلا نا رفا لاعب اهم 1 لي اك نا نع هن امورك نيا طوم فريف كلاس
5 

 أ

 هدا حبسا ؤ حران اشار رو( نول فنا نم ألم ازا املا لاف هدا عير ريغورشعلا ىف يشل الا بما ف ع د
 59 اتا عملا د انأآلا "كي زرلا لارط نرخ , م نا ' ثار نا أسم نيل نو * نأ اة اارع ادد ل تذ عد ورشتلا لدا أ

 ايش - لالا حلاو دا .*رل' نان“ اع ا لا يف تشد 000 ركعم ل1 وات اسرع روع نر بيسد لا تاس

 ناد دو احسب اطخا نا ىلع هرب ااا اا مك هكذا لا نا رمل موونلب لباني بغت نفاس
 م يا اب 1 ن''اهبان 0 ةمبالا مرت قو ازلاو رز علما لد الل ابك كيان ريكو ىلا ليي ذلا لا راد |
 يم اعلان ريك د , يشمل عدلا كره ل كسرع ىف تشد | [مابنعا ثع ل“ لويد ٌفعضو نيف اشسلا ضع 10
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 9 تا ام 7 ُ رن ”/اهرشلا راس ن“ م “أ ناز ويوم "سرور ثا. .ا رول دا نكمل

" 
1 

 | عع منكم ا 2 ادن ا لان 1 اترسا و 1 بيرت | |مد ارنا ام ريغد ل لأب نار ورتس لا

 أ رقا فاشن م نعد از زد ميتا ملرز و تان ل ١ل لاق ازل دانك .لاث الك لولا قرار
 سلبا نك ىدرمأ هكر اينو 2 010 خا ايظراكر فيش هرب ملا ثع راجل ا ايدرصا اقر ثور شل ن :* انس هاو
 طا اشتاق ناستنا|و هدا لام ار ثسرل ارو في هرلا لاتاذل د بارا نمار يطد سابع ناد

 تار ,/ا زعل ىف ل ايزرحلا نم اتش م ل لانسر يزعم ثساش م . مدرب لا قصوبلا نأ لرقم ررصح |

 2 ف نا و 058 لد ١ارداعإ ريش نر صلو تيفعرلا لات ر 0 و ئ رعد افجر ررشتملا فدا ثا |

 1 |مصا ايكو از الد“ ةروصح جرلصلا |

 ان

 . مج م روج ويوم مم كم
 - تح تس ملمسما ميس دي ١ دي 0-لا 0 مم د تا 197 ب ب أذ آ

 | | وعس هز تسرح ل“ ع :رازلاو ل ايلا م اور نايس سرج نأ د راصقناد ةوإي دنا عئمارردرتو لالالا تهل

 | صعش لدا افرح اش هزتالو تواصل ب ل لل هراو لاكد تءارطا !ر مارش رار لأ فقام ١ ل ا, مال ١ نم الس
 انام رم مع بر نم ةنمووتسا ل مقلو نيعش ناب دارا هلال ناكوعا فيعض هد انس ادافرحانم |

 ا ردا تار رمان: الج | ادووس ا باتصال ايري تلا روصإلا نع ا ذك لكأا ظ
 | ازا نبتسم رم نا لولب راك أ .بهررتم 3 أراا هس د غاد 11 مور شل ن اونا د مرني ف ندع رسل اربع نا

 "و انحالا لعل ارت ارز نع كابس دوسإلا نذل لق ناك موش عرم يي بلس و ينعش اوشا نيل باحص | لوريل و يذ |
 ور اغل ا ظفحو اشبال انمار ...يخاعوو رمالار :ناوعلا نه اهل ا أو سماع ناو ا اررع مب اا ذل دريشتلا باب |
 ايلاف لاق ذلو درا قرعيضو كلام برن نعاني فريد ذولا فالي ا رمل ف زل ءرع نرعنأملا تاك
 أ سانا تدار نع ام 4,لانورعما نزح زم ضعوا ضرتيفد ابن | هرجير وتس كرش اريع ن اكد قيسرت د
 ذا ممل بلك ين | لصوت ' نوار نال وتس ترسم ا ريغ م دع نم أو (سر يسم يف رررسلا ىلإ

 1 تالا ترو اترشل تارت 0 نا رد اربي ششل باب ناد انرج
 أ راك ينو ءاووس رش ادب راع ندا ريل ايدحإ !ءاج ل نإ "حض قش ااه حريز كا تارك
 أ لطرف ياك ووصل ار رامثألا ل( < مر لرب ااا ريعتيل يش رت ل ضع ادار ارز اها روس“ نرش اربع ى ا عار

 واكس ارعن ءار راوطلا اكون لاق ردا عازر بو روق هلع مك نا م يال لدال وعرب اظن اورنع نكد
 | تكرم .انب عسرلاد ميما نك ادد: الاو ملال وقوم زباوعلا در عب اى اك رافلا ناسي خقلا |
 مسالا يصل ىلع ايلا رجا ملاك خلان افرض ىلا لو زف هس |!( قاد ودلال ماك قسو ل اد وثاشلا

 9 لدي نم اهيادر متل :زلمس |مد اير ندا / هازل لقزعجلا لافاكا يالا ل ارو اوصل 6 يار طسسلا نيب اميل انهم

 قع |لشوا بارلا مر طار اطر اكن نإ يرام ل ئاس اد قنخأ مب فحم عما ايدام ا ثأر لا كعامل
 د لاق جار يسد كرو الا اساء زخإب رس ادرعك اكلانريزبنب نصرلادبع نم“ اهم هرب جيزخاىر ينلا نان وتساب
 ار لرالاوم لالا بلا ترشسا اكو رضزلادا لأن | لك |: ارض اربع ناقش ت ايلا ا ميريل ىف وقل العر

 ام اعنا هحل رب ب مك ال و_ريخمالىا هس ساكس يلع ر الاى | تلمع رس مسج ارا هع
 ار احرص اره از مان ملطماك١ نم

 ميسي كس

 5قصصعل انناأط 03م5 عطل ع



 أتاهم ا 00 ادألصلا وريثتلا بإ (ةل الا فصلا نم هيا
 تا طلح“ در.ذ تراععن ادرعسل تايبلا /ورل اوراس ا لصون نع ور ذر وهم نشر ا
 ملل ين يرو زمانا طابا ال كاتس نيساء يس يي
 قا قا ا 0 كياف (مالارط تاببطلا تاراصل ارد ت اهلل د تاملارشتلا

 2 ايسلا اندرل د سد ريش | ين ارمبشم وريف زل لازل كاريبشسا نك اصاإ انر اد لع لع وا

 ظل سس لان هام خالو بطابع تيم ا شوت لرش
 | ف رمل | ظرزبإو هوي ءررف ته -.0-_ 0 2 دوو 0 لرد بلص و دلل ول واب باس ناد يدهس ابدصا يلف هع تق اذكرو رنا

 ريما يسد ١ لص 'ضاغ ان بيكم زاانكل انووحس يرد اربع نع متسع نيلسون نر

 انال) نكن مالا تراععولا اين ا لوسروو ريو لم ناريريشما و 5 ١
 ىلا , ادرسلاالا لا)) نارييشم) نحت اصلا )و ارع لغو الع

 نرسل اق“ ماسلا اننث مو مىلقر سنا لص دل عم ّجولصلا ىف انس /.| انك اقر ووعسم نيس |ريرع خرم رسم و وس ظ

 (الل اتنابيطلار تارلصل ارش تارا اولرت ناو تاو للا, 1 5 2 6 خ 3 3 : 1 6 ب أ  1 1 2م  2عَ 9 6 ١
 نما : م ١ ١ 1 ١ | 4 هع ةعألو

 ردع ارم نار | د دال لازل كا يش 0 1 0 هكا لاقنا نءلاز ترام لاو
 عينات م / ال كابيتسا 2 اصلارّيد ا دابع و ايلع ملا تاك ورطلا تترو ىلا سا كري

 دابا هدب منا مر لدالا دع ف اهيدا نابا نر كا ىوريوراولاب تايبطلا لزق زخات لحو رواومول اها أ| ٠
 2 نب مساقن انيك ا نب نسا نم" ححاصنبنلابا نري ازربخا بد (اكرخا دين عيار يلغد حس يدعل وأ

 - 00 "م ميلعرسا قسرا لوس ضار ادبع لاقد كيري ررعسن يازغنا ءرقلع لاق ١ . ...١ در
 للا ام هلا قيد 1 كيل ل | تابيطلاو تارلصلاو ريد تايجنل ا لفن ةرلصلا قف تساي[:
نادت ولص نم تن رف ك لد تاغ فان: ل سدو هدبعار نار ممشم اور ارلالاإل ارش ا نبك املا ار ارع ل/و

 مسمع 

 ظ سلا نما هثا ف كاالا زان ادبمو هر لاكن مننا

 0 نايل اءارب داتا لاق و قاشلا لمن قل قولا الشم ىف إلا فعال وق هلأ

 انا ذادابج او ن اكتر وتس نب !رسيشس ىهرئاعو ابجاو رسل اولعح منال ف الضرب النلاد بجاولاب ان 1[ناكورشلرىرشنول
 ارد ناك نملك لرقم 0 اكددصا 00 نر كدلك تاركا تب

 ثالص الث ىورم اررشملا ىا بج | رريشسلا مإ رق عش يولدالا تالحلا كارباللا لب نرلا لا هشإ نم نر

 ذاق تلد امم ايرفرإل ا ىف هتيمأر م لمار يصر مهتالطصا قرح ملكو فلا ىف هرب غيص ضو ضعت اوفو ثدعنر صلال
 اتي اهيترتلا هريو ف تداشلا لاقد ى دا بزضالا ئاكهوهسنئارريشست تارت وجور بسم مزعل ةر ايم لوقاو لا

 11 لق كيرص ازيد بارا | نع ليش الم ب وجوللر مال ادررتسا هاد اك سم رعت نا هرما مالسل |و جالصلا لع ثا ل

 | ةقدطم ىررملا للص عشل او ةدإب لاو ارملاغ ترك انلفولو لوقاد نوما ىلاعتر سارع زم ضد قل املا تباركت اندلع

 روم (رربششل |نارلعاو لاق مر وسم نبا نع بورما شتل طظافلارك ثيمح حا ىلع ويغير لوقاو نا لت

 لاتمام انش قا اشلا لات / ا نينزارعشما ىلع اهتشس ال مب ىحس م رئاظنف صورو امل اذكرو ةروكدملا تاكل | هز
 |دصس عماج ا نم طاشسم ف ذو راثلا بارك اها عد السم عش ايلا نع اا قه رلو ذك الانيق عل
نك اقروعسٍ رض اربع نم سب نقل ئاد ى | نع مم اربا نإ“ داج نع مفعولا و صرم |

 ىبسلا فل اًريلصاز | 

جوب مو يلع لسد | صونل | لش او ل اكمل لشيرمج ىلع مما رس !ىلم لال لق مج لعيد لص
 مساكن ال اقف ر

 |ذلا ناك در ١ حرترو ىثلا اها لرلع (اللا تابيطلاو تاولسلا د تار | لقملن ادعار شم اواو ملل ار ظ

وو رعاي ل ارّساو ريالا لاا ن | رومشسا نو اصل سد | ادع لو ادلع
 ”لسإلا وفصل لع ىف ايئادزىر الفرا صال وس

 مثفسوا ادى ا حم
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 تورو سسسسسع

 || ةواصصار خ7 ق امدح اذا لوقل سيمر اع رد ا لضونلا عم انرطصارثا |نكل اندوتس نكرتس ادب كلل ارامل اذن م 0 ؤ ا( قالا بام فلكم داع ل ةركر وعض لينمالا كلا برات ايا هادم فو ولك ب سيل نب نك | كورلا نين رحل يع نور نيرسا نكو ىلاملا يكل نر فرن نك رطل ةفلالا فصل ا ظ
 0 نان اناروك ناك سا 20 ناد" عل. راف ارا ال 5 0 لا غر اير رت نس أ نعيش ع شن ره تح ضرما نيكد وغو اورو خي ع نب سمابخل وبا تبرد ارب فكن كر عطدلا نيالهف احا لاق فدع ل ك0 بالا ذوب تايطا تاو سلا ظ امك اراوند اذكار قتال ميم ار باع رد الصرن ا لوس لاقت :نلملا ك ' 9 تاع ردا لد 000 0 1
 ميسوم صد |ىلص د ل وسريع نقف نلدرريشم ادا اك اذ دعس كلبا لا هداغسماب لاقل ل كا ليو تا نر ع
 1( امس | اواو زب لإ قست او جبخل 6 انا 77 000 را ريرخاو نر اصلا شن اوانع خد (مسماع كابا ولون نوفلو (/اسلاو مل ١ ن ار ١ ل (اسسلل اول وضل |ل مل ميلرمل هسا لوم ر لانسر سلا لس 3
 أفنان زاد بيعرف لاا ل اعاضا ر  ىو أرح فصلا نع لالا يعملان و اوردرفظما كباظفاح 0 در انساب لامن | هيث ناو مر او هيشسم للملا عيب اطال ١ىل ا هد اشس ايو رشسسسل درس“ -. 0 1 اان امل
 ا | ا ارز نييورسملاو ىل بلاد نب يمول رهط كنا امر ذي مرلوك, وول نا يتم لل 0 ىلا سَ مالا

 1 تا ماع هللا لد ل ماسلا رشد ال السما نولوفياولاك ياورد اهي اد هادو نس كل

 ىف زيطتل | نسا رجا تربع !اهب اع مل كرو مريب ىلا تاريطلاو تاراصلار سل تاي / 0 لال نيس نبات دو بم اديع نم قد انا شمالا اوال غض(: م يلة اا ا دع نسون قمل و موصى. كوز و يربو لصرف ةريطالا الا ةازر كتيدحلا# طيح الرق تلح |
 ئآ ل 2 مقاس ه0. : م ّ 0 7 8 3 5 55 9 ا سلو طولا فصول تياصال بكل دبع نين يسال فام نب فاصل نير تاتش أ نيل سو نع يح نعلن تلا دبع نع ىلا حامد نب يبا ٍندهحا نيج نسم 1 لا نأ ابار ٍ
 أ عر لا رص يضل بدرس نب كرابفا نك هدد ل رانا يرغاد ثمدلا سال ناي ناتلا- اكد
 ظ نسما ررخا» زيا نافاهدانسإب هرنسم فانا كبااقلا ترام ةفيس لاا هد انس ا 0
 .رع بعلط نع ةرنت نب مالا رك 00 ما :نعرفصل | | |! كا 8 تثرر هرم وز ءرءمجاع يملا *:يردصإل | الا اورو مص |" قسع نان م 2 املا

 دست

| 
1 
1 
1 

 أ دل تق وو نر تك لان كمالص تم زفت كلو تدعئازارل لاق ماوس هربع ل ولى ان اكس دل ارد اكل اما : ثلا تاررطلاو تاولصحلاد دتاجلانىشس لراعن هر خا مريع ا لسرتل | لوسيل ناو وتساب اريل ادب
 أر وقاوزلاو رش مزقت نإ تس ن اذ لب امص سكش رتدععارارل لام ملدا دي يرو يلااعلا

 وضمت :ةؤسص لا نحس ىلا لير وصنم ولحسن [لس بوتس ندعم تيد نيد | دس ف همت
 |' ءءء[ وص رم ع رع | لس جاء لأن م / 1 ١ هكر ناحل 2 ع ف ع رزان سانا نمر فو روك دانس لاب[ اسما نين نس ١ هد انساب

 ْ بيسو كك لل ملا | بع سمعا يسيطر د |صرسدا لدي نلا تدهن
 أ يعم ايلا نيم طسامنص ىلا طاكم ىلا كن غيطح ىلا ىلإ اه داس ايف انسالا ى“ اغلا نا 0 0 أ ايات وارد ةقيطصلا نسر ىلا هرون بح نا كرا للبيت نسال ا

 شريكا ورعسم نبا نعل ئاد ل نو نع تيم نيد طم يدرس نبأ نك. اثير نع راش 0 ل نا ررع حرم سيف نس زيلع نعم يم لما نيس د انت نع شيما ىلإ ندب رات ناضل نا الط ىف 0# -
 0 ولان ص شم سد اربع نكل ئاد ىلإ | نت ممل ناروصنم نك سرداب لاف م امانلإ بببصتت ١ ان لاذ لدار ترص رع ظ لسمو الع نع يقض ك ايلسومم نار عوبا اسيل اقدام ني يان ل اق : امم انام برس رع دامت نجل ظ اتاني ناعم انصر ثيل ايراثاانيص اق انك نزح ان كا هوا رو اهدسموف | نيداح نع ا اوتسملا ماش انمارل ارماع ل ام بهو در ادد اننا لاذ ةركدلانع 0 7
 العطل ا لص ) لور ىف نيدرشسلا ت ما لافاني اياد عالا نارام ل اولا ظ بس نيرع انشر اء زر مني اندم كارسسعلا نم ةروس !لرعا ملم اكرترملخي اوفا ارلاف, تيد اف نرد انو هداشماب رشم دف قفشات لازم نكات لاذ جندل انئلافرصن ني نيس نندحو نر ىلع ال ني لع انس لاف جاد ان

 لازارب نيبصانئدع يطال ور بسشنلا نوط اوفاكم لاقد ازد لئار ىلا ثيدصافاكزلا يبشر هداك نكات |
 أ نروح الا ىلا نع عزكو ىلا ن اهسالكل يمارس اما لام كد نيكس ادع ان لان يبس, نإ ول اند صو [ر تيت انئأ للا بدات لاو ورم نبا اسشدحو حر نعش از اقر ماع ني دبس انم لاو ةرليدلا انئادع الريد الد" مشرع لك اذإإ نك لد ن 4 أر وصنمو ابحث سرع شموع سن ب قيس اني ل اذاوبنعلا ةريظم انه اقره اننا لان سب ترس اديس تيد ان |

 ْ انرا تام | ارث ارك او لو زر شرب دربك يل تارك نب ', لك نيل رف ام ردن الاذكار |ريصت
 أو ارث نيورادبعو و اومنب دب ايسشس اننأل ايرصن نب نيس ندع تسرك ملل بلل نيّحلرا ل لدعارفت اذا لاقث ماد

 | جاراصلا يطع ]راع | صر سا لوسر اليمه لاوس اربع نع صرت لا ىلإ | نخ زك 1| نأ ىووعسم اا نتال اه |
 |اءرصارل تمر كرف ظ

 ظ ,

 وس صم 110005858589892... لالالا
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 ساب م
 8-0 د ست ٠ قوي سس. ص ع سس ل دب هه سيسي يه يس وبما سس  :سسس سس ع

 لوسر لهع قع نو لورشتي اون لاو ميه 7 ع

 تمت يسوا مقرا بم ههلاو هيباع هلل لل هند

8 
 نا

 كح و يحصو كككل كاك سس ع د تح سس جي 6 سكس
/ 5 

 --- 2 - كومو دك دو هل هل 1 هك يديكم كيم ديم مسا عا ا

ع " معا نامل ابانبك من سل نا 3 ال | نت نلرسخرفوم راس لاعرالا ةريباط كا مماربا نا ءاوث هل ظ
 ا 'اي تا

 ا 0 ارك لا روج |يلطلاب 4م : تسلا" ةأالا وار ثس فار لاشلاو

 ١ : معييا*يلالاد يشل | لور ثيم كارم ىلا لاك ءريب امال نوح انلمل لهنا لام فيرا تكل
 ْ ل اقل شما ١ شامخ ايئاراشا كرا 7-5 لااا ماع راما |ىلسس وسما ىأ اانا فيينا # 8 رثسبسل اكدر

 مال دار نرش كو في نع ورورد تن | كب هه دل :يشملا ىف كمر تثار زلال اذثوروعسم نرش لوم
 اضل وأ 5 كرر الملا هومر كل لب هر ساس ضال د ثلثا شا نإ مياعرسد سو شملا ن“ى ىدد

 قطلادبع

منا ايزل باودا كال اك ”نرلارم شلل ى اننا رانا / لانو
 ١ "رن عاتام 5 كاند-ا ايها يراك !ثوعدا ند 

2 2 ءاعشنا "ىلا در ف فشخ كب ده دف اورق.“ "نزلا ثييص نمسا ١ عومي تدشن قب زل ب! كك كر شا ىئاكو را عصا رووسم نبا ثيرع
 ا 5 1 

 8 2 ١ تي درامملا عزب "او قمل ينل ,ام“ هدمإلا ومب لا قر ثلا اع هربجا مكاين الأ بص نم

 ان مه ١ نف تاعك .هادإزبلا لذ ير نمتسئورهوب زملاء نر 0 ا لا '

 ]د يماتلالا م . 11لاث متل ماب طنعرش خد فب نف يدر لاق ذ مسا نا ان“ مث اهل و راعاافكد ! له( ىرابلا جو

 | 7 ياا ) خجلم' ارم لا نعل ١ "لنعرف عي اهل لنه ل نآس رسما ف هي وحس هما

 ثافرملاب ًنيارشا ماا يطمل ان سن اراقا ارا دعو تسول ايم ير ا
 رانا بانة ضير ادات

ج ”نببشس ١ لظ عسو خل "ل ايمو ا ادبرششسل ىو قربي ئينعول انا ر زك اق
 0 داكد» "مث باذخ لار

 ا قالو «عجاجلال ليو تار ااا بانك ا لن سيف تدم ايسيع ما لصدلا لدسرأ الضو ادرس مسمن م| شت |

يول أنرمرتتا نت نب ' 11 قام ثررقما | الور 01
| عاد اعلادب بشملا ين نيب نايلسإ يوان ف

 ظ 

 ١ و ع 0 حسك رس ابحر خا ::راظ ل 37 ار جيل عمر يقاتطنا ميلا لاذ رشا قلك «اكدس م/اربا

م اكمل ندع ف كدب مسيل تن لص !لوسرد تاع لاك
 2 ووارلاب اسلغ مخ نات نم اقلاع «م ةريوسلا ين

 دك زخال اونا نسأ يدخن اكدر ذانإ .لدذاف لذ ياللا نم "وتر 20 ان"! نع لكلام لازما لا د فلالا |

ا ىم لن اديس فحول هلا لام مومشستلا | يللا سر
 سرا ا لست لد لاند هر كدارد قا ردو سل

رنجس/ لضافلا رق صار ريش دعت اكس ال لاربع لبر جما
 اذنبلادرلقاا ف نيش نام( ق

 سيما ا || تن 2 رسل ب

 سنع نوزع !: المو دا طرملا ل“ قرا
 | يقود

 ال سلايل كرك اذاوقب م/ ال لرقزل انيلص .ذ نكل فن دك: خرب تنس ل هانا

ىو هدو ملأ تن أراصناو م .تايولاب مك 0 مايضر اسسإو
 مال ةولصنا لد اعدرارلو توين نم ن اعنا 

ر ١ ل ةرصلا راع مور 7 ا 1 ظ
 ثورلاد رجالا نبال قراعلا_ ترث رفع نع ىف اكد

 اضم فداك اد ةراصلا ناين نت نار ب لكك: .8 عفا تشق ارب را كي 0 23

لا نمت نيمو ترزقني ان مراكز او ابار 00 مس
 دس (٠ اي نب ار روعسكإ/ | ن كفرا ال رت 2 .اشس

 2 ب | نم عصر ولسا لك ع ياس ثسرع و بو "قنالرهقتو| لجو | اا فيطولا مالا صن ريت الا

 ظ لا عررلاجسدرززبلا ادرد اند فلل ةرلصلا شل عل اربح ناكل امو رسزلا نع 144, 1

 "بو رمشتلا ناظم ةرايولز روز /!ناإ رب
 14 ا ا

0 
 سر اهرابع لمت | اانا, شل نيل /

 2: 0اس 4/ قطتارلا دك تاي ا ارا ت نككندو ا | كاماذلما 0

ل شالا رييشتلا ءنيضرت كد لرتتسم و ايا ضْل نأ ليقف نور و . ريحت
 ن لب ل وف

 مدت | نك نفس نر ومعنمو غسل الا نع نايف لطم اسقتلا باور ان برع

 (زطبالا وصلا | لعل اساور هعأ زيك البت لوليك نبادرفلر كسلا نب لات

 0 يصوت اة ا -م-بسبلا

 تس صم م

 غ0

0 

 ارو ايا يراشملا نييصلر ع سوسو |/تننرع اكل وصرمربج جيم
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 حس سس سل. نه تار تت ا

 | ناز تعالاىل | خيلمو خدانلا رثنكر ابخا انيله بجو |نرلغ ضن ى اعلا لوقو ىارلاو رصنال |م درصل ذيال ةياورلا جير

 ةروبسا (نيلجل هك يشل |نلجل مسيسياعسدا لصون نيل ايزي وعسم نب نع مفك بد صرف ل صرف يلع صرف ىف لأنو
 ' امك اعتررس ارح اشر ارثضل |إ ن الخ ب, ىو نبش ل اهرب إلا هاريس ال | ةراصال نان العن لزفلو نقلا نم

 سوةلاو هيلع هند للصئنلأ ف وصلا هن [ىعمالثملا

 هلل اهعمالسلااولوفنا/ لاق هدوجوبر حارب ع لبق اذ 1ك تاذ
 دقو سم يابني نا م دعا عجم سس !|ري لاق قطثرارلا نم اذ إ كسرحل اد (ل اسلا :ىغصلا نم دير
 | دررحالا شرت قثاشل ا دربخال اب شت ايي ملك سدكل | نا مرصد ىكل نعى او اصلا شمالا هرخسلا ىف نمت
 | بسحادانرشع نيععل | ىلىبشتلا نا مفلو قنلإ موا نه الم ى ىف اكذنلا نبا ةءالعلا لاك :شسلوالا لمح
 | ررحعلا ام ضفلا اعاد اهيوري مرلصلا زركأل ةراصلا عتاد ن* نضل قر ئالا ةرمقلاو لوالا مر رتم ازكو ضرفرو
 | باس جريت راطر ال ليما كلم د ما رثثا ن اج رب اطر رشتلا برو ىلع كسرىلا كال د ور سس ارزق

 ١ اسلا صو نان اهبل بحاص رصر وتخلل بكل لدوتدال نجتبو نيب | ل اي فلا كاراشلا ءوُص

 قرانا .«لاكنلا غفل شهد انج اإر روعس ا لف كارايثلا روض بحاص ردع | ام: هزاع لسوق اذكر

 | ضاعن نم (ةلتم و لشلم بغإرلا تاورطم عجار ثاث اصف هاربجل اشرف شغل سلا, هزيرجو ىرعلا ك اللا لبا
 أ اضررفم ابيصنكءابع نم نزغتال ىلاعت لان سوقلاو دنرلا ضرت يرحل ضوفك فر شان ار باصلا اىيسأ عطف ضْلا
 نمل ضن لاهتنا ىلخو لكن ركمضما ىف متو اور رد نبل ريدم ل نطلق نول مغص زورو ل قو مهن اعطت لشد العم كا
 تدل نبع زاد الد نانلالا ىلا كل صر :فاشعاد ىلا انتر فل كلم نهى كما نمت ضيف نق اعت لان ءاطعلا
 اهقحابتال ضئارفلا ثداوملا»ايصن ال لظثررقم لك ئارفلاب اكرر ارز ىرقلا ضرف برغل نم 4 لص قد اصمم ما
 | قرفي رثورعلا ناسللا ى_اكا نو ضنلا لئلا مود ريركتلاو نييعتلاريرقُتلاو باحيالا قبب ئس صل اذ دم | ام ابرال
 تكلم حاملا نم الم حجارورما تي رنلا برغل اهض ولا نسرماهنا نم !ذظكم ى د ملا د تالصللاب ىل اهم ا نيب
 | احب عمك نا“ الثمر تفل نبل مص مرتد ىل علل ف لموت ل بحا نم اكلمر تالا نب ارضؤلو| ىلاعد لوف رن ن انللا نم

 اشد قدالا ةرعفلا كرتسوبسلا ةدحك م ورياعرسا جد قدرع ادرج ال برتولابانلق ازيد مادزلاعبب نم اذكرو
 17 اوازب ارتزفرم مكن با نم هرييعر ل [نلا هاو رام اعنا رسل

 11م امته رابخ ل بترد اكد واد ل ارنعر هو ابع لكن رف تاور فو تاور ىف كدامكلادشم اكو واسع نما ارينا ىلع (ملسل الرق حل
 ناقلا عرفى راوبلا يس ةركشملا انعام صا ف عمتو ازعل رس لازت طليق ان ىلعت موايع ىلع يالا لبى ارورجلا لذي نم
 رصاهرابعنرشلا 4ك( اظفل ىراكلا تادف عئد امه ديدلد ةرحرم ا جئنا قل[ امم شل ضعل ىف عقر و صوم انا وسسو

 8 ئنهاور يعن” دكا نرد ف صن الا حر اي وصمم رارع ل سطخا اتلرب أر لن ىراقثا قنا

 لضرج ىلع الارداف السلا ”ياور فرسه لوم حرر ١ ىلع سل اع اجي ىف الكر رسم بلا نرخ تبادر ورينا تسل د لس
 نم ايكو ىو بتم نم سسمألا نار ل نم رودصلا ىف ىراجبلار عود قاقررزلا نم ل1 اكن الد نال لم السلا لس كيمو
 جارمللرسمو ليدل ادور ص نيل زن اور ني وبخ الو كيم لا نر نحل سار نادل سرا نري ناين ١ دبع باور ىف ىرالا
 اشك اا درر لدين“ الالم ىاذلبد صار ١١ اش امددلبلم لا نم قست ليغ شمالا نعلين نير نار نم
 | | ا(ماكالتز نالت ل للار لاحم لرجال لاسلا هرابع نددر سلا ىلع سلا نلف ش مالا نعت اس
 اليو نو رلصلاو انما ل ال ةرلمعلا نم ٌتاولارعب رياك ميلر لا لصرسلا لوس نا برص ثرصن ار دن نش

 و دا هريس اط تنل | نعش 4و لطماحلا لاق يلا قار طش كر اعل اذليو لكيم ملولع سدا لترا لرمسر الا كمل
 1 ا -. راب 5200 3 3 8 عا 07 مه هما

 | مع ويرسل صولا يمن وصلا ف نصملا دنع نيو مو لاو ىلا نم نعت اور قدح قولا اذا ىف
 هلا طيعلو مر لصلا نم عارفلارعل ثار رن تدب مل ان كلا لك اةرولدلا تامر خ5 انزع نب صفح نع ننال ونون |

 لكان نم عررصا تلقتها لاذ ظرداصلا نيم نرصُا مث انهل | سلوا هدا ر فو رجول امل تأ كسب لع كر لص ب
 "5 ا 9 قو ا ىرآ © قوم 0 ١ 1 ا رت للا 0 ا تا ميما "*“ 8

 لاقئاسلم لب مدي تارا نالص ل ويلعددا لصريا |لوسر ىنعتفن بيا باتل ىف نسكب نيرجر نع 0 كار
 دسم دسدا لب لملم ا 0[ فلاير مو ملزريلعرلد |راسلنا زل او رققال لف نك تولذملا قلاب ىلا ميرا لب ::ايلملا لع لاول هاوس هو ع هس برس عدس لوما س ارا ى اك لململا نم كل داو مسالا نم ىب ىلع ىإ كاان كالت كل رث شريم لم م نضاااد ل امو

 ( لالا عضل لع قالا ضرإلار رم ايسل | اف اصر لكت باصات: الاوتد ناك اصلا ناد ارع اكو ل فل مرو ظ

 ٠ حم ارنا لوس حس م ىراشملا أ ا راصلا نم عع ىراملا قام هدارع ننعم

 از" م ايالا نان هعلل
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 دع و انّيلع مالثتلا اولوق نل 5م السلاوطه هّنلا ا 0
 ا

 ل نيحانطلا هدد !د اع ظ ظ
 ىف طداخنا لانذريم نياعس اق ازاى راعلا ا را ل ىويسسلا لانك ا عم ارج نهاري و ( قاس ”وغصلا ند "شل )

 نم املا رزو نمد حي لعب يول ريملهد كو ع مل مب اويتسما ناكئالدادصاد ادعار كلم ردع ميدعإا خفل | نم اسلم
 نبا لق ةراشال ١ تكرالا د مليار لا لصابتو قنا لكلا نمار و تقر مريطو نقل د صلب نملسرملاو نيل
 |انرعع ا مصرقنل اك اجرب ا ارث مع ارجل او ورعسم

 | لاقل ناب سكت كو نير رس ضرار ميسي سا لسن | صاع | اكو اًصِسلا لاق لا اعلرس | كارلوت نلس
 ترا الر ثدى مهلا نع ىلا هيو (ىفنحلا دلل ثدحملا وم شو نلا ل اد |ريطعشر الكا دريد ثول يرد [السسل كن اذ

 | | رار ران[ لاس اورو سس |ناايإملا لاطلا لاترد تالاجلا لعدم اور ل كي كفيرلل“ ةرركدم لا لادم ا نك املا لاسم اب بلا
 يت اوعنل ا لبكو بيع ران [لكن * مال ا وز نا بلا فاضا ل دالا عجرمور رجل هيل وادب نم سلا ن اذ سد /لك/ سلا
 ملاسلا يحلى اعقر مل م ايما نم مح للسما ند ٠و ازوم كوونلا لانو كلابملاو تاي آلا نم :مالسسلا نيبلطيل اندصل ا طخح ىلا

 اان تزال ىلا متت اوف نافل 1٠) يزيل نا مكردا ىرايشال | كب لاو ملمس ليكو م ء يلوا مس ل اهيل سل اهلا نم أ
 | ذشر تاررلر نه شمر ىروتلا ند كلو اكرافثا ةرمث نملك ىف | ذيبو حفلا نم الشكم قاض ح لاق اممع ىلاعتو ناك
 ظ ش !!ءووبجلا لالي ن' التم ٌروبعملا كو نان
 ديس مام اياض ناره ام بجاو لوالا هدر ازور رسلار وجبر وخد ك لل نبا لذاك ب وتللاهمغر الا زل واق نكد مل د د
 ان زماطط نع كدرامل و نراص تدفق يشم نابت رم تواصل الاعذار ان نع ضف نانر يخل هدوعن ماو كرت

 |نيض طاع ا قافل | فيعض اهتمالكن ركنا لو اماو عر الع لدم درت رلص توف ترص /ررمكسل ارك س طال
 اكلوو مالا متر ندم فاك ةريخالا ةدعاقلا نضر ىلع عجبا مال تلفت اقرا نشطت ىف ىراولارلاث مب لح أب ظ
 قفار ىشرثاو عاريخال او وعقلاو :نل ااهيلع نعمل تابجاولانمايرصرتو ردي ملامث ىرابلا ع نم ليو لس مش نا
 اىيشسملا نبا رثع ذم ثراحلا كلود اند زمن بما قل طم دوو ننس ا ان ن مالو ىفاهك نود انس ٠و نسل يف

 ا تسل اذان ن رق“ ل اصروريتاد اوررووعس كا ثدص عر لاراعلن انو ين اود 1 ط قل اضلا كدا أورو يلح
 عجارو 94و را رزرا عب ءارعت ان عقل ك١ تش ناو شم موفن نا تس انك كدصت يطق قن كلذ تلعن ل اندالع

 د وزع تاس الورم. ع مقلع نع ةريذملا نب نحل نار سو اوول ارنا سرح او جامد الا تحب نارا بصن نابل
 1 ا” ب اللاب نمرخاع ضومنمن يصُملا زيد لمن موت
 عاهل تير نم يصب يرتلا ىو عمل ابو اورلاب ةأدبلا بايت ب لرسم ياا نم اكنم ىل ولا (ٌملا لراس
 ف اكلم بيلعمةلراو عن لوق نمد كسول ضار هش ل اد ادحارلو اذا ناك رميا زسس) قلصرسلا لوس نا بعل
 ْ اناث يحلا نورس نم ايري دراطوالا لس اقر زلاد كراطنلا ريع للم د ىرترتلا |
 اعرلابدازال يقلا مدقو ناو سلال | ىضومو :ءاملم ا مرثرعم نمو لصملا نم نرزداوب ا اعمى 1[ اال ل وق هع

 هريس لضم ار رجلا نم كل قو تاقرم ا نان دل ىراقلا لكل ان ليسرلا نال مولع | حصى دل |مرنو
 ترعضو ل | ار ارعهرشنلاطءاغل اير صقل ك] ناد اا لوفل ىدحلا لي حصا اشم ال اجو 2 ةدارابئياعم]ظافنالا
 ا انيدع ملم لف فر رشل ارب كومان ايلوار ,مشلا ىلع مليك شدا ساونا ىلع سمر ملا يك كرش ن' ابن

 جابرلا- ألا ىف هكر ام فعن ازمير نسمخسك ىررنلا نع اغلا لقاك ارم او مهام اد امال نثر ضاخلا ىلا
 ظ . مموج الع لصمل ا نم (السر اننسإال رلع سا لس راج قدلااهإ كيلع لسن ل رق ن١ ظ
 ءاندلع لس اشلا طل ىث نيعضول 1 (ٌمسلا ضيرعتن تاياررلازنلا ىف منيل نم كم ل خا رابع لك د لق هش
 احين و فسر شتا فروعص نبا تيدعالناولا لافص يامل م ازد ىف ويودع اشار كشتلاب كيلع (طس ]طل ا ظفن
 مالسؤاطلا اور ىف ءرتنل ايانيلع (الس قل اشلا اور ىف عقوو نيعضرملا الا فلرت يق تءايادرلارثكاد تدبر

 انساك راس تاكو رشد | ترو ىدلا امم كيلع (ًالس كلكم ىاسشلارنع ل ءابعن إلا يور كو تلث م ءااضلاد مدل اب تارلع |
 ادلع لاقت /للار فلالا فريف زوم نم لكللص ىىرولا لاق زنتكن يعسوملا يكلي اي صا نيك اصلان اء اص قر
 هما ميئرائجلا وحي تايادر روجر مو رو ل ضنا (اللاو لالا نالو اشو نردالارارج ىف تالغالد اًبلم (لسو نينا اميإ
 ادع نبا ثمدح ىف كل: فلاح امنا اللا نزيد وسبا ثدص نط نم ئس ىف عقل تدلق ا كذم انف اا تدق

 |موارلا كوري بابا هرع رس ععاص ناث هم
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 "؟ ها دى ذل هسا |.
 لها هيو نهم لاق

 مرا لري مهنطعطيلا رجحراو مثل روعسم نيار يشل الر ثنا نلطملا عجارؤ لاذ تاي درلارثلأو ( فلاب ا يغصلا نم يل
 !بممفل رطل عاامرا قعر راو مما لر لقتل زال لات لاسدلا فل ال دظفاحلا لكن م الاد (الكلا قابس
 هدايه نقعد سدا قرط ن مبا ب كامب /ماوتلا نا حاصلا ينل ىلر يالا حفلا نم النص ىل لود ا لات نبي اصلارلوث هذلر
 هغلااي مرح الاد اك اصاربع ناملث ئردصلا ىف نك رحل ىزلا ف اان لتكن ادام نم بلك !ىزيزنلا لاو ّتاهرر ثدافسو
 درع ١ هر صن ثلففل نفازنيل نحل نيشول و ..رد اود اهم الا عيت حازب قرضحتسل نإ لعمل ين ثالايافلاا لاق محلا
 ال الانا ءل حاصلا يثاب ارم ول قو رسال ءليلد سل اد ٍرلصن لع اندم اربخالا فصر ازل درك | نب اليل 4 لاذ
 امس ةد ايمشلا نم (ووخ نط ىو نط امن حل اومن لاقت امءاد بد تداشملا ةدادبنسرتك نان يكمن“ نال ب( / سا
 نرراند مرنم نورطاص ما احناكمارحلا لابي | ثان الرول لثاني شل نارا تا

 | مهام اينجل نمل اوفو تمد حلاو ةيئرقلا سصرصملل نو اضم لن ام لاهل كرب ابان قائلا رخو رخص مطعما راها ب حرصالرطل رضا ناذ يشر ند اهئ اروضم ممالك ديم م
 01 نع ىور وسم نإ ثسدح كيلا لاا لدالا هترإ هز شم“ ٌعئارر ءانلبادربشسال ا( /ازضانبر ملول ةلمأ
 اهرازيلال ان كلانا ميدعل نيدو ب اصلا نمرلعلا ارتكاز ريلع لتخاول اذأماذ اشاد رشملا ل اكول 0
 | ف ملع طال لاقاد إيرا درس اقدر نئررشمتو تعز نكاد رروعسما لبا ثيدص ىرزعر لاق ريشسلا ىف ثيتدع نأ ل ثس
 ل راوحما نال روع نر ثنى سنا عسا يف لسا انام مالا و نسل نيرشس ف ىرخبلا كلم يب 72 | كيرلا لبا كفا لتخا ال ما ع ارئاورهادي اس الا ةرثبارغاطت دش ا دالاهسرر عشا لد ديناسا الد ثم تح ا درس
 مسير و لع نحس | نيكل ا نفل ارتذا عسانا ررعس ناار شن: كلغ ل اقر رشسعلا ىلا غلطت ادن 3 انل كارلا لوس أ ا رل تلقت م انملا ىف ميسيلطرس ا قصصا لوسر تيب أر لاتدنا فيصت نك مرن جرا ىذيرتلا ن ار تباد يضل نابل ناو للا راب نااثلاو روعص نارين نب نما حم مل ان بيدصملا نب ةريرب نيرا لالا «ادرا ظ ارديثتلا لاى دراب حصار عسا ثرع طرذا يكل اق لكأسلا ربعنا ثلص ارا هرج اصح . فلاكب
 لاطلار نو نالسمي نيو امكن يحل ازئاو دن اوصلا نم ّعاييدشسل ىف ففاور يرهالب حير عدد كارستس اعل اد هروب تال افلا افلم تائملا نم ةاورلا ناد دريف نود مبيع لس دنا ماجد نمد ف اى !ل اند اندكجو يحسداظفل
 ظ اتاكد الاد ريعتلا قريباتلا هيث ناار شمت كرا او وزع ريبج اكو داون نضرب ىل اد قب ادن شمت اكو رززلاو
 أرق لاق اكربب ءهتلع زا مبا لاو ىدس مارا غار اح اد اك سد احزنا لاق ةةفينعابا نا قيل د (أهلا نبا
 نارولا نم ءروسلا تلا ير ىبشسلا ىلع ىرس ميلعن ا لصد ا لرسر عا روعس نب لاق داك بس روتس نإ ا دلع
 أر ثمالصرسلا لرسر رفع وعسم نم نعرجم يلا قل نم نار سس الا ىف ىراججلارثعو (للاد لالا دواول يلع غاي كاك
 اف نيريمشستلا تزحنا لاف” نع درسالا قرط ني ىراهعلا ىورد نر تلا نم ةررسلا ينملعن (كريطلن ب ئتل دررمشملا ميررلعا
 دار ىلا نب عما ور نم اميل ىرابلا جتثلاركو ريعد ةرجتسم ىلا نبال ناك لك قلو يللا سرنا لوس
 زادوا اسد ىررؤلاريسول فلان ادد ن [رقلا نم ةروسا نجل اكرم هع لد ل نع
 ناروعسم نبا ثسرع نددحالو ئاكحررج نان هر تال تايقلا لق رقؤ رمال ا :فبص ل ناريشس ىلااد ىواولا
 رمالا بنارملقاو زمول يلو يضف ذل لو لت مو ساانل اليل نا هرماو ريشا رع مويلع لا لستم لوس

 كر اروع ركل ملل | كرد (ًالسر شك | تازلوا قارغتساللوم و (ًاللاو فلال ا رث ن ارّسع ثمل امل او بارسال

 ةرصإر نب ميلا نترلارسل رو وعن رح ١ فالكل ايح ىلع ء از ل كر صش /لكئ ارز ىرررارلا هر ابرام نارّشع عارلاو

 ةرانلإومتقت ىر تابيطلاو تاراصلا وارلا توب اصلا ترد تلا ىف لان تالت داميا مترلاو نصرا وس ]و ىفدأ
 مانتلا د رعت اهلبقال فص ن ولك ايان تذرنا ارناف الخ لقسم انت "لمحل كن راتت يلع نرطعمل ار نوطعملا نلن |
 روثملل ل ف يلح اريك هيف نار مع سمان رو دعا الا ىف ةررقم و اولا ن1 سرا و ىل ا ن رات حرص ل دال ىل

 ردو ديصول ال ملا نا له لرذ هزيم دراد ىلا ادرى لك [اهتلا لعن ارك س دال او نآرقلا نم مرسلا يطعن |

 اما ةفلتك د نيفشس ادلع تاياورلا لحلو ابرك ابر هر بش خارق ٠ نكمل ان نم بسر ف ارلار كلا ىحاص لعن ظ

 ظ لاو بلصم ال | ف ف النعال و زارجلا مت ايا ور تماع نمر هرخد اطرم لا قربت لسانا لا تندر عرش زتباركلا باور ارسم نم |

 اللبن مرهم ىناشلا (لكد لشن اوباما تاالتنالاارن نا م فلا نم طلسم ىنطيذاحل لام :دضن#ل ارثلا تن اراك ثم
 || دهسا بدجوب لوقي ع العلا ضحل نإب عسل ىلا ملاك تشاد لير ميشنتل ازا دج لع ونت الا رن ايدحل ل نم دع اهجل قلو
 ظ (ةسالارحلوعصلا| ىلع ىلا د 7 روعس نب ار ريش ر ارضع الار زلم نب اك عذ ثلا لد هنو اح ب سو رع نم ىورم ا

 [اطومافاكتماعلاميلقو ىلا اك لحنا سا لكل ايد هع أ
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 | فسول ئارااعءم
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 ممل يم دع

 0 همس باش م
 مص سس قيس - سا

 . البنادق تان قب" ىل ماسلا لايف بما. رز ميسي دا لسا ماسلا ل بالزر كارلا لد دلل سلا يلسلا موش أ
 (الم | كليه ثلا لسن اد كوارقلارأ يذ فلا نا ملمع 0 ريا مكن نا اير الريل ادب غ أ 200 و نأ لب 50

 باللعب نإ ةءيسبل ىلا خلط نيررستم يعسكر اءاماد مي”د اسم اري ىلا لل السل اال ال' كال إلا با نان
 نااكأن) ياها كأم ماسلا رطل لا ىلابم نتا لاق لال رك ورشا ملزوم لمولانا ربا رع رم

 كاكا مثيل اجار اللا نجر و عمم نبا كاد نم رلاذ سابع نبا نلرو الكل غل كب د امال الكر رمع د كب | ل اول ارم
 تناينرملا ند الغم لى هناا لانا نسعنا يك ير لارج قد وو ليرعطت ساكو ع وبلا اسس الا بانل" عرب مله ملأ
 اكب الل[ ةاسلا ناد لا سللباف لح راك ين ل تايه السلا /لجسيلشر د ا لص ١ لوس لاي لال قل انكر مخ“ كلبا ل را
 | ضي م الما دع إيل غم رار مست نا لت كل” بال ىو" كا تايم اهم علا لدائبلا ةرار در انا لبا يار رروأ

 «باطخ ان انخيعاو ايار لك رثايح ىل ياهانلا ل انعم امبدارا لا لاك (لسسلا ناليإ را قبلا" 0/إ [ًلسلا الإ
 || نبك تاطناسروكللا لاهيا اناث الا ل انا بسدالب تمص ف ادرلا كان ارب نبا درك انك الدروول نيملاطلالا لت ا|
 نادال كب ان“ ةاريسض ىلا كيم عيا ئطارارلا نازل ةءيببع ى اهي ارد ل دامس الا فش نإ الن / الار ايبا لا
 ظ 8 ابل نق هيج نسوا نايل سبا نام اسدتم تناك ا مانعه اهنرم أم ريباك ليلا رسل راس
  (ةااظعا يشار“ وعسى با نم خان نان شسسئرماا لم ىف ىف اشلا كودي لب ا وثب تش اهل دق فيلم بال ار
 انيس نبا ثني اررقل لا: تقم نا اربا نكران ني لا انرسل اريببل ل الر هثد مث ايوا محرر يلا اب لملم
 2 !ذل, بارد انما م 4 | قلسو ىا .نحلشمللا ١ امى كر با نك 5 سل ١ -. 5 نارا ما / ان - املأ ما /

 | سيفو تارلا بعت امك كلا ىف ىلا الا نار. رربسلا لعرمو نايفس ملا نب يداممولا ذك رك كلبا كيدص سلا ل اءاربمملا ل
 ١ نا ماد َ اياد مر باع دل ا ل قاعلا دعل لك ا را ابن ملفت اش رمد قرش |ر ىلا لاوس لاك اناا ك لسانك نإ

 4 د باطك اب ىربلا ىلعلا ام عر قلاةاعرثرللا ثسدام الا صر امن ن رثرلا تاز كا الث ثأ اذكر انيلا الملز ل مما

 ألما لوسي داو مر اهنسا ىل من * سدا قش زب اولا نطل مو سوقنا را توما نسكب مره د اهندلا ل هدر نب لأ
 ن | ىدجل الر ”افوو ار هن ين اغلاو ةرظابلا شالا عب اع اش اءاع 0 وما عر 7 انسرك لق اولا لقلومد لك 6م

 لون او ثخلان برقر شلال نزل لابج اد ماوه م لعد نر قرانا | [الك ١ سبل ارب اللاش ارامل ميل للك
  روعسن ا ثرع ل كلر جلو وبك | ل دب كما ارك واج منكر | كسر زب اصار لارا عل اع نسل“ سف هزالريكر ياوسلا كل غإ دار
 /الدالو لع بد | لست سل) لرسر تاثر مهل سسشسملا | ل ارا نمبر صل شبل رع شل ىزل اب براني لانس ابكر وكامل

 2 هل انام ذضالاب د الظافلالا نم ملويعرمدا قسما لوس مهلا منال كلر نان اذ سيسي ىلا

6 

 باطما طول ارم ازا نورس الد ابر تر تا ر زعلان (افسا نع نربدخلوردلطسل السنن ل [يصلا كم اكرثو
 مارات ىدلا وت ملا ريشسلا ل امن اولوقل ثلا هاب كاكم ورهطعر سس ا ىلص رئأاز د دعبل ول اذاكر ارم لد مبلل سس لا نم
 رس السما كا ىلع تيل اب باطخما ميريل شد قتلت هدعبل وادي نازك ضدك مليك رسم لصنع دل ىف لا نارا وق
 هروطصتف قفا اه اماه تحيا ضضرالا رق سوغاشل | نمي رفا مكر ءايح ا بلابل اننا نا اكرم ىف اق مري
 ظ ولمس لاف ثيددف احس لانو ا متكرم | مالا نئرعاربلا بسب ملول ازيل و ملى يلئ دا لص ابص كاما اق هلم
 ديالا لإ رف يد و ايحالا ىف ى ازرخلا لانو رعابن اوروعسنبالاذاللحن نياك ا ف باطذ ابو لقلب ايضلار وم ناك تاهرمل
 | بولانلال ىف باطماطافلاو تاززملا ل ىراقتا قلن م فو اوبرا كرري لس ا لادلما ندصبلو كيف ىف ملكات
 الالات ال2 احل ع قو الر للري روس بطاولالكرب بكل رلربكب طا ار حس تعض اا|[كاسل لكل
 2 اطخماراريزلذ ىلا فعلا ف هر تلات الكب انملاوبث ع اريل | ثرحرياع لبر ام لكر تبلل ارز ابو 1 ليو اور مزلش او

 | اما ليط ملم رق فدقتع ناد اب بااطخلا زاك ب طال لكى صتمتل ال ارذلاو ثسدحلا حل اناكاضنلا بريف ل/ لبا اد ارحل ىلع
 ظ سلع لدار انسب زعطرب”ى كال هان ل لطا مليريلعرما لصراتك ان مدرشلا هزجملاما بان ارش لكم اجب الابل ا ىلا

 ر قسط اد م ار ظفحات ب هرم ار اق اع يدار غل بصل ا لتر | نو اهففلاؤكا الد ثسداعالار تايآلا نمل

 جسم اهنا عن يمصعم رمال ثول يصعب عرار زنا نا امر قو فاك الآ باب ليت اراجلا نم زسلطم ل لاق
 نعل ايم ترو رط عا, را لير مو ا شان تاضال نول كاك اسمر الث مارعل ا ثا هرذُس ىلا زل !اءاو رولا حرش ل مكأث
 يضفلا ند ااذكب سؤلا نادت قكاص تيضخو |ىنقلد نوعا اندر تلا نلف لكدمسم ار ل وسمر ىلعو نسله واصلا

 | هك قوله مطار قولكم” نااشم هرجول عراتتال اب لطاب رز انف اذكت سزلا نسر ازكع لا نسر ارك املا نمد اا رك معطلا نسر طازك
 لاعَترس | نو دروهإلا لف صنتتسملا نا نط ااربمو كلم ال تيم او تمرر زنملا ناصر قرارك ٌراصلار ئمرامع نال
 باإافلامثا نا اقءاص تينضترا يجن تددردا ىيلم تفشل لأ ت رز ىارسا اب لاذاث / ربل رف هدانا

 نامي ارددا | هرثو امنوا ماسلا رمت رتساوا ثيللا (مالا وا ىئكاشلا ماءالا باس نزل اعز فغماو تسيل ةريبسلا باس |
 أطار نيشاتل المخ سس ؤشلا فرصل لكوم اهنا يبس ركل لحي زعل د ذم ارو ا رمل علف نرسم كل ربع ىلا إي اعل مل
 | ضلرشملال د تاو قيلت فعل ناز وكيل نعم ارعورثوءارففلارزنلا فرصمز ار اررعالا| زبر وعمار ا هرج ا
 ا[ رتصلال/ارلا درر عال لوز الوقع كمل اهب عال بشلل الدو اان نكمل الا ل لك إل بصنم

 سسسييب وا سلا يقلل يللا سا يم لا م بيبي سمسم
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 '/دو ةراصلا جافا باي خب لبان لا 4#! بابل وا
 لبا لاقد متولصنم يشم ىف ميسسلا نيرا | ميشا

 ٠ كريلا عر ثحب
 14 يصعب دين اسم ا عهاجاف ا ةفيطعولا رت لش
 اف ان هزي ليمن نع ساس اربع ا لا“ فرعنا ايف ميتلا نكرلا طور مسن ف ار فو ثارسا مرعب وغم ا رمرأ

 اإل ل سك نر اناس 0 0 ع 2 008-0 ظ
 : ا : او مصار ممل معلا لوس ثلق ثرراص

 م

 ب لأ "تورو لخلل | رسل ام رب نع سول ىلإ | نع :نئر ىلإ | نك هرددءال رب ىراغلاريولا لاق فص

 ٠س ب انب ديدن نص كايغسايلا نع فينا نكاح ين اند ف رحل دلت ندع نيم انشر ارقس راك ئاقس ل |

 رحل نرزوع نان إ ىثمل ايمن بريع نسرين انيثحو

ال فلا وع نرش | لأ تش مل ورشل نك ام ( ةعيلاسلا فصلا نم عب
 +. فحشالو راهم نلا تسرع لع ع امصزال ايش ز

يربأ ناالا هربذلا نابل بث فرعنا زار كا و هزرخا جشم مب ئلرنوك لو تحل مار الو ب ةءذلا لغتنا
 ملدا الا ن

كاشلا هزاز أر شمملا تتررعلا لاسم روز بذ تلو طضم كر بسلا نع كاوذجاع ارم ل ايع
 | دكاس إد صقلملا مدر

 تلا ذاف خيي ار ع را لا مد ات مالا برت
 لعل هرم اود دن ملام نيبسمل عوام اب ماوي فن الوالي شل لق
 / : اشم اوم ايعلا رض ْن ماوعلاو لارا مرلا

 أد متودادذيند اهاوخن رانا( ميد ابجل (ميلعارمكا دش ةرخ ا تاسمويلبكم رويت اشم ا ٌارطو سرق ااوثسرئزز

 م كوز ناعما ك ريمي لضا ميل ماعذال نعنيذلا مبل نيمو حسام ارح نراك
 لاب ةقلعتم اكو ماقنسالاو ضارهالا د مرام و
 خل د ل مب"ام* اب نر صل م“ وشيخ سكر يعن نمو الو ال

 بايراكارلضاو اراض م اهلا

 درصل اناف يدل ب اقل اب نوير ودع ىرع [لارراص دول ثلا
 دارو" !ءاوس ام راهئوامليل يلا ءارغلا يلرشملا عا

01 0 
 دار اناطتاد اايبسك ا( زغارفال اشر ملك زيزعلا تن
 ا نورفاملا مرتلا لمار منان لوم تناانمجراد نرفع ادع فاو

 نع مر نب :نبفع نع نايفس نب نجا نم ىعر دار يجول

 م ئاطما ورع ظ

 و 0

 يي جت
 تك "هنا رجلا تاب

 9 ص 0 9

 كفيذحتو |انزخا لاقل بحم

 | لي تءزلاد عمت ادب اءدلا) نم زيف اي ايف ادب تداغر ذو يشل ارز رع
 || تقر |مرظلايزا هضاارم اد ارثو امال وا

 || "كا ملاط لا تارلا اشرلا مالح عقترمح اكراصنو بايزلابرلثميراف نزلا م
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 تايزالا ثدي مث اهاح عبو تار

 انرامتنام ىلا ىناقلا بيلا رسم (عملا شدا ىلااهم نولدعلا الر شل, اعتمر
 دلك كرماجاد نع ماب اداه اد انين اكشلاو مابمم اعجو نيايد ار نر

 هسا دام: امجنالا ليج فا نإرطل |ىدبو فلز نبع عنم نهد مانصالاو نانو
 || ل1 ةابكال كيدست اف اكأ ميلك ل ار لي راك لرحيل

نج !انتررادزاط اب لطايل ا اثراو رف اما ازرار اه نا
 انرماد ا

ضلاالد ميرو غم ا غريلع ملا نزلا طارم .
اسر انلزوغ و ارزوكن يزل ثنا ذلعج الشر نع نمل ا

 م 

 ل ةنافال (انلكالد انيرانليت نميز! لك لمح اكرصا نع لإن بسلك |( زمناوثال اسرار

 الل بال فيولا لانو التم معلا نيرا ثنا مسن ار
 قف بابلا لفل نمت مما :ؤينص ا لوك ثم هدا

 ا . ,

 يم ب مانا ةرصلالا نع ب اه ني لرط نايفس ىلا نع :.ةرتصولا ساو

 صرش او قي ىلا نكد ارز سل الا صرت اه رزخأ يدرك ات كريس ا نعيم نع ن

 دحين ل | شر نر يحك نع اصل )و ادرد قلت | نعمل نيس ل

 لاربع نيرصا نعى اهؤصالا ىكن يركز نحو اورو فدع ىلا نك ىف اهمشل ١ نسم | نارك ن
 ةر شما ريل نكن

 ايفساملا نع يدعى ا نعد اور

 نانا ا درو قيذصام نع قرزالا كان ءدلاغ نيرارع راسل اهب زر واو رو وش ىلإ نر ئرل نراك ع

 اند نك نلبس جل رزنم نيكدبندبج | نحو اورو يع ىلإ )نو | رن نب وسمك | نوع | نك نرش نر نري

ع نري نسر يك ريح نك داورر هافردحإ | نع ورم كرس او ثعسول ىلإ |
 نان ئاكرسب انك تصر ل او فورم ارش ارب

 وسو ل تق يس ساب ب ب ب ببي -  بيليلطض هس مس سن ا سا هدييييلسسلسل

نسر دبش ثسرل ان 7 باومعلا سر لقعنما ني ادبع ديزي نك اشس ى ا نم
 شع اج تورو لفشملا نرّداربع 

 نارا نباص اندم كر اجا ل ذايب نعل فخم يسد ارحل نا نعم اي نكن يد نع سمن اي نيدديعس ىلا نع

 تم لعسلا صين !لرسر فلن تيلص ارشد ادبع اي هاد اذن ملا نقلا امس مما فلخ ضن |. با نعل طم
 تلو نرحب اند ص يربزلا نك نم بلر اان كيرمح | انشد حد ىراخلا ل اف ايم هثل ادحا حما لع نايتعو رع درك با

 (م1/ا ”عصتلا ىلع اين ار يبا نكاراكلا هاوروةفشعولا از

 م نم ابك ) نم للص ىف هر“ خس :) ةروسل لبق | دعو حافلا لبتاك | عدم ةواصصلا ىمالاربكإل اك ١ هع
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 1122 ل ع ل فس سقف يي يو تن قق 3371 -- تحت وزوج -ح
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 ليزي نع نايفشسولا انث لحتلاق
 8 بف

 ذو عسر تويسسسسدم سم وهمس اي نسون ممم نموإ مم 12 سم نة وص :تصسسسست تا

 نرزشو دعنا نم هاد. د فل ملا نه بعص نير عن نب قيس فتن يرط نعد نبك ار[ ةفأسلا لل ان دي
 | لإ نارسا ناد[ زانمايتان سمبل ثأر قل لل نع بسس ىرص باكر لال ئنب نسما ناد ردت نادر فرصا | ل [انإ بولا ناب نكريع كلر اشم نار ف ادت نا اهضلا رو فرفع ىلا نوب | ىل | نيريعس نبا نكمل نك 3

 ان بر يعسو ريب | ناو ارو ”بذلا ىلا ن* لروما" ليكن“ هل اريدلا نإ سل اربع لثمابلا ل" كرب برس امض نك هارد دهيم |

 فذ ذنوبك واش نمار نضل عرشه كورد فيتم نكرم ير سا
 :ناطا اور او "نعنع حب ني" ل ارغنإم رحل دره نا" بدل نكت | "لون احلال دكر رسل ادب ل ادد“ 1 إلا
 م”لربا بيلا ١ ىلان* امهلا ماررو تمام ملا ن ثول احا ىيكال ان“ ل احا ةيلعل نك نيرا نباص رس نق دش ا
 ارو ذك ىلا ندر نب نسا رم يتلا ناحل ادب ىل | ندا نب مياس ندين سالب نأ تالاف تاتا اسرث ار ةفيطعل ان" قال ن لأ نير ربا نر اد نبال الس يرسل ادب ليس ىلا نأ 5-6
 ْ 0 اا ا ٠١ ىلا عففع ىلا نورس دايرث كبت مص او ل فتم نوب يه ارم نار زر نب اوصل | ر رص نبا لاف غيط ىلا ةدز رماه ري اسال ا 0 | كسكم لان قرص دارك دب 1 وام 1 د 0 " و . 2 7 8 2 | نا فقال ١ نع أ عسب طلو ول ىف مهلار ارحل نع نإ لو لا نيس ىلا نع ةراهسسما ولو ستارك نكس ارا ادم ارجرت اد نظمصام ان دف ثيرخ “مترو نب دمحا نإ احلا نئاربت نيك بلاط نر صل نير صا نإ" هدر فصلا ل لاا يراجا نابدإا نإ بيعة اره نإ كن ى ارو": فرص ىلا نع ال يشلا نسم ريف نبع نيا ن كك دنك اب ايدك : 7 : ْء نبل نيسان » ادروننف رات ىلإ نل“ نك ١ نب بيع هرج نلرريشلاديع نإ نت ريم نم لا . هيفي بس

 ع أ.” ”اديزمد درينو ندا فو تسلا اوشا دزع ب ال نبايعانب يعلن كلو لاقم ين نلايفسوب اد انن كلا ل اد | اارةيرشارصا نارك نا انتن تقرر ند هك ى با عمر مريع ردا وبلا تبلصر [الس إلا ل ثدح اد اناقبكا م أ مستلا نتا معلما انا ا قمع“ يتسم غل رخال طن رجب نب ارا الا اكد راموس : 0 الا انشر ثم زك ىلا رخو راها زلملا نباو رس“ باو اطو اور زب وفعلا نم ام ف لاقل انس لاقلت هل ظ

 ْ ن/ادحارا مد لات ثيرح او ليا ثق اك لاهنت مرا نكرل ارا مب لدا ةرلصلا) ا نوال ل انالع“ نيمار“ أ نلت امم نيني كرر ريعسا مارا ني ليج :١ عيش نيرج انيرح ل ملص ازيا لاقت تلظدعإ ناب نب !دالاشلا
 || ميرلع رد ا لص و دلا عم تيدصصرت د لل اذاد لم تب الس الا ف دعا يلا لمس ا نااكم لربع سا كسلا ل رسر باوصا
 أ ضرع ىرعإلالاوعنيملاعلا برر لا لغف تددص تار او لن هادم ادصا عصا لثالامثع عرج رك ىلا عمد
 || ل اهلوفلر ولان ميرلا ترد ارتس | ميررمهنلا كري ال نا درصأ د بلا نب اد ىروثلا نايفس لوبد ني املا نع نك |دليل مث متي ل اك "ع اع ةيحا# مايطلع ن انعو رو امولا معسل يلع رشد | لص وتنلاط باوعصا نمرلحل ل ارثك انكي لحع ل او نأ تيدر للا كرس ا دبع
 || يقنككا مامن الرجا لاق دراشت إل امخع انئاص لاقرل ا بال ان روعسم نيل بم نرحل اسنلا نع السم ف ردعارسل
 وسر فلخ تيداص لول ميلا نيل مدا مرق انرمجا عمار |لفشم نيم اربع ناكل اذ لش كير سل ادع نإ اذن لاذ

 ظ انتر 21م ساب نبا لاثردما ميلا نيرا رسلا سةر ترس ادصا تعم اير لضر رف :فلشو موهيلع رس | لسرلا ك 3 75 ٍّ _-_ 9 "ون ء« ما|»* | اس“ | ات 201

 |لصارا لرسر عم تيلص ان ثري ادلب اقباط ا لاقف ميرلا نمت اسلام ران او عم نم اير (السمالا ف هيلئد شا الصد أ تيس راف لاق يبا ني فعم نير ادسع نبا دم نابع نب د اكرعرجلا نم نيلخ نب لع ندع تسال ندب
 |امعا نيم اعلا برسل لن ترق ازال رفل مم لعد نيا ملا يرد درلب ىلا عمر مولعسل
 طراد اردنا نحل اجرت اكن ايفس لا نوميشس تره كلم نير طش درو ةرضن ىلا طار يرو كا ايفسابلا نيب ثيم أ رسسيا نضل فخم قير ادع نير زب نبع ةرضنل ىلا نت ناايطس ىلإ نب ةفيصولا ذياب !لرعم تن ايل (3 تلق مل! ناي قسما لرث هلس

 اد فيطعالا وكيد نسر ار طل الاد ا درسصن يوزلخل ا نباد فر احلا ةطسا ريغ نعد يي يوم نفل |
 ظ !/ لات حراما (الفأ تالت كدا ىإ ةرضل ىلا ةوإب ضرس ادب نسب نكن ايفس |
 عم ايلا هريولو نكن نم طلق زر نب سل ادبع لوف كيرالا بانل عفا امو باوصلا ومارس ا دبع تاب زسل رق كس

 هزم لاول طك ايفسرلا لو يبا نا لزم ا رسل اديص نإ (سيزي لو ليججلا نم الشام قد حن لات بكا حير صتلا نم |
 ركل رك لو انيال) لك بيرن ل هلو فخم نسل اربع ن١ نك لاق ل ماد معسل ناك ى زي تلاد برع تلف
 حلا ل إ) با نع لفغم رب يدا دبع نب | ىنكلا ىف بست طنلا نع ثيم اك ارإلا لاعير نضر وره ارش اديع نازي
 صا حاصو لو نيل فشو ديما كر ابدل نقيل ى ارسم ىف كلزلث م تلق زيراعلا بك سك | نم اعثر ثعو ليس

 بار نم بابا طش نر يلا يعاب مبان دن انبلا نال ضاولا لفن ل بسزينل] لد مو بسلا نم + امبالا لاب عرص م ا .: | ا مم ا. ا ظ53656 , :؟ اناىلانلا تفرعرت ت ناو دعا بيسر ثنلا و هرحا لن يرسل ؛ نم اا دهر ل ليبحسل [لضاؤلا لاؤدراثآلا لايعر تم ىيرت اهرب
 بالا عصلا لغ ىفابلاو ر تءاث از ل اع كراقلا ره ثا !.ايص قف تاتو د ايزو هل مر :نييسلا رك ا رع

 5 ل 0

 انف

: 0 
 1 1 |  رسههكاا [1قةةلقملا 1131111 111:1 1 سل ن1 1 طه 1 ! 1 1811:
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 دراجف ماما فلخ ىلطٌلاَ هب 'نع هذ دبع نبا
 ميحرلا نجحتلا هدر

تل ناار ىزنلا رخل ىذلا لفش م ررطد اربع ثمدعايذأكلا فعضفم مالا أ ىرزنلا لا فل اسلا ”رغصلا نم هدر |
 اكذز

 بدفن هرم افرك هادر تلف لرمنومر لغير ارع نما طور ار ولان بيلا رلا دبع نيو نيت اكن

 ] وسلا لصونلا عم تيباههااك لاذ, سلا نزار معلوف نم ادعا عمار اول /ن اكل ان لشئ | ء نب نع نا

 ني ير ادبع ثمان ةديسب كرش دبع نير زاطلا ارد ميلا ا رسام قل منصادسا عيل نارا

 ملام رو[ فاخ تيل ل اذ سبا نفخ يرش اربع نيرزي نع بارهشعن ب نفلرط نايس ىلا نصور مسببا نم

 م ورك امل اد مسيار | لستالا عم ثريلصر ىلا اسر كارا اقلاع رز اشم بضع ار ١ لاند ئالص نم عر خجلا نتا

لد ابح نب بل فنك ارم اوثرل ارو ريما نك لفغ نري امسح نإ | نرمي كثيره / رب ادور الن الوم مب ور كر ان و
 نانا ق

 مجلس معو ةياددال بذلالو شد ل تعدت ا دارعإ مالا بيطتلا لاو مسن قف سرا دبع نب ل تورو

ين رك او وو ىرعسلا اطوال لش نا نيمو مو
 عسلي نإ ىكئذلا# رتاقملا نموريطر لعرب اتاي ربزعل زكر ر

 باور لغم نير ا دمع با نع تلابجلا تعذر اون ل لرطلار ع ومالك ب3 وام نبا
 محار اسم ىف مفلرتد دع السنا ءالوم

 لسلوك[ رنضد نابح كبار لاش لاري د ابد زيتا دي نيالا وشو لفغت يردوا دبع يور .. ...٠ تعاون ىلا نع

 اا” تاتعما | نع مريطو او را اودراملاو عل م الو دب اًسرل نيل رس اًيرم منسم اررب مو ئاورلاب نورورشم منا ءرلو

 معاه رميبسب ا نع يللطلارل كورال رإبزد سبا نع لزرطلارل ب رذر ياو ارب ثرك اف امك ىزلاوبض ذي
 !' اقر اقلا ةريعن السم عا رو

 ظ

 رطل نخا مامن نع للنواب ار نس لش تابع ني يق, ئاط نع لام ىراوطلاو ور ثيل زغرب اديع يدير هل
 لدعم ابا تعفن رامز ماىزلارم دكايفسولاو نابع ني يثو ةديرب نكد اريغ ةئالش ع ىورفر رشم لا نيد

 هك قف ايلا نب ١لاقمان 7 0 امنوبارل اند بكا لنكن فاسو 1 قس أ صرت ارك كس اىل ف اوؤوت

مَع 14 تدلل ىرنر تلا ن بيسي م ناجل اند ونك ل رينراك ل ورس مانيلا بحاص هرأو تلك قلو نم
 دالي 

 ل عثايلرخ لاراب كامي ايار ايتحم لفض دوا درع نب او ادن نلاكن دو ةرمرذ مناك ب ازتك م نينجشع روك زولالف
 ل .00 ا علما حج لاعاص ام جمل ماهنول او لغخ نير ادبم نبا لان وم ا ب ,

 نارام بيزشلاوطفملا ل محو مف ارطلا اور اكن يما ري زب نسا ريعال لفخ: رشا ادبعوجو#اسا نعلق ملع

 رك نمر نب بناا يطا نبا لالا تلوين اسلا نيد واقوال دم
 تفيضابا# نادم ب ل قش ن ربا دبع بسلا نم طم ىئرعذاونا لاذ ذل لاير نس ارجو م ا بحاص

 دو ةرعبلا ل | لوك م ةثيرم ا نانا / 'ل اعل و ريعسولا فما بسورت نإ ةبلعت نإ/ دع نب عسر نم مب عرب

 تيانو لالب نديض نعد ملام نينا ديعو ك ارنع درجتي ' نكو مل اغرسلا لصونلا نع ىرر جريل ب اص | نم

 انيس اديعو رس نيديعسو اكرعبلا نيكد ناببرس نب دعو ةرذ نينو اههور نما نيرو اربع نفط ىف الا
 انانلا نرفع انيلا ملأ" نسل | تلعن احا ن كي رعملا نسما ار مرعب لسا ل اقتل حرك ل كباد ريدم

 هبنبالاكد ١( ا تست ان ريغ ايو (د4) ممسم مرعبلاب تايووسل اق كرائلا ل ار رباعصإ ء اضن نم وأ

 | الجرس اىراقلا ةررعن مسك اضئاربجود ايرخم انس ارشع ىرربد صاعزب يار ىف فطحل مما مس دوت نمتسيسنسأ|

 ىترلالان ع |تقوزتمل لظو نم لداوبوابب تاير طاير قرصمل | اكاد تسلا لامير نمويسو جم ف قارإلا

 »رب نييشمل | نم اهم ىئازكن ش انين
 اللا

 قص اطماف ال اث [اما فل تماصلاو ةبريعلا ف اكأ طلاع رين املا عم اها ازب# ١ ممءا يلح لص رت ىلع |

 نس مرر نأ لرب اون ينل مها نق نم نك مل ن1 ايس !رجما عاف حرص تسد عاذبت اجب ارو ةريعلا مالا ىف

 اهنالادإرثو ريم ارح ني ذل اد تاعل امة ثكو هربا تور از اهيسمل جحيم تسر يلو ى :رتلارسقو

 ةاللزرتعيوطوم نا  اهبيطتا | شم قعضارب ابر جسملاو ب لاتحاول فخم نرش اربع نبا كلارك
 مايل ادعي ل افا ثيسرحلا از ضيعنصت ى نسيم سيسكو ةرغآلا الد ايندلا ف عفْس الابر تمحو بصعت لص منع

 ال“ ير تهاربع ناد م اونو او لفغم كرد اريع نيو يايع نيت ةمامذولاي وزعت كرما زب فعلا برك

 اتي ال, تغسل ف ابل اد) دري برسا دبا طف عير م اهنرب ب وردنل وهو صل ايسارع اهب عك

 مما لغ فنا ل عرش ١ عاج هم
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 ملمع ظ

 ب ىلإ تخن/ نسال.

 هللا دبع ايلاف فوص
 ازالارج سما حم ا ابحاص اهب عمم لفن نير اربع نيو ةماونول اورل فد هايزركر الن ايفسولاو | "لاما نفصل نم هدر
 ن ان نابع نيب” نبا يلا نم اسف م ىل يبترزلا لافتا ب عيحب سسك و نص انقر فن اناس نو دانس لا وص
 كر رانا اسللا نب كلم لد هارئلر ىربرب اد برلانع ىور ثدق نث نإ | فلوو 1 ياك قورص لغرب ادع

 يسلا نباص نا يي اشملا بإب نه لو عجرو ما نيعمنبلاذفقو ءازوادلاغد بالا ثعر لفن ادبعر سابع نبا نع
 عقدج طنا اهي باجا لا لارثزلا لغئر جب. امكشم بلاطلا ليلو نمليسلا مرد ارلص ىف ”لبسعلا بحار اذار لن انسب نم
 هباشبال'نلابب ل مخي مالح نيل ىرنع كسرولاو يرغبلا تفل ول لاذ ل فخم د ا دبع نب ٠”الاهجج ثيدعل ارو ف معشنل سدس
 م.ءاد اكد اىلنلارد مج ال ثيبار ”لاضلاو كرز لادن ب اع نير يل السلا ثع ور لربي يل تنذر عر كاز حا لم اننا

 ديالا لاه كددئد ديربي و انىزلا دمر: ؤيذع ىلارتسمد رجم (اءالاد لل طلادثع كاشسإلاو ىلاريطلارثع ةريرب نيل اربع ورخارأ
 اكاد جن لكن اكد شدعند ترج ىرإرلا ل كيما ذاد ىوارلا مرر" نه امم ىف نكن يسرا قف ك ايح نا ةرع ان لع "قل مد
 || واي دعلالد ارتي طنا رار منا تفعرقد دعا ل اع هرب نشكل تالا بانك ر دقه دنع روفر الم ثمريت اي مل فل نع
 بداعا يف نابحلا بحاص عر رثاد ارب إي فيكن ربك ء الرمل شكمكرروبشم ماعم طر شمة اورلا ىثد رونو ىلاشلا ب حا
 تنل رلغخ دا ءلمهحلا لاسر ل ابجتر ل اكو ثلا نا بجبل ر ودعم كلر" ىفو ردد فعضر لاقم نعول اهب هدارث اعمل

 دارس الا ثءداعا نم اهب بلاطلا لير نم اشو ىف لهل معلا لو ل لاكرشملا ل اثامد ماهيلان'عل الم نم ىلع ىفنتإل اك غل ١

 نا“ ننعل لببنل اب نكسر ١ ثبداع ا نيد اهي عيب اذ بص تناك ن اد اب ميله يملا لص هرج عامس لو ثسد احا نا نع
 : 20 اد ممامح الاد نرلبصلا ىف ل وشر اب مك ومما لاؤنتشما تنئدابب مالا ف ارث ت ذو ك ارث امع ارمنرم عل امل ضرع نى

 دمي سا لح كير نا ملح" تاو دلك ل وغلب ارردلا رش ذل ضرر لا لالا رلقن درعا ةرلصلا ىلا نيالا
 | الور عالو ركاب الد مسيعيد ١ لصرطدا لرسر اجل هنا نال قل الكب ل نرسم و لفغم نوط ريع نان قتتسم ا غل
 لدي فلعرعلا عيت ى اماد رجب ١ ةرلصلاا ل رمل كف اهل ضع عل املا نإ لعل نم :لكسم لد ارل نم نتن لم يؤنلددكم بنا

 || يكل كف ضحي ن اكابر ع اس مدع نم عي الا نا لفأع لوقنل د منكر ا ىضر نانعو طرى اد مسعر شما لضم |
 فد تجب | ةراص دريثلار و اشعلاو برغم ا ثالثلا تارلصلا ىل ةردرشس نما نب لك و نينعلملا ن تره عل را اهذركو

 عير ا م حب رمال خس ير شخ اسمن نر امتع رمت ركب ارا مين يخسر مد لجسد ١ قات ودل ل سنا بعز ا ديلا
 | دونات نما لاغتتسما تق مالا ارت تند نا لاقي نا عشب فيلكا كرابلا جنم لفنم زكام جديعلا و ةرحاو ةرلص ىف
 | تارلصلاوا عزبات ”ؤلرلا ف و روس !لبثام حت فلا ليف والا ةيكرلا ىف يلستلاو ض ولا لث قدصلء ان بريغد_لئلاو مالا

 أ 5 ميج او خو راثث آلف نب بعلو ددراع لع دنت ب سبشل او و اهتشم الار لب دالك احب واع اسر اص اص ثءازُثلا

 ال رشد :ةبائصلار اغص م كادااكو لفت نسما ريع سشلا لس ارسال ناو. مد ىلاترشملا لاق عكر هاد نبذ ان الطشد مبا رم 1
 اصلا رلا تضورلاو بلاطلا يلد نقل ثلا كك ليلال اورو اكذب اىصلار ابك ترم اهال ثمن ا ثررفصلاا ىف نول
 | اطتراجسلفر ثنا صم وان كلي نرسم ناز لف اع لع الو منن مهلك ' لخير كال نيبال | نم لوقا ىف اع ماو

 اهلا ناعورميد رتل اربع ىف نل اكلم هير سدا لسن مرن ى زر يغصن اك! انضر ذولا اهشلا طاع لارتحا عم ضن مرفأ
 نو فعلا اب لوقا زك للا ررهتل الو يغصن اكل فخم شرار اذكو مزفنملا نرفصلا هرخ ىف طن يفر مو اروص
 | ناك او هرعبل عمي مرشما نوكتدلاب ثينداسالا ني عصتملف ن اذ ةرلا نم اللص ىف قسعل اطال ل امنع ايالا لك شل كا

 فيل سئ اور شر و تادو كير زمول سالو يدم لا لاراب مليار ١ لص نال دوور هاب تدل شمول ايدي رخص |
 أ فيلكا يعريما لصسلا لوسي نياق كررت ملل يملي د يعل الر كر رمدلا نم امري عماد" ننس شمع اخ و مسل نربسن ارروصنت
 اكرياراكراقنلا ةريخ علاطب مى اكرثو لخاودعا ثيل يار مجبل ان صرف تف ن رثع ن مرن بكور ركب الإ نعى روبن دأ
 '  رسلاكرتا ناكل نكن م عضم لك ىف ةرعاقلا هزي

 نراحادشسؤر عم عبط الار خس رباوما روقتع د لبق ب الا ةداب يرسل اربع اياب ىدضعر املا تخل جل ار اربع ايزل هلس
 ف تنزطو بدلا هرب ترك ان اذكماضيلا ار طلارذع صو رلو ا ف بالا غفل ع مرن ادع إيش اهلا عم | نم ناو ىف
 لخلل ىئانضإلا بيكر لاب ىرخللاا «اذههدرلا لب ٌيادرلا نئ اسس لدي اك مالا ميري سلم نتملا نم ب. ال الخفل نب انك |
 |( فخ لص نا لغم ير اربع م نع ادي نك زب نم ناايطس ىل| نم فالدين اسملانم اس نم كم ل
 نك كلك, الإ ا نرسم نددت نإ لغ نأ هرذصم طا ونت اى ا صرنا ثمر تيدص ل اد اري | لاثان ورصن ا اياد“ مكرلا نحترلا |

 (ينلا عسا لنزار فرش ريع خرا ني [ رع كريز نأ لل ص ]فعلت ىلإ | نم“ ارا نر نار تت عك ىل اهلا

 | ممسكا نيل ع عل 17 لغم نا سئاربع ىاهس 1 ةرلصلا نم عمم )ارباب لات رلص نم عر الف ىلا طلاع هع
 ا' ار ٌءرَس ىا ماعم ل مايالا|

 رووووشموووسصسدو7و7بجج7

 مييكك ا ب ايهيدست دعا سس سس سستم د دما
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 و

 محب

 فيل نام ىلا نياربكالا اد صل رلى بنا ٍةءرع نبي نيدعس نيب علني ر كرهاع نين اع نير شن ادبعدم ع ارل ١س تكس

 98 0-لا

 قشملا لوس فلخ تيلصرت أذ ذه كتاملكت نع
 ةرربل فلخو ةرا با نلشوملسو هلاو هيلع هللا

 با هاو ل ٍ 2 هك " اورو وو وجا ورب وااو

 دبع ابا لا ب هلا ان عماجل ا نيم اق ىو ناب اكاد نال اننا ملذاا نم ىو ساده نم لك ء و اياز | قتلا سا غصلا نم يقل ل |

 نأ تالتخالا شكثر ضنا لك نيدالو (انالا دم ىغ لشمال رنا ليمحسلا لضانلارجوُم ملو بالا ٌةدايزنر 1 نكن 3

 ظ ران ةاررلاورشاسالا ىادكو الاد يرساوك او وغع در ش اس ا عم اسور نازل ب نيب لماشلالا

  ىيرعلومو ملا نيعلاب نا زنهرمطملا ىلرررطصألا دينارا ناك امغالا نيرما نونا جملا نيلاب لا نعال هل |
 انشاد مجدول: انم بيث لولاه هرن ليفان مره با (ءالاهنسسدديناسملا درمان
 اطل ثيهلو رب انم تشو نع تر !رثا اعمر ن الفؤ خب لكع تشنغ ١ لاقل ”راهنالا ود ازتالا برغم ا نم هيثم اهكرملاو غلاب
 || هب هس اهسدب لا ةفردصلا فيحاول" نانغ تسد رلغو ء اعيجا لكان اد قع نشل عس لاق هرعلد لشرح اك ازكى ظنك | لولو
 انه نم ادانألا لك اهرب نيرا امل لع نارا ضو مهوفك ب لغلا باب نم يبقا فوم اشع إبان !ةيفنحلا نير
 بيقواس سبت ياورد ةدداهم ا لدههشيل نع نعاباسن معرف نم لالا باكل طنا ةنراولا نم كب صنم روي وفل
 امجد او نام رم عما مولا اسير لدا ب كنس مفك ربت ارمي ملا و نمر ئتنملا اذع
 | مقسما دنع انام ناك دضعرلا كرتنلا لفل دي ثيم اازيو ةريعل | نم اليم ىف نينا فاو الان # ارث انو هلع
 نالشالار ين ع دام امئاد اير( الابل اكر اش اس و اصارص كاد را ةرلصلان ال ةلُمملا ىف ناكه دصدازيد 1
 نرسل ادبع لانامل نورشسارلا »واول الو متسع د ) لصاربر ل سنلا لاق ل ور طضال اا ولعن اكو واتس الاالو
 | ما رات الل ماقد ميد قسونلا باغ دلل الكر قسأ لماع اسد اني ل لقخم
 هصارلعشل يميل سما لس اك ثالض غن ربو وف يماعلا لبو و نيل اد ةباىصلاراكأ ن القاع ننال ملون
 لمح يرسل ديمو رسإب كترايعو رسب لا نب او ووتسرما لاق فوسو رزملا كبار ملاررع نبا لاو رشا حث نم م نفك لات

 السنا ار ل الا مري علا ربع نيرو ةداَمُو لرام ا نكر سادبعو ىءعازوالاو تاو ىعشلار نم اها رب سر رو و

 ةأرقلا نتف ارو مالا تلردا لام" جرعالا نجلا رع نع ىراوللا نم الرع ىو دعا لك كررت ادرردغ ىل ادد اصور ايمو

 ديمو اهب هرقل امان الغ نم الاور تلرو ارقد لارتديعس نبى بكن كب ثمر بدلا نب ةدرع كر نيم اعلا برس حانالا
 /لاو لاو ىلا نع ننس ارث نم كلم ىف ىلا لاقد عا مكتلا نيرا ريس معسل أر قل ماقتل | تعمم للان" مسكؤلا نم نتا
 ليما نه شنسم ف ماكر شسلا لازورعا عت وو اساء ص قر وصمم نسر رعسوارر ةرلصلا ىف ءلوسلار زر عتلا نورسل او اك
 | ةفولكام الغ ذر تلا جريشسص ل سانلا يسم با و الحا ىلع مد ميترلا نارا ميرال ال اثنم ثسرح اب لرتتس ارث
 طيس كاكا نع ضلك نر برميل ريكو دز رهذطعم رع ثيل رو رايعو لش ورك امير ارسالا ار نصند ل انتر اش نو

 اكوروريبزلا نب اد سميع نبا نع بر اكورو نير يسع باو ننمكاو نيس نب لع نسرين وجحرل | لا رتربب دوعسم نير | ريع
 ) مدلل اقرت كدر ىخمحل | نع كو ريسول ا وريجار :فيطعرلاو ىازدال ارد انو ملكا بسد: يلاو ن ايس نو اعبر بع

0 0 
 نيل لع نر وسال |و رام ىو ر وريح ا كلاش رو كف أد ميرلا نّيرلارييد ا مسار زرعشل | اىنرا كالا تكا اقل ا كسل ووتر نا

 ررسالا نر ئىرروبلاو مك اربا نبك و كى درو نم آر مرلا نكران مجوز [عتسمل ا مهام للا نمش ثر الرش ل انو وعسم

 | ميرا نئرلارشلا ميرا لاقرب | سر ترمس ىف ا نبا كررر ميرا نآرااسا م ايش ككر لث ةارلص نيعبس لن تيلص

 لو لعادعل اطيل م قل [سررلا مدع ىديم ا يروي فل ثم جرف وها لشلا لبارثكا نسرارس الا قناه او ىريرتلا كورد عرب
 1م ىف لاقو صاد ااه معن ال ىن اعض اولكر جلا لكل نس ١ قنا :يتابلا ثسو اعالار لاق ثرح ل يقل | بحاصو ىايئرشلا
 أما لن نينيعلارون بح اص لاق صار ثكاد حر ارارسالاو يارا بصن نه قتيل ايزو |ررللاثرره ا لو ود نم
 فيئاصني داياعلارباكا نم لعاب م ورتا كلي ذلا ليرط اربع عا هربت م ضر ارا هتلر تاور نال ارب رولا سال وا

 عباد تافليفدرس او اشنا ل اياك ها انن' نسالك يكن بار اهلا ميت لكرشو والا لضنالا نالغن اهي القل اد لوم

 لصئرتد اسر ا لرشردالا ليثوا م | قعر ا تايادر لكن ارمو نيش لب إو نسومو نام اصر ثسراصالا نا

 اارربرقلا د قساراد اكراقل ا ةرع ب ارد اعل اطم نم المال ارلا بصنع يرو تاوغص ىل' عطلان اول

 علا ن' اهصرم نيرا نيرا ل فسريولا (مالارل قرر در امال نم باول عتل عبو .نتتسملا لايعر نهر هل ضرر ىلا مز
 ره

 | تالا فصلا ىلع للابد در بعل د يراد نيزعكتضولسيإا لامار نيم لت دراغلا بح اصد ميريدا لن ! لوسي

 | ةرملا الا ابار مكمل امضورط در ىلار ميلا لم | ق/طلارزع عس ا" رت كاكا هسا" لازارايرار ىن اهمىا هع

 86 الو دولا باب لاك هس طك لاصدنم تش لو ذه كلا نتا زله ازد: ةدر يل الا اقم مانت حرب
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 مه ِ
 مرلطمم ايعمس رك ف لامع فلح ه0 ا ا تول ها | ه

 || ماريلار بار سمار لظوتل | كيد اهل | نب :نيقطر ضاملا نكد رم نبا د نب ادريبزلا كب ادد ابث نإ ردي مشمس 7 7 ٍ أ هدالو او تباريز زد فرع نب نيرل امههد لد نام درظ لد ميرا لصوبلا ناكرد هدب( 1 (ةقياسا نو نب
 ظ 1 اراار باب ني قراطد مام ىلا نبل اسر ارك 1, ماما ملا دمار يرعب اد اكدر 1 1

 | ريو نوحمل اياروس نثر كع يكمل ا نعى د د راشلا نمرسلا 0م ىلا مث ميلر لا (لسيملا لوس ل اذ سس اف كس اع ابحر ١
 هناا ارزلا صن اهعختلا مك اربا ىلا“ تلق ملك هلل | لضوملا لوسر عب ند در بلع لو رس ندكسو كرا مد ةولاومةرطع ثا يمس دالاكد اصرف نيل مدل لد الرسم ليد اهبشمو نيت رطل لسا, ادب فالق اد (يتانتكق رماد ةنيثكل ئاشدو اسر ميرياعر يدا لسرتلا لوس كاسل اهب سراب ىكاك ذل درس - لري 5 ظ
 هدد لد رفرث لا ايش لضاؤ | كاك تمادلا بد يلب اهلا قاسم الا بلا تاك راحل ارمصإ لاق داك دل دب كلا ل: أ بكرت اهو نفح كب ىف نرجو هزي نلت ار بم ارلا للركب نل ميسا لسا كرا ارهل ترا كرا كانذ
 راو مل ىث تسلا عاضفلا نع ان, حن يلبلف الز د اسمعسلاره كاري اد لرب ندا ايديطن اكو ثداحل !لاقشرب ىلا ) م 0 . 8 0 . 8 تس ردا ةريرحالكا خرط ب ثيداحل اركاب كل | ب ارسم نبا نصرعس كارلو هولا مرأر دل مل هريع لك كار كلامت ارمشمار
 2 هلا نروم نان جارو بس بلا نم الم ىلا الشم ىف طناف ارلانركاسع كلا ير اناىف فيطلرلب ل ب تر

 ظ ربل اعلا ذكى م لكاشفلا بذكر الفل | بانك ملاحلا ظ

 ل لو اهنع نين سيينا نوع الم ىلا ضو هلا لابد كير اننألا نم عي اوم ارا ف آو ثلا انا :ةفيلكل 1مل هل
 ' كر راسما لامتنو تعوض نار ونلاوزث نيس ملا ريدا لساولا لاهل و رس ادصولاوريرمترل 1 ىكترقل ا ف انسب نب دبع نب هنا ١
 ميرا ىص لب لور فا جوز نيكل واقل[ بها دبع تنبع اهلاو سطع نب بيم نيس نم يركن
 | عاتلاو اكريربلا ل ابو كارت اوممو ورمتوريعسو نايا د دالو اع اكدر دركي ىلا نكد م وريلعر سلا لبس ىلا كل كدر كرت ادب راو

 ظ مرمرسولا و ةد اننآلإ او نبق كرو تمم أي كك بير ورثسس نب ار سن اعلا نإ «|١نناورص# كبار ةراد كبار تس ظ

 ظ نب اورهثنبلا و لسبع نباو بامان نر اطر نييك بلير سه امارل او لباسلا تم ايلول عررلالا نب نس يزين ب كل اساور ساو

 ادب يحتل لو شمالا فار جاب نال داومو نان تسيل يف دجال درا ربع نيا لاؤنبيذنتلا نمل نصل اكتدرغ ارز
 2 ,ر ماما ةر خرعلارع اوجد ىردص ب ناك ليجد ينكر سل ىو ليعرس الص | صرسد الوعر تنم يل نحر ذيل ىلع فلك
 أ و ايرشانحلاب نااهتع حل رل ني وتس ب ا(ل اثر ل ارم دم ثنا موب ”رسلا لضرّسل ا لوسر كرر خا نكذل | كررلا باىصا «ةلاصار
 ان اع ناك رسمنا ل اذو اردن ددبسيرعل فل: ل ةرسعلا يدب نب ن اينع لج دان" اذ متل ذلصو ١ نابع ناك لاف لأن

 ' ةرشبلا يشر ريرلا نم :طلر كل اكو اوي ار ايلعمولو اهسسا نام ل اوم نرحل ا نع ملاس لا ذذ نر فاين قل ترب ليلا ىي |
 البشوت نفعل الخلاب ل عل ل سرل ماو مكرلل سما نمل ناو مرتد سلا تاق نيكسملا نيام يعل ن وللا نيل ريظنك
 | قربت يشكل ا طف رقانمد كويك ليفو وزنا مب ليو (اهر ةننسم نير شا ماب ا طسو ف لشن عمو ننس محلاة كلدد م
 | بتل ن ايثع لمن لكس ان ) عمجت اول س يع نب ,لاذو صخس نا | اهنبفح ن ايل ن اًمهبإ نحن ال عشنا ادع ) كارل يرن نررمعس ل ا نرش ا قعد

 ناس نري تم او ع اسلا مايا رونك نلف :فف باب نامثكل قضم ل سسك ع ل[ نيه ا دبع لاقاد ءامسلا نم ةرابل
 | | كتبا شيتا لاتران رلق ل امج عب ارو اوبك نما لاق بلك كااعربكال ناارثعو ىلع بح لا كلاب نب سلا ليك يوطل ا درت ني

 || ناموا دان د هحلا تلغرف ردع يررف ت الع ترتسم تروا ط املث ن 0 ارزوعح ىل !نشردع
 ربك ل اند لوما تريلا اسمك اين لان لرلا نم غرر ير ساد تل: ارواب كد لاقتذو ارارس هارعررلع ةرشعرى |

 ازاكن رن لاب نكرم رت بابشس نم زئلر | ىامارارللا نر حران ن اندم ليش تيرس يوص قرم ”نازكن عض رصم نب ىلط نإ واط

 [ثرد نم جسما نكرم كرد تيان اش نيك لامن ادررمو بطاح لدحر ريبزلا كب ارب لك نب نسم مد ن اع نرش نور

 هل [ذع عمطرر معمم تنك ةرريريب ىلإ نمر قمار ربس لاند جزم ملاكي لك ىب اصل تسل نا نبا اب ن نعل لات لع لضررمس از امس لا"
 ظ نإ لك قيس تيضرالا ةريريبابا اب كيطع تمررغ اقام الجر ارنب ارطلا باط نال نيرا رمهاار تاو انم لحر رن ارلا ف

 "ان يرانال 8 افرتسم برت تيد دعاس يؤ د[ ني اكردازلل نس تيسئرف ةرمريالا لاذ ميلا ى قش يسد لايم ىلا ىنشن زن |
 وب يردن ان ياعسل ع بانلو لامار نكت لئاشفلا بانك ذل باكير
 الاد ملغ سا مهلا ئئاعسمث د يفرسع نءىاز' نيل اق ارك يضفي لاق الر نال با ٌةريفع ىباكرعاد رعب ارعاراإ دام

 ا 0 0 6 1110 : ٠

 اني اهل الو زرعش الد ميرلا نيلي ام نارك املا م لكن اكل او لئاو ىلا نع 0 والا عم ن“ اه قر ل / 0

 نسال[ «روصلا| 0 0010 | 5 هر ٠
 |[ يالا وصل اف ل ابلاد ) حاملا بصل نمالثم يف بكا شردحلا اقاوم ا سلق مر لاقتبلا دعس لاري رمل ا ىف قارنا ه ار
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 . | | ع | 1 ظ ةغدا 0 "م نع ناقلات

 لأ جهاربانعدابح نع ةفينحولا انربخا لاف لمحم
 حبلا نمرلا هللا وسسبرهجي لجرلا دوعسم نيا لاق ظ 3 م هسا

 | نمور عر اررعسم نب نرع للرد ولا امان رزرلا نيديعس نم يشم رسادص زعم ىل يبسملا كناكدررثو | قلاسا ”ولصلا نا بل )

 ثيل ازف شدت بف عري ردكم لابد ادعسوب وم كب رنملا كيديعسر ممارحلا كلا بدو ةزاعتسمالا ميرلا نان ام
 دبع قدمدمدقلا حث نفط ىف نقكلا ىضعملا نعرف ىطسبلا لاذ اك فل ومد لاغبملا م دف اجا لاجل اصرو لص سيلا أ

 ا يطا د ”«نبب ا ىدردوم 1 نيدملاخلا بربر كلاب راد يشمل ن ا/ورعسم كب | كل | لئاد ىلا نفل علارنلن م سبقم فاك ازرل ظ

 اني انذ اور عنا الو ميشا نمار شن امس نإ ركل ل درع ناكل اذ لعادل ني شه اميلسم ىل اك ئخسسلا ليلاس ناد

 'افاط الريف مقل ركووعس نبا نع ايسكو "يصلي ارد نكروعسنببا كردي مناف الم#لا لاق ماب نك لوق هلع |
 ١ د حس ابا يرسم امر ج اامحال | ر رسم نبا ب اىصا ني ررسالا د هرولل و هرملا) لاسر ال ان بيب زيمر قسرارل و
 ٠ ١ م اريشمكا بع كدب
 انك ان ميلا نراهن 1 مرا نيف ل فسم ريا دزلا عبس م ادانم للاي لع لل ابع ني نيك مم جل اروعسم نا لال دق لس
 ذاؤالإعم ا ورورما عشنا لام اصر نقر دمتعرثر سم ةقن رد لاقيلارعسولا ريف مرازبلا هاو باؤغالا ة "رن كب لفت
 هتءابلادب كلما ريع نكرر / كر رد ذر ىريأا نسما نم كمر نه ارم نم الأ د لالا زنك م الذم اكل |

 اللف نامي نش !هارر تلئرهاراك هس الا سحاض وار بارعالا ةارق م يئرلا سمرا ا مر | لال سماع نبا نر ترا نع
 | نهر نع شبل ىلا نكمل ا دبعو ايصاون تعمل ان“, ثيواعم كرس انش ل اد ايرث نب سرا ادع انتل ان" بعت نس ايلم اند
 اربح لات ايمصالا نيديعمبرب يمان ان'دمث انييدعالو بارعالا لخط حلا مدا نكي امل ا ميسر ى لسابم , نبا نأ
 د نى سيل د دعا نعد داننسم ننسملار انه عمو ىلا ل از الشم سارع نب نك ندرك نر يسلب | نب كلك يرش
 اا ا” لاقل ار مصسوإ ١ نرلا

 رطل كيرلا وسم لاى ا فلاب نبو لسأ نحب ل يجر نط :نفر فصول اربي الملا عي ابح نم اسانلم ىف دعا لعرلا ىف لرت كلح
 متنا ى رع طتوا نيكي ىلا, نيغنل ورش ورب لضتفلا ىلإ نم هردئسم ىف رس نبا صرحا نمل ب تل ن يع الدرع ال دلل ول ازا مل
 فيلما نع نايلا ني يدع يح ا دمع نمار! نع عن نيدحا نير ع اذشسالا نسحب نير عوضانلا نع ن العلا تسدد نيا |

 ممم وشلا كل اكل ان" تلم نب سنسأ نحر اح نك فيولا نم !لسو اد عا تفرع ىلا ىادمحا نير ح ىئانشم الار عوطاقن اصرخاد
 || نيد انما نك؟ن بربع نب متراديع نع ىرافيادجرب ارجرتا ميترلا نيترارسس ا مب كدرربكلل نعد رغد _كيول د متبل
 . |[تنصملا جرت نم افا عجارووما فيعمل ا نكىراكبا ٌفلذح ىلا لكاس رماردنل نب نك نعد ارغبلا بيطخل | جزولا
 ترن اذهب رخاو ل ايلا ريع نير مول ارزوظملا باولو ا دا رار لم جاوج اد وقع ىف لاق ارثيملا كاس نمىر ايبا
 اا درفد تلا نسرلارسدا مسرركرلس اع عمر لف باور قو تاق لابرو قطنرادلاد ك ابح باو هت باد ُقاضلاو
 ا نسب كسا قد ملا نيران ا مم (كلررسلاوأ ىف لاطلاو يزن بال ارو نيم اولا بر ريدر بج ايرركر ن يحك, ا)

 > أما ارش الو ةأرث ل واف ملا سراي امكرركريال تادر اف ايلا هرزعد ميلا يلا ا مج رفل مث“ ادعا خا لل ظ

 : سل رلط ريس | لصيد لوس نا سن كرما وزلا عجب نم اهم ىلا لم رتل ملاوررو طسرو الا وكلا ىل ل |ريطلاو اور
 اكراقلا ةريع نعام ىف اليدان لات ل ةيزخ نبا درتي ل مشن ىلا زنع وب دعا درع اد متنا نيرا امس
 0 انضم 07-22 اور تدرك ار ريم اوس ل لائر ها . الأمه تركو ثاقث كت ايادر اءالوبال اعرلاثو

 ررتتو فانيلا تيانشو نحن او حرش م اعوام اوفلاو مين ف العا ىلع بولا كا ذ ارز نيرو صنم سن اربع نب نك أو
 رش وس اربع نب كا ثيددع او انكر ال اذ اشلاو لس ىراختلا يرن از سل نع ةد اس يدع اما حوف ن يرجو ليرطلا
 قب صرغاف ةهايث يف! ثيدصاباو جان نياو"ىلاضلار ثاشلا ييرخ اى“ ولا تييدصاماو ل اشلا صرخ اذ وصمم سد صا او لس
 ريمتث دصاماو كواوطلار فيلا هركذح تبان يدعاءاو لل طريطل ا صرخارث نحنا ثسرع اراو طنز الاد جراف يعاو ثس رص ءادأ
 را ثيدكو اهلم للنص لاقت مك حا انا ىكداوتلا سرا: سس نبع حروف كريم تسر عادا د اهثبلا ىر اولا هرصرتت ان سنس نع
 لاف يس ا ص ل حاملا 9 نع ل
 مترا نصر اريد ارش طلو 1 ل وذل ممله ارص) عما رش ىل اذه | و معترلا كيل ارد ا مجم ف رفا نرخ | ارث اكل دال ام

 أك ساو اا تلا مبمودكلاو لكلا
 ولو ليف نمارز عسب ١ نيتك انس باب ىلى قم حسد سراشألاىلاو ازغو عش اهلا نم نسم ل رك حم
 لود يحبس لل | ىلع ا
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 هياصا ملح الو وهاهبر بجبال كاك ةيبارعاهنرإ
 انربخل او لدخمم ةفينح ىلإ لوقو نخاز هبو لمحعم لاق

 سم هاربإ نع دارج عةفينحولا
 ا هوويس او و كت داس اد ميرا نترلارسما م, كوريل ا وأ اب ا اد | 0 0 سلا ر |

 "الو ةدانن نر طاحت اررل هاوساب عضو بيطخلاحئرزل اظضفلل اا ريو نيم الا بررسد راب 2 أرزقلا نوتذس- رفات
 هل ايو ةئالايال وسلب جانب ف ال | لعل اهب اشدنم هريط لمحو سس نحر ا نقلل لضيو ين نسا ني قدري
 أ روكي فيلكا سو ارج تشل: غنم تاب حانت فال ]نفل ”ةقيقتن ان [يلاضانم لب يلع جال يك ابل ا افلا ل
 | دعا رعى الر ةارث لدا مدل نكرلارسس امك وركب سم بادر ىف لقى لت هركوإ د بيور يخل دع لرردعلا
 ”/كرادّسد | مسلك يسع لسد ىلا ل وسر ناكل اذا برئاع نبع لا نحب ىعسبسل نك ى إل نع تفيفصولا ١ عم اهل (١ الم
 زك نعمل نيك اهننا نب فس ب نم اريد ثاينغ نب صخبرركم اع ادع نع حير املا نب اص نك كراوبل ارب ١ صرخ ا ملا

 نم ئيطقر ارل | واتبع طخ نب او كايح ياو ف اضلاوربجا و انعم جرحا كلص ورقتعلا ىف( اماتحا تعرشلا اىنمر فينك ىلإ نع |
 |ز' رص اسس ا كيس رص

 رم نافابما در لد نيل الكاس فا ويففت مل نيزلا بارعالا لنا برس ةرلصلا ىف مجاب ثاكا ا تمارع اابي الث هلع |
 ايلا كل رنيم موق بار عااد كا دلني ملو ماو تس لعن ذ !ونط) كا وهب اهسر جلا كرت مالا ليت العا انايحا ن

 هرصار طا ّبدايلا ناكسبؤعالا فر اعم ا مراد م كتل قل اوم العار ار قلد ما ابار انا“ ةراضك لب اين رطلك الد |
 | الل تدع د هدبلا لبا باوعالاو تبرعلا ىرقناو كرم ا |ونطوتتسا كالا مكر بر لاصار لولا لثم برغم ا ند ا يل ازا

 ل للكرش يانج وم ارز ىو اننا لك ق ةدر ن هكدا زر اري اع اريصل نار د ديلا ى ا ع جر الا ) ةريك ادحل برعلا

 ءانفلكلاو ثنو باوالاصئ تا سابعن ياو ورعسك با لعل ملالاو نيعلاتناو تب احصلا نمو ايلعلاو , افلا ة داع نك مل اير حا
 00 اس اهبر ارسإلا م ن ريوس كررشارلا

 ل لئن ارغلا( لت | قى زارلاركمدلا كورد ابر بك | كاك نإ ىلإ رطلار تشمل نبار قارئ اربع نمل ارب ن اكد لح نلس
 درصارعال درطولا الدرك ةرلص ل يملك شن السد 1لوسرربت ا. لاق رعس نب نمو نح 1 مكب لب 1 اررر نم ررقعلا نم كو

 سابع كيدكرإ اان بسر دل ارامث الا بسنت ىف يرطلا لاذ ن ع آر ليسملاب و اخ الا لضدرمت ن كدر تلذ قس رسوما نم الذم ىل لا |
 نمو نور جلا مشد اكد نسسالا بح اصركر د ني الر ميلا نكرارس ا م نر لوم نكمل لا اذ" لاو ىلإ نم يحس ىلا نك
 نارك ىث ور كبرنا اذ ل كر ىلا نسسديعس ىلا نم شايف نير كير فانك ارتد يعم ني ىلع انارص ظالم كراوغلا لاند ص نيشلرط
 سال نايا كا د ارنىلا نم لاهل سكن م دقو لكن ارز اميع هاررو صا نيب الرز عشلاب الر ميلا نسل ارتسا مكب,
 كيراس] اب ارشح اص نر ط نم بيل ار ىنطلر ارلا رشد ررقشلا ىو رم نيم اولا برسل ري ارك ١ موا نترات ا م

 نُكل ضان صر رصس نياريعس ل ان فضرعض تمارعلا ىلرم ع اصر نورك الارث كمة مر ل ار روس ل ار لاب ناار ةرام ىلافلع ظ

 رس | لصررإلا اذن امر ةءرلصللا ل اميركا كر ئكرصرايثالاد زب ةرلصملا ىف ليسبملاو زر عسلا نورس ارل اك اذ ل د مل ان نيت
 ل ارسبكاث روما نام لاب صنت ىلا عيدجرلا يدب الو مم ادت شن اى باو قو ب اوصل الا لعزل ىي مالا اسيردك كيم ليلا
 «/رسنا مر مر يغر نق ار يعل وركن ب طايل اك نسم دن رك دعبل ع ايح كلو ثم اردد واسشم نا ل اسر ملحن ارث تنحل
 ورعللاو تيكر ميلا تأ ارجس الان ريان ست لاو, ليي نير وصنم نم كروت نرخ ا ننعم تاز اربع ادد مب ارب اا اريك ل أ هلع

 تللرما جبع ور ارنس تسلا ارثآ نيم 30ص لل قريفلا لاو ماركا كارب مهلا نص 1و ميلا نمر سد ا معسل ميررلا ن اطييشنلا نع
 انا رع و لإ درت رر للان ض ران لريظد ا شعر مت رطغلا ثس داع ىلا كهترغ ا قلضال ردع كرو تاع اضئار الا لاصرد
 اكو الملا لع ار سفن نيسان ع اضعلا ىر ايلا و اوروريحا كلا منرد نين آد ممسسلا نير ارسسد ا موز عسا اوبر (الا ضنك اوتار نك
 نكلكز اكررو امل قلاب او لاذ" يارا بصل يفك«. كلش لع سطس دا بر لبنا ىف ىف ماو نين زغرخسطس عر غلا
 ركل كارد نب اد مننا مساجنرا مالا ينل ار شسادبع نال ئار ىلإ نم ليم اكراونلا تيشما ع اكتسب اواو درعا كربطلا لاك درعتسص نب
 ا ةداعتسالاد ميلا نآلارشسا مب كن اك اررقلا جب نم اهو حالا بصل الرع نماضلا يشم ) نبا ىررو ءاروسرلا لير سلا وزرتتار
 ة/نؤصلاو قاب ور مكرم ان رت اكن ارامررقنا ع ىالونمم ل رسم لاك ادع هارر ما مما عكس |[ صاركل كلا اًسدد

 ظ تس اي ني ن يعل هسرا/راثثالال اه ازد تن الا نع كاع ل هل هم اماكد ارت فس را ىلار ى١ ورد ول ظ . ابي مف تنس اكابلاشار تع درسا ام هس 1 ةلاسرلا ة عت نم تس منال عسل !/ررفص نبل ى| همن
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 ١ دياقن يمال ىرتشا ١ أ مكرر د اورلارمساط ربحت ارا الا كدر |

 ال اهرب اىصلا نهر كل كل اكد مزيت انف ا4بشم ىف الة اسم (ه هر كيادا (ملو ل كلاود [41 دست امو (ه و تس دلو |
 .ضولا باب لل تنجو تسال ا نيلكشلا لل ايقونم اييفناىلاص الجسر ن اكو ةضوكلا لب قف دل اكو بيب زل نك ديكس لدا

 سام ىاديملا خرب فل 9مل ماقام ا بح اصرنع جمالا ضم روكا لوقلا لكد ريل بس ياعم /نل نال تربت هاما كلا |
 ور ن إل رقم اهنا ةقنيقك !لمم لبا لرقم سيل نا لصالادرئاصبلاىوزن ىلع الكريم لاش لدالا لولا كا ننام

 والاد نش ن كو رطسل درر لب لع اي اورلا مام اهكمتج اراب كلو 'لرلقل مل حةيطعرلا (م لاو بسام نك ثنا ىنمر وحس نبا د لع ||
 بارا مت ارثاو ىراكبا عيبضبب الكسل بس مس امم ارباررثا و ب (ل اود ووحسب | نرش ارو مو ثسد احرار بر" ل فخ نرسل ا ربع د
 ىلا ي ضال رت | نرد من شع نادرلار م اطذم ىلا مالا لفل اهنإلف تغينص ىلا لوقو ذغانن يود مالا لاق الد بك"

١ 
 ل 5 اع شعل رن لاق ( قلرالاررفساو ةررا

 أرسم لا ثء راما د تارثادبعل ندور( و رشساب ةاهصتلا نا: لثبص قييعت اطئن اما لاق ل ١ لال تلس
 ادام اف الو حاصلا طرف تهل . . . . ١ . . . .. رسيسبت !ثيس واع او محضيئاط كف“ ابق أور ترسل اد
 اك رصرلال نكزلا لب ايمل اد اىدضلاو نولازلل انئاور ىفد هرثع لجلال ثسدح نمت مكر للعم ا ةزاشلاو تيرغلا ثسداصالا انك لم رخ قطنرارلاو تعوضوم ا ل ءروضلا ثسوامع اللوبي كشتو لب امن فرع ملاك اذ يفطر اولاد ماك ملم رثكا در ملو ةررهشملا|
 نلاسج نورت يرش اربع و نامل ضخ ربع راؤلن بن ييصتر ىفدج | راو يرحل ل يدعلاو رجلا بتلك فال د غير اونلا يكف

 هس هع دع

 تكتل د

 د ورمل طراعل ك از كو نوزح ار ىلا نوييم نب ىير قيال !ناورار نير بذذلا باركت فلم ا ىدرإلا تلصلا ى ا
 ظفكر#«ىزلا ةدانفرمسد تابثالا تاّندنا مالا رع ادريعنم هادرىزلا سلا ثسرح نم اهب ميرال ه ادري ءالد

 أسمر عد قو بصعت رشم عم كرا رند لربقلاب مالا داقلن, ثسدحلا ىف ن يسوم اريم اي بئناملا نيش لع ريدريو امن لبا |
 رك شكد رطب صرف ق سرا ف حج ثيل يصك ىو كبت قد ارع اد ايئ دحابسعكرف سدد ل فيطعى ||

 محا شمدص لك ا هه اع دوبل نا امرت مل اهبل تلق اذ افحال ا لكل ارد ] نسا يمدصالا بايل ااذ كا كرب مد تلد نم امس
 ا له ى#للا اغا ندر ا لس ان فيك ارب كم لكل الوفي الادب تلك زيك كسو اهالا نم و اكن اي تلج قر ١ اكدت ك انرلس

 علطول كرائلا كا ةرك م امام ارسل اب صخختل ا فلعرل و تاهندنصم ا ىف انال بسد ةرطأنملا ىف مارد إير ثلا سو رففلا ثا ضعو
 الاس عبص اب كبار لاشلاو قديس اد رواورا !ِ انف نس لو ل انلرنم لحمل نم برفوا طرشل ن'ارم اهبم ثسدص ىلع

 درطلر كو وكت اهل يل ا مب نعام او اها الولف اديشم اهنم اجر كمل فحل اريث اسلام ريقسلا ثيواعالا عك
 ثيواسا لع مدر باث يسد اا تلف" ك از مرتو نمر غعض ايدي ثذ دنع ابناء اكو لا دو سر يب ىإإ ثسر حب ابيه اضل

 فخم بد ارررعد كأ + نب ىلا اهو ان اىصلا نم نام | مامر ماقال ا ثسد احا ن ان ةاورلا ةرث اسمو ايشم اب ءافتالا ظ

 رام اهخالا ثيو اان ااينهو د ايزكذ اركاب صير شم نشل م اوفر ثيداعاد ( قبال ءاربلا ثل الاد تلق
 ١ ةاررمتمازل كلر املا لع ىددركاشلا نا اهيعو ىتملا ىلع دق تايثالا د ث اما لم د اهمشس جل | ثيس داع او ع ىف

 ساراس ن ولمس اما ةاورلا 77 يسعالا نا | لد الا نكس اركب | كثء.اق“ اسف اري رن نيد ييعس ثسرص نان قطر ادلاو ربها
 نئسلاو ”ئور علا دي [ىملاو ىلا خم تب انحرم عكتشان ء اهحالا ثيرع ثرلكب رص بج اهب سيار ١ تيد احد

 قنا ةررص ف تربك لا ةداربشلا هزم كاف اننا نعد ٌءاورلا ةرثطم يترنلا ك دريإل نفح | نم نع مسن اع قررا
 ر سسعلا لفض عم ارذع و تشم الث مدقم ىاذلا ضعملا رزعر ع اوم ام ضحبلارثعذ رق فل اربن ١ قلعت ايث الا |انهف
 | لت عي رفعوا لك لالا فلل ىف نرسل كوكل | ليبكو عيتبسلا ىف نع تس أم [ىانزل ال سنس ار ايما كا ثمل ادن | نم
 ار نعل سانا زن |لينكو ىو ثردص نم كو انعم طيف از هدا اس ارث نسم اشك لامن تام حم اروي للسما
 | ىف ا فالورقعلا نم كلم ىف عر قت اك اررلا قظفاكا ب اعاازكمو تلدح ا اش اخخ او امبر با نك ال الصإ قولصلا

 دنل صوب عقل منا ةزللاب جرتلا كاب لدالا نب اجاثظفاف هد درقد لرقبر كا ثيداح | ينرنو دحر نم اىرابلا
 قتلا رمع' تناك ارد از اب ىل امل ١ نم رقم بوصل ضل نع عيشي ارنا و ىتطنرا ردا نبع كك عروترم يحسب ىف عمي الأ

 ( ةنيالا خصل لع ى ايلاو ر لمس عم ن ضن اي ثل الا نيكو نبك لوط عم ديعيل د دعبل عج ممن | مه ثو تابش الا ىعملاربلك

املاك هسل 120 قس الورعرار' هع
 سس 
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 تحسس سلا

 نا 2 اما س22 23-1
 دوعنلاو كدمك و رججللا كن احبس  اماللا

 دان نيسكاردسل وذ يشم لمن إ شما ندم عصر دن ايش لا نع زا نم ىل و ظفنح لا فل اسلا فصلا نم نر
 حط الا رد دمو ٌثرشلا تضدرل اد بلاطلا لسارلا ىل طفش اهم هرم باررلاو نارلا بصل ىف دكا زيد سا انيس د زئزح

 || طقاك لان ربل! عيترلت هوجو نمر هحلا ثيمرح لمال بنك 1 نم امر هطو ىلاك هلا ماغلا ل وو كب ملا ىل احن نس ند مصل
 ظ نااث اسد ايزرسص امم نمو سن ىل تكن از | كبس داع نإ ٌجوشملاو ٌعماذل | ل ىف تاكل ١لاث ةريعلا نم اير ل قيعلا

 ىلسرسلا لوسي ناكل ازيكم يعس نم ملاسمنر# يرش نم ماوعلا نئدابع ارد ىدرم ني داي ازيد صد ناد يل قرط
 هابل أل! اوعي اريث كارل زو نرمترلا لحس رع بي دنيا لب 1 ك اكول لاذ كمن ميلا نحر رمد | مكس مل كريتر
 سرا ااملا لحفل قت كو مثل تان" لع زب تدك ان تاء هيرب ا مافخاف مزيل م لسير شل | لورد ن
 ظ تب داما تدرو لفل فمك ع ضرالا بحاص نب جخلاو (ةبارلا بص نم 11ص د اهكو عجارر روهالار ثار اب ثرع ا اوأ كما
 و شل نم لن اذن او يرعض يد لضخ" نبا نم ابا دعا ن انا درالا مكهيلع ريما لص ىلا نر ارسال ب حرصت ربب مدرب | أ ري
 نيبيعحما ارث عم ابن نفور نط ابلا يييصحلا قرش طرد ةريصبلا مشع ن/ الاذن لمد امل تاتا | طزفس ب جرا اهب للعم ىر
 الق قرط اري م" نإ نرمي كارلا ن'(اكم ابنا أ انت او' ااا ) موب ارب ن'بج او دع مما اوضح د نك اارع تذل

 أ( هر لمع عتثمدص ىان' تاسالا ريصئدلا ل وقل اارن ثدردصلو !زو ىلع يع بينيك | تا نم ثييدجل الا نيم لول نب
 ابنثر ىرخزتلا دس فخ يلدا دبع ثسدع امم ثيواوعا ليدل ارارسا يالا بص ىف تلف'جا لزقلاارب لاقي حرجا ىف
 ناد كاوا وسر زنلا لس ةريرب ىلا سرعان ىراكبا.ىرا لحم ا نير بسلا ثسدصا سمو مكسيرا شل ان ثسدص
 فيحضن ثلا ماورد بف جالت ءولصلا لل البل نلوم اه يقركذ ىزل ا سرع داق 10 ارك اكزلا للا ثسدع اشم د ك ابح
 ا ارفمك اك ا هب موقل العد انس“ | ى باص | عب
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 ركع لع تاكي الث انش ابرك لد بالو ىوالو ذو خيال :

 ال كر از ل عد كلذ كريزي ال د إلا كي اكبسمل ل هلع
 يلا لو /ضولال تلست او عنب ال لو العدد اذارئاد

 لش ”لفف ىلا ىلا ظن مر دص لك ف كن حل والا نا لصاحل
 نم لوط ثسدح سارع نبا نع ليج ندر كاك ل ادرسمت املا لكي مل ةياربملا لوقت لير نشل نم طه ىل نقك الاثر عا
 : ش ١ بانل ىف تاج ول اطئاك هارد ل و اهرلا ب ملى تودرم ناار تس ىلا نب/اوركز ل وأ
 |كرابنو كريو ملا لياوجسهبعلا لاوقيل نا صر عرسل ىلا
 عن وجرملا تاياورلا زو عرنصملا ىللل!قلاسر اترك نيكس ناناو لوقيو هرشآ ىلا تبعد ىلا لوغي ءاطالا ف ل اد نع | عر لل والا فسوب ى(لوق درر غيط ىلارزع مم لبر تبدا ارفيالد نسا انذلا ةلاص لم وازن لا اص كد نلت راكالا نم كو لوا ز اور الاد ثيداصال د :يادرل ابل اكدر طعم ا د ىرتقف اد مالا نم عي | نك كنس ور الا نمم حب انتشنف الا باب ىف لومصطتتلا نمو از اب قلختمار نجسمقؤ دعا كفل كيلغ لو فيلسلا ذل لسرلل لرلا لوب ن١

 رع ياحنلاو ياش ال اهكرطولا هاو در كك ايد كلب وملا نيرلاسلا م وخسا 30 0 | ا - ظ ١ ١ ىلا : 1-6 5 0 5 | 000 ١» امباب ىف ةريرخاشاف اهعلاطن تعبطرثر
 12000 ال |ووعسم رب | نع ييسنس ى ا كا اول والا ”ةئالمل او وحس كلب اد نع ىارطلار لدالا نالسلا كدا
 ب نقسم لير ع نسوأ

 يرو هيئصل لع ايلاوو و السلا ع فس ىلا دمع كاطمسلا لااسد نأ ابل ةن اهبص ةرامصلاانتتسلال يرحتسن ال ةءارغل هللا وعلا للا لوى رتل ندد درطنم اد [مال نتافدعا ل هرلول نع نش اذ ل ماظغنلاك ة اقل دنع لإقل 0 ظ تابعا لة ذصلا تارجد اوم تيد اصايل ةرصل اسلاك. لا ظ م كاتارتت مما ل ل راصلاب لت اس اثري تلد ك ايامرلدعل ع تال امراض الإ ادت نا ام ةدييرط اعلا دلك ظ تصوم نورا عر ع يدع اهرادمء قلل سومرلا عئرل وكس يحالصمدع درعا ةقيقساى قرا يي نم ؟سم ىلا برجي اطعو ىررتلا نحبربر ولا عشر حل اريلا لاى يالد فو هتنال هرعت للا اذ الخ شدس او, ياهلا ةماعدشع مس د ظ او
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 "رو

 ١ همم ,ع ل

 محررا نضل ير |مثتيلو ناطيسسلانم
 رطل ايذينس لول كا بسلا ل اند ابا لارا ريسلالل فالس لا راسا سمانا نم 0 0 ف
 الا انك نا اهفنلا نا ريد رود ثرشن بانك نادم اافلالا لانا مرا كاطبشس نرسل ل 4 لبر ةاوبال
 ىرازنا لااا نرش مال اذ يلا كاطمشس نوم نم يسال الأ ل ل املا لامث سابع نار ساديه نب كآوشلا نع ندرالا انسة دال د لسر لل رطل م اسكس لر يركب با لاقت لظماريد ابررع ا مثم بعادك همي 0 4

 وطقس ولم دانسع او عا قلض ندد ذرب نا هرمان لعرب كاسلير جى رسايل ةردس الر الد علل
 "نب انس لهعل لئاشن تدق نعش يا لف يزانب ادم لفتاو لانار ارد ا
 نيريعسؤنلامما سابع نإ نب ب كاوشلا لا سيم كلم ادب ا رم
 وسما مب سيد لاضلادرصا لاق بيزا نع تم ىلا لوكا لام |ثماكل نبي ا نجم نيالا

 ل ل عا نس عرارع هر شل , “عاب كءاو قاض ارو وار ىلا! لاص دكا 8
 مهو ىف يثور تشم ارب ةرامع نيرو رنج نب اذان 0 راما را مل ىرع كإالاث نأ سذببلا نع

 : 0 - ممايع هع ا 9 ص امرج ع

 ل [دعا نان يعس نب نامددصا بيا اقنسمالا ىلا مدع اكدنع دارس ايد ! تايزلا
 شري ازئر ول نلث و رسم ئاطقلا ل داعب امم كدب يال ١ كه الل اا ء نحلل اصر نمدمو اعتب اهزع ىدربب بيرلو اد بيم تلا نم فصل 7 شا كك ابح نبا هروب ترفأملا لرللا املا و بينسل نم ليا لابد ل اصلا بيج لالا تل 0
 ا ماو لامني ؤوع ال رثنم لوا يعتتسا (نركن م [لغالا د /انففلا نم مر يعد حب ادب او يادبلا بحاص لادا

 : ١ 00 . 57 ا 3 ثريا د نأ

 'راطما شرم | ؤوعارلو قو زوعلا بلط زعسسا اال نالرسن اب زرع ار احا تنم ارو 2 ادم ل مص لاق /ناطبشلان 0 ظ
 ءاررواذنمقنلايدسالاكثدع إ ىل ذوع امس او ةرلصلا يلع اعنتسا) نم ل زينل كاز درب طع نكت

 : دن ىو قفل نقم الاثم لد و ثول و عصلالربجال انو لك ني لع ىف كب دعس نىك اكدينس لإ روس ىلا ثيرعو اك رزتلا لاثاسا نب اال اسنل اداك يتلا صرخ او رع تفل ار ايرنرغالوقي كلاب كارما لوقا م نال سلال اال لاو ماكرو الد اد
 - رن عيل لرجال اد اهنسم ىف كت ب ايلا ىف كسدعر رك اريعس

 و هزرب كامرا كل طيبا نا ميلعلا ص :

 ثمود اس قرط ثد بابلاا إل تدع وشمس ا دبس
 :اقرزالاو نيد كبار عبلو طش ع ان نيد اني ال نيا

 ادا | لبءاجسل حاانشسنال ىف ليال ديد منبلا لاذ

 ضر ارا فا ئفسملاو احلا هادو ين دريغلو هزمكانم ملا كاطيبسلا نادي زرع | لا مب" | لفي ن ا” صيامنا لسانا كا ووتسملا ثريدح نم ديزني درجام نب اكدرد مل نمد اهسسس ا فد ميلا كاطيشملا نمد ابا ميطو درك مما مبا ثييدص نك
 هيا نبل علا غل تلاع ىلا نا ١ رك كرخا ئاطرلد لاقم رفووسالا نإ لع نب نيبسك ايفو ئطنرادلاو ادد هك" سس رد ةراصلا
 7 عن لا او ن ابح ناو رسام نبا دد ءارول ارربحا و ارر فرت لست ايو صا اههعضر

 نمل ناطرشلا نير رن اللص اد ةرير سلا كاسل لبيب د ميكر شل لا ةولصما لاا / ولم

 ١ صا ليز ئاررجبلا ل ماو ٌراربلا
 ل كارلا هادا نم كلكم لكل اا اهذ نسل ل سسملا هرب فرك مين با طتأكا كاالدا تلق م ارد ١ ميل ل وف هلع
 ررلصرن لاقت يك سو اورتن ان (لاوسلا قر ولما ىال لواَسلا ايل مكال كصورة روما تل ل ىلا كيرصاءا نيبلاعلا بر
 الالرا ل مترلا نك ارب | م”نلدركدي | نمل اول ) برر مل ربح اب كينيا رول اكد" معو ركدرأم قاد ميسلعسلا لص ىلا فد
 ملص رس ؤيج ث ىرذ رخال طنا اد عرامس اير ا نا احم ا حم تر ل نكد بكل كر تلا معلا عمال زوال قلاب | رك الو

 ال ادرب ل الد عرامسايف يفناب ملا نحرلار شم 1 مجد لل افوار يكنس ادحا عحجا لع نلمح رف اري لعن« قص يذلا فل أ
 وا نفسا اور عرمملا لع لشعامس مصل اولد تلال عمل لوا عشنا كرك ؤرعم ف س انلل ضرع الا لعن تسع طر ؛ لص دل | ناكر مب نمي ارب ىورامل ا انا ن امص او رجول شما عم الارجل رقل ن كميرا لسوتلان ا يلمو اريك مطتفلل ارب ظ

 نالاذياىصر نم شلالا لوقو مو اندر تحل اوبموريشك ع باو مساع هدر ام دايس وب مترلا نا اطل نسر اير ١ىا ع
 دان ر ب ميلطلسدا لص اهم ١ نم لم
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 | اشرص هريطلا

 ا 1 0 . " فلل ا 3 اج عا ار لررص م 2 0

 ىفر عصرا هركو و ب لم ابا كايطس نب برقي لاذ تلد تاع ف كابت نب 2 ل سد اصوم لاو مالا قبلا

 ولو كما كايتو كريو مولا كاك لزق ار [ليلا نم ةرلصلا يلام اناره لسا لد كاكا سد ان

 ألا ثيدح ىلا لاذ كرز ايس ا ثييرع نترك اد نسا وصا درسا داود سيتا ال
 ألو رو معو ىلع ثسدولا ارز لقتتس, مراوح الرامصا لعن ل لاذ مثرصعس ىلا ثدح هدي اس ا نسا ثيدح ا فرعملا لب ارذع انئانأ

 ظ رسل لوسر ناك نخر قطا نارٍ شيع

 أئنإءارو لإ اهئ تلا جرررملا ل قرط ت عضو ارقد هنن التخالا تيزخ نب لشد در ملل طقنلد كاب نال هر شل د ان
 أم رطوشمرواوززعتسا طقم ال ىا تياشلا نم طم ىلع بيسزملا لع اال وزعت عفتتس ركو رانتماردلا قدام ا حصا نأ أر ثكلانتيو نرد ”ياررلارجاطنوز» بادالاد نسما ىف بيس دربال ليصم اشعل ارثطملا ىو قي ةررعتملا نطلار بايلا ليال

 ا ثرلص



 زكا

 | اكذلارن لسن ندد اوناكالر ذم ةدئ ل ايام دريل سشسل نإ ملام فن ع ليلد هركام نكمل( لالا فصلا نم يقل
 نل انه ايير وعيا ك ارث اًسملايأ رايوا انجب لاثا دان كرري ملا مع لكثيرعلا ىلا دراصاخوللا زي لش كا ىل انا ميديفلا

 كيل ايث رجول ايري ارث كارد ب سد احلا تيرجايذ ليلو ثا مولع كبك اليئد تاردالا ضن كدذ هدو وأ كل ذي هروصقم |
 | م امد لب ن عش تءام كل ىلا "نشير اماسي لغرا | لس ىنل | مرو ردع نم ملول عر سد | ص بل ١ مدين اكاشا ناو

 مالا ت سرفر: عين نكمل اس ىل يلع ليلو ان دك و ميلع شل | صول | ني كبك اهوارفسر ارطحر كلو باق لم

 و ن[ةعورماذركابا بمص ا ل ةزاولا ىث راطن ةردرغلاب مليا ملام اوس دابر بلم لا لاس ندا عمجإإ نا كرولا بتل
 | الادبمطرا لوا”ال فل معارج نا نمت ل كر عمجلل رمتر كور هك ول كمن متلرم لوط حن ناك اكال د تابال درط درك ملال لو
 .ةرلسنلا نار هتيغل ول لرأ.” نش يد ا» نين دار رلاالكد ىرضالا يار لا هشإ لضفلو دابر ذل نتن حيرصرخ الار فيكك ظفال ان
 ما مالو 8 ارو ا ىف مكرلا كرف ارسم !مسلدركدن ال نييأ اعلا بيررسل ده ا كوتشي رف كاذ ةررسإر ارا. نا يب اعلا بررسل جن

 دمع هيسصعس

 | نانو ادع ش'انما كلور رصفم ن ايدلزا مولا كترلارشما مبابلر الا افلا ةروسبلا] بآل اب حاسس الار صفأش | ىف برص
 || مقرا خير رج" لبق خوكرلا نا نر دلع هك احلاو الا _فرجل كرا ماحل رب القنا ملحلا نه' وتو ةروسسلا لبث كاهل اب ةردصلا ساس
 || توضلاولاط رشا لرد | نم مآ ضو بلا يد ها قب هاهناشو شسوي او رارعمال | ماردا نم مالا عير ثع لأربلاه اري يلد 57 || ترد اسود شا لقنلا يف عاام الو ةرماقاؤعلس لمن ىف سي اوي ك ولعت مصورعورىباد مديل سما لسوبلارزعأأ

 | الاكلات السمو لشم اع ا ثه هول اس مار اذبب مير عت د صقاضا ننال فيك شال دعا ىلع از يستمد ةحئافلا | ظ
  لوقلر ا ننرينلا قردص كنف ائدرتلاو ني اشملا ىف كدريلولاكف ل وقيد !انالل'برغلاو اور إرمعلاا و اهئراروقلا ن ولعب ظ

 يضم شد سونى ااضلا يشأ كلا شام ثيدع ثلا ثررع لشد بدرا نود شالا ف ندرك ان
 ْ مجيانتإلا نيم اهلا بر : رمحاب ةراصلا تشل رقد هر آلا ني اهلا برسل حلا ةرقلادرربتلاب ةرلصلا حتما ا

 ا منن ةرلاسسا مي كدر ركل |رظ كك شرد اا ابن ارث عن ثيررص وف سولار عج نكت ارا ةدارا ل رص ارب دايلدلا (ذي كلا ظ
 1 00 اعم عسم ارا ماجا قووجرم كلر انت ماع انكم ا مانع اوم كرك يان مالاطقللا اد 7و | نم قل اماازيد
 لرتخ ازيا ءارص ةرقلا ابرق نك يكس ةارق ادرك نين نكمل اذا ال كارد نكي لاذ را ملمالا كدكااد اوريكم
 وسي اب لاتزرا ةنريرب ىلإ ثيراح نم نيكي” !نف تيشرت نككو يعد كل اهل انس كانبمدي مل نع ار سنفلا مدع لل للا ثييبب |

 ا ثإ !سريغو ىلا كنارغث يرص نأ ننسلا نو هرخآى اازكيازكل ثا ل اذ'لرفلا ار ج أر قلاو ركل | نيبب كيرلس تير ارا ظ
 أ رككزل قل نلت تركسا كلذ قارتارق صك اننا نكي توكل نلاك اذا د زيعتشييان اك ابو ة ارقلا لبث تلسيل ناك ظ
 ْ علمينت مرير لا ثييرح ىف اكانؤ سس ييارسرلذلا تربك نع كاسمإلا نا اهل دربك اى دمر امن اهب ةررقلا تاتتسن ب هءابثار ظ
 لخبر اريع كرار إل درصا دامه ايبا دادم ةارقلادركذلا ئلطخالو تولسلا ظن ن انيك يركب لد | ارقل ل اعين ظ 0
 أ ناطور خدر ىلا ميسي طرا لص دلا ث لش صر ارو ثدح ا دكا ناب لاقدر يظر كئاف ايسر وجسم اكن 0 ظ

 مصل ارث تام سيرلانكا مولحم ا نص اهضيار عب | يف يذلا مشا ثيدصد لا تدك اطمازت هب كدر ارنول لل
 || بزكلا ا لسكر رف بدا ىلع لاوملاكناتل ع رمشملاو ةداعلا عمان" ارتل اذ اهب زب لتن نان الاددع ْ ل ل لس كلو لأ كت عرشملا ىل الو ةداعلا ىف نم اقم ارسل اك يسرب ملص هيلعرشل ساب ا كاكولع م لعل قا اددلا

 أ مرو ضيبك شمر «رلغ غلصارب ندور اوبل 4 سيئ شيمدملا كلور ايما ف انيدص الا كراقب اف ااًيدعرب الرفي مسايا ظ شب نعول بلونه بح او يلا تيمدص لسكن وجي بل ريكو عيوضوملا نزال وزسمل نذل /اههش .: 0 ل ْ اا ىورداماو يللا ري ديرو رضوكيداعا لايم إيرا دجديا نادك انيس لاش اكسر درا دوك« | نس اور .٠ رص شرع اركاب سلا لش مسول ابدا لبا قفل رقد كلو لاس ادن الكل اي
 ا 7 9 بجوماو ا انزمصوع اراسساذاد كدر ام اوعتمباذ إيد بييلاو طراد اكتابلاا ف نانا ميدل سال 01 ظ

 | ىئاشلاواوررقو تيرم اب لصامل نواعم شيرص نيد زلازل نتي ربو لس فيعمل تيا تلا ور طير رثود لصوتلا خا لاقف نسم شامل برل ليف عج ربا تيداعا علا لمس قرعم لام ف“ املا لا
 «راكاددب نا نإ ورزارعن صن ربا رانلا ميا لا برسادب لال تلتمس هيل كالا ١

 طخ ن ىلا رادع فسيح خش لاقدر وذ ةدلصلا تترد نيدامماكاءاسنألا د نياكة راب ْ و ضنا لو مشلا نيام برقللد الست ةيندم مق داعم نا با نع ةئافر نبيا لري رب ابا نانفتالادماس كيسي نافل اس نا ةرسل نا كلاشضإ | هتف ييؤصالخ تين ةرلصا تراس كالنار تزل ضال | نجوي نير مع لا ةروسل ارقد رغما[ 0 ةيضتا
 | تالا وصل ا لضايلادر راوعتلا و حارسا ارك اكل ينل خس امل ابرك شل اك م2 هيلين الك ظ ةراوتمرا ضيقتسرابح ا امي كريس كل! ال ختم اكاسبر يدا بسيف رب وصولا نا تا سمر اتقن ارح امثل وبينا الضم حرم جب تسدحرلا ىف لع شاي نيت تح اب لزم ا لبا كاكا 1 لا وكل قب ماك سيلا ذزد ادم نثودج نيبال ار نيون لو أ بانك رعد لال. و اسس الا نر طف درا بصر ذلاوإل هاهم الب اصنالا يباب ديال ربا ين < "ني يلا : 2

 ةاداثس عئرا

 ليي نول د د يل |
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 ا تبت جا و جبرس جرح دوج ني رسو بصح عت دحاكتم مسا 2 3 كح مصع د“ ين

 دك عمو قنا ادلاد م /ارث وتنام دان ايسرجلا كري ضراعمارث ليف الفال م تلال اعلا سر

 ميبف عدلي اطار لقن لخب ريع م كاك ترف يدق را كرتذلا ”رالعلا ميف عز انترف' لب اون اب لو قش سيل

 والدلال اوم امر يرقن' بك ةراعلا قلل نى ئاورلاو رماد ىدلاك ابدع هرعو نهار نع ب ارب | ليثاع ارثشلا

 | نول سرر لثان لفن دلا زيا طاول لف عم ىلع مداه ودجر نم ال اهنللقالو الرجل مر ول اررم الا اياز

يررانآرقلا ل ةدايذدا تيبلا قر اهدا ناضمر مص لعمر ايزو ا واس
 د ةرئلا شئ ةرلعتلا تادأر ف ةدا

 اهرعشس د اه اعط ايااغل لفي للا مع ناو اءرثسو د اع اوط اذ الفلل فذ بحول ن ول ارب كان زلم انعطقل كل

اذلا ل ددفا» ني / ناقل لع عمشساو ةداعلا ا اودلاو مجبل ازمات تلقت مدعب لرد
 لقا لقنإل ا كك تا

ىلا اولا اامرثن ارادئمكا لب مدربا ناطق جلا مل بيت ١ نا
 ظ اللاوو انثلا رم ارلااز لأ اذا ثان 'ثريسلاب 

ا ل ان لن اررلاو م مادام ف كال كا ف مكن ساشا ريق نرد
 هر اا لاسشتالا مدع نك رشم الاول ناد زر احل

 لقتل ن ؟كار فرع . هرم مده لك مالا تارشما و ؟ لاوس ار حانزشمل طربال مل ميلا تلو حول تمرعل ارم نم

 ظ يدر ! امش بارا لفكر ازيد هليل اب هريس مع لحن تر هر مثع مشي اكزلا للابن كدر ا مدع اماع الفن

ف قتل قم اناا ردا ورم رام يار ومالا نركو مد لصال از ىلع
 ثارالاو كينشلا د تي امازسال 

زب صل قل رون داالاو نار لااا ثم اثألاو
 مدا ا هران "كلن ملاذ تدبقل !ااد ارب ا

 يما عل نار1

 ماصد كرمال هلك رم ايفل اله لقت الت ىلا عكا ل يمرعلا ارومالا كا ىل اثنا جرلا ةرواقلا ى لري هن مد

 ناو جم اد ارك كرت سل ب ار كورت شاك ضل اي اكل سانا شحن ل( أسس و وئوريبزلا نياك همر كمال لعن

لا قرر «افلخلا ف نمو ةروؤس ةرم ال ةنشسلا تناك
 م. اى كا فملانإ لقي ى”ةييدحلاروعالا نك لاوسل ى

ا نا ىنتتفأ عرشر "ار ةاداعلا كا عب احرص ايش ونأ فس م امئركاو رج اهلا ثسرح ىف اك رص ىف لعارم |
 ةدوتلوال

 ميرطر سنا لمت ئنلا نا طن ”دوطقلا اورل | املاع نك اكو اريل م هوتل | هل نيدعلا رومالا نم رنا نجح لش حا

 جرم عشر وعرف سيل اهبرجلا ناكاذ | اًضلا لوف رمان يشل لولا رم ل برد مل نشو لع امرك كي مللي

 ب اثم لادرب لد اب وهموم ولما لب نسما و هز ةمالا لش لو امم مكان اك هيلدا لصوفذلا نازي ردن نكي فلك

 | نم 200 | خت نخل زرقمو دايبلا رك عسسل حاشد كد ل ا: لقت ل
 كرت ماين اسركل اكن ادا انايحا مدر هن نايك نا شلار كو أ لالا رك نيل لسير | لص

 نامل يميل /ل صولا ن |سسرع نول نع تم للا را نبديعسن“ ل يسار نر ّوارولا ىر راك كلو

 هسا. شاش راعنار ا ار للث ازمات ا قح رجالا كن ةنمترلا وجسم موتها نوكرشملا نامت: كم اهرربك

 ءاجيلو تر رج ل وف كرايم اردظا كا حرا تكون نير لولا در اهصلا حل وج ايي ركنا أ عحجشا

نو هز اهننسم الاب ةئلرمس ل اور ني رجل تمو تك نعل الد - هع للا نتو: كم ىلا كراشند كوييد ملا
 (لك ابع ل مل ش

بل جول از زل كاي اعنا نرمين نا نو ناس املا ارياعبل ةراذجت ا ىلع و قلاب
 ظ لتس انهن ارق ك ااولرع

 ظ دابا فايل مار ارا باكستان با ةاثل ارا ةماعر يدخن عر ننس رجلان

 رب جلاد ابننا نع حلا ل نسى ا ”دم اج بجو نب اركاب لش ةنخس اهبل نار ار موب اهننا نم ١

 عري بابك ك با لاف ميلا نترلارلا مب ةارقلا حضن اكد ارانب | نع تدك ريش لش باند طخين

عي ثسدحي نابزلا نموت ارذ لون ولعل فلا لب ناك لائامإ زئارطل ا كان 2 ةرغلا نم يا اهيا كل
 عدن ر

 ١ ظ م« لانني اضلاال د ميكب رشغنا عل اتافان ميرنا نكيرارشا مس رج لصاؤا كاك اروبا نع حف ام نع بالا نعدي نيد(

(رفارارث ال ةرعلا كام: احلا يت نب يبل ناز ىلا ثابت كرب زل باربتنس نبا هرك رىزلااذبن مترا نيرا |
 الن 

 ن 7 زمل و نيم مر اىنيوريف كذلك ا ةررس يف /لاح قيمت ثرعرتركت كب و ريس اوان يعن نب بام |

 مسلم شرا لص |لوس ىلع توذك هومر سو احنا بالي لع عازم ة رع وم بل امر كدب نمش ركاب ايلا

 دا كولد ثيرحلاب نيثاحلا ناز َلاضلا ادد مرقم ةريرجالا نطرح تنس دعال ميو تعالي لث# اذهب كس اهنا

 ةرسا اع سيت نلاع اهب ا لع ا ةلاالد نما [رث لمة ورا ير ىلإ نم لس يم ل نا انزين حت ل و ثم هز ١

 داق لاس[ اكديحلو ىدبنارهصنر ل رصن يفصن ريغ نر نم حلصنا تمل لوي لا ١ اميسيلعر را لصون نع ظ

اناكدبع ع ئنا لاب متنا نضل لانا ىدبع دج لام نيماعلا بريال ل
 لاث نردلا نإ كلا لاثا 

ف لان يجتسبليادديغن لي لاثاذان كدبع لا ضل ندا دبع ليف
 ظ ل اقاثانل | كدجحلد ىدبم نيو يش 21١ زي

 ا ها لان نيب اضلا ال و ميس“ مس برصغمارث مدعم نيزلا طارص رئقتسم طعن

مل ل انريتلا نكرلإشا مالا از الرا ىلااثرنا باركود ن السك يو ب زنا
 معلا ليا [ قف زبر ك

 َ ب ع هي كلان الرجا تسر امال بزنكا كامو ايزل

 لمد رق | لرثو نحت ا ىلع سس نسما نك دركي ما كرولا نايفسكن ينك ن | نم نسا | [الكى صوب ازيلو 0

 سال فصل قلبا 1/00 اللا با زرت اللام اعّس نن 21 ةقالاسأو 'عرصر/ لايق ا
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 ء«دادانيغل ومار اهتس نمر اصح اهعرجلا نال ل انثي جالت ىلا ىعناشلا باوص) نم مال دعا ( قفا لا ةيفصلا نم يار |
 ثيل ابنا ليا ةرربام ا كسرف خريل | نار اوس كيرارص علطسما ن الرريقلا خلى | ىئشاشلا باوصا نم بسند
 كيدرح ىف كانربا لعرب ا مث" ثيرح ليلو را اهلطم عبر علا شل لعرب و تموسفنلا ة أرقلا نخال و حاولا ة رقلا نم

 اف ىذلا ةسرم ل كمدعد د لع ن ًارقلا نم ثبلابنا ليلد اربد نارقلا مارق مم سرلا نتراارس ا مب ارتانارب م

 لاه تءادغ ى# ئءارخ ب نقلا ماباهش اقل مراعات مهلوس ا لص لوس لاذ لاقسام فذ أ مصل لس
 [ لوقي' ماكسيلعرش ١ لمترلم | لوسر تعم لاف ران إب تمض ى اهب رثا لافت" الاء ادد كوك انارحا اما ةرمرج ابا اب لطررل
 رع ةرلصلا ياي رك ببي ىلا نآرشلا ما نا ىف رص انو ثمر لا نيفمشل ىريع هو اوم رلصلا تمن اهنرس ١لاك

 يي ادنع ا رئاب عر قط كك ذو كلر لكل يريطر ملا لص دل لق ءلال د عم لو قنا .مومتم ا ة ار قلا ىب ةيمربج ل
 الا ندع ا ب لل مرت د افلا نع تبل اهئدل تع امر اداب رعد ال اب ابمخس أر تاي [ث كاك او ةريمرجدلا كركم ير
 دكا ىلا ن* فل الط لونا ب حال ىملا ع اه ارث هبا د ةكاشلا سبك الئاذ بم لعاالو كروم الا نم ميريطد ةعلدالا
 امنربك ال" ةعوارملا .رشببلل لرقل ااه قئر اي دجو لل ار ارهتسكا ٌأرثاك) ةيرسولا اك اربح نع نسبا ررلا ىدصا دو
 أرب » سابع نارجاكو حاّمفسال برر عرج اكعد شم نب ارث ك اد امنا كاب ارخس/ ميريل لا ىلك ليلو تب ان لدا
 || تريعاشام” انج نريكرلف دساسو امريك ناو دبا ىل فرقت اه امهطلر مد صق ةريربدملا كدكو لوو كو ها العب انكلا "اذ
 ظ اىييرص لفل ن اه امج نا ىلع الار كيسرعلا كاك ك اا تاكورريطو مشا نزلا شماو ثيرعد يد ١لاكذلا لما
 كرك ارم م طرق ن وع نا لغو راف د نرقلا ما ارث مل لتبلا نترل ا رم امل ث لام ! ابدحا نيد نم كلر
 8 د اننا رح ارثو امي ارقل هر ةريربابا كا نمو ىر اننا يس نم ابي تيموقاث ارسل نر كا زم هيرفي كلرل مع مل

 3 سحر همر 9 5 1 0 ترث ..يم6ث0ل و َظ 7 كيا ْ

 | رينو فمكرس قر ئاو"» بالذل ةختافب نايرشالا ىلو ةاروسد باكا :ئ فل نسير | ىف رق مت يلعر تن ا لصرسل !لوس كب |
 مال انا ف عضال انا ىاعرارشلا كان نس اسم 4 كوكيز رام أر ئاس وجو كل ذم دار اذ مرتاشلا ن'تيلاسا كسر ا
 ىو مريع سص الصنم لوب ولعت لا ةاصلارخك ل لاق ارئدو بالا مللت م3 ريلعر سلا لاعلان + وبع 5 نيف و ا وا نا اا يا

 اذ هرتالا رن نلثمو سيان سلا ىلصرشلا لب ييبج اال وام مالا رس كاكا ورحر ازو و نثر لاو صنت لركو نع ا ثاكسركا

 كراس الص اان رمال فّئارا كاكد ةيررب ىب ا دنع حركلاب انا رت كرت رم لارا عم اير تل عل صو لك م تواصل
 | ب ادلان الن يعم ا ثيدعا ار تلو عز اش هربت كاك ناد متبل دو ىصر من الوسر م'راصلو رثع ري شسر رجلا عم ار
 ظ نفل ةدذذ ماك ديف ضامي لا عيش اخ لم ل فيلكا كود ذيول رعب فيلو هدر فا عيت الدال

 | لا نان امن عجشلا ىف ثرلم ثا مولا قيوم لطراعيل ل هلماو ثيدحا قف رشا وامل ناو هفالخ لع ب“ ' لراعلا ىلا |

 طف ىلا يبعن لبي اشم او يسم كايح نس لاح إو تيزخ يرام عم ناود_يحصن لس مل راخبلا صم فيك نا لب لاش ار يؤترارلا دكر نرنلا مساند د ريحصت نا ئح عبس باب ىل حي امتلاو ٍلباستلا نين كالا كال نقف |
 نضع سر الم ملاولا بان نب خب ابان ف ب اسال | يحصل مرتو انين ف ىددقمل ار حاولا دمي نتررسن ادبع ىلا
 ايإرصا زا ةعوضصوه اهم اي منرك سد اسا ملال جشم ب اربشكو جراوا يصل شس ن وكام ايحا ىرنرتلا نيبو ثسدحلا فرع
 رسل ناوصاو نيكو "ايل رود سب كر قت ىلا يبل اب نا جك ماهى ارمحم نبارك ان ايل ورعم او ارب ارم
 لاك فلو ركب اننا تعم نا لاقرب نع ةر اًنكال اس تين قتل ثالص دعك دوري تء اناا تاقثلا
 نال ارثع جلا تايحرو حرا ر عشنا نب ان ىف شا رحم قد ان نع يحس لغلري لانم ا رص اظل ابهر او
 ْ | برر ريما كوت ة نسل وفالا ليفل ىف نكمل ناو لأ ملا قحملاب لسا ثرص ىوراسانلا لحبدلا متر نال دريم ابد مدع يالا مشو نع ناقنا باذك شخ [ثواد از ل اظعحا ةداس
 لشفا لا تكرم مك ارا افلا ثمرم اةاددبإ المر ئانلا رعب ا كن لال ال ارغلال ل وغلا است ان هرعت“ م ادرن ات ب
 ل ادبح# حرير ع اوس حم اكو صرب يمئادا"ثراولا لمحل ئنلا ب اغلا ىف طبضلا د :لارعلا نأ م, ابد بيدنا
 مالا روثلو ل( لوط حم كا مييبعملا نم شال لج اد اءنسم لاري لب ةلصلا وح نم كدب لملك تبي نإ م 5 0 ا 7 8 " تمام 7# 55 2 33 خلا نكرر | لعسم لحما زمن ليل | لص وذل | رع سنس و شلا ند رلاو يبا نحر تولع زا زهعملا كبي لاقي م
 /مرارباو هيوذو قا مابا نب“ مكولص ادا مكريغو لسملا و ناريس كب نرجو 0 1 جركل امم ا ل ا
 اهبر لجار انس الزيد مطقيلهرسلا سونا نيووحسم كا ردوتس“ نبيا نأ
 أ رطو) لرسر ةردص ى.ءالوب ةرلص سفن لكن ازربيول, نوما يقل ماس اد ل نادك 5-00
 ب يق نم هدب لم| كابر اقع يشعل جراهتسا ١ نر يس نادي | ام 2: 02 نادل ادرج 0 0 كك الا ميديا ترخشري الد كدر ل الدم ت 1 د 6-2 ك0 ر 0
 زو وسشلانورلارطريزلا نبا نعد المعد ءاطع نع مذا دإد ترج تبان مم داس ادا م داش عراد ٠ يمان

 :”رلصعلا خا ءال ويد د اهشس الا كلذ تنال
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 | ل الد ك خرب ةاورلا شت 0 نيملاعل

 ظ رتل روك نا يسير شدا يصد ملا لوسر ةولصم روج نر اون زلم الد عهدك تر مل ةيطعر سس |قكرسلا لوس لن اراب لف

 | داوم | نروصشم ن | مدعملا نيالا لجل لصفم ل قش إل اطمصلا نت رف قر
 | ما مر امر حوووسالار نهتلت نر ا

 حت سس عيو مع ص حسو ميسم
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 سره م/ ظ

 و لمسملا هرن لقفل ذمخا اب لدا ىنذ ثلا د١ بسرإلاو لوسيا شدا لسثوبلا نير كو اورلم ىلا ىرع فلام ا ررفصلا نوم في)
 | اسم ياا تش ال كاب اديث اسالا هرب لخ” نركز ار لاخلا 7 سارق لاس نربساو رم نبا بامان / 2
 نيدلا مو نيك الار رب هلا نا | ل اين بس نسال او ال ىيرم جنا كالا نئركمل لإ ز نام شنو اني الا ران

 أ :راسعب اقل ارح رم مالا مل ن | مكر تركب دل م مو يارس ا لست لوس هيف لن الاكل بال اربارل ان ندم ,ةزمحلا ما بكرتىلبد((ان باعضا سا نو ٌمرصملا و تاو "ةدزللاب ناكانل“ اما عش او سلا طعا ارث لبا دم اياولاك ظ

 لمصر نير لما ارخر مكسيم رس » شرفنا لوس ةولص ار. يفي ن لا مس معرض نم اهفلاغ نعم ل اراك دس اور كم اع اومن افا ةرص يلا لسداد ةالص وس ال مس ل
 د: لل نم افق لعن املا ضوخا لوب سماد نور كراك رهثك مان سايعلا يد ما ك تندم هاف
 ب ىويكطد|ب نقلت ل شسم نوار عب ال مجاولمو نيياسملا ءاولش كا ماي درط لع نركب مسا تال ىلا ل امرك انا نكي
 نع ل ل نور نام عك( اهب قيحا ارا هلا و يو لضوغا كولطلا' لمسملاو زب ثيل /ادزلا نم ترب ناصر

 | بشي(رسن اىسلاو اهب ب اولا /ولمصل مىشنم | ”نسرملاب نبش انا ةرص كرا مزج كا مبلل نان ابرد كتابا ملل |
 لص نر دلع اد دق مب امجاد يم دمملا لل يع لم كل اى ا طنا بسز اذ بسم ملازمل و ميسم سس | لص بل لا لك خل حرج | فاسق بنس وص | صن فر دص لوك مزج ا ند بيف |سكس لص ١ لوسي ةرامي ةرلص
 ظ دا و ني د ا هن ادا الن لل ممل "نر بس لب مل اد :ثيرملا لبا

 فيلكو كا سم ارض وبكم لكل ل فاما خوك ملول ”شيدملا لب لعب ايإ ان ارد جيترج نب ارى ناريس م
 ل“ اد تشع ملاكزلا لج ا ثسرم امم لصرابي كا نم ثببنا و عي ارربتس درعا سا بادر الرمال ظ

 ارد كنار انار كان يسدد اب نباوصلاب لصؤب ريق كزلا يواعم تسرح ئعضرمب الاب لسمو لاس ار ماا
 أ تاقنثدو انس لان ئطنرادلا كاكنلاو ثرحلا ارب كاف كد' لبي داع ىح ةروسلا لدار" افلا لوا ىف ”لمسلا |

 مرصاو رجو نم زعش رنل شرمرفل |ا ذبل كد ل ارصل لع تلو“ لفنان اسم ا هرج ف لعد هل ادد اذ بيتك !ل 3 1
 رشا يع ل ثيل ١ كك رادع نا ىل ذل |ارذب در كرا فسم ا رصلا يعش ياورلااسلا سمسا ن درب شا |

 شل اا ارفعي نا لس كد و مزن اذغل هسا تبلور امل اور طضارتتد نع اج فحضر د مث ني كامل نبا
 علارلاطخذمن | فو سوا ع.اطقتال | رحم نمرلالا, بارطضالاو :نحضلا نم رق لب عرايسلا ليهو اسس مي اشام هنا ظ
 «مصم عج م رس اطل /ل رم ن اااسلا كو نلعرع ارك ب ل ةلئرم ا مدق ال ب راعمو قرمعمل اي مهم ن لاهشلا كا

 | ايقلتوع هورداو مج رفا ؤنمأمم ىسد ةرصملاب كاكو شلال ىوارلاد :ردملاب تناكارعوق دريد قبت عضل هر نا نياك
 أ مشرم لا لباو نشا نعل فسم لا لب تلد عا لفشل يدم ا ىل او نركش قو رحم ا سشلا ب مصالا (مرلعملا نو
 نلاكل ةروسل اد ”ئافل لدا لري ا ىل ١ عجر كارل ياعم ك٠ رسم سلا ؛الوبم نال و ل لوبع زن لكل فاننا د كلر: ضف
 ملك الم: الغد مءاؤلخرلكك ربم اشلا لب داعم نئرص اب لق لو وريم” يذلا ماشملا لبادنع هرها نه اندم املا
 دواوم ثددصن |ب علم ماوس ريدم ارث رلاشم لو و جولا» ذي امج الو رس اقل ال كلا بصر اهيثردع دع ىئارذوالا لل اير كر

 | لمثوو اسما عاطتقنا نم ثلا تداصحم حب سلب جو نم شل ري ثردصائلا كا د بتو نسيم راو هل« ئرظح ال لطب
 ل اباد شرما لبا نحو للا نع ثايبثالا تاقشلا ىاذنا هادرا تالخ نال اد اس كوكل دج !ب مرفأ كاكرل ثسرح ار
 عم حجارو مما ثثارر شعل طفح اوم م نكمل نا لاحم واس ازيو لطم !اوا اس كلبا ن١ تس اّدلا ثيمرح ا طرٌس نو
 اماؤ ةريفم امك اكذم ىل | افاسم نم ابايااشسلا با رو دكصو اس ثم ىراتقلا نا
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 «[ (صاملاد مالا اسيبك هع |

 م0 ا
 ولن ةلفلرأ

 ارا كج ةفينختللالوقوهو نخان هيو لمحم لاق دك او ف
 نامل رد بب سلا نير سس نرخ لعرب لري ا تكا انربخا ةراصلا ف نع باب اطرما نم اذكنم لامن ل ان 1# أذ لد” لل
 امرا داما انها نبه وكاد نخش اهانخ ان مالا نهانا لأنا ”تللْض لص ا لوسي نا 224 ! ع رابع نبا
 | باتا /س'مللا غيل راينا انييور و لاز' نم آل زغل كلر سن ا لعام ن اك ءاربشمن ل ان ل ام يس دنا مف
 نمل يامر مرطب نا (ةرلا نع ولاا ملفا نر* نضرأ ل ا دور طصرل ام ا فكلرإب كدرمكا لو مل لذ نك إو (مالا نول كا
 لانا راس لرجل ولالا ئيرالا تالا حور املا لى اك حافلا نان غ .ارفلاروب اهيا مالا رب ثا رش رخل ياورلاد ((الا
 ظ ذك لولابلا بح اهم لا 'ىرخالا ياررلا ن# ارشيف ار عززملا بارع ارثكا فير تن الشلا انما ني ان الغ كك تدرك
 | الع ئهانلاب لولو سانتا ضخ انو / حلا ثعام لا ادم د ار فمر ا اي رزنقت هدا ناكر اداب لوفي ةئافلا كلذ نرش اذان
 اناا امم ثا صولا نع ءريرس ىلا نع در امل نم اعل|ل رن يبشلاو درغنذلاو الا كرد يسلب ل ب كلا لا
 ب ءرعا لص غ ن* نانا ىلع انزع مهنر' كف مرق هل :ةكململا كب انمي امةزلاو نأ نضر املا ناذ اوما مالا نما
 !ماع نإ, جاهد باهل تايرعتر لّقش اورمر ل مث رفم داد'ل أقل زب ىف رص اوم ا دلت اًهيلعت ى اك ا دب عرعرلاب لزفلا د | امبير زا زعتر امرنا نادرا اطزيف كلذ كا لاو كرخالا نوف لاق ةيانعل م انثشم ىف اك بادر ارب ال
 || نحاظالم ىئك/لاساا نيشساءرسه نة ىبو مرقلا سني ال لعن لاكن باورملا هدب نمع (مالا عدت ةيرسشرل مل باص نم
 | روس نتا و ىلض لوف تعركل زف كدر يال را ل ضل ا ثرع هن فراح ابا ال | كل اب بببج انا ةياعلا بحس ادع ابيت د يالا
 ظ اكل علملا ثييح ن* فرع | نوكدودا بابلاغ فلو كا نك د بر( ىلع عر ارملا باب ل امل | رق ىلا باوك ا عرفت

 ثرقلاو نلا كومامل اطارعلا ضف دياهل ريل ا ل نحسب كيلعن لاك ىدرم انتل حت ار يرصتلا لب بابا ف اصل تييابناعم |. ماكت اننرك نيب لمصلال كرلاداهبر ارانب سيل ديما ثيدداصالا كاف عش زي لا اديب قي" اف
 دارطلا لان” رخ اب كارجتا ص رك ملايلض درع نا :نيسل ربحا باب ىف انمدتتر ثد ققشل ا سوكلا نم اذبلص ىلد لضفالاد ىدالا |

 نايعشت ا ار ا نكركاا نا باوصلاو نب 7 رق ا وذ ينل ام اياو يتلا ىقك | نع ىورو وعم نبا نع كك ىدد |

 شنق ا ةباهر ىرع دعا فلر' لعن يجل الا دز علا ثلا اكو ارب ترسلا ضخ [رق' تنك اد غابت يلطف كل لكل د ظ
 ظ ' ا!” عسسل ١ لم عر

 ' اطلزؤيو نهانا, صخرت مثيلا لصالا ثيرحلا ىلا ا كر تملا فكن م كنلم ىف تسرع ا عجل اذ''ك ! نب الان لس
 مص ا. كئارزخ ث بانكلا لب ادنع عل اش نب ًائالا د بسلا نم مف فخم نم مير حو اى رظذلاب دارا ناي دحملا كلا
 لرث نماوزثكا" سابع نبا نكد نب الار (ًاسلا لع مكدح ا( ئجساوش دوببلا ردسح ا, مسلط سدا ص ىلا نمت شسل او نحت
 أ| مالا ثدخ انا ركاط ءرخآلا ثسردص ىاد (ر اتلاف ياك ددرح ةرلصلا ى ىث الاراسب :ن الا عارم ا فر اسكال | بيبي كبي
 كيا ا مور نيباسم) ضمنا ثمان ىف كاكام راجت ارم راك اب ميطان الب طن محا امم مب طبخ ١ك! يردي دي الثاني

 5 1 ًّ ديب هاك | 5 سا “5 سا 5 اا رم -

 :نيصانملا عيت املا اداشكا ملا ارابيا ميلا عمساو ياس ادع ني اروي ثمر س الاد هدام لال ىف الر ابل ةلولسملا عيت املا
 امج ايد مابما لأتل اب لوزير اهقنخ ائافلالا عت رفد مار مارب قلع شك رمبلاب لح ارب قاعمش منار موضع اىس ىل نيسملا | نم (نومم لح اميل ةرلصمار لرد معلا هل ان الق ب زنط الا لصق مل ناد انما ب مر لصمم اضيلاا زر لص ىف كب حئارلا لد
 مولا هزيل تعد (ثيرحرعاو يكنس ؟اكاابإلا قكااومشرارملا رج اال ب مكن | لصيكإ شع نم لعا اري ن ال ةرلسل اركز |

 رخآلا عضوم ىف لاح ادح ارمي الد رصات از متع ارب فن ةدرعتم لم راطم ارسال ارارص او ىلا ناكا او ةراصللا يرحل |
 ا[ ئفعلوع ولابد (مال الخ نرقلا 3 رف دهسا كر ال ورخخألا حضضرم ىف لاحم ادصركيذ تاون ىف يس ةندصر ث ايمو

 | اورغنيلاضلا الد ميكب وضم ام عملا ل اذا لاذ يططرسلا صر سلا لوس كل | ةريرب ىلا نع كراتلا نع لشد ل هلع
 لات يول ثردح ىف يرعسإل | ىرم ىلا نحمل بم طازتص قو حا ميس م مدل الر فت هناي الفأل رق قاد نا ثار كب

 6 8 2 15 / 2“. 1 ا َ 1 : © 5 1 3 0 :

 : ذاع مكرعا ريل راع فص ان زيلصا زا لاذ انئالصإ نعد اقسم اند نيب اهدطخ مليمعسل!لعتسلا لوس كا

 ةةررمسىلا نع نئسملارازث/ نيم فاص لد دعارتم | لكي ني 1اول رف نيب اضم الر ريلكب وضم ار لع للازا ئا داوربلك |
 لون ناململ ا نان نإ اول وفن نيلاضلا الر ريل بر مخمل ار ع ل الاثنا كتيير ا لصر سا لوس لال اذ
 دى رارل ار ىاشلا هرمحإو اور مسشسر نم م رفا لرفع لدم لا ني ان يدع ا: نصار ننل ني 1لزفل ماءالا كاد كين 1
 اىراؤنا نم اشم ىف اكامشلا زعو تالا بصل نم اذاكص ىل اهئاشلا دج” نابحنإبا د اورو سدا عكر و امس
 نمل هلت :نيلملا نه اني ام“ ناو نم انا رشم اذ (اءالا نما ذا ل ان خس لع رثسس) صر ا لوسسر كا
 ظ رك |ر جد ةرمن ع نسحلا ثسرع ل اب ودعا نبي [ل وفل موري سرمل ا لصرسلإ لوما كاك باايجسس نإ ١ لاق لس
 ظ |'لدسب | نك لهب نب هس رب ىكو لعاو نإ قلع ثسرع

 || سل اصر فسرل ل اد اك ١ عمم
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 ع اهب ل تحامص» اذاو ل حجرازلا شرط ل[ كيك اكخ الا عم ددسأا ا اعرزر عر اًهبشم اه رك ليلا إ'ريذ ل 54

 اما للأ ايا لانسر مك رارارم لماما يل الر رتل” لاب ار طز ايلا نم بسم اولا عررطم نأ ا ارز ل كل ١ الا عامان |,
 أرسال دصاو ن* بس اهعإ نبه ثمنا نا ىلا بسب ز ار اهم تكاد لل لن كا ولع ايم الا نضر ا , يلف لمص از 7 لدا

 لسا ماك للا اذاد قباقلا ةدشل م لاك لا "كن ب'رغ بلا | ين ا رولا ومو
 رع ١ ثيبحرام ب امر" كيسي ىلا ل جب الرد ني ل» فيسزم ل مو اوب ل اما |مملاو الوصل مب عل رك [يشم |[ّما نا ننال

 |ءدمه ا لاذ لامن ضال نيم ئنشاوا و كو لا اوم شم د كما عيل را لص لل الا حالا و كذب ل ١ لكرل/ ن امي دع ل
 :ءارركو مامسب يب جام عر هند ني( نبل انها اراد رويل سر شغل ريفر رق لل ماالا سلال مزمل ل / نيس ل اشنلا

 دقيت«( مز نب" تن مخ اف ناد ضأاو ا توصل( دل اوردجلاو علرل ب رمزلامث لطلاب ند عب ترم ل اني ولاد ل
 ١ ىلارلاو نافل !ضنخلام رك طا اهنا! ضرع غال تكرس املا لمن ار تامر سانلا صصأربلم ا كاؤلا لم ا ع ارا اهمرما+ ||
 )ا الا ةمركولا لااا رلا لان فرككا ىلا ل مارب م للأر رع نم الا ني زاب لا رار ست مل ىرلبلا ب ملأ ام ةسملا» طا

 | بذل اووعاو باجل اينو لاا بير اسر انه ذ١ كداب مدام كان ةهررطوباو ب ار الاله ١ شمل فلا لا رت
 |زسبكو نيد كردلا ل وفعلاب ىلاه كم الان هباكراهبلارلف ااه ربا ا ثبعرش اذا مل ارت ال ارو هيف فلق لمح ا كارشسملا نر |

 1 3 37 3 55 ده نفل 0 55 ي هنري اسر لاءازياثوش ابطل بيغ يضرعلو عقار علارلاكااكرو |نضد فنك يذيب لالم الا بر ملازما لعل ل

 بمال اةرم تما لرفل تاكل السيو ل ريعلا نأ نبا فلاب | مالا ام تعم مث اشلا تازئطلا نم الشم واسر يخ
 يرو, نارا رخل اك جدك كسر مل ل ث

 | اريدك * (-رع 7 2 م 72 0 3 ىلا لا عب هدا م

 را وإسم نع عنا د امم تنذ اه ا و كن اصل مك ل وضخ و اهرعل كر ارعد او لرقلا كربلا نوور تشو اورشت كرشل ل
 اراورها سل عكا كرس اهو فالا دج ا ماكر ارسالا ارسسسما نم للا

 لك يحسن ب نسم فاح انا ةر وصح ط يد ابك ل فشلا محعلر ز ارا اذن ا اهبريلو ايشسم ٠ ئاررلا لق ف ك دعا نلار اا
 جن عي .رقلط ىلث ن الحار اهل دبع لغلاف هي لدول طا ن اك غاد لكذو يبا كاد اج اربع نم نك ىل لعل ١
 أ تاج نخا تدد اضن سبعش طفل كاب دال امد لاو نع سبا نع بيك ب مق طلو ضرابجج اميه نث ابك اقل ىلإ ر ضمن اب نع
 ن' ري زوال ذو جانب اع نك | نحر شم اهه كرام ىلا طففل مؤ ل رر اقل طفل هال |شلارنع رجا دشطأغل الا » بن دانا
 رانك كلب عقلا ادن قرررسيل ا ريكو دن مسمل ا اغلا سيل ترم ارم نص عم دا عر املا نا طش اراد ثم سل
 اعلا |'ايحا ت اعراسنا 'يذنكل اراض ىلع ثيرحلا لد قل لوب امرك ع امان يحا عيوا ةررقلاب توصلا عر نم نورا عفاش
 | راما يلع ل ربو ءاخخالا لع ناكف لسا لبا رثكال ف ك ارت كب نغ ملول ل اور فو لعاعسلا وف ١ لكم ا عجريو راد رث
 1 ارو خام لل ا ءاشاو سلس عبرت الأ نع ماوررت ل ئاد كرو تام ابد ملح ا رلظو مارا 9 نكا هن لعن أ ورع ل ث اثم ابا كك

 أ| ريحا رده دع كالا ىررفاضلا تقلع لخ شل اد راو ضفن البلع اهدنا ن ايفسو نجس دعو ليبكن ناس بنص رك نع
 ا تاو لاو نم لقد نه سمنم نررج نع بكن ب ةفساكا قل اسا رطل نمر تسع او رو كم اركي ذا لس ىنبلا تعمم
 أ فلا و تلت خا نم هزهخازاوب ادع ك اذ بل ١ يرسل |رككادص لكن الخال اازكم ضنك ا راس الا رصتم ىريزم ا نم ن اذ ل

 || ظلمتتنيدصو محا رنع نك ىلا نارط نم نعو برقا ضن ١ !ارثو ضل ناو ندم ع ّنكا ىلا قرط ن' اضل ريفر امبارع ل
 نما وتل ميريدع د١ لسونل | عج هبا نمر ايجادبع نبع اهل ا نط نعد رضع ورمكن ب ؟لاونت نيب الا ال ميي برضا مرت |

 رت ان ماو نع سبا نم ب يملك نإ م لع نع اضلارجارطن سلك مد لاد نك ماررعل ار ,كاشمو اتافنأ سلو ميا اريك لقتل زد ظ

 نم اى | سغ سس نار ىل؛لرط نعدجام ني دنع ا ازلد مرقنام لارج نم ةراصعلا ىل. لول مل ودل ردا لص جشم ع ذا
 اداب زييض الارق و ريشس و ورمت مات ل دقن نك الاد رس || نفل ارها ثم اب سمس ني 1 لان نب اضلاال و ل انا لثر ار ارخ
 | ااا يلا لماو نع ةرقدع نكئمنم نير نارط نم دعو فيلو لب اهب لم نعش لع نايذسم ثسدحلا لملك اذان تلغاذاد ن اريعلا
 أ نااهيرسلا نا ارث لتس ال و انت كارظاثلل عشت دساكوا ورق ضنفتلاوم اعنا نارك لا نك طسا و الب لئاو نكس هس ركن ع رن

 ل اطال دارملا ناب كدنرثتلا حير شسس ىف س انه ارسم نبا عبر سسلا الاب فؤلملاربث نال ىلا يشمل ماركا زر ءازب وبطو ربطت ظ
 نضيف و ررسلا ةولصلااو لمحلات اجب ىلا تسل ب حرا لع عينرلا ليك تيوعصلا عئررريلاب دارملا اكن او صن .١ ىئاننآل اكو ظ

 ثاكالال ظناك | لاو رسدقلا عب ىف كارلا راشما كش يسرحلا نإ ط طعن ى ربل عجاج ورك ار ل ارقنلا نم (الا هيرب املا نشل ا
 || رخام طفلا نب وملا حررشسسم ىف محو عاملا ل اوي او درس رع نب اف مرر قام رعم كوكي ىلا لمت اطر فحم ارب نل اكل ظ
 نب هل رفا بر لانا زكو تا راصف ةاردثالثدمرلعل لل از" تاقنللاهر قبل | لإن" ةارم ثالث نبأ اذ ل ئاد نكرسكلا لا رطلا 1
 ال واب لئاو نير عمر ا لماو نم ثيري تقلع تعم ل اذ سيسعل | الركن ع لك  ةراسمام دعس نط نضر رسما تؤ ل كا '

 ظ جربضنادنن دا لو ارلاب كولئانلا ملت ود اجت دب, لاو نموا لئاو ان علل نم سيدنحل ! يفرك نع قطن راردلا نس نخل اذكر دال ب ظ
 ,اثبلالك لو مو نص اننا هيف :يشساشلا دلما ناب صار ثثغالا دودو عسا ناو" بابل امي الصصتم ترم نع ننس ا ثيسرس ئطلرارملا |

 ن | رعماورساعلا ثمل مار | بماشنل رطل نمل تكل ر ةرلفم ارث نيش اهلا ن ل كد ةمفار دامب لئاد ثيسرص ف ثعب نا مسا 1
 حل ىف ع ررئررح لا لازلت ١ اهنمحا نط قسر زد اع ار اتريد سيو و وْ اهأؤل اي و رعش ثسد ام ١ نر |لئررسلارسخث س دام |

 اولا يزل رف امل او يربك كج تيل | تاراصلا ل نيياسملا كلو انت دوبل تماكن ينال ربو لع يس برت اهلافلا
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 لاب صم

 نوع شهاب انملار ضر قريشسمر نار لا او جلا ى طق حلا لانا تلق كان ||
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 لد طن لوك عاام لكما ذل رند لاب نيكو اشعل رفا ةزص بل تادصلا لق نين ياسملا لعل اعن نكن ويري
 ادداببسيف لل كل ةبيترت عقدا ىر ارلا نم يشم طقس نكن لا بنرعارملا عررشسو مركب اك ىرارل ادعت نلف [ مالا شن لو

 أر” ةردع . 000 0 5 5 0

 اخ اد اطغب ماير صد ك' ني لال حئو ال يبد اعالا ل فلو عقلر فو ميلر رسما رم نإ إ) ثد داب شع كركر رمل لا
 || لماذ تاروعدلاو تاردصلا نهل اما لكى عك زنا عير د نييجحسلا لش ىراكل اروي مار اهببشو ارشمارث كر قل كما اذ طعم و اوم

 | بما و ييواصتلا نم لاداء بإب ىف ّشدو بسم ريف لف يشكي ةاورلا ريف عفو دري رسعملا نر و اهئلادررسسل ا لهل ثسيدع ىف
 ظ « اف الا ل نيب اردد قلاسير راد اش بزعل ابن ماما تليصئر ثو محا بارصل اب ماريد او ارب رومعلا كشر رعشلا در نم
 اييلحل م و بلغم | قسم الرس اكل اك ير ىو نيب ايلا لد سجل ىف نم اننا كسرع ىف نيل ملكت او ندلبلا ل نه ١

 ري نع ل 0 9 9 نما : مها 0 80

 راسا كلانبر ميلر رن هر نأ رس ا عملاار !و ارحكراث عكراز أر نبع أارل رخل نبال اصلا ل ر لاثاذ ارمله لاذ ا (مالاد رداتإل ظ

 رععلا يلم ىذلا اف الريل ا اع رمش اكال الا نيل نائل ال نان كل الا نا ظهر افتتيلو بلعشا ند ثشم ىف ىرينلا لازم ةارر
 نكاد ثءدعلا ىف ء اج تدن'ناندعا ني اول يقف نب 1ل اناث اد ازلمالا لقل لنا ضقنت ل امسلا لب نبل اشناالد هلر قب مم اندلع |

 | نم" نه ذلسم ىف قربنا تالحلا طع باج تدنارحمىلا الا منش امن ريلعلال ماو (الا نيم اذن نيهوم ىلا نين ان" و ارم ان ال
 ْ نايلار ارااز ادارملا نام نيم اول قل نرتل اهضل الر /مالا ل انا ذا مك هيلعرّسد ا صر رث نيبو لع عيب راهم ا لع نم | رثا ل قولي رممل ا كاب

 ١ رئارلركل مو صتقل ند ا ىلا نيج عيا اول از فما ىو الا لا زر اصملا نعام د دارنا اك ةراصلا ىلا ريش زنا ل اعترسسا ىلا للأر
 نينا عقل نم نئاداراا ثا دزرملا كل لث نع اررغارل فاول دا ناكر ربخ آلا ل فل اطر ربا كلا ايون ىف قوميسلا لاند اهلا لع نم |

 رمل ت ليك ان ممالل نم ان ارم اذه اهسيلال ن# اننا د ارزز) انعم ناكاز اذ تدق“ "نراهم ا رق حس اذ امم ثم ام ا د ممإلا
 ىثاشل كاملا حلا ير نببا تهراحلا للان" نعل انها الو رين ترركسل ارك | ىف كلر" شارت مرلحم رم تلف[ الا نيا" ىرر ال
 رمح نم (امالا نيه ارح لك مل لرش نال للشك نذل سفن ىلع تلالد نم عض از نب يل امر لش ثسيدحلا لال د اءاد ةدهتلا رشف

 رمل نيعو برجر مدع ل كريفيلادعيلا ذ ان ثيسدح ا نير بيلار اشم ا يذلا نزلا ردا نم دكطم ل لرقلا ازيد دهر
 | مالا كار نم [ل رهن لملم ا نان نع أار وقت نيالا الاد بي ب رهخم مغ مالا لاق ملل سيلعرسما لص ا لوس لان لااا |

 ٍ 1 8 53 كل 2-2 يراك اولا و رت“ ىلا تعرلا 20-6

 اورو نرتسار انخ ؟نرم ةلسص قل اك كم د عسا و رارلاو ل اضل ا « طور رينو كن مده لرفع تلكيلملا نب انساب نلار نم نبي 1 لدغ
 أ اهتملف”ى ان نب "لرقل مالا ناو درت عيرطالاو نإ مال اغا ىلع ةرسام. حاط د يف اللا بصل نمل كلم قالب كاب نبلا |

 ا لكل م قلطم ب اطخلا ب حتوارن الفلا و ني ل زفلر هال ا ثسرع ١ ى كل ارشح ا نبا لاث كر اقل ةرمع كلل د جرا نم اناس ل |
 أ رم لع لمح رج اب هصيصختر ءافخال اور جلا لاو اني نلطملا تدقق يعل فأكل لاورصا تكرم يس ضنملا ثيم صر ارارسال بريا
 أ هضم" ثيرهلا نزلا لقيا, لشاول زف نو بنزل مح ازا ميلعرسدا صر زئاضلا هدر دريت ربي بقوملا كاع ا لب مكاطألا عبر لوقل | نمبر اكل انيرارا ثم كاس | عمك مالا ل ارا م بارما " بترول اصل هرربر كلل رع ًاروكال
 تان ااولرتن لاو (ًاادبربلا اننا لع ماد الرف مسريلعر سا لسلرتاضيل هدر د دار در و لرعلاب باطما ا
 كج ضر اسنالا بالى رانا ادر ُثدح ارث ل قو ربع ل صولا ارارق لافي ظ ثيكانلئر فشلا كاذ تيارا ال ب مل 0 لسلام قيخاناك 0 لرقلاب باطخت ا لك ا قش تابقلا رول زؤف نينتل/ لكى ٌقرعتت ازاو لوقو ثسرول ار شن تاينثل لقيت ةرلصلا إ ملدع ارت اذا لوقو ثيد ار
 ما ملالاامتايرعالا رع تن الخ د نين اننا قمن دنع قرت مالا فل ةارقل اير ن اند لصف نم الانا 30 رجا ظ (ةه ارك ملنتيل زاب بغل د لاطبل نبا ميلا نسر يرتال اجد عا ورك رج ملك امالا كا منظار (الاي دايما لاير | مرعاملا ا مف نا امس قاما | ريغ 4 7 نك ةروص ىف ب له رزنا لطم داعم يف ني مدقن ١ لسعر قر لكرقو تءامالا ظ قاسى ناطمرسد هرب الد ه ريشل ل و اولرثل ان“ نا امزمر َجقلا ف تلف افرحا تادل ا لف ل وصلا ى نافل الارب الثا يث دي ومقر وسيع ١ ارم دمر لاش الضر تارشملا لانس ءزمظلاو منال فلا نم ريان ١ ١ اباوقيال كا 5 يع 5 / 7 " رس . . ظ رسال الا غسحتة لاو لدالاندحب رن يعل اننا ,لاف تلئرصا دغصصلا ىف قال الما كاك )جك جل اناس لاذ 8 اقع نا 2 2. _ عما © 3 لال وقتا لب هدرا وقف ماءالا لاو ١ لاق“ اهم تابت /زيازلك امام اولاق اورق يع نم اياطم لوقنلااهسف عزو جرش اسم لو مامملا علب نم دسم ىلا ماد تح ارم 1ك رن يؤ سول رول وق ل اذ“ م تماس كيل لشن ف يلك ماع بعاد ازمارشل الرس ا رعس تره لاقدد حب ل د 7
 يا ولاا ا ا . 1 هاما كاب و الل تئافن ١ قرف يحل لص يولارب لدا جلا م الم قالا لاق توكسلاو عرابتسالا كرما ةفيطو كار نمت الب لم د كآنت ن١ 7 بوطخارف كدا لاق ذا ميغا ينص لاقل اد (ءالا لش ةكافلا ارقي ل0 000 1 د لطي اطل نبا نم را هقول لانا قؤركاددصا ب لع مد ةارقل اب( نارا مزا ايل تل لك نسرعل اا بصل اايذ اهل لل اذ'ر مب ماس ال | مرعلا تحبار كا بند وخر عيب اد تال ا رق 1 1 - ظ ليلا نيد حل مسك ل ا (مالار جب د ةرصلاو فس دريت اد ةيباس | تيدصر اطار لهم ل ل رن ع ا
 ماو لع ةاقلا بيبو تش الناتباشرف اههث درو ابد مال |ىل بج اوريع تانلسلا ورب رج ورب تان الس مارقيال إال | يَ م 0 . 3 يل -_- 00 1 ا ا د الا ةرت ل امثال هاا الكل يدق قالا او دنع دلما تناك د فن  ةارق ا ك2 عسل ارب لقد : | نم نإ ل نم هما ريد ل دال اء فرم اما مووت اين[ نا هنع سس مسا تال د1 ا 5 سلا رب فق ”قافل اب ص
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 (”رج ره

 لن 0 1 ع طفلا بيرتحيزب كشري ]از نيسحم اعل قل رو برص نإ ةررك ل ١ نسم غر
 تل قيلت لو لس 0 هب هل أو رم لذ ني الار مل بروشغلا و ٌةارث ل [رئارلا لسد |
 1 ارم ريع رو ةامسم او كدر اودادول اور لي عريةر ع و يلو ور لو الار(

ل اكراقنا لغ لاير اىريررلا رح
بل! عيب لإ لس سس وو وول ادرك نبا لان" تارا 

 أ( رس نر“ ام رطل نخ اري اه

 ل ىطترارلارلع تبث ادن ”كسلا لف لرمص نب شارب ولان, |
- 0 6-0 ! مد كابسوعل مالو رزه سلم نورث وهلم

 

رثا نيتنخأس تأسس معن لس اولا ىداكمدب ا برم نس انزل, نقوم
 هبا | كح «نمناشلازار لا" )راصلا كحد ا

 ؟ى ن7 15 : 1 9

 ولم قاكع جو ان اعلا دعا ادرك عن كردالا نا لب بلا بكب عك لا ىلا ابرك ما "ان مريس

 ماكل( كاد! -انلماشل ةيئ لا تكلا و سفن انشا ؟لذنل تل اك ل دال :ةمكسملا نار لالا ىلا لن" نوطسماو نر

ب( مان. اميل ببسذ اهكرسضل لا وارث نال تلال ثلا ثمل نو لانو ى
 رمال ةونلا ني لباني رمان ني !”ننركنا س

تدب. دسم اهب اضلاالو لوب ةظراونم ةاخلا نم (ملا عرار فرهل نه ثول ريل نهر نو لف لو لالا ثسرحلا نال لجسم |
 م“ 

 نسال تعال" كثرها مالا مهام ارو ان نا مسير ا لضوبلا تر زيها رم رو مدعل ثان تن كسل ام أ

رت هدرير يله ليلر ل تاز افلا مرام اقل تن ميال
د راك رفعنا كلم نعل اضلاالد ل اىرثاو مليم رشنا لصر

 اسي

قلل ث ب ل اكريشلا مررعلا لل روب لوم اك ايرط نما ا منا لعو
 سي 0-0-0 لاءالا فلمن ة 

 نم لف برب نول الا فاش امال عروب عرش لسا لمس ل لارا اسال تسر لص شل م رن
 دتنلث مارشي لا ل نيالا ني لل ليوالو تمت غلا ةرثماندعل تراس ل لقو تاب نمت اسس لك نت مالا

 ا ْن ا." ا ّغ كك ها و# لآ 3 5 م . ٠ 7# قت عل

 عع دكا نس ام لع ايلاد لفرز امري سنع ١كسرع
 ظ 0 د اس

 لا ل قع هنا ها لا ند تعمد دو لءاد نه ثدي ل ئاو نب اولا تعمل إ سئل | ( ارك تعمم

 نمو اكرسبيلا ورب لع قيل نر غو د روف امب صفشو نه لان نب اهلا ملل ب رضغم ا ا
 | هد تاددود هراص نكد ع

 ناد نم تحت ان جي رن ني ميزي ندا دل | انيشدع امص نير نب كاع رسم م اانكر ل ىطْئرارلارثع بو رص ا رص ارب ىقحأ|

 بوت راما" نيم عمت موعدا لوسر عم تيلص لل نرج نب لمدد نعود ان نقلغ نم سهل | لور نم لبس
 مم بلاط اد نا لاذ لل دان قلل لاق شاكرا ككل سلا ىفرا ناكر ثدول ا ترصارب فحأو ني لا نينا لو

 قرون لت يلم ادلادمنسم وم يبلو بسير رهارم ثمرها عمل اناس ارت
 ا و ١" اسس بيسبم نب سر ريا وح ليل ادع انا لروت نا ريولا و امرنا ع لكأس

 نورت ال ار ما ار ىكنرارلا و ىل بطلا روار ا هلي ةنسضي "ويضيسأ

 دانا لاقذ ترص ارب ضف كاهن م رقلا باتل يرخاو كرردتسملا كو ودخول رطل د عل ولام ا حشر حسو |

 | لرواوّوط اسلا نع اريلاب عوفر موم ابر وكلا ثيمرول ا نوح اراك قر نارا! بصل نم افطر الريكا ثيرهم ل اناا ايد
 رة ضف م ااسع.م رعشإا . 6 ٠ 5 هكر ااه .عارل عم 07

 ال هصاع نك اكيد نرسل ا ربع نب م ابابا اكرافلا بابا نارحخر ير نرخ ينركا نتسملا ىف قلو لاذ د انا
 |د/امئاو سلا وفرك لاى رنشلا ىو سمع نيا ومو نكسل اوفا ين / ايس المن ايذ وس فلول ان ىعر جل ليوم نير

ىلا نب خلو امرهم ارئار ترصامب ضي ارو هيكل درت ث و ارو سين نير نكس اوي
 للدار اا نع ىلا 

 لانى زارلا عرزولا لاك ارو طخ تعش و حوش كرم نم سا بايلا| هي ل وس / ىررشلا نانعس ثسرع ل اثر

 ارك ا باور ىف نمر يف قلع نع واراد اكررثلا نع ثكن لاب رك كلك علا د ارجل رقي او نيف نم ىف م الدش ارث ار
 ننس م رشم ىف لا درك معا رولا ةياورك نحس نص ىل يطل ريلول را م اوررثزو سففل باو نم انهيار عمدت ولع نمد

 رص لررارل اه دس ن وو ور ابر ينو لسبب نب دهس نيدو اكررتلا ك ابيفسص كالي مكد ن1 لاقل رسم نم الكم ىئ ئطنر ار !لاوتم ||
 زالخم وردت نابارب ةبعشس ثمر ع ىف ىيفنتلا بح اص نطو ير تلا نم 14و ىلريسكلا ثددح ا ل ندد ما باربصل اوس نا

 ص ها ىيرطملا لعاو نمط ا اج تحصين :زبسم نع عشا نول ايطل اال لا نع ( يشم زخسس ل قل يزخا اه
 ف تميم لافت ايفس تبادر نئاوت ةيادرلا هزم ل انرتوصابع اعذار نيم لاق نيا معلا الو ل اتاي مهام ثسلا لس نبل

 لرقلانن ايمس يس تلا اذا نيم كو كاطقنا ع لافد طمح) نايفسل رقي تحسن ن اكو ع“ ئاررلا» يد انس هزه ||
 انك اللا كا لاك يا اهب صدا حاكدد رهف ادا تنسج نإ لع ورضو ىراؤلا طز اول ١ عمار و لازحن ايهس لرث

 رمت ف هج الحا ل اثنا عقر رقي رتل نايفسر ضف لفل نعش متم نايئس القنا برع | روما لري ثريا
 | ىثح ايست يار ايرصد مل ىرواالر ىرتلا ل رف تءررولاد اكدابلا بوصر سلس نات في رتل او سنعل ربيت رف وكن
 روتسم لا اثر لاع ثرعل الار كا ثل انا ىرخا ينل لطرق و دزوإاداكرافبلا ندي االا ميلا سئل ا ابا سم سررت رك
 رومالعت اهيل اه لت ا ع ارلاد [لسس الادمي :لارعلا زم ءاذتا ف ن التت لل يدع لرب ىف فلتر عاد نك شلاشع كور كنا |

 و فشلا اع من رعن اكو كرولا اد قطترادلا و لعاو نب فلل نير يامر نم زجل لتر لأ و نعرحجب تاور نم
 | نسب لاسر قا قوضلا لا ثسرولاو لست لا لاك نرتلا لمكئزل او باري طسول اك لئاو نب فدع تعش هايم اعلق
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 |ركقا امنت

 تاما: قنا نا قيلحما | نف هش

 | دكم تيما رف ىلا ارو
 | لضمعا (ل اتريد لص ىلايطل ار عار

 - ديس

1100012001“ 
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 منال ل ان” تءاممالا تائنمأ ا نم سيب ياض كبا أ

 م00

 لاب : ارمر ل را نكسلا را سب ل "رق ب اهملا ب ل ل نس الرش دل اهع نبال نالت ن لشلا نبا لاك رئاارإر ها 74

 لاني ماس ىفاكر خرا[ كرا عام ثمرولا لل نا لل ار يمل لج نب ييسر ىوررك نب لمار دلل ادري نبل ار
 نب لنك ايهم ىخةلاددادرلا ثيرغار ى'ارعشلا تسل ربا ترم رهنرل ر لنا اقدام سسا نع درو عيب لب لغم كرب/ تل

 ايم نل دم ني "بلان نيل الا را ذا مييامرسا سر ١ لوس نان ل انوار لالالا ادرك كي لمار ندع سلس يرق نمر |
 م ميسا نوي للا د نإ تي الئر* سمطعلا ىل ارق ن ثمان حراس تعش ماورر نا” ك سدص لاثر ترص اهبرمر كيتا اثذا ر رمش
 نب لابكا/ ىل (ه' عيا ي*ىل تعش ريالا و قش كارعرم نط ثا اه ثيمرم لزق مدس لا“ رصابب شر فلا
 امن .ةررإ اأو لاوس ب رف" ل ناو علار نع سبام يئر كرم اذن او قدم ررف نبل فاطر قر ارز نكس اما كو سم نير و اما
 / نياكسم» هرلقلا ل تملذ' ما ى.ءزلا (أاكى لا ترس كسسرم ن' متنا نايفس كعرع لاو ثمر || زب ثم عر لاما ثل أس د نو
 ظ ماش لا سلو ركل ني ثلا نثنلا قرف يق مو نفكر" ل امرلم قر للاب اكر اك ارهل / اهم كلو ثم اك, ل ئط'رارلا لم شما

 ايي لا لاخلا د م نا تددن”لرقبا نيلعشل ا نم كلل ل كربلا العل ارلك ارب نع باارذ'د ارب ل مل كرلغس اوراس راكمالا رشا
 حلاو بامر نيل سبا يبا آنا إل بارصل سيئا سينا ىلإب سيبو سنع نر كارل ف فرح اراك كرا
 | لركن كس ربا سا” نري لاث كم ثاقنلا باتا نابم كبا مزيت اءامبر نكسلا ولا د ىرخ تبلل نك كان عل الد
 رفا ل تلباتنر اك تار |؛ بسن ل رمد )مه راكد | لسكن تراس كر در بلا لكنى درر سنعلا رلارق لاعب كر ل در

 رمقن# لسكن ب حاسما اه هس رش يدب انبدم نه اشن | باب ل دواررلا خرا | قاما نصل ققينل برثا سمنعلا ىلإ ىررل اهب ان
 قيال عرخاد و ا ىررتلا نفرل كمركز كل 0' سنعلا ىلارقل رار كلا لسمو فعيملا ل ارو كسرحلا رطل ا! سنعلا ل
 - ن”ناضس انش الان ر اولا عيلر نتكرتكلا م مس كرس ا انثرص ىف انما د راد الإ | نيس ادبع اميدص كين املا باب ىف يسم
 ألكو ني ترحمسر ىل هو نض كيده لئاو نب لخلل تدهس لاء دعا يل اربت نم لسبكن ب يسمي ةزهش انروعبت ندم ندع هدم حسا | أ جررساررثعل لاو نمر دعينا لما و نه تاغ نع مست كا تدار اورلا ضع ل نقف نفل هيد سما وق او مفي /كروثلا نايس نشل اهنا عيكو ورث يره لءمنغلا ىل | درفت نبل دوش نا تين كسدحل سين نب وبر سهلا يفر نع بكن لس

 رق حرحمس ىل اه” سبك ل تلم فريش ا لاو :نرعش اندع هرئسمل ىلايهلادّواررلا رشاد ثيرح ام ريل دا لسرسلا لوا لسضلا
 برفان ميميادرشد اصر ) لوسر عم لص نا لاو نم تمم ءئد لئاد نا ثدي ئاد نقلل تعمل يدعلا با
 | .رططرا اصوسا لص لا 5 لئار نم معمر ذو لا ازث لا | و نه لئاو نب يقل نربت نم لم نإ فس دوسان ند زم نيد ان 3 | ندمت لسا قر و دراسي نعد بيسك نم كاكا ديو قي اهر ضر رتعارب فض نياق, نيب اضل الرمل
 || ن اهفس لاوطلا ثس د اعال طيفحا ناكابلإ اهكب تلق الكل را قاكزرتلا لازم مالت تا يام 3 ا الولار يل ١ ىرررتلا ن ايفس دار! سيل نينشنب ىيلاقر ( قفل لام لىا) نايف لوقب تذغا كاي ا ظ ل ىلا لح ابدا نم ناطقا ديحس نم يكل زو قم ظنا ناين لفل ين نيكو ةدرعملا ل قسما لاق لاق رمآلا ىلع ايدعإ أ متع رث ىف لسارلع حيك ل رقلا | درب نبش نم طفح قرروا نا نث ُسْن كم دع ل رلا تيد اهجرتالا نااار يي فلادعا جارت عفبشل ال .رطمعطص ثمر ن١ تي اخ شف اد عئرلا ل وس رىروتلا نيب ث السضالا ماد ٠ امله | تسلا تعاد ثيسدلا سو
 لس رخال اند رابحألاب هيف حرص هل نا عمر تدزارما سر[ نعل بح عقل ا 0 2111110 راب يزولا لات ظافملا [كرتاف يزل لو تاما نعالد«اهضلا نعال سين نام تا الد اور 0 تاو ر يترتل وسد اكدتعر تلقانل يقسم لالا ثيمداسالل ظفنا ناك جتانلإ ل دام وعامل تمد ( يح 9 تيل! ىح ام نارزس اير نلف نم نال" ل اعرلاب كا بعت انا اكر ررعس نبييلانر ص يلد 9 0 :

 | / م 8 «رع ازا نع بكر + (لازا نم لرشل ةرضالو 2 : : 00 7 1

 أل [ص ني لعلا نضر نبا نم ةيدوسم لا رطل سرح ل ا اص نإ تناك ىروشلارل ان نيدلك ند ؤاودب ا هادد ل اقل نانا ١ ل دي | «ر الر ترجف ةزاش ةياور ادرس تاق طلاهر سمح نلاقي د تاق سابا يو لاا 2بلس يال نود لي ..ورشلاأ نع دوغ وك فاعلا لاو ت |زيملا ف ىررلا لاذو مار دارل نود برغل لال ا ا لعل وع بايذل ليكن دلس رف ب صناديد كالو م : ظ 1 اه ع ا ىررلل امارراي و“ نشك ا تآ| رض 2 را ل تا
 أرز وع طهوسو اصح نب علا ترن لاق ثيم لاب اص كي ناك ع طفاش كرت تلق ما دامت نيد تا اال بات لورا ارم اس تو لذؤ دفان الاب ناو يسم ىلا نك ادا اعد و رشا باتل درب رخام اقل اد حسا
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 1 دينيه نا
 ب بهز لغم ارردرجلا رف نع ثم لئلا هر هك ناظر د ءادرل | ناصر قولا يح :

 حا 0 ل |

بارسل عجضأر مب اك شد (* عل ان ل لي هايتشمال د مبلا ل نسم ذاث عا لس
 ظ ل نأ ١ 1لانإ نال اه انإا ةاحلا ب 

 || عا الكثر 0000 هي مولان ليك نب نسيم ليكم اسمعو اص نب لاله / اورو اذن ر ذم نم فكر ا |

 ظ 5 فايع بم نااإلاو كع ريغ | ١ 0 لاا

 ظ 1 ميد“ اه ررددإي نب اذ لد نه ينل نيوتن لبكي بوس عما ظ

 ادي . لدور كلل الب تل فما وردت او سنن يركن الا نب له او قطر ارل كر عير رك

 ا يمان ن مان نبا عدد لع لوبن يف ادن لرب دعو سي رن لاقل مز نإ لع بام ثم نيعض ع وكم

 ظ هرج + امل ني هنا نيل اضل هلو لانا ملت! لص ىلا عم نيل لان“ سما نع لمار نير امنا نب |

 | -وابرا اددر# منه لم لكن ب راسم نعش وردم ل شلال ان“ مارس اسب د اظطما صولاارب نم قلت راولا هرتا |

 سلا 00 عيل اود للتنس يف احن او ح) نايفس ثسردم لوف اره تعمل لوس ابي سطر ل اون لئاد نإ ظ

 قرن «ردلالاو ع ررالا لاب "ذل د وصابر و انعاو وصار ضم ل از قاع يلو هولا ولا ١ ارز نكسب ارم او ظ

 أ لبطت كايفحم اديدال 52 هر انصاف رتبت برطشا للابد لاند كا اههس او روك ماس نم اص نا افلا ىررر ظ

 لاند يس انف لكتب تاس *ن ايفس عل دقو رتبعنيف ميد لاق قطفرالا لاق نت لال دداشسم ل بطش م ظ 1
 || نرسم دل! لاتد سينها لرت تسجتملا عم د كرولا لاو شافع نه لاقنيف نايطسو تعش ناقل نإ ا

 منج ادند تمدن' منال ول او سمن نيرقت نكي قد نودلرقلا اب رصل ملل كرو اد ىروتل ا لوف“ هر ول او كراؤلا بصر سن ظ
 اغلخ اد املا نا لاق نكرر اك دينك نا تانش اف كاع نإ !

 ان ك اقل نبا فقتل مل تان حسيسجا نم لما د نا ,نرغاط نعت وقل سعاد نحت لور ول ذر ب ىلاضلا | ظ

 | مكتو لتلك هني لن او ني قلل نيت نع بكن ب راسك تعش ان زم نورك ندع 0 ل مسا هاد

 لاو حسم دوما نب هرم اعل ايطلاوز راودإا هادرا ذكر ثيسدحل از ميريل يد ١ لص ىنبل لصلا انتل و نمرك

 را عشب ايو كتىلاارث نب | بارطضال )و وجو يسن زر باد نضر تعم , لامك لنزو نأل ئزو نب قلع تعم ينعلاب ارت ت عمك

 كلكزلل تش تالخل نبنما تلات ابوس اور ترتر ضنخ ار عير | ليث كل اهفسو رم تتسمعس نب عَ اررلا سر اعمل

 || يسئ رثوك اعبر الحلا نينار رتعباتما لاو رلري مسرح انفحرالربب نا لاظناف تما ا متيماور كد اهلا مز

 ١ ناد لسا نمرحلاو كايفس نمط فحار تعش ) ليلع ىف و تارا بن نم كر ول | رمت ن ن' اللصو للم ارر
 ادران شرا اورو ئارارجبلا نم كيم فاك امرئ اير ربت نت ابح نكد رد, اطع نع ار الا عناد
 ) رخر تدشن فكل اهطلاريملولاولا م اورر ذو كرا نسف قمم لاذ تلفن اذ قيلعتلا نمش شم ىف: قرييلا ل اي مكانس
 بوقول نر سماعلا ولا انمثل ار شرعت ث سرح ىف سكاعلا ل ربا فلا قطاف السم دبل ارا (قررتلا تاور

 زعل كا نع ثيرك معلا ارت تحمل[ لسكن - لس نع بس اننادسار لاول انه اكرعتبلا قرم انب م راربا

 أ اور وز تلقدصا ترس [هباعث ار ن1 لات نبل انما ل ميك وغم اري لاقل ان مريع ريشا ملص يل | شلون ل نا
 أري ىلايطلاو رار لاك تحس باوص ١ نا دعاور لا غو تددرم كب م يارب ثعد ديل لا دبا اهب رزذل همس لع ةذاش ظ

 52010 تابع اسم فطن | ورع املا اربع ولان متسع نك مهلك م ارد قد زر نر د رز نيد زيوزحتك ب |

 ظ يرم عش نع طوحلا نا الكل لصاأ مريد بييزؤسلا ىف الكت باي لو ني نام رثارم لمكاوئىرصملا نزرع كب مارب
 عربا لل اشل امرشا ١ انرمو وتجول تب اهئ سيسسس ا نم هلع عب ايسال ارج هديل ع اطقنالا) تاغاما د حئرلا ثمرع ال مفك
 لأر نب رول دع اى سلا | مياس سيث ع لرابما كر لا عازر ارصن كيد نجلا غركرلا نم عخرل اثم ريل

 نب سبام انا ن كد نبا لضفلا | مندل |انئادص كب ديلا ف رسبت اكد اضل صرخاو ثسدح اركز ىلا اهيدص
 | ايدو سيسما ندع امس ل لدي ىلا دع رق ثسرول اركذ ف لا ائدع رسبت نب لما د نقلل تدعم لانى يثعلا
 اسطر نب لاو رسما نعم فود دع لف نم او اكسيل ل نبا خضاو ثيسدص نب # لإ اسر

 لزقن شمر ا رح هاباك | برص لاو نب :لل نع برت نب كاع قلرط نل ضاصقلاا ثرع نمد“ ل ماسر |
 نكلئار نب قلع م اى نمو ردك ا باتك اك ليزا لاق اءاشسو هربت كل ئاو رس نك يلع عارم لع لري ثرع هابانا

 | اانااارتل "هع ا مسسسا نم عمجل ملت نب لأ اد نيرابجلا دغر لاو نيدابملادبع نيركار جو مسيسما نم عر ظ
 7 نال اد كاب ار رع لؤفلار محم دورح ا بان ل كرز بلال ات اره( اهيكيسبا تءرمدجلر لو شا نه اك داقبلا ظ

 . أدراررإا لات" بزل بس زم ل أرق بالا اهب درسا مسييس | ترمرحل رك دنا لال كرد ال و مسا نم عسل ||

 اكرشكلا ربنا و اراب اربع لاباس ١ ف اعمل! لاقت لتراب الغ هس اوبر هرلا تاما نبا نم

 | حشو مب الاعسم ار كارت نب لئاو كال ميو دف هبا ع ذأ ع زولاو تقطر دجد يسب غو ها نع كور

3 

 1 كلا وع

 سل
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 ديلا 7 ل ةءاب* 0 35 0 م : -ٍ يح م 3

 ! راد لد تنل زيلع الرايه ادبع رم رحب بلع اد مبا تومدعل دلو ىلا ا ىلع لد تارارعلا و زين عار عبوس |

 ال ااا تنكل ان نار ايك اربع ن ور اجت نر نط نم ىور الظن ضي اميسا ترها(

> 1 0 

 اب صم سم هداك يدي عروق لاب وول دبل سير ابحر بع اال لما نب قلق وس ولصق

 اف لئاد نب قل ئئرف ف ثرارلا رب ير ىلا مرا تر طال بيعت عرق بسن نطور لتس اع
طم تراد اربع نارط نال طلا صرع ارث اطقاح ا بسر صل عر هن امن نطو ررس وم ل

 م اك 

 واذا لل | لإ منا ترغرعلرلو ئاروصنت نر حسا وا و ثم دكا حقل ن ايار ارغص ن اكنرككو ميس ةاس قرد ||

 م9

 نأ دنغلع كي للاو كرو ىلإ ٌرلس لق

اكاد نيديلا خلد باب ىو رادو عرفا ثمرحل السم رثما لصرئس) ومر عم تيلص لانس باد ل
 ب ؟ناكذ 

 الشع تنك ثان" نا لاق نم لرش إو ليغ نااكد كت ميسا 6 ايح دبل د نا لعل مرن اذ دوجبسا كر يلا عر عضو

لك او نب دق اوعص برت عل طن الا ل يرث دتلع نيل ار اؤمن لفل في قع نإ له...
 ران ل تمرح ١ 

نتا تار تس" لاو نب فلل يستا نأ يوررومو ر ابجلاربع لفل اما للا اا
 بلا ررخم | لول عب 7 امن اربع ن 

كاك 0 رورسلا بل سلو و , مفر قيطرل 2 كلر لا | لره عمر
 7 ريس التم بيوس ل ركنا ننشد 

 | ١ اشير لاثدثا نم بجعل اردعارسيسبسا كل عمم مدنا الإ ودمع وكلا ىرطح ا محلا ناوكسسو يملا لج نب لاو نب غال

الر ب دنس رادو اهاررل اذ م لئار نغ ولع نار ط نمر وانيبع ةردصلا هدغص ىف ماما ئررلن هال درراد لاث
 كا رجس 

 اذ ل ماكل تطسرث'و بآلار عجرملا ميلاد لاك | :ميقك معارزساو باارصلارم اء ىلا لاسرال ابل ون ف جد نا لا

 | سبب ل ادا تر صامب فخ غفل نم تاي ارنا ىف دام اءاو يركد تن" تقدس رم و ووعسم بار ىلع نعد || || انالاد همي تاقييرلا نقيا تائنيقمت ةراط ارم ةربؤم كيد نع اط دقو ىا نيب و افخالا ل نيل سبح ا ل اسر ىل من |
 م اين طفناىا نايف قتسيجار ئطنرادلاو كنز تلاكم ماب ثالتخالا عم توص مهرس ا حرص اهم عر وا ترصا سم
 | بلا كم !د طر لع اعبي” كات اد ثيدعك رج نازي نأ قيلختلا نم زم نى رمتسلا لاق نوجا عاش اكضإل بارصر

 ١ ن ابدا لاسر ن* 3سم ىاطملا د رقد رص | "ب. اك ب | طضالاب نبق ارذع فيعنص دكن علا ظ
 ْ ا ابسو لاد"”ثيحنبقك

 ظ ! || دداووباوا ور ترصاسب علرو نه لاقل اضلازلو [ر ثارلا ميرلع م صر | لوكس كاك افرق نتا نم ىور

 نكلار نكث”ئرر ا باطضالا صور رسم خوبلملا ىف لك ب طصم ثسرعارع رو لظافك ا كرم ادري“, تورش

 لش ا توصابب فتح | رحمها قرط نمد باكر" ل شو | مئرس - عئرو كن ل انمي د لص شمل ناك ايهس سرت

 | منةياودف ءابرقو كرش زاك احم مضل ةدعاو ةزمالا القل مل مريلطرشسا ل سصنلا نااار ماقتل نالت اين ان تر
 مص تءإرم ثالث نيل اف' با تسكت ان نم يرث واصلا لل حو مليسيلع يد | قلص يذلا تسل لا ثع ىلا
ى ارطلا ىورو ت ارا ىراقنا لعل 59 تان اهرر رئاوزلا عيب ىتدملا ةءرلعلا ل 9

 ظ ميلك لاى صن ري لأي الرشم ا

 رهط سلا ىلسرشلا (لوسر عم نار سبت نإ ناو ند ئاوزلا عج ىف ملا لاقورصا ع 1لرطغا بر ل انت نيلاضلاال د لاب
اءارر تلف“ نى وغا بر لاف تلاشلا ل د ماب رضغم اع لا نيب

 ف اريطل !ٍ ارد كي لرغا بر لوف راك ص 'نب 

 ”الكوم االسم اشرح لرا ملاكرع نبا ىل اذار ع امج دو بسركالا هيلع قئاو قطر ارلا فن ءىدراطعل راسم اربع نيرحافو |
 تلركرر قلن اكو اوبك ترحل نم هاوريخا اك كلو ثررك ار و باول اي لعام او لعل هزيل 200 رسبت ضرر سس ! تاّسا لك صرح ةريشس ان قراكلا مالا العلو راطض | لل رن' لئاو ثعرع تانيرلمس الاه رمت
 تن تاو المخ الاو زب ىلع تولطا امل نيكل د ىف ةرل اضع ل ضعت اوعي لا تسر ص نب رمح از تائه و ناايزرلا باسو
 قرصلا نما ىلا ريحاو باتسكلااربر ثغ لت ال ةدمان'» ب نلاثر كر لستم لعجان ادع بضم ناب تدم زو ذو
 ناسنلاعجارو تا عج“ هد انس ا اياو باطل 'ذله نعول تح الانا ضفخلا ثسرع نا كب كلك اير ثد بارصلاو
 | كلن يبس ركزت تقدم قف ثمره ادب ف تافالمضالا نم تيرهل | بسم كرام ازب عم تعاد كلذ لع ةداي رز بن كلان
 || معمل كيب ينعلا عرقلا مدع عم تررصلا عر ناار انطلا نسمح ا يلع عج ارور ارذلا مثسعلار ىل سناك باطما
 ًارقلدلاكرنا موي ملا (لص ىذلا نكن دعب )ل ىرر مذا برسسلا قردصصلا يلف ةرمبتمعملا رستم اغا تدل اهب ال ك الجر وا لبر
 || ممل يم عج باكا تسخناذ فقر لا مياولسدن ا قرعشنالا كل لا نع قارس طلاع د انايعا الا مجرب فلا ىف |

 ذاورد اهلا ربت كل ىيرال تتش نب ١ عن مار ثا و1 الا نم برق انا مره ىلا :قيسللارت شح تقنتلا ىلا كد املا نبا لاذ
 نمو رشف ترامس رمش ائملا ىف د ارشح ارا ىف لاذ ام ايح | تحاول ا رمل نيب الاوا تلا رار شل مي ليصلك

 عجل ثيم ثالل جرد ىلازئا مالا ن ام المع ا نح زقت ىاشملا عمالمل ل اقند زرت كركي هن ن لسحر ول جر علم رن |
 دق عفر نمت نب لئاو د اور يف ::ايسلا شكى نمت باى تاقبطلا نم عم ايكو مم ارم نوي ال كالجررا لعر
 | انيق لغام رحمت نه ل اثل اثاث تاياررلا ضحلف / ار هرب امر كلك ين اننا مثيلا لص شمل
 ! أ ممم ارث ناكنم اع يل اه اهب ردع عر ىلع اريد تركنا اك رتاملقل مل ملرياعرد ا فصل ل /وياطتلا

 , ري هس

 | أ ور تءاثاا ان ل والا فصلا نمر رلب نم عيب نكره لال اذ شاة ىل تسرع ند زاروا هارد امم ديول كيل |
 ءائشملاب بالافا نرطيم جاك نيمرم مل اع ['ايحا ناكرسسمج انا اسد ىرتلا بوص اكرتوص اسيد دا تايادرلا رشركا ىلاكدترص ابي عر باوصاو دم ب لزان اك قا درلا شب نيج نيمارن تلق" يب برأ لان. لعاو نكد ابخالا لبا |

 سس
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 ستحصل سه *“؟#!ت#©“؟“©؟تف 2222922222202 يع مص <“

 - هاطديمتوي هيسصععلا م 7س سام ل هعايوسلا نسوي هل ويس اليا هما سس م
 وو ووسع ] كوم 1101م

 ا و سهام + !كباطنأمل لاق يلعتام انئإرسسم كاك كك غلب قريبا ناش ارنم
 ل اراك زا سيل سس
 امخد نإ انس! (م لارج اش اج نمد رئيسا دب: مهعم مراثسجا ةرلص ف كاؤلا

 5 .املا/ ثا ملال الا ثن
 ةَّلا ه نيك ثلا ا :

ارا ملب شل سبل مو كثيلث'ع ١ كرب نضزلو لعأ نأ ظ
مسإلا بانك ل ااددلارشسلوا ارز الا مهرسع ام لول 

 انرم ئكاد ءا

 أر ل يبس نال نا مبسم عل" لم نب لسمك ي يابا لا طم نب نسل ار انت اذه نب لن ب نسم
 0 سد تما راك قراشا رن عرف نيك ليسوا ريد ) لصيد لوسر ثأر لفل رطل لدن يما و تعم لا[
 لكى هي تلن' هاا ةلجلإل| و اررإ حرص رسم نإ ؟لاقث كبي اشلا ار مم( طعنا ف اثار بسأل ارب نمر شايل

5 
 : هر 0 0 اا 9 ىو رول

 ٠ ارق د بهم يب ويم ل ب افضل بانو تاوسلا باث كاسح نبا هرزو شا ةعابج_ثفعشر الاوز
 1 8 0 ٠

 . ى 1 ميه

 ل ىب هت دم ملال مسقناووهيذ ضال لس نب كلاب ريال ل كمر ئيشسيلار نا امال نك
 ع و لاو اد اهدا باشكال هركر نم ديس نا ليش ني انك يدار | ايد للامر شيب ياو فدضلا بانك رز تاثثاا باتل رز ذاةابح نإ تفلدو 7 درا

 نأ تاع هيا رب تلاد بج حل دد ىبلق ل اء بعمر انما ل ثا تقلا ثاونصلا قل لغو لاب كا نامل ل
 تاير ىلا ير ا اا اب كا نات كبا
 | لدا! كالا قددط انك ع هيج دنس هتلر مين ثيدم لفل نديلا رسل ضال لض نيكل عضو اسر
ريس ىف( اهلا رمل ىلغ لوب وعام ذل اثم (ليبسس/ن ب اسس ع ىك يزل و رش خش

 ز) يلدا ل اد نك لرأ#بسطلا 

 هرم اد ثثادىل انالخ نع أثاث رتمتاولا كسار ؟كببلس بم اوملا حرس ىل اكن اول | ل اذ" ت ساره ثن اله نبع بر
 مكس“ ادن ءدلاهاوراكذلا ةبر جاى لاث سرع اءار برم" نرد #ق نب ل ثار كرو راو ىل امتع و سس نر شعب أ 1 1 0 ١

 سالم لعمل“ يلم ُ

لعلم 37 اقف لارطلار ه رسم ى ررعار نءاواور ىررإ ظ
 دان ناكل ىفاكرعجشم !لان" فيج رمو ىلملا اسما نس 

1 
 فعلا« 5 ه . 8

 كا و اوراكل ةريرم ىلا مث نر سا ربع ىلإ ا ثسرعاراو نيل ور انس فش
 0 اد فص داحس او صام

 "كراس ربأ بابلا ل ءاجامد م تجنرال د ااملا ناار سل لص جنس نع نط انف سملا كت لرسم

 ْ ا" بساع لثور شلع د باارصلاب لع ل اهتم د انوا

 هزشراوظالالثالق باتكنملوال أ لّجملال كو من

  لاشلا هلجملا هواتيبس ةراذنل ازيزعل !هتمراخالا كاتيك
 اهتللهللانقفو ماقال دلخ اكءارقل !بابكل وا كلاَعت هلاءاقنا

 531 0 النأأط نة 5ع



 راثالا باى عراه ضال لشالسق
 الرمل بدم ليو ثيل جتك نيد ليسا انالوم يشك ايطفلا بحاصص

 طور راسم اارب
 غجاسحرل |نيحلا هللا ةمشأل

 اديس لغمالسل او واصل او , نحل ! نيدو اى لدرلاب هلوسر لسرأ ىلا هلل دمحلا|

 ى- هلكادبب ل | ىلع كوريرط او هنايذب اوهكشح ١ نء ْنل | هبحصر هل لو لابحم

 راد كا بانك 'نلغ راهزايإ نش الث" ةىلاطمب تظدم ىفاف ١ العلو

لرقحلا نعم احل مات اكا نش اد زكرم هنت ىنلا ؛هثدا همحر لمس هامالل راش
 

 ظناحلا ةم اهذلا ةمالعل | ةملسلا بحاص ؛غورفلاو لوص“ك[ حاضممللار ؛لوفنملاو

 تلآملاردص نثر «ءاقب هند !لاط ايرون اهزجه انشلا نسح ىلبه نيبسلا ّيقملا

 رببك عطقل لحفص ن ”رشع را سمخ ىلع ىرتحت ةضيئنسم هم نقم حرشلا|نه

 لاحق فراق اهنح قغتاس اي ىذل | ثحابملاد اك >امملا كلذ ابي ثحبل اي لدانشن

 - مارملاب الخماهاي | هلام |نركير

 :لهوم] ةززحس قفل دكا ين اكان أ قف ئراقلا هلواتني بانك لكنا

 ىنللا كل ذ ىف هتناكم عضل ةيصخشادسإ ١

 هنم مدعترمو ةيهلهلا هّدناكم نع هتارتادفنصملاىرصاعماكار _ م

 ةصاخ كلد بحبو ) «ليمالت لح |طيصر ه5 لييقس م ار ١ ةسفند تركن ]# مم

 (ادهعلا يلف باّتكلا كل د ناك ذ ١ امن
 "امو هيئعملا نذل | ىف لمململ ا كلذ ةئاكم هن ىعم كم لد اك هس ااتلاةروصلا ىلد ع

 ةيبلعل ات اءاذككار بض اوملانم همّزلب

 «ربذل للّئمر | هباتك تاي زنعم ىف نبرتحم' ىتصملا له -ه

 التخال ١ نطارم ىف ىفالخلا هبولسر هامد #:

و هبانك طيضن م اذ نمو | هشذ تنصبلل نوكت نتر
 ةريشادك تداولا ص

 هتيقدلاقررفلا ىلع عالط“ي اراهتنرعم نم ئراقد نيالا 2610

 ةسزكم تبعونأس !كذو تاحالطصا ارربعتل |بيل اس١ فالتخاب ث لاحت ىلا

 ؛ ء ارقدل اعفل رةميد حرشلاد اذاه ةبئملا ىدابملا» له م المحل |لضافلا

 محطنع اك | مامالل كيب نحل ىف باكر ان ىا باتكن ١ ةمنقملا 3 حراشلا لاق

 ذعر لييحيم م امان | نيشسرلا + نيملت هعمجبي * اذ ندو هللا هبحر ةفشس حملا

 لدت قل اد اومل !نمريشك" ١ ةم نكمل ١ ١ ف لض ائلاحراشل ا هروارش . هيد |

 امهدرفتو هللا امهمحر ليحمو ةئيدح لب ١ نيم ام 6 ةديحاو داحتم ا ذغ

 ربسومل ار ثم لمار هقفلاى

 : ١ نغلا ىف هتناكم و سانلا نيش رمطع ]اما 1 ةلزنم

 ةدسل !بحاص هللا دمحر ةقيشح اد !ماماك | به ْنملا بحاص ناملسملا نم

 رابك اعيج | نثو «خوشى لاو خيس اشمل اب س انل املع | ءثبي لحل اظن اح

 هعدر لع نررخ ا 2ملار سر لل | قف «ءالمرر هن نت اس |مهرنم نش نحملا

 - لئاحلاومدرفل !ىف هلامكز م لعل ١ ف < ىتن "ةت د ىنعو ههيقفنو

 بارك حرش ”
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 يدك هس يب هود

0 

 كيس مس حمل مكشا هللا كك -

 اكلرا

 هاهم ةينح كلغ ل يع هلا سانا م( ها محمر أ اشلا مارا لاق
 زلم 5" ةحبحص ةئاىعم ةءسلار ناارقلا ةن ىعس 6| ل اتي اك هقذشل | كا ماعملا همز
 ان ام ىله|/ةفينح اء |ماماكا ناب كندا همحر ىذ اشرل ١ هاما نم نارتع | عيطلاب انهن
 ريسؤتلار كيب حلا ىف كيرا | نم لكم عل دار

 ؛ يرص اعمل للفت ى نيعتم م” اما ةئاكل
 نياكاب لذ اشم ||ماهاكا لاارت ١ نع بيطنلا « ارر ام ك | لقملا ىفم'العلا فل كمل ا لا

 ىف عرمحع ليبحر ناك ؟نيععم ماماك ار اث أ باتك ف لزم اك | ىلع ةسضار ةلاكو ل لي
 اىديلم ار يسفلا ن",سقل ارسفل ناكر « هقنتل اد رول | ى ةهئدارأ نيرثرريسرتل ار ثب لحل
 دى ىلع ةمن 8دايش «لهر . هب ار تنولا ىف ديلع لزان ن مقلا نا عم اسنامشوإ
 ىف ماما يحتم ماماك اد ٠ . هناا ىف نخيل لارق اركألانع انيبنشت "امال | ةئ اكتم
 بانك ةحص ىف كشدل اسم الئرجسفنل او ثبب لحلاو هتفل ا ق مامارعامك غلا
  ىيقمع) ا(” اماك | كل ملثم هعرح

 : مطعم |مامايأ نع بدت ةلازا
 ثد د احااكا كن | نسانل ضيع ةبهرام ٌةم لّمملا ف لضافلا فل 4مل ا طدغمس ١ لت

 لاقن ةيارررشع عيس الا "فيج اد امظعالا مامالا غبت مل ةعرنرملا
 راثالا ب انكر هجم ماماللر اث أ ب انك ثان عقارا !نع لعب اد لرقلا ١ نه فلزأ ام

 اياكوزح ا مليمحر >ايرن كب براث *1ب امك رنز ماماللراث الإ باكر ؛ فسو) با” امالل
 ,بيترتلاو عيجسلل «نيمالن ىلا ةبرسنم اهنا كا مطنعالا م امالل اهراصارابتعاب
 نازلي قنصم ةدجارملاو جملا (”دح نغ ئش انلا مهولار أطخلا نه ىقنل تكنو
 ,7 ةيببثس لاننإ ئثنصمر

 ؛ نهتحممظعال 1« امايا
 معز امك نلقمب سل نونحممظعا ماماكا نا ةملئملا ف لْضافلا فل ملال اث

 نادل ليعر ىخنم !معإبا نيم امك |م نحس ى ننحي لئاسملا لكاف هن | س اذن !ضبد
 مظعاىا ماماكا نا كراقل دحين ] كلون حصين فيكد ابهلاونم ىلع حسلاب و ووعسم

 ناغ أمهحوت ريغ وجت |ر لو عسم نب هدا نبع ى ”ةرر ىعحنل امرداهارب |دايبح | تلاخ
 دانسا |ىخنلا مجهاربانا كش نم سل و . را 1# باىكنم عض ارم تام

 يدي ىلرت لس كي نب عنقدمل هنكر ,ه«داهنتح“ي امن ىط ليم دذ مامالل ذاننم |

 ران آو ةنسلاو باتا [رقتس نيد طبنتس او هش اكذ 5 هونر هن ىطن كم السن

 هربغل اهيل !لرصرلارستترمل ةمث اهب علب ةبدايتحا دع اونر يوص | ةباحصلا
 هلرص |ىضتقمب «لنع احح ار ناكأم لك ماسك اراتخاد « اي ند اس < | اكد نم
 ناهلس ىلإ ن'دامح > اهيح اياد ارم كلل 3 ناكوءاوس ميد اياحاو نع ارتد
 لِيلقَتل ام اكراوّتجئااب تن ا«ةئلاخملدا ةهتأوملا وفه نك هذل اخمرا ٌيرعسم نب منها نبهو قخنلا مئارباو

 .؛ ندّْحم نحمماماكا

 مرلعلاب الع طيحر نياحمثمحم ماما نا ةم نقملا ىف مالعل اثل ملا لات
 لك ىب ارمدك عتب يرئرت ؛ ةئسلاو بايك نم ةطسشنتسملالرصالابو ةيعرتشسلا

 كلنِلو لثاك لل اب هزالخ ىف ةحصلا و ةرقل | ىرب يحال >اهتحا| فلاخي لب ةلئسم
 ”ةقيذحولا هيلا يهد )) ؛ لوقب تراث ا ب انك عضارملا نمرجشكا ىف «دحت
 ((|ندرب نخلأت انسلر

 :راثاك |باركىف ةصرضخملا تاحلطسملا

 فلتخي اكرلس باّمكلا| نه ىف كلس لذ ”[لمحم مامايإ ن | مالعل انل ملالات
 تكن ا6”عارس «انريخأ 5 ٌةخرصد ثب نصلك كررب ونجد ةيباررلا لن ىف نيرخاتملا نع
 نم رملي ةاع اح | > ىفنم ماما نم هعمس ,اوسر ارث أر ًأاعوورم ثب نحلا
 انرهخاد كنئثرح - غيار ىلا غبص نيب نامي «مظع ال ماماك ار ره ةدم كلذ
 - ناش ملا اهيبزّتم امك تحمسو
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 2” منج '
 ؟ نيا 1 5 5 '

 ماك كأي لاخي امل هنا ب امك له ىف نئارقل اباه انزرع ىلا لحم ماما تازيم سد

 ريسلر يلب 5 ؛: هلزفل ئرخار ”هب لروقن "نحن "؛ هنرثل ةران'وريظب لفعل |

 ةهاركلا حرصت انابح ار( ةهاركار 'ةيرلراك | ف الخ ىلا ةرجخا# | ةبلكك | «ىلارب
 5 + «للع ليميرعتلل | ةهاركا ىلا هبرهشين

 ادرهجمالعلا خراشلا لالي نافذ حرشلا قابامار م نفملا هنمدتنتام لكأ دش
 ل اجل |ءامما ٍبنكنم شئنا او قدفجتلاب هلم انم و از ايرلا لاح | عيسس ىف ةروكتتم ٠

 ١ اد ؛هنع ىورملا نم ةعامس ملح ر | قوإرلا عابس لاوحا#ا كلث نم تشيل اهب قوثوملا
 كر اذهل !فلعيل ميد رص اعمر رملبذ ارث ركل بورحاتت ايثرر ال !ورل | ليل ارم يجب كلا نإ“

 ر هرغل |ىف ارثراذثر حس ايا ىف ارككاشنا ن للا ةاررلا نهب زكمس ةن ىعملا نحرفلاوحا .
 ارسل !كر اششب اهفحضر اورلا ول لح | ىلع هيام الف همامث اذهب فعلا ا

 كلاما عحرح ار ىلاحص نغ قىط ةدعل دحار ثم دح ىرر كسحو .رمس اك | ق
 ى* ك|فمحصتل ابرا عاطقن كاب نحورلرمتاس !١كاكم ىلا نط لكى راش اراك ظ
 ارسالنز هن لتاس اركانو «رصع ىف هتناكمر محول | همس أ نكس رش ؛اررلادح اف ؤ

 باسل قارربر اهرناك ] نش هلذأ هب نككىن ىاع دن لض اذل فل ملا ك١ كاد' نمرلعن ظ
 ءانختاس اي 1 هلع نكبد ايام! لسر «ديقنتلاو لبد غنل اب ةئلاب ةيانعراث 1 ظ
 اغل ابم تسل ر)لرتاب' + ةرعرتسم ةقرلن د ةن عم كيب نحلا ةزرعم ليرب نم لكن ظ

 هت سم اهمر ملسل ا هثر ل ةربذلا هزتنم نم عيح ند مالعلا فل كح (١ ىرتف ظ
 لك م انمتنت اكراهلور به لياكر لدزت اك ىرزت 6 ةنزلتم اراهزأ ةتئاذلا ظ
 تالم ةلسح مدالناراص ز 6 !كلن'نم لع ؟ دقر / ان الارم ىلع ةيكذلا اهتحش ار ظ
 ربك عفنر مدن باكا نا ّنحلا ىفد - رررسر ةبحدجب ةرئاصبلاررصبلالضا | ظ
 هسنر ناب نجل نابرب لحرفر ,فل كلا هين هل يري ريغ نهج لع ل ديس |: ظ

 ؛ ةمني ٌّنلا ةيبلحلا تاطيحملا قرب لفتلا قحر لدار ٠
 ىلغر لج هئانح ى لريقلاب| نه فل ثمل ؛لبع تحي نا للاغن هددارعدار

 نهحملار قنوملا هللار ةم انا : ند ان نازح كا اعبس كورولاعل !له ١ عم جليفلو .

 ركمانرلا

 ايس. ست 10101: 1: نة نا

 5001 0 ال/نأأط نة 5ع



 ا ا نيو يييب77>ححححلسلسلْلس- مل

 الا بانك راهزالا الق ةمدقم فام تس
 30 ك0 7” 0 د د ووو 7

 3 9007-5 ”(( ما رع راثألا باك يس

 تاكد لانكم , كك ما اه[ ءانشرلا| 4 اهدروكد د تحلو هءاكز و مالا فل

 ساوث | ندا | 0 سانا اير ةلاأ 4 دفا لف هبط ىلا (الا ار

 / ل ل“ مازاا سار ةربصمال اكرورضر يبس

 م عايل ملا عوبشم ١ 0 لا مالا نر الا باانكاكر اب
 قو سا ١| | "وسان ملال لان

 ةيشما ١ يتسلل الا فيثاسن ظ

 روصو | با ظ

 < | ررسورا الارانب

 [ريكد مابنلا لاول با ظ
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