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 حدحعتلا عكا رمدلا لال نيس
 ٠35 نوي سمرا للم

 ا
 ( (ذاخ اندر ها ل 0 فوسلا) 5

 مءازهر ( برعلاد يجب ايس هد لل | يف ب رطلا هذ اه زن)

 لم ل نشل ممل يروعتلا بخار كالا كلا

هييرمسل ام اهريقث اهمم الن
 اك سس فانشتادر 3 براعلا 

 ٠١ ترغرمر تلقب

 00 سيل رر )المر فلا 3 ظ

 انكي 0 يزعل) ديما نم حاج نم ااه ايراد ظ
 بي رح ىلصنالا ثم أرخ انيلخ تلازرل «ركما يطعم رسل! أملا 0

 ري اوئلارط تعب سايل يرسل رع ” وس علا د يف ثلر مل امث 1 ظ
 بولا ”ري دراج ©رطاارس زعم ا هير .اهاح رث درقلارقارصر 0
 ظ , ىلرثرع ترب أ لردع د مو يره تفمر شر : 000

 7 ١ بطلا ع د رف راس 0 0 3
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 ىلانطق زلال“ 3 ٠
 00 د 2 0

 ل 00006 تال ١

 2 3 : يي و 2 اهزضفلا لوذؤرخك 2 7 سول اددااسر ءسدالاو [ضذلا لوؤرخ تفاو“: 1
 رقما تقرر و | : نسم ْ ا

 00 ١ ل نردد "تلق هدرا 6 ديما 200 ىلا زل ملاك وقكاذق“
 *ااسماتو لاو ا اهؤفانم انل دن

 جر جتا ع هلأ مف تمار اذ« زل 0 2 ْ
 ب دا ارهامو انتل ١زاح هيو نير املا 0 2 ١ 10 تم « بدال اوم هاه اك رتولا هنم 'رفذل ا 50
 . 9 داع مهم نار

 0 بتنولاو قومعلا اقوعومس ؛ ةرتخلازابوزل اوم ناوحت'
 100 .يشا زل ادوقع مظنب درت“ ادَودرلضوْوم نيف انآ“
 ا :رال اةناغتلانفل ايلا قر ه ابرام يرو
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 . عنا رض ميزمل ا«ةيلحلا

 لبط ارنا ع ان
 مسكي : .٠

 هاك صاو»

 يكل واو لب ئرزلا نس ناوحال املخر * نائل زم ؤلاس لن
 0 داو دا

 اي
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 دايبلا ذا لاذلو هباكوإ لاير ىف وعل | طانبت طمس بلو
 00000 هدول تبطل اد «ٌتمورلا
 2 كلذناكو مح د هاج مانيلا موي مالسا)اد اهلعتجو ويلا

 6 هنلازسح] نينالاثو ز:ةعهيستو ميأهوئل أ ماع مارا مل يآوا

 0200© دلربلا جانل ورب تتش لاير يع خان أملا

 باول قيلاغم] خف خب نأو , لطخلاد واللا سوط نارئلاسو

 لاسر انهن عمال تنكو' بامصل | نمرعؤناي)ةلمسنو
 تيان مص ولا ل ضف زل اسطع غقو «عريديبل دع

 نا معرلا دشؤسْفإإ ا
 قمل مج نيرو انب عر دبعرب نابسكنييلاردب
 يف نوه اتناوازجلا مهلة يبا شقت 2

 نا ثيداحالانم حم امرك وو «٠ ا
 ملاسرلا نهؤاهج رد تسبح اوم ابإشيو 2

 ؤ 1 اسيا ناو“ هلاسرإ انجل طم عن '

0 نسي ليش يك فولاما تلئباو «ء اخو بانا ٠
 

 تاداشاسإو هييلاو 1 نيب قزلا ىف كيل ايذ زوملا فعلا

 محلل رمال 4 فم رم جركل اهيصول نما جاها عك
 0 أ كياوّصلل نوما ىداملا هلأو باوب اكسر

 ناع 55-50 ىملا 5 < !بسئو مها بسلو فيلا ميشر و

 6-5 37 ميرا مع أبل أ اكابطال هبيبرمار ضيف ةردبو

 هضم ان لب ملا را تمنوىزل اوف ب ابلازغهو بارعالاو معين او

 03 0 ىىلاتلا
 بورا |قح ةنرعمو تالا ياناس مدااسواملا

 نان مقمد اب ممجنإو نمل قر ام يضفي داو متحروجتف
 بضولا اتذا 1 2لراادبيسايا |قاساا نه ياا سمكا
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 بيابيلا اراجع يرش مئانورمداسا ل ذم ذ ناو مالسالا فر

 «تمنارئرعمو بول ابك سو ميطع لدا ىلع هتنيصوز تب اجلا '

 ٠ كيويانلا معاشلا ط | لس | نم ماله ناو عائش ملكت ما مهن

 .تاو نماغ مههيانتلو مل م سحييلعس فسمي اعدؤ سرايا ظ

 5 اسلذنب ابل لصوربيع هدا تصلني نق مفباحاو مهنتك
 ظ هس اقنم|شلا يدق ميس وسو

 ل / اىجولح و كرني ملدا منيل ا جملا قد اس: + سو شعب ىلتص

 ةبم6 لوا ؤركم 257 بميت ننأو ميبرعل اب
 نيل لااا او مييرملاب عملا طصإ مالكن ا عسانا بابا
 رجال سو ةورلابل ضف قاشنلا ثيويةببسراف ا,.ةميومل | نميك

 ٌمشاحلاب ايل | مست سلع ساطع ميلا ثرومدم اووسالاو

 كعب مهفرباماو ابرعلا بونار لكتب املا نوح نا رم
 ئ رك يورط اهم يدل ىتيلو بود |نماث) ةلهجلا
 : 1 هيجوئو قعر رعا, اوسلو هالمرئم

 0 , الامام نسينا باوم») بج! ء ضر زفلا قررواه
 ”داكملاكع :نلالع الاف ةلخمهمضيمل دأبتتج/ نفد متعررض ام
 نم عيلان رولا مب تزاتماام امزمهركذو ةمانلل
 كنف كر نوه "كابل فنا رشنل و *ميشلا بمحو
 : 3 مفتعلا بسنلو مايست د كلا دو هئرفملا

 : ع اف دابملال هتيبرها لضم لو ةرامحإلا ةشجلاب
 هيلع ةونبل )يفق سلا 002169 مدركلا بص
 نب ىانم دبعزب ئاهزب بلطلا ا انام

 . ضنا ىر اموري كابل اعزب ىول نب بكب رمز بالك نيوغ

 نيريماامورازن نيرعمزب سايلا نيركررم نه ذحزب من انك دبا
 م ةلاكولإ نيب مت مدح رن >انأهرج و هاودعجالا نيقررمان
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 نرراوهرملا ل 4 مدان رئام عطس زمغزما فو عاكن عع حو ةيلهاملار هز وش :

 ىولاو كلل كرو مل حو 2 ان ول لا

 نب | هر ارنو هظمتم خبل كاش نعثر اذ ق كا
 ةضداع تلاقوردغمفلا 0 0 با
 : 2.  ىااصة الذ طخ نايا وسأل مار ذايايعو اق سارت
 : ني]ساهصّنعو نا دادح اهريورهركمو مغ نع ىنعو سرك رانظ
 واجب مل بشن اذا ناكر سو ريل سام مودل نإ 0 در سأبع

 لوسر تع حس( ةمشيإ ان هضاوشر هنو دعس نبددا نيون[ عم ْ

 متنا ٠ م نيبلفلادبعو نبا ديعوب ىج اناثوعب مشو مملكس] قسنلا

 نءامكنبب ل اهني دل يبشر عمزب بال« نيوصتت نب ف نميز | ظ

 هه لون نيرو يبوس ل انبماررم ندم لح لبن أنكن نببضنلا كب قيام

 1 /اهدإ نب تئبنب بوجبا لب عم 4 ملا نتوداؤب نائب ىعمزبا

 نب 'ىبوعرانب وس نبريوح اننب غران نب مارب لسعاعساكب|
 ذئاب ”طامسنب و نيلعسإ !تصينل ا دوهوهو رب اعنب جان

 00 وخان ندوتئمزب كملزب عودزب ماسلا
 4 ذكر نوليعاسا هقول هود مداذب تيثسزب لسوف نها
 2 ب
 .ء بالا مرو رمسلا كورك و بار ىريملا 7

 | د ف يقع 1س لص به ٠+0
 ْ كاجو تي أهداها ره اهرب عم : مكلا عخشلاواب
 ويلا تداعب ابو كيور حالا بنكي دمج لانهإ كيلا
 اق ماوجل|ععسكاهنإ مستتر ل31 نن سوف ايبا هاد
 ةب 0 ملاعالزتسيل !وقالال رسم اسو سيكلا عماج ا
 نب اش ىوطيناعتر كلا ىذه مارا تس تلا

 خك ينم ا
 70 تاي" 3
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 . نمي عينج انعم نكذو تافتملئ نئيردإ شر وسلا محتتةؤو ل اهلا
 , لب ىىدنملاوعفيثلا مهر كفر اعلنزؤلا ىف هيَ
 <07 الج الاقدار حبب نركز يشم رمز خملا هع

 رتتوو يلع داهتال ربا اهي دح ازا 06 ناهوكلا هدتمو هيلا .
 ةياصلال كتيب عرخيال لعل ا دكت معا | سكان أكو خروجا ةركسم
 تياؤو-ادؤلخداو ةبرعب عجرم مت فوعصل اللا ناصيف مرا: هنعمل
 صخب ود لك اهنبوح باو سيدال لرقنملا فمامعامب عدغع
 عت علال نمو باول مشرك[ |متهو ىلا رهخم هه نب هجوم
 طئامأ فصلا عماملا بيرن (هنم تانلؤم َءلَو دم ةكمو ىندبجناام
 سيو لاعب نوممإ ملط او ةهللاىدبابيلا اشو طوملا
 قيما كلو لانو منو نفصل فاطعاو ةدحاورقرو قبزع عيد
 ١ فيتم” ةيصزم امظءالمتفؤتلا قح يور © قلك عضد للا
 2ُ ةن معلا رجلا ٍلئرو لياسر ةاعإلعول حدو وووىيلا ترس ا ىف

 فداهيلاعنالاءاهيرج نان تركاتوىيزرغو ىرزعوهو باوداوع
 قدوامجل الق تل ذناتفاهلا رك عتس نمل اسرلا هنن
 ةمالازكل أ تلق كي اشلا هيدر ةمالوجملول ةياورل
 وقلاعم مههتيلال عرجرملا فيعضملاو ته وجرم من اشلاو ىلا
 ع 0 ا اهبعص نلقولو جاللا
 *مهاسو ىبطيرر | ىنصرتم ايو يسن ملزم او| مين اسكنلا ب اورلا

001 
 6 لس جلا هت هايتس كب وجا نيرلا بايك مهاجؤلا ققنمل
 , رو لس شسع هللا با رن انلاولوفدنع يملا
 ظ 0 :امزك وابا مير كوم 0 كس روجوللاهنو 6

 1 مس ع صلع عع اعاطاو ايقلا عشا ربح نب اذا هتستبت
 سابا نعسور زول ادزسم وو نانرعزءوأجي مسن ١١) ناك سر

 0 ضر 5 | 5 03 ١

 ا
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 نبارممه طا ادا ناك لبو بلعب سو قطا قل

 س اه نإ عضال يلا ذاق نكليولامّلا هلي كارم نانرع

 الم دهب نمي ايل او ةناوقسسيلب نال ةوهوعسس و ل

 هدااؤلرقو ب( ال م توعرب هدد مهمالعأ نول اسنلا نك لاقسرال

 ج١ نونالا نان دعو ل صاهس | نييساسعزب [ نو داسمل ا نعال
 اذهب رجا لانو لا مينسل نهرب نم ىلع لكلاقاكن ا قاونمو نونهرعب ال
 2 ميش اه متصْتالو هيليؤبل :ييزلنيخروملا مالكم ذنا ىا

 تنس ا شاَسررتناةيناا ةلئو يبيع لطيفا

 كيو زئاملا < لع ف حصع لعمال اهبانج اب لزفل/ )أ ةدجج انلامزحاتلا
 هن امزب بالكذب رهال نو نمدبعزز بهو تنب نم ف

 با مان ةميجؤخ ل كسو ريل ١!لكمس لوشر
 ىلاو نإ

 ىدصق نب نيرعلاوبع تبا ةمانما ماو اهكوانس مهر ىب دبسيو

 نب اىس دمز شال سويلاومامارالا 3و كاك يوصقنبرالادبسزا

 0 اماو اه شنلا < انكؤ دنعساوجر يمهل ش اع
 9و هيط لال ددنمئ| ىلا عانجال (ضرياشناعو حلب ركو سو
 اسيس شيف زرالسمت اهىد هلي ا لذا مشمس خالو لكس ناب

 مادا مركأ" مها سو دماو ميبوابفن مام نعاو بولا رش و

 دع ةسلابصف نب يلح ةأسإ اوف اتسع هداج طكو رهو
 دمت ذلو اهيعسذور |(ئسرَح لخ نبذ املس دايو نم نان
 تبادلات ثياب 1 مم و ا(نشَدَح
 يفد ارح مس نامنبيف امس ثدي : فسوب

 ىكتصرم لوُسدنا هريرشلنا نع ءاجززإلا هيعس نر عرع نع نا نجلا سعب ١

 4 انة لكان وك نورفر ههنا ل سوميلعسا
 0 يىبظعرلا يسمبانرسإ يلا نمو تمسنكوذلا
 1 ا #1211 000 قمن وزجزم ولك
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 'هفلا همر جرب ف 7 عمات مترحاناك مهتويو زمول عج

 .نكو , حاصاو ااًكيبب يرضون ازواهو دراتف م 8هريحات و ىلاعم

 : موؤطصاهنان طك ىيلطسسا حس صبا كوسلاَف عت الإ نب الث او

 ب صؤطماوزم نكذب ل جاجسا دلو دؤطسمو لسبع يسمعها ادلو
 كم اى افطصاو مل مشاهوب شين عطصاو اتقي ناك

  ىكسناذر نلطلا هاوررعزع ثيدع وو ' جيس كبح انهو يذمزنلا
 شراح م موا! مضر (نح اكشلج راك هياكل ف سو نيله

 داك ا م ماي ةميراتخات نولاراتخا بملامشراتخاف مآ
 سالني لك 3 ان اهير (تحا م ماقول متراتخ ناشف

 مهجن امنزيربب ا يارا 'سالا!داسح
 قاخب نالت ىل أَن ها دي نيب ارون تناكا شير ذانا س (زبانعو

 ناخإلف هصيستب كولا جبس رولا ثلذ ماعيؤل ا. مدا
 , مك ميلعسا 0ك كار مدا هعلأ
 ىل ىو عون بئص ىئلمجو مد بسلّص 2 هللا قطبف :

 1 احرالو همئركلا بالاصال نم ىلفتي لوب ممن 24 (تلضُو

 طل تو طوب فس! شن م ىوف اسد وجرحاراح مهاطلا

 يلا قلم ىتسموبا عيمؤ م (ل! كسرت له
 «ف«ثلإ[ ثلا باايلا ىموتكخت اك
 كرولا د ا كرج عدوتسم فعلوا قاتم اهلفرم#
 قفا ءرشنلالو وبلا تظظبهُي .

 قر اهلهاواش ان ىلإ. ةحقونسنسلا بك

 1 يالا :مرإا بلاص وورق
 لآ نخل ءانلعنرزج © برعم نميملا كسب يح ؛
 وفل | كروجت اضوضز )تقوس تيريواخ ناو :

 ظ قرش ما واهلا نوقف ف.

 دال
1 



 01 ٠ 3 ظ

 ؛أتسالوت بمال ىل رات نوكلاري اهم كتر تيل عب وسع م 0
 ىلا قتنا 0 مسوي هبال تهيوزيو مناذئرشر كذالك .
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 هربا مضو دوجول اءأن رد اهو كىيوكز اه 11012 تفورشو ذ

 تابمالركعط صن ىاد اه ماهرارو بدال نمةضح ا ةنار تسمع

 ليقف اسالالاع درب ةرسا اهلصاو تلعن و عربا اوه و ما عمج
 كيرنلا, وباء ل صاو با عمج ء[ىهياو نه ول تاّمإو تاسود5لل كابسما
 كا زال ءالا لايكل انس تو ام, ىكتاذثب ماي ىا الفخ فاونودحح

 : كنأب | الو مسا كاما | ىبوح انو) نم كرابمأ نق نكيلف دن باط
 ٌكلذره ا( وراتحْطصموه مالا هنئاحب ع لكيب او امد نرل نم تأأ 4 : ها 1 ”اعب 006
  رهاسم يرجو م.قزاملا نق بن وز ردح نم تفعجىر يلا ثيددح
 مناكىب ماثيو اولعامسا هلو نمد |نكقوطصا ساذأ ١

 كبي و مل اه ئب نو (نطسماو مشاه فنين ف ؤطساو
 قلخلارادخ امدلانا فإط)اكبرجو سايل اّسسلا مورملا ىذمتلا

 ظ فراتخامث بولا ميسر اتخ (ى مدا ىنبر انخامن مدائب مشراتحاف ٠
 ىركلبف بولا بحا نمالا نايخ نمار أبْج لنا علف بعل نم
 نم ليو مرن ام كاورصيضمزبدا تعش برعلا ضنا نمو مها
 اجمع رحورلومن ف مس هو ثيشدالا انبي رشي اهلونويعلر 1[

 يل قو 1. لسن نس لكك بلت ىب اج سص أ كيري نوكا ةمارك
 كاع م ع5 0ةليجم ناككزلا قلسونلا انه عضئالو امل ديباةييصوب
 قفاهبإلوهم ةبمرلا ره لزت ملو ا نملا نمت اويرطملا قالا تيت
 . مرط سادبكولو مكلطملا بع بج لاتاللكذ !ضون اا نورتعلا

 ثيداحالا دروب ةيجهاملا عامسئم ب عربا نا انه ىلاهت هسا
 (يراسإل اونا فلوانس نإه أجلا فسم قلو اهؤرميلاثندحك ١

 اكهوروي مجرلا خاتم زل تناكهان زنييسلا سلب م اغيسو



 1577 اوبس

 اكييد و أف مارخيام غسَسيو ىلع ىو] ىككصص ىتدل تيك
 ثح ىكسعزبا ميدوباو قال او ٍةنبطه اجلاومائم ن اماماييتالو ١

 ئ ىبستمل ى لوزا قرلو نا ىلا مد نرل نم عاف سنم عزطاماو ع اكو لم ظ

 ردن فسمع طقواوباىنلب /مهنوباو يشرلملاواًوسكم :
 بّستتنالابزبمؤصم م أمل ماعرالا] |ًءسِطلا باصإلا نمور هله 5

 | توري ودا ش | لوسر ١ رق عبو وصب اواكرحف تكول ن(تنمشش
 ارم جوابسس كس | نات 0 |مضينو اكسنق | نيلوس ركل جدل
 ناكل :يبنةاكنانل عافس منول نم ؛ىابا ف سبل ايسحو

 2 1 قاضمل الصمم ثببداهإلا فا تلععذل اهلا محجر رظ املا مالك مزح :

 دهد ىلا نام اهماواسب الاربع سو ميل ديإلجيدلا با نا ملك كنف
 ١ الو مدرب ناتح مح فل اقبال | ذاك |نالرف اك هيو سبل
 * نوران رقئاسلا ثداحالا تجصر وو يرسخ نوكدنملا هانا
 اطال اتضيأد تاه م تاهشدلاو هاب
 نياك ةينالا ةهبرل اننا صرب نيرا يع هو هرفازقا
 5 واما سله نمييف ريف وهلم مدنى تحويل ل و 00 رقتلاعا طع تحي سلق قاتل اف افيو نيس لك

 هك تيدر تحلاوهانعو طَسو سلع سامر نيراكرملا 0
 هلامام الاه سانا منهن عط نملاوتف لي مىظانملا يصار يي أجررف) 8 ع الها

 . ١ ةيحوزيا 1 ا بانمآف

 ظ ةمج او داق وزلكبىاذ نأل لح سيث ىارجالاو نقلا هددب
 5011 ولد عامجا و نر ارق هدرب الاف ةبصوصخ او ماركا
 م مووتملَكلاددتصوصالا هلكت توئادعل
 نا 58 هْثقولا داعق اربمرعب نسشنلا هدر



أشيا ىدجإل اهم :صمو 230031
 نازجو

 لبقزاكما مال افغتسالاو لسور هسا سم هليل نذاي ماه سا

 لاذئعاجه 1 اًمُعَنسالريخ احضنك نىطصملا ناوأرب اهنارمإو ملاهيرأيحا 3

 مئاد تفل الها نانا ةيرفاذا تلقنافذ جولد كلف تقولا
 له لص مراكايزفاملات اف تلق انجاب ةديآف اف توبا

 لعل ا تتمالاسلا درج نيس اباومح |مهنا مهرما م اَعفال ةرتملا
 طايل ن ايصال ينم انحلازو اهرنعل زعم ٠لفلا باوتلا تءلسامإو

 كواتفلاقتركذكذ ىب رماذهافد امل تر لا وضح امل اكن

 كاران انمرهلا باك رك لهن دانا عزف ارز طاف هديا
 ما عاوعمجا نيب[ شلاؤها ناكذو مدت ريع لحسم هاربا

 / لاقل ولاق لباي عايش ببملاو رغن اكأمعاو ةروقح دابا نكي

 قفل بون من [قم قصماو ل ياعسإو ميهاعب) كن لاو ى انا

 تامل هاظبذخ اىماملو بيداحال نساعمح انهيلب دات تحؤلذ

 ىلا نيبارسإل ىسرايل جد اق مس كينحو جسق انتقم
 (مظاو,ل وأتبع :دوانلا ف ل17 ىلا نالاففءاقت انف مقر اننى داق

 امازمشبرلاث|ررئاٍ_زاطابارضدييب اندارانا ىدنع ل لموت" 3
 ةيرفوأد

 منلالصا نعي إما يوص| )ع ندفع ةنهاشللا هسا ناش اجلا

 برطب ناك بيوك ادن اء بلطملا دنع اجر بر مكى هبعاو
 كالا ادإ نالوا معمم ع وولدتربنا ٌميَْح .اهد اك[ ذطاخ
 نيب نعمأ كامب كب بارسال ورشا عدا اريل ليلرب

 ما نيزانف يكالكت نيو اددامل وفد هالو, ثوب قح
 لف فامت سا هر يوؤتلال انامل مبارك مد مسن

 ةاموالا ةدابع مولا ميل امامإع رمل تامزهنا دح

 و نآذ قلائل ف ام امانه ؤ د ساورتافوب
 "مهاب هالةفافن اللادع وش 2 مكن مط وريفد معضم منعد

 ”روفلالهارمم



 نابشموالا داب ءلجمالككو وب دقو توم ذكعب ةشجل موعع أني ٠
 لب لوركا | مالكد سيو 9 املا مكب و روع للا 5 4 “ اي 7 57 :

) ' ) 6 ّّ 

 ّس : 7 2 رح

 يقلك لذا مت وه يي اميل |)دعاوسا ةلاسرو برعللارلسيرب ل علا
7 307 

 ١ ١ مهلكدابددؤنلإلءورلا ملت ع راش دل تدار م ىودنلا
 شيل وؤعدلا مزغلب نمو معلب ةوهرلا لانو قرف هكا مءاب لكحل نانم
 . مهاطسر ملي دلا لسسرلا ةغمز | ندب تن (ىلامهالا مهر ال امله
 قاحي قنالاإ عطاقتا تلداط_>كا3 فاشل ويدل كوالا
 اهوذيركذاد تذاوموه و ىبتن ا نيب دمر يعور ضلا لقا نال ع زا موه
 , اهركذوعرزحلاروحلا ءلمسملا نه نمقوتم لا طمد لوف نسحإ
 ١ دوال اطل ايي مسيو يل هعد اىكاص مي ةوي لذ كيرذ نام نسشصفب

 . قم مهنوكمم موب نتن جم نذل اهاوىينا تاؤمالا تسنابجالا
 فروا الهانم رع(سالا بلع اب طع ممن نو دوب الئ ةريئل ا لشا
 يعسوذولئ علال ةزملاطهان ا (ّييْملا ىم نود (ةرلاو وصولا
 لدنمالدأسسسعم طلب مع نازنالا لف ىريا اذ اان دوغان الذ
 فيل لت ذاو مووصخب مهزجيك شب و هانكف عسو ىلاعتدقنا
 جبال نادرصرتس !اهلعابض تت :الوه درب»لاو ملوسروملامن هس لقيم ال
 مثكذونلاا خو نوبعنال رت اطها نا ةنمرل كك وا مبدع ى سم
 ىلمملا ضايدلذداحإر اخ مثير اأ ناب باوحلاوزم ىو باوجلا 3

 ولفعم كيرالا دوكمملا بيد ىلا نائمون ال مقل )ها نا
 تاثوال ةىيكمبرذوبال ام. كنف الها تروج كنملع
 لفغعلاب ناري ب وح ىرب نصانه ب اق ثاكو غب ارح اونو

 دعلل م ريؤالو يبيح قل بج .الادا ّمَعايباو تسلا )ها ءى[سط ع ىزلاو
 كدي ارجل وسر ملا ]رب ل بعل اثار نما موو هلا طيرلا] اسر
 ووؤنمنبي زد الذ هتوعرتلاّسرتمبنا لسع اممسا داو ملتسو ىيزغ, سالم

 ش 1 2 ا 5 9 2

 58 لل س اياك السبلة صعب ميز هن مص ماوعاشو غد كدبو

0 



 ةنيثلاو سل تول وا ةضضالا دان اجا دقو
ابد كتف نيرجاسلاف ىيتنو ىلاهتدلوقي نيل هتسم ٠

 نر, كاجوال ن

 0 دافع هر (كلا درو“ ليمأب ءريلوصالل, اسملاامآو ميقلعني امووخحلا 0 قمبلا عجين

 ادرس الا زارلووو ني دعم ن ونموت يناوكع(ئيزآ ماين مهي ركذزمو مرعاتسالاه يك
 3 ير 4 ٠ 0-7 | ني و ا ١و 5 وأ اا دو

 0 0 ا ىلإة مسأله تما ره نبنلا ؛اكوهنا عمم توحو رضضهإرحا لا ذ ممن

 عد اسال ظظامانج الص( ستى وله اسؤو روت ىاو روض هب
 الث ثيل وصولا و غئولا 4 لوطن !.ىلا مل ناسيحرملا مامالاو إو قفا
 ١ تّهذال نكلررفاف_رغلا كه مذ هل وهل ارباهكن هذا ىت ديكو
 «مار تاغ العد اذن هك سم الكب خص ل ءىفاشنالوضلإلا
  «وصنو سضامعا عفن ى شما ىفوقو نر اصلا نه رلع تئوالو أع

 تيولاب نال ١ .ذ) السلا تعوم اذ ىذا معلن اسبط عنيف جراشلا مالك
 1 311 ٍْ 1 ١

 مىعطنو نيش املا دحاعمإ مذا (ملاشاطع ضرع نوب ايون ابان

 2تاتعار انى ذاشاز ةاقإو بد او سالم ذاذ تجسد قوه مامن
 مالكا ل(]مل اب امأ اسس تمل خل ايف ثاسدلاَقلطن نإرعنم نيلزملا
 أسماك اذا نيككلا نيل حرت نإهئوسلل ىبلو شابا مادا )ع

 مه<ةشيرالاو ءاكحلاير او ءاملعلا نبل اساب, فريكت ارجانشتنو ١
 )1 ش هل و ههبلا# رارشلا بم ذامداةرعالاو لنه عمو افراد حا

 وحس ير "اان كشاف رولر را فا للالا دقو دلع
 مس ثبوت ز ناسا عدو لب [سر ةنسر اق (حإو مس سلكي ا لص ردوب|

 «ني راما كلن السلط ءؤحام مو وزني و "كنذاقزلا ور ىلاهت لنا دحر
 كم مصاوبجا ىلع كلا وتيسس سلا ةماملا ةلانتب كيال
 ) "مقيد نيتنلاهيغاانعطعتنسلموج ورع سالت

 1 ربح ا دن ةكددع سلا تريلظكل زوهد مت اذ نيوبالا"
 -  مناو [يلاوهونيشال الهرب شن ج )يفصل انك كس ناو
 همتمآلو ,إتزالا ديس 6يلاونع ؛هركذب ءطجال ابدواييبسلا حن“

3: 

 377 ه6 --
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 0 «جيرلا لاو نم مقل هترلأب هكر ملاكا

 1 ناو حر عير نجلا دبع وشال

 .ةيكلزيو هتسكار سأل ميزت ادويه نمسا ةّسسلا
 + فويل امامالا سلات تسل 05 2 هامل اكيداحالا نم
 هشياعنع)تسا*ةروا#بانماىح 0 :ولا
 | د اح عج ننال كرز الا انك

 ةعقسإ متى طنلاء انكم ناك ناو او ادج ركن كيدح نكاد
 ولع ثيداطص أنبا . اندلطتام لوقت اهكووممسلا !ئيياضشلاف

 1 تت رر هاو لع« ل حض روف اوكا اح#

 أفضل يضف بن امهر و بانتس يا

 1 1س اال ل سيرف اج ميرؤلاذ اسف
 انابثا طل صوتا | نكئكلا ىرا ىكلاءازج هيف 0

 علاه كقول ةأكباف ىف عموم ىتئااضنو ٠
 راسل تلاقف ريرابولاقملاب ميجاو يقر علاله ىأشنمو
 مخمل ماما حمير رع مع 0 ن شسلا دورف] بق يع 4
 قللذ ف ةلرنسملا لفئاغو يلا هما اًيووالاس اديمتن الان الان

 ىلاَعت سارح نامللا ب اةرفظ ل تعلاب هيجان دفرمملا ولع
 ىبمل نرباكت يت ا دن داهيرولا نا مفعا ربرخعوبملا نوم حما رثس ف

 وجو )جوه أكس طع ا كس وعلا معلن مو نامصالب ل املا
 تاما 000 |زركاو اناريإ ىقننجت معلق لاعلا
 ىورمانهو ةدكإ مدع مون حر وزعف عدارلا ىامإول ولا درج ذبل
 نهنمل لانة يهنيرهأ م ةنسا ماا رن 0ع

 ظ .يناونالضلا هيلع لوقو لا كتدسا /نلع بي لقال مصلا
 قا هد مل سلا هنووخ) كي قحوبهل هز مودات نيج كل عد
 هس هنيرب ىرلعل و



 1 معمل مليا طرعمقعلاو لات هئاوه بجولا مدني وعر
 ظ مالاسالز في مقفلثا جاصرلاق اه باقر نإ هاو صل ا هافلؤفاولا
 4 . الوان امكدّمرعي ملاذا. تال فعلاورجي فلكر يع وعلا مولتن مىذلا ذا
 - نايدورركدالو لكءاتنا نماهرؤ نكون اسرار غم ماذا ليون عم ناكاتك

 ٠" [هيبو نكي ةزادرل تصماذ) امل نعاس يمن اَسو لمح وص( إف غلب
 ورا فذالا ل وؤمم نكي راد فاوملا كلا رداع ةيرجلاب ثق ناو كلذ
 كيلا نهرو فرم لص ملاذا هضحؤ ربا وعد كلزنم
 ليدالل ابمالا ةدم ارو نعم نوال زخم او رنج ابر نهتم
 يم سيل تر ابطا مايا هلْ اَهرنمذو لل وعباح ديدي
 ”ةيالامل تلفن امزبو ىو رهيب قار رخل ىف دوقعلاتوانغنلا
 نتا هداذ رح[ ةماماوأ كة جرايراهقولو لب دع سميا مبادل: اكنحو اسر ايم لص ضروفتؤ اف ديرب
 نم 0 مديت ملكش كلام قتعاو كله احد مصاف نع فض ذا عوعرلا
 معلن نق سو) ملا نور عمداوم هدشعتملا نلوم اك
 "فان اعلا نايل اكاوراصو ضد نع ئونمم مه كن وي نزع ٌنوعرلا

 كاهل نعمتنفغ نال نوعي ارئنامِإِعمهلَمف ن أكانإو نامشالم ينتج ا
 الن بصرما شلش مهرتق ناكداهن وكول لئلا رمال ]مادعب
 - نيكس ةرشلا درو مدع رمش سر واهلا ىبحلا ناعا و كالو نمنبب

 انو ثمبلا لبق مارملا يش لوسر تعب قع زبي زعماذكامو ل اهنا
 ىلءاعقلو وعيلام فايت مل نمو ىديملا نع كلا مكحىفسن) باعلى
 >اةكوبنرلا ىننملا مالنعلا نم داري نإ فامتح اب ةيألا نعسج ١و قطا

 عجاال ووو نيصخم يرطللاربول هس وداكملا ماو ادقج ضم

 قنبو ذياب مكسب لج بججال ءاوم عاش الاهنعومل | ناي
 رعد بو شالا و ةرككادإ به هه سرور و نوما كب وحول
 قسرا ءؤنلا طنمل الشو طف مثونل اذن افولعو ةوكرلا مهل ملزم اصلا



7 

 /ويرك سنو ١
 مق الام

 ءدوسلا
7 

1١ 

 ظل

 1 ظ (
 لالا اب 1 ا 3 لدم 02 مح و

 ول يرزذالا ثيجير عل الف كر زوو ةرداطر مالو اميل ضيل
 . هللا نانرل لكى ةنلع ادتناو عيامال اهره انعرجوسنلا رجا 7 اا اش انو رع قس يوي نسا كنا / 51 ْ

 توج ةزعاشسل به ذب راع رى لها نا الصمم نقيب اه
 اجالائيدح ديدن املا هن مؤع وح نوي ال أحب ىنولو ناونالا مشو

 لاك رم ظ ام انسدعاءر تحج نبا قمل لاذ اه, كم ذلا
 0 ءظ احل[ ندم نس نهر بهو فاشن

 ٠ اع ولا مءنك نر يماعلا مهيبورتةتن م كنك | اعيس اظاملإلا 06

10 
 مصل ارق ملزم“

 ظاعيشم اه مولو تسفر طع يدا فكس لوشر عشييدإل َقِبرَط
 . هرع نمو « محب انج ىح | يللا ميانج ن و :ظافم او ظزصلاو
 مجاب [ كور ول برب وأ شيد انت |لكأ ذاو هر عرج كضوسؤ ةعصبدالا
 رة شرما طملذ اهولع ائيضرْجل اًداكوا مهند ذات يعج ولو وسبل
 فيت ف دب هييجاون نان حيض ذأ ك يرن أوو عسلي وباركذت لو اهفح
 صاظووم ناللاو امس ور دعمرو) لكسولت) لوسر عبد ءاَنْن ال
 عئلماولو سلع مزدال او كم املا ندزول رجم «نجاماو ةشئنعل الفلا
 ًاماظعا سب هب وداركذن الو بدا شن نا امج الإ ثيدح تت ايو نول ا
 انهدم ايضا وسد زلءاسم مو ءمباتشلا عني رل امآزتحااو«مبانجل
 ٠ دلت التركي اهنزعلو هسغوا معا كمر ع فاشل امال اريؤرآفن
 مسخ الانماما كالو ءبر شالا ةداسلا ةيعرش ببر امل اسمدجو

 عاشوا, لير ايي اندتو نور ماناف نشامرو مرهش اعكش
 هبله زله كو نيمو ءانرقدعاو ه[ككرم بدالا قيرطوهرانل
 ايات [لملا صرع هيف «ًياضف ةداق ةياو :الابتمعاجولاهم ددحلاو
 تايون لارزر يجمل )تتلو «م كفل ماظل ةد عا
 هافانا نام سل أجلا زلزخ قيرككددا جانا دححا نيملا

) 

 © ؟ءايتجارتمل اع ملأ ذل دارج !اداو لمدزتع رنعل اشر لبا صر

1 
2 

١ 



6 

 رين ات ةطق ينور ايام لذا بورتلا صداصتلا كيال“
 متل ماجر بزعت فرك اذكه ناكأذا لام اح ان هنعن اك مرموبؤاث
 1 « لاس و اف هكظنر دو اوقاف

 تِارشلارادو لكلا ةنح ؛ لم امَم هطدولاول ؛

 هس اعنملامملاريرطت ىودأذ , <لبالضننم ةطقف
 هما ولا ر انب ل كضر لماع , ترعئفرلم اهرا ركن «

 هوم رب هكا [سييتخشلا«مب انجل نجلا رمعب لاقدتاَو

 تبي اذا كريم مب (ّقعو مميطعراد مهج ناالول مب ةورزرا 0

 يرام 6 5 ؛اهرورلمتي ايحو“ مبان مّيرصنل بئاط اكن نول نإ

 5 هباوضرس اعز اذكرك كراون | فور اَنو| ل اجبت نسائلا
 'ء

 ” 2 ديلا لكليو بلاط قاالوجتلامجإ تور يظعر را صا وسر لاس نا
 دئىلا نب اور نع كاسب ا ىورواكضيا نعم اداورو ئه

 اهلب اس(. «بنايؤالنازاق سو ريطعرإ حضرنا لوسر نا
 نسا نيون 1 لا سوبوداب وزو اهلصاسو اهل الاعب

 0 06ج دو د« 0 رن

 اتهنع هاضر تيباعزع يدر ءورو بلاطو الملاك لعين ] ملام ظ
 ناكر زختماكبلاعوبأ تأم ئحزيعارعاك إل رام اورد

 نع ع سس وسرم يرصوبالا هقللا

 0 اهتركه « + حاولا بنك شا“
 ظ قع بارسال ثم 9 رهط 30: مظعسش قفحما ةراشل] لاف '

 جل روبل - مولا

 07 جيو م ائالءاكن ايابلع عمكالعلا
 لو ةلاملاعا اهب لة يسشلا لج اكو لمسك

 0 !ازومل امضي وا أعم وعلم الورراو قاتلا

 هيو نق عة ورعملا يلا والاهل ع اهموهجفرملعو

 د:



 ىهد ثيجنويإلا بسنيبنا عوبام اهبياديبتتلاس كلوا رمل

 « ةَحشو المل نام ومشأ ىلا درتال اكن ماكو بغل قنا عوج
 5 ',- تسسسلاو ثبع لاقل ابوك ةنوجلا

 « ىرطتسرقع هيلع كالامل ؛ هكمرح علوم | نكتلول
 اعتني تام بسح يم ومال رزئو بسلا لا

 كن |ها مف امل ةرالقا سونج تلمجو ١ بمر جب ئج اهتسدق
 4 دل ام اصح رئأمو 3 عقند ارق مارك ابو كينوا مدحاو لك
 نطق حنا ا تلظف بلتص الاو 5: امال ةبتىلا رفع و فلا
 1 هقكلس [نزكب سي اثم ٌيسنلاكذ ناو وحب موجب مسج مذا هع

 0# راو [ز وحلا موي عارتس
 رشعم ف مئمرو امن هم ماقق نيلعلا بت بفيلم كلت هرقل 0
 غلَلا ق اعلا ديل ايلا اهعاوناممسرببل كه عماعمسا)
 تبادل بيزملاولعو قتلا فر سنلاكا عباتتكتمباتنلا و زوج مو

 يسد | ظنت ص بؤ ىف اهي هسادحير فكرودجال عجب
 نائربملاِفن لإ :فرههن ماسسروب رخو رح
 2 مكمهارب لسن اماع ب الكا ىاك جاو .ساينش اذلو ةنجاو
 ةارونتلا قب «انوبو ماسلا هيلتون ما :لاسقلا اصمم
 مكيلح فعلا حلو بول ]ل مرناو م ىلإ نصرش ولك "فرفش :

 ظ مهتفل مقصر ةعمصاو ليش الئلو تا >اا نمو ذا ةقيرتسل
 الك (ًلخ مهارو سس نر اوسمج !ماسو دلع هديا سوه ١ 8 ارهمركلا
 6 ره« درإل 9 ريش رمان ق يرسم د وإ يحما)
 لاقو هوك معو دوناجب لو «قلخو واط نتبنل قاف '
 ٍ رحب سرع دو نس موج 6 تو رسل زنم؛

 بلطملا ديعزب سا دكني ري سيو رجع دياؤ سنا زفرمم يكمل 5
 ب هنلا نأ بحاااو يل ١ى د ردجأ كيدحؤو 18

١ 

2) 



 قرم زرع و لص يتق ملَمَج عميل نلمح قلذإاَقلح
 مسيحي يلج انو يب مهلحجم ليف مرتو كس لإ مهلك
 * وزن بص ىزهلا لاق ةاءرركىض اناو دب يرجح نانا

 فابمؤلازب نت ركل عماهلا ى انكي عادو نب يلضملا نع قالا
 و

 ف ولا سو للذرعإ و ىو ملوأحن الان اكرتنالو قياسا لا قاد نانرع ٠

 ريو ولا ضاشب لو هيلع مسؤل تم دوك ا عزإ) ه متعود وطرق علا
 ةهصؤ طربا بباح اذ فاي اذكلا مورو نموه د) ناثبا :ىصيف

 الؤكنو حاولا طسو بطاط ضووالاَس رب نعوم انإ كنولذ ناميألا
 ىررا ىلإ ليفالاو ا نجلاوارتنمل |نوعرم ىردا

 جدا بملا نمرم

 مد هأسإلإ ورق هيتام هدو ناولا همي زويل عزك كئنالف
 مثال ماقلاورصاخل دلع جيش اباموهعمو (ممو فقس نعامتلخ
 يحلو ةابإ ,مديمت بجو كذ نودالاكيض نايولؤ اذ ااخ دا ذو

 ةيح بل ناين ىف عيسنلانا + كعا و يي | ضل لعل ةدعن
 مدعم والاو به اظل 'ىريطل اوهو ٌمبارمْلا بّشنو يض ابل د رلاوهتو
 هدد ل صب نعو ىف ل اك زيإمل اوه اكرر عهاجاو اكسل اى«
 م”ديعاب نشرعبل اوسلو ب ناو ةروملا هب مق هبي دول ) لس وريلع

 كلغ ذاريلإ ناو هسا هس بذا ىثسالو مس برق ناواصعبلا
 نبا م معجب نك ايرلاو مهن وبا هور تيّسح تعطقا ذو تصطق ب +

 9 ميد وحب أحيل | نب اءاوبوالضغ هببان عنك"
 ىص ىلا ناوبرل | ةمجرن )تتفاوت طم ىل| نب ىلعتع
 مجحشلا هبب الانا جشم دلو نعملاعي ندا“ جيشلا

 . ىهه و ىرظإلء ير تس نع هلام ومر ايلا لزم قويرمورلاو نعل
 اى راو ىلا ةعيصاب ل ميش متوسم اهفار مّدثا لوسراب تةرص ل وو
 ليغ ناكام مهمص ام يدر ىكذ لوب وهو رهو ملف ةزذساو
 كاقفركذ يس زعل اًسو ثقي: ىوسورتب اراك تن اذ« [توهد
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 نا يا 7

1 

 نار رانا لاو يلع لدا جسوم لوس تي تناوب
 رم مررعسل |ةيالح ليلو ر مس دلال لوكسر اي نلاقف بشن ش١

 1 توم و تب اراكع بصاباويشم وذل ار كسروا لوسرايت قرص م تراغف ف' : لضتبكبضو ئم كءازب روصاهسإدامال اًمذ ىدحو »ا نعطغح انآ ا دلو ىو صتس كي زنوى مه تن !لبالل ان منذ لور أد
 طي حسد يوب عباكماواكقاو ب لالاكمل ١ مرل و ْتباَرَو تكلفو تاك 7

 1 ىلع ةطيومجم بويعلاتا انفو كاد حلا تيار لاق هيكل .

 تاساروتن اف
 اكلاع نيس

 نالز انو 0

 :'نورخِهب وادب زو منيح أصل مييباف هاو ظ

 مها مهلا نه و ىلا ناروكع مانع لانو قوفول ثم هشيكر
 خيلازه انهو ىلا يشل اومنججلا 01
 201 نإ[ سنو ىشبحلا الالب تل ىج قنا سنافر ا ا
 فولو نأ طوبا اهنمرعباو كيبل اذه ا نم ىورلل ثيم ىدياقلا
 : 3 الرخرم الدم انمإلا بيق لادم ةيناهىونتءلر 57
 انيبنت يب نم )فانا | ىك نكرة ايرلا سارملا نعذنهلالا هيئيتملا
 فلكي انوا نشا نمر نا ةونل ليو هم نادل
 سلا » ثيبح ملي مالا بصف ىف تعمساومرا دفئ اا

 كهاتلا « ىوبا نبض نم أدني ه ىوحلاة رشا با
 .كرقتلاريلا باولاملاف الز انو ملام نيس ناضل نا

 ا ثيرحو اراكسلا هرقل ىلا براد
 و | ني ابن عهراو كيش عض |رمويلا
 معزوم اه) (١3 مهيب الا الذروضا١
 ءممرلاو ةريبملا طرف نممجا داو فطام
 تاي اسوان : رج سو ملاك مهلا ل ص نع خبل
 | ميتاانع 1و ملام اواي اكيسحس انامل ميد ل [وسر أن

 ٠ . تسانلاموك ثول ملأ اق هوادرد هو د



 دا لإ بوق نبا هاوي دنم طع لاقدها اونا ماا

 ىف ءابالاؤوه لمي ارش للاخ ميهازبا نب امقنا حج ذواتمساؤب١

 هر عاتلا ل وفي نذ قف و نوكيالو مسهليم نايكمابنرلا عب

 هبت نيج ارلاو ميرو «ا ولإوو انبا طاسن الزل :

 قيل: موش ال اند ىفحوم اذرج < بشلامإاو ميركل تمارحاسملا كانك
 يمل (نولملا فرع ولا مترينكت ءأضراون:تعفاشتمما نمر رخال ثفدحتلا :

 دع تك نب ىعيلأسرفلا رز ماعزب ناعما ا نب هايس يسارك ٠

 كدا وس عمت ورمق نب بناعزب عولذب بعكنب مب تل نب بك ظ
 يي مدت عج كم اهيوب ضصخ د ملا مارصإو غرم ف متو ىنرعمسا 1

 ا هعلاش هلاك بالي ا لبر عانوبس ينم اهاورط اعأبنيوشعساىه
 : ا ح لم نبط نب هبنادنع زيرو أن دهر ندور عل اديع قبو 00 يعول

 »ف مقسوم لور عمل كورئل اىمرْعلا بكب كد كين

 ٠ ونفخ سدرك زب رشادبعز معلا ن:رتأه د تش ةرفحماو بنك

 دأب كعب ف ني نافعزب ن ائعوبو ءنعلاش مها ىتر ناي انوي بيشنلامإو

 هتتعيبباوو 7 قس كو ملا ىس زل اوضق نيف انه ريع احمدي يوجب هم |ىيصاعلا

 7 0 يو لتلعب ولا وسر عع

 انما

 0 6 تلايط ط ياذا اهعونو منع هدد ا 2 : تامر كلان و

 داب 22 + . هسا لاطل» لورد لوسر رج باطلا دبخرأ تانميبع
 مشرفا قت املا ميش ةطاف رمإو شؤونه ى قا زان انور ىتناص نبيل ةنيئش
 5 ع 56 تربو نييشأه لوإانمربت مشاه نب يلا
 رف رىلط بنل امإو لاسم هديعسا سعيا لوسرا ودون ةنيدملا٠
 مدرس عر نب .اهمسزب كاب وم للال امهعنب ىنيادسعزب :ئاطرمو معبر افريل

 ا ١ جنسيس وأ جر هجتملا سطل بالطب يول نيفمكنب عرش مل 0

 ربو ابيل هدلا دمك ميمي 59 مؤ لسور بكيس

0 



 ش 0 ظ ئ :

 تيبس ١ رمح نبالعلاةنخاوهو نمت |)ضا ثيعؤ رامز ا | هعيسرنبا ل

 نيا دسا نب يلب وح نب ماعلا ريب او دعما ب زلاصش امو
 1 هدئاؤجرلوسر عميس عبي و ىسر.فل |امصف ني ى نصل أ ديع ؛

 ْ ىلإ كوسردمئيلطلا دقت مىعص هما موقف حلّسبو يلع
 قلرصلاسي نئاللا تاذ (مسامنبا مدت اهو عراسا ملَسو بلعمفلا

 ١ "قا نلدهسيولف متع هسا ومر قاس ؤاوعس بنها مأو ء(هنعس) مد
 نإومؤي عهزؤوب قانم يعن بهو كرو بييعا ني دللامزب ص اكو
 هيلع ب ] ىلا صورا لوسر عديل عُمتَو ىىبهزلا ىتيزملا ني بالك

 نابفس نير ىهو مسازبا أي ؤس تن هرم مز عرمف لو
 ظ . هما عنب لدكسوبو دنع 11 أهاودمم) نب بعتبا

 طرق نرسل دبعزب ووش! فيي جاي دا يرملا بعز ل يظ نب
 قرد ىدا ىلإ تحيي ل وسر عضمبيشل عمت و ا ل ىرغؤب يزيبا

 انغيل هومز عددا يمرون ىلا دهب أماوكول نب بك
 ىركزلا ىزءل ابعكلب نصنب ب هاكر هه نبذ اذل نيوتن
 هماو ممزب سولو متو ملعسا ىف تصورا دوس عمم ؤنجو

 0 اماهتنرو اَهولس) مبشر لا ثرحلا جسر وعد نب (يخيلا

 نباساعيعرت : ليبعوب رسام نعمسا ىنمر احباب ارمغ قدي |

 لوس عم عمتي كرف اهكيتلارسب نبكر ها ني يصب 3 الهز عاما
 0 ل

 سئيمف مياط م ب دنجلاب نير ستبملا عسل اانا انههب اهد تلت

 رمادظإ كت ابال نكرق نم هنشلاعت هدداىصز مهو أسإي اهضو

 تيبلال ل دو ملا نرَبلا اماو سس شركة رع مهن مل اركذ ةتايتتك
 ول سريرا ديسلالوتاخز فراق دك ديب دج ماا هيلا َُ

 لغأئنما نم ركل موسم عفش تلو 8 ذنب هع ركام ملسوعيل اه. 1

 دو عبت او قيما سه هتر اضنالا مى نسر والاف بدال 6

٠ 



 ل نازل هالايام عا زموعدحل مبيعات عزمي
 ,نكلا ميلا مين ينشملا مياس سو بلع السم رلوقشلا دزهرع
 نشف اناا. نححلاو م ييااهرطنا .نههروم ىف مهو اَساو مهطباوح ها نكت و قيال
 0 ليل ءزع يبا نعماعتب حا يردي اهيهئلارط لولب دلا هاف دب اسلو ريكي مل
 : را دع ل 4 جنبمي نمل سور لعيبي جم مل وفك ذ نمو حج كنعمبآنإ ارا نعوض ل | ىنيوم
 دي تش لوف كاتدال فرك سوبا هعوروإلا موي اهرلعمسيف اتاي قيس
 ادن د عيؤح ل لو زا تال قحا اكونبف بدلا هامان رعي قل لزد مو هيلع تم
 رانا ايفا امإ و بررلا تؤ ىدروانل ماو وهيب ز هكزما كلمن عما انماو هتيرلاماووف سماع ٠

 رجم اهو ماد أ« دس مصرا ربو نيا رشها زجع يؤ ديلا ولم لا ق فرع
 1 0 اذاو ركب ارهو ى يجر قحن ايام بلقف ديالسأو سو ريب
 2: -ليرإل ظاعريال سو يدنا وصلو و نإ ذزمو هميقن نب لدلا هس

 ىهؤرغيوركمابا ضفللانمو قف (نسمومو تدياله !اتضب انهو ئف انمالا
 2010 هاورئوانم 0

 مهم ارمي باها صرح ءرلااوإ اذاك نعت ماوقالابامسو
 هاوراف تلم ل ةلوردل مج قح نائبا لح خدنال جبتي و فن ذل
 قتلا بعكهيدميركاستزباو كابا ذلك ىفايورلاوةحامزبا
 نوت دهيم هو شيزف نمؤنااوتلا انكلاق بلدملا همز املا نع

 فكقو مو و مدلك | ىلصردا لوسيرل كلذ جبركوذ مدح نوم
 هلو بهتح ره | نموت اليس سندا /قلاذ رهو هككو لانا
 كبطل وسب اهوخربالو ىءاهشب :تااءاخدن نا نوجرتىجحلا
 3ك 7 يلع سرك كلذ ةزيور تعج ردا معْوع طش سوالف كبطل

 4 ب ب لو سكسك نم نامدل الاف! .ىلإ نوفل بيها هنقاواها 0
 . تو 0 هلو_ى- باو يملا هود بطلان م دج بالو ّيعاغتُم كتيلس اوك
 0 ل ير ىف ازال سرع أ نعيئامج اور از نهوشلاو اع ككتسع

 8 2 هائل ترلوف نبذ ذزهد ىلا هلا مجري دبس ليك عاجلا



 >2 ؟ىاععاو
 7 هس

 < ىدصد نم

 ولماذا هل اعد عتيل فل كر ابني كا َح نم
 3 00 مويةدل كانو هب

 ش !ويؤر ساد ربع زع 0-1001 هلاوب اور '

 | طاملالع ل لوو بنل ذانمو
 الل نمو 00 لم ا : 1

 . .ىرتفتلا هسابلو نار لترا نإ طع طنيو ليلك
 ل حلاصاالمل كولو رولا هداعوةن 00
 6و منعوا يم مرو« نع (سعزب ايماور ىتببزها بحرى جمالاس
 هاه ريشي ىنأذارشم) كس ابطا شا مل سو هيلع حا جتا
 2 فاو دغو مسفر ىلسرلرت اوت :ىزد نمر بعيشب نيت ١

 مهن نا غوللل ابو هحجوبل .1(مهزفا رم ىتيبوها ةيلاغ
 ْن أمأ مولا تو ميل صلع ١ دنم اووبنانئؤكجلا ماو

 خوك لس نع مويا هاقر قمل اما سه اوامسالمال

 و  يصطس موخجلا حسو يب ة دو بضل فلدنمو
 ظ هلي انوا اهاذ فان دلايخالا نم ىفمالنام|ىين لهاو قول ١
 ظ حم دى اهاورويلبار اور َىفاوملتخا

 2 ابوس بالكيس لها نقط تو ميل متنا استمد كلل ننمو

 هديه سإ) تصل و كفكينذ نمورتا نا اور

 ” لصوت فل ذزموة ربتها نع مالا هور كح كح
 دا م دعا تيالها يضفي تسول هد

 ايي سوريركا ىلسمدلوم كل ذنمو هد يسللا نع ككل مو
 ركل الراوملا قريوم !ريخ قرثمد كببصو لاو طف اس انا
 .رلا سنو ميلك تصل كلا ذ نمو فوعزب نعل رسرع
 ا هور نيت «معوكسمازو ئمزلهأ
 ظ قف دىيالف ابعاد موه سو دلما خت

 مآ

 يعض
 ١
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 , 000000 ذو مول عز عيب طغا هاوءر مرش

 علا كيل اوئلؤور اهتم ةنج نكسيبو قامتوب د قابجوكي ٠
 : يلد وتاج مز افورمب نئبوم ابيخ يلو هيلو لولو كحعب

 4 يول الليد م زد نيب كفل) وفم اوذ ذرو خيط
 وس انجي ولالا ءوبوم انشد شاني

 دئسر)مه صحا ؤعورب د ىلع صدوق لاذ ذئلو

 ل ناولايدل ا ماور كما نلاونبحإ
 مونبصع ائاو مهيبلو انف يما فيرلوالااهبلا نومي ةبصعوبا يب

 مهيحأ مرحا نمو ضفب نيب ز كمل يو ىئدبط م ملح َقرثكهو ظ
 نمو اج نكركاسمعيزباو ملاح داود هتتاعضنلا ع رائمو سدا

 ماجه ذاذاو (مسلالهاكناما موخجل !ميورط و ايرون
 لهأر تور يوبرام هان اك اذا فاصل ىاانإو نودعونام

 نب! مايرنورءعوب امهات اص .: !به ذاذاو تس الر انآ عس ]

 .الودحا ًايضفيسال| كم ِعن روف كن زم ران يك(
 2 اءاور دانس اسيل ضرحلا نع ةئنولا هور ذإرت بحإ اوي
 كيرع م رغ اعتربدا نا مث ىيطعمسإ يلون كلل ذئمو زم ىلا نع
 ايفا ؤو كت دزموىكميعزبا نعفالملا اد هحلائل لاق كملواو

 مسد [مصرل رو كل ذم ث_ياوأ ءاور كي اورد ناب ولبش ٠ 0

 كاي هوا نحب ب هنا آ

 ٠ (:ابا ساكو يرارذضلخ اح وزاوانر وكل فأي كو

 ظ مي طنوس نسا نورا سيكا تعز *اوراتتلياهشدعو
 تي ويرالشرداهأب ث وجزم اهنا فدع الاوت فييعنم ١

 وكاذو فرم نعمببا نع عفارولا نورك ردت ككؤرطز اهاقدو
 ةلسما نعال هدد اوانارانالا ني مل قريلتسا ٠
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دم ميلا تدق زو 3-6
 ماك دور ري 

 ا 0 0 انضالاو ثيداحالا نمت ؤنعرلا تقر | نع -

وت طور تعسف كوه قدرسلال قماكسيريهشلا جل
 متبل [4 ا

 0005 مق ناك طر(رؤيا منعافشلا4)قنو ىز 16اغلاءالد“ 3 0

 تاما بح) لييروع نإ كصرسا ل سرب إرقل ويب ىيسظن ئلاو 3

 برفؤعمو ذوفي منعيمد ىدأفو ىدسل اكو ىفوماىباوزصا 1

يب اب مز جو الفوتو ترتصو !ناوبا ثيرصلا 0-5 ١>
 س

 يكشف اى او دج اليك كك نيجاوم تس كوز كءاجول اكاوضاوإوهسد 9 2

 مهم قش ذيكربعلام مام تدج وذاو ايس اوطدنو تبينغف ام
 اف مصركزيرتوسننو مهنودطوبيعو مهينعا هيك

 لاقو ييلكتملا ور ارتتئوسملا كملامالا منسم ةهنيزنج لا ف
 ظ

هته زون ناجل انكم نواف هنمالا 3س لهو هدسإ ب ملا
 00 

 تالماانجا نسير 2( و دهجتو هدا مرا طع نينمولل د ل نغو يلم

)اكل سعو) ام اماوراف افق وااب .ًايلو ففلل دميدم
 بخش 

 افاق زفهارعاو اند تنك -5.ردع رس طم ةئدل اولا ربك نيفيا
 -_ ةئكل العا نمل يسم ازمير نمل عرس مفلاذاف 0

 ىنمع ثتكذإ *بتاورخأ هدد ] نعركاو ءاؤر

 بال ,نمولا عرس فلا نافذ انجريعمل ٠

 ىملاقو بز مرتلاو رخا ءاءر هانم

 را رو دب د ف)يطلار

 : 0 ا نار الاثبا

فيرس هو عاب هيت نيا جولس نمسا املج.
 

 3 بحس فو ىذناديزن سو ماتلإو تيفامتلا مكاو نان

 وسر نا يؤسبوإ ثني بمن نخو شقا مل نك
 1 وصسم 2



 ةلأفو قش فيسسحلاو قش 58 يال اك 5

 وانا ديحبرح ا تلال ها مكي اهو يوسإ ةعنرئن مجحاف

 متو هيلع هال صه وُ راسل غلف يطس ما تكسب نيب ا نط ظ

 ككاو تل تنباو يشكرتو مقصصخ لاف كيلا
 لل ملف ١ باجي ون زي (نعوركاتسسعؤبا هاور تبل الهر نم

 ةلكم نهب اني امم ًايطخ مسو سلع, ١ ا تهد لوسر ادن

 لا "نيا اهم | بشت اماكن مركذو ظعوو هيل جونا رس ليي ةئنرملاو
 اةييربلكشلا كض كرات اناو بيج فاتن وسر خي اب نا لغتان

 هباوزخحوررثا با. | وك ئس 'قنصلاوئردملا هيف هلا بانك ظ

 ف شارك كذا قييرهاو_فاذ مت هّيِذعثحو هللا بأ بكرم
 تواشإوسيلا هتيبلها مو ددنل مفف ثم تاهل ييبرلشا ظ

 نه َييدراها نكلو هيل ها نمد (شنن اهل اقفدتيبتإلها ٠

 فعمل اورس اعلا كاورلاعل [مداق دلو نيب زقسملا مرح
 لك :اربدج نب !*او رهن لاق دقرصلانح ,ةوه واكو لسقعلار
 ينص قون رود تك يمفاقللا و كفو كاهلا دكرنس

 اك مجاور ا نييسؤملا نامأك م نيدؤو مكاري هرب و سو مبدعه 8

 اكسل انلتل ا هككسو /ال لاو ةالارملا هيلع هيلع
 سرنا تجب لب هلل ديرب نا ىلاعن ساكاق فنعم 0

 مله اهسا, او تاو ىلاهند او لعديطت يع
 ا ا ا نر 2

 ءاملا ماوشتدحو ايما فنغللا ىسحلاوب | أَن
 ا ةمجر |ؤ ترحل اةقامي ١ىثرح تانك ويشلا

 كف ايما وهوحي نرحل ع امس نوه وك انئرج] اب نباره
 لاح نب دي نبؤعقورسسمزب لبيغس نع نيب كب ؟وائيرح

 دلاكرشزا لَسو ميلع المرء لوسيل قمرا نب نب هز نع

/ 
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 ف



 مكيف راز' زا مئاستاو ن وفشل | هلع كلاقو نسابنلا قو لسع رم 56 يوداسو  ياوج 2 اوم 20 رئان مج لاو ىعز ]كاز تسرع | نم فينيل انك خيبراهاو
 . ادبطناقافيبرها قرتعءورس باك اوُطُْضْن ول مب مدح 1ناام ١

 ' داةئرعم مالاسلاو ةالصر هطع_ كاتو اهب ى ل وملح نبك
 دهلالزيال واو طا ملف هئاوجر هع :بح و دانلا نم ٌءآربر
 مث اهمال ر عبو مدر عم لعلا ضعي كا يا ئلانم نام)

 بوجو ئرع كل ذب مدع ذاو مَسو هيلع هر اى صويل |نم

 بهذ سايبر! تلزن امل ملت سول ] نبإارعنعو ميس رو مهح

 ةمل افوعر ةاسماث يب ققذو ميالادسلاله | سيسر مكنعع

 *اًميمطتريرهطو سحلا امم ذاق ياها زلوم هللا
 لحين لاعر مط مارا ديز ةمدزن اطراف وزنا نيانلعتس نعد
 لطيااوه مدلا هوو طاق و انسحوانسأو الع غشو يطع سا
 الرمل وءاوم. ءسلعو لسو هلع س )صرنا كو
 قمومالا كسي الرو لانو ها داع نم داعو دايو نملاو ملا

 "دينو سظلنلاو س سك كاذو قفا تكتمل كرهفس الو
 دقق ضوالا سو وسرو سكب, ىحنائآلا ل عريق
 عضم غاب فعرغاسا بلل باقو ريب ونص ل جرلا ع امماو نرذك
 , اوه و ىناويصو ىم لغه براي كازو مالح مللكو مرورج كارلو

 هذه قالك: مح انإ يسكر انلا نم مهر سات قييبزهإ ب و نبع
 سدد لا وبك ب اع ناززا لاو حسم ويردد هيعن و ورو تكلا زن ١ رحيما نيما سيما تينا طراوحر ؟بابإل فكس ثنماق
 'فلاذ كو 4 السر اذزنجاح ( ايا ذإ كسل اقن ةجاحو
 تبث نبا جبن لص ىيعشلا | نعد ىللابي ىلا كار نارثز انو خسا
 ذح انأرس اجيب د ةأخ!امَل ههناغب هل تبسزف متدما علم انجل“

 ميكر ظ :



 ىيلع سالك صا لوسو مبا اب هئعلخ دين إ (عذ باك
 -ابعربابب «ن ]بمد العلب متنا انرما المل اقف ىلحو
 متيورلع نادم انيبب يبرم اب لع تاازماا6 لا6ر
 زفتى ىزعافه تيبلل ىو مب نبى عاَمسا نههير حب كامو
 ١بثرالا نيبيزؤذو هسارر كب ) اطاطو صم اسس) نيو يوم مل
 ل انتو حالا سو يبلع م يدإ ىف ضرر لوسي ةر ول كاقو
 + .هديالا ضربنا لوسر بح ادم دين باعها تن كلشذ
 اهل مان اهب رك سب اهل ومابعمو ننوعلا ودع نرمي لع ياتو
 مي ايت ها هبو ميدي اهباهروب رصح يحامهيسلا سوم

 دا ةيعشبالبب اهملا نياع شفاك واه اضفط دب اها ٠
 أو هب [مسسحو ىال مث لن ى ديد نب هاش الو فالا يسون ف
 ال ءلل انف دربشمولا بس امساوو مؤ ضم هيببالديتا دبع
 كيب نيطسو ىلإ جص سال وسررا بجإناك | ديذ أل
 .ىيلغ سيلالصرمإ لوسر_نح ترك او كم يلا بح | ةماسأو
 -اوسثب تكي معيبر نب سب ال نادي وعم جلبر ىجو ع اكسو
 كوسزكماةرارلاباننم هيلعزخ د امان سول سد ىف ص رس
 اوسرةروص هر باكا و ظوزؤ مسمع إد لبفو هاهلثو
 انو امن سارح ال اكن) ىو رو م تسق ىبلع نا ككسصرمت)
 هيلع(. ف ملح و كاراع ئنم) انو نال يشن نععج م يرطامل
 لح ىف ىفنانم تالفجؤو ا قرر ساكاقف قاع افزع اننا مدع د
 31 مهي“ دب اطصوبلا ولاف توما ناتينرنجلاقفب ى ةرعب ]يشف
 ٠ ةافارونملا نا ]ب ثوىبسسر نانا ضمد +خيبذا مبوسات
 ال ؟ يعيب نع طوس ابرمعزغتزا امردنأوردل ايذوعال اهي معجم
 لاقو مسوريلعيح] ىلنرسالوسرسرب نفل ]ع ىف ,نلعج فقد
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 !اًعزباك !بتو اهيِلع سرق ازإ تملا بع زنضنالاملا ٠
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 قاع هاب 200 0 500
 ظ هما ع لو ملسو ميلاعردب | ىلصس اديس ١ ولام

 ظ هللبنرجش مس يلع ىو لسمو | عارم ) ضممأ ثالذ
 ايا ةيداف عددا لوسد لاق وري ىو معاسلا كه ريشا
 ياو باهذ نسلظعا زيآى اواو اويرس ف زياغانا ذا لتسو
 ههلانيجر جنب ةسدلعلا اهو ىتزداتسسنو ديطع سا ىكتصبا ١

 ظ ف احن اصو هيصوبالظانلا لوفد تع ىلا
 رماح باتلا عع هيلايبجرشم) «ىداون نآوبلا تيب[ ٠
 ظ ان! دن لوقو نوروكذملاهثث بلطلاو ماهوب ونيوماو
 0 ريهطنرلر هليدو تيبالها سحرا لكي بم ذيل ير
  ملكسإومر نمسح او طاف ضف تلا نوتيلا مكر
 «ةدناو ساب ندكيسنو هاش كنج: طم
 ملاقو ءاعباتو كركم كذ كذس درو قوسلاف (هبىذ اي ةمرك

 ليو امص نلض دينو اءرنل تييمنهماب عج مينو امي تاننومخ
 ىلبواَفك يلالها مان ردت لوسر ايتلق كسر نع. اقول
 هج جنرال كدالطدلرن ا يرجع تيبلا قا كوجرلو يديك اهنا

 ذم اخون نراه هوه ممنلا 0
 0000 نسح ثيزحيؤو يظن ربك
 لها ءالومدو نبا ونصرة مله: برا بتلاو مت ولات هبنيو ل ساعلا

 ظ .ةنكسا تلاتف عنه قالب مضابا قرت ثلا لع هت دا قانا
 تيبلاله ا( ءارشان املاك اناا يناس تقفز وس ا

 يم نانمو لااا نمو نكستيبره١ ريال
 1070 قم عمم هلا مجاميع

 نأ
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 ابتدا دل صرملت امل توروكرلالا الوهن
 اجامعيمج نود املا م ةقرصلا يلع ترحيبا كيل اأو ىلا فيتم ندؤملا لوو يلا أ( دؤملا
 ةهجا عكر الاككواذ ىن لا ىو ذؤ كلو تيسلاله لصضتو
 دهن فت ديس بتوع فيها نلهامللا
 ا زل باقر ليال عدلا بعنف عيظولا ثيل 4 ١ يطا لات بارز ظانلا كوكرتع

 فلكيا ةروصر )ويضم نام ليوعرت للا امو انمفاك ل نايا نهال نا ةنككتتلا تلباو 6 م ابانفو نكس زمام تلديالها ركض او فانموتفلا
 الان اءاسوؤنو اورو اوشا تبف وياتي انآ: موءلخلا تيس
 امردلط تتاجر وتيار نامل ملفنل ا رماظو تام وااو
 بسلام كا نامت يم «نيثابللا نهر اهله بيطلاذاؤنانطار ارهاق بنطلل ىيفضوم اى رت اخ ل جوهو انها |
 تطعم ينال [ذا قياسا زال ميلغ داك تمل !اهارب وعي انهزو ام رضع
 عيمل رض فدا ارب رهينو تبارك |سجل مض بهنام اما

 الرمد مناسب اه ذم هش دام ةدضياماباناوتتا اعسالا) رس“ دحر م انمارتعالاو مرش ام عرج )كاملا عش الونهلي انف لا ظ
 . كزحالو قدها سهم اإل بلايك
 يش ومالا نول نيل هيي مترلاناد انو ضعاكط» راس عنا نه هلا ةفاداغلا ماتت 500000 رختن هيو نجلا لالا مادلو ىلا ىلإ | ب نال اهلا ذا ظ . هتياقوروبظنلاةدافوهور الافع عير تيداعاا :م :مومزلا

  5 1١نى هولعار موصوف ميالهتخ حر 71 ا« نوكياان نلو] 00000

 1 20 |ةف ركز كايا شيكتلاويطغنلا يفت ةييوشل مث نما ل



 قءاشمالا .ورتبالو
ّْ 7 

 ادييسوتل نلف كيمرتتجتمونإ نيم من ظ

 ىللو كلي لحم

 00 انغإل عطقتت 2 ,ميلعازت ١ ملوشورت»ن طا
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 6 أرق سك 2 اوسع :نطافو نعت هجرت و هلدإ)
 ننَسلنم ل هلأ معا يك
 م ادلب دج (و انيك | زوم

 رح حصوات .انيدرطت و حسو اراها مآل يرن
 52 ظ قلد تأ تماما 2

 ههالاو و رنا انزع تل امم ثرخو ىدوهبن ولاكن

 2 لقولجاو كسب فسح و كاد ؤامعاو ةسيللو عمن اها ئيقل نع

 سو عهيراعزل + جرحا 0 اونيحاو نابل

 ظ ةيئرذو همت هيكل -: تحوم هافوؤسل لاو كلاس ند

 سلوا تسال ضل باكرا

 هاد نوع د شرا حول بطر هيا ثا خالو متر اَغ

 ايلا ل كوتشنال باطو 1
 فما ااه فوم ب نال 2 ١

 رهؤأو سيرت كنه "كا نان تبلل تو مؤعسا

 0 بونشو 0

 ي ةاهسشل) نوكيا رطب اة مهنهلش
 3 يتسوزبلا نم ةواَي شذ نو ليل هفنلاو اهلل اريكح هل
 ظ فية ةهسدلاه لال فاو ةءايطلا« ىلا الل

 نيمو تربل لها اتم نالت كيبوب سا ليي |كوشسم ١
 ظ ومال وتو برايم ومالا إ

 لصشل



 ماوغل كيل اله اب كد اندفاضالا كيبل ةانملا تلَصحر
 ظ ىلا هاذا ىفكريريولا ذنم ةءامطلا يعمل نوريطلا#
 عمر ها رهو اهن جاوب دلا غم ذقإر دوو خشو او ضانامو كدب ذئمورجتر امردلا 0 يي يسمح 0 د

 ماكر دقو وسر ب ذوهاووملاب | سوروك داعم هينيزاشود احب هارهفر
 م.تيالاع قاب وصلاىانيذن اه )سوريلَعلا حص ةموقوولواميلاةحبسلا
 لع ريح ناوولو اً انمالو قدا نمل ذولعمب نقاب هيل ملا نال ئتعملا
 ' ظ 7 7 ةميش ادة ايسر
 ا اضم مكاو رالوا انكر! لضرم اريهظت وتيبلإطها سل
 بنار,  فرجشماممرهلفي ار مسا رزب انعو مشو ىبطعرسا سمره ؤرشنل لطم ارو  رعضري[نعورظ نماض[ّصتط انور مذةاؤنلا تيا نع ؟ييسياو كح ف ميلا يااا : 2 كلداله) وع نو
 جم رلامإ 2 نئاشرلا قامو ملانوفعمن ورث ماو ةغالنللا قالت يلالهأل
 هرج نوفا شوا فرسوا فن كفو عرماركىلا ملي اذا ببي ملم ميقا طح مسن

 1 ىعبزيو ممدنوهيب الورلاثماوزع اه عملا ققحم عمد لكم تا ٠
 رحال معهذيل لوف قوسين ا ل نإ اكو هلذابنموم طنز

 تام وئادل الر 2 0 ةتييجا وهواء ودإلهتكرببجلا باه ذو هريبطتمسا يدم نم ناب برب يدور ..اعل يسب اهللو مدتمزملا قي ذا كليفسَبي كلوني مغ كف قرسلا نأ ديار لوز. يامال ديا عواد يتسرب يقشر
 ويرطتب -  اىدرهناواة بسوي سو ض الو مهدت مدي لع وباسل
 000 رى | ناف تيبالهاب يكف صا مهانلوكيلو كة ممظفلا ل ضنلا
 ال يلام سلتا .طكع ملي هلا حصرزلا ناذ ملزما نما يطضاويلهدنا نعم ذات منافسا ملطح ن ل نم ءوبارضا اهيفوا كلذ مهنعانودعو اتنرفحلط لعاتلات
 درا لبشلل وماهر طيف وفر لغلق دوما » يلإمإ نعاس دفطام
 ع انسوجي واع هانطيرجوىابرسطعرد ات ىهاه زورلاس اهي ديب اوس

 ربت“
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 ١ ف ةدوملا لم ْْصَرَلَظ مو اّسبو هيلع ردا لك صرتب نس اهو
 كيج ومواطن مبا زدلارضح مق دئيب لعاب نييك مبارت

 . سر تيبدلها ىرديجا# سويط مدا ص رلوسرلو مه :
 . هدهج قفاوبالا4ك مح ئردصي اياك بو حسو ديلعسا
 ملإمنعي انعريذاك ذدتعل مف مضمعوو وب هنن كا نا كمووُغ

 ٠ ليها هو هكإ دلع تطخو حي نم كركذ كيبح ل جا نم سجاىزلا
 ' هناا نمو عرواكشتف لس سبعا جما ل ثمر تعب
  تاطابلبب لزم اهطيإ يلب ماه :نسلا كوكو مهنا
 م: يانحن كنا وذل تيبلازها عمال نهر صول عكا انياب ا ذاو
 . كووباباقث | فيلكت ميريدا كده ت يح حسو, رلعرردا لكضاإوسيرلو
 'اتنإو ىباع وا ووميباعيلاو ف كج بدشم كك مب رعنتئنلا
 #0 نب عبو تا اللا . كالذامّدتاو مرو عؤفولا نم ناثملا هذهي كيني ترب ره ئحُد

 نال ثيحؤن ميج له اوك ينتاك زمول إس كفن نم الا
 نانودولسارسع خلاف وصل نام ن كولو بكل ىكاواف تلوم
 + هتعساوطراي در اكاد ران هئسراتمري ساو مدلاوم نم ومنك
 لهأ ةدوم مم دق مناسام سو ميلك س إل سرر لوسرال اخومو
 ”ه.ةرفف هتيسر دا هر تاوسلا ل ءوشد هتيدلها ناؤ هني
 بد ضعبتيالو ثيببالهانمدعأو سو ديلعيريا للعصر اد
 لو روعباف ثييسمارب لل هال, هام بلل ناذ تّيبالما
 , ملا دوسر ناعرمو:رلالهإ ناك نقهتييطهالرو فرعاو

 ب 0 و انوا جاع ناس صو ل تكف ديما 3
 مقل ينربح ١ دّدإو هسؤ حسو عمها مها لوسر ناهي جي املك:
 - يف تيإو سلا ةكمافشلا لعيب اه «ركأتنكل اف كيد رنلع تعالي ار ئشلا
 ترسؤرع ةصرعم »و مور دلعبإ) صرحا لوسر تنبةىطاق مونلا . انو ئومعأ

 . قسوه لئفافوكلإو عمتي تلانف ابرطارعا نعامتلاس و ابيإع 2 هوجولا

 010 نإ 0 ا '
93 2 ١ 
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 ثنا نماعل تلف ىب مسا تاق ىسانلا 4 نولمفيام نب زئاما

 «ةلدراستساو «تظقرّجساو لعبا: ت بنو
 ىبنا“ هد اص سريجواَِم «رسخناشالنيضنبو د «هداسسم لما مسالم ءاقلخ تيلاؤهاب درا « ٠

 ةسوأوب دودو رروجورلخ عمك رجلا نا يجر وملا زعهج كح
 دج مماسؤ إو لفعو ملحاو مهكاؤ فعل ابث ره اظل ادع
 هدناؤص نا سيفو تامل | شن إو تاو! طضو) ميرلعأ تاني (يلا
 سهل تكائدل | نإ هل لاو ىلا نل مساركأب وكس مق يروم
 .هانسهامو| كىينصت كسار نو لج |نمالا مشمركاام ىنكلو ىدلوب

 ناك الط اةرإل بلع رعاو لجرلا كل ذ قلجاسر إو ظقمّجم ىف
 ىف سيلان ممن: نركذ “هاو ياللا دلع تدور ببسلا
 افأهت مدان هرنيرترمأو نيبرسكا كبرها ناش كو يلع
 نينلايزملا امد[ مهباسن تحس نبزلا )الم مو مهنع
 -ى#ت ىئب ٍمىئاعتسا عضل نالا ب هاوؤم ل عاعس اىالؤم هز نم

 بم ملا ىلا عيءاسضذو ىمدم لا ,ىزاديع اندسو انالوماليرذئدرهو :
 فن, لارج الا هفح مجود بيس ن اكو يأمل[ ى يع فوطه ببذ
 عرم مطن مب لإ َخ نامنعيرا صر دوما نس حور حسا
 كلل اذاالاعلبإلا فلا ازون| ف ركلا )هاجس ربخاو ماوعا
 ىدايلوىلا بزل اكن افا شجي ك(نقلاةداسلا ةوهرملا هئاييلا

 مكعم لسا (ةذ نرحاوا يلطف دارا عر دعيل اناكو د وكمل ظ
 /وكذلاهبماوةاواودمضض ماركا كاسه طتمب فزت تح
 ليبهاشلاب برعلإ )ها هاملت عيزملا ميالظر وحال جب اظن
  دانقلا قوز ةلاعطاو «رلبلا تيصتحا مامدالكد زن تيميحرلاو
 يدا عوبصتو يطا ه نارك زهلإو يضل ءئقنرإو رح مكو
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 «توورهاملاو وزملا لماما لعلم ل نك زف: قيدرسلا بانج مب
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 لانج كتارا يب تلانبا دف فيش سلا جوش ابا

 ا اقابجبب منير مرهوب قه ماقمو فس ماقملك

 م نموا د , < مكر موتا اهي[ نعمالاس

 ادوعسلا علاطو سمتنلاب ءابزمل يملا فقرئللا نئتيرس

 ١ مند فيارب كما ء مما لخز بكم ئانسوكو
 : فقع يلو هديلا لي ذر جببنو« !طاؤرب رولا ةلءوه لكسر راضو
 « سوا ىنلدالدلا تصخذما "ا, «ل اوت صانع(ج ردو

 / كريبإم فاعض | كحل دق ره مط اذا هي نق "يارا ذو

 رمح ؤزه8 ورلاءر)ءق كر ؟ىكس بص الم مخمج )ذا
 1 همصلا نسل 21111111
 (د فول مرضم وكن مائوقسجو مكاري دويوخفي لفرطو

 6نف 6 قه ن نيراش اطوال راواوروزت ملذاف

 ”دعولل عاتريبلقلافكعو هد ؟فركا مدان كورعالو
 فب نببهرقد اذان جيل عودت ياكل سرا الو
 ظ اووف هي 5 2. مرضا عزتادنفمالر
 دوم قرلاكك ريس اكو مف تعمرو)بوعس+ فرست
 ا علابب : قياس انياب ننال ىلا ول وب ونش
 ل الاب ىرورج 0 مك م ةكضهوإم) ىرزعيكذاو
 ةهنحو ةلخؤت اولو' قيبعيشأ ىكابؤهو تسلو
 فيضاوتضاذ بو انا كيري 00 يصل دجىجحرنملاش
 كرب تاماملا]ل تيدؤنو و ةلازغلاكاوس ترعب
 0 ع .يزغلارساكتيفساو
 فص اني نركب نم هلو سيطف هربا نماج ابونا كسب
 ا انت دل او تركي مربط دعشلا كيلا وو



 :ط ْ ظ 2 دش ١

 كدجب الث كدلا لضمان رح و «هتمد ىدامرابطأ نمركع ال
 اء فلا نلت امو اكمل «تفهدت_ذنلا امد وليس هكيلع
 فدحف درجات ماس برع همس طمس لل ةدلاناو

 اكره اهيز الل ذؤدصلا أميمالو «ةسبحع»دل آم هيلع ىجصو
 ٠ تلقت ركرابملا ةرجشنلا ذه عدرا هرايعؤ جو اهن هلا ةنه نمو
 . هين اماه ابرلا ل هاوعمهئاكرب متل «هيمدلاسإلا دآلايلائازطأ ف
 ظ (ينسا اعيد املا سد ل رامهب كلن ختتنو هةَكل منه عئنربر

 ””هساوصر نميسحلا يطعن رب ىلا نيبال جرم فاشرثتا مح َقدزولا
 اهلهت تلامحر هريشرلل وكلا ناورملا ف اح ىف اه عاها قنا بسد
 كر. ان اوهد ةنجبأ اهب هل وس دمركم قرد رسما! كيسط اقف
 حيفا) صب ذاددجنو تيدلاب نو ططررر مايا كلذ دبعزي مارش
 + هلع ىسر] مذ ماخرلا دكا ثلجي لفتت
 ماك( لوه امنت ملل )ه !ن ابيع | نم نعارج قم سائلا ف ظن
 «ةدد لا زججا نمن اكو اينع هلام, نيسكا يراعي دداهلا نس نزنفا

 ما 0200 0000 ظ ل : ش

 مسا حرسولا مل طن ال |ىئتناًاهلف تيبلاب ظفار ميبملاو
 د هل نامباهوزلا فه ممل مالا لها نشل دكا فرجا

 ىلا ذاكر ماهل اله اريج تعب ناو (هفرعاامماسخهلاّمو هبَبَيلا ٠

 اقدزمطالشناجرالد اب ]ايوه نموانرلا وو ةهرعاانا كفار فا
 هى تل ارهول | ل | ع اازه «مبمهلك يلا داعمِح نبا انه
 ( هر سلف نآرلاو وروي تييلا». ةهن واطواكلعملا فوت ذلا له
 مل اق مكي مالا يرعاهلننع »تست ىلالعلاةىسذولا
 مل تكبب اجاماذامطحلا نكد ؛ح تح ارننرع سرع داكت
 هت هنيبرعو وافل م ١" بدة رت زح ذك
 1 بب لاح طا : رح شيب ناحالا لمت م ٠ متبابم ميخغو ”ءاح شون
 هما اذا نتا جيرشمتلا : برع ودمرمملارول قئثت
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 0 5 لاو عض اب «عنمرسا لوسرزم يوتسششم ا
 كسلا ايما هدعب (ه5 ساكت نكنا ”طادزبا انه

 ْ نا,مفوثبملا «درت لح 2 فكل 0 0

 هك اقر ميو نايكوشسم ( أتي اًهطريدمات ليس
 محفل عنءولجلا (مكاولح ' 0 ديوشخت الوقيلا لس
 مهن هوا تناك ريتا هلو نشف واف الل انام
 اهممرول اثؤئآلاحالو ٌةباَْصلا اينع# ثعست اف ناًمنح الأب تيرا مع

 ١ ,متصتفمو همم هير وكم رحم كيو نير ماجر عمم
 ظ ا الما
 ظ ' ور كحداو مزمن ,مالغرك بال اجو ؤتت ؛
 ظ لال تنس انلاو ىو اوس |دسالاو «تسزا تقزااماذاثوبعل ام

 ا 0-00 انا ذاك ؛مذكاماطسب)_هلاسقيبام

 1 [شأ بم وتتعو :ربلكجف «مسهركذ تئاركذ رعي ممم
 0 مم لوا لنه ةبوئرال ,مهينولك قتّسلْوب هقلاو
 6ممالاهلان رز دب نم لسرلا « اذ ةيلوا طرود سا نيرون نع
 و اعلا ببئر اذ هسسيحبيرماو ق دز ولا ف2 ماسه ١ فتشت لاق
 ظ كيب هياط سر ا طع رس هتصرمل قو ام دز مثردشلا ارعؤك)

 باف يختل الاشانيضواذإ تبيرهااثاهلكتو نبال
 ظ ,عنمابرفكيعسر»» كش اهلك كيد كين طديراق
 ظ جم هسا مرو كيب يااهل ةلاحرلا

 ظ 72ج نسل مولا دنيا هيخن هديسوشاو د 07
 قيرغلا يدغبلا لها مروع هنن كنغتسلا لآ بحور
 .افرتقلا لة رولا كفو ««ىارج انم قلاع انخ 4

 ءهلوثااعت هلا هال اى داني لولا تكاذو 8
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 نك زا مومو مك يلو يزعرلا فا 1
 بجو طشرنا: ٠ محاد اع نمي نأ ىلا 10
 يدق ىلامت هيتامحر ىتساكرل 21

 ا ان ميكوعز اسيد لآن ىشتحا نسل ظ
 داحعملا منيب زن |نيلل نغس عمق كشر اسالك
 ملا هاوار « مادو نيبس شعم
 مكشلاو ركرلا حوش كيضو * سيحل خف تعدد

 0 |اننكيقوتش - امو ْ

 | حت عيل وب بنل ام وفا م ومابي لالا
 ياو

 .: ٠ هليرناإتل ٠ ح سال وسرد ساب

 ظ يس اع بولت لي مازم «امكإ ايللع سكك

 ل مو بسن عارم ا : مال عصر زلا ان ىرالأض وي مهيحوم ىف ىلإو
 أ سالف هبمل الكت ففنو ىشسرو عدس
 ا امشي ,هكريسل ناإلا بولا برعأ نم
 : ا جالو وع فص عمخي رنا يطا 1

 اواي م مه مينو رع مزعب اعام
 ظ 00 هاني واتا ظ

 1 سهل ا اواوَه الاكو ذؤشنيوكك « نيرعن مل ملا ريحا
 3 ْ , ميهنكا اهي هاولا لس : مقوس ئداعالا ءامدىرخي

 ظ ظ ( مشل رسر انتم مساور ؛ برشا اذا ضرك ثمار ظ
 ؛سصعرضف باب مزااف“ةاوس اراه (ى ورجل اوه لعل اكن

 (يشب افرثلا نه سك همس دج الاماذا حابمأللق ٠

 ا لوب اهب تن هناك يل اتراك دا

 ١ ٌْ .٠ مف للعو 0اطيا م ةامملل زكا وانو ضان اك

 ل 7



 ريح مرفوهو ميسر مسارح بولاف ض

 ١ 5 هود هودراو مه تلف <: دورا يل ذاح لت ليتم
 فاسمؤي يع هت يبيت ُهقنادبعربجلا تروا دف
 اسف ْمِلاَقَع اَهس مدمو يملا اج نمو ل

 ينهزل ئلت نهري انم ع ناول قنبر دامو
 اج مج 0 للا رسام مسج هيل غلا لنا
 م اف ىرولا نسب , مهري طع نافل موق
 7 م ع مالقيولا لضفرعلا دمتتذا

 ترن نماوضفوإوصدلاوه اذ 6-ما ةنارسن علا لتصفم
 د ا الا كلاما بل ضف امو كنذف
 11 طفل عاف (ءلابحاص الو راك الريكلا
 صراو تيركعلاو !اشلا| كي اب دراما هليل هالك وكلاو
 لاعرتبورامو ةلاسرلا هدو دوس تنكو دوال عي دبر سرس نم
 مملكتك * جيش كاك نالحراف ك :جرجملاهمحو

 ْ 1 0 ا
 نياكتملارحاعرنعو 38 201 متسوم يرام هسا دم من درع
 هلقيرو |يكصتررتم ان... مرهسلاب مست دلعي كم 70
 معن 2! تولع ىف دوز و ءتصفرّئردر نم ىرعياصرفاتسو
 قصل اف. لوسر ايلي تلق ةتلرما ىماانا معتثسملا اناكوا
 0 و 0 يعل ادق سوميلعسلا
 0 اولا فد : 1 عم لاب ريجاو نفل اذا

 أموارتعمع افاست 0 ا د 101
 اتسطساط سعر اككتائمق 0

 0 و كتل او كل او ىوطمضح !ثومم تو فلج

 0 انا نيكاطنا بتنا +
 كيرلا



1 
 0 0 ا نب , و

 .ىالملا داو مومن يجو "7 > 6 ظ

 ا ناس همركاو نملاضاو

 لت بي ؤلخ انه وركتسفل ىط

 عورتاتالد اركورد انمظفت :لم
 . انس اماظع نا( نعازن اهو[

 دلو مهنعساىم والات | ماسنو يلع سدا
 ور ةلسالا ضنالو احد (نماةوهلاط

 ١ كل ذل عزا [هصفو او ةعط :جاقتاهراطا 2

 ندا نس اهدل اثم عجاف دوصلالقش ب اوم ىو رؤلارجلا

 وم تربو ب[ 11111 لا تاوص ابئثرعم

 ايا عددرللٌةومبلامالكفرعإ هرغبوصدم قولا
 مصرا هاج ام عسيمج فرعون يدور الاف روزملا

 فرع ارد نمو ةتنرلاج انكي ةيركا اه فاؤرعو ههجو عود
 ظ تفي «نئؤتا وجم انلالا اراابلل بوجو ٍفلرشلابوص

 5 ب



 ديلطسا حصا ايو 207 |

 ظ افاد يآوم نسوة هبنسل بوش وا دتسأع اك فرشلا ةمالاع
 00 4 تاو هزار ابك ين ٌيونيلا م )| هيف هب امواعمه 5 1 لكل
 نيج نجف ات ل اع در اذه و

 حارتنا دمك انالوتعخ مو تزوئملاعلا
 ايم امل موكل نس | دذالاوفعبب اولا ضيا
 اًميع نايولو ترس مجو أ ةؤنبل ون يؤ باخر + ىقداحملا
 هرملل اسس هييشنزفوا ابر (مالناكؤم و و (يكسح

 لاضصاَم م ىدرشو كل رو (و ميس دكطمف هسقن نعرف

 1 2 -8 | ضر ا نغملذ 52 4 تاذفئ ولالا ذ د مشايخ

 دامك بر وداسمنالاإ وأسال نشح الضب مدع ىلع
 ةيبعا ىضغي ل الكلذو ى 1 رشا 3

 را 4 تبرك ف 0 ه[ح وجي الد ايي]

 ركن نالابح ناميالامت آكاقو ذامتآلا نم 0 ف
 نم 4 كرك حآءنلع ككازس] الر ميكعلا نزولا

 - 0 هي 55 00
 هساضر ىلا مسرب مامالا- روويينا نيملاعلا

 تان سم ىلا هه حر ىللاكرلا نضترلاويعابا خيضلايووس نهم لاهل تبل ليز نع مرداس ر ىف شع
 هيك( ازبارل نثر ىلا رمش نأ ىلا وقيم اح
 كيوسنو( ناضل كتم اخ ويتسل كيان ابك (قوَدت الوشناب 0 ! دا نمي هعردا كعؤو ل ىر دز ثملاب كاين مالنا
 85 00 داع لاهو : اكمال كسب ناحل
 ا يحير اًصنالتن . اذا ىلإ ابا



 ع

 نبا هانز نع مو نام 724 سواك

 دعسزم(ف|هظلاو كلا ىو ىدرو(تلاو ىوعَبلاو ةببيط ا
 سكات يبئادها روت لقا اكد اي نعردب | هداسعزبا
 هيو وسبل لو (1موعح تاغارم ٌناف
 اماءارح صلو ضبا ةدوس ' رفاوسو راب سانلا ميس ؛ :

 تبسم ال لله حرشس إنهن 1ق ىلاعت هلام ربت تمار اكل كات
 راكم مصيف ةةلَصل ارسل امنكمس ا ىمد مرسل نس نبا وة اءأنا 0
 ىصضين طفت انت انييت ناوان وح اذ ءدئا (.عط)ن افلا وبحأ كيو

 رقي كو ميلكا و صرع لوسي ستيز غلا ئانمسا ذاكرا كر
 فاح اساوثلاطو اكوا اثميلا باوف مك عينا نا طد ع !

 ني: يعنبوسوم اون طمنم بالا انهو ملل ئعاّضالا

 0 عي ائ اورج نع هيب |نايطعزب نيشحلا

 :عشزماورسدل :ئشنل اية اريسملا ةقرعلا نا اق هدو (حلاعا
 راما ف اكوا متاعب يرش نموه ماو تيل لأ ْ

 لقينا نسحلا اهب ةريكاقيرط عدنسمل اواو ىخشتر دل افرع ذلا
 قطط مالا دززغسب كبوت انومعزي موق نادةنجلا

 ناو سفر مهلا .. يزل نوزهتملا قرح اكرنم نورك

 هالو نباوروود تورث مين اذ هانا انتة ركمكردا
 تونعطيبو ٌرعامج الو نوم نو كرك ح هذ :ةمالاىل | ام
 نولي مهنا ةعاهنإو ةججل من يسنو تلق ىدنا فلسلال“
 مسازوسر رن :نيصعلا نوح الو الفي ضم اق ةماما نا
 تارا م ضلع ذأ لربك

 اصااور شل ا)عاونصطدائئناعإا الهوكي ذنممينج مل امن سامر
 اة رظزمإ نتن مهلا مدائتماقطتن

 ةارشهو نيبال «مالثعلا بابجالاوههلركل ا ب اهصالا مهو ظ
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 ا 2
0 

 نيا
 معسل“
 غلب



 لا نإ متعوب إو هر ٌرصس نعميو رومؤب او ىرعلا اجرتحا ام عيسمل

/ 

0 
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 ”اروهو مستو هلي رد جسم عدد ىذلا هيا مهنا طلملا
 قبح ئءاونمرو مهنع هس وشر مهرؤ ىل اه سا كاقو٠مهنع
 را ع هتع!اس سا ىعر كالا قبدصل خسر ى طبل |مثوبس

 .٠

 هاو
 رلاظلالب «كلؤإثيراقسول نمش اؤومن ايهم زمابييصتما
 "ل اسما نه كوذ شب ا رقدحاو امبشن نم نإ | ارباب جلا
 هلل امم كرالإ ل خجل | تل يف هني (ىلبارباس لف مهرنع رقي
 ظ تير دإلا نا داهيط درا 6 ف نوال ظحا :لاسر ىلاعت
 عسا ماياوه اين ارككأ ع مويس انل] |ملوكسرو رينا ثذاذأو

 نب اشسلارموب اع مويركألا جا مويا ٍلسو معدد ا ىلا
 «”ركدورروز الاخرا مدلج عماش مصنلا نهر تلقت
 ةدامجلك فدعا, حسو ٍيياثدلا ىجحسص لصعب رح شع هللا
 . فيل ءاطلا وعل كلا ج١ ةداسج امّيس الرو ببلا ةلجاق
 09 جرام او اعوطت ناي نع هدناومر حرب انهو ةيلامإو
 هجروا نوكل «مالبلاو :لضل|ديلع «م(09/ دلت عم
 فونيو عأ ملعب نمزج قَال عزخ ثءام رو «مانغلا
 _ وكدا هوك لحي فر رغموف امو حا كللازولخ نونا
 - سامر دلاسرا ماو مهول فسر عادتت) نب رص او ع اضرو ا
 - هنعماومرا) يف ساملاوجلو ملا يي. ان ناوأعاو معَم هميجو
 “ديس ضعت نا ةدوئئرلا| بيسو نوماس الامور ومامبه مدا

 ويد صرلؤث | نيف بوو ىنعرك إو ىوق | فسينمل | صن وك
 بقعاباع ترسب راوطملا ةاعاقل !نمركزتوا ىمملا اله ملتسو
 لهل ناك كاريكا نع غلب نص نول بيفيلالببولا نالوا قببرصلا
 ممواسيلع تلسد اف نه هسدادوسراب تبرك د اولاق مسه اذ مب زحو

 ا ل
: 0 



 ف

 .ليبابج تساؤمز ويرصلا قرزطوعب يو ذآزب لوزن نوكيا
 ظ اه قلرصصلا مهن اثماروماضعف و: ءتعيردا ىزرفعان ديس
 : ' .ةميلك بالاسم هلم رص مايا زهرا مسام دننعذ ى انكو رمل

 فابيو قدرا هيض اظلم و او لبلد نوو) اخو
 : الخامعب, 70105 يرككا نماهالاو ىوظرفلا و لولا هتسيفحا
 را انني درماليماتخ اذان هلخبلسا قالاتحال تعب صفا
 هبحرسا اهني ء(ةفؤل ارولبلا حمزاوي جنا اكاد صالوم (حشخخ
 «ردنبلا مولظو ضقرلا (يوانكا يق ششداوم خاذو ةكرشلا

 . مهيدلئاف قعيسلاعامسيللو * خلساشولعرلو دا نيزجيثلل
 . نامهاطو دب منع تاراجال لمدد ]و « عامسلالاهراتوالا تاغ
 مول إو نوم لا نم اه اناداهونن صا ىوم يل ! ءاش كنك لخم
 ١ جه دوإذ متيمابو مهيرطام كاوا زمورا ناتج «خالاقلاد
 تكتمل ا: ىطلاوشعارفو عوف نلا مالا سالا "مل فدر نم

 ىذا م هوفر كس خامس ممكنا نكيولملا نوفو :عابرلازاوعرباد
 5 لوواطت صوور ثنا لا ن1 7 و 6 : ممهدع

 قوم هلا مال هشام 152 اهملاوركل [له| فش ابوالا
 ىاعتر م اهبسوكا ناكو «عاجب زيادبلغ وو ان تكراطملا ةثئزولا
 عاتق مهووس ىذلا هبباد صاؤشو مُحهم انو
 «ىالفالاو بويل طعاوحرع امو ىزوملا نيس نعاوداحو اف د(

 ( مالو مدعو مثيفعإ ةاعاو منهككسر اكرر ناوا زامل

 »ومن تر ايداخاو « خا سزكلوزلا ءميهزلا رحل 0

 ينل طلس خان كالوس هلق رو
 ' فطكاو «غازنءاوهع انواع سا مرو (ذؤالا سنو لرممالا

 )ا



 2 و
 سا و 1-5 رو افك ةِْ 8 :راورضو راهنت

 ١ كنا "0 ليان هاشلارساون ار صاذخا دم ان هننا

 "ليقف اياو مدلالصا ضر !يدأ نديببج نور نيف لا هش ارو. ءانئلال

 ةئب ا م «عاتسضإ و دب قحظْرحَو كلذ
 وصب هاكلاناكقبأ# يو ه انس العند الا

 :ميسيممإو مغيب مالا جرش الل دزتيإ
 وي رالف ت 0

 ] ا ايابيطترجباد اوريط وراسل سنا لش
 ظ اواشلاو لاتمام ىدوما عبن اضل اميم عربا هلو 2 6

  تلاضالت «ىزذاوتم ربل |لها 0ةبابلا ده ى اي اهفلو + عازفالا
 ق.قد (يراكو اه ضازسح ( هه ل اكتم مطمزم !ذاماذا هوو جت

0 »- ْ 

 2 تاقاكاو فسر ناملتلاةخكرخ كامن هدا نا م تي
 'يمنلا نيتي الر[ ىف بسلا و“ ناضجلر فل نيمرحلا مو الخ
 ممي ازعساتلر رن ايلسلانبرح) ن 3

 ”رئانمماو ةئيننلا باقرزم هعيسزكم مهياعد ىؤيوو "ظن اكراو

 موف ا بح تاكاقاساهنإل هرب اممم 8
 ركب زنيمح عالق وفج د * مارالاو ذر ارحلا ءركسع

 ناو "| ئيسو اججرموم' م (لطملا خم م(ملا افهيش كاوزب وأجل ظ
 . يملا كتلي مرفوع ءافنعإ انريركسفلا كيا
 ٠ تعبت م هس اهولط دار رنه ميلا واشاد
 نجيب يوذ قصنراع كاما نزفاب او و 3

 مدني هني تقومون وتو زيزي ولك * نير اق ا
 0 : ايءديارضن انج ؛ ًالما82 1 ارفاثلل

 !باهباهوطض قفانت نماصو زون 8



  هنييحلاط ماكي نهج. 6 !تهلنب روك هد نكم ؛
 ةصاسلا البلا مهطن هدحيإلا انن طلس مهلينا ىلاعت سال اشو ا ظ

 دامو هع امسالو ءيداحلاك هيمسعاهر انك ةورملا صنم
 اقنو هنم+اسو امن هئلوخل هدكلو عربذ تعيش سا مهنح
 ركذق ايسر ؟نملاتعلابرريبرجلاو اوظ نيردلاموفلارب ادعت
 ”بلاؤ ةرويزجلا ةداسلاانو اشع رامز ءنيضشنلا ب اسركك

 دحا سرب نتنتل! رسف الا كنا خال اهب لعإف ءرئساعلا

 ناميالا عاسلو نهد دحونلا عضل حزب ىلإ «تيئلزلَهر نم
 نع ىوشد د ضولالو ه لاسم وعل المدن مرد 1 تبن 3

 ا اا |طعميفس نفل نطوو *ىف ا 3
 ةلارساو « معا قاضلا بارت ومهضوذ قل

 ”انرسسلال 2+ هاشم كاع ١ تمل عل
 ثيبسا ميلا دال ززيلا «مثد خصر نا طوف حث رعس ؛
 ئيروعاج رمل تف اع دح كوني اذاو «الها ةمزقلاب | تش وسال
 ولا ل در م ادت
 الاه تودع إلف |! فتوذلل ٠ كوارغذ لم تكن «

 ةّيرمو “كيلا هسنااعئاس ةهلمم دحىزر كرت نعي نال
 كَسْفن ف كذؤورتنان ا عطتسن ناو فكلع اكبر إس ا دعا
 شح كش نايك( ارعو ةمزدلو مديد (كععجراف
 أدار ىحهبدل سوملاباهترت | اهدو | « ىلع هلاضف كل كرث نأ
 كونو اذا مل مريح ال معو ) كلور اذ ذا بوالا وتس عوؤول | تغح
 -”اوعقا ذا مهب اصنو مهيظع وممن ]لم نع تزرع ا « ةلودإو

 اك يسَتَف ميع نمط قست نا تنوخة لصف تى كقبذهو .
 'ء 14 اق عصعبرسااسمبكس(ن رو ؛كوصج دادرطااراركلا

 ”*اواناذ ؛حهيذو رو هصرطب نموطع فاعزلاررسلا وقال حسه

 )ا



 ثيم قف (مضفل بطفل العو لجدبت و ممهضغل بضفت ادم |
 ' ركاتو ىف !و لعيوب! هاور كاضرإوضررو كرصول بصي ددتا نا
 ل دكو يعن عر سعب و م اهمل لي (تمذ ق ميفلوب بسد
 "2 تثيركل قام مشن بضل هئاؤ لاسو ميلع نر و ص س | لوسر
 عض طاف با 0لث سييرلا نب ةعوملاو دوا دوباورجا هدر ١ اتهزاامو يضم دامها امو ذهن مووضفط او اها قل نأ ١
 عطبقشر اشالاملاو رط سبب اهؤطمسجبو اهض فلام ىنضس# كن
 كو نومي انعهاةل ورجح !هاور ىرمرصو ىبيس وى ع ةمقل م
 ١ يا نعوراوهلا اور ىميفعا اهسطعا نؤ ثم دعنعب عىل اف رمح |
 ١ * جت دلع اىج م كيزب تسلم قح رعاو خال اهب هيت
 هسّفا9 عيار مهرمصيام مرلوكيب مصج ودنط اب ولو ف ١ تاخلونعَو مُهيكسربدا وسل مزنيجعي ع فششني ةلصميععي نما عك اذ
 ربل نشيد كاهفإل لاهل كسم فاكسالا نمر ديمي نااناح كلوقرو نيموصوماوبولك«نا هيرب لهما او هعيارجو كيان
 لس وذا فد جلا ى "دا نمو مب |رشعملا موز ودو مهيذوبف
 ناي زسح او تم اف و ىلع! وقري سو ىيلع سر ىل صدا ل وسر
 داع هاير ركل س نم! س وكبر احن ل برحان يهني اه هساوغجر
 | مسمن هذراملايلاوه جلكمو «قداسض حجامه ٠١ ”تنببا دالبالدو فج ال امالي ذا « بح نونو 2 ننجَتي ل طكمح لا ينس انباركاو «قالطال ادونفل ان ابجون روض قالطإل مجول تيبلاله) بح ةريرسعوا نع كاد كون طلاو
 كوائرلاو هرم انزع ةبرعاهنالدو زر: يا هاوعر نا مع اهتتغ ابو
 مه دو ررمابرلحو ضوقنم هل ةويرشلا لورعي وضمت ماذا

 ة رراحيعرا اهو اًنبا ماسي «هاتملع مققن ماه نواعركاو 4“
 ١ طسأزب ناومو هنأ صقنالو فوسح فرعون اللا روريل ا مهارب
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 مارفبو 6 كلزلمتمإ ا ةفلارهو 22 هاجازوالا جاب

 يلقلا ديدوس لزم ءابخولذا يو ه لحلا ىف ملهزو ءىفز لع

 : ءانيو مرخ اًفهبزل اذن ؟بمكتل وج اَض هومدرم ل كورلا مم اجو
 2 ارباب والات ول هال تقيل 1[ هيفوهام]وفالو
 1  هعدروؤعاو ريل ٠١ فاكإل ةر(مدل ؤ مي اف ءعاشلانيرشلاو

 3 ره نثاللا تنبحاولإ )لب: .:هرماطلا عدم دعردجزولا هود لا افق ٠
 نيت قوتشي ةوزفاقلا نه انا: تمول زغام انتا اع
 ىف اكيودلدم ثعيسو درا دهؤسمامهؤ) زيا مشيا

 ثمنه تيران ذاعمزع وإلا رجم امنلا بدلا كب كيرجلا

 تنمااور اكن ومترملا ام تايبولان ا كلانوميلو كرش لا ىلا ما ٠
 ْ نويتما (مكتلرددا مو تينت صامد (”.نه ملح نهتيا لونك ْ

داض الذ رج زان تبرم أ يطملا ف راكم انكي امانيئد 1
 مرا اًيلوابرا 1 

نا تيدا امل زو طم َصو دق قوما ١
 بلا الا ر

 لعمل ل ومرو مث اهو لاي(. درهرانع (هضبن إيبو ثيبلا ل

 نيلاعنللبوأنم هال شا نمايجس ةهدواو ون يسلا شالا

 ل حاصلا يلا د ىوقنلا نو دلع داياعالاو برارتعال كو بح
 حجما محروس ذو «دتلا نكرلا ماهم ايم

 لد ناجم انلودع خرم نلوم هلي[ شيل هيل نم
تكا 0 طاولات اباد ءزاتقلا

 ما ونإ؟ 

 ظ 90هينيلا ىاظارزعالو ع نيب نيرلكل « ٠
 0 ةبراختابسو ك0 ' :

 يع ا يو يلقن يعول كلر“ ]

 هبقنلالكااهبا داي بول نسال 2 0 3 ]
 تاهكاعرم

 هرج ظزواو عز احلا 2اول يمنح او" تن 9

 )ع



! 

 قتيلا افلاو ةينولا# اك ةوعسورمب 1

 و نم ؛معمئر اهل م انملا مرو د اهنال اهلا
 - 0 ره

 توسل نزلا هن هسلرصإ)» : .6 تيرت لص ى وطاب طخ < ظ
 ههإفهاب نموتشلا تناكاذ| مش اص نيف ضال عفقئابو «

 - رلاذاو «همقسلا نوسنلا ب هبا« ههيركلالوسإلا هذا
 قيم (بوريل | نيم اياك يسب خم مج هاقاكل

 نك هاف مشيص) ل اذلاذاو «بويغلا مولاعماكتاتاؤطس لاسفل
 | يع دابا مهب سبر م نالاسإ قربا ةفلاك

 0 يوجو 02 ماب والقؤزحتداعبأ ظ
 و: قعر ويوكت لزوإ لاخر ةس)الا م نلالقلا ناسؤح
 ١ نب توي نستله «ك الحافظ نمد تعا خو اهنم
 ١ ميتقنو ضولتتنكما هيمابزلا ص رص فومرنبلا الق دالفا

 لااَهيإ هّينتف كيان عنا ميسر ذ موشن 2 ظ
 . "كياتز كيلقب بنجاو ةباج الاد بطلا لا ةمرح فرعإو

 دب اككياذكوا مو تاماذاو <بامعلا 7869و طترشولا
 ١ صاقطعاخ هللا سالب لا نامناك شاب انمي الاوتباصم لإ نم
 «كيباسنا هياذملو وزو |نيا لاو هياثقال د كركر

 هديك قر دلابكوبا 6 اددعم ىلا هرج
 يروج دلت ذكر ”ئيبب إم ل :

 - لبو :تلطاؤانشتال

 0 را + اعمر رعلراو
 ”ا09 009 ات رساه]تم [نخ دع يارا او هن احلا

 تالت ل نفور تاوزاو ترين املا
 سكك عااطبلاف هش كبف ككل نيا



 6م

 ل امبرلا ذه اًبررص ىو هدفحإلل بيطالا لا مهتصود ٠
 'هسو هابولا بيولارو رص هنالمصياسخ و مهئاوس نييرسحب
 تولذلب انيلعومم ن) كلامو يزد اسنيو“ نر ) اهرون ولا :يلرماحابرلا

 ىف اثني نإو *مهتدعم اصور (ىرنؤسبل ناو : مسج
 ”دم ماود انييلنو متي اسست نإو يهزج وأول تع مهترسز
 والا بيا | تماما«. ممرعو |

 ليج بعلار انها كاكا بارعربو سيلاو بها تيب قل 3
 دبارعإلاو ناممالالها١ م وو مهملا ”يبسلاوس املا نم

 بولا ختم ب ارعالاو ىن:ار عملا ييسشلاو هنص اخذي راسل ناكش
 «لفسل نم ياو مهن غانملا :ةبراملا بيعلاو سس حي ساو لب
 <بعلاو بيعلإم يت بيهغذو ابتولا تلااولاق اييرو ل سلازيلك
 ف راسك وتلا اكو سلكت وشل تي كلا ار لاكي ميرا

 ظ مج و جل اصاب لاو ملإبا بيرملاو بعولاوأم هيرشتسلا ٠
 از سادحر م خببملا ج نبدهحا يذلا اكشن كمالولا و كأ
 ل 2 ل قدح معسا نصر اننا عع

 هدا ب هجلا ياه احن اوأ و نحسعلا بولا ءرمالسع
 هدناإ ميغان لو مو انما نبخْفنوإ نوكسو مغب بيعلا ٠

 بولاعمراخلا هو ةبراملا فقر و ايملا تواكب ل فو يدعو امن
 بمولاو ب بم ئمانتإ | ىثو ميرعدسم لا برعيا هدد هل لاقنو ظ

 برامف مكزاضما كيضلابَو ملابئارعلا ف ةلخ كي ةلايورضلا.
 لدم والتراب نكس م :بارضإلاو ماعو نأكممالا ناكر هذ
 انو تابرعو ةبرنو ميد اء سضرتو بيبر اعاطع عمو لين نع
 ةدوملال يب ىفزعو :هلح د ديرعجسس ةبوكموز ملح و راع
 ةياواوهيو نسل ا اناط3 نياويو دست وي غلو
 النردلا توابل اونكأس برمل امد أر عالي اهلا[ و رسولا رلهت

( 



 الصلاوم 

 ١ د بو مراد [ اًيوُديَن الناو :الو نلا سجال يودي نكي ّْ ]

 0 010171 اصمالا كد

 001 ا يالا لا سنا
 ْ دواس جين بمااماو مرحاو ن هرم نواب محلا ن ال برع
 ملانإ او بولللا بوسشنملا هولا واكوديل اوهذ ءارعال ناد يسسقبر |

 >رت علا عب 0
 بولا( ةورجسودبلع الا ىجلاوم نان ندعو اكمل |
 1 نامعخ و و اما زن اهل ع امسا يبو هنيبو
 ا لئتووئن وس و هيعمل ىلضل باقنا نب تبان نبا عناد
 قل ار م تل يلع امس دال تالانر, بولاوسامنا
 4 رسوم يل يخص فت مهدل لامست ذم اهنا دا:

 ا ةحائوبملاذح ان ةبرععرملا نب اكسال اقوى راصبلا بانك ٠

 0 امملعمسا ماونص مهاوي نب لئع امن ذح اضل يار اد
 | ىلاوع نولل ارز نم هي مارجإحب اصر |رينزعو هرمبهلم 5 كول

 !ش يشر اه نم ةكاس خكم إل تح اماسو ميليسا لككسوبلاى ني
 ا راس ةرع نما بيكر عاش عشار 3 1( ةدقلا مورولا مارح
 5 مك زج ” اسيل ا كوقرشناو

 5 اكرم هتان فر 20 ء اجنانؤلاةه ان تحرو

 3 اه وو هومماى دعي التو دا يره نال نعرض ظئنو
 !داوزملجلا راوي بارما نوع ابيرلاو رن ةسايرعا مجرب
 | طيققانسش رايز ابورم ن4 اذا ىنارعالمحرو بعملا قاب اي مين اك
 ش لبق اذا[ ديرشالاو متسهملاوم نمو ) |تبيدلانم نم اوس ةلولاو كيلا
 2 كافي نان وك اال مو بيض ةودارعا اي مللناذاو ثيزو ىزعاب ىل
 بيل م ل ممقمل ايرعييرعهااو بازعاراشن روع ايلا
 امرا واحتبدارعدلامعيل ثييدح نيوبو ةنالبالزل زيا

 رصالل 3
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 371 صضيصتو عرمس نع لأ هلور ٌةالصلاو ا

 و « كر بفيصضع ( شيلا فس «بيرخبولا

 1 هك لأوسؤفنء شتا «بينرعلا ماهطد سل انك بوف

 0 5 © لونك ب يصلوا مليم فضنلاو
 ا انبملا مسا بزهيإب نب |موببج تلئام
 00 مللت ف بعل بميت

 00-2 رملسصتلا مَن

 01 10 ا و « مرعوؤ أب طابو ابونا«
 19و لح بسبصت نا لفن مانع ى ملا بعت ا لاذ معا«
 « لتي. فاد ىركاونتث يعشنلا دصق؛
 اه رمد ركلاو ع نطملان ةءاهلا|لوليش ما
 ا ا هي 4 نكلر- ملا اهرجيزمأل

 هكزخيشونت و مسد يبلع نبا اإصروإ 1 وسر بعشرطمل افِس

 اوبس عن من هاهو هو ,نطرومثو #بر اهترشررفو دنس 0 اكو
 فيلالياب يمهل افبعكلا ان لوب عشلل 00
 هك لطيقودنبل !ًانهداوهور (يردلا ق5 توصشم عمجأو
 ناقل منيل رسام مليصول ام مليتصلا مبعشلا
 * ارسم ال نهوشو اية اشكر ي مشو ىزونلا دعت

 وفيفرعىاسانلا اهب ترعتسؤل[ىتفلا نه امك سلو

 هل التعج م[ ١> 0 أنا سس عمجأو ناضفالهو بعشلا راوي وشلاو
 تاهاش) مر زللو الكر طمو معبر ماي ف ذو بانا ناكبط ل هوه
 ةرجتلا شك مداه او خلت اكملا بععشل اهبع شوب 7
 مسن لق بوعشياةسلاهق لو النا سعف وختدلا
 0 نوط هما لاؤو :ه/ لم نلا ةليّصلاو ىيدؤلابسَشلا

 انليقلاو كولا بمسلا نالتوو بسول |نوهيرياَبلاو ْ

. ( 



 ظ نسرعلا نر ينتومتلا]37 اممسم مر تضيع نع اهعه!وت
 لشلو كورت يو نائرع كب آّسنب ىرسفموة هد اكلاو ؛ 3 0
 ظ كلم شل كيد ينيب كلا حلب ابلاكوذاثلا خيم
 سا ساب ترش اهب قمل كاذب تيمور ع مند منو دهر
 ميرا ]بات دارس ديا ناقد قت عطقو د
 لح او هرسكموزطءلل نوما يف ىيردإ فحاو ربا وب
 البقوم ليصرا دوركم نبل 0 عل
 نة ريس وهيل ام داكنة معمل كام
 ىف وولو بلاغ بل نم م أملا نوروصاطلا نوكسو اجب

 ظ

 ١ كيؤرليتنلا نو وعر (كنج لا لاقو ,لببشلا دودوه ليقو
 سمانا مكوانل الاخت نافل اق عماعلاق ومو نفل نودوه
 نغرلا نو / وو ذا( فو دماواهرتكو اهلا عر اهروكس وك و
 نم نو اذاط لامه ل يو ىول فبستيرو م امهوبلتم
 ان انخ ريل اعدااذا لبر مد ا

 ثول اضعل | نحاف تلكم د اهم 0
 مول يصتلا كائن | ن)دبصملا وسوم انلإو 6
 دخاو كو خا ميلا آب إبق نؤددالا 0
 نطل نقلا تنعي ملسيمغل فريق اميفلَخ 7

 ماو وجا 2 نييلا «ءلالصئلا دعب
 0 17 علا
 دتسالو رايد يالا نه ننال ل ومنع سائر وير شبإلا
 زباب لت سمو منلومقج اناشيئزو مو ريرتسا
 :هذااوزئتا ىسمت دبع اير واللا اوزّمن | فول
 '  نلطلا دبعئبطرائلا ئريكسبفلا او لع ةاهؤييايرانلا نع
 الفافدانلا هك نو دقنأ ل انايد دايس مانا علا

 لكرما :



 بس . ىقطبساو رنا اهندابياهدباسامر كل ناربع (يئنردد» سوك ىوما
 ' متاع“ طم ايسولاو مقدما يلعب اما هلو ف هليل البارسا قب
 1 . 2 "مصاب ادور شع نا مو مالذي قيل موفر اي درسوا
 * 9« انيثوعناةتلاوهر طبسلا نم وز نلسوه و ىلا نهدما
 2 برر, 6 كيملابطسلا ولع فل بو كتكات الافق ظوبسلا نم

 نيو رتل سو حل هالو اط سس نيسلكاو نسما لد ازلو يدلل يذل اوهو
 . مهلا ضيبالوسر طببسس م اناو وم ليس كيدح ملمو (مييرذر نتن ال بو يطعم

 ل ب طبس تيب ني ليالي م هال نم نمار ط انبيمإلا نم طببسسوم ظ
 0 طاعمالاو لولا ءلورشوط ابسالادحاو طيس او نأ خم ا اكان

 م انعطدر ىل اعدرلووو بدلا نمل دانفل اكل حسم بم
 يلا سحا مردف عشنع يشن ا كار |ذدال ثنا ايم ايما اطايس) ةرسْئسنتا ْ

 27” 0 ممول نر, نملبوهاماو يسقي طاع او يئوط اس قركتعلالا
 0-3 الو اهلوؤسوت ايو زك ركشساوءاوالان وكل نير شع نتا
 قم . اهي لبآو فصويوحم_شملارعب تلوىتنا ملمس
 طمرلاومسو: ليل جرلازهو كرحو لا بوكس كرلا جفد طهرلا تءليضفلا
 مدلل“ عضم ةهدابومزيزو ميللير نشا كثضممد
 ”هبرأو ط اهرإو ظهرا هم مظل نه ملح اواو [اريارحهيبف نبل
 دير كورولا كازلا مشب ميرزنا مه شوب دلو طبضاتاو
 لهرلارل وهوا رثو ابا دب حش مف ذوحبب ليما از
 لحرلإ سس نييلا_.كيورثسلاو «كسامنلاو هدر دلا بعمجد
 مك ونيسلان وكف سو ةزملا مطب نسسالاو نور ءالامطشو

 سلي هزجبا مهطعلد انو نوثدإا ط_هرلا ل جرلا ئموشو :ليئملا ارك ٠
 ' رفذبجحو ماني ارهمج و يعلالازإ | لوكسو حاف وهما مج ا
 5 ا 2 ا اىل 507 3 / : 1 ةعلاو في املاو قورملاو ضنلاو مرتعلاو نوير مهضعبد كو

 6 مرلائعمر , اسرع طل ذملا فل اري ل اماكن ذربعو بيقول اول سنلاو
 اىإ ا 75 >

( 
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 الايالا تيش اور (جاوهلا قرم ثيدف ل فد كيبل رجلا جرب
 ا ا مالك دب يا يال ىزا جالاو عتسسهب جاو هلاصا ماليا كدب الان ناو لكتت
 ١ كاس ىلا انيدا عالاواحج ةاللاو بول سناك ناو همالكث يسير الو
 ١ ركود ىلافيد5 مجاعإو توتا موهون ايي نالجرو يجب اهصندا ناو درجت
 ' نىتنا تائورجتاناسإ لاقل مّلاسسْجب مم نيمكياا ضعنو ءانلزن
 - راو اسعاد رخا نولي ناالد سفن لا بص يه جالانبإلو
 0 "ارا ةالصو هدر نكيال هدر واذ ! نهد يورد لمحو ىراودو

 َ نيس ددصر كرا او كاق م ةَول ااهنيرمكال هبال اجي
 ا ْ ..يبول اين” ناوا مودا لبنا مرتسا م هللا ميك جبتساو

 ؤ تل ذر ءودونسو دوصو سود دلك جوربربو قلم ييمل
 ' لهااطرادررود و امس( ل ستي عاتسا لو نم مهلكب ملا كرو اكو )ا

  يكبلانا_ياعز نب انكر ات فرك هاو رقكسادلو مش سرا
 8 دوو رجا جو يسود اوم

 - كهزمريوسلا ف ءاهرز ىلا لكي ةئيشلا ذه حزب هلو موقكلاو
 ْ 8-2 . هب سووا يسال لا
 نم موأو مدأ نو انلاكوتل انالا ضب لل ىروسالألا فارع عع رجل

 لضنولو <با ”لاولا را عجرشيعو هنا شل أب [ىما وح حا بارا
 مع اءكملا ىوقتلاو صييمتعلا وجوك بازل برود عال
 زل دبام فير ءرلا ثيبرححلا ينعمؤو هبا نال عفداو «باّيسالا
 : 1 اا ل يع واكل
 ءاوسسحم_إلو هام بهوسا «ةاضل ل شمل ا نيج سانلا“
 54 سالو 0 ه بشد مهلدصا يح نكي ا
 070 "بقر تس! نط كددملاواع ىمجار صلال هالالإ لضم ؛
 ٠ نءارعا معلا لهالنولهافلو دس نايل ما لويندت ”

 ملك



 ايما 00 ظ

3 

 امرت ايلا يم طبقا هللا لت رديسافتيمشتتو
 بتهلار تملا لات رش صافو قت نموم ن الجر وسأل ابالاه

6. 

 راس ىلع ابيه نوكولوا مهب نير موق نيني برت م ٌئلخ

 ل بلا غل ذع . نعراربلا اور ةالعحلا نمسا

 0 2 عماجلا يكنه و لاعت ساهم ودان نورلاعت
 2 ل بوس> دبل تتش يكتل او نإ شالا باس ليل ص نحب قييلانإلو
 وكيلوا مهيراب نر تو رف ف نيل .هودا لاا”

 00 دبإملاهءآط افإ| مدل اونيرزنل واع ظ

 اجينوإاما مل (ىعالو داون نيونم الالحان هاف ينعي نابل
 6 ظلال 8196 ترس ةسيو دوه و نةيوجلا وسرد |ولع

 هناباءلضفو دسم ئزبوعر متر نمر اعاد علك تاما

م طامخزاو ىمتنلا ترو ذاناذ ]
 راو ماه

لا بل امره نسما ةقلعلا نب انو سمانا 1
 ابر اجد مشو ع

 متلادضكم)و اناميسنج بات[ ة اما هلو ىو ن] ىدونو هس ٍْ

 لشتلا "ناش ل فاو بادن الا ىف حهعججرس ايلاو رئاعت ١ ظ

م ايزو «سفنال اا اويلو [تران انشا ظ
 

 تيس مقيسشلا اقل نا 00 و ٠

 بيلو ءاا وار ا امرا قاضبأ كومبو عشا مش لب ميس طافي الو

 | كبرملا و » (ةةلاسلاو .هلاصلا| نيو ايي جدو هسيع مش رفد
 « ىلاإل دل“ فل <

 ظ رجلو مورا سامو "رمل ماسيرلوف ثذايو ماحو ماسر ايا رثدلو
 سيحالو ريل (ّمصلاو ىوذإو عيوخ انو ةزوخ (يشايدلوو مهتت
 راح اى اهل نبا ةاور نا ةوسلاو طبقا اود رج مار لور

 عطلان ودك و ثوركم وسو ارب وحس ىف نعر كاش لإ

9 [ ١ ِ 
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 ثكإبو هشسحأونا 00 الر عطل عرهس نع
 سدو َكاذَضَنا مسزعوئ ماو احلا عوز مورلاولا

 هلا داماس الالكو مولسلا هش شبر فنيل اوه
 دوب انكلاو وبن هئيرذؤ عدا ل عجر و مرتك مهر ع, هش نم
 ظ نيكل |هدالو | الإ يسن ة نشيل ننعم الكل عود عع
 مزيج وماشناونتلاو زاك طكذ ماعو كو 0
 ىلا نوحروملا ته ووو بعزم ماك ىطعاو افرشملا ثان ىطغاو

 ثراثلا بال فبات لف سول ورش زل ا كيلا
 م أانركذوززا برك نكلو الاسلاو ةالاصل اهيلاكيه اء! ان و سوفو -

 ناعما دبر ف سراكرس رهو جيل طع ريلع معا ا ابل
 ميلعومم محو نم مهب ال م هعمل و عمم مورلاو
 1 خلا ايوب اس ل ارساوبسو ( الاسلاو السل هيب اهفعو
 لع عامسإان امييسدلو ةيولا و ودا دبع(: عموضالل ب ل ساوهو -
 مهار ان. طيمامسأ اونا يبدل( ننردنلا يرحل نان مالسلا : 4
 تنباع ادلو م يمال ناد فو مافي ب 153سم فب " هاو ينو تومرصحو عرانوالاو ىاسلاالا طاق عراالا :
 2ك

 سرإ[و فررشلا ثبدحا ف اجامل ويبكي و ناطخو نانزعإا

 6 طيلبيابسا دلو وسار قعسادلو ملام ذالتييالها
 س!نم) بو بلع معن الصوت وام اسزب انعيكر ات قولا

 شب ار قومينبانعدالا نبا هاور سو وف( حس از نم

 ئ 2
 رهان لوك ترلازهاأنم ناس كب دح و و رع

 "1 روالا 7

 سنت

 7 1 ا واو 7
 0 ا يملا تت مث قات عج بعمل (ىلعسرولاو مالنا ولع ا فعل ام جا > دو



 لو [صوصخحلا باب ماهو َترّيِلا لآ حيصع وسبراف هدام

 ىاهؤع كيبل اكاقو يما لهام و وصي عةيرذدط
 1 رهوهملا تيجرم انوا يجلي فمورلاو سراقة بلا ركع
 ”هالصلا امهطع وون لش ااسملو وللا صاللا نيب صوم إلاو .

 منعاجمز هزار بح !املاوو فرعا كم صاهردا عممالاتسلاو ٠
 رح لوا هرملا كني ر شع حر ذعذ داون ءدرذ تىركساقااثبد
 بلطن ماه ما تره زْورما ثلا ميلعل بع اهس) يشطعو ىئسنلا

 نهرا ثبرحلا فو مدن اه ربحوو تداعود توف ابل
 املا هزت ملواداقور ميسر تكزنول لسع امسا ماض انه ريت ارجل ٠
 لج فا نت اور فو يس اعلا نعرح) اور انعرهاباتنع تناك
 ولرجاه ردا غر[يبلاع مج ل بعامنا متلعجي رومز مرمر ىضكراط

 - حيف انك ندم |مامالنبا ءاوراك طش ع نايا
 :كماولزنوخح محرم لبق قاس ىلا عن هللا نان تكاوعلا سكيت

 شل نارطاب تقلب اال ند ماسويت اخ
 ةدلاصاا لعب دالوا نا مثن هتد عضم يب |ملاب موس ىقمو كمل“

 أاهناكد بلغا مهنالولا تسند بولا ةريزجحو ثزيزز ا ماللسلاو
 لية دنعشيرولا بيرع] اذن هركذ امم نسعي تكاد
 مج ملة نجو هبي كاسليي نال رّتلل )نإ سو نمل نتا
 قوش الى مومو ضح نياموهو ةبجانو) نمرالا ضعقشمسلا
 امس عطقشي ا نيرس)يمنيبامو كوطا ا ىف نيد اتا لا
 نموالوط فاعلا فدرّزا ترعيّمقا ضوعر تو ك3 ضرسعلا ف
 خخ أل زيزج تيس وره ز ال كاس ضر عماشل فزاد
 . لج فامشلا باح طاخإو اهناجاطاحا نادوسلا حنو رسراف
 ا امش نيرملا بتول ار رحد ]ولسان با كلام كاف ثازملاو

 ١ ' تيبامدازإن اف ولالا نضن لو ثيدخلاف ةريزج ا تقلطا ذإف:

0 

 )ع

 ةييع



 : زاجل فياوع ىخرككا تاكو ىئزنا مامر نبا ثيدحا تازولاوةلجد

 بيزملا قركذو مي دابلاخكب ييربداو فئاطلاو مكشو نمل و رماهثد
 ١ ادعو نمل رجم مما لاهتؤكذل مرا دورح وام بعل نمر] دورح '

 ١ قوس او اهالاو امو م اشملإلا تيب .ادرع نمل اعن سامح دج
 0 يرد !ةرو خلا قاوم مو ارا سوفعلا
 ال ئنحب ولا ذرب زجنمر اتمنا او دود, نجر حال هور ليرعسا
 لاير هذ ىلاتص متع رع نكعزمررلاو دواذوإ ١ هآقراطستمالا قدما:
 3 ةدّيِرج توراصتلاو دوران جرخ لى اعل لاس انا تشع نإ
 سلع مماغ ع كءواَسض "هع ندرك ثىز , او اور بوعلا

 . شن انا)ولعاو يعل ةريزج نم نار جل ماوراك كوهي اوجرحا
 0 كل سوناو دجاداور وجاسم مهين, لع : ١بلس ال١

 .٠ نيا ةريبعولا نير كاسعزباو ترحل ق مكيف .
 «نكحرف لسع لما كتوسانوسر 6 رم ملكت امرخآ كاف جزا 0

 النجا بولا ةريزجزم نيكل وجر نو يدع هلا تم هن: و

 1 سا نبانعدو ادوناو ىراضإلا اون . بوك سوط
 . كوعيدونرلانمالجر بازيلا برع عملاق ر انيدزبا شرخ نقو
 0 0 وبا وبس دع تحلل

 ١ يسار اهناوسقالقئاو مآ :٠ رعب لإ رس منكير لع

 هم اج باطلا نيل رع |ديعسزب) ىعنن عياحبا ( ف لرلا
 ظ ا م 000 اسى. زي او يراشمالاو دولا ناري نها المزهزع
 | كدانلت اف ميزي مديردلو «قيلاباو .اجرمهن انس ننكر ما

 - تشمل نال مكذ ام هلماعو ساخا ةعبرامملو سسك ملاذ كفل ارمهل ل اذ ننس نور زيلابرع ءاجشاو تلت رقاو
 5 : 0-0 500 ودب 3 0 ١



 ان وانام اادنيب انرساخ رثانا اول اقف عاوت 0اس 1
 مم ابزمتغ اذ اول جال ناب انك, بنكرق يتب طعس لاكي لوس ظ

 ب علو ملين اقاناتلت اولاتف هؤن هاوي اومرتت ضالاحاف

 نايا كيينرضكتءاطششبو كيب طخض كف (ساذ لول اقتذ هنا هع ههنا ظ
 ةيرناكفماسكاقرغرسنص يثري ةلؤرما ديشر دايخ كولا ٍْ

 هاور تار ره ا ىف مشع و عط مرما زم وثم نير ءانعاط ن ول ايلعانا
 منا سكرسا قصر مز ب | نتوؤومسماو لاومالا فى شعوباو ممتتس »ا نبا

 هيلع ىد السلا ان ة)اولأقث ةثيرملا نمروبيإ | الجاه نصمم ىشر ٠
 : ا للَْسيلاركرقاكت اح ءاوراسو

 5 0 نو تاننالشلا قون اشدكؤبا هاو رديرملا نيمجرحات ٠

 كرس ناكاقن ايطح هع داقر ما مثلا دبعر بخ تول ظ
 ملكا كلكاثر مياوما تي دوه ل ءاعن اك ماسر:ميلع متنا كرا ظ

 لكيلا نمل عرف كانهرلاهلاعنزعرقتبمدا دعت إو رشا مكفااملع
 دقوا نمت ءاجو دعس هريغو دعك انهانلسنوء اله رو دا ديت عنف
 سيما يماقن قروحلا بدا نادية لةرغ عرجا ايانمض الج ا تبر 0

 فقنلا دانل طول اومالطع انلماعو رأت دار :أتبجزحلا ني نيم :كملآوا
 | 1 نيكل ملعسا تم لوسر لو تيشافلا 50 م

 ل صوره ب ا( 5ك رعد للكس ولو كابو دع ريب شيخ -!

 ا
 20 0 ا راي 0 اناهبافاكنانعيسافر ١

 4 ادار مهضافرميخ دوهب مذ اف ممل هن اعف انزل
 نارسباف د يلا ناو هلع سار“ ْش

 دج رق ذوو بدا رز 009
 هنتوا < نمنح نب انهن خ نع مكاجلاو دوادعياو د دموي ماس:



 بععلا رن زج ىف دعب نا سمج ذ طرشلا نا 59 ميلاعور 20 ؛

 * نكيولالا تازلا نش ةس رقم ا ضرالاو برعلا عري نع دورح ف

 5 دوت قل) تربرمرا مرض دوك مرسم ظ

 تءانملا نئفاليلاءاور موخآ اب كسوف نم عد نأ تذنح نكد

 دصت ناوسنرك ارسلان السو مبطعس جت ص نعَو بلطلاربغربا

 ةلسس ىكروصخمزن ب عتسو فاطا اهاور بول !ةريزجو ماكصالا

 هدداونجلر غلاك لا هنعددلا ىعرمعزل نعو تماصلانب اهو 0

 اتوعسإه رز ثال"نوف هدم !انىر ايمنلاو يب يم

 قييجتولا ه١ هر ببول |مرينجح نابي 1م منعنا انتر

 هسا كوسرإ لاو تكفاهن سا هك اع ,نتسو مسييشل . نو
 نجلها عطافىدمب نسمالا انه ان مس درعا ىللسص

 أ ثسفاولا ركبه هتمراوزكو معاجزا ديا ءاوز ميدل: | ةرب نتج مرنم

 1 ناس مهمات رمل اهب نيرنح عوهوةءاسلا طم ا نمو

 ١ عولظرري اناوكاعرلاودافرلا ت آر شع نوككنتحر يال ءاسلا
 بواب ورذحو قر عم لاب ؤسح و وسح دن مغ الكبو عم نموبمثنلا

 دازو خنوج اهو عروجأي خذو ىسيغلو زذو برعلا رب ْنج قيرحو

 ناب ثيح مرعم ربت سلوا سسانلا فوستنن رج فوم تر
  يظمرملاو دوادويإو هرعاواور اولافثيح مهعم) نو

 ا 2 ةلاره]ملج نا لع ف فنيم نبا ريدؤح نعمجااهزي زو ىإر [مسلاو

 .”ةلغادوعو تس رفلا ضرالا ددرع ل غ اد ردانلا نئل الم هلكو

 يق هلدتل عدلا سل
 ء دول يآ 7 رول كوتياه دودج ءررد ىزملا

 مك ذاملع نارتلا قثوكدلا ةسرفملا ضرالا ضدزرملاو كونجلا نم
 ١ معيب ىنفا ةوُمسلاوب ! مانمملا املا ماسالا

 ظ ب اوي ولا 0لتر ارت

1 
 ا 54
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 مز نإ دجال سلا :رردج نوتحا, ترى ماع ليفع ناار
 هع 7 0 احا النبرشلا ترو ماما إى كرلا رشا الهدر ىديلثلا
 ةوتحا بولا ةعسلا اويمقالادهتلإماو مات انتا ان لج امص هن اليا

 تثقل ميل ءاهر وو ذو جور عسالا نيون ونبض لذا و افع

 0 ةيضلر دج هللا عزم لن ذو «ىئتسواو زاب 0“

 يلتبس رهان ردتيا نو عاب امة رفول عم وربشما دباعلاو
 اعللهيرتمل| كيرلا ةهرالص قمري اهورعص ىضهلأ ماسلا امو 2 «ز وكرم

 فى اماكلإف عز طرت وهو (سوم نوال وتجي أميل والان نصرت ةومص
 دازتكااطوزللا ءاورينح دا م اهذن 010 *ًاهر

 ناوءنملاو اور تحل نمر اهنا ىلع لال ]كيد احلل نمت ذرعا تماما

 - .([شلابزتملا تمقواذاِن امئالا ناخد نيوبراباهلبق تيزكضزالا
 ظ نيهاطلا ةباصقلا تاو نايلبلا ياس قر هاطو ايفا ارجاع ذاو ظ
 ا عي ظ
 ليم طبنا مو انمف ع مارحو هدام لسيد مع تشين ضرالا و دل 1

 ١-2 جمر طسابئكلاناوانزحو بزعو اهمال او ناو مهضوم 1
 بعسل ةقياوالاا مشار قو تنبط ةينو عل اب عرمستناو شمس ماشنل او هيلع
 015 رع زب تريسو مالا غيذو انإزس«نيطسلو فالامانشلا ماما
 ْ ١ مىلاع عفن تنداي ى نانوي دو نم نط سلف اهل زن تالواال

 رصقلاو لاب يليااهنرشرو وشمل اكمام ديو واو منالا ظ

 ب ثنسحلاوو لياخا ةييسنور دب انو نال ةيتسعو رفا كتيبيرتو
 "1 للوع مس اّلاو نوبه سلف صحو تائلاو يزعل نين إملراب ف اًهرساْنا يم ربل ظ
 وما امس يضل يملا نال ريش نوره انكر سب هاؤر نيل 1

 : نيديذ ربه و زم هامل 3اهّيزشرم أع رطل ءسلملا مولا ن ؤ للا

 :١ ٠6 / ض4 زنا كن ىورو نونا لاو نع دودو ءاور ماسلا ْ

 “2 0-2 3 | اهتشرمو لب :ةاشسكلكلاو مصرطبيقلا ايزيدي هصرللا# ِ



 ١ ليلك هزي مالغام اني قواه ادي زلاوص من اذ ناك يؤ ظذا
 ١ دل نناوزم عع زج ناهيكن يد ورضرل بهو ايثدحن اوماليإا ميل
 ١ اتبارتور مخ كارلا كلؤ زل قوز باه (ههف قش مدروس ناك
 | هودح ةفرعم ماد امو بلع ظ علا انتي رست يسم الكأو
 |  باروالٌوهماماو ق اال لاوها و قاهشملا ةهزن باركت نمف لك
 . نو لْضركَو ام تايإ ةرحؤو (قردسا مهركذزمو هك د مرشترتف
 ١ ٌبالعالا تلام كاسر لومو ريال زول مويلاو س ابن مون نشب زرعالا
 ١ 2 نوما اعوىلاعتر اوفو بالامس ولم نكلو اوسوزت لق انما
 اوتو يالا توقف انت عاما ننيكلوح رصد قلعت أوم ديالا بلال
 ظ ذخيد عر ارعالا مو للم! لوقو «نالإ تطعن كيب نكبارعالا نموىلاعُت

 . عالم اوحتمو ةنودالهالناكامو ىاعن موو ميآلا| ذم قب اَم
 لل اهنراقمو بالا فاغتو اطكرأ ا باسسالاإل اور هلؤمو نأ
 هد ننلولا كلو قيس اهنرلووو ميرال بارعإلا نم نيل ئقل

 | 2 مهر واجلاقو الط ثصوب مسح ع تراس وذل ان مبآلا 0

 | نالطار لل مالك ذب طلو مموقو نيواججإلا ىذ سادس ثلط مها عملا “
 هقصليرزت نيود اهلا دايما تعطت# سو يبلع سم
 0 نقاصللا املس ودب سدا فص نفدو ةداماملو ضالابع قير و

 ١ تولوتزاوناو ور طساو خي ذج مس مليرللا ]وشتم لضاكو مه نخ ذبا
 ١ لكياقن ماوسكادجل اود تال اب كلانا ىلإ ماى دصس الو سرل
 قهررساتعزب| 187 نونيو ةفوصلا نويبسئالفاؤت لاق اك
 ادءاهننأ ريق ةرصلامسابا ستي ز اطورارا بار عاف تل زن |مينعهشا

5000 



 دس 0قاو قير ملا مسا الت يمالعالا مسا نار اهجتسملا عاف

 10 امل و ا اع نيزوكدملا بارعالا فلس
 1 :ه هيلب ال مولا]و ذاسإ ن اههؤو رس فكل ثنو كلاود انغو
 | لاقو ىلعلا !ذ كورولا نر نس علو و نعنع ن لئلا | ريسف
 ا ارسطو نرسل فام امزميطل انه ديلا

 ا ادايدلاحطعرط بارعا تر اغ كعمائْؤزْعَ هنن اب جول اقفرم
 ا 0 يقيس تودع لوس كف مز وزانش أوم 0

 ظ 10 (مفامندن احر صاج قكو مكتع ه !ئعييس ور هر انجل نعورما دان

 3 ملقم متس مهن طهور ويعاالجر توناتد ب انين هزاع ونزل
 ملانورؤتعب ىلا وقلم 1 ََن وكرت مؤ ةراززعال اذا نابي ينل

 مهنافر انو عجناو ساو ديب نموه نيبجؤل تلزت  كونارل و ديل :
 ظ ظ آ ١ لها نيو انلاو نلزن يسم خلاد قنملا سرنا دي ظ

 ظ ٠ مدااهزوم ع مممع داس .ًانهنز ردا اقوال واو ين 9“ اكرام دن ؤهعس اعاز زل

 ظ ظ هبت ارعؤ تلزن ع اًنتلاد ميوذ اضطفور ل عبارعاإ تلزن
 فو انين دو مغرد اونعر د كبخيزبا لاق عججنماو ساو رينجر اهو
 ويوم صقل مالا نا د حافل الي

 تولوا اوما دالي فانمنمنيينعد و مزنة م ملأ 0
 ايها ةتاءتدوزفا دوعساوب ىلا كا هسه

 ارجل نك ه نسا افئوا هوا ضكرشساوربلا ب اك ى 6 نموا
 كاممو العلا نو اشمدمل و منهنتدحولاو مهي و
10 0 
 تار اوسخ مب طريخس امورك داي مهلكو ل ذا ةرون 0

 موسم 2-0 1 /
 ا ْ يمدح نم نمد .ةقابا منش
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 كفازئل وح افةاّسآ ماوا مسيل مامات نجارصو كلا ظنلاف م/كفنا بارعالا مان اا هيلع دعمك د ارث باوشلاو ”اعلأ مش دياب يهاب مك هاو ريف ااهاط
 تل هش جف تلا و مسا ارمي
 ةسينآلا مري تلزن مد ايد غلا يردها جو ةمأكل حملا امل
 ةلسداشلا كو نجل كيال ,آل اذ موالاو ل الاف ةعباَسلاو ةهمارلا
 هلا لغز مجيالاو جون | باسل اوصف صم 0 فاو ازعل عا ملل تاي نب قو لو ءاشب
 زو ضان ايل درموم نإو لوزن هانا تلعااو م 7
 راك قارون اكبسؤكا اهركذ ل | فاصودلاب نيف صوم اود 3
 ا يو ٌِنافرملات انالا ناو بااتكلا
 للا ملام 2 حالاربويلاوقداباونم نمار دز دوش نالس 5 - -

 الوتس 00 000 عين ةدزماو تلا وواطا وج الفاكس د ١ يز نير ك(ووانم)
 عاف وناومدانلاا رعب هع نمو منهل هنيبميج اج ليام حو ىشكدؤ تم معدامر شيما كا رهن تماناد يد هيه عئاسلا بابلو لشيرمسو نيج ق اقوا 1179و اسيل هتئا وعر اهو :هك) الاس لس ءاوق سوس بابلا قابس امولع ئَشاعلا تول سيل اوةمعارل ذر دل مدي تكلا رسولك اى حم
 ١ 0 وامال اخت ناش مر هيناتا نور لعد ضال رتارس) تس ارت اال ىلا ماكو مرمالا جى لأ
 الم الس ةالوصون (ماذإو ىل اهتمام اننا بطعن مسسىلا ١ كداحلا تهل قرف | اك اوفا اهمبذعأو اهكوحر نسل ئسحادراالا
 ظ علقو أمام ماخح دهبي ىلا ىاعيارعالا قبلا, لحج
 ١ نها ىوواماه ادا لولا 0 باهيبددمب

7 
 فنانو

 5 9 ١
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 بك نبيل ئاصز# دف 57 انالعأ و قتيفلا ععإ !منامنحاب ,مهيلاتو

 كمالاو دان هالك اوسناؤقكو 6 مالاسألا ْ
 تاز ذا م /

 ثح يلا دلهنييسوا مود صاخ هدر ونؤككو وعلا هظفلا] ديا ظ
 بمال ةءاهؤ ورم وعل اعلا وبكل لوا ةنوكبق لبر هول طبع
 حانضاو ةياالسسككب5 ضرسنم لح ايوا نكاسو يآ ى دبلفاه
 ماعانه زي و0: مك وزلا وح ١ نم (كاصين ا اهرظع
 ف اَسضنالا اوقت اوشا ىرّول ملضا ناول ونا لَم كوالا نمت

 1 وهلا يمازح ركام انما ركو تاو

 + مر مالا ثابر ل نورد وافل انا دوال رت

 مران هسسف اهو مز | نامت ونيدهي ىشجلاو اهم 0
 ب ياومممالو ايمي اح [ماوملاب ل015

 رين ايلا هارفالانعاواتكو اخو ةئاجتاا نعار خنق هم ايام ١

 اادراقن اف هزخ افلا ا همملنقي# و ياللا ماتح ظ
 لبر عاورولاب اوعتسد ةيداع م البرو هاب الو دا ءاففالو

 د هد اح ضر اعمنعو مكاو نال ارح اعمل اؤجزتعار أو داج ٠

 داق مز ا ضار رتملارورقن نيوصلزماو ضال ا ورفار
 دانا العال و اوس وار سنسد اول دنت (ملبلا(ىمفلا علها عم
 نلعاو اس اور ورتقا ضر همسيفل احين اطوغابو ل ءاوذانا

 ا سيقف اعد انو مبا ٠
 ةنجا ملنآب مل اؤكآو: لهل | ىيينبؤوملا نمئريشا لكان منع ظ

 ا هالصلا يلغةوشاح ايراضإلان امرك
 تيس ام ىنملو كبرلظ عر أ مسع هدل اوضر مح 1و مها نع

 0 :: يكوشق 3و نويت ذا ..ر طرحشا مياننإو ةوييرر ديك
 ًامالعفذاكإلاةركَت ضنا شن نوعتشم اهم قؤمنت نإوشفمل طوننتاو ٠
 بيرم 3 لعيب د 8

 مج
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 لك 1 وا مالكل قد نم مالكذ اه 20 يقف
 ' ة در تحسإوو رغلاجلا رخل ل قة شلالو لاقت ال زرفنداو كاف

 دوم )و ارغا عاطف ميلا عم اج تنكر اك[ت دنا عمال نم جو
 ميقاتي عيموم م تلق كليا نباضلاو عمسايب نم تلق لجرلا بزاف
 رانا كو كاع روك( الق تاجرانل اوم ولكل قعزتا داو نحل مالاك
 لقاتل ءابعزو راهن و نول اون كيسحلاف نودعؤنامو ذر

 تقفط يسرا من جو, الذ فوو اي كف مغب مهمرسو هس وفى ازيعو ىوبو 9

 لغرت ىاردل اذا اذا ىفتلاف قب توممب قرفتمهي جان ||
 انجل ت زاخو حاصر آلاتكلب ايلذ م وسسلا رع !رةنساو طا حتف هشام
 . هاضرإلاو وامسل !بروعتاقن سب لاو مث ء ان ان ارعوام
 ١ مافلحو حر و بنغعا ىزلازهيب ١!ناصيس ايل اهو ع [ضحود
 سفن مجْزعو املئاماو نيهلار هوانا ئح لوغيروم سي
 بارضال اف عاامن وانك [بارعالا هنا عصي تلقن اف

 .ةيدام ىل ئبنلا بارعال اكزماملا توغينع لجلا نوفر قل سسلجم
 تيسر هنواصبو نيو لاب نووي مهنالال ا تلق جاكت تبرم 6: دابالعالع

 قيرطل اعامت ماكحا يديم رمد عمهم ذاب وهرعلو 00 ْ
 ١ ىذكيلوتن !رفكاللا نبال تولوا ضةلدنلا طم نكي ناو ٠.١ مال ناك

 َ كلم مرم| لذ عاش اه رتل مضجب نعتز عساي اقرا
 رطل عسسل ا سيل يلع دكذ تو هاو ررفكالالاح محور ام 7

 . *5ضالا نس انرو لدم عمس اع «بارغإلا عمي داعيا كوم
 | ادي رع دلال م سيد برلرعالا فزاعفرا لم ترص رق وتسارع اا 2 ظ

 0 دا ١ عقرةرطت درفت اذأ يعيش تب و ثييداحا دعو

 0 ٠ فيلو باييح باقل ماا|نوبسو |ًمهاعْرب ن اى رعو هددإ ن |((مّرسكإ

 يسب ١ | بكتستناكذ داركم تاج تال ماضي بلالك

 1 . اق رولا هبه 108 ةئانباع يب ةيو ئيمإ ىرب اهم

 اور
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 نزيل رفا نسول اموات لطفل اقر 7
 تثرماو]كعمزاطع ١ امس ركأ دج اهدار ترعو ىلا ماكرو اني ارعا ّظ

 تلق ضل ني عبسياسدؤب ةنجا نولخرب ن لا ثلا تيغجسلا
 صاعزمز ارطا) ا بارعال سلا مهدكاذا فق انه غلب القما نا
 افلام نما نملذ رينا لهو زعم 2 اساهرمع ىاررم ب ؛
 1 ومع لاك عمى رازففر تدزتس اذددبلا ليلها نروصرلاع
 جنم ماكا ةذالاق ” ئما ىرجابمزكد لذا برواتدقف اعلا

 قف ميل اشلا مبزعالا واهو هريرهرل إنا ءاهربلعالا 0

 باويارس اهو قابس املع هعبئم :ىيلطلل ب لمار عانس

 .ةؤسإل ةامو يدل ل صامناف اري>يزهلابيسداعتإ حاله ظ
 هيبتا ىم باهر الب نما عم تداول ان اكسيضو )0

 تل ااذا و مملعرعل حصن عو تاس كإ موسينمؤمسب (ّيلاو
 اا هوما, اهم بارحالا نير هل ةاوهالا4 سا

 ىو هالو امرئ لتحا اذا يال ارخ ثيدح ني انما نونك
 ول اواي ورحساو لو ىوزولا هعمل لل مرو بارعالا ندب 5

 داتا دوملا لوب :دايط هرب انهلا نيدب كيه ل رهإلا

 ب اي دلاملا ل ْ انف با ذك اسير >)1و نينملا عرعسلا عابس

رو يطوي يس دعم زصااك امْنَو ظ
 اكلي عال مس 

 : 36 رزلا أمفبام نقدارفل اى ؤستتلاو املا ن | فبرشلا ترم اقام

د باول ابا اولاد داود راتبا ف ايجرلاو بولت ظ
 ْ ري

 و « شدا الاانو ككاو م.يشناوم و نسورحو مهتارساولفتيذلاو
 7 : نال اذا سم نطل اف كأم هقلام مج ص ابهئماقل انك و
 شيال نم هدصو  ءوطسوزب دول اركنا بان اكارازورسا ايدو لعأ
 نسخ 05 هوجو مهلر| ئاهبعا ادا سم ةلهيج نم اهل ضو ةركرك

 رت هتفالبو زن اهيا ءوخوو ؛ هيو -اضوئلك(انيلاو يل



١ 
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 0 هت روااناتيذو ناناالم بايرااون امها كلذو بعل 5
 ٠ نماوتواو «نممالا نجمع ص ملام مكيلاو حالا نمارس
 ا «ب هلا شوشو هذاستا ثوب مامءذانسملا ةنارذ

 :نلاعرش و زذإب ووقو ةزيزع ظفو .مةقلخو (ًرل ممم كلذ ةبحالمج
 / .اياملا فاهيسس نومطخف ه بيسك بدول جو ٠ يجبل ان ةهيدبلا

 ' تورو نوره و و «بتوز او نعطل نيب ث يزخر يو ةنطخ لا يندكو

 1 تكونى صسل ابد ذنم نوت (ق'نوعصنو كوعفيو نولصوبنو

 ١ هنيكملالا نزهتيو «ل وير ا طمممدعإ مواضوأ نمنوقوطتو
 2. دونرحبؤ هنشرثا نوعيطلت هزحال ثوبهذج و «باقصلانوُنل دن

 5 الاسم رمقانلاثوربيسدو «ن اري | يعج هيما ٌْ
 ظ ١ هه« الا و<لرا ظلال او ذ ىد ديلا مد «الم آخ هتينبلانوكريو

 5 د و 'ىلا معو .كوطلا خنملاو "كرهوجلاعيضلاد هىنغل ا(ةذزطاو

 ْ عياد كما تار هايصا:لاط ئلالوهئعرابلا ةغونبلا

 ١  قيكرلا قلتلك نال |لبلعلا لوملإو ىرزااو ءلسيسلا ظ
 2 فوفلاو هدضلايا كي تنوكبلا ق اماذ نيب ابل دلاكوةسّشاحل ا
 .قاكل ادادوكري؟ قاتلا عسملاو « عاملا ةدقلاد٠ةطماللا

 - خوطيتساو .اهنبونناووجدف مكد(بِق وش تعالابل او“ نم
 ١ اهيابس] لبا ماوس هاهياوب| نب برابط تاولشدو ءاملومم !

 |  قاولراعت ٠و «نيمساد غل قاوننغلو ,نحبجللوريشل ف اوناف
 ١ رجركذوسر مكاو «ضنناو ظنا ف اوكجاتنو .دكدادلقلا
 2 معوبزتت فلخبمالورثبس م)طا لأ هيت ابإل بدعي 33
 ًْ ا تالكسنتو 6من نال |«(ررم

 7 / و 'ءزاجعاب اك ) نفاطنو. :لوقم ]يوم حاضت

 ا ٠ ىعطاشمو ىل رى لاذ ترابنو ١ ماجر

 لفل سمرة عوتمط) او'هدظن حي اجي ايوا تاجر

 مم

00 

7 



 كو هالاقدل ةباطجلا فر ساو هال اجيب ابل انهو اور ير يكشارمو
 000 هيدا ماهم ةلاشطدلاو تيبرعلا و عسواو ءالاعس عملا
 : كو مهباخراصثتوَُس ايري هملول | مههيع نادمو هور ىاعبا 1

 ف "ربهم | الملا سور وفءاماع نينو امضي مك ايزفمو «ناح
 ودام ةعطلسا ضاوعراو ملثم نش ةروسم اد افق اوتو ثولوعل مأ

 قساقبافان ديول عون اعنير ىف ملكي او ,نبي د اص ةنكوزرسا 1

 اعتاب دا زجلاورشال تمض وكل اكو لودمزتتندورلوقالا لشمس نم

 ظ طفللعرو | ناسخ لع رتل اوزط ابل ا عطول ترسا ىزشملا 5
 ثديي ىريلاو , , ماقب 6 بتلك الا)نف اكو ثيوصانايعيصملاوصلا عبتاذا ٠
 نيوز و ةيرلضمد اننا اكلودابو نجر كارو بيزن اكبتكيت الو
 راكب ”عيرقتلامثتاتوديلة بؤس مهيوير لزب مذ « ل يعدو انس

 ملم فدايوومضرا جيتتينو ءصابإوم يبا ميدو مهماظ
 ل 1 ا هاجد ويوم ريب دل 1

 انهناملؤمو لرتفال انارتغالو «بيبزكتلاو بيؤتسلاب مهسضنا ٠
 ةّسهابلاونبلوالابطاساو هارتذ اكذاو تسر مسوس ودرصس الا
 اذ م ريلاوعربام ةنعصا نو ل اننوهاق ملوك يرلاب ىورلاو
 مكعل فرعنا ترفل النمل هش الو باج كيو انبي مومو
 ةكفرقوانهلئم اكل ء[يددول ممر قتب رجلا عمراجدااو هنو سعت

 مانع اذ اعن نمد اود يقال اولهزاقاولعقت ىو ماو اهمةسا_

 "رد, وسنجالو مدح اوف طم نمر يل مزمل كيك كني ماالاو
 رام ةنوتقمو دنربم نيبنوم ني عذمابأو نري دمونعاولدلب
 واد لرمل برم معنا نا سو ريل ال صولا قزم رؤيا نبدينولا عمت ان

(1 



 دع ا

 . ةلعاناو قرش لفساأناو موالطل ل عناو والخل ناهتاود ا

 -  كنيالجريس ِ ب دورسانه لح رعيإمو رمل
 كرا عمسو هةلعلا اذه :زحاتمتل ترهل لافو سيف رمؤت اه: عّرشاب
 لشاعر زقيال اقولغ داو 1 نما تي اوصلخ مؤسس 520
 ةًامانامويك يراها وفر باطل ثزعنا لاح و ميكي انه

 ريس افئملا ةراهكبب دبشبٍب سار ىلع( اذاف ءىجسملا |
 الحر عيسراو ةريغو بيلا م «لاكنسي نم ورتا تر طر ؤمر ١ ريغاف
 . اهيوعدتياذندتاف روكي انكر متينه نبل فلا نم
 * لوفي ووزن + يمس |نمرهيرمزا ىتيعلط ءلزناام عمم
 0 م 4 هبا باو ت خيو لوكيل طم نم و ىف ىلاعَت
 أ 18 ع ذيل دى اة ناقا ل م مز اجمالكويسدا

 تار بعشر انا |ىنيوم مال اانيبخو اول 56 01لومزدمل ص اصف 0
 اجل شان و ايدو نز رخو تايهدو نم نوي ةدح اكد

 1 :رلوفل انصب دما او نعال موسعا فاسضمربع اهب درغسم
 ١ ثراسلاو تازغقا قارعاومو اياملا ءيوسرفا تكل ارنا ىانعن هن هكا دمج ا قو نعكجو قي باول | ل عاما هوهوي . ةءاسبلا كونت اا وس
 قط او تادرس نمل هن ينكام لزج اهردياومطت انرتمر اسماك
 ترعفرا لاقل امهنلا مةلكتلتل اذهب مه مواك لاق 6
 يرينا ةيازقو تر مممتف دا ماياك رزه ىسببل ل اقف م5 كلوفعدهجاو

 قلمه اولساو بلك احكي اكو ابيض ذبيملا فر اردمارل او
 ا 9-5 ام قف 9 ../تنو [لفورام ىبلو مئضا|ب اجاب اهيزسجلالا عمنا 5 ىِبشل اقف مك الاب

0 21 
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 0 تدل نة دن رقت ال يق ىلا هللا مالكم بس اذ ادازف ماكَح
 86 محروزراو غلا درماف عهزع العير هانم ١ك لزب ان

 ١ ةتلاتقتلا )و كرانرلا يعمل ءلكتش د : لاغت نعاجر ضع اجور 1

4 



 ظ يعرج همسي ومب ظ
 " ١ء نا كوقيو تعييولا ذخ اء بولا مرر اصور ههاراجكس مط قا

 | مرو ربا تاقر يايلاعيمرعافتلق امىديعال اعقل

| 

( 
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 مدع أسس ةلفط/نبحرخىارتعأ مياباموب قرص مكتدخا» دودمللا
 يلا ادب ناتيفا كبه. ذتلاقف اس نع امل اشم

 كتي 2 ملإرلا ناب حلاو او .بعلاناسرل فرك وود عج ام موب اوك ذي
 ”داهتلوبسز ىالخإ لع ىف غلتخ ا سؤوو ةظاخلا فارع ىف يبو ةمشك معاك ذو ما غالا ىلع
 7000 نو رابإلما ذابت ريعيرفصو ماب عرس الل تنرايإالم |.ةدايك لوبق
 « م6 يس اماو * ْ الضم او امي مالدعت اكاذ | هنو دداوض ة(تلا

 و انو جيزكى دبله زد ا هب مسام نواب : ىةمملا
 فوزا ذابعشسو ىف اشنل اج زاعلو ةعارجلا كم ةشاوم مدعو
 2: الاكاةركةهاركنارن ..اوحل | ناسي مهربغو مها ىضرزم» ا 8
 ضاحلا ل اوارعالال قيما ذاو رق ناك ناد دهوب ؟ترنعيودا دز كلامه

 مس ع+ ينال لاو ةمدغلا ملوح لانني حسا عمره اجي و
 2بحاو نزع اهلل ادرلارعراد نمل قل امهيعرا ب 6 هدبرب نر زم

 اا اف ثمر جالا لعام مملعو نم رج ايلا هيهات كان لوامت ناره

 2 زب نيف سلا با عاك دوك مهنا مرج انأب ولولا 5
 تن االا ئكيؤتل او“: فّيغلا ف ملنوكالو نانموملا نعى كتئذلا هلا
 بمارغ الو سيب انو لب ليس عر اهيل تاتو رويل ملا ماو صاحب.
 كنيلسملا عماورص (ىي نا زمنئلاو ولا ىف نيلسملا
 12 3 نر 0
 ا 0ك ا يجكمو اش روض تمول

 ا "كوكس 0 وس عما
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 ٌْ قلاش ناني ودسلاو كل يالا و هشيم
 كس البرص عطيف ود ةلخال اراك تّسح لاو ندشلا فرغت
 مءاشنلا ترك ام تاو تضلمو يوشحو :هاجوت لونا بيسحلا
 صا اذن قدعاوا "هلت 0 ا نا منتول عا نكئوراه ىو زذيوح
 :قانالوم تكاق ىرنارل ا ولكن كو الا سر ناز امان اننولا ذم

 يلا ط فك وم يعل ناري اورلإ نمانوعاشلا تايقفتا عطا ان
 نإراونمددلاالعويتلا تلاقو ينال« الامن نمو اتلشم لكنا ميلصاس د
 محن اركلافوعدلو يَرلا بيدا يلايب رتل ل46 ههرئنو رم (ّسدلا مج ثلا فتم زق
 تسلا وزب يسار ةاوجلا نكن ملا فاو اورلاره اظ يهلانا "اناقراولز

 نالتكل ل املان ناو 2 .اننينلا ف اك ةرولتعلل خوك ةاخلاو
 ا ززلابواتفلاق غرم اعداد بسلا ظرف 000 '

 تاَرْدَص انو نه ان: نق محول او ريغ وه املانب ل | هاضتراو
 يمنا نرسل ركذ ا ا نيل اع
 ميول منصبا( يوضبلا تيحزمالاامل | ثييحْنَم ميلضف الاو
 ١  ةشلتكاولا ردد يختم قو ردي نيرو ةمالا ءاس نم دحا اهبل هاو

 ا ظ قا كلا مهاجرا كيه ا ىلاونال ”امكار اوملاو انك؟ بنما بدلا
 '  ليبق لينه ضمت ا زكا انهن بعل هد 3 ناثو هكياع لل

1 

 ]م لح رو مل ينعي لم ضبعل اعلا هرج لاول او جرب جدو
 رب فد خو ستوب عن روعشمو ملا ةاوز مادو ا كاياحال
 هن ار ثس بوعلاركمم ابو برعلا ف عةوزت ئمريكر لا اوملارع ماي
 ' نعوؤداملا 0 ني ميدع نعمل اا هاكر :رز اولا و ذت نم
 ظ 0 هكا ى درس ناب اطخلا نيريعنا كمر نيه

 7 (ثلا|-بستنسابلا 6 وي 2 | ة فهاج

 يلا د يسره خش ادخار بالا هند المش لطرق
 ْ ا تاب“ متمرس وتس

 أمد



 سدا هانا ودام ديب نرأتخ اب تركي طل م نير ياعم هج يرسبتسز ايما طع |

 تردإ لوسرأنفب دوعقل انال اقرقتؤيلنا دعك ايد و هرعانتدح ا

 0 ”ةرعلا ضغبانمد موج اومب بلا بح نفر ايخيإرامخالاذ ش مئه ىبتافر[نخاو م بأمل مى اة ضو (ذح او (تيجر جر ضم اوم
 0 اجلا ف اكرر انج ىرلاو دعنا !هاككرمكيتمعنا
 2 يبكي نريخر رشم بولد دج دا ايفو

 ا 7 اول دن قررا وياادب عشك 0
 ٠ 0 كاقبلارتسلابو كرز »منجي مرسي: 0 م

 ءلةيلاقف ديم ني اهذه مرق ىضعللامذ 2 ”! ما ترم ذ [ظسيوريلغتشا
 متو تةلضلا سلع سيلغ هال و نييلعوني اح سضر لا كرر ا> مار سلطان يتسدا طبون 'ناجيرل الث مت اهيفي يع لشمال
 ا وفارق شل لتر نرث ىضطلادهجو فرج

 ٍطماَسانا بيوع ديو ؤ مل ووين نناكاَسال قه امضي زال كهل د يطب د اني الاف سواق

 نس تاهو ,قطمم ٠ نيف يبن وطصاو نط ساواسالا عيموميعلا
 قروعجو عصور: تيممأ رن فراخ ن1 دا
 اكلم اون همر رانج نجرب اوبك نتراجع اهاوز نعمات
 مي تي تاعاون مدي اخار ايم ان تاك رشا كافر نهب تحل اج بيدا ار اجمال ا هنا نا

 : رج تاجا ناف» .مس امو مرا ةنخلاو متاع تيشؤراتخإر اي يطسمر طرا نو جاو ودل عب 0

 ا 7 .مرملارجغيا نمو ميج اين يلا سان



 هانا نرطع هللا لكم هنجو رنا نم لعيوب اولا أور

 هس ّن انك انسخ راتخ او با رهيب اكاتننخ 6 او بعلار (تثخا

 نبش !ءارمتاهؤب نفراتخاو ىشيتم منام ىندااو
 وسو يطع مهد اٍجحص دنع قس دمرت نب لن زرسادبع

 هب هلا صلاميشف مانع يجلي زل مإج نيفصد ضيرإلا ردت تتسن
 نمار نول مث سانلا نم بولا اضخم كليويَحو تنكذ
 . يان ميلطملاوب ر اتخامكفيدزذزم منناه قيرااتخ اديزعلا

 بي سا رممج نعدوسب | ءافر تهم ا قبس رات مع مساق

 املس رميرع سنا ]حصر و ةلاضعم هيب ا نع نيس نزع نبا

 الا ئشز انث لزتملو مد , ١ بلاص نم نجرح ز نم اف غب ىن دلو
 ٍ نصور :اه .بيملا م نسج لما نم كنج ح حزب اكن عارب اك

 ناواستو,لعرتت ىسص هنت لوتس نع كاع اوبر

 ان 90 ركنا قف لم نيمشف قاما مشاعل
 ناو نيم ت امارات ان كامشلا ب ئيماو نيد !باهماو ىلامت
 اهديحو قلع نوب نوفل اع جرش نيتملا ب (ًكضارخ
 ببيتماو ةدملا ب اهحاامرهيمملا باك اذ "ىلا ءلوف لك وكشتيب
 بيش همنا دوت نعل توقياسلاوم[شسملا باصت امدئاثسلا

 سكدو مليت ارجو قدمو لاابقتوئيلازعخ مث نيقباسلا

 نع هياط عميهىاو م د[ دلت !اناو كناسدو انوع ا لوم
 كيرواتيباهزجو ئدمج اتوب لنا تلإلمج مقار لجو
 /  ريهبد تيباوها ديل يتعب هذ ماج ماا
 غموسلاو هب او عبو دزسزجاو قالو ميكحلا» ٠ اقر ارهطت
 6 ا ا
 ًامترياهيت اعمو ضرال يرسم ىأ ناسا ناني 2 ' ئامأ

 ظ بولأا (بئنلالنهإ يح ثدجحوف انسلطع فجر احبج رو

 م

 م



 تعول زالوا رصين طا رج كرتعؤ لو فمع ار دج مدنا مام
 قلك .فلخ ندع ردنا نإ حسو يبلع دز وص ةنتكو نسابعزبا

 انتين نم زرطبس مس عرش مورس ةرعخ تايون اهيتقرقم
 ف”طاير وشير ق رطبا نرخ لاو ٠١ 2٠222 اسسفركيبف

 نانرعز سمرل و غلب ل لاك, كو جب ثيرح هدرو ابر تعب اكن سادجب قاول واق اطسو الاف اطل غو مائ| نمر بح نم
 ىتسوم ميل اءرؤةويتشان ونوس كس طعاوفةو الجر نتعئرا ٠
 ىمأي ميل امهلاجر اذ يركسيعؤطعاور افارث ىعهرلو قالوه يرإب لاق
 زنمالا محد ىتبنعريتسلاوبننلا البلا مزيدلاخ ميطوتيتال

 لمقملاقزررلا غم ان ريدا مدوصرب ىت نلا تحن ما مموحرملا ٠

 مهارإ لاا لوس شكا مهلظ رتل ملا نمر يلق امم سايس
 "وخله فعيزاونمل|برطلا ديكزب مقلا ديني جن من انال
 ضم مهرج اهل لوف كمل ابوه ةنوكس بللا

 امج مبخر كيو وقدم من اهب دس تجزع غن انييرو رشا 1
 روق و مهاماى نإ نعومميلاا هاو رانوربصتم ج ىلا ماو مو بعم

 هدتو دعا بالا ازهه بسنت ٍثبداحا نود هما يمسك ذهنع ]
 ُتلاَئلا ببتحسايلا مبابالىوذزمسا
 ١ ترهل نفر اه ممضحب ناو ممج بوجوو بولا ح ةفرعمو

 «قايسلا :يالا سوشندل "قاف هضفب د تاميامبج ناو
 "449 بيس كبو هنوكرو  ةءاضرل ياو ى اهب ايو و ملاعأ
 لاه ةئبب ”يروتلاو روحصأو .نامتالالها فص ناعزالانا

 ٠ ةدهملا رس صاوتسو عون البلا طيكدو اناس وؤاهضلا
 مقره نوملا د دك يرط كوول مينادوجلا نجا سورفو« قطن



 1 مناحبسمتدأ ١ ىف اانٌوُت

 قش وجا هيدا وك ماع نيرا سانيا نئاكطممو

 علا ىلا ارمطقز كبر ارجل نوت نوصل قتزمملا ظ

 [ مرج ديد ناعم رك | عدم عمم بتإ :تنايح الجو
 اناييط | «ناناةبسل انارسسا 1 0

 تم م. كابل يبوح
 ىانزوبدو بروج عجن عابمفدنلاخ ديم لاس ةتوقا نقل اخد 0
 . .؟بثاللفا دوس طبعا ب6 قحذادوشلا اسر عدا +-
 هايم 6 17ج يسع 7 دويل طرا كزلح وكمت

 ظ | نم نيميتلل|نطعا دكسار 0

 2 ”رالوجايوبف ف اهناكا كلا ١ «دتوسو اجا سريا نيخا 4

 ءكدنج )ف ءيغلا واط مياكو ء اضيع افاردذا منهن بدات ف 6س
 دشن اذلو ع (0واوراهسالا ماب لل ةرنع بح ندا

 00 هوو يول جا
 ( ظ

 قل لن انت انور اردللا ةلثما ل يبئزايدر ابدل غرعا :
 ظ لراجبرلا نكس وم بُح زكلو لك نشر اندر خامو *

 . اقااللا نزل مثلما عامس نظر اص ريماكيلاو مال الفا صر
 500 ناك اوسرلالك ةضوتلا راند ىف يديجل ]كنت مرعي
 «فانببفشإو ةفؤعلا ةاعم
 موفد يي نواب «ةزيدلكاوهؤ :ماللا دج١٠
 00 مددعلاحن ساىمروعةراغلا فرامل رقما

 هيلا ثراكاذ « مال ولو ىوهاتركذرفا*
 8م اسهنمشبالم آلام نرطب هفاننإ) بحا م وسخر شيل <
 0 بي نا يلا ةد صرع يشان كف اسفلس اا كجرل مامن

 . ًاميِق رح عببملا ف قدصلانبدب اعلام



 كول ظلا عابصمو ومازال دس بح همم( تلا رص الخال ف ثدد
 ٌماَستفاو تامر دلع جملا ناووُد سمو * مدلعنا كرم الوسرم
 ختم احلا ميك تسولف ص ىئش الوت اماقملابسح كوانتت

 ظ َتَعَسسَسو ءاهر اما ثعني او ّيرحملا ةركش تم اذاث هود اوعلا مم .
 ةالصلا دعو يملا تيس ءاهراه ذام ايلا نئمه-ك.ة تتلو ءاهناصغا

 ىلإهن *ماود رن او هاهم مع | مم يّ نعبب اولاث نيدلا «مازغلا ” ' بولا عيجو وتلا مب [ماو ساركلا هتسؤهارلا ؛مالسلاو ٠
 !رته مزار هماوراو طلبو سو و حيو برعم, دووم ا اماما عسب:
 اا اهيا كايا مانا خلاب هت ساس كلا لغد يطع او "المل
 ثرذل ) ئبس «مولاسإل لما ضرحإ ضْومب ىكروو يا حم دوسش نا
 هو البلام سان د ءمايلن 5 ٍِإ ١و نكل] كرا وم ملوصانر

 - ىينامك اوف ماسمملاول اريحا ود (ثىلا لاهازم نابعلا مهل"
 ةسلا عبر قد ناحل لينو ع اياوايتملا ف اجل ابكرؤلاو ”نس روما .عناطدو ةوطامدن بسم تاع ه عتق ارب يربو. ةهسو وص اير اتنا داس بردا كيدح كوول رامجالاف ظ ةعوورملاراسال باكو طاحي هىدا هر لراقل |لع حيشنسلا بلكاف هاك عمم خوزول رمل ةببج ملا كين اوطلا نم رع امعرم طع اًضيبلا
 00 اضلاو تمرد ه4 ليطلاو يح اركررسانلل رهركتم | مدرس ركن

 هدب يمس وا
 ترؤل' سو ريل داو تصون عودومرس نيا نع ىرعزباو
 31 لاركئزبن اللا تيلعل اك تدال نمو ءذلامكز ذو ركشن هازمت
 قئريلإهاور بافعةدرملاو كرب نءاشباو رشا شيل الرس تناركنل ال
 مسو هيلع مالح نع كمدا زنك هضم انو يتبل نب نايتلا نع
 ئلي اهتاماوريم نا وذ اود (قووعشيكبلا ءزص زمو هوسبج/اذ اكعد نمو هولع ابدت اب كاس ومو هو لس (:نئابكة هورس نع
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 رثكقلو ةيلالف مِيفوناَو ناجزيو كزرطلاو مكح او اكاشملاو
 عرم هردزال 2

 ترعمذ امور نمنح ملضعبو نرعسم 6

 ةرشفلا سدا ااا قحا ى ذؤح كتبو ميولطم لفعل
 0ع هر زلال يصففلا فييودا نك مول و هميوملا

 : رب لانو قماش ان كو ارك مهم

 د 6. ىارمج: قتلا مامدامشذ قو نمسالا لها نعم
 58 نم اب سل ىزق «ئفذلا عدن صلاح اناف

 لض تركن ة طفيل ادور ي)كم . ءهسقر ]ضن نعناشنالرب عامل *
 ظ ا |ٍح سو يلع سا لصداوْتلو مههح بدم 0-8
 كسفزمإ ع املا علو يلو ى.قيم ولا بحار مهوئسإاجر
 .: ١ الهلي بت تلق ةررهو نغسل ما وَ

 مسئافااب كو بام والاد قيس هن هلنادمل
 تا ومس !(نافانا ىئامل اذ بحلاراثلاو تا“ اهلا نيد؟املاو ل اجلا
 ظ .ةناط نوفل هشاورت ويب َس (قحاربوك سان انعكس 00 دبةكخالاودجأ تيبسامماو ىج) ”اموتلافو دجال حيغ ١ قئدم

 ١ مرا ناّسلو ف ةييعقارولاو فزع :رعؤالث ةلرل بيدها حاس 7
 ٠ هر نفوس سل لي هنو كلل عفر طلاو لضعلا هاَوَد قرعة جملا ف
 ْ هقيؤل علك 17 هذ ءهدرودب ١ 0-2 لاف

 ْ 0 مح امير نم عيال ب ناكل 2 ترحم 1 6-1 باي
 دان يرشوإ واط طسور يل قانيكرو ءريرهوا



 ىادوع لازما ف تعايد عويس ْ

 أ

 ا
 ا

 اتمام ميفملاخرا 10 ظ

 خلاب اءاوزاغدحىجونف بفللمح) ا
 قبح اهم هلا بحانماضإا منع ب اور او وو ابع نب

 ىلع سا لص ونلذ نيدلل حق نسمع ائاقح
 بولا ض عشان فيك اكيد رافتف ى ضعت الئاطسإاي ٠

 *« اف روريسكلاعماجا ىف امك احلال ىني داود هاور نضغتبف
 : تلقو هداب زب ت)اَس در ع ١ اشسلا ب ابلاواطتساهعرقرعلا ٠

 هّحرغلا اقري لجو ع ناصر كب يكرس اوسراي

 عج هاب ان لدم ظ غلب نكك 2و رويوخاج 3 اذكهو ةمرعلا ٠
 يبلع افيد اهصرلوتلاو ف انهنومف غنوا ام[ممج نواس او وجت ١

 تا اقرا نع ءاقنتاغز مطقلو نايا بعل بحمل ١
 ”لاذاعز ااذاو ايصلا ركل عميل غيدوا هجرس يم كا ةكلىوآنم ا

 رف اقفل مهضعين م مينمغبا١ذإو نام ةبأممج تايب نإ

 يه (طااو 7 نتن نير ااه كوم
 مر 0 ءولئخوا مهناوأ فل كذا مىضقيا اما مه ضنا نملاح ظ

 ايلا 9 لو |عكوشو تاعدلا فلوجللا بحال ارامل ويه ضني /

 ببعلا تانلابد يملاو ئتاوعلاد ب ملا نيب ىردلاوه

 مروع موب اهداهاؤن اكن او ىجلاوب مل اًيرانيهرالا

 ا
 أ

 مجلاو

 مم وا ى] ناق يبن إو ةوانملا هيلع مو لاب 1

 تيت وزنا دداند بوهلرمورو زك اككوإو مفاد

 ايلاف ب ساحر قاولأ دريد مالك | نكر تابعا
 ُ ودول روب ماي ربح نا ابر تياشنا

 !هاليرد وسر الق كاقمنا نمت راث نعجن ظ ٍْ

 مى نال
 ايش دو

1 

 املا اى



 بولا مدا نمووبحإ قف بلا بح |ىؤوك مضخبو دايلي شبح
 4 لموكب حلاة وكروت ف لاخلا مجزحا ىضغبادقن
 نيام عتياور ندد طل يبكلا ىملا فاني وركب ا ثدَرَح ئم
 . هيقلاق دج عشا / قربت مسا ىلسوبل انكر كيزب) نعراطد
 كابو ومفياعو م هتاسلب محأج ذا كل ذو ةعنلا لب رعت ةدفج انه! رويال وجو فوثأ اطول وسلا زحاىلا يسعنا نم لوس مكاج دل ملامت موو 1 وكلا دنس ريوس ) ىلاعت ها محر وزاره ديت خيش ن نا ؤوتمدقلا قءدانساب ءاض)سادقو ةئب اوْضع يف بعلا نصرت نمو مهيج ايت بلا بح! نم
 بخيل ا نم لب نهي عروب ىنصو لى عبؤب اسك و:برعص كوالا ٠ ىسشبلانبووسر اجي ئمملاو ماعلا عميلة يطا حاح.نلا
 كجرتل يدل, عمايل 3 فلي هيا ىف سانا تالا
 كاثو كيلع سالم مظعلارج ل اق هلصإ بحا نم نركيل اعيبت:اهنبحج نا ىلا مزق ديدناو ريل هما ىلتباهين ١ لصتب بولا )بقري اس كن [يشيحو عشا ل يبعامسا يف الو سب
 مهمضفلو ن (مإ مهرح ١ رومعملا نمأشسلا بابلا قارا

 أ و اهباىف لزم تلت قنك كمال ب رولا ضغببإال لى ميلع
 اسوء رو فق ليا قرح ؤبا سا ديعوهو مكرديكلا 6
000 

 ١ ماس أ رهو فكم هنمونو نإ هملل بح دع شا
 ىندللالع و نورا ثيركش دروأو أس ديلعمسدا ل جبيل نا هيب انع
 المرتل رش م ممعبلا تعم لاق كنب نسا م
 همك نع انت ما عيت بجانب يملا طفي
 ' رمزا بحوزك نزلو الامبالا اجرت ل رجاو! بحس

 تيا يي مار يبيح

 تفتت



 كم هطضيدااجياسيروا وزنك هو ام ا

 ةيقتطحرمو فافدافل لستار ١ ظ

 ب بكاس ا تاجا ظ

 ل "1م ذو ضر اهلا مث دبي محا جرو اها خيتلاكاو ظ
 فن !وا زك نوط ذكدا رهيزلا تارفك كلاب دارملاو ثيبوحلا ٌتاساموول

 ,ةرلازىلاى ةفئابسوبد شاب رهذلاو ديسرلاو ظردفتلا ظ
 دقو سيسجبولك غب بكا قو ءتسلاو باكا 4 تو عموم 7

 مهنا اقل سؤالا ارجل اهندلا تخير أ يدرب كلبا صواب .٠

 بيدنا بسام قو ويقتل مكاتب قلو امرا كلا عت ظ

 بيك. مءاالامك با نعوممفلا هاور وشم ا كيلو دهسا ظ
 فت وتلا كلا دنبلاوا قلرغتسالا «يدايدارا دبا لع

 اق تسالل فن مهنال#يوهو انك ذاو تاذ ىتناق(غنالاب ظ
 ىنو اكره اهرهوو بولا بسزمناذ ةفارلا نياذ ىشجلاوا

 بسلاورفنلا وا عل أيرل فن حارب ناإلا عامجالا يمك سناك ظ

 تالا اهلا دارو ةعنلا وا ييدتلاو

 ظ هي دكفإ بحالي يك احكم منع و روعالا ٌدح و كالو مدإلا

 يل ند فرك ودم نارام فرك ْ

 | 1 اكد ريل عمات انك كا نع أجلا نبا هاو ررفك مغ

 ' ةقرادوميرر ٠ .تدح عين موكرك مهلا تاداس ب | تيرح عيال
 لزم اليمولا« يق 2 هلا عد كرائنالم خب ناك او بعل كقءان كلا
 زماوش ل وماو دعيدد اياك ذ بدح طق اسس مالك كونعرئار دب

 ك0 .درعلع ليا جوشو ثبجءماطب
 كج امإو نا نس اخبإلا مهلاس اي ماكنات نجا
 0 يت ”افيملاجررنأ ثمود نر الام ءو ايرلعلا ناكل
 اخذ أ ناو رودس ن نياك سف زيللا ةباقما نه

 + ا 00
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1 0 
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 هولا
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 0 ايلا ! 0

2 501 

 0 ا
 نيلي ا
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 | سل رسام هريرهإ نكمل ها

 /امهزلاب درعلا ىع نامي ز ناكولاضيانم لك داو قرسمأاو
 كولا رولا هاف شيرملا ةهلمحو دوانتتب ىدجرسناف هاندا نِمجر
 هتتانمردامح لور اهنا هطعضي نعل اَحت دنا نصر مظع لا مامالا
 00 تابئثاو ىلاوملا ثنا مرع

 ظ 00 ا و منكم اعد هدا صر مهامإلا اومن نع ذلا

 | 0 يلع توك ل)ح مث ى سن او ئم نئئكباَشلا

 5 نا ذأ بيحب ؛ةنج لازلنا مربط
 رم 0 تزعم مهملاتو الس ميلسالا لذ مل د نإو (ةلسإ رود برغل
 لان الاصل |لضف) لعلوم مل سالف ار ىذ مهياَعن نوكامأف
 )| 0 اد ولم ءامي نان ءاقبو بولا|ويح |

 كئاضو باول إب (قؤ ناج اذ اوبأ اورو سارا دلل
 ذ نوكأسإو ءوبرهو) نعل مالا

 يقيم ناسا لذا ردو ناهو اهم اطعنمو 0

 ١ بك اق مصقنوا 30 1وهذل ذاذاؤرعتن اكره
 لذ ةعيبرتترعاذا /ياوركوش اجيِمَو ظ 200 لاف جا ' ا :

 لمالوشلا ص رده ١و (يشالا نعل اكن هتكال أ ذي و
 و انك سو يادار ز < كس دع نيا ه اوروملاورطش د زعام
 ”٠ ههليصرغبلا ب انذا نعّجااذا بيملانأ هنصو فيلا كَ
 4 اقر ا اى: اوبر ورحسر افرثو ميلعطل ىاؤملا

 ْ نع مدورا ءاور الق( لذ ض
 . بولا ثلذاذا_لاق 0 يلدا ىلسصويلا نا سسداريع نب اس اج
 مرشتلاب تل ناذاىل ىف هنآ هحرءو انحلال وسل لذ 3 7

 : ا كاعس رجب نعى إ نعرورسمزبا بن(, نينو اسم نع ماع

 ىلا مثلو مب كلف صرب شي هيب ) نسب [تولإ ولا ثن) ' د

 ٍْ ابيع شو تن يم وأمل رولا ديوس بجسإ
 ظ
1 



 هفملاو لاا خيا دجال انذشب انجرح ادقلرسر ىف
 همالمؤ وارنإ ةسستومووتتلا طع ملا «يسرقلارايرلا لب هس
 ١ . النيزك ان حا نايدكل اب انج ثان [نن (ق حو ىحوؤل اسناططس

 0 وجرعا ناهد و“دالدلا سمي ظعمكت رم! بلغت هلوكتف كيم
 ْ كيب بءلابكيلعي كَقذ جيلا لاق داسفلطلالولاو

 مصرع ملهداختساؤ نا (نييركلا ثيدلل الر اتم) ناو يجرمغ
 ىلا كل ايلف لاجرلا وطن علق شر مالسالا ع مهزعؤو
 با فيرا كيرلا سر ئه. كن اكل بتأبلا ف ىلاىر عدا دحر
 لالا ىموسنوإ نييك ونير طيب طع لك صرما لوسبر تععس

 مه اقوي ولا نياذ ىا لوُسر اب كيرا تلاق لابجلا
 لب 4 ىنسرلاو ههيحعو لس يطا عج يي انه للف

 ظ اهدوع| ةياور نمل اوزإ نك خشم كو ىينا دانسإل ع بصصلا و.

 ظ 00 مكمومحامساوؤلاعممخ !دوردبرو فير |(هيكأي ىمق تب

 ا 2: دنوصت الجر ناكئرادلا امم نال تعج ق كلو يبهرل الو نعرت
 تي ثرحا تلكوذلا فاو ايبرح محو وكس اوعي اا ٠
 3 نيثالئ ممم هني يكرم نقددح لاجل جسما 1

 اال ىلا افرام رجلا ياريت جوملا مهني يخاف صا ديحو موسالصر
 ولخرو نضام داو اون لج كتل برعم بح رلى ةريزج
 بدم امنور ديال ششملا ميك لها ذإناد متصلا ةوبزجلا
 موارلات مسايا انأ تلاق تنام يبو اواو عشملاة ئكنم
 ”جافربدلا ةلهرلا اذهملا لولطدا مولا اهرر تن ات دس !ّسبأ
 : وك ناهض( وزال رانبلا تمسالل ا ةاوضالب مارا

 ظ كايبسنامظعإ ىف اذاؤرسرلا الخ دنهل عإس (تشللل ا هن لور

 00000 «شلرزيبام ىزعو اهلقيدعو اقاثو ىضاواعله ظو هائيار ظ

 ١ اقيمت قرع صرت ندا فيدات دما بلا ٠



 100 ديره ةنيفسؤ انك ربهولا سان الاحسن

 0 وع فرع ا نح
 ' طش يكبرها دال هربا لعدم اهوا ىف انتسكج

 2 تلا“ مءاام كريو أت ءدا“ 2 مين م ةربدنه.ل دهام ىد دي ٠

 ] سلا 4 لهراانهو اونعاتل 8 [عسِساَسيا امو ا:لئ هساّسج ان

 مان ملو أهيم .انكزؤو ,داعاسيلاانبق اهقاوشالا مريخ ا 3
 3 ىا نعال تاسيبلخك : نكفرر جالا مث لوري“ وك 44

 كشوي اهباام لاق معن لاند عبط ادخن نييكاسالا كى بخت
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ركعماب ملوسير نيطغ لهو هدد بطعم راب ظ
 لجأ ملإ اداصئالا

 شدوا بضع نث سابو عذنولوفياودم# متئارحكاتغ افرتلاع
 را 0 الالالوسر:بصت .

 نول درس ظ

 كا 0 ظ

 متنسور دما ا باولمجم

وو مسا مهران اهنا مع نر ريا ]
 . اف مما

 ك0 بدا او ٌمككسوأكعَشو | 0 ظ

 فكنك حيا نك فو ماتددكلاراعش ون عب ثو مجددا

 تمم امىراللا ئئحيبري نمت راصئإلا م
 مه

 تا ةونمزئااراصيالا نبا انبوب ايلا :اكورامناللتعإ

 دلل بها كوسزب نوبه :ربعبلاولاشلاب سائلا بهذي 1
. 

ح ةوموتاا كب 5كوببلا و ظ
 ىلوقرصو طفصن مناوصاخلاواض

علازكب يحتمل ذكي اظح ءلوسسوب وابني
 1 .ةكاّ

 مظل از ى ذا طلاءورو مشا بالا لازاو | ىلا هسدا دإ هعرش أملا

 "اولاد نيف دق :ناصعبلا ام كى لع ىف دالوسر

 هارفي زوزو اهوجلادسيز نسح ودبل ال صلافف

 اناتثلياونس كاولاقف ةيبكمل اظن 2

 هاذ انك ا مرج رم الو يطوق
 ضوتازارع نالوا تي 3و5 تا ىلا رطل سما 1

 ريل

 ىلا فارطلاهاق ةرالاب اسوس درت 27 4 درنالولربوهرح

 ز سبا در نوع فيا دوكاماو بلا مهنإ
0 



 أ ديشرفاراتم ني دوضت شوب قرا
 اا الاه زيبع و مهن اهباو بركات كغ ا
 ":بفويس ندد يل ,ددالف| ىننُ

 0 عيش نإ ب ديت لس ابلا ْ
 متت ةلارإ امو ىمتا م مافالهآر فرت كلذ ىل
 لها يولد املا ف :بوُةلارامنم بود فن أ

 تائنا باقاو هسدالها ىهما سيرف نم ”> سلسل عجل (5 هنت ظ
 ٠ليص :هبلا ماسل ملو هذذإ لوشروم ب و نقف مندا كيد 0 اح

 . رم ىلا رالالاصخلا ى مجمل ف راصو نقي فر امساب

 0 : لئملاو ةوبلا لا سالالاّصخ
 ظ لائم ةدامإو ةوبث ب اضز) كلم ةعيسلا ماقال عاف
 مكمل كام لي اضعلاو مالو ناعما نجلا نص مب اوزم اد نريهاجب قشر :بزغل لاقي نألو تنيياف نمالا
 مرش عمنا جو الم الهر ليد شنعالا كة يىكهلخت نا نم
 لَو ءانسقل ننجح الها نسكن ءناامن شرف عبس ملم مل
 ا «ةكاؤم ا فكرصالا ف كشتْناو عزم ام نعبر ئلا قح
 لاو نوعيّيبو ا منقول ءام لد انوعضيبال نحل الار اج نيرنو
 | اياه ديقز وخيم العا بول هيساكو نوعي

 لوفي كوالا” هدا ةرنعد ىممزباميقابباو يتلا لآ شاص ىب
 ١ رخام ثبج ( شاه تسال بانا يف نب لم اربع نري
 بش ئيلإو انمدبإ سييإ قمار مهب هن اسحاو
 37 0 من مهما
 مثالا ىف اع قوسو نال ىدنبو مسوملا ىف كم اهلك دردو مال
 ةبالدعلاى ا ميدل, فدل رمح دو خو رادع ئاكز مدا
 | م و ما و مرطب بيموت



 دوار ود ماعلا ا

 0 يجب لديناو

 ا ل ا 1 ظ

 فالاب انعاش يظخر ووغ ملم سلو مهر محلا نوري

 مك خلان لاجل اسورلمثت ناهز لمح ناكوتت ىشاما ظ

 :ةيلو دهسا هوفكيل ل ماد البام وسمو ان عم(نأم ا

 راحل ميل ناك نقر لاح داس ذاق :نئمأ كيرف 5
 اهلاجرح < لوول يصلاق ءارل را خلماتاو !8شماو تصخأو ملي 0 ا

 ديدان ماقلت اءاقف بلال دبعبداقمغاه تامل ظ

 /مرهطا ءدثا لرش ذم هر صاناكو لذون بماق تامايذ ىمش
 00 اذه اينالّق نم م اها دكوزلا ْقمضلا 1

 2 د يضف ك0 لتائذلا

 لنكرو قون الام اسديعؤب 0١ ظ
 فانمربجاب تر طالم «لهل وحلا ولا اهيل اي كن أكشن
 هفييي د ٠ ملعرب نيلحإلالاو « مسمن 1 .

 كنف ل 5+ ” حي د تال م ام.ثدي ةهؤتتا
 0*٠ لوح نول انثلاو هسا د جوبر يلو نوضنإللا ليلاو “ ظ

 الابره تذ نوك قح خلاد 2
 افاقنوشم :كولاعرو “ هسوقل وب ذل امك

 يباع لال دروأ يذل فس وتلا د
 - 1 وبال 1 دبعتاسإل) اةزفو

 ل

 ذي 7



 ريق دافعت

 يعارض رضراا ذا ىلا هجرت مادا تكا عومي تنداّس ذا ونا «ي لعاب :

 , تن افا لمت غي نورا كراكيب لب ذلا اكوروكي ا

 م اع و يعفو

 ظ ك/!هينا)ثناوبوم قحاب اوبو انت م هبيبخال فلا
 | رسام رم ديدان ةاضوب ا أه ءاشن

 مرعاو الوم ب لإ لايجب و درى لأ ةركعم علا اير
 ' كيابا ااابأب تاررقو يكلف دافتس انهشاو ار
  لةرااسم نيا ع امكان طاش نإ تيار ارمأ, انما يبشر
 0 لولا راف لاعب يس مز هن ووش انوع
 . تكسو يملا ملابذ ناكاذ نملارلا تنل ان لدوره شلال فس
 ا ا انف اقرا زرحالا اعطق اذ ناكر ملظ و مل ايررقفلا
 كك امدعداومررس سرا نعئررانلا فورو تىسذإ نسب فلا
 | م الزام او قالو اهل ذخا طلو نار شبر لعل هاو
 |( هاد خروع تحال ان ارفسالاج ىشيإرف تح ااو اع
 ٠ 1 يظر كياط سبأ وأ موقي نوار ”روموحر تاهل اكو
 2 ١١ اتسمت كو عوماب لوقو اذ اهباب تل حدسكلال

 0000 ماياماق درا بيتولاو بوعلا باو اياسشلا بلا 5

 56 ناصخو *تيب دن الوب مك هذ هلا تبن 0

 1 ,مهنأت هتهراو 3 ا
 ا رفافاودمراو اولئتواولتكواوعزإ دو قذعل
 ٍ 1 يما 0

 ظ نم يصاوف ملط لخري لو بنحو 0 دب /4
 ا 0 7 2 1
 | ا رجوي مل الن وعم وردلا تيبرأد ث كس 0 2 انما
1 : 0 1 0 ْ 

 0 5 3 3 ١
- 
2 



 بكا زام ياه ل سر اىمر مهما( سيل اطحإ ناكو مهردق طع سجلا
 6 امه امو ١ أ 2 300010 : ل

 6. ف ريان رادو عوعضيدا مشا نون از ىزقرف
8. 

ل .<ذورا نع زم ابيعرمابرت اكواريثكالامةنسيالف
 مز عمؤهؤ 

 . رشف كم ئلطايلا نمي سب منمررهبج نإ)دنت نم

 . سها قووَسلاو نمسلارز. لاو فلا زيدا مل دب ذايو هفوعو ٠  7را ١ رو (١ عمو نجر (ىفبدهيبورملا لبتنم مطب امزوا صم طين اكو ع ه١
 ميرا ورسانلانسحا نمل يو ءالكرسانلا قزتو ام لاماليو

 روداسندلا يَسيونالاًكرددلا ور (ضرلا عرَو هيرست بععلا تناكو
 هدجاالاصاد اال قون ل البلاد هجاء ىريرونلا ناك فشلا

 هو ساد هال ب ((«ينبإ تعزو ملا ققسريلاو عفاشلا اك

 لشي كر الحل ع وزت ف اوسر ميشا تدبر ىختزفاو
 وفرنا جام ال المرجو الأ ةرغسلا 3 تامووناث تف صم
 ىف هارت هب ىلبلا ببداحإلا نموهل مذ ن درواه

 اومن ءاهومةنالرايه اومن قسدلعدلا
 0 نيتيهاولاهكو اهون الو اشير هاذو ثرى 3 ةردم
 هان رساررءاهرا اماهدمض اركي ب نط نا اكول اهولفتالو

 ءلؤن اتيةرباجزييطبرلاو بباسلا نبا سابع ز مز طلا

ْ ١ 

 ارلاهاوزمتوب) ف ىارناها كير تنام ند #يىبطع سارا
  مفررعا ءافررسا اه سد ناهإ نم خب اور إ ثرى نع
 . طاع نيل جن فزع هز لا ومار فاس ذاع
 نييس لة داق انءالدم نيزك مم هنسعو الاسمي(
 كر مفو مهم اع اعمل يور غال امري زيوزنانإكشوز انا تبل
 يطل ءاوردسار شامل ابان زج رشي وربطت اان محلات

رهروزعيبرنعو وات وركب متاع ا
 هيل داّيقاب. السم ب اورائ
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 000 اياوس عقال انمى سون كن اا يبرق مشن

 ردم نيوتن طق ماعم
 ١ ثيركانبا مهرب نبديعزم دم للافورريلاو ىاشنلاءاور ناد ظ

 ظ ليل دافاكي ف وبك الةراتق ١ اي هوعب د افراد د لت بريومقلا ظ
 ْ ملاعت | عمرا وحد ممل اع اعمل معو دوعن الابح *” لما تئرسلا 200
 ظ 1 ا و كف

 . ةيفم) «ركررو لى لكبالص ,نعواركلا ما ةداتقن ترج عد طم
 ] امهر حول نشير ةطبتدا ولد يول ةهئسسلا 0

 ليبدو راجعوا ههنا ةدرانع
 ١ وساق رارا نمو بلسأم .رحأمإ بمن لافت لا ةسناط كررت ص6 رذاذ ل

 . هع ةداملا نباهمذعرك عزب , | ور رحال و اسنملا ف ىزح طر هللا

 امل سادبح) هيبحا نم نانا شي ف اوبحا ع ىلع ا
 ظ 1 نك دبس 00 0

 اءاضنفاهعا واثار "ىف اشيب هرئاوم نال | ل سيو هبلع

 ! يعلو نلاو ن0 0 اج شيدر فراح

 كلامو[ شبانءاشر هلام اه حالخ كنور طبت نا اكول لوب
 ظ هكباإاكو لعوالس رو لا نعم يرش .[نادا ويردسا دنع

 7 روق انتي رحاوسذ اشير اوبحار ل ارك ع ماي ىبل
 ١ ايدل هئاناك يضخ تف (هئيدزف ضيا نمووبح 1

 تكذ هلك ملا نعت ل ةكدتسا الو هيف مرر كلا الذ كر

 || ىلقز اهلك اعتمتلاناالإ الإ داكوتا ذاز التر ثرف فا
 ا نو و1 ماو ةنتالاو يشر وقل كن
 ٌ فوك ناوكمات ربات ق كيل يئثلاوركدلا) هج نون انش
 ١ 2هاف رفعي نييسؤولا مس كما رج طفخاو نيد الا
 |اةيوفنسدي :الوكاسوييشلاو ىرقزا قيد ليتل لا

 هلأ.



ْ 

 ظ ١

١ 

ْ ْ
 

ْ 

0 

 جيبرط ريتك خرط مري شمو مب (تكؤو لجورعسا كلا ةكرابملا

 امس ىف ابرعرذو مركاباصاكوقن تبدا اص اس فاهيزعب
 م45 ملط همنا م هل و ع
 0 اادس الاب برود ام ئسودلا قركلا كود

 لدي الاشيقف ليات بان ةدعس م قلرن عزها

 اوسقناواولرعفاوللحاماقح شعرك لنا اقنكر در قرار نا
/ 

 ملكدإ ص منع جرير شوا نعرخ ١ هاوراوج ف او نساواوداز

 درك دإإص_زغو متاجرب ا ىدع نع منو درمؤب او ناؤطلا

 بسر افودقلاو يكقعا بولا ظلوا شن ور شعماي لو

 ير, ٠ تن ىببولحول مهملعاز ام بكا مهتتلكانول م ياعم يب ب ب
 ا ”افرهشاههانإو او داداىدلان اكئوباص |ناف
 .- نظناو ةوق مهبو كن [ق الدهب مناد ننوفاو موسإلا
 دفمو أمير لخب ىحيننإ مرو كلا وع مهرهام ١ !رذتئاوف
 - 1 ناورسو مهز 3: وشم لا ةركؤ ١ اطلاواور رسل تلادزه

كيحا ءافر وتد هاه! فناوه درب م ليريطع داوم عو
 

 ىشيؤر فماب مهدها ررعسا) كو زاعو مكاعاو ىنمزبلاو

 ثعب همّيصعا ذأ عى نذااوضغن لامرمالا هاما رم
 دوهس.|نعرمحاإَور بيزملا دج وطد اك مكوجد نميكدع
 كاندا طسياوس للا عالَصع ترق لَو سقيم وسم هيخو
 تباهاور خمابال طصبال(أعطلا نا اكمرلعالارلدعبالو مههنإلا

 ردص

 الا سيرف قمل ازهن اياتسو هلك دوا وك ملكو هشناع وع
 دمح | نق نسرللا ىو تنك ظ

 0 هليدلااوب افاانمهحورامو اردنا هيكا ارح ا جهر اعي

 لكي شاس زميالا سو هلع هدا ص نعومي وا عمن كىراقإ او

 ولكي نأواومرإ م جزنسأ ذا امهافلتم كو وح كيو
 ندع

 : ايو

 نير مره ديلا



 ظ كي اورسا ند لعظم ضم ةلمغز ارش اركز !كدهاع ناواولدع
 . اضلاودحا ءاوردل دعالو اصر لشن ال نبك لوس اننا
 نيل الوش ر ثعماب لى نط ردد 1ص هع سنا نع
 .كيرالحا كبل اهنلا نر ركن وُماَبو هن نوزجيف ئاساتا
 0 اجت اجت ا[ ىتم) تهطص| اماو_ سرقوا
 ظ سو 6-0 (نلارابجو ىكنلار ا رسوب 5

 0-1 ت0 واسع او مكر اك اصلا ءاور لشن ظ

 سال ن مهر كو ىدمافلا ثراكل. نب بر اطاورمامازا ع نع

 ملسز تاله ف ليي يرانا 45 سلا دهام
 ةيلهاج 1 مه راسخ ن داعم معز املعبت مرو اك 71

 . تائلاع اهسنإ س لارج نمانو حي اورزمفتا ذا (لاسالا مقرا
 ةةريرهوا نمواسنو ىراخعإلا هاؤر عقدؤح ناشلاانباتصارك ظ

 ظ 0 مو ابوح حسوب 02 رجم عماش لطم
 ثنإو مهب يمبلاناو مم 0 ا اطميالو براي و
 . نبتسشكبااوربعو لفل طع رهرفر ا نإو مفتي اجل ”7(طعلاصح

 ايو ركدي لقا نم روت + حش هلق دامه مرسال .

 ظ ماماوفزطلاو يبات قاع هاك كفن البال هرضدما
 بو ىلعمسي ص د نعو فاكر نع تايالذإ نىقديبلإو

 يكول نفق ة مسايا ءانوموانباتيل واس حا ظ
 ظ يشي زوج نيسان اجيب مناف تن اونوكتن اف نوتمرملا كتم
 ' افراعلانسإ قيرطزم وم عماو ىوغتنلا هور هبزخدولع تك املا
 ا ١ ا مسوس ميو | نع
 فايا اور قرولا تأتي 9 مهزتباو هبذ مهاوان نف سف
 ةاتسن قفعمأب مك سلع !صخعوب كن عراب + نبو

 !اريزي نبا هاب جنوبا الر ذيب ذو غم

 رثعو



 اًبءاسفوسُيف وبرعلا ةدس سرج سو نيزعسدإلدص ها

 'ء مارت ةدامزاو هدام فلكل 0 قريع ا طس دن
 ةوكقلئموشن تطل انا مص يلع ساو ةنعوةشيياع نعوم ا هأور ]

طمزباربجزع هبت وب ا هاهر صورك علم نيلجر ْ
 دو ىازاز لاك مه

 امو ىلا تا هيروين ليلاو وينو دعاة رطل كافراكو
 توأم . مقرها بص هنرعوو ثق رز مطولا ةق فك ىكر دل ظ

 ”يابامادلا. ميز! هاور العر تورك عكر قزم قياما ثمار تدل ذهل زب
 يلع ىراليص هنعورس ابعئ,ا نو يعلو نتفلا قداح نبا 1

 ا

 نزلا هور وكف نم مه لياويم سلع | رمي نمد وكي مو

 مالا شل ازثال يبلع رااكيسم هشرعو قصسزبا بادي نع

 ٠ يشأ |مزموعب قحاعودعيع نه الضرر يهنئ
 0م نيب اج نعذ ارابلا هاور عملا ويكي ىننو رق نم

 ةمرثخ عياش ١ ىو ) لاس و ىرطعمدا كسص هتعو
 . 0 ب مك كم |

 نبا ةكاحلاو قِطلاو دحا اور تيوب ون دعك
 اق, عاش امال ذبل وكب مج م يظعرب إس نيو دوعسسم 1

 نبارباجرعفاط) ١ هاورىشيدزفزم مهلكم عفن خ نم مضمإم
 ىف“ امس كرو رمالا هل ازيال  ىىيزعمدا بم هزعو ومس

00 
 حر ىاللا بص ديواو ب ولالب دف لب( ضم ىقكو لا نع

 لون كو لش ذو رهانهلا يال ث نر مو ركع
 هسف ةلاسنالاهر كن ا ري سعا كب عدا ونيس لا ظ

 هددأ ْن و /م م.م ١ 0 اور ثنو امو

 ظ 0 م وج واب
 لإ , نا يانزجافم هج قلي فس شيب عانق هلوسرو
 0 1 ىلع عنو نوير ىو طص بل اووعتارببج



 ظ ١ تنيكذاةرماقوول ليس نو جيم ترعاه ئلاورملا

 احم عا لوسي دمر زوموباقرجا ناعفانوي العم عرمسبارب اجلا
 ْ ىاح اق نيرلا الع تعد ازتإل كوعب تمس ا يكف م هلعرسا

 ] ية زمالك لخر شع انمار كبجع نوما عال ! موقت
 ف مزلاودو ادورامجرحاو ناضل يلع ودا جابت تي
 عداد ى زل و موه ا ثيرح انهكاتو

 يتمم ولا ال 7 1 0111
 ظ ده مخ تع اطاد لول هأ اونو شيدر نم يللا هلع

 ٍ فيش الوس تعمتلاق# عمم ارب اجوعو عرس أعم ةرهلز هل نالاط الطس

 ع ' |مكيدعنوكي ىقحاهآق نيد الموازي توفي مق سيلعسا ىفاع اوين ,هلخ
 طعن[ حسنبل] نم دول« موشف ةدال ميلععمف ملكة فررخ 20
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 كل هلغراف ىرقدكت عطف تلاتذ مير ْ
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وافلح# يلع ساطَص بدا لوسر كاف انيلاومو (نياوخإ ٠

 تات
 افق ٌءانم (:لاوم |

 دنع د م ه1

 معافا مول فايلو|نا نوعمسا سل , مم 2 5 آ

 راقت الاب ونانو د [عالاب جوت ايوسانلانفرمحمتالالا نوما

 فانسعن مالهم نال اك مارد فكن عتتعا الدسبإو
وقي ل (تعلا مهرج فء ا هيكرث وملامصلع
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 ا | اشيزفاوممس ان اكاقىبطلا نعدعسمجا رعد
 : وو ىناومزثاف بالو الو 0 انا ناك
 0 ءدمل لجو شرعت قل كد وبك امد لل ذ دمي وعسمجا
 7 تس اه فوري نايف نييزيمزمو |ريكرعب هش

 كاىقلان او ط ابا ىبقنب اقامغل امر جرم سسنزوكد ظ
 6 ١ 4 سلافة اقت اح هلا وكي مقاكيصف
 رص اقص مرق بسحبلا « ندهن امش راقت
 3 . يطاق طارش ةلاساشوإ نمئتربسولف
 - (رو ازنما ةءاطرما قر فعأك ٠ اوك رف 7 دح لو ضول

 ةرصصانو مامذءاعم تجف هاه اش مص اواوباغ

 5 هيجوزبلر يأ : الإ بلوم سوس !ةنليم ا
 0 و سيدج نيدح لاس اورج ىكم ادبكن | ىف ]و تندر كيبا
 (ىيعظن اكاكوعؤمملا ل اف بالنصف مسالا! امه متاىسنلو ا

 هل نع ب نادال شرزاوعسا ائءاو نوه انكرباردرل ١
 شامل رشي غلا ملك هر عئاجأحو (نلا
 كيفي ملل 1 ا مث تاقو

 نل] عبو نشسلاو ثايضوه 4 ري
 0 هات و كاندمسا اون صواه ولزنو اي مسن وو

 . لكم طبأوطمخ انو

 ظ ليسو 0 عمزبامعنا اوجبو عفتاوجوىروعلا
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 ١ ا :مخنو ىول نبرماو ترغسمب دو هكمرهاولاولزخف
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 . مهاوبل( كرو متاه بلي اضؤ رو انامآوىتنارف ابا تراداو بداعش رف ٠
 متاهوبوىرااما هك ةلعسا لص ملوو كاذنق_ زل دو

 هللا
 تفاول 3 ا ا 1 : 4

(* 1و نيله ان انوكر امون هما لمار اتعبزدتا تلطللو نو
 2 

 ل ىلع هنيمطمزب جيش [نلاو دوادبباو ىراغلا يحال
 نعى الملا هاود دحاو مرد طا اوني تاه اون متو ةيلعرمم|

 ”ولكؤ ىو[ هاوراو فسر نيلي دا ص منش مهطمنبربج ٠

 ا 4دعيصابرائاو . انودر ايس و نهر ووا نول ندب ايباد معاه ليرلع

 الو كلهاج اوزيف هل عوافاشردفزبا دب زولك كيلا هاو رار انولحوار نم

نجل ىلع تملعت ذاق و نا متيرلع نإ حض
 ةارويلم بطلا يف عئو ا ي

ول ممل اِؤَص ةنعو سايز رعراخملا نبا اورام
 ق

 يتم فلج ط4 )ال, تاهو كأس تاب اهلك دوما
 كبل 3 ا ىيلطلل انابعفلغزرعال اعنصنس سو لعيد
 كفل و ف]طلاهاقبؤزسمقل ذا كاع اًيئلاو

 ساهيل ع دال ص هنعو نات ععيزبا نات نغىينملاو :
 مى
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 ف ايلفملاوبعؤب اي[ بى سلع السم هنعيربشهذإ ث امعنع
 مكده اهيلعبو كي اق تثؤين امتلاك فت رككسدا تلا
 الاجر ناولؤاهر انج او كتم جينا هاو يكنس رهن و

 هوي يسطر راه قسسوف وتامر ماسر كوو املاون كلا نيب وعم
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 | مشاهزبال يك هومر مشي م يمجعسا دنعو
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 7 كيو دحاوؤتب لالا اونو محامو ارئاو [ًلساالو ّنِلعاج
 د اهوبأبر مَع قيب) د )لص هنمعو ميهنوبا«ادمياص نيب

 ” نئالها هراصلط[ ترف كا عريض نع املا باداور

 لصفر موس ا بلان ىر هىارحر لعل اك هأرح > اهب

 | لاقررج وبا نال لع نزف ووسرالاثد ناضتالالنّضد3

 مهداركاعس مارب نوع عر اصنالمس تبا ]ىكامزبا نسل(
 0 ناكف فدانلا صرأعج كس لح لج وزع ىناناععكاف
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 يع ضروس تشد نيبأمؤ ام! عيئور اًصمالا نموعا نو اخ نه
 فارطلاو دييومسووار الاؤ ىسل (ضلاوروادوبا هادددسبجإع
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 ظ وعلا . بير جلت وذاع درنمس نمل عملتها نمانغو بصلاازبآ ٠

 . اعلاز و تائيرصاع تل هوني نين كير زخ نيلحر ةدابشب هنداهشن تزن ْ

 اهلاقانع رياايغا تا دل ردا وش ره تضل اول هجر ان ورجل
 1 0 4 ييبعك شبا اه هروباو تباث نباميو مث ذو مكب م ظ

 لاطلاماضعف و امو صن أ ف العلو باعت
 م 00 جفرارد أو اسم ف تعلونا

 كدمهاسو هش ماهيب نهابامابلا مو صوو

 درك نلاناف سانايا اما نمت (نلارماللو هه تل نلللاو ٍ

 0 «اعطلا3 جملا نات سائلا اون زوكي يدر اصئالرئنو

 ُ نكنواب د مسكن )بقيؤف ا دهادبؤ عفش و اَنَم امير ضيارما

 0 (ة«مدس رهيب |نميراجلان با هاورهمرطسم
 هس

 27 ل هكنكود اصئاألا

 0 هسا نايم

 2ق امتنا 1 د امم كب 57 ايلاو هك(سعبزب 0

 / ان درذلامىاخا يي داور وو. ىيجنييإم ىاهإرئز ةيئنماذها

 و دمع بقلال يعج كلو 35كيلو تلا يعل بإع
 وى فرناس ايريبكلا عماجلا# ث 0

 انضرفدنمما ل قبال 1 3/ومأكلابوقاف

 0 1 عَن الإ ةوطرس
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 ا . 5 السان ]عبر مهنافراصت ب اومركأ مو نيزعسلا

 ظ متنا له مصاول ىدوملا نياوطدلاوورذالا 3 ضطقد لا اقر هيو ١

 0 ساهيانا ةصلافعذ ومي انيالزاصنالرع مهارات 0 ]



 - قلزم ةيركوهو ا اراصئال بحي :وهو رن تلزم كيارمأنلا

 : عاما نزولا هاوز تفر بوو دداقالاّصن ل[ ضهبيوهودتلا
 لاو ائكلاةنااصنالو ورا لونج سؤ هنعو قيعاّشلا
 لب واهيل كلارك هور كب تو له اث

 اال ويدعم يدمج وج «اطس
 ْ 0 ١

 ايزي ةلافانع نامل قدا ل امد امك عريف ٠

 ا "وف اؤمئادوش ىلب !ولأق مكبولك
 02 0 نحل 4 املاك 0
 32 | ثعمإب يب لءسإل ص نعوئن 0# 0

 رهزكا 07 2 نارك طنا اهوع بجو صورك
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  ابزكم ستينات ص» ملف مت شول هثئاو اها ناشن لاكمي

 ايل يدار نمت ديل

 ١ . تفلاتاس ك0 لكسنفلا ل | مدعو

 ناراصنال عم نونم ونال كملي وكت قرار امر
 يحرم وسر رج رجلا د'ة(مسلا, نسانلا بهذي

 ١ تكالسواو راض الا نع < | تنكل عضل الول 0

 1 سنابه وش ناشر وعشت تكسو اعتب
 5٠. لل بمن سارعو نا هاوركر أسال 17الى

 يسال رعد تمدد دعس نكمل و
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 1 طعن زقلورسوألا هلو وب اناعرزلت الب توئارثتاب رب دي

 هندى اب قر رعبا سم ةذكو نع انعواطلا

 ا ١ ةيتيقم هلا قدبا دل نو لال سولو كلذ رلوسرو

 تلا ف ديالاعرذاوأادسلا تركنا برلاق ناهنثا ظعولو
 *(يا تل انهذ خكري و سلع غض منور | ثعورع هانز ظ

 0 بوح



 كوهغبلاو هيب ا نب اهاورق فن مهضنب يلو نام[ صمخة لحم ٠
 هم د اسبع نباىورس نسينا طداو كلا ىف مكحلاو ىدروابلاو

 مالا هل ب اطل طار زوال الما نجرسبل لم لكسز ص هشلعو
 هش اع نيم رلاءاور كيو زعساواع م هبات ناذ داحشمالا تمر

 نكزيمل نب وصوكواوتصو بالالم ارؤما سو يلع ساه صه تلت
 ثمل مون هويلالو ىل نجوي الا سردلاب نمووالا لجو رعسا مسا

 بج نع +إ نع فر بيزباى تعز اغلازبا ةاوور تفل قح
 خم يكن نيج ايا نعماي) ىيبطتساطص نعم هرجسلوو
 ديلا تبريىثونلااهديطو ثري الر اصرالا تحصاو نو دنت
 عم هج زعاو زوايو حهسركومركقاهنلا تنوآ لا قسيت
 . - ند مديباع نع د هرس نياو مباىصالوم هر نهرا ةاور

 . داصنال ف نامالو كيف معلا مى سلعمبركم هنعو
 سر بح يزل ثيم. ىيِترردإودص نكد | درج نبا نعال ]

 " اجماع ناجل اورجااورب انو اضطددوا اهسلازلناو

 نعال هوو انا نرد افو ىاجاراسمزال بي نش ىلبص
 وسنايراجلا اولا مع هداودر ]زيا وعر ثاماذبو كاونعا

 مشل انا لى تكي ساؤص ل يذانابتنذ اعف اسوق سر ظ
 مام لعداإّجص هيكيتتاج لإ !نبا نر ء بكن عروس ب او لوم ْ

 مواتر وهطلاق انج كيجعئ ا يول هنن تادانيفنالا كنعماب ٠
 رباح ع ماجا هاور وكيد هد كا ذوهر ائدمطاو ,ىاب تتخلل"
 لصرراصنالضعسالا و كسا ع ونسض او بوب ازياو
 توسل رتقاب تمويل جركل بحي وضل مول ىرمدد اب نجوم
 رسعماب لسور ربل يالصه نعاس [علب) لعو للا هاو رضا

 ىف 21 لانورإ هن يشكو قش مادو الااتصمكرح ار اصنإلا

 ةشلايس للا بهذا نورت انا شد ايكاننعاو ةلاغ جنك



 . غرور نسما ناكل رجل زن كلا حرز ونبلاب نوبيص انتو سيعبلاو
 .ييمنال يشعر اتمئالاكداو تكس اي دارس انداهككسولو 1
 محا اف ةريا رعب يرد ١" رام ا :

 0 ب هئلاوبعزع م ا ينم ا 1
 طيح راراشلا مزاح ا ايش هل ف يما ندب ابا ير طك سد |
 اقرا لي ملك ب صد |دوسر ذخرا لا رع نباانع قاطلا ها!
 | نيالا صغر اصنالا نمهل ضلال اونا ملعينوإ روب أحب نعو هدو
 . كيك باير لع رد[ طبع هنغو مينولا هأور ول سوي نعرو يم

 عسل هاف اناو ميرمزب ا ءسيمل نيدراوملا ءلاكا مدرك لع
 نعو كرف كافاينلل ةكريطرب !ضررإز وسرور اقدعس دومتنع
 ظ ضرعب ق معزامث هتااوضز توب اكاتإ 4 كريب رلا فهنا ن أع

 تتللاوزييطاوفلا كونان «كتفان حا نم> اتكرر ارتج“
 محلل انمنزوت! ا ىدلإو 33 ءاعا را وبا#
 واح ايامنا هنسجو لزب !ىوروذ اركي اينرإإو تباهاعد
 م هلم جى ىدلعرسإ طمع د وسر ماك لقمع اهخرتتا مر

 قة سحب ارمارج ام مسولا يليق ءل يف بولا ج ابقو عوف
 ظ 5 انماكل مهل سس ىدسا مارعس|اهلراصتنالا كولا انوي هاج

 ١ طماط اثرديادبجزبار | جوك ارييخ مهيب نكرم مزج اهصنو
 .همااو بيري لوسسر ايلع مرتو نا )شف ارم جرب غيب نملااتشرل تل أك
 غو هريقتبو | نما نار ثا تمل رحيق و رجا املا سعن ملاسسو
 موي اذ( ىىيطعيرد) فرعا ل وسر لع تلخ ديلا و متعمدا ثوم
 فوت وا ناجل اصنال)كمم ابرشد اركز حرمدرو جايا رمان
 اضن عم دامك رج لئلا ئل دْخ ذأ نود نسا قدرط
 نب ابر ئذاو سلا يلا بنان اره كرا رسخانعيددا هلا وجلب تل: سيخ



 تيدح يرو هساو حفلا تاهيررلاوجزيركيور نر نم ةفحافش

 كصنالسراملاد !اهعس انت ةدعل نميلا )بن نب اب نمر سن
 نمر ةائامأ قميلعد ىلصر وسر نعمه وستلو اه هدا نإل
 حيف هع سامر ىو ام اهلنا و يشازمإد اعد اسناقم

 لكاورع ناكذاو ضر اصئاوإ يرانا تيباراذا+ ب ضو اباصلا

 ىدلا ن افذارت» نم عزف ؤمضغتز نإ كاباو ببوشنلا بكار جدف ٠
 تل مكبر ؤمّقبرط قرا ضنا نم": لما فل  قىطع إسم
 تاعألا دبا مكسو سيلكسا كشر لوسر نع تبا ىلا ود لحب

 نان اكقجن و ايف رددآ نب درفد نكن اد ', (ىنرالا بح

 دحاول | نليحر سلا نيدلر اسعد ناوعاو بعمل انهركحو زخار
 22 ميلك ب وجو نارين هز مد نك اه تبارسلا نس درو ظ

 ”اهياونولوتمازي للا اهراان تاه ءلوجا كعزيرلا ةضابوج د نرع
 زاد ١ ياو ةصطإ اهلا مثفدو انجاقى داو هقئا رن تم اف هللا ظ

 مع (ىكولوء لع يبو كلذ: هتباالا سا نمولونايب بسجإلا

 نبلطعي امنوثكتنف هتدا هدو همد لما تعرعانت الفك كدة م
 بوكت سوس ىودعواه جونو لطب هازل قحإإ يظل معلا
 جتولاماورشنلاهّياوشسإىلا ناذءليتب ىانيا تالانوسعم
 لمع دمي (نكلابوا نادل ى (ءنعةر املا نم اقل عيباق ابوح

 يال هوجن فررجدوا مككلا نه ىلا ينط ظالما
 ثتئرملا ل امامربو ادب ونعم ام يربو ور فدزشدهلا دابحو

 فعاذإل املا نشات اي هداعا نع هدربت ,ئبطاب قابيس ل )ن اهل

 مرر... * هياط مز ندع خنرد ويل تلا هفذوو ميلا وصاو
 قا كوخ دل ىراصزا مط جوشو قصن مظعارهو ملبن
 رس هيلع تن ولط امد ريح البحر كيرردا كده نال ييريشتمننا

ترمازا هنيربج تفريخ لم اء ملال! جنشلا تيلطرتو >
 

 هاوس
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 د لا دن لاا قو قت نيدباعلا ملت

 6 نيج عم ناصنال ان يزَع همرشفداخلاى ب ماب راصنا
 مما هلوشررو دبامنينثوغقلو كايت تمالك كانو

 اق( يءيلع درا رم دوو تيالمدقل قامت الوسوو همنا 550
 تفداكو 0 اسيل مانلا قدي ايسخو نعش ةلسسراعا تينوايولا
 - ؛ اوأئم ناكو نيعماب اخ كل !سضعبساؤجر تيس

 ىلا ىلا انوي هضغيإ زعل[ 32ه عمصل »ع منو زو هذ

 مضفمأت ليو انيافوكت مل ميكس ]ل صالوسر دلاقز قرم
 . هيلإل و سراب ىلإ ل تلتف ىو ندا بحي و سلإلا قط نن دما
 او نيون مضغرإ هضغبت )فجل لا قفا كبي و هلل ةنجك نإ
 فأن كنا لوسي اير تلت لولسر فو لن هبة تبحا
 دقلتل اند. دل نمرهو بي اتاناك نألو تاذعو تزل ساو
 نكلانوبومتزما لع ةيتتساالذ يعرب وص نمقدو تمعن
 ىف كوبام ةلرتحاوهلر نمإ اتّجو تيكروىرداالةقفن سسك
 يف ماك هسدنكلا ند هرثا نم اهيبتناه ناو ةيرهلا) فو
 0 عمى ينمو و تماركتئس فرعإ تا دن دن دءافدبحاو نيدشرلا
 نان[ اج مياىجب صم كا( ورعداشت واصل / نيران ذاب
 ئاومارك بسلا نواس قاطعا امو مباحصإطء ايتن ديعلا
 ظ ياعسل بم لا مديد نسح) اف كنن نآلاو وع 1

 تلاوه م امش لدتغلا 3 0 0 :
 ظ ناكرنا ىلاعت سامح ر اؤوؤعو دبس ةمزت ىنعت ايلا و 5 م ظ

 ' ليدي شيام اند ساتلاو راع راصنإلا ثيرح دوي "نور
 را يضالا نان راثد عا صاو ايراني تكيس ع ا ِش
 اخد وص وراغب هان رامثت
 / م 8 : -. 5 ١ مار انروسانلا ا مقفدفْلا ىوس



 ا
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 . كلان اننا بهذي ناراصنالا شعم ومص لاءادب َىَمكلادع
 ”اضالؤ اا رع انتضر لاق كناحرملا ثوبه زو سيعبلاو

 ةفكاطالو هلو منشن وول مهل فايل ظ
 ١ نكورينإو اواوناكث بلو اوناكنمههالعلا نه مهبومىوس .

 104 0 سب كهع اقرء رع 80 كاة ك6 (ايرزب | هدن ] دبع

 ركعباب ليل هبال عا كوسا كاف تاضدالإثسعقاب
 يله لا اما متلك ىستتا لوسرابب كيرلاولاكراصنال

 دكررا

 لاق لوسراب ىاذ ىزق زنا ان متريصول هذ اثو هسا ق نفر

 اودش اف كتاع تايلاو مايا يف كرلا ترعاص مل وسر ورا مسك الك

 يهاب ظلال (تلشونلا كلف امرس ف ومس اي هّنذإو نولوتفنو نوكبي
 فا ثباداعر كسار نينو مكنات رقم روئسرو ةس١اناؤإ ىءلوسبو
 نادس(ج)اك ستزيد سبزباو انامجناو دعب ااككرو
 له ال رز اماعطمشناكرمو ل عىل عم ا)صوتلا)ريطخ

 كاننف وس تبيلام :طهارجو هحاشممرؤرتظ د نمر اهصنالل ثمتسيب
 اتيري انام بهذ قديم /ر نك و ىلع سولاف

 ثءاعطمل ذىرهءاجتيسلالها ىبركد نائآجدت ئسبتعمساذاو

 ٠ انكنلاف ليل دا كت لوس مدنف ضو مضر يَج

 ةلخجان  نياريسالة كيما ذرعا مشو لرجاوداضالا مستو
 ى بال اقف هافوا ]ابيها ىدايدسا كازجا كيش خم ربحا
 لأ داازج ابييطا ههاركأ شير مز ًالا_كرعم أي ناو نشعنلا

 متفلاومال كر اىرصين و زخسو بص ٌمهعا ثلعع امرك لب

 كاسة بارو مبلل وبرج درو ضوغل الع وما ةحاوم اذ
 لف روق انيانام نإ لوطسراي اونا ذىبئاونا نبءج الا نا [دارزلا

 ظ انسقروِلوراصنال م )لق لسن اتماوعنر حا الور ثكنم كنب

 ١ ظ جالاباربهنبالا نفح رتل تيرا نانركرشاو هناا انفصل ةيرلا
5 



 شع اناا نر ازرع ميد عي :ةاامام:داعف هك
 3 | نوط هلا كيت دبا عزز كردي اهوزو ةاغاا

 مة ذإ ىو نبا هعمو ماك رلع سال صم لوكيل داب
 أح بيجرلا قوه ميزه. ماو انهه ان هههسو ميسا حتسا

لوس زىربب نمي هسا ماقاقر اًصنالابابجر مرارا
 ينلكردال ص درا 

 ثراها لجكرسلجا مى ولعمتلا ل-ميبلاءلالتفؤسو 2
[ 

 / ىنلاداتثءاجرو ميلود وماكو سر ىينل و دع
لا غو نماناءراصنالا نمانإوملكتسو يلع هدبالص

 ١ سل اقفرإضنا

 ْ قلبك عاربي ذالاتتشركا# هنتاكمرل [دحس
كا ضلال“ قولي يداوم اذةرئاىدعب

 ظ .رطولااهذ 

 | كا و م جشم الأز ازب زعل ا ويعزبإ مصاع منو يكل مضاجج كر هشنإ ٠

 جري نإ ىرعاسادوسّزب البس نااعوقلابدإ ىطئرالا

 < دلاق لى يعل مرسل وسر: للموا تيفيز الح اخ ب

 ا ناوصوا لات يكنش 0 ىريلع ههباطصردا لوس دوو
بءاود عهيصزعزو اجيد راض :

 ا اند نباجاجر نطوكاسع ن

 0 هّكصو ٌقطفح | ناورعزبإ ىلحا دهعلل اً راًصئالاوبيسابر

7 الص الاقل اذاع مل اقلك ا
 207 6 [ 

سل تبي نب ثنب ايا مى ددعسوزا ناك مهجور
 هاه ك

 ظ انف هيض او ركرتهنكل كيبل الم هنعدك اتا

 هيعوسشا نع هف_توال خالل اور مانو وظمعا ام ناصنإلا

 اكس نسازلاو ى سخي كراصنالا مستو هبل لال بص

 ظ 1١ تلا اور م هسسمز عاوز انوي ونا اوُثبُف ان نول 2

 ظ هياتم تاتو ث زم ضيرتلاو 0 ظ

 سام اعطلاج دداكالا ملأ جلخ مكسوي ,يلعون لص
 0 )م ذنوج هيولاء تقول رزاد اقع
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 .ىبرادمث)_رشإل قبر دمر (نجلا غير اهداصنهلا ودرب اسال آ 1

 > نان كاواور خر اسير الارو دلك و نعاس قيرادع عر ازبشراذل

 فا عَن اهيكلاو ديحاءافزو ىرعارسيلا فيبس إلا نكئؤهعلاو ْ

 رميح لا: زيا افو ةريرهبربا نع سهو زها هادو ىرع سلا د ييمح ظ

 "جل دراد متانر محلا نبإ تزامراد مهل تاظرادراتينالرود :

 9 يلم جسا لوسر اي وعسلاتق عابر 5ك[

 نيب نيام نموا ءاور كبش منك نم::اكاذا دكا
 مسه يبسط ص ءنعو هدم عريب نعزي ه سب | لسن نعزساع

 عم ليوا ميلادها لانو ماعدت نانا
 هلل ةريالو ءيبوهوهساقل الق (ىر سافل فقملمر راسا

افدهيضئبريوه ويل ان لنا قلال هللا قلب ىحزعر ١
 ىناطلاو رجا ؛

 كمه رفا ءنعساوتمر نليبإ عوفر( يزإل دايو با تراخلا نع 0

 وراها ب توراتتخ نجلا تنللعل ميت اضع دوبر 1

 لايوطانيدجركذو مق ديلع سؤ عا لوس اورتن شالو 1
 55 انعزو كدب نمل امركتار(سفن للكامَو دنقل

ْ 
ْ 

 ىديرجذ وكت نعساومرةدعولاسال ىكسقلاهاورعضلا
 كيم لوني عهضنامناا اول ذقت يقتل 5 ٠

 قتيلا ىوفنلا ٌةاَهَر هما دال ير ظ
 7 دايت 'نيلوال ب رجآبلا لضدف ويسب ةدبزب ملي ًاضعركا 1

 كلاش ملفت( كربلا نسر كي ذ نت يعج مهلا عت ساند 1
 توب ايلا “ ل ا ناب 01 حال 1

 كح د 1 و يواعو وسح ال#



 مار
 اقرا نع حو ةناقس ل ريفر فوقي

 ف ا هيلعملا »و
 ورسوم انش ور وااو ساو خا

 ممقولا اهب ىيعيرابرسا انلإد وع اكذاقبسما 2
0 

 - تنالا كف ن نع

 0 اكد نير ل
 * شاملا ميال غنو شل به طل سرب, اله قنررج اول

 لكن دعس نع مايو ناتحنبإ هاو 1 5

 0 7 1 اينإلع هلل ١

 بام كوع جالت ميناووءو يذلا موي نوزاي مسن ع

 ظ 0 ريع تن يل -

 وفكر يو مهي .اعجادور زن و متكررع ن يف
 اغرب تساعد لوا (نولوقرو ا

 ظ

 :ةهجارلوكلال هيف اولا هون 0
 ْ ناصر يه ذود

 منعم ننجلا فمر اتم ل ةنجلالاذو لوز توفايلاو درب ذلاب 1

 مو فاق كامسيباو ةريللا منو ةاوداَيترلا ملزام
 ظ هرانساو بالكلب وه زلا داو بيعصع هيو دومزباو

 توتا ناهس جاطرجدا ل ير 1

عانو ىلع كرما ' وعسل | تاوصنسلا اراّينإلاو
 فعلا لج با 

 هنعو ساضواغ انصب او بي اكو
 ئ 0 يس كا

 ل فمي وا لعن راخنالا نورجانيما
 ظ

 د 5 اي اوهنامح ناو راهدوباو دو واط 57
لامع 06 نعو دومرسفب |نعؤفاطنإو

 . هبال لوس دعا 

 د انفال اةةرتستانيرطاب# 0



 تينا نيوبابلإهقلافدر ا لوس راي كيلو اس( ل5 سسمتلا قضك
 1 0م اد[ د لطي اتوا 0 عل زمر و واو باطق انمنو جب رصف هنجاحو مهرها توي مسايا موس
 ا بيل بارروسل تلقراقه دان قنعو داجلا نباءاور نمرالا
 ناتلصلاامرنربامقفلاق نيينخالاو نيلوالا تام املا نيب قفا
 نر ادرل اوه نيت سفل ا لوداع دحوم لوس عمل ص نمو

 .- ل تلا قمنعي ديار مر لسد “(١ و هلي | نبا هإور نيلو
 تف د اصنالاو نوره ابماو ةدردان.ةارضرولسو ديلكس نصيب ١

 يا انيمي تعلا كالا ميا ظتاه قرتخلا
 مرن 2 يداهجلال« 4 سيخاوجياب ثذلا نكت ةاوباحاف هرجابملاو ٠

 فما تلا فرط مان اكاسعزبا باور ىو هبيثسولنباماور
 ينم دقو نمل ميطاهدوهو قريذل موب ميس يلع ى تسوين
 اورو زها نا مهلا سس ةروهو وصوم
 تاتو روب ير تريز صل كبس عدل زمن تسي الكرووذا رجابملاو
 ب نإ تينا انا ب دك الىبلاانا انهؤتمو حسو ىشعيم تس ١ عسير مزعل يارا... وصقل وهز سجايا ورا يزيو ضاصتيبوحإ
 * كشايإل نم هم ارم (ملوقو تيهلامسالديبوو تيمدعصاإل كاره و

 موعد ةدمهلملا تزؤولعادار سولاف بري ملار حبو كلتا

 را ولان كفو ةقفاولا تايد واويشس ة رشق وخلا
 7-7 قرص مكب الن ازو ب دمر )ءظمحلا كوكد دج

 بالاخ ول 9 7 3 4

320 



 ” دل اماكرسعالب انفه درى امانا ىَكا 17 ل
 دعمه ندر! ىف لك يلع ىدإ (نسرعم موضع هلي نمرقو م

 ان لى ع ىبيثدووو سنع اردو مد منا «زشسو ىحإ
 نيبسفلاوءنبر_مالابإاعجاك او ى هيلع منن او ص |

 : م واهارجحو نسمح نان 5 الع ا 25 0

 0 اضحك د7 و 7 يذلا
 ىف نوفا ويرفع الودز هرااركا من لوي لعرب إ اتصلو 3

 ماجا ىزهردا او دحاهطر مهسانإو ىح صن نغبالو كادقلا
 «ف4 : امال م ىلع! صخاع 37 ىرعشسالماعو» |نع

 ْ ملكش دّالا ىينواىم دان م نميز راما مو ايما وذدالا

 ومعاذ امل خا منصأت او عم و نسا 5 فيرطع ننام

 ا مينؤلا هاو او راو مزاصاوشراو
 كا ميل تووا لبس م هن هنعووبل | ةمطع ثااكاقنو

 ظ * يداتقل يَرَص اوأ كسها ميوعإو اهوحورمكلا سمح )

 (نييح ا مكب يح تما ل نيلكسلا كتم هنو نمجرلا دبعرع ]هللا
 منا راغا ههلظغإو مالكه سل او ًاَمامرصاو امدح ىيرسانلا
 دبع نموا 6 هاور هاشم

 ش 0 20

 ناو 0 2
 ا | نعوروربمإب مراعس ْن ننام ممكعاو
 0 3 ) هو 5 لعز ع هيب ا نع جلا يعزي هددا

 مسا كاقف دلو دف نياصعما لوس يلعبوا ىبتورا لوسر 7
 نو هد ةرصاو اهاوئارب العا و وج ارا ظ
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 اان كت نم ضمانات نرخ ديك
 0 فيم اسما نلقى ديرط وَ مه بكريعبا

 لاياشفف لص اوتنا هجر )هالو ككولا بفم
: 

 لهم مريض يون يسل ا نوري اضبا سال ملل ارو وتل
 هسا وسرق ىسا نع طاش وروباعو ماسو يب 0

 "نلبي ضر هَقلإ هس ا وز الن ١ ماس يطا[ تس

 نلالعنيي اينو مهعؤربناالاههها ىأبيو مضوعضمن |
 تامر س

ن هما تملابوأه وردا ناكر. ١كيلاب لجمال رن
 ةصضدنا

 نذل 1 بايع نزل اقروؤاق يرطشو وزو وزو همسة ى مولا مهو

 ا مع اجب زسزخ ل بارسا لادإ سنت اها وكنا ئيعلا ا ده
 ىجيعر ل1نعو كر رمزب مب تح لل و يبل ءدلإ طل سممدمم
 د سا تن بيولا نمو ابرعا اله ا تل دس | ئبل تءاكرش كاك

 0 هج أمي يي سلاو مى يبزلع سم هين هللا ايججوذ رسم ظ

 هةر 7 ى كاملا خت بزيد نيبمول ماقد ا .

 ميلف كانو اولها مس ليع رت اىضعنا ١
 تلاقميامشاو ايرنجو نهانا اهنا هوب سمي وو | بقي د

 سقت نرسادبع؟ول مسالا رقع ارق رتذوا ذاكوويهشا :
 نكت نب هه) دبع فص ملاسا؟لا ل ٠ مفعل وأ ث اكو فدسالا

عل د وم ”ءىشمب ]جرم ناك
 هي 

 هسساؤص إل وسر هذ تئييس ىلذءاإى ىصخيزب |

 9 2 79 1 كام 0

 هش اىعل مىفرل مو مو نيل ء ىو ص ةناكربو اماكو سقف
 نأ نيح في ريمروأ اهو ى ينو سم ظعاموفد بطل ج

 سافل طا هر اضافت كك د (هفز دب خول وو يهيس

 تا افتاوللا مرهتتول "لعل رب مله ملت ا ١
2 



 ب طالبا ةيزبااذع داك ةوروضاا ايو طم
 عجم هببس تعد زرق وزخ بييسدحا موروغخت' ني اير دّبول

 ١

 ا عياب مرور داوىعشلا كا كنان
 8 وي باكهياو بادتالوُسر ايالاف بهو نيرو دبغن مولا

 ع اذ ابن قاموز اك كسفنو ابهاعكا3 اذاموعزاق
 ثي دنا دون ىف تنور 71 7-4 عر 1 ؛
 » كيس وا ةعس ىفع نولوقرو نوئباس تنل !لسؤ جمب[ ني يفلا م

 0-1 اَسََع نبا هاور نيو اما نم اهم او ماكر لبافت

 عر انعاطعزضز هيل ءاةمعك زف دات ديارصملي|تيفامو سس
 ناخذ ل يلعب اواص_ نا دوس لا ى سابع. ديت وود واشلالا
 كف ناك از يباوبلسنال يبلع إو ضحدن عشه لرولا» دمع طا

 لسور بلع )صحن وال سرملاغقبارساع نعرمش نما هأوو 2 77
 ن6 نافاسنفاوين قالو نسم اهأر او ْمْسالو ةمسواوئبسمال

 ا ددسن درعه و 70:06 كيبل هبافص هنو رس ابعزب انسياب اور اسم
 "ديت ت/اوام هدد لفن ليندا جت عسا بون نيل دق اصر للسسسسلا

 معضرب بد عجب كاعت سا ىجرؤ اولاد اق مدل ب !ضف ثنو.« م-اظسمن
 ىننلا نع + ونرد»:) نع لاش نيرباعؤي ملسنو هيلكروو لم

 0 لاةاثرهلوسروهدنا نود فوم جيرسي اوبدافسو عشنا 7 بيحب اسناد ضيبو كلحدل (ي دلما

 00 ل و ْ ظ
 دعا ءادر مس تيبح نو جانب كيا تج (ىك لا اونكتساو خيرا ا

 0 ابل اومكش وااو دب |ئعمو عوكال نبا 2 و (يفلاو
 قوز عمداام اوم هزيومو .نهيجو ملدو رافع لع خص

 را سربا ت(ي) لعد ن [سىيزمعم لعن ايل اداو دلو رو
 ١ ”عديظطبال هر لوسرلا فذ عجو مدد[ ال ا: عزك با

 هي_»

2. 
١ 
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 0 ضو فيرت ناعرتكت دا نشير ناس 0
 وهو عراذا 3 ماهر وأَسَني داب مدا يبيلك سلا سند لوكس
 نير نقع كاقزملا نم ره نييمكسالا ليتم ناوي آل يو ىباهورفلشح بيرتانلا منا انوقبخ لان وعزاالاو حاسخا
 ا ا و اود فم( ل وش عمو هش قكيلاسا

 «ككسد| صا لوركا لاك ارا سومو نع اش نبدي

 ١ ةيلاوملابي اعلم قوا هزل زوما وبعمل
 / مص رحأو :نابو عتق دم ماو بطلت مشهورا نايم اولمج

 م ىراخلاّيإذ اذع قفا » اسيدح م رسأداو ىاييفت ٌعيوسلاب
 مقر بال نعوىتن اداكعتئزجبلا 21رو ملسسمو

 لييلابب اولخري نب نة 0
 رس رز لسنا هتك قل ان داوصانممل زاضؤرغا زا

 5 دال هن ع ةسومو ا اهجشلا ءاقدر داب اولررب
 /قرهرا كلانعسزماداق رم سمابف ةصكرس(نلا 3 نوير وسال
 ..هشن لانك ديالا كوسردلا دكان نلت 3

 درب ل عج ىدوموبا مؤ و نوثرعشالا مرقف لكلا فز مقموذ
 و 1 نهاوادر ةةبرعد انج «هبحالؤسللا نع ؟دولوفتو ٠

 ثىيعكاق نا هّس هيبانع دا باهنلا مع زعفرشإلانب 0 و |

 اهتم نوير عش الو درا اذ :ةير سف تور رن وص
 ثولرعشالو هديك لقرب ل ير اقف و 0
 0و تونبجي اة ذولفياح هما يي مهفوجو هريس

 فاسو اواو عشا تئاربعةباوصو مهران كاقومدتوبا
 در بو هلاك مة انن ماو كامات بتم قبازك عسر وأ
 ةمكلب تبارماملا 3 (وتلاو ةكتتلا لتعم د عئاجو عت ساومع

 وسن نسم ثالث يقف بحال ازاالع وذا يرو [نضم

 1 1 0 و

 كك



 57 كايرو عقدت |مهلوقر هامخ لك هل غسا لضرقتا
 ظ | كنع ةييب تمد داو اشوف تاقرم نع كاف عداد

 - هليل يابا دلو شامان !ينعاةرناو نالصب ا دعو كر هكناع
 . ازا تيوصحاو تلقت نسق رو ا دعا رح

 هكاق خخ 4مل شلاو هولا لكل ارساملو < 20
 + ازد تانناول هيام

 ني ةكامل كبي: مكذاعمزع ىاطل هاو دو فىزاسا 2
 ترولاو دولا نة راو هكنيلعبن )در لوتس ىفل37ن نع

 ناكارلو ف ونال زمنا .نلوهامإ ىسيئنلالولاقورسشتا 4
 1 ةوباؤتعبر اونا «الكذ يخمد اشك ن اف رصو نبال سويممالا 5 د

 دبضاو ىوصلاد ةلملاوزعرلا لب تمس ميسا اس ل رمتد 55
 1 ىف د سدا مكن | نإ سيو د اطؤعو ة«ىماجو فانرلا يقدح

 ! 3 ثع فلولا هاَوَردكي الامن [ي وات اديمد اولا ف بعل قف تن د

 ظ او بعاابسو مى سنك سلينا لوسرومفت ؟نىعتلا | دي 0
 الك ةكهبو قطعة نال ردجال نامل ولا زو اروع 3 ظ 5

00-6 
 ا

 ف

5 

 زنك قاز نرلاوبطماور مكر دري اعيدالجم ا ةانيز مل ب نيملا 2

 اهضعب بولا رس |.ييوضتو بالنحا نيل حن اورو ثراحلا نبأ

 مة دلما صولا تعبنا لابقو ؟ااسارال ف ضعفا 2:
 يعل :ابجا نبزح اكول عني لاه] ثمالح)قرعتمنإ
 0 ل ت1 عا

 0 احمو ذيل |هاوربولااإ ومب

 مور داكار دم ل قات 0 نك
 2 ا اوراه 21 وطار هاذ تحال ماقول لمت 0

 0 ذاتيا من ق ماده اهي ل يلعيبب (امص تكو ميا ىدفلا

 1 نم اونيلاةبلش ؟دلاخنالا جر ماعلا ما مالنا
 ا



 ٠  0 1يلا ' 7

 ٠ ماععضلافوبقملا هاهر امرنا كاجر يا دع شاتلا رشا
 ني[ نو 7, دق علاق نيو جل ضف اًهإو ةريدهو) نيلي ١

  5وح. »لاو ةرلصلا هيلطرعم مويس عج ماتو ىلا نمت مداه
 د نم( ىوشءساط صورتك وسدننانرعزبإ دعشإو 0>

 مفعل نعغأ | او ىف اتم اورو ىبضل او مضلع مصرا و

 معد فه ىاسفع | نموا بط عارف مييظع انف مهاضرل ىو
 دهلاقلاعلازدكب ة دو رن حض زعزجوو عسا .

 هضفرعزبا علزعو منقهس بك حزب نار غر ل طلاهاورءدو|
 سالب (ىؤذا ملي رب تنال سودلاوعداملالا يب توشك
 وبلا عماورضحو او اس و معست :مومطملا ف هندمج تاج
 هل عش لزهر عزب | شين اذ ءاقووى امم كيشعس)
 تمدقمالارملا مام َنمَدَط ةدحتدشع تملا 'ةاداعنفتو
 انه اسم ناك اهلا مراسم هد ماولاجرمؤوشم اندزنو

 ١ ءأتسهناؤ سو هاومنلأناوك «انيرو م يحض تسمناو ذو
 و احمل ققعا اون «مثابب اك هدم ودايطسلاب براشتر ظ

 ء اميل ثعرتو |تار غم لذ 4هقولاورزه ( ردت | اماذإ .
 ا( ل فس نوملا عفان اموب ناكر ذو مجابيط اذ د.رثبوون يدع مينو
 | مةصموشما د كبالار رج لوو ده سونا لوحانب ابو
 نب بوقودو نانسي نسحاوو ناقلإو اتمنا لبا داكر

 نيطخلا و مييدوبا هاد رول ون ران دسكاقفىوضباو ن اضس ظ
 هجيثنولا نإ اور هديبهج 3-0 ىلع داشاص بلا عمد يلا نع لانس اك دبا بشت نعوم بجو كايسعرباو قلما
 ! عم مريم حيف دس 0 ١ ام 2و رز ببطزكلا ملام بياع وز لعشر ارلا ىودو تشو
 نقيل لا هنيهجرزع هنج دهان نيج جو

 1 رس« 1

7 
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 لبياض
1 

 ووولالاثإ

 دمت نارك نملك دوعسزبا ةسزع وبلد اضم

 2 دوع -

 مج اداوم

 . ةياكر فو لد طقزارلاثو نكلاللوعنت بز ور جدتك ا ةوماؤب
 | ما ةننح د بعر :: واهلا وقيؤ ةنيبج كلاقمإ هر منج لخرينبرخ]
 تامين :زهزكيو تقال ذالك بكف هور نوبل
 , اماومت تلتف روف اورهسا نكي د رم «ميسنالاعتي (ٌيلاو ل يبعل تايب وال

 ١ :ليبجلا رق 0-0

 يام 26/0 منال ءلاكاملافةلح مق كسل كلك
 زك دم وين دؤ مع أشد تلتخاو ءاضف
 "لوو دوعمسنبب نال وفه مكاق مسن نع يدوعسملا
 هنارعز بزوار ل الو نزإ نسلو او مس نباراع مويا دهس ؤب

 هعدا دنع علال مدا بسال تكن دواو ”دامقملا هدا كبسبال هسسيزو
 1 هلى هنو دبإ وم لوسرعب ا ادقنل ام لو او باطلا نب م
 نب اق دعو مضنا ل هجنم نميفدإط قر صلإووا نمر 9 اي

 ف ديلي هلق ذ در معيسل ا 01 تجف هاو ما

 يطل اف زوم دن كراس يلازم اا

 دمرت عم» ىلا الولي نإ ىنمر يك قرت نعوم لاو فعدد! هاور
 اكمام تمونقد يبا انه عندما لوي [كوبلتمدبل صه

 كد طوال ذقإ تيوعاهب تكرار تالا ان وب
 0 اديدجفر لوط هعاو كاضاعديرم
 ظ وا ثوب انادي انكر اطملا نب | متن ارعم زب ارراخ

 1 واف طرو ادبسز اثتعبد "نجر عيرما ول

 هلا كناص ل! ماوي اقر ةعيب ريل جر عم قلوسبج مزه ا“
 ظ عنب ابا يلو تاتفد لاعر و اسرع نم

 ظ 2 تلف ترجرإللا نوب , الجو م اسال ةدوي»

 ظ هيك (2تلفاذاف ابل. رئياطب نيد ب !(ىث هسداناثمميرعولا
 اا نامل نين ل 00 اوت

 ف



 ٠ تر ساععروبب ونجح ساو واي زعبي وضاذد ايلدبومصق 4
 «س فمان تاق انكو مهن ايبا <فدخآللانا ثريئس ةعيبد
 ء زي( تو ماوصلات ىثذااثينميزوو «كدمربع ةروصوده كا همد١

 كل 0 00 تاكا 7 اين ةلي( 2, ١

 هر م دمى يرطب سد طبل يو كاز خر نمل و سبجُف ن(اضفاتاو

 ىرع اياه وجر يذإب ميعارب نبا ل عامسإو ا نيدولعن علي راو

 نيتامإ هيض زل او ضرإلا مننا ناس سيق نا كيف
 لإن اسوم نادم قرنعص انتردلا اًريل سبأ تادرس
 قئالإؤ سا ثا وو نيهيل كس مرا قف اناس طو نييموسم اىسلا
 "امه [تقنا تيمئازها ((ءاتملف ضرر سمنت

 ا اسكن باو انسنياو فلطلا هوز مساوسا موو ضرالا رقت

 ادم د (زلا داس سيكيس هلعيرب اسمن عوج نب بتاع

 نع سول الد اسنيصمتوبا هاو (السالا احر ملا مسجريملا

 | ناذ ا ىديلرد ا يتلا تييدرلا ك١ ةيملالا] نعوانالب عاوز ْ

 فيلر دا ضرر وسر نذاف نوزع اغني بوعلا نمو يب
 نفع تلق عيساىذلا ,ظكا انكاك| ةررلا امااب )اقف تلشان

 اديملااااب لاقن يبلع سرس سالوسر ,[ نو زجفذ برملا

 (حم د س اجت طأذاو ىكة دع از ترفاقا ذا 1
 و سد

 بهن اس وورساإ هناك من (كاهموجوناإلا ى بفقد برا
 مم 9 .هون(١ عي 06-6 2

 5مل ار ىاصم لاءائب مي.امس ان اسر هئلْث |١ سملا اياابىبك

 ياا مساهم هت كاناقب نيف مو ثمراىب ان اسيوو نكباللا
 نارفل نمو هركزال افتال الج نرلا نعزت افي نم ناادرعلا
 لافروف تره ومد لور أر تدور يف ىمل» ل ههسرالا

 ١+ ربل )صنعوا نب بنزع كاقوركسميزبا اور لس (
 مكان ادار كبوت زملاو نو[ ترا مزهلالم اتا
 "0 لهاز روراوة نيكسلاو لالا باريس نو ةكينطأو ركلاو هاذ امن



 لمان 0ييلع إل ص هع و ةزيرهر )ناخبا هاو 0

 بناه :. ماكاو ف اهي قفلا نكاد و ولة قعشما عملا

 هيلا بعل رعو ةرنمرلا نعوذمردلاو ناكل ه 27

 5 اون نى وساو رفا نيلاوابولفقرانملا)ه امو
 رم ذاك ىلع تعبت دال اهدنف# نم كزاطفا

 اناوعوع مهرانرانواجيد مئاسن نوف وسي نمل هيك
 ةشلعو 10 اهاور مهيمن او ىنه هاف
 ١ ميجلفو دق متماناو ىئدحرب لاو تما ند ئمر لع نا اص

 ديك اامالا.) اذلطاذ نونو بلان ملاله ام اهنولخ جو
 لافي مليررصد 3 منج اح و محرق !ثومب نليزشلا باوتائع

 911 نان اي ٠10 ولما لصد دي هريس

 1 بانذالوشارزعنداكملا ىف بولقلا ظلاعوو وسلا
 اىجيتدلاو ىحا ها الدر فمه راورب رؤ ناطتيشلاو نرويطي بج

 0 ثاممنامت :ةارهلا ولع سدا ىكص هنرعو دوهيسف نبأ نع

 قعااراصنا اركوناب تاك ولو عيمما مهتشمبد ناو ىإوّ يد
 - 0 نم فزاد انيمي ما

 ميلا ::نيلمميولق ةئرِقرنمِلارها امون 40
 تءابعزبا نعيلطلا هاد قب م. 0 سم

 ظ كءانيجو .: اذان اية ملسو ىبلع ب دول و ةيقمو ظ

اسس رواج لكلا تول انهي مانج عىل اتاونس
 فرش 

 و 0 سكش !نتباننذالاف ىزإرييشلا اور

2 

 ملوسرو.ىا نوب
 زمكل ا ناآلامناجو مكيف! ناي ذام 2 مك. عربالم ا

افي ضم ئردو نانوكان يدعو 1 1 د
 سس :ا د

 ة 0 داما ةنلبتا ناداف) نع و

ياكأ يمينوب او البلا هاودايؤع ل سي دوري سم
 هب

0 



 ٠ ذ يرد ده. نيلالب ثا ىريطعسا ىككوردا ل وسرد اق نا تباث نبا هيز قع

 يتكرم يلفانساسام ندور مسجرف مهلا كاق
 م ا تاعي د ىس)باصفو لصفلاعنساي عر ىارغلا

 1 ف"توحو لقفل او. ب رح للعل داكن الا يدم انجر أد نإ 5

 وكن الجو سيفو بعلا نم)ي[ ب لبياض لصف نيصتشملا ا ةردلا
 لة لمملا نلاب ن البو رض صب نالابعنب سم فور تسبب

 هيلكوم مهند عم و كلو عرس و مل سو مساب نال يس
 هطرسو اللجملا ىو ]طل أكو ور ازن نيد كتان ولسا

 هعذ نا اسي هسارر اَسيَف هساعر اياد َءالَّصلا مهمتك ظ

 ريد هاله ن ااناسدو نيموسومامسلا)ه) نماناسبو 1
 ىكص هيعىىترنا سيف ضراللهانمردا ناسرض يسوم

 ف كاذإلاو راصنال ئاضّملاو نخر فو اللا ئيرع
 2 هزالاف نال نملارهاى ءشاع ىنسؤانجاو ديك

 : لال اراسإ مج فأل ىسيلتسإلام هتعو ةريرمزا نخررج : مما
 مند 7 ه2 ود 1 مخ ها ا 0

 قود راب اة رتونشمو امو اريل وانو يموعتدا وسفن
 ”اسولعحاو تماشلا مويا دما ايصاؤد ف ومعمل كل اوادانفا
 تيدك طل بفن نإ ]تس نعي اطل اهاوراهشلعن وداع
 مناطق ئوووملا هكر الك هاريس نع ةدراولا ثبداحإلا

 كشقلا يواكب عض نال يدع فاك بام
 (:عقد و هنملالا ضورلاو ىسقولا ضقسلابسسْحْيِبو ءرصعلاب
 كاهتإزمهديرصعلا لذي ىريؤلا نا موئاعمو» قمرلا انها بوح
 5 0 ا ووو ل < 2 ف ابلإ ٌقعرلا نع ىلع داطّصر دا وسرورقوم هدشع اما ١ث و نأ عنا : 0000070006

 نسم -ق ييلع,يباؤك ملوث كلذ نن اتيبار تعزف نكح
 ١ ترو ادونبا هاور هو يصعوءل (و نمد سلو ةدييصخ اع هزم
 00 /”ضتبتمع ةبار تح جلانق نم و هيطيردإ إم هنرعو طه يجب



 57 ان ونوم اة سسست را سجيو ه.يضعلا

 مصعد ىلع ىو الص دلع عربرج وا نع دج ام ناو ب دنجنك

 ان ذباب عزت اخى درتملار يعن هوني مظلل موت ناعإ لم
 ١ مهتسوز للعام هنعو دوه رسمنا نع هير ات اعل

 الد لثاون موتر بإاءاور ا ظنا" كميف نيعتناة.ببععلا
 ظ ح كانع نقر ذا عرولاوماظلال متو ندمت نا اةيضَفلا ةياقر
 كاحاسم لاو دج منماهرطدونلا مترا« سنركاو تابببشلا
 . مست دع سالص هثحو هل ث إو نكن ولا هاقرردملا 3
 هي بععلاب بعلاوروجلاب اون باسحتبر نر ثولخب كاس
 لإ /يك رسحلاباكعلاو ب ّئكلإبر تلاد جلا, نيفاهرلاو
 هيصعتا ل هاو بخانملاو از[ رمزما نعم هتوب ا هاغد

 ظ نال لل ةلاغن ا يا
 ظ 0-0 دز < 4جربلاريخرهك هاج

 1 حاز طايل يع 6 ةسصع م 8: ذو
 ظ : اد ىواودو دن, « تمدزنن هيلافيضتافز اذا
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 هلا رمل هنن طدالاب هيلع لكما كور اتت
 كا أدل بمب "راجل اواو ر فلا جمالا قرم او أد .اقينأنم ظ
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 ءأعنزك هدلساتاضاابقلضزم عما نإ يب َحَو ميفنوبا

 لافو قيدلةباؤ ورجل لأن ماع نكورعنص ثددح و ١

 بالون قيس زورا هني انما لسلام انذب تونا ل
 ا مهني مناير بولا س اننا كي )و دحاعرلب ان سنو د دعا
 ١ بكا الوب ىعدس ىف نءانكيزعفب الج ونكمم نال هك

 : 1 ر ملغ أنلا لو ؤفرزعوي :مزا رس

 ْ ,٠1 (لطلا ابسراغت 7-10 5 2 كاش اوشن ءضاهتتا هنا

 ا ١



 لسد ريل دا كسي وفني اسف ااذهو انولإ بولا مغ اي

 ع نال ابصخو ترا داضلاب قطن ضف )انا
 ظ مسك ليم هل

 م0 ين نوتو(نتسمنكل ءونسحاءاو بدولاو اردن هم اهجا زا
 فديلالصب م يويلع بطن اهتئذل (مملإلا هاما صنم

علابناو «ئاامزإ ملانئإراهطا نس نيقال هبحي اكو ابن دار
 

 نش النعاف زل مجم هنحاصون الحرم له انيالي زب و

 ظ : ع تيحايزْيف هعمل عجمفا اب كلوقبذ ىف يقيننامو دو
 ل فاو ««امناليزب كككح اضن ج.اىر تاكار ف د١ هنن منإو

 بجوولم محل نايل كري ىو ةلوقاله دب ود
!0 

 | ””بيعلاو حموش ُلونف مهنفل انهن اًاًحرا باب منيع ملت

كولا 4 مضرعاد أت |ىاب انسان اهانهمو ظ
 ظ 2 

 « ساس انف من اك( اتا يبد ليع اهتنامن لولا با نام مم
 تمهتمان امير و ملساناو ىدشح انوي نيرحس ووو

 نلف [م3,01[5و حبهنم ان او ىمم سداسس نحو راكم

 نوتامؤ ءءلص بحول ثنو جول كن زعو مهتمانإو فعمهلاف ٠

 كراتخ امثتا نا أك بلع سل ٌتمردرت ك1 نقال اجا مضغ
7 

 2 هَ ماله نظفحرف الاصناوارابرصا كراتخاو اتاهضإفراتخاو

 ظ

 و

 دراسولع انحاو ىلع ون اتعدرمتو كن وزارخ نا ىهمالكى و

 ثلاسلا شف اشلامت دو د عرف رمال
 فاد ىرؤف عيزل

لاقرب نع موب او بط او ب (هملا) (ضذ و م
 

 ا . 2 ا

 فراتخاو ىو نذل همدان ةردش هلو ص وقشر يطأ ٠
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 ظ يعمم مهئوصُم شنو مهيوسبسل موق َقاَيَبنَو دراهصاو ف .اهدأ
 ىنيقملا طدرع كان ذ مولا نلف صوبراشنن ووسام
 دلاتحاو فداتخ اهلت١ ثأ مكيف لنا ص «لوف و انعضلا ُْئ

 ةدامل اعط ميس ف ]ر اضرإو ل لءابصإو لانو معلا م اناهحل
 ظ فص يملا مونت إ لشي يعمح 1س اننط ليسو او مشفا
 قكص اذ ععاس نب م وع نسا هاو نلطل ءاورالدعال
 ى ل اوهو.(ىصا طرد ىباىصما شت و كسا هيلكسلا
 0. لملم كررااماصةرع لكم ىح !ٌقد أول ه ليبى شفم
 سيلين »ص مْلوَف و و الاس زكا نش ك(سسع ب هاو اطحاو امون
 ظ مج افك روبن ماس غ و نيت الماما هنا هنو
 ان مو مهضاوطغببت مهضغبا سر مهسخائيصج
 0 هنود موش نموؤاذ د

 |[ كيشيوكملرق» ١مءعمنب ,اور ادبع نعى نمردل ه1

 ه : ثلج 0 1 ام 0 تي الا قا
 ل7 ادار 0 معلا لكيم مو فول ذعر اخ داخل

 « بمس ىلطلدل ادور مسيتف يف |بح هر ب
 0 ل موسم لو فورشن نع نس ملا
 اناس د دلتا (ننلا نمكوب مقف فاكصا ف
 ورق هعساو 2 ارسم ورااهامو تسلا اع

 ب بد“ هوم
 20 00 اوقكرما اع الينا "نيوينوداكم
 تان ىلاىصا تسوس ألا وبان (ىنلا وجرب ىس الك
 1 ىف ماهو باتتلالو ىزارجشلا ءافر مه ونعمل ئدولالعا
 عا مْ 000 انعمجر ا



 نعاس د باتو سإ لوك و هشواعنعىدعزبا ءاورو, انشروا ظ

 لوقو رسم قب نع ا طلاما امي ىق.اكجل رس ئمددن]

 طلال وفقت ايصم)نوبسمب ىي لا منارإذا م هيلعملا 1
 لاا نقع لطكا هاوررجكوشي نسي ديزا

 هكضصونرعو نعل رن نفرعلا هي كر
 7-0 توفل أ مارح فاول زب سينعلو نلإوف ىلا ااومسام
 ش ٍس ال هنمزلاوبعا "اوه ربصلالو ملحم م :انا صد وج] /

 «عبرضإ. نعرج ناو مليشُمو روسو نع نت :ذاو دواد

 لاير ناز عال وعد ويظل نكي

 قلص تورت نعرج هاور مهل اعاةفلطاماص ذرهازشس

 ند جي سومر ا جاع نيلعمتأ

 ظ ةوباح نع لطملا هلق رمهدا كلل ملم مسن ىف ح١

 نين رن مهتولاب نيزأأ ايجات اب لكيمو !مجريظع ا ىلص ٠
 دشن سا !فلك قحب زكا اوشيرم ممل
 ىف شا اما الأ ةلماب ل هر نولكإلال دبش سبت)و

 نا ايبا روت ةنأف ضف ضل واياد نع اياب ركع

 منلدبلف نيا هع دار ثمرىنإ قيس الإ م
 550 نم ىلاككو ف مشي أس ونا خت نكس جه

 هيب اة سلاو دعا بنما نيو كربكلو نبل ا '

 يو انو انف امن 0 0
 0 اضلاو عيب مكه وللعلا ىطقر ايلاوربوج

 اني د مقرف هاو اوااوبسم“ ٠
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 ظ ةليزافواوما تسنيم ناعم صو دول ولم
 اهيا ى هب ب ب مهاراومهيبسنا و مهيرع سال صولا ءامقو
 ىفا"دارؤت :و مها زا نمو ى[كص ١ فو ذوئالل انف مارحمبلا
 لان نا لع طن ىداتو هكئياعز نو نزن الراقو
 بال تاهو !نكتخابت وىاءااكىنيذود م ووضد
 0 00 (ي عجوملا بوالاو داهرتجالا كل ذإوف -
 ةو(بزا مباوض اتش نموت ل ىريلعرردإ طصوببلا مش
 ما مورس 0 0 ئه

 0 00 احلا اهمغو) هنواقمدا نو 0 1

 ْ نيب خدك لك ءاسم نمنح ميمي مّمسنإو !ٍتْفْوَكو

 ِة + ازا تاق عونا ) دس دام 1
 ب ةكرتدلاب باد

 اتصف التل 1 و تري جن جسرا طير ميرضررلع
 ا . ينابك !نسارح ذك نبني م1 يطا 10 صولا
 داي نائعو بزع كو بزعم نص
 2 اتع ريغ و كك. ىف اق نمور عس نك وب نيىلحإ بوجوب
 ظ اس س04 |
  لكيابإ بس لامن عود رو هبوثسللا اونلا لكن اذهل تك
  فلاخرتؤ انتا نملاق م دليل تفاء شبر اع تبع ندورزج
 ١تفواوعدأ يلوم سلا اال دعايه تسنبا تكاقو انَفلا

 نسكرب و زكرتف : لكل داعرو نييموم منكن ألةكاو دوعن
 ا ىكأذا ذل[ هدانا ذاق بطل انيك انا اكلانيوصلا
 | ملو هسفل سيق بسم نوي رع | ميناس امن فلا
 52 ًايفتركذو ري َى قال ساو قمرنا دنع واكو
 ل نوكب امين واع لطلاتب اعلا نوم اشم
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 كي ب هديك اعني كن

 لتنق فكل ملومل له تيطهو وسلا نعهىر وبن ف 0
 ايبتسمظاع السنتانإ ملعاهتتاوانهودكمو هتيشيجاع بس
 ينسب ينل امس نو هيما

 كأي تدلالاه ري نومركح نايات هادايواذإو هين
 فرم حنو ,نوكلايد سياح شو نوف و كل نككسسب و
 نيب ائرلإلئاو تبا نيالا دوعن ماو ايلا ىستكرلا
 رز :|اسساطحلا نبارك وز ون نيالا قوهساو سار ئفحو
 ناذذ لكفدوسالا+ ْ دال ميد زب | حلا هينعن اًسش ءط

 لسد ديس ل تسوباحم اس 2 .دالؤئحر است عطفا ىو وعو

 كاصئالا اوكي و.ارخكب يا ب اطشلان يارا اكمل ةوبا ١ ىؤزؤإ
 "صاد ص غن صنت انكاعل او ,,يتيزتكل ةبيسدن قلل ان
 قلاسامرتقحوتلا نع ئهلوكيكف 220
 هومز لاو اف مث ةبزكن برج ايما 'رئدللاةنف انما دنا
 0 اعزبنلاد رك راصتنالا ١ ,الوم#و يارا مجاني ندئامالورابلا
 اب انوؤرس نيذلا ا اوحالدأ انلزمعا اسبر يع

 كاك >الفعم ليز ميلا اونمايذحل الغسول ل عالو
 نبا دما مزبرم) قلاقنمناعشب لا بما كيما
 دجال ءمال لحوم ادع انيق ولن»" داس ويح ملم ماو امل
 اوادصإا يطيل وما وهران عاده ثمل لك ةعامما اذ نك
 ماكو ف3 مادحاما كر ندور أو هءرلج اق ىأى ما ٌبُسَرَم ميسا
 فعلا اثه دونما تاك ناو ول يس ورال مست دخلا
 لوتس مابا ناك وميك لا نعرب مف والاول بي اص مأق اخ
 0 هزه ةموب .اىهصل ربع قوي مكاهر جد ااقدمأق ظ
 تكاقم اول هلا مو د ناكل لاهشاو ممادعم يللا

5" 
 ل



ان ندم قربت ساو تعيبجلا جاوزا نم هيلاري بيرم
 ا

كبطل تا يسب ملي هوطموبلا ريا ةالزتإ ا ةنلادإز
 

لاب هوصخلاق ىدهئاراجر) + عباكعلا يمل
 مبا ع وسكر ذا لوا

 طرب طعساؤ صولا ثينبو ايما ة| تدل مز ا 0
 7 "سواي صب

 .ودرظتو حاطب سس رركسو ع
0 

 | رن لع زو رام هو اطفال اوس

) نى! تجب تاكول ل وول يلل ليلل أي ةءاما تبلت
 تول امقيرصلا

 نعتلاك كلا بلا هبل بجوبانه : كفا ةثبالالع

لا مساب قح اوضءلوق بوسموزلا هيقغلاو ل ىطل
 ” س

 همر اهم 0 لذ ثردبلا مََرَبَو هظغلا مسا ا

 نيل 0 ل ىئتنا سا ضغببو ده اير ائ ةحرجتو يكل بعو
!عور ةيبفنجل اةداتلاانوادع عابزع ا 02

 ٠ ةدكدلا اكرامس) 

 ٠ تيري دزش زيتا كنك: هوجو .ك أ // ضيعا“

 انو لقت هيشارصلا قلت ظ

 | ةعوتعلإر ىرلا هو قيادلإ نوب ١و ىدتج ىسلا تيدلاول

 يا 1 ب لا
 1 0 رسال نيغضلاوأ ين ةالاتضلا يلع

 توري انورعهتيؤن) كنا
 ةكوتملا دلع د

 هتنيعوقيرصإتب يع ككل ينمو
0 0 

بدا مايخيزع يجي ىيماعاعاو (منمّضااهارإم
 ظ ي

 ا
 ساق بانعو أره شعت ىو انهيببلاو ظ

 5 هاوار

 0 نترات حلا الا

 ال 1

5 0 ٍ 

0 



 ىارجرجط نا لهو ٍراغمننسالاوةبونلابر عرب اهععوجرلاو كايشلا

 ,ضئاشلادنعو م اكحا ميط رجوي دو [ي لاو لهضلا) ا مسيشب

 ١ ةاكودتي اكتساب داكونج]_لضتالاوريعكلاب مين عقونتا

 "وص م عرطنموأ ماي فلل عبستؤمو ةجدرإل نصاطعا ووك |
 درا وس كوربوتما نمر ابسو ىقبنا باتشسنالو تم فوتو

 ًالماواورمدلاوايعوحاو !نيبخبشنا تيس ف اهل االادءلو تس رتبوتف
 إيلا لع شلأ ةيرارعلإ ك1 هني ل فصلا ذاق رذإو

 تبانمريشلل اييزعم عصرلا عدلان ىلاعتهَلتاكجر ىنللا
 ٠ ىف افوميرزردخا بو تبؤنلّست لور تكامنوعطوا نايضثنلا

واو هانسالا رب موجو ينتنا وتل[ تنم ا وهو تيعد١
 هلام 

 "الاداينملائ ةدويتم هببوذزو اهؤكهاشمالا ةمأسعو ئيتالا#

 نفعل بو اييبدا اسبوع وضم [يبلايس اكلاال ٠
 ملل قة ناو وك ىيملو | نيخجتلا بكيس كاق ءاهرحاوا

  ةئن) ننالن طا طسا دعك ختم الالإو اذك< ىتيف مدرع

 كمدفُت اى .ؤم مق لاؤمثب اهراناملا 1

بتم كل يلون ببيع جرس ىرافلال خيلارركذ
 

 ئاوفاو «بهزرملا صون كاب ترمزوز ا اذ مسوق تلزم ا

لاؤ مؤ زتو *(بيذن ميلاولاوبه ذاهرهت زيدل انشيا
 ”اس

 06-52 الدولار كلان ماظ وعطر تسلا نيب .
 نام, ورومامان اريح كياو“ الاذلا جائز اعجرو عر ندر ارس

 معسل معمل اع دوزلا ياو يداك ويس متفاو وه ظل ابكك
عبجظفلامجروأىتنابتلا قنهامجيلاب |

 ممغؤيز هوجو مرغ ه

 2 م 567 008



 - مكه ذالكتهلاكلاح مههعني ندا عقلا دالباهيتس بنمتلاود تلا

 أ 0 يو
 / /2 95 تاجا نعن منع رسمابزم ةنوكاضإو «< امج ]يلو «بانغلا
 ْ 0 هيلا 1 الف <(لاوؤب رس 4 ءالسي ىلا

 | يوت نعال !ديتيعل 0# حامل اد زي نار ايؤغ
 , نضل اكى اصمافبرشلا تيرم ا اذ( كو همي نو ونبج تاقث
 تلابلا وثم ءرهلا عرشس نبا تح الات [ضيدشعلا متم ا مهيأ
 كك اكو ميم دو ةباودصلا في «رمرلان سكأ ناي مو الو مرثكا
 ينم قط بر عادولا ءلبنحيإ مفعولا ثيعحلا 3 مبطي لسع
 نما ميرثكال ةجشملاب مل وقوف تاليا عيب اس سلو ا؟اللا

 ا 1 . هان مام 6 ١
  عثونسدأل عادلا مطبوخ /ركالازعو «ضالا ف ملا رهط ثبج

 الزج نص دموي ةضرزسلا ىرهما كريشان بع
 اة هرهطا نسم ةنانجو لق م هودعلا عيب اني. ترقثو هننتك

 لال صيمكاذوؤأ و هن دعا ىزظر افا كن مومكو كو
 و" صيمكا ة قلو ناسا و عاه رهظر مف ةكن يمن ئكالوهو

 ك5 كبر 01 جو او
 ظ

 كاك عر 'عالفلاو جاهلا نكاد لع قو 0
 ا ل مبارك

 ْ )2 اوربا

 - ىدكي هع الأول ءاهيئز ل ىال هنود اصر ىعرلا ىف وتفو
 1 سرا ديسالا ةيطاعاام ع ستم ١ةريادذاف

 هلو باع دانّيجاو دمماكحا ف .هلادعلا ٠ 001 ل بناوص 6و( تان لما هس :
 ئ .٠ ورطة ماك
 ٠ انقتقاايفلكلا «لعفب قلعتلل هللا ب طخ ىعرتد ايكملاو
 مهلا مقفل ا كك اتبفنلاو عمات هىبثحلا مماتنا يسن“ وصال ءنعاضب|قلطدو كلور فب مافل كم ةريلا وا
 ١ 0 راسل ذلك, ىهون|ىاف الخ( ىالهو .ةعركل !ماىحالاب
 ٍ ها هاو 0 5 ١ م ا

 | راو داي زمهعج اهو بجرب طيس زوله حو
 | 0 "و لراسملا نس ليسو كولو نامه ا نعورعب من



 ضرتئيالفهرأهتج اي هديب مسددارنعإكن وتم سيرسانلا
 نسوي ماو ىلخو حر جضد كانه نكداال دعارلع سدح |

 مزق ى اع درانشو هلك هضراعب واهل وويئم مهنسو هيلع جري ظ

 يقنع او لهباوىوكا مدع طلس و لقعلا# نيدلا هلام
 3 ا ا امس احض هنو طصو | سمل وا ىوه اووذ مهنا

يحيلءءرا نال وان اكل مربعولو بادو ذ يب 1
 اما ,نفب

 ظ مو د دوو اهلها فاصوال ]يلم هوالاديجب > يمل هدي مع

 نب درب عهدي هد مص. +
 53 مدوتم اجار ار ناو جلوب بما نا عم اه ة عا
 1 7 |تيدحلا بيس اي ىحاواوطؤفلو ياو اكر وجا ةرشعو|

 5 الم 11 مذكرد اصل يو ثيرعم يدين
 «دأيجالوعت وضف تكي ىف يع وزع ةنو امور وجا عكعما نإوج ا دو نيو اهموروجل ةركعوا نوجا هل

 . ام نال تتحلل كي نسال 2 ظ
 4 تن دان ا 00

 ىقعيراوصو ذء دام ناب ملا ل فأن
 صو رز غسلم هدم ناهلازهنإل ديمي بو وه تنجرمال 0 وسان مانو اد ةنجانراعلا يعي يا [يعانميفن
 لّضفلاو عيصدلالصا ف نوي اكتم ىإ'يكمهلوو رعوملا قالاطإلا
 نونو اقنبإناو ومو ان لال هنن ماكحإلا ذاب او دانرتجالا وه عنا

 : - الز التوب ىفللوت كذئان اوف هو كلذ ةداملا
 ظ نحت اإإب مب كل تما مها سيق المل قفو يب بجف لعل اا وس
 اص دنبازج انا خصر, ايإ وع تاسع نبال ع عبدتتن و
 0 واو جس ل4 | ئم نكد امردنال

39 

 هقلاز ظ
 2 1-0 4 7 5 ٠ هن * ا

 عمل واعمل ارسالا ىلع سيئ اه ل بح تلاع نيل ؤمهمقل

 "تنين ل نباصا هللاق فهلوم بريت الكشملا ف ميلالاسرالا»



 أيإ
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 ئ درسنا ل ضان كاع اوممج اوال أس واهلا عاتتحا ا (دضكب انال يف

  ةمعملاة قبرك ع م ناؤععصالو ىلع ع كوز ابا

 ١ دحالهإ قو نونملاة عيده مد ديره! مس هج اب نررشتجلا
 ١ ركن و دم هسا بمجر ىامللا مهاربا جلو ىلإ

 ١ م م يكسو كدلعخصلا ةرضوبلا

 دلال د بتجاو مف تضح نا هدر ويدل)ءامنلال وأو 0

 تن اكوكنيمج )ذو قلاريح يار, «كبمركملا باكط00واع ركحامل

 واوسازط 
 روز يملا

 0 ادعوك بس

 4-0 اصلع ب رصملا [سسلةناول اهل |دلؤو بيبصم عورعلا يدش

 قيسنفملا ف مم نوب تناكول ثالراد تاعزانم مهيب
 - عجترسصتيمدورو توبه اهواتلا بجاورنابك تذ قعيأجا
 2 ©« ادورورجرسل ىلا هوجوئو «!دودرم انامالاو ةطيياتسالا

 ٍ ا : 0 6 و ا

 ١ فوقوو «وسانرال ند لوخ شل مل «رسابعلا عمرطع لوا
 ىلتءديايروبا منبع اهم هيلعاستع ناك يايا دبس نمط
 1 ةشنماد اع لكن لن عرص (مسلت 91 نع وو وو هدا إلى

 ا 1 ع ص ”يم» و

 داكىت هن اتعونكمنملد د اعاووصبءت وكدا لادن ارتد فلكل
 ناداه مرعب مو لطب رلاو ةشيئاعو هيواعهز كو ةءنجرلا)ع
 نأ, نارروسايبكاذ ف ءرببر ازاوج دلمون ديت
 | تن اماه نماظربنو بوراك نولوانم كوع مهلكمنيا ا” ل نقر | وعفا ريل رع ويح رب ٠و 5 . . قنؤعلاو مندا ى مرو هل ذ ءّيمح. يف بيرصلل نا حلاله هتلع
 0 0 كك مز هتلاعع نعم اح ١ (نمىش عرج م ت اكنانملاو

 كا
 د امسرما هش يؤم ماب الو هوجو اهلا عمل اسس ضعب
 كنس اها بشلل سادحرل اغلا كاك
 را, محددا مد ب اكتاوتر و اىهانعلاو ءنعمسا صر

 و ان ار تروج اهون ميمعة عوزملا ف داهتتج الو .
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 كن ابي نا ترب نحرك عقنقنو جهت ابورو مهنا د اهتسدوب وع ظ

 ب بلذطم ظ

 بورمل بريمو فلتخ ١ (هاسشا ةكشملو هدمت من اياد (ضيفلانا فورا

 هت ز انكاو « ىّوكافأد بي يجرم نما 1 ممابتجا *

 5دمن ممل بجو عاب رئذ ناو فطلا ده
 هن لمنع (ًككاوْمْمص كتمجوحب < 0 ذاولمقت هدرعتعا

 ةاوسباوسو سككمنفَو ةمهد[ غاز 5 (عبلاذ احق كاملا مانزل
 دحا م «راهظر مغ مهني اوريو ةريضقلا ممل تنبت 4 ينعم م

 ف 1 بج اهلا زثعالا اه ناو نيرو العاف نيؤرلا
 1 لم انك ال تاق هلظ تح لاتقول مارذالا ل3
 2 ا ذم مهيد ْ 0 د الدلو نوروج ام نورد نعم اه

 داعلا تعب

 ولا نيشان اق وقر نيدسو لبان ليان ظ
 00 نال كلة نوت ات وزد تنضدن كاتاثلولا ظ

 مدي ارجامو سس يول اورتقخاملا نسم عيب كرب اموىهعمج| مرلكو امو نتا نا اوضر

 0 نق هوضتياوهرسدوم سالما نلانكو هتيداارؤوملا نع
 تعصب انوص انت( مقل دانك جيلا ضااييتبزب تيبلا ٠

انقل هناورو قالا تايمر ام داو دعانعطدو كلان
 

 مملمملا جايب .اماككذ قوم نالوا .:فئوحإالصرالرم

 ىو 5 ئ لإ الف داك كت طل بكيس وا نيمار جلاعا

 الرف اود يك هينبلاث 5م توققحلا لاق يلد مياه طز ماعم

 " ههرلص ريانا سوو 0 ملا ظفلوىناثنا

 0 ل انو ىدلا وق دقفردل أ معاكي 1 ا # أميدوُسيرو 35 قرف لبر ص 1 ' اف لج

 82 لا“ ري سالو بويظنا قيد لاله كيو إب تتر باتسيموم
 ا . ال بع ليت الب تنل دعو اكدما تبجي مس ار

 :لكذ رطب مس ناو نيت الوط و هناهالاب يبردشسلا
 كانون ىم الا نجلا فري وبسس نءاكاتلرشلا



 ديو تلاقي ا/ثلا1)4 تفهانَص تاجور لآ 2

 ظ ذو صراف ىلع لكص حراق ميلعم ظن )كلي ل وال نولاطها ل

 0 غودو قو سفو | كرممم )كيل أاميمسو و ظرافلا

 ا لهاؤحؤ مبني ناكرقورئؤلا يتكءلع) بشت هْنْفَق مدرعو

 : نعشالوكتعل يس | تكيبلا
 أ نوي ىو ذب انتسسل وس الوز أو رةئوط نوع نيجلا
 عام او 4ء_ععلا امان مج كرد ان علو اته ان عب | شرك
 ل كاونتر همح ناييلا فاق عنا ةعشملاو حملا ئح
 ١ث كربد رج «ىدلاذ ةياتكلا نحن تكسنلو «رت ودمع
 كفالات اتكو منسساىصرواعتسا بلاقو هرج باداججا
 ١ تاي تومير رب [تحملا باهل ار ياوعو ضاوجناو
 | طرح مهناداقنعابوجوو نباكملا اسبرصّش اعزكلا بوجو
 0 وس ةنسنال هاتان بكودع مهكر هناكلاو
 لما ئووونيوص نامع الام صلدإ
 ا 0 داهتجال ىف كى 0 5

 لاق لاسر اروزعملل قرح و تيما بريم كو هبل و

 . منييعلاو ملاك س 16! يسلات ممل ارهنر ارا ىبلو ىرازبإلا نبا

 هت طسادنيو ماكداانل مىهناباوربوقدإلا اًماومنم
 انقيرلانل كسب ناكر مايك ياا 1 ندارعلا اج( نع شك
 ظ مينا رعؤ ةرّمِر ىتسأ ذه

 ظ 0 دا 0 هي هداك
 2 ذا حتي اكو ناو سيسلا)هاضم مكرياملا تاطنلا الف 06

 .٠ عكا مر زب نملاوب نب لهغلوو نسح )امو ع يتب وتاترلذ
 ا فيا اعتنسلاب بع نانو ادد طن د

 ما الانبوب حانت أ ! لنمو نزيد ةلع ف نمطلا لوحي
 نب



 + سلم ةلجباباكس بهنسيدوسفؤ نمطرئف زبئملإؤ نعطنت

 الع لعلم ناف . ٠تافارميز طاووس اعئانسا رو ميد سمعا طوخ ميس رح
 1 وردم فتصل رس ولاهض كير قبقداوعرش هلم نفرشم
 0 ابا ل كاكا باكمذاوددالوا ارث لكم نان يديطسا

 اعمر و رسول مامالا 3 يداوم تيرجت امداد يلو فيرتشم
 و

 ل 2 دو فتبلاب ةرراملاذابوصإمرمدسش

 ١ ضان ةماعلا مار وضادلا دوي كسلا تخل
 ىلا للف عو لع مخل اع عفط الع ه وعر ناي مهيضعمل

ا ن اّييوأعبوارو امتع: لتبق نع © ني ثاب لمبارصفو
 ماسل

 رت داوه نيف وجاار نر يزم عد بوص مزسرماصتل الا
 هورس تكلا طولا نساهم نينمؤللربامزغزنوى زنا مهدي

و دوف أر كو ىرق ارد ا فر صوحا حل ب دي نيدبزاتقلا ومصنع
 ك

 دوس انذار ل رخو شو د جتنا ضحنعنملا

 ىلا عت ديرو ميلا 0 مرمنايركم افرجدنت مينا رو
 "كرم ضينهلا روثنازكا مويكلمأ امنا موقت امال
 لست ناتع) شوران فاق جوان ههاوضر كيلو دولارا
عمو »219 دوساو ضرس اذا ق نكرم ثراذ |

 دس م فنه

 دوس )1, ملل ل اع مديلن نبيع أ زمالك قاك نسر رفد, الث اكو

 قاس ةندان اف ضربا للون ال[ سح) ناني دال ىح د لاو ظ

 نو دالاقت رجالا نذل تفرع لي( ى اريك ولن اهتونرفء قولو

 )6| خعرو كن وبوء ىو حال اقم اياكم التملك
 دوس

 اليكم ناحل ك3 كك هلكت تو دام ملا الوصل

 لكيت ق الات قدؤشا ل اقف ياثو رانا يعدل اقف هلاحم

 ان. نال م اثناىلرن ادعس اىسل شلع أل مهنما



 اويثرهو ىقاو ريو تزل ىلا »0ك معرشتا مع ضال روملا
 _ رفتاعإ عفوا راب الزبرجد دي ضي اهي ةيوصعنرت ناتلق
 كلون ورملا اهلا علا اللوك دا روما عبشانفو ضف نها اهنالوراط ؤسل]ياؤر اهب وتلا هر ارلامفيرالا كال
 ءمقطمزيرداوملا سور غنا روصنلاو مقرشملا داوفالاب اص
 دو قرف نع 0 8 0

| 4 
 قاتلا امو صفاته هذ ومد ءاهس اب [تقرخأو 0 100 يعم 2 د نلاو
 ظ ثسب راح الاون حضر اعبر لابن لهو نارك قرش لفنل ١
 قالا هقول نعقحا او مف لذ كتيب داحأب شراشف فيملا
 0 و ةدعل [ئملفعال داون اواو «من الاوبرا
 ماك ل زانمدرامغبلا 'ملقلا فربيصونالا لو وعي هدفلا ع ميرتمب النعم
 7 ءنميورملا س ناك 6 ابسزفت 0ك( نسل ا اذا
 الاي رعمد اولومت ادام « مة كلوتمملا تكضماذاو
 1 0 الاوت ا يشديشلا :هريسسلا نص نب تيل 0

 ”افرلاهوج و يلارص مئلا :«نوئظلا 7 َ شل
 هر يهبل ممجانيدلا | نورفنآريج نامي ءنمطلل
 هه نسنومرلاتلاو «نونأنيمال ديلا 'ه اح 2 دزم)و

 «نو خلا ثج مرقد امدذأو انوئدلاو [سإو امورلا تينا
 ١ - ةةرثفم.: مينمطالل ب نيكف نوما ن نزيل أدكذ ةريخ مه

 ' وشم اءادوال تزال" هدو نون: غمر لشن اشف
 1 كيلا وانا ذا نزفلطسانإ لس ينس رؤوف بم
 0| نقرب ياو زؤر * كنف اع نع سموك ننال
 | فسدت ةزلا ةةر منو رتب اانا مولانا

 قو
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 متاح هفوُب نونا مش منا نيد افرام كرو

 عجز عر كوو ل إرع «اقرإل ذاو : )لور حال او مهنولب نيالا

 1 _ 0 مذزف طخ كرخأ اذ تيبهذبا
 ىدرشلخسملالو نو قىبشيدو نوكمومالو نؤنونع موذ
 تداخل اله نه نوئوبالو

 ل د اضتفاو اههوارتما ابنح م ”شيلكسالبم هيو ىاشلاو .
 0 راشد ادررلاو“ .انع ميك 3 ار بوكل

 طل كرري ومدا دوش فش اهلواع خأو ا

 أ مما 00 دوماوسرمل وغابات ذنيبو ميرمزبا

 يرغب د" مداها امل ا ئتماراخ ازعل رم ميدرزباةورعزع
 ”فعسلانب هتئاويعز عوز طلا 6و منج لوو اوسببل ظ

 رز

 مفضلا نر سن وهدرارطإكن فرط وسخ دا مص وطعوإ ىف ظ

 بالا فيطلاك نيعجرالالا نينقدو مز هاعمزمو 1 7 ]
 مانت لصوت ها ةيلاعلا ةقيطلاو اللف انتو وعقد قزم
 تالاقتر اقنرها معبزردا هقبطلاو هيام نير فلا
 تانيا 5 و١2 مزهأ 2 ة.ساخلا ةقيطلاو هيمو نينسلا

 جونا ميهوب او يزمزباوهناشسب نيك هل رهسسصن ما ظفح

 هنو رفح ترق ذاوكاول رد كبه ل ب ىمملا ماد نع

 ها,ةجاؤغراشنلا اع 00
 تابعت انييقمليال اع 0 ذيب بد يبا جلا اخ ننكم

 تيوساضق ىوبيشلال لا بسل نموا
 0 27 هج 0 د ايسبال سم 0

 ملقم (ن هرقخ لملم /دب نور ا هل
 يف هلاعدريو ةهباصءئم ا مهانالا :ن( عيوب (جيلا نع

 و هدا قن مسوي ماي انافشلا اك مه ىيعسا ٠
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 مهقاونم امال
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 بكل لجل ثررح ا ظفحو ]هو ه1 ل نفد وكنا نيم
 ' مهاد ايرو رطبا هلعجا د باتملا رقودالابل اقل نكمو بانسح او
 ' ميلكا مينوباووبلا_ليذ او منسف ىزمزتلا لرعا هاور ميرهاو
 ١ سانا لاو مائرلاورت ابان ملا بكم اسكزب او ماو
 ىككصوع ريم كم ءاسم هوو مواقد ةيالووةجا غيرك جاد

 ظ تر ءاتءاحوزتمالا مريمودو «نيكملابرساج م اهلل خدمات
 ره اميل عير ل5 رارارمداسج] [ماوكنيبممملا جملا ىوجلاو ىلظلا
 مدس نييئموملا ا امممزمداهتج او: ١سقلا زدرولا
 انكواعر رسساؤصر «نمتملا خزابلا اعل |تاذ قدرصلاتنندءؤدرتلا
 جاما ىعوزا نياو لن حال الوساوس فو « نيم اهاشراو
 انتواعدو اينما نهرع بر در م ىفطنحى زملاء اوائل
  *ا3 اعلان باورقزماو جليل طاع ثيدح وجو ض اخت وا
 السلف هزيجرؤولا مهب هدرويامو عصاعيبا يقع نعوذ مر او رمح

 | 37” كتنزمانوو هس اهنرركني مهئال نمّئيإ |نع اضن نظل كءنم
 | مالشالاناكرإ «نيئير ارك ةرعوتن لب كلزل اهصإل خس الذ
 ثتودرويامرعب < ت ييرعا مابعأو (نىلاىزن نو «ثي دلارهج)
 تلاعب يف معزمو نوتنييو ا منووعنصي عكس بدر مال اواربقت
 تيكا راس بن رامز الا اهيا مكيف هنا اني

 د ام معو | ناسح مرعب (ن' قوي انل) عسل, ندع

 ,فانارسكا بر 0 ىلا يولع ميو اهم 0
 اناو مقالا ىف اهلك ثرصو رييل هاجم ىل اديس ناكر ركل ياض
 بلر يدا ضيما لومسر نالوا لو يبث تهدد ال بحرب لوس ومر
 بيعزب ناسيا تْنب هلادرهرربجر اون داو نت مو
 تباع قيد مى هاباط ران ىولاس اهو نيئبؤلا اهو
 * ثا | تبعي م ووذاي قيكا سلا مث داي 7 تلكا

 0 ا نع

 ام



 2 00110 رو 4 فىررصو خا نبلام ع
 ى |نيا كي يدر عم رطب  ىنيل يدير لإ عجن

 (ىضد ى رب اب حاطونم ل
 ماس بو انهى دلو رحااطسو“
 ا لرش اكتم

 نبل نوكيم ماسلا هاتي لب اياد واعمل اغف ظ

 نن 'دكركاسسعب !ماؤ ربِداط) ٠

 ام. نيدلا نم صابر عاصي يبل وكاو مانعا ص

 ثزحلا 4 وفاعل زن[ يكلم
 تلو ار ناهيالا ونا غسلت وزنبو عمدت تعج تيركلا

 تاس عندا كسر نيرلاويزدمس هع دق ربا نعاس ظ
 كلزتنروبمني (يفلارَو حؤربح
 هينا مر ىل دال وتعمل عاتتجاو مه ظل ضال

 تم نادل اب لاي بكنييفص ماي[ لادصتماب درب مرةرلارحاص نا ظ

 نيل اكن ضروب

 ءنشزطستل اول ءح)و بلا شر ةهزنوكاكو ىح اص زخاضال علب ابلغ
 كددنالوم زل ليصالا ع انامل مكر ع زن انوا دوس ةيحخ لجصلا
 سس دا نسال ميال ]ف ال او رل لوعس هسرؤالا ماستر ا
 0 غبافأ هيام غل زجاج بي امهع هريلي طصالاو
 ديان اهنإط اضن مموج هبجصا اهبالعأ ملا دع
 00 اهراتا تحباو اولانإ ءمخت هلا كيدح

 ةظمعللا ١ تيبثو اببلقإ صلي تح مد ل ضار ضالاعورقلا
 أسيرا هلوقو اليلقألا ناعم الط تاخد اصلا نأل ا
 قدمو ةؤرص ةنعللا نه تلتخ ات ات دف هسيرأرالا ثم

 نييظعلا لوب نء يس رالرورو نيميركلا تزوج ننيئرالا تورد
 6 راجل ةحوتفعاي عطلان ارباب ورو

 3 يدعم مم



 11:77 انتو اس
  مجهومسرالوةوليشلاون :ويبشرا اهو نسر اوبفاسرا
 0 او ثوراألا

 اوما تاك( ءىولامسكاوو مهن :| م. لعام انلا ةدبع ظ

 ] ان اع رجب, نه نوبي ريالا لومي 'باعما
 طر 3 نامل  هدلع ىواوطلا هدرو بيشزرعيونعي
 ممل ميئابسنلا لع( معسورالاهورفت تزف ع
 0 لا دنإ ول ابش نياتكم ساب

 مسا نو راكملا رجا ىو سسئر مرو شكولملا لويس ل

 لكياو او (ىعافشام لب اهرلا هلوقو ىنزنا هلوعم ثيرح
 ظ ةنعاتإل ا ىرزولاديهسولا نمي ئزملا حشو ىف اهينسلاب لين اضالا
 ظ 0 دو انغلم ياس انركزف نكتمرشد

 6 1 00 (ن :ةقفريف كفل

 ' فكلتناكضا)ا ةازلز (َتفهيداتر ا زها نلدرانعموطمح
 ه«تطعاف امهغثرلو َّج ٌةاَسوتطعانادان *: لاف امالغ
 57 و ا : ةاداسلا واهم م اعاججس | امل عكست

 ل هتلاق دكا ساعت فما دج ىتل اب 0ءال كيوب[
 . مكلف اسيناف قوز ودب محلا نيزمتلا مب قا دك ىورشأ كلذ

 ظ دل امىروا انواع و دلع دي )بص هدن] ل وسر مز حض صرلن االول مع :

 هن ين كس عضد الوسيونم ةَيكتل كلو ةيمدبكل د
 م ” اعلم تق وتر ةوت 2000
 ّ . ملك طرا مدوكل «كرق اعم نع الضد هتان امهم
 يعمل نأشسن|هوريزمب او اكماطء ماش. نيب كل" 33و
 لاماعو سوا ينوب ملة مزالم

 . قمو



 اجتفكير ئب يوع كرو فا ستالب هند انتنوت ف ضو
 اطتساادزكل ههّييمحنأ هيبالامنلو دومةبوقلام كوس ؛هصانع
 (قح ا ذربا كد اجو دعو ضعيلاكبر ؛راجو تريئال هاجت يشعت
 لج انس اقنزذ ب ملابسي 0فيشلا) (رساسملا ضيرعرتل

 -“ مهنعفعل لو مءامر عاوررلا هس :منهتيبلا طل صإب اعب
 يي ومسبر تبول ف رمح مهناعاد مرعل «مرص) ناض
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 4 62ه سف اى ودنا هحزورصونإلا
 ه.'رورلا رن دعب ىووخ 6. وش روما |

 امش مسسس عبو عشنم ارو قات هنا هيحرجش ا قتلا كف

 «نماكذلا تيل ىنب أبب ناز نم فو امزهدا دفيب ةبحابوتو ٠
 لا نعرطو نييحلا مغ ضل ارض عسوطزج) نمت يلان المخ
 الد مداوي قرب ماقاقر اموت اممهتالد ماج 8ورخاب تيبلا

 نبل ثان ىطلا نيهاطلا تيب الآ ثيع و لوس
 هس ايلا رامملاو ةبعشلا موون نيب نيمو اهب نييلكملا
 اعزه تنام انلاىفامملاونمرضابلا تامزكل ويل الاد ساو
 اك هتئالولسر صذون زحاو هنا عة كج ىلا قالا
 ةوقمبرذ سإما تاو «روطرسب اكل | ف كلذ اي سس لعمر
 لهانا)صاحلاو نس نع نيوجو ةديب نعوه بركس
 «الصاملبو اريج وعملا نيرا قنىف ميل نيشلا كلوا نزلا .٠
 تاق لوب 441 همزعر اجال نع طر اياك و ينو 6 صزم 1

 اج طن: كيج! رايبسح ةناسيخالا3 قوائمل !ةمكزشإب
 ل ال اكو وكس يف الاد هىل اف مطماغلا ناداتشعاو '

 .حارضسخلاطشا غاجاو دوس لاو دلل بيرن طع هيذعلا|
 مه أ مز سادعر امل بتسأل «قولخ
 "هال طكضفلا فرعا 10 هقالخلافد نعرف 5-0

 و



 . فات يصلان يالاوكتمتل اق معهماو ءلوقر يضل كلن
 ' .كوقاو (يناذ اهانعمر نبع ابنم] اعجار هاكرلا قميترما هبا

 ١ كيشسالب عا ا قماعو ناله ادعم كتل اف ىلاتنلا متالضن ١ موك دسم الافذ نذل مهندانن بسجوءوسنلا ف | مهتوازتو مينرال املا ناش ن]لومملاو مميرالا طلخا
 ىلبناره لمذا, ىنلملاو ىكشل !ان دحر | دهوك رعميلأ 1 يبث اه مه امال ع جرت ضع نارتع ميدهننس حج الاف ىع سل منن | سر جدعباابينالادمل ملف كيبل وست درع كسوبا يبالون مهي) تفالاو كوبرا لإ صولا
 ١ الالوعورطي البكي ذو © (ىز هدا د سوه املضقل | ةىنيقخ ىلإ هال ومل عبان' وو طوتزن | ب كح الل د20 9 طع زكب مل
 ١ كاش ىفمميعاسشلا درودوو | م دعس ردنا لوشر
 ١ فراس نم نع 00 كسول هدد م دخء تدل اود امد كل نكرم اعجسرامل ركز موو ولن كاوخا نير فيو نخل وتل نورهاشملاال يف بتناول ضفلا قن اق دريل

 نير ف قميشا دحالاالعومرؤملا اطل ونرجت | اليجا انل
 اهلا زياقلا عيكس [تاوسروو هربا لصولا  ه(تلكن ام . ماا اهيرسو تارامالاوزن او :نيثلاو بات قبب صقن د 7 م اماول كرب وو وب منو م رأي صني م حب نظن |
 2 2 ةاىلاويضوهن اك !«يسانلابنعاوجأو ةنسمارما ١

 ,٠ ىو ان هلعج و نكد قفا ممل بنين اسد
 نعبص انوفا نوع ارشيف ده ع4 اببمن نامدا ىخال اد كسلا ١ منار ىلا ااَعَسلا ددسشيلف « دم كلا بح اصفر ناكنا
 رازما 2 :  نتعامإو ةنسارهإلا ماكين !عييئتتلادها ضعبر (نسآرقو



 فعيح ةأنت انالعرفرساا نك « ارجو نيشرب هماركلا

 كيياعل افعرىنإ ةنءلف * هبحف و. ناش بع هو وإننا

 رعلاعذلاقوطل ايواح و هَ قف نلامماهشلاردنبع مطمن د نو
 ثاضل ادهن ذل | ضب 4دككلو انه كببع ام هلوقب هو ؤط

 مرو انو هذال[ كرعاننعإف هتنبنغو تعدو < ٠
 * للا ملدا احبس ةبام اوال اناس يا لعن تاو اعت
 بعمل ان هرحالل وجي الاداو باول | ةاجو قير ىلا ياما

 'هم] ؛ىهلا /قنانءاعقْس مهلمدي ناو «مناللل اقانعايف ٠

 اهكإرم كيلا نعبشولا مب تير امراه يضع عدركذن هس نتا

 ميم هنا ولا جاملاوبملا وإذ نح ميشلا ببجم ويحك
 ًايدح الو بععلا نان آول !فيرشلا ثيعملا هَ ءاعرل ال

 ١ ى اضل هور مطاب نى هيج م لا ف نصوم !|ىسولج و اهياطبج

 ايّيحال) نياك اثو سامبا نعرسو هزز دسم نرلاو
 علا ناجي ب[لاو بولا هين ابكت اتالاو بيرق | ن طيح
 طح !ذاك ةتسجروك]هب ولو معا و لع اوند ادرتاوماعاذ

 . بسه سلا شالا ف ىو مالا هو رئي طخ لح لييدف
 "يدوس لئلاو سون لع مك هلكت ءنع نصح نيام
 ضعو ىديشوملر اقو ب (علا دبا ذل كو بزكلاب بوم
 * ىراهزع تعضو ابرام بولا تعضر )داو ببعذل
 ١ ناني 7 علا #:اندافو ين / هج ْش

 كلل هأو رمهزع اوهنصو ياهل || وعضو )ذ بن

 اي 00و تاب 5
 كه اور ىلا راع يلااوشلام ]غل يسار ننام

 لصف وسن كلا 2 0 0 مشو مّن ار نع

 لع اهرودب غاوكلعبدئئفلا موي جب نيكرشملا نيبوأهنيبام
 ْ ؛ نايل" فنري
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 )»عا

 اورايئرتاو نفعا ىلع دداكص هنعو هناي نيو دروأبل لير مسام
 ا مكرحلاو ضيا ألا ور مكزب ا ةماسا نعي .|ط)!ةاورارح
 (تايحاو داوزت اويخى البي يبلعرلت |[ كو نس( جنب ) نع

 نب أس ضلرهت تماعب تضر ذو عوطت ةوَلَمصف مو ويم دنا

 العزم عمل اوىسل نطل |« تاعزلاو نكلا نسب, ةرجاح
 انطرأو دك لا عيسا نافل اب كيل لحي بيليد الب نو

 ةاعلاذاف نيببصعمو ايس حويل أوتي وسو سيؤم تنكس
 باشا بر نعد شك علماتلا ف ىرسنبا اود نيدحلا ت أ[

 ] 2 هرم لى مليا ضرنلا ن] نرد رمر طع نكي ققمببلا

 ىلا يبلانا ةباكما طع ل قات ا 4[ متربدافمدا مم
 ظ اف ناداسنباهاهر كي وكمل انانجي نوكت نك مو بلع منن

 - (و بلاط وا نباؤعفروئنم اق نب ثروب.| نكو هد زجهتم

 قميبلاءاكرو نزعم ساثدإو نال نوم اعبر إو اكعد
 اهامهس لاس رات دراجي ميسا جنبا قمتحلا مامالا ثلا فتو
 همالعلا لاو هن اعلاو ةيزملاو ن( ىتطااردؤ ةماغلامد

 ثا
7 1 / 
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 ةماعلا فرط) سرا «مم| غلا بوص لاسر فيتو انا

 ثديوسلا نكي |امبن سميا فطار ناكذاس دن
 ههيعتو رمل كب راح) خت درو او نينح مودي)ش فج مد
 ./ تو عباصا مهر اوم فلخ م: نها هرشاؤن وريف
 ””ءاحال فم ودل وتسإو فلطزمو ميدي نيد ننام سن ناك

 نا ىدولا عز ذدوامكزبفع عنب (يزىؤنإو اهباربخ ساواع ٠

2 
 ٠ و9 ىو ه و

 مهن نإ هاا[ اص يف ه١ هيج نا نقل 7 ْ :

 مد عمو مقا كل وصد ةقر فحم موس نمإ ره نهرا عش
 ابلسإ هاوس مب ايذناؤ ىوصو و أعنشصتلاا دهب هذا

 | ' 1 ١ ُ اذ | 27 0م ش

 ب ةناددفد ار ان مولع هاجلا كلود 6 هداف مهبآنإ نع
 با صولا كو سارلا ةرط غدوهو نمل الو نلخاهير وكيت
 ا ) اهو دانهاييحا نم مهالعامل مهن طهر ا ن اهيا

 ما, نانساهوترو طز | قيس يلوهو سلا دبرها او دما
 ريكا عماجلا ةباورووناشلا ن انس نسيه مول م مضو



 أ ناك 9 مكخللاو: ودان نواب روم حاتر دمت

 اشال عة نى لامن ساسوكي اثار ىديل مبا ملزق

 نو اساملا نبا يس ةماعلا وذو ةكمزع) ل اًضانم )ثمان

 ”ضاذإو اهنولوحع سرق ىمليالئماريرسبل ١ ذا :ةيلع اجلا ث ناك ظ
 اة فال ع اولا تيا تحيط لما قمت محل

 | اينو اور عاهبز اولا ذه يبكي بطخناورمزب اومادبع

 ظ هيو حسو عن وو باه اذ ف نكت قنهس
 يوك اعوان نا 6 هب اذ ةمايلادذاجولا ذاتف

 قبأ يسم :رلاما للا امه نا لالا ب ايما عب مكنو
 م نال ةلزتت بعل ناكذوك اك ةااسسلا تعز (نكومامل |
 وعم هلرهل اسكت ساجلا ابسينبك نا انجز نانو يدرس 1

 نايل نبديهتس معلق اوسخ ىلا اه ثم ىلا ةرسارب
 دارت نم بوح «ىفد سل (و :ئتمنا تماولإ) ذو مب(ّمعلا 3ذ
 واضيف عساتتلا بابلاكوسشملا 3 ئاشملا ف (بثعلا
 خان علا تارجسسول ب ,غابمول نب بولا! مَسْنْيََو
 له بول الص با ىرسكي علا تع انص بولا ةونك بول

 يرانا ارب نإ بملا ذات ايرشتس الأ بوا
 نب انم مولا. رز ا لاق مهزعدلاعضو | كى دحزاذاف
 اهناكس نر ا ايناججت مياملا عيدابكوا
 داي اوس بولا نوط هرغا اتهئاوب ١ درعسلاو

 م هجوم و راوسلا رسىستعلا داركس نما ٍةرُمْنع
 ْ يب ا

 اة ه«ةيطانو 0 برد عدب و٠ ش

 همإ و نسر داوسلا 4رسُرل بى نبا افخبهد ملي
 0 هيلكدز سوبا كرداو ملبن 059 اكتىلبو

 عا
8 



 صولا اشو املا امم ياو ماي لا ٍْ

 نءاكيِطسلا من يجعل حيو :معملعسا ٠
 فيس هل ىسراساي ابلإىىا عركذ 0

 فلا ::برْعل اوهو اةوسرم| سابو ماهو ةككسلإزبا تالا

 ”ةرعك ن اقلإو عدلا نناضاو اع قشينالرس الا ىدعإو
م .دوتدواطلام أيوا ل ملا هب بعوشو ظ

 ك

 /,باقملا ىيطسا دركي  «نكب ماقد ولروص عالم
 بن اقملا كيل سوه كيدسو ريم الا بايثا 3

لاك نا الا قس ناكزبا «ورعن موك 2و
 كاك (ليناو ميق

 سنكنلاوىؤنشت 5 بولا نم نووآدعلا عديبعوبا ظ

ناب اج وط زب هيلو نبال
 اى 

ما تيبس ويدل از ؛ !هيلا هبل اسارح
 ق أرجل ه

 بسولأ تا "رك" ةداخرشساراملا تاي نو جلاو تاجا
 هللا زءابدر ايف اسوء ب عكر تراذلؤبو ماوس

رد لاو ءلظمح نبا عويس اكو ( ضيِصضنيا ١
 ىف ما

نووطسإو ادح) نوولاال هل هاو نمل انتل نوريصف
 1 ل 

 3 ديالا يا ب جن هن تلج وكيع ظ

يجب رات بدلا خا تس اهليهيسل ظ
 يحن اب اكو كعبلاب 

و منت ١مه_كحزب روسنا نبا نناوصو مس ظ
 دفنا افطلع

 ءالاىثو هضلا بداختد
 ال

 وحلا مالا انس عنو ظ
 ظ

 عقد ١ناناعنلانأ جئاروبتلاو

لا الا انيوربا هلطاس :
 00 ترد مي

 0 و ىفيوح تداز محلك سر متاخو

جاصوسكيلل و اقدبول جان صيبولا وو طيببلامول
 ت



 | دو و لاخي نعام ةرمل فا
 ظ لاففلا ةنيملا نو عجرتانا «ئىميب ملا اخير جسو
 . مييوعملل ظن ا ذامسعإ (عدتئارصر ب احلا نزع ناوابول قر
 بعل نكسب عمم ايرأل بعل انركذم نهل او تاضمسو. نبا

 يم هينن]لاقو تلق مطلاو شسايراو ميلا يفيح نيبو
 ر سلم لاكو كيخالخرك هنن هت عورككا 0

 ايي ىملاو د لذي يكن يو وسلا لبلاك ى هاما املادة ذولا باديلا رسب تس زهار ةبيم)ا دنع
 مل ريا صرسا لور عموم ناش هسداذا

 تاكك ليو ميسسورلكام 3 معسل واو يصق ن !ئانمربع 3ك

 كامن لها قاموا زج كور ئكراخا او هلو ملح
 لاك يس و ىدلكيلعو ل ان تناله اولاق وهارمسلا
 ياعمر درو يو نم تح نخفف د لهل لني هن ىائموب

 وس زف ييس تانهإ ان استلاو اولاقو لفلكمف متعطتسا
 0 هج الاولي زلاهيعباينرا عفتنت لاق كيلا
 كايملا هوم اجب ىذلإلصتلا تإةداملاركارصن
 الاصل قل روصو فيلا ل يكص نيبام مظانو « معلا ةرغ
 انيالاعبو تلق ب لاو رئا معا نر ملا ببدل
 00 اير ةيوعم لاو ا ًاىملا ماجرسٌُعملا
 م ىدكس]ه اارهو ميله أب 1 تلم اهي كرا

 هبارمش املا ن بلس نيازؤمج راو تالا

 ظ ا نيا م اينرلا نعل لول )ويب أك
 , نارا ىعشل لي اها رع اكدر و يدا دبرلا ناعئرادو ميلا

 ا نباو معو ةوعمبلعلا ةاهردواةهعيرإ ةاهدلا كوي

 قكلارغنو لاهي ةَيماثبا 00 00

 فان
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 "نفط [مناو  (الرر اسد صب ملاب تّصمخا م عرذ امرا دموي دف اص
 هف انِيلابرملا * تاباعلأو دالوإلا ف ه(ّشسإل ؤرعم سازلا اس ارظو
 0 ورا ماسو (هريغؤ امركم ناك فرفور تورصهو
 دوسالاب زعيبالاو ىةرب الا, دوسان وعلب موقب كال امو مم
 سيصنغلادميقهل ابل يوطل او ىظولإب صم نلإو مرمزذ ابىطولاو
 ن اسوي اهجزو ال لاذالام نيام لسمو نون صين ليوطلاب

ا نيحم يرشردإ طصروا لوسروب اى انول
 قاعتس(ئلالا عءرع

 نبا ميسا نكلو عامل كام داما لاق مرو كرا ار رك
 ماب مافمؤ ررلا سالابوس هيشا ذاق تحل اولاك عال هولا .

 تفخر كلاقورالاونعبل ضال فع دعب ن(ىورسوبإ بعت

مو دلما وسال وس علم د طفلا رعت ورحسل 0
 ا

 دم رطت قاماندق ديززبا ةماشاو اح نباتات
 ”ةرايطغو

ا نالوجنا ضمب ىم (يضعب مارق امره كاف اممارتفا تجدو
 س

 ١ بو ر ردو هيباب لهبجمال وهدا دوسا ناي يياعين ساوطر
 هدعو جاه نب او ى[منينلاو ىدس لاو دوادوباو نامل

 تاتناق ابا (نملاهت لساوطرهٌشيئاع نععماج قلنا .

 هيج ور "ري لرو رسماش عه د ى يبلع نإ طا لوسر

 تام .اناديبو ياس اى ارو ىلوش انجلو قامو ستنال كا

 اَفاَتَمِبَو ايسور[ٍضْعرَو ةغرطف 3 و دعاب بو
 كاعد اريك ب خصص و اركض عيئم ايوب مارؤإت عرش نال اًهن
 بو رس دم او هلم نيملابءفإيلا ان اشم! ايمو

 اذكر ذك وكنا ترج زب ازداد وتقي نموكتل نم بزجو طويلا
 تف لمشو الفور نماننوا م اكتذنا من ارط نم نو رْحإب منن ظ

 موسع اهنا,؟نونربي وطلاء ذ قل مدويريطف نازح
 همها وسس نات ا روقوهلوا خي مهبولطموالؤارضيتست
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 ' هليل نسرين اكيلاقيتم بيياونباهبرس تلا نرعاواهش
 ! نبا بيلا ايفل ملت "داق ريكس مهين باو برلارعإ
 | ءفد ىو الا نم ا

 ا بهلول نيفيأعلا| باس كر < سمعا قابل م

 1 كرببا تيرفرطلاو عرطبلاو ديايعلا نييطلا في تيا 1
 نويل مسواوىسل زم رعكو ركل 3 كان تف رم وا

 قوىدلا ذاقلان مم ءاشتبابوصو ٌمدعلا نزوب
 0 فو 3 كيو لاقل بحب.ن كا
 ظ ىلا خراف كران طر طص )م

 كريب تنك خرا ا وو
  عئاصسا انرطلا تارعازالو 00 ؟راوطلا ىررئاف

 دقو هاخرلاب يبصخا ارجل لكاءاهسلاو ركل يوت امو

 آ الا وتسود ارواب ةاككتيداحا يع [لتذ ىف اج
 ظ اوم ايمو تيزبا نمير نجلا نبا ماو مدع امها قاخ
 ١ و اراه انم موعش يتلا كو يلع نئاإى

 نجلا نصل اركز هدا (سنصفييدخ] نت امئرلا تابدروم

 ايئملاقتامي دنس اهناصغاث ثأر مس نم غرس لإ و
 . هاوررانلا ا! نصئلار كك هوي اهناصعا منصف نا نح

 ىفسييلاو ىرَعْ او ىلا نب يديسلإو داز مالا طقراملا

 درباج ع ةيلأ ذ مشب و ةربرم را نع
 ”ىيزدام سمو ىفابدل اهون انك اَسِع نب بعسل
 ١ لاقدر (يء هنتاي يلع | سرلوق 70000
 4 كر وا سعس هكبو قالحإلاو اكس و 4 ل

 ني م و ةيلحلا3 ميننوباو نزيل
 ا و وا 7



 انياهراجدت ن اعبي لاطولا نيافطع لاقل | كسا سزبا َ

 م(انسبوسصلدارني ب ليجلااو يزيل الل بي اةرانلا سدي دعي
 يا حا اضكارماجلاور نارمس و نر معي

 ١ ١ نيا تكتبو نيل اور ليك باع
 0 2 اوحاو«بختساىقام

 يلع _نالكص ن) َيكلاَتلا تاع نهرا مو 2 ميد اىحا

 دسلاجرزج اخو نافيضلإو ود | ةمملرسل مق نس ب ا

 ٠ فهضعيد اق نوخرز ب ظهروم هسا سعر لأ ١

 ماعدا دز اويعأذا انطففبإ او ١غ
 تل ظ قطا ١

 7 إل فاو ةالفامل مسج نيوتن :رعبإل
 ارز الارقلاوهنيسطلاو « دست ظ

 5 لع لودر وه مجيرح ا نع ضلاوىعاجتسلافر وكلاب م
 4 مالت 5: مول حما ئداف طوحو 0

 كراجورإ راضؤنح ٠ قراح ث دبامؤطرفنعاو

 نعام ركل ابريل الت يملا 0
 نكلو (جرالك "بولا ةكعلمتداممبعلا ذ نايا

 :الامانهو ددتلا 3(« ب انه 3 عجمان ماعلا داحا
 21 ! 0 عيراذملا مكامن وريم نحو عزخلا
 نع ةليعاف مران * هلام نيرعسزبا سيف
 ارح ا رار ع ءداتسبلاب امتا نع رفا هناجبلا

 رعت تغبرنجز ب نمحرلاوكبع نع ىلا خلا ةزظتولا نعد ربح يؤ مصاع

 ! أ اهل ىف ملال هونحا هكر .لجرلاابجت حف سمعوا نه

 ون الفاب اور وترا مكولذالصإ ئه سفتىمإلف

 20 اهنانئدلخ الامم عرش هنا لزيشي ناكل
 هتعمل نينو هابى لاا دل اعدل عاهبلا



 1 ! انديلو مار متل ع هيلع لكسب لوس نم

 ١ فدي (تاطنع اناذ ءاسمل اح دير اج تنقول ايابسب قا
 7 كورد سلا سايت نلسلاب : موو ش

 ا بيل ببال مرعا لوسيل !نيلطالع لقوة تيحم !ايسارارف ظ
 يح اضدنختاراد ىلا تيدا تدك اهلذ ن اهلمجي ملم

 بولا يح ل ىف:تنت الو نيعل اك نا ثءار نا دياي تان ]
 املا كرر امزل رجع نأكى )ناو وش جسرا ا
 .”ايطلامطبو و مْيملا كر لد كر املاوسكو عبايلا عبو
 م اح منبانإ وق مجاح بلال ديس ملو#زكسسلا ىكيضب ىّسِفلو

 ك1 نط نام نينؤلا ةرصمله# ورمل ساطي ذاق
 ص ثول ناكاهاب )اذ مع اول هيلع انمجر ملام

 © ةلضا/ راك بحي هدا تن لوُسرابلاتفد (ّيب نبا ةددوبإ ماقذ
 لضرب عرب فيولا 37 ليلك لبصتالوست عك اّمف

 ١ ىكاتسع أو ليالي كببلا اقر قلل نسي لا ده ةنجملا
 ف ا 1م ومر( نإ هاكر كودو رنهمومنيداصويقو
 . عملي ا ربعانرح ف ةيتاهزبا ميسر لاا نامل
 4 اذا ىاطلا نكن لينك كارلا كا بنمو انك ن١

 0 فاداننتوي نا ممالئرمايرربا
 «<بتللأ ف ككاو سمان ل قيرطعلا

 ] 0 ايملاو ( ريل لببلا ناف دقو
 ] نا ى حمي نم عزرا: ىو حم
 ْ ا ,انل نع مذ اك كزمؤمس اتا رعس_بقو

 0 متاكيلاةو ةوغ ءةان ؛ام ناقل ةئما تلا نانكورر

 ظ ب انطا ننتزبكت تبلت اهرطوكان(ج ٌءانلان اف
 0 هدوشرب امه هامل هتيرخا



 لنكن رهر طم ارسلار كادي ةثالثو نيمو وهنعانيُبم
 تثلعرزتاةاطلانلقو منيب طر ايدي[ مانع صو لجل ان درب
 - زفت اننلخ جيب جرين اذار الا هد ايلف نبض مو ملا

 ظ هدب[ تعا اخذ لوح ايامي ظ
 بشير لوقيوهو ئرنرإو هان نئافو رب كتزعط النا
 « خب دك لاحلي لك 5 ا ظ
 ناب ى ءنكيردا ضر ىريكئفلامس [ل] ىلارهامالا تناسرو كك

 ىهسن» 1 قد اوي ةكيزا نب ينعرسع )قو لوو جس
 ايلا زعاوعت كلاكو ب (بلاَملَخ تماقو وكت حزحاف ةلمال نط ءنم
 مايا زنموراط تاميرلان ماما نان كال ضع هذحايلو
 - ١ تاقنضئرب ئتءادالحاىولخإل اولا رقءاهيسبع برن
 تفاقف امل ايرث ءابيلالع) مداغإب كاز ىف تندد ن (هجيسح ظ

 يع إلا اهيالحا (الغإب 0 0

 ثسممأ| أن مرد ئنابونالات اهلا نر نان انو ب ابلا تواو
 صيلوو 0 0 ظ
 ه انس مد هيأ غعيردا ضروس اكيع نيب هكا ىبع نا تاب اكخلا
 "بجو رازناز يب فاهرساو يفلا نم طع ويزن
 ازا ذاتونع كن لم تلاد (عزذرل ةاشسىا لف فهن اكو
 ١نسانع شارعتا دي ص ! الق م ىلا نس رح تولي عال ام

 دانث ناب وضلانث تانيدةبامدحر ات كعتيشواء هيف لاك
 اناث ى فرعي رنا نان فكك أ لاننا ىلا همت فعص هقلا,
 ضعبب هيلع انرج نو للادوىجب.انبكعد (جزحرلا ناوستففن رعا

 ا

1 

 1 .(لوبس 7 جهل اهيا ونرعبق طوى هوبا ىاعزب قيس ثنرمملا

 نياىمرلاربعزبا ىرزلا ةىلط 20000 ديما هل وىميلانصايُملا

 : كف أ ني اال 1 ٍ 2 ىلا م

 ا يي سم تايللعلا نب روتملا هداج تاو اا



 6 كذا هريبو لاغدإماىتوكرلالع قو هنن

 (ةجلع را رحلا هسا ربعزب اوصتاىلطلا ماش و (مينساونعند وع

 . اذا نئمئرصاو + اد يدوب ويعمل
 نا ديوس اب همس امال تَيلو ع

 ب دج 4 ثرجو مالانبا

 وسل و مدر يلإ ريكي ىكذ
 ٍ 5251001 ةولهنافنّوتتطعلا امس 0

 / عفمتفَبب تس ىولدكا ارلو ءاكشطمتمأتر افك تاروو
 . «عقل كب وسزمؤيبزكد باج نع( اي

 ا انزبآنرلساذ ٠ مجرد ىلا ةيامرنمر جك ت وقاي

 ١ فوز اناعيمب هبه ارو مسيار جيشنا ألا ىلر نا ذاق
 د ىياسم لس ] سلو | هإ هازنل اف ايم وفساد اوىكنالاياد
 .١ عم عملا نيس واذا ايجرؤب نسجل كغ للا ما
 1 (هلاسلعأو ةراص] ١ ممانغلا هداكو او نرخ اي اسرطعو بيع
 0 ل! يل لايع (يساودلو دعبلو «ن[ءضل اف يا
 ليها الننسارقلا بوولا هراكوال نس ك(ئخاوُوغ |
 كمل ملاسو ةالص همم «لنلخلا مهوب ان الومواث ىكسن اكو
 سيق ن وشب ليم الص باك كالاهع ثعبي ليلا
 :ل وضرب نحو نكي لولا ةيفاب ةنسملا هذزت ملو هلياوب

 1 نبال ولام هاكر 0 و
 7 نعوم ا|ممز»هئمو ارانمازم5 نع ىنب منال

 هو ؟تولاهثلاق ثيب جنن ألو « هيكحل اقم زملا وعاتشإل

 تاس دوب مهمل اولا همبلو نايبضلاجنتتماا ذا ذاموك
 .. ٠ ةلطلاكر [يلا ةءك_يتشلالةبالوئارمح مدهن نوحٌرَيو
 ' سيل لوسرنع لا الاوك ا ضال عشب عملا انه نكن

 تكاح 2



 دو يضقزمرىنمملا نبا ىراججلا كل( هئإلا تياث ثباناّسح :
 : رسم "د 0 / 0 2 ا

 229“ [!سسمعلطمو كمال كل ولم :تعجوا اهب
 كك موش عيبمتلاو لاو نسي «لامنذ مل ما رارلا مس تلاتتنا
 كلءالت ران ندئاموب (متخاز نباصعردمس كاف ذإلا
 ل ففم ا داوجا يبرامنب ابق « مهيب ا ىف لوح ةنفج دالؤا
 | ةمال نطل و رالا هك هه اسحا مير كهوبحولا ضي

 () سلا داوسلانعنوناييارم حهمالكوهنامقدبزوشجل
 رح سرالا منيل ني ململا ( معجب مه

 :ةيهقش الع ةوكربره د دلاران ثراها ظؤ 15 ارك ه هل ازرع ح وه : م 2 نر لا
 رمان ماياىذ ىرلاو كلب نو
 ا ا مو للوقف اهئ ساح) ندو ادجترتيك
 رمت عاقي ىرانؤسرا « ريك وبعتحالقل ورمل ٠

 «قلح ا ىدسإرائلالء تايو « اهنايط صو نيرو ول بك

 _ معسل عزبئملا رانباوهو ابؤشناو بول ضاغم مظعاهو لكك اؤعام
 !دةرأعشسالاو نفل تنام فرا 2

 ١«كمتعإل

 ةيطخللو وعملا لهو اذه نبزسحاو ظح اما محعسو دلاوه يلهم او
 -توهريخاهراعرا: ريب . 4 سان ؤصواوكق دن انه

 يكناو ضرالالهاريجالا تيبلا يروم نإ رليامو لاق .
 ظ ةميطط سال ضرما لوسدكا ذم تبا 0 7
 رب عءاشلا فون راسا عرهو دق ام سح) نمو
 اصانتلاتسبلاهلشلا اذا م لات لك شت رانهلا
 6 اعارذمهجراناكنكلو ء الامنايغلا كادي مو
 اليخسادافيآلاب همالغرمابوهوبكاقىدلا نرعاورمركاتو

 دازيب ىورلا باو ووك طلا متاح يسر مكرشاو ناييضال ٠
 «ذ- م متنا دبع ني هثت) دبيجمل هلو برر انرىدذلا ١

 "تب اهنلات اذ اسير كو بسرحو ينفر نار(
.2 
 و« #



 قضينا يهرب قلااكو كمن
1 

 6 « ىركؤ سم ىومم ار تين
 ظ 06 اول

 '" كرشلإرانورقو انانرثع ير الاكدتصن ءالَشلا يو

 ا . ري ع ماسوتلاو ناومشلا مظع اره و

وعل ُىونْضَأْر ع هات ىلانغيضاب انتبجول
 ا ا كس

 جلا ف دصب و ئننأ لحال صاو كد : نا لملاك
 'ناضارقرصب ديبالو هد قلاب ذ دوسي نكال مب اررمو
 ظ .(ريصولاف رنواخؤي «نييضي ماركلااغسنم مهلا م[ ضو

 0 ,مه كاف «هلانملا ضمن ما مهيمن غلابو
 فسلم نبض هدف هاد باع ايوتكمضيرصلارار

 || مهتمنو ادا اح وهنا م 0 2
 0-2 يووم لا
 < نالاحال امر ١ ع

 0 دق ا

 اموألا

 . قتئاد دابا هنااا ةيواتماب ناقل
 0 ظ

0 

 ْ 0 ىيسوانو 0



 قامو تياعزم كح ءاورابيلاتمساو نينه ؤدبحاسصلل
 عونطصاعم (ننإإ اور وثملا نيل ادعي ةملأوسار ميرلع ىلا ىلتص
 يدا المرزو احرم حم نكي سهيل ءاودوافو تلك ا
 صلو مهاب املا ةءاطور يعرب يا إ] سنو نم كوم ىسح خس

 2 مسرح صرف ا
 وكلا معلولا سسح

 حنعداسسعزبا هاو ؤسلااضعلا عفت .
 5 ملط )نا .ىاذزس حل نورس خءاك ناذراوبإل لخاومز كر 1 يلح اي مهارب افاملاىت سا ىدامسم

50 220 
 مج هاك راوجرمدنب داناو وسرت ةاح نكس ناو رع

 فن لانسر جرو نان نحاول دج نع نسحب ترحامامّرمو : يرو! نعطسوالا# ىف طلو دوف
 2 1 ا 1 : ١

 ميلر بالكم مل وأبو تكي رداههصر كي كيس زبون الاسك سس
4 

 عن ةرصلاو ىلا ةدابرنرلاو موثس ول لاوّسبو نيةككمانسح
 ١ ظ

 ربا أ

زبإ هارنعز اطلاؤ ريحاهاور ىسلا ةرتم ظ
 ددالصرل وهاب دو كيلس

 فىب

 2 هيلا لل يش ايلا بييذي نسا ولذا مئميلع
 , نب انع قبس هاور إلا ا ايزل! هس ئدسل)
 اوم ىرعبا برت جابولظموااماظاخاطنالاةنعلواو

4 

 ور مديل ذ اًمواطم ناكذناو ةمنل نافعس,ْيلذاحاظ ناك

 ١9 اللي ننلاو راجل بارع ئه ت كاش

 +؟ <

 ظ اعضيشرات سول 9 رأس فيالماكلا ]بزل 6م( فلاؤرم يلام

 كاجوال الا فالس خلاب انج ءاشما.ةكرب ؛مانقملا
 هبانالا صوب[ طام حاكش) «هباجر كد لذ ول اككملا تر هبل

 ىل”هويدا يد كامل ,ترزؤممط يرعب بولا كراون مي
 ش 7 0 4 هام 6 دوو م
 انعم خذو تابوا )1 هذولا هانهم فكي أد

 أ مواليموااملالن ءاحلذلح أهنرل ثن« ١ثيوملا رب خصاق
 “ع ادي يرضنيل دراب# 5 وف

 عبسي ]طل اهب ةيك + ورحمهلساثرجإق زر ١نع



/ 

 0 د ب ةقتف ماركا اجا ؛ | "اعاذا كلف

 . ةيتتف مطرف دوكك ينتمي تح منوع يتلا راجت
 ١ بيرك يلو سلارسإب ءاتاتعلاب ام ىئتجيو «

 _ ظ 4:8 ب اوك صا ملذاو ومب اوج التو

 0 «ه.برفذ ميم امن منيع * معمج الهال هيورهر رنا /

 5 مستو ىدايال نو جبل «اولفف اعالتضُم مان وربالو ؛

 7 "الو تاور الاب و ند مهنا نالوا رم ا ل

 . هيلوفون لذ يمت ىلا فلم اهل عليو نيج 0

 «باوتلا قاعيمج اود سوب قح 'بابىم ىذ
 بيتا يرو ديسل <بلأط

 ١  فاالوئدحإ نمل 3

 ض اتسم م بازيلا ف رسول وح ميمي ونسي هلا

نفد كنسي اص وح 6 هبمللو ةوكل ه ىخلا مصعيد كملنرقلو
" 

 اة © قموعو دار د يعني أم مو هميبربل | نم

00 ٍ الرجب دنس --
 

 م لاق مصور مهعمو طم موئيروهاذاؤ

 0 اثنود قودامجاولاق مكطنح
 ضان

 اءتلكقالا مكنم هما هلع ميالسداو لاقو مكر

 100 اهرب لذي ملو ةزخأ نو يزن

 ظ هم ثي لو ىركلا

 ! د لم طةرملان ىلا نديخزاحلا تيدحذ اد دامح يدب نيدح

صإو ارقفرحلن اكورهزب لءبحزبإ تيب بول
 تنال ,١ ١ ايلف ءي

 ا اوناق ق رربجواك اق انه راجس باولو نووي

 0 هن باد ما 2

 0 ا مس 5

 ا



 تزعم نان لا نابلو اذ , (ىذم داعصاا مهنا اًيروصع
 : لآل :

 كالا صراع ا بحو ب ارسؤباانعو ما تعرب نه
 اقو هدادبشلا نيبنسلا لف ىرولا ثاييغ «مشاحانلو انليبزوف
 قالط )نركز فاق ىاولا خس يول ىلا ريفا بسعر سو توا بابا
 تداناللاقيوهو جال داي هيلع ووَنَو عسفان بابلبرلل
 ءاسلج هاوس حامل اًوو نب |بيبح وك مكنناو ممركا وب
 2 فائفدايذابر بطوننئ لعد ءاح نفف تاتسمو نإبركيل
 اهتوُشلرساوهراي مكاو ممماهإر تكفل ٌءقاىاهنإ ببببح

 4 يي ١ ع د ت6 3 1 9 اًكداو 3

 دابطنالا ١ لاو ةمذي «كووعو ىف ىقئنإ وفهد كلوغي ظ

كة ديهبخر تركك اجتتنوس دم زال
 " عراف ت

 اجو ةمامحاي نال «لاثدتيطروتسقفاعاذ ء
 هشي نسور رزببا هابرو قدير سوجب عدو ببج_كىفن 1

 كراج تكئقو ىتنذ ماهرسانإ تروحال اذو اضفمد ايزءضمرف
 ب اجنا تلعاما بييجلا او تمتد هيلا هاند بحبل ال اراَصو
 دحاو الو ريملا جبد كيامزلاله ناو يد ذعشمؤو ىر اهج ةماما ىلا
 <هل 6 بف نم بحل ّءذ دايز,ىلا اهعف دو هلام زؤممل
 بلل تملا جيت هيون يفك ل نماليع هلاذ
 د زب و هاجبوكيب دارطال نم ( همر ءاراجر اني دئل اد
 بلي زب يك نيئدذ انو ءزسخس نورا الا مج ف وو

 تثبب نعاس ب ءلازب نجا فيرا بانج فد شئنا كا ٠
 .ىسااناو «اهيبني كرا ّةكم ةنطلسم شو ةشينو هم اذا
 ردااسالا هيدر اعزبل : سله ) صور سابا ةلاثس زا في
 هبا نيب رح ىق مك اهب صعب اهدا نظر يور جاه نرخ دلا
 ىف كالا محب هب اوشضو تنفي اكربت اف ةزس تسيج أذ
 موي دتربادر ذم «هيصعموللا نضمن ل ملاذا

 داسدنل أ
4 



 ا ل ع

 ' «لايبسء[حترلا نسجلا نسل ابرج شمل! )هع ماوه ناو
 «لا!ب لق لكلا ن ااه ىو ادن داع لكان انربعت
 «لايز نب رئئكالراجو نيزع« اطراجول لقانا انرعامو
 /  لوعدماكللل اقام ك وف < سماق الخانسريساذإ
 فن نيِلز الا انمؤالو < باف نورانلران تر ا اهو
 لفل نيح لوثلا نوركربابو * ماوفرس انباع انسي انإ كنتو
 رك ول نيعر اللا عراف نم اهم < بدغصو يشي لك أنف اييساو
 . ايلفلاةوردناهنفارادلي مو « ا: لاو هنملا كب هسا اهانه ا
 ”ةيلاو نانجما ةنطفرع اناس ا ذح اسف «وصقلاةيانلاو
 ملداكو هارثن اهريبدو مظناذا ثدرلا تسي مثدح !لانكذ شنو ظن
 كورِب ئيلبلا مليا ميطخ يطق تيك هن ويسو عبط كل ذ
 ىلحو 6.دولا كو ذ دوعصو هنرى اول ازامو ؛<يور ذ فلهكت
 قت نال ميرو |.لوقلا يصف عاتساهنعر هت بولا تراص
 قاع ام ةرعاو و ضرغروت «ديدرشلا تلاع عّبسلا يباصتلا
 ناو هنا مهئاعزاو «فيرشلاو وبضولاو مضؤبلبلا
 1 تزقاذا بلان و قلعلو ره ماه ؟ءامزإو قلن
 فلهالا,ةدياملا يذلا لذ ةئحاصف مءايس نطور :دياضفلالت
 كتناط 5دءالباورفاو «تةحاسنلاررجس ©<يرارلاظناو
 كراصتنع مذ ةلبذرعو ءهتضر عمن عاو خي 71 : نلؤلا

 يقم نير يل ا رهو اييذا لع هن ادسلا عر اقمولا تاسنفلا
 أطاو «نمجرلامدجملاءنعومزا اوم اك «تاشنالق وطو عشا
 9 الو جاور الاول اومالا ثيل غصب )اول ثدو هذ اي هل
 : رو يو ترم اذا كفه عتكاقو كنس اب هم اور اع نمو
 قس عئقي رم نمو نكس إوب أنو نع ذاو « وحلا | عجرم
 , ك1 ىريع بزمام وروو (غسابكا دامو سءماف

0 

 ا



 2 جيخسالاوراشنإل نع «مل سلا ر دس مط سعاد نو
 مث *م انتل [ضغبلاو ُةولَملا هل مهر ابطال هدر ضوبلا نعل و
 تيرا ند دايو رار جالس

 تترمللا يي يوصل تانمز اوروكك ذه !و داكو اجاوف
 دل سلطم «كيياد ف كاذإمج نا لاك تيله لاق دعملا
 نوي اف فوعيبب أنسان انا مهل .ت. 9. /ناد ميوعيم نع لطلا هلور
 تر, فك هاهلجافتيبسوا تبول ىفو عيب نا ئطبججت لح
 ن ( ظريبكاوب اجلا ف !كراوسل »ما لاذ نعوح ا ءاورر الو
عونا نورتي اكثر يول ناوي علا

 كنزا ل0 د

 برأ اوس 3 ا 3 عل هعيش و اوهو بيلا ناوي دو ويلا #تا

 ا معسل ن الاف ليوربمنبا نيينع دز ( جاله وش ةيلهاجلا ١

 0 كاسعو رح اور قب هينا دبع يسطع إتصال باكا

 ء 3 م ارباء نع و كاسرعئ با هاعر وأد نبابفكو تيباكنب ١

 1 اووشسلا ووين يري سلط ث صولا باكا يس ْ

 نعوربا صر هنعو ىإليثا هاهد عع /ىسديي داو صرع
 ا دج رم يامن معكم ”ىوبياغمما ىف تسب
 ىكسيد يله اهلارما اوركذت الو مكمل تورس اتتي مباحصا
 با ثعو باطل اوريرج نبا ءاور مهيعم فى بكور كم

 مبين اهلا اواعت ب ياللا ب كاقلاف أصةعرسإ ىو اع

 قالح( مر اكمواعرابب واهل 1 سما 7
 مج ايلا نمنا فيز كيري قو اعيسلا با ءافم
 كا ءاور ايعزومل |نمزإو مهول نم نإو الهجر ل ملا نمنإو
 5 1مل _ىيجع الص نعو لبرب نعدواد

 ( لولا ملزن

 - دالاق ىرازألا هاور ويجزاك هند موال نسكه مسح
 اذا ::لعوشلازا ماسي يع لسكر طسوالا 3 نزلو



 بيرل | نان

 . . ”هايقئرلاه

 فللانف سالو اي ةنجلالا تلقت! كيااباإب نياراداتودف. ٠

 - عيل ااكدخزعذاز شهلا نمومستلاط نان كيوتل

 1 تهطمكئقوو وججرااناو هاندودجو اندكؤ اعلا انفلب

1 

 نياثوك نم نوك نا لمح اكلا ظفللانآ هاو أن معنبانع
 مسا ده نا مى ييلعر بالسم هتاعو ثريفلاف عرداو تي
 مقلاة ويبو ظرولاظكم ميول: اسل/ عمر مب بول (الكو مل زج
 ' نييلارأطو نبا ةبعّس نعراججلا نباو كامسعزبا هاورههيدان قف
 ارب مهلولآل يز اذ ىف رال يبزه نملصر نع علاج ع هيب) نع
 كترغنا لاق مفبابلا لعق رشرال نبال كب نعو عسل زج
 ذي كبي لعاناو سو يعدل وبلا

 ' قالجأ تلك ىل مالي ب للا ظمالئيو ىلييل ماا مرظملا نيالانق
 ع لع هذ تستمر (ٌشسند) لجالاق

 وا مع نواوب ء هلكت ملاذا مطلع ىف دال

 |. .ةارصإمال ديااماذامرلح ع هل نكي ما ذإ )جل رمخالز
 | © ”سكوفومتا ض طب الئ رجا يدع ساكس سول وسل اذ
 . ميلا كاكا ذ انسالااوريامو فس نب تع دهت كال ىلا
 | نيادعا اناا (ىنلانوالتج اورق و داغلان باو كاع نباواور

 فراش الييليزم اديجزبا ىلع با ىجيمعتوب ناب ارب ا كرب ىح
 كر هبال دوبل ان ابا تيطذملا نبا تبا ىلع ندوه اركي ا نع

 اساكناذر|ريعزبدجا نمسا وبعكموب انانبا تاليقنرع شا
 يبرود وا ةباديعسنايعوب يح

 يابس يس مىشسلاو : .

 | "كه ظمكذف وووجرلاناو «اذندو دمولنر ع تسلا نفح
 :ء اكو تعلرد 3-0 ىيلعربال صول ومسرح .و تيتا اق



 تي قجمضر فنان إل ذعو سوط دانجا ظ
 2 كاب دو سائل لكرامأي كه ىكد ىف مرجع د وسو

 بحر ماعطلا اهرفبا وزو «برالا اهم ةدر ذت لعل ا ٠
 منلاب تطلورنعلا تضلخا ؟برهو عازئب يدتفل اف
 : انش اري ىلصسا لوسرإ هيث <بيلغ ن بلاي عزو
 باو ذر رجا زبامقما دنع هاور «باع 0 اوملو
 براد نبا نسكن ريعركوبا دع لاق يكد تن | قامملا ىض ظ 0 يلا دع ميخنوب و نييعاشن باوك آو ريشا نباو

 ظ حبب اسوا ترجل قوتمال (ترحل اة طه نإ نوعاشدح كات ظ

 ب ديب نبا هللا نذ اسس لاق عرش ونصر نا ندتو عب ظ

 داس يا ااك نذافمل تالاف 9س يام لكس أع ٠

 لاقرث ايو انوع ب ةلسلحا تيا معي طتصوإلا) ٠
 اهو للا ىتئاففعوبع ربيعا فمن لانو نمر ةايننسع ةلاعاب ل

 نم عطا ىذلاو هو عانعوم
 ا لَ ديل سؤ صح مم ظ

 كسنأن نايا نم ايتاشي

 اغلا 0 هال انكيك (هيبولف بس ناصالاهرذوحو

 20 : تراكي تكاد ١ أمرك نيعاو تهل اوسحر نار

 لقي ملكا واول قدا داو « + بع امسية ويودلا تاق
نبتناالع اي تنسحا محن ويطل بتلالاتت

 فيجا انه

 الونمت ١ كاسل نم ناو ىمهز ظ

 ا ا نبا هافر 2 ١
 اون تاجاقرباج نعمت قيطو دووولاذ رن هيما
 ضار اب هفداتن كريس! صينلالا عبلوخ رعساش م
 مهتم جضيبلا مومس نب اثبس تاو كبي ئًادجرم نائانبلا

 الا



 يمال نو دز مب 5056

 'د.كرعاشن ايبتحو انرءاشم هلانيئج ميت ينموسانا

 000 انشود زن انام كري وردن | حصسا لوسر,ءللاق
 اهب ينم اكل ىياح با ةرفالالانمفاوناَع نكلو

 ' قلخربيخانىجوزرا هر ل اقف كَموع ل صفد كوي فور 07

 ' مهزلال اكنمرالا لها جين ضت (ثنام اهيؤر طعنت ا
 نضل صر و فين ام (سلؤم نيلعكما نف انيالسب ديظرلكاوأ هزع
 3 هيلث لص دبا كوس ل (ةذانلأ امفنسنسح ل اعفبو انلوكنم

 ] وبلا بيت ايو رراصنالار امننزبا حبش نب|تباتل سو

وتساو ازجا سنا ل أف تب اثماذ مج انو لعملك
 ميي

 ' ماو ٠ لكي الادحو هنلاال |ملا الار ربشنإو هيلع ]كرما بلو

 ىج رس انلا نسحإ ب سنيرج (ببلااعوو هلوسرو دمج

 نور نءاّسد انا مجودلاهنيرملاءوباجا (مالحارسانلا ملفعأو ظ
 .الاهلا النا اوديغِب نح درس ان ا) نفذ ضف هيبرل لاعو دور

 ا او اهانإ لسوء ىوت هقول اءألم عئم اهلا نيمتلا

 توما ئاسونلإل همد | غئتس اول هى وقلَوُلا هللا ف
 ل 01 م

 هةيسبكأ م اذ كموت ضن كلضفبي
 ١ «تيماسب ان هنهغيلا كغ ءاشلدائي حالف ماركت نك
 ظ 0 ا «مهلعزج ا رع رسادلا عطنو

 عتب غلا دعو نكات| «دحزأك ايالت اتعااذا >

 ب نبدا "قاعي سلعس ىف تم سا لوس ملام

 تلكاماو راس لكرما وسر ديريامو لامك لوسرلا يلا
 م يطا كتف مي يدوخو د متءاشيمي اوبتاعلاق(فئا لع

 علو 1م مانو ماا باثم و دهسا شدا دوسر

 عرج
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 لك هروملا ؟ اص لوسيل راج نااملف دوعلا اكوا اونعُج نارك دز ظ

 ريكلا ودا دوساب لانئءىِجحاف ف ناكحاب دب يملا

 0 ةو حسا حل ايو هحوس أذ تلئفامروسإل تدل ائام

ب ميرطع 2 موك لاو هْنَنا ل رمس ار عن
 حض ورعمنمدا

 م داوسلاو امدلا»١ قفايزعطو ” مشا شرم احا عت هيرب

 اياعجبا ثومهلا لش انا ب رطب“ ”كلفشسا موياماؤسو
 ١ 0 درو باطا٠ا| كولا ةموحو توماوط رش ن نرلا

 حا نامض (ذج 2سجيلا «ىيخننو يعرالل اهيؤئو

 احب 1 (يزوماو 22 ا ظ

 ل حا وسانلاإطع اتيكت فلكس اجار ظ
 اج امال كح انشقت خيطان لاقوىسباح نإ عال ظ

 كنان اصلا هعمس|فاوثنبتلقنفؤا ؟الوهلل

 يرو امتاكذونع ىوعانوفلاطاذا ءاتلضئرم نا فرعي اكدت

 0 :اكراكالمإو علناو 0 ئمرس انلاوسوزاثاو

 ور ادع دوك ع قم اعركؤ عا أبرم انل ناو

 ءرشر 007-5 7 22 ناو تن الما

 ,, دات 4 0 0 «ماودوزؤ 0

 انام زادي ١ وتنام ,لع,ل]!صرددإ لور لأ

 كلو بلف .عهسوفوسي) نا كرت نك امكسرك ات

 0 نسجل وذ يلع ( ثدي وصسا
 كرعت' هزم (ٌثرفادم ( لُعلاو نب ملدا و

 فلا نام ل 0 59
 لا بيو اساور 0 206



 و

 وم باول نافل 5 رالإ ع 55 او
 مخل انماموروا|م ؛ةرمإب اقترب ادب غز ف للم(
 نك كالت نصار انو صمرا ا مبلبخ نكد [ثيطنح
 ' ةميلع وصرت كوسدإ] نب رك لوط ئسمح اوان موفر ام اش
 ظ ل اذان ساو كاب هلاإلا هلا 20

 ١ وارق عانس باو لا و را ءاوراز عت نافستزعنآل ريع
 سل انزل اولامىيملا نب ازمرلادبعزي للملا بدت :الاكرمش
 1 لوسر هعددقور كاسب دعا نأرلا
 فانووطزعب ننكأ ههئانطلا ند يبمق هلنب بعكس مو ميلك

 2: 507 م 5 ادار اهدا“ 3 ودغؤلبلا
 ال ٌفنالحاهوذح | نع جنوح ها عب

 م ا |ءاصتسمالو كر 0
 0 00 انين تو ما

 ظ 0
 مك رعوما ( »و هقوتم ناو كالا (مالفولعؤلا ةميزشما

 هانم" هباو ابرج هرنؤ ةتعاوتو < كيلا بأزمة (جدلو كاؤلار

 ل ابدا لصد 4 العدا نسيتك 30 58
 ضار ما سلع )فل هداه سدس ا(ميسال اهيا نم 0 ض

101 
 0 مك لفعل ع اويمجالا 0 اهبحرإ 2 1
 ثيلازكعرسوىلا جلا دلال تلا يلا م ارهامالازب|
 ماما تنب بذي نىينارازم الع الا نيرةعامجو مالسزبا
 3 8 انام زيرتسو ثالث تس اهيعو معيد كير اكل
 ظ سلا ا

 نينا ١



 « عرمانم طرشو دهنامت أنو 120111

 .«نايشسا نمذ هيع منا طاطبد درا زم زلت تلف
 نرلاناسن ءنانام شوه اّمْملا اوبا خش اقف ك3
 *(ىشششإو ببطخلا

 "اج داع ماقمتاق م مطسو دزنمال ابدا ظ

 انما ىح زهو لئئزه ' نموا نبع كنامزمش ظ

 | ت١ ناّسالا نإ نايسفندالل ةداعمل عن انئرح مك سك
 0 دوس !ةردهجاالب عضو

 اودض ماس ناكو مم ناسا ) ئم حور

 أ وسوف هحام اك ظ

 هذعر تق شار من الب وطوو ثاقو لاح وي لع
 17 وع طم ىلا تيار وح 6 تيفو شل !كايسص١ تكاد

 ءربتحل لا لقضو دامس كن أن ؛دهفدادولا ظفجؤ لا كت دش ا 8

 يحن انهو تكرت اذ ميكو اءلؤ «نييضتل انه 0
 / نكبولاا انرقناشاي (منعاوعتدا ارطدسييزبإ نع ٍ
 « كلم مدعنسع يسرا ماضل ا

 نيكس رن كو غن 9 تن فيشير اذا :

 ,سيريالو يزد وصتراذو «تقافرجن ا نسجل اذ ْ

 ظ ٠ ا هيدا ن عربا هلئادعنبا هداربع 3 .ةراهجل الب ادا

 ىو سكاي قي صن كاع مدا لاك
 تيزكلاقف كب ازهلاحالميبكو كاك تورس داك ل طاب

 2 ”هياحلاءاشما) اماعيرووباناَو دى الفدوزيال مهتم سالع ٠

 رو ع رفا تريل قودصر لاى دج دار ص

 ايوان كالا ”هيس تدلك ع )اهله زيك رضا مجان
00 : 



 | وكؤطال 5255 عكار لاف تيباف رصاو ههكح
 ْ ر.ةعاكبولا اهب تما نياك نس | يسرا نك فيزنلاو ملسم 1

 ا "عاام ذكض اوفر سن ا نكد «ليطابدت كح امساك
 ١ لاقن ذنملابرصو ذل لي ميكس م يمل ىلكمونلألا
 ] ١ حتشلاو عيطصيوبصألا و ةطرررعب انلاه:لانينارئز تنال وُسراب
 أنعمشلا ماتافشقو هتان ديا رذملاو لاكن

 ل ياسو اتا نعض هيلا نم هن ا دسالزز يلا اينككبت مل او
 ٍإ لش رجعلاو ىاملال طن: ىلا ىوس 0 اموسالو ١

 - حسسلافلالا سائارإو نياو اثرا كيلا الانلسيلو ظ

 ١ ازا هيدرافح ديون ملي هيلع سب اصر, لوسر رو
 ظ انوحاَمف نمل ا لوس نوحي ءاطمارهااًمو اذاوراب الا

 وسر م ]ب اكااكة ثول قرم اىعياصملا الئ انانزعال
 0 نابل انو: .اندميزاقر اج ونت دب ىنح ميريدا را

 مع هه غ* <28: خةوف تدراموعلل 00

 ل ابسارالل ميصخي اننا لام < هدجدب اهلا ت بياع 00 ا ؤ

 طر يني سمبل “ مثالا ندور
 ل تنانئو هنو ات اقنامو اكملت يبو متبانك

 هل بالملاو نب انبانعلق# ', م هلوح ةضدحإو
 يقتباماؤر ثتورا ككذ لج 0 و ولا

 ,وقوغل ا نعى مص 0
 يدعال يراع عكس ةولكسال مويلااعأل الف داح مم

 هذ نال كازاموَكف لح بملال وناس الور اب واق
 را لي لا

 ىدومو (يفلائلطن اف"بيطممموب بمروج

 ٠ ايو 8



 س (ل اعتفاف كسا كال اذ تطضشفولبالت كرت: هالباو
 حام اجالقر ببجج نبا تاو نكو هيو ,ا نيا إو ر ازعل
 ضيلاىسو جاوطل نبا يبول, مم كر قف ان_ ف ب ل. !نياوم
 ل, اس اسكلاق د ه(نؤه تاوحاب اثِجْع موقلا أَو فوعدلا
 ينعي هداور تاب نم ىعْعَتَي هدا ديعاب ااوعو علامك ارض
 ”٠ نس بكاس عيا اقنرعشلا نااذا يح مهنغاتلزاتو وت
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 ةمساو ههج عل فد نيح ناسي وبس ملغ هبلا ماقؤحصلا
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 داو وغدا تو نلاممساعو نت ئاقال لاق ن ارجع سكت
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 4 هه( دهب أانمف يراعنإ ىلا وفتيلالا بحا هدي غدت ظتو 5
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 ال دوعن ولد اىلملا اين نلوم كوم فلا ثوعبس ايس
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 عجل عولط ١ نع اهوضر نا وبرزف ناط_ ثابت ايبف موال
 ساو لوسرووفهنذو (هقيلافن باق دجن هيب
 الا تبرعالف تاطبينم فرق نيبو سمس تققطام غي يلع
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 ٠ لاقل هوجو ال ينصملا بيرطلا كو ىلا نب ١ نع ايندلا
 لَا كفو نإ ندر يكمن بملء ئُصلا للك نمل واوا
 افلا نها فيركلا تبدحل قد ىتزنا هيج اميسفملل
 اهب مكلمهتا هرب امانانثلا عامرو اههانك او هن لكل
 ١ هيب ُناكذاو ىلع نع مجابز !ًذاوركه البلا ئكعو تءبلإ

 مد ىف بي البحروإذ يبرر عرسف لى رلع نإ ويف لوس
 ىنوعط نوملم ىل-ةريطعيسدا م هشعو هكر هييسرأو
 "علا رس قلاب نهب طع هبيسراغلاوعوفلا سب ايا

 علهرو 0



 قمل ءاور اودع يبدد اا افرككسا !نكميانقلاءايو
 الاسلام !ميرهي سيرا ةكمام ديل دام هنعو

 مهل (سملاوىس اصب )نع ملا هاك ]طف بتعمل

 ب لي بول .اف ملا نم ةءامراو لجرالإوعو لك إوع
 ١ 2ث حس اعف هتيمال 4 ىازظا مهلاراكادكو
 1 «لعنؤب نمءاهرداعوفمو جين تلوح قوزع ىبراىف)

 و : ١

 هؤزَخ سس نميرك6 ٍ لس

 ا لتمر دل ىلعشتل وبسملا ١تباومعراراكنإو
 كلاىراناكوء و ةمخس عينج مياس نب اوه و سو يلعرملا
 نموا هييملبا شد ىردوصلا داق ماهشسلا,

 « 4 سالت نإ مسحل (ث مبلائعما هنن
 121 وح مس 6 ل ظ

 6« مرارو؛ ةكاؤم زجر 3 امواوكضسااذ :

 اماما ولا كذاب ى انج اس يي ءالالوق
 دفا رقو بولا ءابرو ليلا ماهل ببي ]

 ننغارلأتابلود فو سو ملا لون ليرلا سيال ىوتسلا
 هنوف زو جملا تن تاكو كر نزيو ذ ديوك عنسا ]
 منعسواىب) بلعملا دالدعابكر دخت ع نمّلوأو ب

 عركذروج ماب بووك ركب 4 تماخ ١
 تءاطسازبا فاعلا هيىخالعشلوا اواو ء ياو اح ف ناكنا

 ١ و اوطلا ب فزعتوإر نوسلاوسا ضيايقلا)ا ميز
 4 ب اتيبالسميبلواو ةع يو نيعتزبإ[فوعزب
 ص ميسا كل اؤبسنحا لا ورضد مسار بمد كوطس بدلا



 5 . قدر حقت نفل كيا لع نشر وقيل »ا ظ
 اوصل | نم( سكوب «نزؤجرسأبل صاتيلاث اي ذا

 0 هاب يدسلا فرم ظ '

 ] توون هيك ناوي اهنهظدا نقر
 ا ا هيي هوس و
 ٍ 1 دعفصلاع الّملا» اةدازضلو ناسا بول ىم

 نا[ يىيسس از كوسؤوسيما ىدو تسايلولا لف اذنك 00
 ظ قمل ذة تااوزالسلا هياسلاتف بولا كوم نإ ناهلا 4

 ] لاهو قسشل ا لهانو وركيإ اة بتعلا نوما
 ْ 1 عحيصرت نآوفلاب نور هرسعب نم موف جيسناد

 ميول وتضم جاع ماال ةونلاف ةينابه لاو
 ] ارح عملا و ىاطلا هانا هك مناشن مهب ١ نس يول

 راو (هتاوصاو لاذ هناولااورقا ةيادرقو ظ
 ن6 ميلا عندما 1كم ئندقو ة ةيرؤح نعوسمبلاو 2 والف لطلا ءاورد شي ضالاقسفلاوفاتكل الها ٍ

 . *ارربا ءاور اهياظعب سافل هالمئب إو قرا رلوتب 26 : اطل يمعبلو اهياطمل مايل ترنروم نفعا اعالبهيغتلا 0
 ميرظعب ماعلا موتي اياوموقتال ةباور نو ةماما ىلا نع :

 ١ "ربحا و >بماّماوا نعدوادوباؤ رمح هاور أنجل

 ا لسعر يدعرد |[ رد الو سرانإع 1 ] برا وسل موقع لترا

 1 متمبع ًاعال موت ياعم 2 ولا ق ل اديقفم اسرع ظ
 اما ىلماقيالم ىيلعربر اج دم هنعو انهوب مهضه

 هلااطع وزع تماصلا نبا هدابتنضتدمجأ 0

 ىلع ظ



 انوتضوتك أمل تماق نيطجو دعوتنا نول« حت سو يدع

 هنداواص هتعو ىرسلازبإ بيلا نع ْجطقرإلا هور

 ”ناازمودهمم شطف اءايقر سلا هللشي) بح نم عج
 اًدكهيبواعكمزعدنمددلاو دوادو باو دحاواوَر

 ردك_نئخعمو

 تاييذنيا يملا ميلا دسرإ اري رينكلا عم كام دعاعلا

 يح داقل امو اولفعتذ امن كريم قيل امج امامامالا نك
 مامن يلعن الذ روغف تور جيك فمع نوموتؤت مورلاو
 الع |دوعف اولمفادعقىلص نارام وكس مابك طصن)

 ل محبا
 4 (« . ءةم 2 : كا : م عصلا

 ءاتفلغ غزيل ناي 1 أتلسصلاصلا ءعياتف

 معا ساو ف ىزرلا ب (شلا كونهما انهيقيبيام هير

 هم توروام وإلا نعل ن يكرر ماك م عاّجتام نلا نا

 تيبمتلنو ٌمامحلا ماعط او« خلاسلا راشفا نم ةيعئلاصرسنلا ٠

 الا نار وعل الع ناد تسالّء اقل | نع اضل اء وسط اعلا
 هن هلزنمو مور كن زاب وج كسا: هو اع وادع ز وكت ف عرسلجب , ٠
 : أ كيدح او ملا نر دحو طوسجبرهاهمدكذ رخو رشد. ِ
 باسكت مزال نيررشلا ون اكاوءصوصنلاق دري ماها
 درج هلعذ نيني انو تدرخو ذبح ةدججوب راتعإ
 ةكيعو ١ ىعاوتل نلعإب فن سلم عواتسنألال مب بسس

 تاكل مكيياومر يباكتعلا ةدامانى نت دج وو باتيسالا عزه نأ
 هسئات ل !خأتو معببصو مهلوت وم تانبسسلا نه

 (ث ههرع 0س بردى غتفب اه بعس ع قدرنكو ع يؤوو
 تاابوممل تمرعوا مدم طاولن اى 19

 3 سود منجل هرهماىمرشن معلن است ئطاونلارجو لك
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 ْ : ش 0 ا 55095 ل ظ

 ١ نيعطلب عتلزيدوجزكت ل ةيوتعلا كدت كمان هطارقلا 7
 يمل اد برا صننلا مديد نيا عملا فروتاد سبع بلر
 - ةانحار كابالا سؤ خاردل ماسيملا نع [نن اهنا ملام راح هما مئلاتاب

 ١ فلواوو تييللونونيدلال جرس اخناد عادت مظعن لسان فكي اجنيركناو
  لماضياتىنلابناباولاوخكلاو اهمالانك ل عالاو تيل نم "وك مدروماعزءاج كلا

 ظ ىلا "ل ا مسا ورد قواعد هذ, سرعموب#

 سصيمناد ظازلالا لم وذيو وللا ناضل حمس / ْ

 تسكذوعو بانيلاو ىاشلاو ديعلايسجلاب يلا بوتككا نع
 00 الا بيش ترو زرجو ميداعلا تاي اهكإو يول فاَصوا]
  ننولاو كولطل تارطاخملا معاون او ف ذؤ دل 201, نيلاجملا
 . نكمل ةيراعلا روما نمار ب ئامطملاو ةالولانن تور لا اعلوإو

 ْ د : 0 م5! رم ةولناو كسي

 - جماجم وتارالللو تاَموكملا ف لع فنرمويل ا نْعو لدتا

 اذ اكلت نورلا مو. ءايوب تن زدح دلو ةعوب بوك عم يرومأر

 || ياو نر ضبا يدار هادا زمنا فاعتدتا خد
 0 يو ا

 ثيساتما ولام, اسوربلا نمو قرهبإلةمول هنثاف

 ذوك فل انكي :اهءاننام: سا )ىدلامابؤلاو ملارا 0 59

 ا 000 ا | كب
 ا همدالوسرلاو هلع كي سايلعلا :0 هز 7 راج (مال ابكر

 . اوعف اهنالواورباهت و اورس كالو | معاشالا كييطعرس) قس ىيتيل ل م

 ظ فولو (قلا كّرتو [ثماوخلوم ا دابغاونوكو ©ماملاو مازولا
6 0# 1 

 "انه اديعد ناوام مب وجوب ل قولك ةربازطاد يعط املا

 . انكهاهتدجوف ابي نير اهم ناسفتفدالو ةداينرذم
 رس لدن ثوم مع ومد! صر ني نعلاوبعزب ل تل وزو جعموشو

 يابس نو ديكر روقلا سائرحابرروؤع بيضا
 لايق اهبسهعل دامك لتزكت مادوما بد عب اوم
 كونان ذهل تانهاه نكد حب شم اهلل

 ' رج ظ 0 ظ



.ٍ 
00 

 لان ايجاد الثا بمسقل انه كب
 ظ مرح اعد نا[ ا جهعتسمم 0 اسوصربال ٠

 ب كاينبصعمو وامل نع :اطال و وسعي 0 3:

 ميركرئزسزع 1 يكف م ةدوجملا ب ابو ئنهالؤلر وما واش

 0 انكرنراتم رك ياي و دعما باسل ثه تددحب .

 9 ةزركل !عقوناو هثراومسحو مهثد مزتلاو_مولا مدئن ذيرح ا

 ط معضو مهلك ىمبر (مصل )نشل دذ عيا غلع ئوش

 - عامود بيك ان (ئن امن ن نالعقر انتباهه اذه

 *يفلسلمو ولم ةرؤلا لوح لاومموتاما 'ريئمسيفل اني -

 ال نمل يطعن اذ هي نت ىل هنيه امن مختل ضاعت

 يسن كبل ندانولا ف هول و درب انيا)عو ميك اليك

 بفزسلا نمدر) بور هردرب نى ؟يجازممأ ذا امو

 هيب عيل ب اصملا مد[ 9 تدع هلو باري /مبورعب

 ريل اب حإ نم ميلا لاو مولا ميلك وفور عم ازهبو هتببيبطم

 قدرا ناعيا اًماننلاع م ااوإ ينال لكل

 00 اعرفزهلا#مدق لهل يجولا نباممر معل تاو ةالتلا هيلع

 ”تنعمدلا ةيوشب هيه كلامزبإ سك هنل | ديبكا نط

 00 لكلاو: الويلا] هيبلع ير طمحا
 موالاو ةالصلاهبلع ناو :ىلط لما اللوقب بعكن اكل

 كلل هشيم اعلا تاراوبر غي ملكى اد اذ !|ون ايف ل 'ءافيناو
 نمزج ا هتبيلخرب تحاءاضاولازب م حتيدلام اقاؤإ اراك
 هنزركلا الاصلا هبقعلا و كاد تمالك, ميلعإ و بليت

 ونيعيال د لكذ بي وهو لاهفوت)ت مكر سداوموف
 تاؤرنب مالا نب لع هر لولاوزلاو تح كتلكتهنباللا نءلوزنل

 ياارب عل لرشيد
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 ' ةفابف نوذام ملَوملا بايسال وو هةنيصن الم نعئكيرنا ىفبنب الاك رب
 ئيبطللكرإ)ىلاو يلا نمي يالا لكذ بح) نموربكلل |
 مب ءمهن ذخاوم و اوموفي ملاذإ سمتلا هي ؤانهطع ب نيبادطب
 نم 0 يب.فزل هل دف اهو والهيل بج ارومالا نا
 ىلل تب اهات طعبرخل | فال (ةلكرزنا عشه ذعو ةداطمل
 اناردرح] ام منول | فيرس ابو تسل ةريبككا ا دال مهصلا
 ؛اينهوا (ه لا هيف )كلل و ملكك ايه بيو اًسدل لوف ىم ماكل

 ا
 لوب ساكهص اس قوش رتملا مورو تاهبلا ٌتِلَمَو ومس
 ف انااهلي تب وئلااط امال نمي ورع 301 ياسا وح

  منكفيكو لاح فيكو نا غيكماو ان (بيولو ةلس بلد صقب
 فلاو ةالصئلا فلاايعكمإع شيرهلا ةنسلا ق +بزيواثرعب
 يل ونال انوجت نآس كلا ةشياعز ع ٌءكَسلِمِ ا نع هيفا
 ظ تليف ملا هماكج تلائكترإ نم امل ليني سلا«
 تافايربض تن (ةًانرمب ةكىركىلاع يكن !تيكخيبزما رن انح
 ١ ىثورد| لوسراب تلق تجرح اراط ناو سرأب ىماو
 هج, دح نام انبات نن أك ة شيب اعاب لامك لاش الامه شربل
 . بنت فالك اهلا نيارقمربلا هاون امال نموهملا نسح ناو
 ' الاهسواظهاو ابحر ارهلر ووملا لوف كد كَو كسلاولا ل
 ١ ٠١ ةسهدخارلابفررلا يردون هثتفحوو هشه دلوزتل
 2 مف :دفلا امك رحو ىلع عزل نيل زر 1م ور ابحر هومكتف
 هماكا نو (لمرّدأي مهيب ابزكي ماس تتس ١ نوج ةنشهملا
 لكاس عزباول نال وكمل عطا هيل سطع امد طسبتا
 مب فلا يدعوا ب ونل| 9 4لخ دام امتاخزب ا يدع نع
 ' اداضالرطرا ىفاوحم : سالك لسا لاهو ضرالا طعوس ةذاسو

ْ . ' 



 مخل اهو محال عرف نول اندمِل كا عن 57 ظ
 مف حركت اذان موانع ظ

 فل طري لسم نساء ناس اين السر عونانع
 سلمت عي ورلد ص ةدغوكل هتنا هاو الإ لاماكا راسو

 ديرو نورها ةمجامزب)»اهدرللا تلا مطيزم عجل عربا

 ىفبيلا ارم رص هسا عملا نواس يربط فسح
 ٠ 5 0 الم 0 بم ايعزبا ماد ا

 : ' 0 0 0 وزح )ب ايرب لسا ْ:

 : ْ تن هاج ا 2 00 انكردو ٠
 0 0 0 ا ظ

 1 و عسل ند ل نعئظبرلا ءاو دم نسومو مهنا ربو
 نيل هطلت يوي كسس ار محلا علق

 , 0 مدس ءافناماءادها ناو ندوهن ا نكلو ماعإلا عضم اف
 مة اوان عزا اهأوجاني و شاع نع دبل

 3 يغب ااه اكوراعج لها لجرلإ عاد ىننلاَو
 اعاللئم اريرحمب كل لعساو لهل تادراعتج

 ا <:ءاروووبزلا نعو مجاعالل كليب رح هياتم ةلعبج
 © ىاسنلاو دوادوباىرجا !ءهاورذاطلسى يل 1مم اخياربلو

 امد ةيقرتو نانسي رواو كنتوا ظ

 1 ةره اهميلكر بد متبادل 4 ليزر هوو بولو نسما زم لحل

 لام ةييعلا دعو شللو| كيف يلا فشلا هدول
 اضمانكو زوج احين دحاو بون لة وحاطم لمس نسعب

 نسينا اراع اشف سالب حئسوزب ىإ لحلب لذؤانا
تلي كايميلاع ربا متجوبوتل اهلك اي ت تنةاءرإرحي ولما

 م



 كثبراماتلدرو هدرا جاني سدا كاس بسلك

 ١ نعم كيسا نو( واط ةندادس لكل دسبل )نك .
 1 000 اهللاقلمى مهب تلا

 انحاك كيسطع أادفعاروتلاغ مجلة نفو مييلع مراحل
 ل أاّمحا نيب فاق وة هر كاطع طمس ام خا يالا
 نا لوس ماه كا هيرو صاف اصف ىف غلاب نإ
 ىصَقلا ظولثيب داهإلارعكأ ىو -كبداوثنلاو زج لس ىيلعمللا
 ل بولط لاو اوكف ظعطب الا باور قلحلاو
 ظ عشر تلاسرو "كرد هجر وسيما ام 13 ةلاثل

 سوو طن سيرط ولا رج إو“ فقسو اهنا ىصق زيف صدام |
 قهرا رسال هوسات رع
 مهبراوم ا اناوانب اشو خو انا
 2 ا معا م هل فاك انصح
 يلد اشم هلا خجوهو ام 0 دوا ابرام
 ناسحكوه 5 ورح ف مللعملا تعب 5 هب راععاف

 ئ قتلت لاس الو نشرلا ”م لمي قريظنتلاو ةدّيعل |

 تلال هير نييسك عج ردفو اهم :: دلو سرعل اكل ا:
 راي ايدل 0 و مجاص ]وم كويق ىلا ى دوال

 | © طكروص نحف وكر وصولا هنراوف قزعلو بيلو اوقطلاو
 الأف ٠ تسدججو انهي ناعما بساْنيرْن قايل |
 ] 1 م روم ستيك اهت وار دو اكو اهمفد ام.اهوهوتنت
 ظ هبت مقل هوكتاماهن | نم هسإ قلخ يدل
 ساو ميد رفا
 تسل ارا جسمه 2 الاف انعم“ .ماملال م

 ظ ةاوسلا] امحاعوبايحر او نكرم طيس ملوش

 | ١ دادهو



 َى نلاونمللا سس ىلا دب أ ذرب باريس ءلادوهو ظ

 كازو ى جار امس يقلائ اماوهو هلجال املا صد لكم

 فاه ذواومدادوقاظب ع ضعجذخ ا اقرب فلعل اوس اغلا
 ئوهوهوؤيمباتلا ضمن هرميؤبا بهذ لاو يلو لامعرتسإ
 0 اخ !؟ىىاد لوثوهدلاصسه او ولكل نوع نمو نييظوكلا

 ىض |ّوِب اء رمالا نير من ثيل اكل وق ةلءاسلا قو ىوونلا ظ

 *اورايدجؤو هلع ى وول ؤشيام ملايير اامذآلا ضان
 ' اهلرفل اك وشل رفسب ساي نإ ظزم)ب ىيعزن اريسع نع و اعل |

 الفن اف داس دي بانضملاب ضربالا بول دوا كو انمكا لاق
 ويسلم امو د ييطتسز )توما ىذا .هروثس توضميصي
 * سوا وهلا خو سو طل اوعرنا ماسلا ةفولاصلا هيلعل نم
 فو نبا ىلعزب ارزوع يتلا كاف نبا نعيد تعتمد قمرا
 ع ئلءاعم ند بولولاث وفم دخل اهتم هحر فاش اهل
 نب. ازح نسُئوملا باب ءارسو لا اهجوتنا كح رئكملا بلاط نجم
 - اصمالالازيزعلاديعزبا شكو كيرحن درواامرعبتوكفملا

 الو ثتسرطو ديثاؤ بع ء اوم حلك اهّنعيولا ضر دوهسمه

 اناعبت و لمالا ب اد[ طه د مرقس منوجاعالاةناوتنتس
 ناؤكم بيملإلو بالو قفطلالابدوكيينا دعطال ب مح

 8 اهيكسلا) بت أضل مسوي النو ىوشلإ كلاسي
 وكيف (اهطلا نط مهعوجف دارل بولا ةنس تن كانَ
 ””اولوأنتو ((قطلا طلع نئروبا ميلا رج( نحاشاؤ هبحاصل بأ
 تانييئزلا 570 لا :داعىالخرفءاوو والاد

 و اك( 2 ربل ل اييدحأو نابي ولالا نمنلمج اسي ٠
 ”ًأمطلا ل6 نمصيالو ىدرور بصل ئزاعملا فراوع 9و نينا نسحا ظ
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 نات 5220006 :اعالا هريس نهوبيف ٍ

  0-5-6ظ 1 ا ا
 ةنستانايدنووانا كان هريره رء.انعرسو و ولا رع. لسم ىمسدلا

 مله عاب ليديا لامن[ اهدضرس اال
 ' بيج لأزبا زرع ففاهعو كوله تاق سإ وعي رجلا دعس
 ظ اج مص رسال وهاس ةعرال

 رم دال وبلا ري راما: ازمجر اهدنا ود
 - لك#نبا ذا راسخ .مكرداو يسر مك اذا نام ذعر ىلا
 يس اةمرانمؤباها ور ا واو 14 وا باكام ومهادرزباو

 راسا لوس شم لاو نعسان ىلع هجر نعو كاسع
 | ايلوتسإ انذاتنما تلقف ب[ مدرلا بعاريميلا كرم

 لوس اعزب العر بانل اه ءناملل تف هفورذ ىقأث مقر لكيرد) ضرما

 ميل: ءماقرأذملخ الانزلاق سدطعروب) صولا لوسر

 ١ نارام اذا يلو زنؤ بارك امتيطع اف هتقراطب هيو

 فذ موراليحاصمنت دميقلا ل ىريعسال دعي إم داليدا لوُسررك نمي ا

 ٍْ هب موتو لاب (نئذإانعتالل قف ط بسس عمو ل غازبا

 تك 0 بيكي ملو مورا ا
 ًانض هيلع لخروكنلا ثور مت لتعز مارجزف هم ع
 ا هناووه نفسا "بائداا لت هسلالخرف تس الافاق

 ا 2 انرقبتل اقف طشنل الكرردإو ىسبعو ىو مبان كلوزلا
 01 هنا مصنف د لاقف ىدبمو ىرسسو ام فقسإل

 ١ اقرلبلا هاو ار مزرلاز زفر و كد تبعن تلف عب ير و

 ةسفنب :يافناسالا مكر تنكا ةكاذا كمي 4

 - قاذكم وال ناطناهورك ا فب (كلا ب /ذاك
 كرا ”ايتلانا عقم وي زن كلتا 4 هئعو نا درملا

 و



 نار اوجد! جلع باو ص هن كوري اج نعت ج اهنا ةانر
 سرس ربا نع وسو رولا رسم يفبدلا« اد ا[ ا درك تح
 ةفعو مخ ب ادككأ مارك ا عوورم معذلضطلاو نر

 وعل اهوزوزرصو اف حرصت الاء مه روم ريع داو
 اوهامواول ع شو اوفننك و اورزتتاو اول ورشو ب قاله )
 ]وهل احو كينان عار ووو كلا بس اوسصق ب اكدر رع
 نم ملكا ق وذوب ا١ قارطكاو رعادازب ب اًتكازها١

4 

 درا ريع نعوذ تلايلا كب دم ف نكد هاش إو
 ' * معلول حر ليج عبور ماعلا دياو غذا بج ماع
 لكن ركب اع عرفاهلف ماسلا فيجب اين وسإوب | هند
 تكوعنصي هر مهد اذ هدد |لوسر ةفيلدح بلل اي وعدا كلذ
 نع اكسر ال يرام ورلاو رساعب نائم اف كاقانب كلذ
 مي هد انس ريك ب الارق م ميلا هاورربكلاو بايتكن فكك
 د اكبوا وزع نيرا "رض نبا ظنو اهم نعو
 ١ سس ارب ادع موق ما كاتم هيلع وم اوتدارجت بم اولد
 هاور رثلا نو امنا مجاحميانل نكي لى قيرطبلا قاين
 محم اقاناثتاسلاةىرجرلا نائديلا نع هدو ققمييلا
 . هزئانووو امانا ممععم نائب ردابزغو بالعخلا نبا
 تمدلابوارسلا اوقلاو ىافخلا ومر اواوث ىو اوهيراو
 مخ ىلو وسلاو مكاياو ليتعامسا مكسب“ نفي مكيلغو
 اونشومسعاو اودرممو بولا ماح (هل اهرسمثنلاب يدعو

 ناو اىزع او نمار غول اومراو بكا اوعطو اءاوهلولنح و
 | ايكوح الاردبرخحلل ىببسل نيو سو يدع ند إ ضن لوسي
 اوعجاوإورروكوممو نب (ىردلاو تسلا معسضابن (تساف
 نم ةل طار شدا |وسبملاو حاسملا ىف ن(نرويرنإ دعم



 111 ١ هاون مجالا ظ
 0 00--- ماق ءنعز ىو هد نضل

 ل مياولماو ب اوفر ت نما اوئاعت كاؤنف ميب,اجي أد
 0 ا

 هئنو قحنل وف قرر نيرعيبالو لج ) نم ب عب د الن ااوقعا و

 'ةبصاز اناجرتزر نيبو دبسلا نيلزأوكعأو مظع

 د افدف ديقوفكر دب مو باويارتو م
 ةلحإو الان مت راركوتنوا اوحتتاو لول ضش اول يخل
 بيلص تاره نيب عقيد كر اس رو اج دريجعل |

 )| /ر© ؟ انا ديو اهيل برشم دباس و عاوسلجت نإع
 لحب. الكل ذر از راما نضرب مكان نوعدتو دان مش
 مهرب كوكل وزترمل مس اعال دم عزم| و بسسكلو مابا

 0 صر| أم :
 ا 3و د باو دالي

 و 6 ثبجح اهم توقامز ةنجشن اها بيرعلا كومان

 سلالم يش ل اًنْب كسلا نأ

 بملأ .ًالدسات وماعاو لب العون 0 ارمرلاو

 مورا َيفلا موي مهبزغي 5 مهلا فرط دع الث
 تافايئرلا اهيديرب ةقاق ا طنماما رع ملا فأآ

 ليل د تزعل جروب هل دعب م 0 ناو ىو 5

 تال ملاتتفو 2200 0
 م ءول ادع و | طاس تو ١ نمو ا

 200 امير فو لوفي امد
 كازا ١ معل اعز داون راو ذهل اق

 اورزت ْ



 تناو او زؤتا
 ظ دقي

ناو فافحااوعراواور سن او اور ون
 كم 

 اها بو أب وكبجعو لدا وفعاو ناو بكرلا
إو ريدعملاب 2 اروزمو ىلا مف ااورمذو

لعالا الهر
 با

انج هيي بز هاود مجلاكرهىرملا
 ت

 اف ىورملا
20 

 مف سرع سالكص مناع مكاو ويشمل اواؤ وع

 ال اور احا وتب | عمال ىف اذكره »ا نب ظ

 !قلاقةيسحلاجان
 هدد سبي

نو موتنا لضم اكمل قل اق اوجرعا
 ولض ا

ضس ! بِه لبو قريسلل /
 كول اًالاكلاب ود 

 ميو

0 داذا نالاف نعلن ص(
 تالاف وراك الو | 00

 بهثاعد نمووفدو ىزعب

 كلانا الون امذ كرر يامل يهبظعسلا

 نسي فا -بدالو ميلا ل
 00 نا

س ريوس
 ءاعالا يولف ي

 ؤربيمهوب نع
 اندب اورو

 معسل ءؤارخو -
ْ 

هذه عريال امي سسادلإ اء اد نمر يكس الا
 

ملح 7 19 ناد
 ميرال سيدك نق ذوب الق 

 ١ اىإل
1 2-1 

 بولو

ميشسسلاو مج
ل بولا لا

 . 6 1 ا

 رد ورك حس با
كلا هون ميل اهدلا

 طساولعادإ تؤلم ماورئما

رع نع ليرلا هاو نم ل
 ىرخأ ق

ل نامزوس انلاواع نمت ايل
 ا هَ ىيعلا فرز و

لا بحل محلا
تب رد ولو بنر

اموليق محل و
 ولق

ثاورج اك مولمج
 1م قر نوري 

 ا ولع

"يحسب مركب ١ نع يلطل
 ا 

نا مكس يللا مت سا
م# ا كذب تحب

 منرهس

 لد : 3 : - 7 : 4 أ
: : 

ف لاقي اتوب هيف نوري سو مهلار
 ًابلخرب الث تام ارأ ام



 ا 5 : ٠

 امرال 1
4 

 7 ظ
 عويدرلا دعو

 ل

 داءاور (تفنوا هنيطنر رم نساتساور ازالاب ١> لاجل
 نوف تسول هيلع نتا ىلصءل هدد م كنب! نع دواد
 افاق 0 مارحت ماركا امللاكي توج ابْضائفا
 ينال اه اذ - تررياَقس و ديسلاصن اهنا هلياشوسر اي ا

 ”ةعمزبارهارقلا ماسلا اور ماك انايغع ماحأ قيما يكمل ظ
 ا نامل ارا نايل 00 ىنيلع سارى ص ميعو

 يا هكر اول اهرزايع ماروك زواق ارحأ

 ماظل ةاعماقفا معهعلخ ديو ةارعموفىفع ثولخ دب
 0 صول جيرو رحمعتلا :كياص هاورميلاروظملاوغانلا
 يحي نارك وي هداك داك وي »كسل ساطسص طوق كاذ
 رنولكاب و ميار نوبررو نو ضيإل اوسا مهلوجيو
 -4 ”افل رمت نعفإر هل او ةميزح نعمك اهناوراؤملاهاغر
 ملكا نإ دول ةيادرؤ د عرعسن عى مطل ا وايبطلاو

 نولدأبو كلي [ىنم نولمقيِف نورغم لوس (يلاسمكب
 همدل تيدا سس لوو كول ذر ىكسبومولا نع اطلا هاو ريك

 مورلاو جسر ؟ نيا اهم طواطبطم ا ما كتم اذا
 قصر نع ور بان عزم ولا هاوراهر ابج ءاهر اطلس
 مورلاو سراؤ نوفنمل )ب ىشفنى نلأو بج

 ىاجملاوزيلا يكردعن يكل وأكيمانرل | ركدع نبصتلو
 هيلع «ناوعص ةرعو كلير هدذامس] ديم مر كنب“
 ثفرحو برا, سخ روم اب ئرسحكدمر نكبر ل

 .لاف نوما مرج ور ات سولو بولا ةربزجج قف
 11 2 ا سا 6

 ظ نيود ن4 مهلا

0 

 مه'جع



 مدعو ةريرص+ بأ ذكر جامزناو ىاسنلاولسسواءرلشلاف

 تاماكوازر وحاولت امر يح ئعاسلا مومن ال مى بلع إو ض
 نذ ارع نعال رارص ىو الأ ئبطف هوجول ارح حاس الا ىم

 مابا نا لا مهوجو ن هاو دارج قدحريهشيعا تاع هوجولا

 0 ل2! هلو محاوطبرب مح ىردلا دو نتي و عشلا ولعب
 ْ لابصتكربلاو وبوس اج فاتطلاو هجامزباو دمحاوإور
 فرمارفوراثاتلا تيزح اف مهب دير اهبرو سمنه

 تن لو!ذافمكوكتن امل نا اوكين اباه ىو مولاكل اىذنع
 ره اقر )رطن |وغب هنداممفوخامو ميكس ند] نابلسي

 وو يل عاجل قالك سما نر
 فلك ير ذو قالو) ابو "اللا ميغ لذا ميهار امنا
 همحر قاع كشر بو :لاونئربلا ثيداحاببنغ سيد وبلا

 نعم ملا هيل م هاربا در اجرا ىواتللل اك اش س)
 وجادو وجاي عش ملص رعلاو مايدلاو ككل |امراسن
 هك نمبيولإ يو م يميل سنام لاك ذ نمؤوتزنا
 مس اهيلهرلا جمبك 0# : 0
 ,  ترشد عيجل أرق اهجسل وان يوهىديسو ضاكو سمت
 ظن ح1 باول لد واع فيمون كلا ليكم
 رشف! نعر اجتاز باو ىقبرلا ءاوراضعل ا جوا كول

 دج دو ع عببن تامكر عال عبوي ترا دور ش ميرو وسو
 بيليك هاو عوماعاأه نب (ي1>/مو كناكموزتف درت مداقوأ

 يس

 ١ نم بره لبرو لسو ريل هبال هنعو برص نع
 "صلو ينس هز امال يمت نعي: سار يلعب نواس شتم

 نأ نعال ءاورووملاب هم لاو دى م لاب ةدابرتكاو تمانع '



 ١ برئفارق زم نم بوهيطبو ميد طع ردد لكم هلع وقربه
 ىف ص هنعو ثريا نع حايل اقر ءس|نااونوم
 - نكسرلفابق ب زقارورشنم باطلالاو مي ديدعسا
 ١ الارلا مقلع بالسم هنرعو وست فل تبا تاور هلي
 ٠ جوج اب مدلزم لوميا خف ب دف اوس نم بيعها إب و هسا
 لاش اهبل لاو ماهنالا ههبص ابق لجو نه |اس عوجامو
 « نع واود ترعا كا ذا هذ ك3 نوح اصل ايدك ١

 دول لاو محو ليو هلام هيرو نكست يزب بمب نم
 ١ نمر خابت رعاىلا يتارص اع نر نم ب داق ازورشي نم
 مدلنم ايزو عاهل لد وو تاسلا نوريخ كس املاو ىكساملا
 "رهو. نع زبور ١ داو ىباميهت هور شماسقلا مو
 نفلدتشن ةررق نوكشس اهنا لربط إم هشعو
 فيبسلا قو نسور ١ وني ناسنل !ناتملا ناك امق بنعلا
 امر] كو يلع بالكم هنعورخزب انعوو ادوب ١هاوند
 لظوا اج مهنا [عت مددادإرامىعلاو بعل نمتسبتيلها
 بيوسفلونلا) للاغلا اهن اى تف ثوكتم ماسالا ملا
 لف !ضعجدإفريكصمب برمي حدو أمسإ (هييق ندوعتل
 ى-# باهسلا ببر عش ى ل عمن مؤه عمم ول نساثلا
 ,ةركرع مكاج وة طئاورع هاكر تيوس ىلا عاهنو مير
 مبا يبلع ساىلص لوف كل ذنمو عانملا ,نلعزبا
 سئرا سو دلتخ اى نب ف ع جركيد و نم لجد ىوبم اب
 ىيو(لظو ار وج تزد ءاىالزعو ارزق نملالا ًالاهفلازلدو
 اول اقأح ص لام امسفيو نضرالا كانو اوسلا كاس هنع

 قعر يدما بولقالعو هيوسلاب لاو عاهد اسف
 منياد| مولا ةجاحءلنهكداشبف أي دابر ماير داق هل دع

 لعر ا



 روس

 كيطوب مح غ2 لك

 لوتيف ؟ابويمنل كيرا كرسللال ومسيرا لومي هبا
 اع نوكينح 5 ءليع نا

 مها هشخا تنك انا لوغو مرد خد ردي نا عمطتنبب
 د هيف «لعجرو يعرف كارلا هي اعذ دوره

 7 قاسى ذو يلف هانيطع ايسلبش)
 يوه ةأيل انج ونقاء ١ اَسِاَع

 ى

 هيلع ال يطا حي ميلع هدد ني هنلعو فييعسرلا نع
 هبا نع نيك داما ماقد كيموومم ا
 |ثمباذا نها ضر ىف ةنعويبو و نوتحا لانك

 (تاالهاىكذ ١ مي ىف دخل ا(كييج درمم الا
 0 غرم يعل لات
 نيل ةدولاووسوةحمدلاب لألف لكلتف

 0 عزسو قمهرؤو مورلاو بو
 ل 0 كح 3
 لتقف ماتسإ مي امت فن اع9ءىرشملا ليصرو وشم ا

0 1 

 دلو لملف و تح معرس اضراضيبإ منكنفو مهثولا
 010 0 بولاكت وه ثدح ركع الأب دفاع
 1 اثقل يملا نشلايضلا همه ثابمالا

 ديدن لدا يضوك رونما لعوزلاوئورعلاب همالا ليو
 2 يي دعب تف تنيماعترلا زفسلاوهلا دبدزا
 نانسي نموسبع عما قاويو نمرلا بلا



 من علان ولد وكلاب نيب نيس ذ ف يتسم بولا
 به الفى لهسإرم هنعو مالكا ىزانك اها توي
 قكاوي ىفيبدها نم لجر بدلا وع تحقن الف ابيرلا
 جوخ ىخلاقو ىنم لاو دوادوبه او يصساومسإ

 هت ابنولا بح شن الاثب | ور ىو دوهرسحزب] نع نايل او
 هيبامساو مسا ءيساط اون ىكيبرله !نمكلاجر لإ تعبي
 ه اور للتو اروجتّئؤم | الطرف و الد عيصرالا ايلف ىلا مس |
 دقو دوك رسم نعال او دا وال اف ىطقدارلاوئلضلا
 ظ اود كد ف هلعول اكن مهد ارطردرمل اب امامالا 2
 اوسع ل مط ستى بزل, سو ايو الا خخ ّىورعم و برغن
 0 مج و روم لوم
 ماسكمالا مهفنالة زج لا هوبا كليو |(وساو يسأل روم

 3 20 5 مز ددكز لو فيئونوا
 جتك لإ بج ورا ,ضالافلىرااتدك تسال نشك
 نمو « مع ىاع مح ناش العضو اجو
 0 هيلا كا مىرلاوتعاسلا موقت ىيزع ها
 ٠ يلاكوس انلادشا ىمشعىناللص هئثعو هرم

 دروتسل ١ نكويح ة]كر تالا ونكهات ميلا

 ىسراوىرعوملامت سانا لسع مشعلا وه صودعو
 نيم ل ردإو مه ولكو ميمالو قهءاشإو قءاتسنز م ورلاو
 الرو رعزباناومص نعؤتفل إو دامحزب منعت هافراقاوع١
 نوازحا مورئاوز بورما نيب ةعقو دوو تصايلوالا ف و
 فراوله نعي من هداك قددصلا كرا ةف الخ ل

 نبالرع ذل مورو سانلا فاعذ الو ورك عّئ الي ةنسو الا ٠
 ىقساوعون ان ئمزبادلا>نع ديوس نبامج طا صاملأ

4 



 نع 120111
 اهنا نبارك نييدولا رار لص سيقما هب تيت مه

 الا ةالاذ اًصردساإو مفلس دوزاك 0
 كل ُْ مرد ليس نامرعو ةديرعبو
1000 

 ةبارج هوذا ةأبجيف م نك ديل وط خصم ناكرن
 اه هم( نيطتط سلا خلال سعؤ دم و

 تاع ال عدلاو لج ديني ابزعدرمون اهله عقيبضو
 ممدنم تل لاو ازا دال ابا دويتو متعمنإىصر
 لمت ايبا 2 تف ندعبن) ماو اذولا هير صَح

 ايملو 9 : جالس عجر نكت ذ نول
 00 نيود أ هاملشسلا ع جحلا بكعب ىلاعتو

 7 هن لك ناين السلاح اعلارهاجما ىذاغن

 عمك .هنكساو ناسسل ودير برها نويت ن (يثعل | ئم
 ى شين ضطرسملا ' ىخفنل يدع لله ىربمو ناجم
 نوه اح اا هاه لو شيكل اهكذ ىتيجلا عنو ًاههربامصالا
 م جشلا ومو راريعب ةعْقاو انهت كن رقو ىوتفلإ سبب
 ٠ قلعت خلاسيابامل ناراع ىلا عت سا هج ةئتسرلا لصاو
 ب ماقكا ى أمامالا لاف ماعم نع ى امجسسان
 أ نمي مشا ىحي نبا سوي اس رح < لم صاسمم
 0 وبعوب ادهش
 نسكا ىلا نكن وريخ نبا نبويحا ل ضنا ع
 تيك ! نكن نعسان برجا نسحل ن ناذأك نب م هابل زب ا

 1 همدإ» كوين يعز دي ندر حاملا نيس
 ١ث اكو مورلا مقراطبوج نم الهزال كذلك صاو نبا



 اف ىكذو فشخ ا عقر (جا الار او ىلا اصايل الي اما

 محشو شكت بانالالا مبرساوإربئبف هاهض يما نيب ين دلاخ
 . ن ةيركلا هع |عليايأت :وعملا دورو كبداحالا ب لغو تالا ظ

 السادات دبر يميابإ تيد ةتشامنلا ةكدو ل هسوسو
 ملابع ملا ميز قاب نيا ماى رمل رجستلامهورلا نضدا)ا
 ١ «رمبخاو رش امنلا تيد لوخملا) ١5 اع دىنل|امو هلاح نع

 ش ديد نخالايحر حلاحر ممل (شع هميم ءاولخ داذ نيكل 9
 ىيشيل ءءء لصاو ل كاقب قش دله م تمرمذ

 ءيلخ مالكا سئيسعإ نم نا اء زودت نيج يمت اَعَمْكك
 يم 8-2 0 ص و 3 هَ 3 )

 ىسجب الكلام هلإ اف لانكم هوكي نكون قت بار نم

 ظ زر در رتسا ةيفح ايد.فاششيمو دا دهعئطع ىف
 اح الخ هكا منال اسال توئيشلا هزم امو

 هلا دبيلع لو ضل دفنت نحلل تعمسا ذوو
 3 3 7 م + 2 ص

 ما نويْبلاه م١ او نييتبلا )م نحا ايو فْشمَو

 قكأ_ةسساذا فو سة ضايري ينال يذكاالو كبريشا7
 ترغلا ' ْ



 دي هوي را ةارمإل 00
 مدل كلر هيج لع ةقسرلام هو: قا وتخا
 مدعص توئمصاولا فرعي "9 تعصوام كا و ماكعال# و نعيبتاو

 ةفصلا اسرى ندج ١ نينه نمت كذا مءاشماو
 نو رو هاك نون دوكيدو (ًاعل)١تيمب اوكي حا

 : تقؤرذإ [و ىلب__ع : تاب حو ابحر مهند ناي وسل ناءانمو

 2 مرفذ اني ناحل دب نالروسشن كف امس

 2 :اهطمدو باونملا هب 2, م02 ورد صربالو ريكو اهي دي
 . 0 ام داعب

 كتاهبرتاذاع سات اي أف امش دش رم

هين تلقا ليتنا فيزياوامو] 5 اهناتلك نا كومَت
 ' ال

 حانت 3": ىذلاندج ايت لق نلت ماهت اهدا تلقا خشن نا حب جيلا ذات
 ما بوضلا لت تلق ىتول اهنا تلفناو تاالاهنع

 راش ئكمو-لسعلاو ا ظ
 ١ نحس ابالاكس] 0

 طخ برا همم[ ضرب جيشنل ا دااةبلص نإ 7
 طن" ب بيتنا ذام ىوتدزحا نمره داق
 اضرد درو نإ غش اناثوم اًصرب تلق د الونت نإ فيز اذادو
 نمل قاف 0 اوناساءاوطعا وقمنا ١ ايئتلكمنم
 ليدل وجمل هسقد نعونسبالام لوري ون لادتلد

 :درؤ الحركارا يما كوول 0 ظ

 د ةىدإك زج نم اختك انكم نيم عاصز رانيا 1
 خيم لن تمادناب ناكقع الأب نمار هيب دب .

 يملا تل جرانم ناوعيثي هلل اتم ةريفلا ملظ وت هنا ذأ



 ,ليفادزيدؤ له ريدا بحامقو بولا )صاوز ذفعو حمل
 سال تيب اماعد تل تر ويشيل ر لارج صو ح
 جناب هاتر شال ما ملا بتضاام لضفا الهو
 | 2 تناالورلحرنعو رفت و ولة عرعر هذزفو نئارعب ًايتناام

 1 بورما فروع اطغركح غلجبب موية ]جيب ماو دل ييصلا»
 سده نمزج بثشأش نقرا لكرلو ةويكزمرذت ةسسطت
 مبسم اذ ىلا نمو اسرولو هننس ردنا سبَعلا ل اذ املا اه
 ١ هدفنا كواسل رعي سملا امام طخ ديمون ىو تاكوبف ختسلا
 | تكشلات هقدر رفد مل مااا سرقيل فوك اذا
 5 مجت اداة ميرمزب !ىشسعفضةئساهناىسفلا كام ذا يس يس طيكد مج لاتاناهسرتامزاذلن بوشلا

 جديا سيكو سل ءاابركي ناىج نا سنغلا لاق سال ن6
 جاتحاو تلال ان كرباب هلاعرو سار حصو ةسطغ ف درالاب
 0 اى
 سي فلات اوسستغلا نكس لاف ىكسع نم حرم ىكي

 كازخا سل لاقو كونب)هجو هسفى دكزخ داو هش وع
 لا ٍخ كامانا مسلس رقت ذائرومنتلا كيوعو هنن
 ١ قدل لك ميس دك ئناير كانه الاف و ريل تعيد كدهاللا
 | 2 تلا او نع انكاس تنكابيد) نإ كالا نا كتءيفود
 ظ اذ مجري هولا لاق تع بنل نمادي هز ملمع
 ةوددل كري و حم ن و تاخِذا
 ىب , -ف قحاوا تمجر بدبى حا ناكناو قعا نعبزلاو ع
 ىحابدلا منيامةدلرسإرإ دهلا لهم كللاهبا جت ؟دذاقف صا قنهزمووهدل ليس عاش دافذ هيئططنلامظ هلدكللا
 هالك !رلورلإ م١ ة)ما طم جكيلالات بنيت ةةيئرلمخلا ع



 نا لمرهطاو كراع تل كازخاك لاه كلاخا لات بف عزم

 تالذ نمر ييط قرا ان غيحلاب سيبو هولا لا تسنيم

 نش مآ نا ىبنمز دابرنم اذوكي ىدالا نومجركف مادو تالا

 امنا بقلوب يم تلاورهونلا ولما: لا ائلا)
 م سلا قرض ىطرلا لل نكس ننكاعلا بد انو خزتو ميلا
 « بعل نايس نم ناطر شانه نقلا اكسيل اير شلوو
 ا انكيدإ رمل بئر
 ىح_ نعوم مزأا با 8 نال مدارم ندا مىيبع وعن)

 8 ا ذااوكربم مشكل ناش 7
 هللإ اعرؤنوكنالل ني الاث د 1ع تادرس تق نح ١ثدو
 00 / "لزج اوم هيلكوتح ءلداتيج افؤجو زد

 ني ارارننالو وي دبع ناو مت كلذ مكوك تح

 سل ايويرسوت لان .اننويزبا عكموي
 ىو |اصنا اومسبولب هد اجرب شع ف |2[كيمسه ةؤ ابهيحر ١

 مسالة ب !متنكناو مىفرا ١ عيارركت نوكيقح

 دابلاب نانثاىل بل انين ك١ ىضفح )يمه لاك هيلا“ لي الام نك
 طلتخ اونا يطب صو امامهسإلل ةوج 0
 نويلا تلك اريبحت لكن دو نواز ايواشتبو اع
 سضل ان اقؤ تول مز شعنوص)تولا ميلك لحر نع رنع)
 ب نش اهبزعز رمل منرب سوبا ىسمعإ تعب مملقل اقل تقلا لب
 الدو 6 يام املا 24
 ايه ذإ لا اسلاك رسقتلا ينباهيزعزمسا ريازاسلتقب
 م :ةلنأل تو دما هلخ ريف ١ ةسيئكلاو |

 01 يو اذا جك مال 6ةسنكلإلا مب
 هيأ ٠

 سوم نس بريوهأمإ لك لر نادال وق حجت نعد < 1



 ا 500

 ىلاماو اجو زا حمو ديدان لولا داذالاب
 ظ > ابيإ جيلا لاق )تملا مؤ ماوملا ابرإ هلاولاتةىوملا

 ديلا كرر نركب اهيضوعي١ اوبهؤلا قي“ .به لا ىتكا
 الد اهو انويقبهيرطعو فاسيئب ولو هدد كرو كحد
 باقر نصدساوكو اذ كي و كيف ص كسسد [ئك ىف سازكف
 هلاصن حىطرت تنم اهيا راو اسس امو ّقرصىنملا

 ١ نىف لب عضو ازكومو لبو قوفددناب قم بكا لآ
 1 وسام يزوهدت انيعالاو 0

 قادوكيدلاق سر الل اةلمؤرل نافل مق !ودلاوثمو

 0 الوم باعانكرل نيرا جتا لاق وكر 00
 مريس اذنيلاف مهيوياباولعاماد دير وشنا ل5 ناو ل١
 ليخي لاو ناكناف يكسبد انكذ يلابولم اهني دي اب محد
 هيدر كنيدي مكن ل ديجي الاى زكت ناو ملماتسل مالعالذ
 ظ الوشفلا ل البت الو اهن روك له ئرصلاناكوالالها

 دايس بيب رم لان والاهلي زيد يشن خلاق
 أره نا بو واهنومفيبياولمجلاس 0

 00 ر بمولا نديط ا ينم
 2 لق فز طب

 ىملا عجد وشم )ىلا هوجرح الاجر م 0
 ا ره ضيق (سالزو نييسرسعلاو

 مف مدرلا دكان يد» سم مدير دحاع
 مماهوأ ف سما ةكحو 00
 ١ . :لكلدلذو قدا نامويلا ةكعد



 ةبوئعو مهط اهلا وولي ذو ميشنيلاف بولا هكحو

 . حي اس ئدحوبال امان كرو اهتلازجو (ييقوو مهّيادابع
 ةاميوكل اق ال الوامجلا ةمظعل | ,دامس نمر يمنا ةنسلالا

 تيرس اهو برعلا قالا نس ناتلصخ فيدوشلا تيد
 جفا ءاور مدركلإو الخالد اياارهوعرب نإ كن :ولو نيرلا

 | ئجا ةءثع اه دح ا وددك مرر ششعيوا ىفكتص هنيعورمتنبا نع
 ازيا زرت علل | سقو ىس تل أرياس ىف *”ص ملا ق حوت
 ع اهلا تعضورس انهار امس ف ةر و سرا ىف ةهستنم
 مس ىو سال سئ رص ونا دونسلاو دو 0

 مسوس اني[ سوك جو بولا "ةعستنعم جا شع اي
 ل اور سس نلاياس قو مورلاى معستف ج١ تع
 نائيجزالياو نياكي زمني ميسم كولا باك يطا

 نزيل !ءاور راكب لاوهاجا وديع يل ص منو حسم
 ةياثدزلكربخ نميصحما نزرع عدوا جوا رت روق و عع ظ

 نيل ناورئم ىعأى و نامإلا تيم نيلانغوذ ذيمرلاو رسب
 ميكا بندق سب ل قاما نيبصخ شا نارعلع
 فوة(« نسما كوك صذا ل كم يطيس خت هنيعي رك نلفرفاعنبإ ممع نعباتلالىىرايبشلاو
 ثودوإ دوب او ىرازلاىدع اءاور كيش ام نصا َء ماذا

 هسد ص معو مهلزح نعوجاهاورودوهرسمزبا نك بام ٠
 هنمع نئاذاؤ أما سعت ١ ريع هي دارا د اهسن) نام يىيبلع

 تنتقم يقم لالا ءاذاتوقم تقم هكا
 ١" شن انهم امجدالا ىلتمل حملا ثمن عن | ذو ةئاضالا هس
 "_كمظكيا لص نو نار عربازعفوطلاءاور الد قير متم
 لا 0 اقدح انيوكس) ص ايلا قحرساساومقخم]

 اا



 0 الاارازمو كبلاو ثرملاركذييلو ىوحامو نطيل الغ يلو ىو اهو
 هاورانييلا ىجرر نبوس ريف ذل صف نع (ردأ تؤ ك#
 ٠ سا لص لغو دوعسمنبا نعقمبلاو ملل هذم-لاورجا

 7 كس منانالو كيك ظمال نه م عقرباهرفو انا و ملع ظ

 جب ولوإ افاعر انو هت( شنان ل جا ؤرشسع هتلر | ادور ع سرا
 اهو داهم اطفاستت حك وكذ نق 007
 لل الع ىنار لل ىلع رددا لص تس عروستنا نكيلابىل !«اث
 مالوُسراي ىل نيازي موك ىف نيل اديسسلا مهكر اكن نامذ

 ظ كيم لامه دو نانو از ىيداولاق مالت ٠

 ا م اي 0
 نعى رطل ١ اور ىلاهت ىلإ ثنو سد ارس ىلا نمو مالم م هند |ؤمص 0 وم اور
 هش ديىلاإ هينا نس ىىاسيإل ناولسو ىرزع سبات م هع ورشا

 اف لا نونا ءاعررسلا ردد نيو سين
 ها ادق نام اد هذ اق و مهيملا

 ةنيلو ناموا جالا مايا ىلع هنرعو .
 قمرلات ماكو ىزموا ءاكررانلا(ناغملاو بل انماَعّيلاو
 لنوم سوم دمك ذ عل يصح با ثار لع ةرملاو فاطلاوركبرل نيزكاطاو برالا 3 ىراشلاو يبيها ١نع
 لفها يد) هءيبعسلا را يصو ١ نهرب تككالا زنك قاتم
 داصر و صونو نا داكار وع رمى حر هوَش وعرك

 0 0 ١ ببرح بأي 4 اعدنماول اني ماو ريتسا اذا
 7 ودا ناكل ماو يحصل

 نإ



 ٌبيييادطلا فل غلف اذأب «عوش ناصان 590000
 ؟«تردؤ دجلاتئاعا إو تييعتسمنام)اذ) اناك)
 تانلضملا4 رثلاو هديراعومابسو ةريابح عورد مو
 فرش !ابردلا م 5 لاق نس اعجب 4 الخ ةلغ | دملا

 "كرامإلل درد ناوح١و

 ام م بياع ا ”امابس مو
  كداقو نع زككو اوفر صون ؛ بولق انم كدصّق اولا وو

 -."داسش الث تف ع سيال (نيعسرئ رون [وو
 ص اها هبف اصعشاو 8 ' مهي بيا
 ”ال 4 اءاق نمر ولكنمم٠ ه موس عك بيعالو

 «نطول أو رح ةبحإل فاس باعد مهل رذ نال مم بعلو ]

 هذال !ماثالإ كذب الو «هبضهاذ ءايزل نا اولعاحل مهن اكو ظ

 ال قب البحراني ناو ه بهل ذ نكن موا مث ملا
 تاكو ”لبيشلاو كلاب كلل اكبلاوح' ؛لبجاكرلا

 ديئكاذناق اذا شمالء واى نضع م اهلازماب ايصخ ناملا ظ

 ضد" عاطف نوسرن.ح نضع انهوج ول قاع نم
 ”(1ح١يافمهسملا ان ىبكناملا زيد مدل سسوفملاو «هعباف
 لسنا وو نم كان أملا كو منو طحالب
 (بج اهرب ق نزالا نمط ء«تزتح اذ يرقلالا ساب ناكاذإ

 "انوا ءلهابىتتسراعو را املا ناوح

 مدلج مهنا يني ليد 0
 .:ىدلا ءييطو ءرخأت ئم 0 مق

 66 1 ناجح انو او كتب عر

 : ةوهل لو نعي االله ل
 ١ دا انلااذ) هي



 «كاَمَر ثامرلاكرمآب 50 وا كالاعلاو دوج ا نمظفح ) تنك دل

 ا لما تدو ميازكا نس اعي ني تل لبه ذ عجالا
 سئ ياو كاجر هلو ركل و كلام ماهم لكل ن اذ اذه عمو
 «<ععبربالو ةريلكدهىئرال مهراجملا وروح ااهادوجو و *عيطقنم

 لالا وع! نمو - ةدور تاعوزنو 4م دورس تشفي رثرللو
 لضتلط سان مشاه ئبرصتيلو ءاسصم اوإانمبوسلات ابق

 مهتماوب[ ينو انيسحى ن اهؤر اهم ذا <بن اهدا 5 ظ
 - اقدئصووالضإ معن برسلد اوهنماذاو يسم نكد وضاع
 فيمي اخ جولان ىيزمالو «يف ساهر سة كحو كلعل اما
 ١" , ظاررب وللا ”٠ بعشلاو اهننلاف قلت
 0 37 ! أمر ئار ا نول 2ه « انيحأ اهزيق ارازأك

 ! 4 . : «©:ةىسسلا ةرتمع هدشماو

 هلل لاوس ووك دهسا وعلاج 6 خل ذب أما دام نتا
 تاكسعإلا عم كشداو د (.بلانسعر ائيبالا مسه ىسم نشف
 انف ماسلا لاعبا عر هكر شنفلام املا لاق
 ٍةوَسْمْلا نمير نيا ووح يللا قيم لاس لسثد ةوتفلا
 اكس انطعا نا يي سل از تنا ةوسغكا ق لومت امل اكف
 تدع بالكلا نعذ عت هتنا ىمر غمهح ا ان بص انعم ناو
 ااا لج انبي قتلا لقت فكن كة يدوملاب

 5 سو ل اف «يبورعح نبأ رح 1 نا اسمي ) هبف نايبرا لاطمارتا بخل م 3 0

 لف ايعلأسإر ىلبؤ ن الابط اس ايعوعز موعدنخت |
 مرا دانيعلا عوعملا ى شال لكرإ ميزما تاامف
 7 اس ايلول ادرعملاو مانئول ذاق تلمد نا ةقاتث

 | دعا ظ 50



 تؤرطالاب امدعانزفيلاو مانعالا طال اعف كرادن ايإازج لإ
 ريبخ نلحلا تا نوكم نا سيال هكراررلا نك وعدن
 تقسم يقف نون ناار ع تريماعن ىكلت محا مدكاقفك ذو لايف هشيم وو ةنسيعيعب دام منة لا هبلا تةزذ يعل اق ىونج نيكس ال نلالاقف هنعتيعذ كوجلا#+ سل للاب وجرلإ)يتف ةلماب كد عوز قو مسيل ل اك
 تاز هيئراا عاورالاب ميحايس مداني! سنف ىتنا نيينعلا]
 , تللك اعلا لينرع)ع ةيكرناعاودالا
 3 لبر عاملا ثااوأر عىاهب الكام 1 عسل اياوومجم

 ى املا نبا مفدزح هام ىلا ذؤئاجامق ىيغا تاع
 اكرم ن امنا لوف اناوداحلا نيوئبومو و اول عنبإ ْ بلاط اذلوم لا موي تول ظن اك اًق طا هنعرس) طر ىودعلا

 لارامسافدامكيرسإءلت[مذ ىلتنلا نيب ئاذاو هترتقسم
 ىءاعلا نياماسهر هاذافوتناف مقسإو يلا دظنا "ف كالالاشساف الاب ئنخت ارو مآ دوت لجرباراذاو عن
 "بمحو تاميقوصاذاف هيف ةسائولظلاذإل ١ شام هالوتي ]جرب انااذإو عفوا ىراف كيقسا تلم
 اقتءاف هوفرح)اكداصنلا نإ نورلملا نطو حسو حارا رو تم امو مسي امون اولا نعيح رو تاز ام(

 ب2 ماالرل ىلآبإ تئكام كلام [عف لس |كفلا 001 دملءاهزن و إةفلاو لولو عطقلا (,اءاق روما تكو

 "بانه راوح)لعيات وو لشقلا تنقملا“ك رمل د ياام كلوز قزم دق ىرمقر يطع افق عقر زن ا كريلو ا يعتق هلا فن يكو يا ضجر ىمض ملقم كيك



١ 

 9-2 ل اد بايساللا كدت رك

 س8 هكؤويب ناربالا د دحالوكب رتزذلل مو الاو «هديفا ومجرب
 لزرع سنع لا سبلا لاك ف فلا

 وتين امنا مرهلا دذسإ تتساوصر يداكئرإ االجلا تكن
 دع اليو لجو نع هنن فابهتنا |متعبحا انف التلد
 هليل اكتعجر اذ ( وم امنع رعت ىلا كت هىسكانرهو
 دو الذلة دم كرلوانا تلفن نإ لاف تالا 00

 قى وجرب منهو ىبداد مم 20 ا 0 1
 هو 000 اماو 0
 يم بوو امني نوفنتي

 ا 12 590 0 09
 ءحراص فلان اجنماصايا 4قزوا ةشاشبلا مجد تسل .

 ةسوند امال اب كييخنيمسصا ل اتم هتئايرعردسل اقف
 كنز اكو هلازيكأ تم قو نمل اب كف كبباو ملء تس فش ظ

 5 بلاج نمو ليف هي قنأب السلا تالفوربملاولا مي“

 باف العاذجت طرف لل هاش فكل انه ناكرباطرقلا
 ا ل 1 دوأب اسن نم ثو امواهعس

 عمي و اأو اتي ربث ماقلا) بيب اجتلا
 ل 1 3 ظ 0 ارق بحولا مأير ما نيب ترحوئلا
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 )ع

 هتندل ييجي تاييوساو معو اقم هعدإويشر ند ع

 9 رص (ةرعتسللامونو بوذا مانالابومو ىنرائهل مويو

 د ناورسش - رشا عيد اَسلَو تامنللا قسعساوعب ظ

 عورتا كم د خومو بذا يولا يللا دابرعتكسا

 هاو هباو كيج ل97 موب لاكن سس سز ار ظ

 كيذا ثبما فرك كبوحأ ؤبوي د دوسمورعس نب ١

 انس لاواور كايا اي ورلا)
 الان اواي ؤرلا ذوب ايا انا هيلكردداوم ظ

 .ةميل سلا صرنعو سس وهوا اماور ةويلامظح

ابو تدعو رو 100 لكبتتنا اكتمار
 دة 

 ترففيو كولا تميورلا كّييجوه كوبا لايف
مد هنؤعوف لكن ذوجىضيبع الجرن ونتاف

 ئضْالفر نوع 4 ر

 5 اج ىجرارلاوولطا ماو 7 مولا اقوا اوعي كتم:
 0 . ال 4! 3 يبو ماخ هن هع 2 ظ

 0 لاو تا اه عل اتي هاا لوسسر ب 00
 اهنعف اعتب 4 ةشياعنيرلبرل اماور 1

 ى ؛طا اكمانملا تيالإ ا ءلننا كوسسسرأب رووروبا لاق تاق
 لاو هج 0 و ا ثاو ردع
 : تيس يللا وس انلاروم نلت كلاب و روت رووا

 ة فيما تلك بسلا نيا رع س نعي ول
 رمعأ 0 ناو كتر 1ع تصف دا(قادش انييب ق عقد نأ
 ا "نعل ننذ دري كابور تقرس كاف رس(
 هداطتوما لوس ضر ايلف ند كتير
 ا هاوروذ هر (ةارمخ انه ةعي عايل

5 3 



 ”اهنيااس تيا رك تفابرخلاقد ةذتيكرب ان
 ” اكن موباشلااهمإلا تينجن 0 تلا
  ركيوا طوف 07 انهو يسن نم اع عسل تينا
 ا 7 يب 6 سهل تس هد (يئلاي ركب لكزس انلارجع اكو
 موب بازلاةورخيلا “ميلك دل ضرما لوسر عه نح
 ديرب داود و طل بهرعس هلتقن لفت مةنس نزشاو ذ ذةوزغوفو
 لقدم كف كة بونجؤب ٌعمسنبا |نمازعو
 الور و ىنجل اهىزماغابط يلق ف اكمالملا
 6 ناؤوواما تجودن كلا اورَتفْرَس ناكبوبا
 عطش نو دولي بهذ يرجي زحا رون ناككيناع لمبلكاو
 ظ سلا هيفدوعنال ملاعلانم خخ ئمليملا قيل |ىوتلاق
 لا مثالادج مذ تل ىيخ تاجرا عيد لبق ناك تيامد
 ,كدوبال اقنايييدخ ئرصرال اف تبر فت اوؤس «بيقوهاداذ

 00 ل
 الأف يثار يمل إتك ب غتش ١نكاضلاو
 ل ام طم بورجو ارجل وراحة نينو ١

 ١ لعن يلارعرببزولاصووباوئرح فايز ضافشللا |
 لوشن وؤدي ل مز وا نعوبر نعي ا نكد ١

 ملجرفا# مولات صنا جتصاذالاسو هيلعردنا © صرعت)
 أكمعر اوثن روزانا سنه غتسإو زيكو ردا ناحجلم

 وان تاكا يك جال ماعم نيس لوفي منيع
 وس . يابس نم عك دحاو مول
 ني وا ةاكتدم نيام ومب ايدل همت
 ظ عا رانج 2 :ءاجر زرسو هالات يحك ىثرددا ىن ابنا تلقت
 ظ هنأ بختيار: نفست رازوكس اي بز ىهرهلاو انيارع|

0 



 ا 0 يم ظ
 هني 1 افاد ال[ مسنالو (بمع 0 نبدح لوألا رلعرذ ايف كال ع اونا نيف هدام اير
 01 نك :

 د 7 1 | ةزرطلا و مديح
 ذاولاقو اوبك ةرلطعإ اوهسسبإ

 راةنيار اف الاشواك تولي مهبل «عرهخ د 1 0
 ياسا 0 اسوا

 نو 1 -5 | 8:ر د ويميس

 0 راو نا
 لاب نعسس ام 2 ١ كراس
 ري الا هيتس حس ل عرركم كلا 0 يعمل ذإ

 هان ساعأ| داو مثووبرت منوم ون

: 0 

 5 ' ا 2

 د

 ' باكر + دوسراقك' هوغو دووم ظ
 ,ةةالب جراب ناقي ١ طلانستيب ا امآمام قس عروب ارا صرو)
 2 " تبارورلا 2: زلامإو هسعمشناو ىرهلا ةيايكتنحايروزو
 ملواهنوطعست مل ىاوصادانإ تيصماهشيعؤماضغوايتلافإ ١
 «يانرا هيدا تايشات دوام وانميلعتس

 ثعشلاد خال ميسو ١ غنم! نئافاعتمإ انم زكا ضوانويتكنم
 1 يب

 مياس ظي طلع : 0 ربل 0 _ك-
 اطرد سنو تب ١ ىد 0 ئح ب "1 ب

 اناواهلا هذاا نو هني ئالا عبد مندل م 1
2 

 تقلا اذ



| 

 لكتا» ىكبومكل ؛ وبلا مدالاخت 0 57 دلالجرلا ٠

 كاين أ هعر اسي نعمس اء دذإ] و «ايإنل 0 ا
 ميرهزبا ىسيفكأ زو دعت مج ئ اناليج كلا معياملا

 - ساياهبكاتيائرلا حت ) اواي اهنا ماكاورمجكم ظ
 هبورتقنو مضر انل ارب ازيا كلا ذو هجر [قلاح ل
 موق انيعئادإو ايدي فياركتيا لا ةقانلآا
 تنمي وأو تورس ونمو ىكداسب دما 5 فروبىب ا"
 فقره نوم لكلوربا ىعةسمرعلكل 00 هنغهيعاذ ,كىاب
 تبارل 0 كل اهتباراب توام هتتان ال
 محن وبال ًيدراصنالا ثي)اجر باوك ا ةلوطفم كدي
 نياءاعر ع يس اود تاج تيلارانق بوبا هاذ اقع
 اقف جكياى الهر رب اكوا نع نو با قو هبي فا

 )0 دركت ماو كارل[ قش ام: دذوب دا ىفاكمونلا 1-2 ىلا 5
 هىماجؤ ى؟رلإربهاوروعتالو هسا قاف ذاةونإا ف ضِيأح
 هلا( عملاعت داوم شاع تنفد تا ياهلا قركتوناو
 هسا! صولات :افربات عمنا هديردإلص ١ نمت اما تناك
 ىكرنواهجات زق ءوززاهّثتا لولسر اي تلاقف مو سيل
 "حملا فاو تسكن اى دب ةبراحا اننا قتيب انو الام اع
 كبحوز عج ىلاعت ىناث ناسخ لاذ روحا اًمالغ

 ل لق ناط شمام وك _رلاو سنا لسفكصلا يور را ودبس دما يدش بلاهاور امدلكقيدلتو
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 ؟دتمِإم م نال ” ن(تيوع)فريلف ينفر 1
 الاهات وحال بيسو تاهل نعلم ةوعاف هلل كيل مذ
 يدل دلال ص نك موتو ءاق مع شلل ودب اها ء(اييسن بوك
 مامات ارت ت الكب وا لقيلف مولا 3 عرق اذا مم
 0 نو نمرفابيشنلات ارد نسو هذايعُسو مافعو مهلصخئم

 مس هددإ ص هن وبر عيا نعي زمر دل دور وت نل اهناف
 يلجد خدل م لشوي) زلثسو سعيامل« عتاب ورلادا خو

 : 5 اهب تريل ئ ايزل ايكرحاعأراذإو اهكضدؤعظتنبوو
 تم خلى ريلع اخص ددعو لسنا نع هاد رام اعوإ

 دعبل نيك وش نيبدقعب انا ٌنماَصلا وي ثليأب ب دل

 سامع نبا نع هجامؤب اف ىفعر دل اعراس
 هلوف *ابنم ثيدأحا ةرس مادا ميد يبلكرا ىلصءّبيغ رو ءارج

 الن ابنا ذاذ قحاع أر يف ى ار نم(ولتلاو ةالّضلا هيبع
 نلوم ام نادل دروّيسوا ىعورازيلا ورح ا ءاور و وك

 ا نا جري افوا) ئاف

 شبل اهىلارروذ ماند ١ فارزم اذ ئبرهوإ نع
 مح اهو ودعا هاور فرو ل كتي ١ ن اطرد
 اكفايبكلااز افىارر و ناو قادم قرح شوب اه لع
 نهيكلا دف هلو( قبيصل كباب اوان شمت
 ثععو هيي ع لوفر داك ثمطقل اك لئن

 نبا افررائرإ ضيا راو مانماؤكإ نس( قري ةتنراو نم
 رك هيلا



 ميو سر و نايلكاطو ةريره ولا نع ينوب | هاور
 هفجولا# يقرب و : ىيعلا بغا لع (ضلاو ديك لو ىل اكتر

:س روك نإ يسو «[نلا غل ه ار هى
 نسوج و نس 

 ماا وس 7 هدو نا ةءاحبسمنم

 00 / 3 ١ ظ 1 هننمالا عليتو ترسم !ىك عب نل مقرن يلعلا

 رفات ماو ام ارم نعبلا) كمت ل وب نص هيي

 يتمم ) صر امسك ا آ ها نحر قفا كد
ههبجو ةيفرااهنموثد عماس 6 قوشبنام عصام 0

 ظ ميركلا 

 ا تهجر سبادو ءلوصحو ىطالاونقلوع سئ مذ دل ذى“
 افكلاذلاو مباح احا نموا ادام نكردا | محو يور

 لا ريثرب | به ذو نر كل رعود ءاج نم عييت

 نس )فداوهزم هاب نق انا

 8 تي الضلال كم ةسعلا جددي فريف اللا
 وقاسم زك بلبل يو ملوا لح

 بيا

 كا 0 حوض

 كاان بايو مز (ئانمو امنعنَو نييسحو اندم
 يجب ننعم وديا دمياط ناتج

 ظ

 ْ 0 ب ملاكسبه د نهر زو هاله مارح |يفناول مومن اهب

5 ش بلا نوفق ذوشلريح هلوغباو هنييصن)و
 

 و 3 انؤجعيم ا اش دتخو 1
 0-7 دب هيؤدلا لأ ناميالي 9

 تر لا ١ ا 2 ا

 ض دال م وا ض
 5 نير” لا
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 نيريخ ع ىلع يك 0 5 عم مكونا 5-5

 لّصِح حامشلا كل نايا تاق ملا ربك نيارع لكم رام

 0 9 مالا ياو و كش

 لايام طابق : !لطنعمذلا ث الو:ىيبرلا

 0 هيلو و اماني ل تس له مياو مزح ! ل

ي واعم : بو نا لحدوذلا هايل ووو جار
 يضر ن

 نتمنا نيركانلا كا! تجدي رد ندب هنعشملا
 تيؤَسرملا كعب ذلإو نلاو كيملاعلا بدرا لاتساوعنبملا
 بياوسب نيعمب | لهالو ف اوصورلابم هاك 1+

 00 ع 6 منعم عام

 2 راسا نبا اكمؤلب اهي نزل اكدحا غنا ولوهو
 كعدانلر كاوا جدو اعمل مسعاوزعف
 تكل ذ ىسفنن ا سلك ناوي - نحل |بابئم ههاوكلاةدلا

 تاما عد انوكي ىجإ انو ناعجصتلا 5 بطلا
 راش وراسل باف فن ناجما باب 00 ظ

 نمامإو يو رلا دوج دف ) تت ا وايحمق ْى 0

 ”اغتباو ا مب ءالنالاووزشوا ل0 ىحيمل ذعر لل
 ا ىتنيلوأىقانوامداس ديلا د ضوحلا»عئقوملا ل
 رتفهملا يدا 2 يباكيدد اجور (بخحالمونلا 3

 تار وسي شقي ل اهيشلا دارا قح ها هسف ها ئه انبي ]

 جعل 2 اةيافنلا' هل فف ه]نمر ابو( تشنكي

 0 رك ابر وصمل انكم نافل مب هنشنبال نيت
 يبيع دبا )متين دب ؤلمعبلا زكي ملدا“
 كم رون لذا كار نيرطتا
 هير وهوق (هلعوط كولا هتف صاع رانا و



 هيام اوم سا بزي دعو تاس نعانه
 1 لا عدول موصل ىراو | فرع تجري 9و 3

 ] 0 0 ظ
 ١ كمل, |اليقم رو دل از هشيم عل تنور

 ىضضاع تاكو هى كعلوسكفورجلاع) نجل اكن ح
 يبو ردإرادالمع ةطقملاو ايضا تيس ةياور

 ميرووم صوص عون ال كريب مج وم ةمرم
 10 رخل الارق له ىف ى ملميع هربوا نم

 | ف اذرتي وردا ارسل تغضب و نإ ىلإَرََعلا
 ' مروص لبا سا ةيورد ورنا قينحلال“ نبك فاعمل
 07 طم 3 انتوا نيف! النعم ىو هل

 ظ دوعكابناوىنرابلاوز م ١ لبا ءاهحاجوضوتذز دايو

 ماكاو ىانمانايهرعيو .ر نيد. كلا سعر نع مرت
 0 اره خاذ يب اهب انعول اسر ةظرل قدك 0

 0 لج نموزهو قجولا كباس اقرا
 0 ردا ةطرو علامك منليب اال

 اتيب,هتظفبو بولقلا بايرا نإ ىلا ول ايقمم ]

 ا امزهنويعئسلو ابيبالا جاوراو كيم ا
 0-0 ءرقو كرشالا نسج ربا كافومو اوف ماس
 اناصورانخالا اهسانجاي ثرناوت
 2 يي 2: يزن ةدق قومي ديد جام حب لاهو كلا نع
 لوا ا لطم احا 5

 مممتاجلا



 عدل زغب الك ف هكر هنري جلل 'انمركبنا

 متلايدثرعن ناو هنونداحدو هد اجكو الزب هز ف نوك

 فىلذ عزم ونم مزلبالو ةدحاولا كلاك ى ننام... ىلتحاو
 هيعمل الرب ( صدر هنإ ره ابلا سمإكلا ةيجحع مل
 اه داس ف ناهس بإب

 كوك عقدت اف كوالا نقر زوو
 نحمل نا ىر(بلا

 بطفلا نيف اك ذدارإم] لمتيمظانلاداهبؤب امو

 كال صوم مكرب هيلع ثطوزلا ووش تجلافإ
 بليقلا تر ثداددوكيملابطقلاواتياعلا ةرفرلا عل بل ماظن
 ىل مولا سر رزع تظن حامزماكو لذاسلات مكاو ا يوك
 همداؤ صولا نعي عولنساوبافقؤي خورتد كريما
 بظعلا نوف عرطتولاو 101 طك دج 7
 حس داشلا بطفل !نيسنملا لمع نمار افولأب نب يع

 جيل ذاك نيد ط صراخ هييافولا قي اولاَق مثثنمو ظ
 امسالاراسهطظقي لك يلعسدا حكم علا ير نعى ل ؤ حمم
 مَظ انلاطوكت :ن امك ولرسمولهاك ع ولاد بزاف
 فل اسربإ برقي ةلفيل ةيورلام) ىذإولا الو ايونشم

 كح كرئاوؤع ل جيس اكرقلو و هلككذ فو ١

 دلال صوفا اود يضرم قفة معب

 ماا كقلوقي# هصيف بيج 57 ةريلع

 جد اكذ ناعيا رجا توك انكم كيبل بص

 محافل فارع ىع ولالا ناقل ذو اكتانجةنهاف

 رئة غقياق ةومملو تاب ايبؤسإ نباكتع
 هما

 د

 ا



) 5 

 ١ (ييعزاكؤلاهنفصإءموملاف وأ نواس امالالا عقيل ست ذ ناذ
 ' ءاكزنلا حالة صولا هتبؤر ورا فعل بدت ذنوصأ د
 ا اليات هلا منزعوبا داوتس مايهمنا دفنا عيمجو |
 0 م كيرا هثيبإب هونج كام او ة نسف ب[رثكلا كال
 همي حرب هاكر اهنكك ذئلا ذه مضعمل عقواموم يده |
 ةكربي اق ,فقوك

 مبرالان غاذاو (ىامدأ ى“قىبل صيني فد لولح
 ل راكم نبى ام عقم هيلا هيا

 ١ مواتر كمل اني اداب طيرك « لن اق مسن مموح د1 نحاول
 مرعررصاملب ق أتو 0 مرالئرل ١مهوم بدال« ماليملا'ةدانملا
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 تقلا هج مل ب! هدد !ناىام نينهوم ايما اي هند
 ىف مءامول نا لعف تح درلا دوساللل .ا ىلا نعرما ىتمرولطع
 1 ىف هب نووي اديس ىس لول عمه يف اكنيزملا ىف تلد
 ١ نقم اورو وغااو بضتملاو ةورلا هل مسرع ميتا خالص
 نع منذو تبةنملا ىف انكراجلازباو كاسعن نع
 وهو لمي ىزبا ا قَد واو نحس | بعىشل ور نبا يسع
 هاوس ئيكيشا مهرب سانا كوقيوهو دريل حا مكب
 ايم يأ انها دنا مسنا و العال ل انرسكلا
 كتب لاقذ قباعالا ثياف طع امب وف ى ييلعب
 ظ 1
 كلوا انو ىعوهس العر عا تنك ىيتمومل ارا
 ننا ام هسإو فلخلا لئورل وسرو نيكر عملا نفع جهد ذا
 ١تنااهاور يدر انيمي رنا انه
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 هدد الص هنعي تاو ابنرطمن تايبوؤكى 2 «راجال
 ٠ببا هاعر نإ فلا اوبل مالكتا اويرعا لي بلع

 افي عجول ملال ضيف ىججملاو نك ولا ف ىرانرإل
 1و سضلاو نفل اويرعا ل ودلع با لل تم ونخو
 ١ىل ١ نع ممرلاو مكاجلاو هبيشيلا نيا هاور ذكي اونع

 مردر فت 1 5 | ١



 !ونعشب او نفل! رعا يرد مدلا ىلهص هفسعو ة يبه
 كزنا نادل د اف «دفدم و ممياو هييارزعو 5
 |ءامع اف لاشاومباشتمر كو ماخولالحمجو اة

 هنأ شرم اياونيماو ركىملا ناو ملا اوميح إو كالحلاب
 ملت نلوأو 0 سلا ار فشلا!
 رب اعتب | مالا بح ملذو فلاو ميظعلا نادارع
 64 د لكيم تحميل ريال سجل اه ها يدب
 |«... تأد لاثو اثنلا هطعو تيرلاو ىهتنومهملا
 يور لاك مال فم اقيم هىكرتتو تبوح ا فلا
 ىف الا نيل اق نحر ظعالا ماكل وول ١ ىلا نعكوار
 ١تارلواو قزح ا فعلا يحل اقسام
 - مشن امارس تقنقاو كول اود اكمل ك وتم ال مع ند

 مسي اى نشا اما تل !عزكو فيصتتلاو فيلاتلا
 هيلع وفنو هبل تالهتتملا عجب ىذلا هو ع . وب اوم“
 ماعلا بانل !ثيبلاو مثالا مامالا هذ تر | امو
 ه«تملود مايا عصبلاب كاذالاوهو فتح نياطسلا
 يرتب نامجإلا ىلع تركو هكعرشاو ةيوذام محلا ةلاعد ةجحسعبلا ناطق نم ااجرزإ قفط اما

 ى هيف عبيمدو “معن مهتب لكا تلياو هتلعكف

 “و كوه مهنيعو فحم مهلبإع موك اعط 7 7

 ىمىلعدأ ىحضويبإ لوم ثيدع نو ذو تلؤان'

 سيكس برع طوال انه ذا تايم تاهيه
 طخ هبيرلا هنن وكت كارذحاذ ةلثعببسو

 طق سقناس راقب ددادابجو د ةمروتناسءاهةبلذو
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 'الا | ؟بيلوحُ نلغلا ماو هه يصف عوج روف

 عروب ىف وشيعاف كلذ ىاعاو ردت لو 'ءببعطا ةنس
 نات تدوم اتركاندومت كمل هنئاوك اهتجاو
ا ترقكالا احم تاقاابو هارهشاهراطفا

 تاثن

 ظ فثيلإ 6 صقعزم نوها ىئيعؤ ب وو ريد

 ول انقل كييف كي انوع كوي ابيدان ع
 :*.يطع اول هعذ ١و هةبونثمالو اهو هةعجم

 ا ا ساوءاهكالفا تغامو ةعبتشسلا
مت اهبلسا هرم قلاع هئاوصع تال“ ًايناطف

 ر

نوها مانبدلو' «تاىوامو تلنقاه ابييف نم
 نم ع 

انشر دوو ىلعتمإو * هاتر ةراوج ا ةقدو
 

 لق تركت كاحريشي ف قسونك فود ةلتح
 هنو | ةيخور رب نجي هناك وب
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 طش انهرفاع ثبوق ن ا6ا ذإ تونوفياسانإ تعم“

 حج ناقل ةرسابم نع ةووكا
 كتعلقام تكا او «ناسرفلا تلو ازمو 6باععشللا .

الّسج ةوقم اعارا دنيعيرا مي كتببب ةرييخب اب
 ةيب

 < جدلا ديت تاو راكرخكال

ب لمؤك تضر وصلا 00
 

 0 ككاو اهعفار نس تريخسا

 0 ليفع قاجريلو 6 ذرب اَهييصندنال

0 

 0 د0 0 سح اكشج رف 3

 7 : 8 - 2 دمع جو 5 بتي . ويوصل ويس 3 يع

7/7 

0 1 



 اهكتاطوبا 6 مكر نما اا نئمفس هللا تفتش ظ

 منديو | اهتيزرصا مث ةزيدح ثيحاف « مكمن م
 نه نانا كيم ميش قف“ ءاملا كئدرلا نسا ثار

 رابجبأ اهيسرانولا نرجو ةديرمل نالد) اهاجا 2 ليرح

 ظ © د هكرسلا# هوم | ني, امل | وىّئْد ءيغفل

 تعلم شل كش 3 ماو كرك تساي م

 بانل مجاب نموسمفنلا سقمنلا
 نيا نام كالو خو ع 1 ونام

 اذا « * كر عنوطيرل حو | اناطبمتس| محام 9.

 هنأ اقناول كذدم هدرما تينا يمنع

 كيبل دب ذل اه لع لزخلا الامارل ]| ثلث ىلا
 ير

 2 : ! يق املا اد (نو د لصرإلا و اوثع

 دمت هيلا ةالاصلاو « انمطإب و لره اظن
 اكتمل تلقلا نسعب م ءانق « ناصع: | هى در لاو

 باقل يلا .ىرت «ب الإ اذه يلع وح١
 مرئاك ند هن اني مصر لش ىلا

 كال مش امايجراور ةيماكدلا م
 ماكل مانو

 لض ررف نم جراوي زراهجطمملا تمل

 0 درب بال لا ملضف

 1 7 عم طسيناو 0

 امر ما هيج ذر توجو هاا | ئقانع

 انلأ نمراعو مل رس نإ ةيتسافر ةن اورشنو
 اعل ا لضفنش مايا (تلا١ هزت ل

ءاقلاو ذولا هىشعاكال َنْيْؤوُر
 ل 



 ن امر 0 ءىقماشلا ! اعيرإل موي هىيبص ىا ذو

0 7-0 000-00 
 08  :لديغل لدي م و او 6 ش

 ا ىذا ا ربع ىيسلاذ نا ها ل

 ا : عقوو عرغاشبالمل ب ءرزط] نفوق يد نع (ىث هدنا نمد
 دقوفاو “ع رَرَم هريبوكع ليو نلا ثطقلا ما :ىرلخ
 - «نياونل اوذ ماهم ارمامالاو «قيغقل مبسم فوم ىف ارلا
 تيعص اص هتنادبعب مسا ؛قتعلاب نيل قنرصلا

 ير تاك ببنك ان كل اىشل [قيثول ا ىهعلاو مالا
 هقرؤرسبلو هطبادلل اوس هوم قبب نيف ر بالا
 ١ ةطب ملال نريولا خ , اردن الش لعمال وهاك دص |
 وعل ايوساو هويجررنلا قى همم اّسيلرطعو
 نط نم نوم ني افلا نما نير ظلا مننا

 ا قبل ؛ًانيمق نزظلا فتسيللامم رطل انالصل

 ىف ”هداتسلا ؛الومحنم هالصلا دقي نم ينم |
 , فراس بصوا مث : ودعم اداب عم مدت نمل

 يو 0 اهم اموال
 حلو «توكسلاب يارس نعي فن هدا يصر هيب ايو
 ١١ عد لاك» 17 او باول مين ةالاصلات مقا
 بلا هسارداكر و قلخ امد (ت ونعم

 0 مو «(فِسشلا ف عل! نفس قخاينا ملوطل
  فىلاثاعكرلا وريم ئم ءرمارحإلا خرم كك جد رج
 ظ كلاسيك ياو | و رج !اناكم تلد فأ من ماتلا

 فىمملا ا يو ةنكيلاه با قذراىرافلا

 ا ل د 24 نأ
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 جم 10000 نود يوصب ل ميركلا ظ

 1 ملام( تعوض د نره أي مقشتاو هرتوالدن د
 امن ءهمرلا بي اوس ىف انيح(صول اهنكلو 4
 1 ىف تيا د 'ةثع ا
 ىفررسملاب لش ايل) | «باهم الان ن ه بهاد الإ مالا

 ىلاىردناوصر هب ليما تباع نينمؤحزرم) «باوضلاو ٠
 0 مش «ب يلا . هييجح زم يك ذاب م هلع

 ناو ناك امي ىف «سناجرببب بيب ىسفل

 يما لوي ل ةةويرصوثخنياهوو راح

 دبا تن اضيوارهسمل تركذ اع ٠ هتع باطكا

 ىذ : اعامأف ىرصُمن ا ٍباَجاو هيلامجوتلا عضو
 00 باحزا 107 امسّبس مانو * ملوي نيبوىدب

 | بلع تنمو تتكون هتناعمر ناس
 تا مامالايلار اداب لف

 ٠ اهاراسو 4تعلاعت دلع رسما مامالا عانس بك,
 هر اوف )اناو ةكقلخ دعو اعرب ٌساوضر نافسو

 الن عراق ناكو بان ابىئيؤوف رجح سل !هيخو ننح
 اصقاغلا لل 3 ءروس) فاقح نيج سلااكوا|

 اهننوولت ٌّى يسوم مركملا نعمل : تجرعاو

 تيلث ةربس نإ رجا سىس أنبكيعا ننح
 بره تافذو ري ا غاينم تالف دوتمرفم

 دعب مث مهم تريسف او ىيسدف اتينا ىلا
 ا بمال ىف ممامااذ اذ تانوفرلا

 هب هما نهارك تفرعو تكلل ان هللا صرب اخ ا
 لاهو نقراعم نم ةعاجب /لؤهرسلاىرفشل ف ثلذو



 || لاطائابن ناد تامل تزرع تنال اباو هادف
 "0007 39 ه نش هليل ا 0 +“ لاف

 ١-2 ملظحاللالهبتر كرد ًاناعلاتنا ةجرذ ان 7
 8 تام أنك اه“ نار كار »عير و ( امج كلوروس

 00 0 ل . هيلإو ىف رمي 7 4

 اخ تهزنن مهدع عقد دقو لل نلادوكبال ةيكو اهيخ
 1 ترجو هان وماموا ”ندعب اننلا”كررو !اوهتراو ىلإ

 ١ تثور ءام# أ نلف ١ (هنربقت)7* 7

 | نم و هدم
 اباكجانا ثربحاو تلال كمل ناهي

 الل يو ا مك رصاو تح اكسم نلاسلا نهب ظ
 .٠

 - ةلصاول] انه اج( انوش
 0 سنسكار 4 تلاو

 ْ 3 يشعلا سو نلا“

 : 1 كر اهلال وش تح ل 4
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