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 باز دمر السل اود لدصلاو َنيمياعل | بر هن دما
 لا ميج هرب اهصاو ةكبالم عدمج يفعو مبايبن ىدازسر جيصلعم
0 
 ا هبر سحر يار يؤئعلا رولا لون ع اغّشو كوس لا مح

 / كيذا ةداسل ازمهت مت 2 اه للدل او ايلات. مهصعو

 ضير دهام «ن كتل يوب بط مامالا عيش الإ مفيزان
 ناوصرلاو محل اره | كين ي نزع هسلا بفيإللا يا مبيغُملا لحب
 7 عت اكربم اكألا نيبامذرتش أع 'نانحا لناس ا

 ممل اتقي دنبملا علا كلط هوجو نتفْشكو ةدناوث
 ”ةياجار من الممل صقب و من الىنسم لك ميسا ا نان هيا

 ظ و لارا عمنا بهذا ل نوم لإ اما ءاضلاو ظ 5 ناقل اةوزوثءاشبلا هب فر تعم نزلا :.قيعبل لها ]
 ماصار من ايمب مق د ناسا تااسو مب هولا هجحو للخ ىو دجحو ام
 ا انكنلا سا مس( وف نالشلا معو ناهتتسملا ره

 7 ا ان ب الطيرلاوإ و هل ريخاو وتل ركوب نلكاو

 طراد بكام نال سها مت تونس

 أ ملررم ايو و دش لا. ىذرم لكم لا ملعب و فب اولز

 اب ترب م صريلعم ونا الدوا نكي 1-6

 ايس بابكاماسم اهل يرلا عسل حره عرس تاون اف م“
 بيامرلاوع دارا مااوع داق ل لس |: عروس تان
 بك مترات مسن ادااهلس أ لغلا 4 23-5
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 ْ ْ ٠ ١ هو

 0 1 1 ا
 ير ل ! 5 8 ١

 0 هجيج يبو بنج 1 ١

- - 6 - - - - 2 

 جو يجمد 7 [٠771 2198 ووزع عج
 3 3 ١ بع ديلا
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 / ل كه حرس رو 5 ف وب 2 ف 5 6 0 دب 5 500 ا وج ع متحد

 / 0 3 3 هت ليك كل ده 3
 "- : 35 : " 1 . ١

 1 2 1 تي حا

 1 7 1 فيلات ذه 4 اهتاوهناف بر , 9 0

 ا

 م , ا 10 اجو د نياكه دب ملل 0
 / ممر 0 تأويبإ كروس كي ١ اذا ةءاسملا نااك م نيا ا

 0 4 اسرع ا 0
 ظ را ما 1 لعافمو تكل وز ددا ككذكو لتس او باكير مها مهسل فعمل 2077
 !ْ 0 مهم يلبص اوت /ه دم هيمتسلا لغح ام لسه تايد اايسبب لت 277
 0 ملأ 0 0 نياوطامناو اوتيل ةرتكل نحل نم انطلا ح تكأ ||

 ير كل ىلا دبع بلر ناكر مفعم ثري دامت 121 ابنا
 )ا م / ا ا 3 ليتنا ماسي | كلج ورع هنا باتكل املثعت 0و هر ود وا ظ أ ل“ مياهسارح وو نيكل اطر ملاوي | اولولم نب اكليل ويب ميلا رمحرب ظ

 ! 7 0 / 5 و مقيفوتو هلا اوعي تاب يجي هامل هيسأ ون ودم ما 9 2 2 ظ

 تالا هاو هددا لا هيك ءضميْصا فيك لو نان اكون ذف 0:
 «رمهسا , يني | ةمع اجلا ممل هذ | ا دنع دخاو يب يسم او | ظ
 رشا سطرت رد م/زعت نوكي#ي الاب ظيفلتل اوه مسمثتلا| انهت
 د 9 داش عاد لباقئالوق يلام دايز هنإ لقي

 5 حاب ا "0 1 0 0 دا لاق و كك را
 20 بلا 1 ىكست مل مج
 ١ 0 زلال لورق يللا ى مفببح ي) راسخ اوهو نافتسالا هل شن 0 0 0

 م 16 درهسما ف وربما 2 ان ١نسن انؤنشمنانوض امم معلمي |

 || لهاش الالاو ريزمتلامولعل مال
 / 1 لما نيدج د1 0 نحصل 07 ٠
 ! 0 000 د محرلاود و ا[نوموزمس دنو فان دال

 | و رر 00 5 3 1 220 7 1 0 نو ماين اريد م امث اوه د 211 لاث ليالغ ارا بولَل احمطتم

 ١١ لعالالكر 00 اعلا انهم ناو علا يعب ىعرلاف 5 اياب. ليقام ليف 5
 ١ ن1 5ك 2 55 ش5 ذ 35 10 000 ٌ

 ل ا نر 0: اه د د ا 1 يك د د ل
 7 0 0 1 هذ حل كا هاجد 2

 ا 1 35-- ا اك 0 ا 7 0 يح د 1 ا تا 1 2 2 5 0 ع
 1 اج 00 - - 6 مدل 3قأ-+ حب 8
 كم ةتاحن دة د و 30د حا
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 ظ اقتل جالقتلا فر 5 ديردرال ارا يهاقمل )تاغ يعود

 راشعإب نمثل وسع توك فاش شما كامعفايندلا م دو ةرضدلاو ايوا !نمضراولاف تا ذل ىرعجحرلا 3 قيبلام ,قلابملا نبى مجتلا ىف فاشل ل افو ليزتلا مااعبؤلا :ه>ال هو ايندلإ عراب عدا ليت عريتوملاب صنم ةرخال ا: ثعلاو ازخلل غي امها عب ناو ثوحت لحالرحاؤل | قرر نم صف الو ظ
 7 بوم ضع نود واخ ديب صامهثخا عع ظ .. رافعا نوك .يوصتلا موعنر فلي زثنل ملا عمت ادام ا 1 ا 7 ,ىجر 4 عب دو

 0000 امثعاب مح
0 

 1 يطا 20 مديل 3 بإب نم اننا
 الإ او |رنتياس الا عار ارثحا |

0 0 

 غر لسمك ل ركام ةعاماو كا

 فر مت لامتالا ىح ءإ كسل عادا ني لسا نه نا ل ىو يوه
 تينا اعني ع حد رلأو هسرل لارين سل اررس دم لامار اد

 2 سال ال الحلا ظن 5و ل

 ماسا 00١ 0 وس م

| 



 - مه سومر 0/1 ا جرجا 0 107 لص ع ست دوج

 مبرور ف هوست 2 /96]17/ 0 حوض سر سعر مف
 مب ( يس بكابس هس ا 0

 --_ 6 ا رع قلو رو عة
 يب 22مل سيتا وكم لا مررص ل

 00 ماا 1 جم ' 30
 ل رث/ق لاو )علا لعالا ل دبا اف قناع اهنا ل: "لوالي

 0 رع انا مع له: برل تيم املا بد
 (ٍ الوتا و لاو صعر وتسو طبل ار
 نال املاواٌو ٌموُعو رادلابدل انا او ابوم بّيلاوهو :

 ني ار مالا ون كيلا م لسلا بودل محارفو

 5 يس كرا مع انسب يخحاعلم يم هر.
 005_- ا 1

 ٌ 0 لاألاع عانشالا ثلا” 0 م ةبق املاد بلوف تانضلا ا بيام
 ١ ١ لاا يلعن اا: فايا رديصأمم ب امج ِهرِْباَو 000 '

 01 17 "لي الوتد .فلرم يتوثلاو طنحلا خو عياد ل :لكد [لصإو يتلا ه دّنمل 3

 1 د ا وفر ٠ ناءإل الصالا عرفو لصا نامص هيرتفنلا متن احالا ظافتحالا 5

 0 1 لصختوإل ان نامل مات دعب بيغ داع قيال ارم علا و نكلا نقلنا +
 ا 3 الا اهم اعومج ملوث نيب وا | بماله افلا الاب بدول !باذعل ان ماعلا 1:
 | 6 "لاخر 7 وقدم ودي لالعال ليببتصرأيا تالا الا ناعطاو 5

 1 57 اي 0
 : | اكاودملايناعلازها و يل ]رب الذ ف
 ا و ليس رجب يا م

 ا 0 الب 3 مس اطفال ب ارفق عن ومر ذ للا حشمر لطلا و«لشسأ هئيس
 ْ م 0 سال دع نيوتن غّماعلاو وت لدى جبس انملا انويف نانوشو رشة داصلا 3
 7 ل رد 3 .ىدغ نإ شيلإر يلاهنار رم دوك تينع ا

 ا هكا رج سار ل فما
 ! 2 ر ررعالو توتي هيقاصلاو يلو ىف قالا سك اننا م بلش
 0 نأ ا ب اظل مالا

 1 ار لاو مسخ دحام اونيوسلل هدوم انا ناب مران
 أ 5 ا

 7-7 0 كرصالاف وشو يلح

 را“
0 



 كه-

 ور بلم ان ببسلكت لاول اهاضيرغ ككك نكرم
 وع جيد رلا ماركا وو توقىا ده نايو يوم! باسس ا مله رمل
 ..الطلا4ا .يياعالر ناكل هانا مات ةواملا سبا طعامه

 | اهلعرس يعامل اون 2 ىلع هل دحا ريإرو اص بسلا ناب كة نوكب
 1 :وانالف لكك م امّماو ناك كك هايل او ملالبح, ولع كاع دادملاو
 راما ةالصلاو#) 9 روصلا ب جاك هللاركدت بوشر ةركذ تارت ل الشع
 ا نا دكر 111 ردلا اعاششنلا نم ىداراع لمي

 7 رب فاش |لمسلا غب 00 دل | مسا مصر فسصملارفرفو يسرك يول ؛

 "هين كنان يبل يرش تول ةيقوما هرتز
 السل مل كاز د ةنجلا يمدد تاقالا نيمسالساوهو مالشسلاو لو

 قلئارسي) ةيراارخ لوف وعل بة 13
 ظ ديال الاننرو 1 ا

 مال لا لعلام ردا التت ١ مول مارليللاب

 : / انئاو مياصل لبس 00
 . #ع اجو عيسلا لها دنعأ ضيا ا نإ لا
 نسل هازل اوأءاطمر شبل راع لت 8

 كيال م لعين! لسا وأين الا هدو م هزكس اون ناوع اباد
 م كيلا ةلغن يا دئاركرا م فس لالة وحلول او
 مكبالالا 1ع نيل شما!( الاطو مد داى ب ماوع نايعرنلا بهدلاو

 لوف نأ 00 اد م 1 0
 ْ ا 00

 هي وصح



 هب يشي موب لسن نايب يا: رمل ع ممل هاا قريب :

 0س انعم نا لوغو لاما ماتا ميش نانى يشلاثا)و

 ؟عومج او يرحا رود هوم لويرظ مركألاك يزخإ لب هزه روكا
 "كدرع متع (فنب ةرخالإرن عورملاد كل اء مالح ] هب خن اع اندلا
 كرو نيحهب و لا عمهم العين ما هما ذا لون واش 0

 بهو دو يلها بيفاهزرلا اليس انا مهلا لعلاقة يقيل | تراشاب
 1-0 اهينبلاب تلعامل هنما نا ا دلل بص هنا وسب يوم انا
 01 الأ دو ديسمؤيلح اهلين تالا
 دشل ونش | (ه) |اماو الع هتمينغشو الذ الهم هير مدلل اوني
 ترن ىقم ن كاسم فرع نب رس اهب بلطلارع نب كا دبع لبا برع
 036 نب نزح نب ناب ضملا نبل بام ب هدو نمل انني ى دل لب بوك د هزم

 07  كلعاعا ةةليار نانرعب يرسبراوت اوس بريم نبيل نب كرد
 لعام ايلا نان دع ني احاو تابع لا يجول يخت زو اللا

 000 هلا لعيرملا نالعا م ميامي بسلا لها ضلتخا دن
 0 درئلاو مْْيَلا امرثبملاو ثاأملاو حاد او ربحا ذم اكو دفنوا

 يي ' ثنركب ودا عداه لع ملكا لع نآس ةلع و مطرف ق يطل د
 ءكأ نك نما يبلاو | لا هس نا هيف لاق ان ئيدمل ا باكا محنوناسو
 صلاها( قتال الشو هتبب سد هل لشن ميف اونلتخ او مله هيا هيلاو نش
 ىو ايح نم كيرلا ل م اليم الاون لاتو ققن نموم كوبل مهلا لعلام
 كر اوقتلا عمر 3 212/لهالا وعو] سال: اكناو لوالا :نمأو
 ل. اماو عسا بىد راج ايببدال ريغ ىلع ةالملا م طوال : ٠ ةمونتب ءروقنل توعزو لا ليث امر هرعاتحا لاو كياحلا لا لاَ الف

000 0 

1 0 
0 



 ةتالو اينباللار اشاد اص بكد نال هككا زب ايس الاوغ دارفا اوهرك
 .. مهلاو ساب تيوب اكون مالشلاءِللاقتو يشل اب ماقتالا فا يدون
 ين ةكاصل | ظعل نا هيب كون '”لمجو مهما | لعق وس زف قي الد رخال
 "قب ا انعالد 0 يع ا ىو تادا
 دهر زمانا 50 ابك ءانوس ناك او ؟اع ملاراص ىلعوا

 0 لاو ايتو از زع تاك او لبحو لع اس لاَ اند
 الارئرب حزب "«ويهييناغلا هيل عش لاذ ةالصل ا ىب وهلقف
 . عا نارؤاوس هي تاوم الاوامحالاو السلا! لعت يلع لاي نان

 مع لاو ةباسملا ضرنل | بنس ركبه م هايف هب سطات
 0 ادوجيرهوزابحخالا اس و دابحااو لبعلان دعب نمو ئبوباتلا
 ١0 عر انو زاب اسعصل اب صوشح يضل لد زوجا احلا ضمد ارت هسكع
 ظ مرسم عمم :هرئأ ده يو اوملا لان د طن للا مهحرم
 ْ ظ يي مالصراقب )هش مالم نعل ضعت لاقذ ناقل نيب لا نك ' 2 ١ هيرطوش ف لتخا ضرل ذا ذاام او صدا تكا 'ملنأل د :هب اجت |
 آ ءابال اذه نا هسأ يذلاو ييِداونلا َلاَمد ملعو يني ال ا بع
 ادد وكب بزب / و (ينب الار ىئ ةيئرمأ نه العض ملاىصم لاقي نا ملا
 1 كيمو ى لاك دنس يقخلا خا ىف ١ ثيل ااود | حيفلأ لاك لو تايب
 ظ م.م امناوم لسا امققل ام تافاالطالا لص الارماكك هدم لماك ا
 ٠ م عنيه مي نئقنم ا عيرانلا
 ١ "2 ايريغد ناك ادب ل عصف لب ملكا عاو عزه منج ملزم لككرب لم الام
 روس بقل (بريقف فنصملا تركنا م الم ير داش ميل اوجد تود
 0 اع انا ني نس مياس
 6 ياي هته بدنع م هدا اكد نولقشي محرجعد

 شيلا



 ْ ظ ةيئيمتمسقشلا لاق عا طا لهدا ارهاظلا مما دكر ادكث يللا
 ا ايا سقي ا هازل تا زير يرمز سان هي طووتسلا

 1 206 | مث 'ادلث اهي يقفلا ظددوم | يراغ مه. هلدب

 1 ع لق مداتسا نومي 21111

 ورب هو سوس بالا هاو < يرلا

 عا مل رذأ كلة حيو |'رنيلاو | فيصضلا ديعلال نادك 1
 1 !لاق ناك 'دحإ ثيببعت ريع نم مسلوب ن ظ

 تائب لعل بو هلق صخر هبال وصمو ءا جماسبل | كتل مالها

 1 ا 1 0 انا ع لاف 0 5

 ظ ا 0

 01 انامتنالو ةدابز لمتك ك دش معز ةزابع ءورشسلا يو مل ىذقنلاو
وض يدب ملدا هر اوتملا هكسلاو بات ايمو ةهيشط /قلعت لي

 ظ ف

 رع ابواع ملك وصمم ارم اىقلاكو د اهالا يل عيزتش ) 1 داعابج ال اكو
 بلوضلاو

 هنباذ مبروك ميلع مفرا » د اذا ىس اه ماثزب ما دلا:ج مق اذن او

 موه ةْضيرْو هث || معو رثس ؛ى د اه حدر ماو نب وتل يستدل اك

 دس يمر يختم! نيدل اذه امي داريو ةعبرشسلا قلطن اماريتكن اك ناو وم

 عبيع هب ان معو وننم عطول م صم ناؤعشزوصالاو ماهعناما
 كع ارخحا اهو سفن الز شاعر ل ل مسمع مخونم

 - ميلا مجوتلاو نس قالا و نب دلاولا صول ١ 0 يس

 ظ لك دغر هللا ناجي جيذؤسااذ إو لاك رعو سيم ا
 ا هنكح ةهدثب تبجوناوابز م نيالا جازم يعبر ابزع ظ

 | "اكل تيجواغا ثيحزم ويسب عز اهنيبرضسإو تك( وصال فد



 نيد تاير بيماملا ام هم نيس مو و هلبلل او مدا
 مو كاملا طخ 2 (انبلع تمر نا نكو انو ناكسس ىلع
 ف ليسو هه كا هؤبممت اهويعتمت نبك انج تيئوافيف
 هاسسسلاو نيل بانت !نمد لمل ا قخا يل !بانثكأب [هتبطرف تنرع

 | ينال وسروبا تانج اولا
 / لواتت و بوحوالو صارتفا ين ثبالا ركوتتجلا

 بوضالا نربي الخ ويوم نباسصلا ةنس ايف الطا لو ايي ل هو هله د
 ياام رخا يصيب با او ممسلاو ضربا رض ذه فنصلا |ناراع ل
 انها ننال | وع يجو غيلبلادملاو م نلاره لاو عاججالاو من
 يل عو تلونمولا مثو عب امملاّءم ىلع ولطمو ينل مع ابجي يشدمالاو
 يم نهداتملا ةمااعب دإ دارب تذلطا | دا انكر راك اريهو قوعدلا
 ١ 0109 تارت المر تادف عياطتسد قيما اارتمما

 هواقمحار اش أكراا ااولدعييا ة كسل لويننا ل رك لماشلايفاذك مكعاعس
 1 ا

 0 لعل سانا توسل وراق ناديا 007

 تار ن(لصلا 7 اتكلم داؤنس علا ماك ماقلا نال ةماقالاب
 هه باكل ابح مل تامل اهي د | رول | ظغاب تيركذ
 اظل نام نإ تلم نفر عس |قننل ا نتج !:كحكأر يوب باق ممومانازعاو

 هيطرف هب تب نيك[ مذا د درتمو ىيركاملا دوج هلل اروح هيلا ةياعمإ

0 

 كتل ل: به نوكين ناكف ؛|نحالا تشب | (هلس نيلو لايتحالا م

 96 0 07 الاد 0 هيلا تاليا هن وكلا ضرع

 او هبال ا لاي يس 0 ذيل ابوهم الا ءالازحل كن نلت ا

4 



الد خيفمل + لائيحالاو هدر ااماو :ة زدصلا ٠
 نارر فت ع ازهر هيلع هتل

ل تضن يلا الود درنال تلف ثاعرالا اءالال ست ضد
 نهرا نيالا يا

 سايعال ا د ب نركب اهي امرا ادع هلال اوم ااوهفارلوف يعم نومي

 ىلعلا 4 1 أ صولا لاو هب حفص ءالصلا كاكر | ليدنن نآل *كمل١
 / :ةكلال زاهر ”ةاوا اهم دا كءرذن نكن او سكي نم ىثتلا كل

 . انلفاع شتت ناك (رال لي رحت اع لال > ح مل نوكيالو يصر ا بولطلا بلع

 بيب انف يينظ ناهس الا ارم ع روتإعو طم ةالبصلازنراعز بالا زلول دقوا

 ندا نال اا يب قام تامل ل دعت و٠ ةةسارس
 6 ل باوكلو ل اوسا

 ةةيطز تابثا حوصتل )ب ارشح ةهاكرلا دل قلعت ل نم اه / يا

 ةقوام نآردلا طيرك ف ثانرتعب انتا ماما اناو

 (ثليس فلا يي فذ نيمؤقمل نباوح ال اك امن داضم كالا نم ارشد يالا
 0 ل كيلع بج !ملعاذ رهناعس هابل د انعمايعركذت مهيب

 ظ سند تبحر هم ازعوادبلا كر ايتوا لا نأ حس كوي نارعلا 1

 هبجاو يندالا ةلاجر نال وكمللا ماب ان مظعت لغد دب اير وا

5 اج انواع وح بدال السا هللا قلهأ ع
 

 فنمل ار كد ارم لح 17114 0 ماونمل

| عت ها مساك هدغ كا عتو ناهس اق
 «ب نص نابع عجبشلا 

اد هتهازن هدايا مع بولنم طاعجس يوت و ىلا تارمز
 م

 ما ىو ايضا يبا رنا منع قلل عفنار | ىلا عي عسو ارب ميصفن لك نم

 / لعل د ريب مرمالاو يلف لابس زمج نبال ام ون ارم هزخم

 نا نء دوج ا ا |قيلطملا نجلا ي بومصولا ٠



 هيل بح رب هن اذ بيوحولان ودك اديفنوا نآك املطم مارب ملك نال وسال فرح يلع يف ل اذالخان دنع بوجرللعاطلا زخم نم
 تضع ذ اف ىلا لوو و ح بصوحرولا سيل مبدارماو ١ نمار نال باد

 هنو لو داطصاب 0 ا

 ماع يودلا يا برجوا لع لدين 275 ةالمأل ابرمالاينعا هْي
 1 ا ا الا انهي ارز ةالصلا تناهف لسويبلاو

 جفانملا هد هيلا هلا ةالص غمز لا ظ اصلا رباصصلا نلت او مظنل نم لالا ما 1 اياك انكلا ل 6 نمدخاو 0 م 'هنعرخا هلم هلع مدت هزيل مسا انماطصإاو مسافتدا ةقالكالدع يااط تسد هما لانو هل دعاد يسال نيام ازكومل دعا طل ار طسوالا ١
 سا عا زين صاج انتهيت ارا هك
 ١ مالا اور ان منوي حالك طعما "ةالص لص طعس كولا 6 اصلا نع انوانعبا نحاملا موب هللا .هلع يوم ب هدملا اره يدوي ىملاو ان انفع
 00 ارا تت دأ متر الو امسي نود م عل ! 5 زاص مي ا تلح ٠ فانكل ابا ذك 00 ه0نلصلا انعأ

 لل م ا - ى رح و 1 يو 0

 00 ا نال مدنا و“

0 
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 تلو ملا هلع فشقي عملا كوه اسم ثايلملا نوكى ع امال /ل) ةّتخو م
 ندد" رل انا دك هنرورص سضويذا د هرب ال قنقملا ارك ٍ
 ١ منوال ناو ىلملا حب ىتسو المج إ ( ذا ععياما قال دما ظ
 ريدا ..اكولقملا ىف ثا ذواهن مالو تاالرس افلا ةيتسملا >

 0 2 متلارماماللاو تلالاز وطرب ميعملا يعول يذكالا يأدره
 ظ هوك تن لاقي نا نوالاو ماع الدسم اذ عيب ع ا ٠

 اهدي و عاب الاب ني الا نم | دارم سبا تاوؤشلا
 ينم تارلسل ا ديره ىلع ن ؟تزرالانالافد نيإ دا

 2 نيحدلا ناعبن ىل امن لس لرتو يخي لاقةيلشلا

2 

 906 :اومو ىلا تراسل وياما تعج كام د بالا توصيصن
 فاء ارح حار وجل تاقدانا دو رجب قصد ان وى اضم ل رَق
 ترااماو لون ه|نمو موتي ينبلا ىونين ملي تجاعو الاد هن نكت
 يبكي صا لس ا دس نا ذر حو سمب نب ١ ملا هع كيلو دام
 يول | لج د سر حو حاربملاى ا نك لب ضن اب يلح عما عبضناو نما مه 3

 5 تبحروم ماو للان اعس يجرب دعيت عج زيعشلا ا با بموعميومماذ ليلا عزه نعاس يزراماو ميلا يول
 7 و بلا باعوا وعم :ةامس اك
 ْ عسا( نسر عت | ني رخل وكلاب دعس ور
 ها ا
 ماع ىإ ناكرع(امسلا أ (نيو ىلا لرعسو أ
 ا ا هام ف ور ليج وس جا

 يضرب كيرعلل ان 0



 ارك نا 27 0> عا رباسإ لع نم اهرتساو | دع م المل | هلع هبال ه(علصلا

 طاوة ساس | نورد د مال ملا, وكام ككذن يزف مالها نأ
 0 اخص نيب نوكيا نار لقت ى ع ثيوحل اذه نا م لاحت
 0011 روهأك نامعاملا ع الخ د ن اكرالار لمد !نوكيلعل دب قرف

 ْ اهاف صئمملا الهول اياك لدوط مف عالكداو ىنم ثلا
 يأ نس رف كي ايس هتان ني
 و 0-1 نإد ل قنوع دافذاك
 0 رتل و عل دل يجو ادا ههشطبو فرت تاق
 5 ا 5 ان رجب عرفت وقل نبرتنع حشسو مال امل ينللا
 نك ل ترلارزع عدتها جس اع ادا زعزع نيش
 0 لاو مصل لعن ولا عع خ/ الهو سأماو
 باع ولا عرشلا ْمِلَس اصو او ماد رم هيو طخ ف
 لس اناسةطن تاي واس راد وشم جيرو اوسل| نيدل نيك
 اشلا ادنعب اولد اع : تكون رد و ةتطخ كل 4
 تاره ننس الان نولبأو متنا :يعنولاشرلاو ملا 1-8
 ول همي هب اجلا حساب لاقف تعفو شيتار زنا
 ترم تل هتسرملا | ساذلا ب اله اهيكفتو
 6 حو م هلا واذب شن موه رع عد او سل( ن

 اذا ةذدامفجن يدب غوكرلاو ياو مرلاو ةفهلا أب يأ ضمان فب لوف 2 مومرعملا كت رلص ىتسمج يا سنع اذا
 ل جناب موهلت بللي هل هلم ككننا ثول لاح :
 00 ل6 انه ذلك سسسب طردت هدزم
 ادا يبس وهيكل ميل اما تاف تين املأ يمتض امنا لاا نع

9 



 الخ نككو ةاكزلا لا اهحار اهرب بطلا ثوكي نارابنج د ضصزلخا | مومن
 ' : اد ب لومي نإ عيش ناك دل نج ءالرعالا ا 2000-6 7 71

 ١ : مدقت و وذا ير ةوصنلا ةاكرلا 1 نام اهدحو ةاكرلا يلا فسر 0

 ا ةروكولا تادابفلاوباسيز م امن دابة يضل دك ان ةدان ى : ثركت ْ
 يف رمؤغلاك بحو حو اوس لايم نال كة يسييرشبلا لاهو ©

 0 بس اضو لاا رن د ع نفملار بيتل ايبس هل ديراشم هبح 7
 'عمالا 8م دنع عشا عج وعم ع ةييرل | ل | نرءات د د ككل | ردِْصْلا

 هيل نحإ ند دوك هارن قب دزرملا ناذ هذ د انزل اوخ هب ثدنالوإ

 يالغلا مث أكف |لظأو زماك و نمومور جافو رب لك هبع يح ا ناد
 ركرنال ءاوتح عابباللا بلاد اينو عابطلا بحت يكب مولا 7
 نازلي د مان فو دابالبو دن ارواكذ اك تاو داعب الار ءرمللاب

 هتك يباب تاتف ايعزانن اب طال دن اي
 لاا تابحرتف تانج الاب انضولقلا ناساف تاس اولا

 ا رك عجاطخت ل اعنا ساند داعيا حا
 ا ظ :لامنلا كف تاج هقياسلا عايل
 7 4 0 تدعا ْن يأ ارا دلل سا ع رشنلا داسإؤ و مهو
 ١ ' تي. راصنعاانتلاب لدطتم ا رئاوتتما كاتس ةنلا برعلا
 ا الغالب تاصدالاب ه لرت 5 تانجملاو تيل اسبللا نايا هج باتل اراد
 لوم وف كي داخالا قف كعضو درواك ماخلا هنتجا اذا ا
 0: تامر ل ناضمرو محتال( يىجياد سكنجلا تاولصلام العلا لع

 ا ا 422 ٍقئخا امال بنعرتلاو تعال هل اشءاو انه ليج فوال/ د اضعب 0 20 مصخنو تارملاو فبرداو ماكل ا زمشتجا ذا نهئسب إم اوم تازكم
 ] 2 25 ”ناوتايرلا داو ءالسل ينل ل عم نيرل | مدحرتنٍ_ ل زذ .تبيتلاو

 و ى د



 د ريا لانكا اراب بنل ب بقل تمكنا

 1 مي 1011111000
011111111011119 

 (©اييلوت ناهنالا نمو كئاو هتفلاض يعني دحا ةبلاخ دذ
 عانجارزمج رو ] بمب ةونلاو' ةئوافتع "دونا نن همالا

 معلا با يجر موحل رثلا لبلد ناش ايامك | ءلحيمهمالا

 اعبلارافنسل [لّعنت نأ ل اال نوككت زاثاو ىساقلأو غاحجالاو
 م قامت بوط عه نكا م اكل بجومى (يقئاو د احالا "ن كج
 ثربب مالكا وابو مصوصش هع هلع ثوكت ناب ضرأوب مت روطتد

 جيلعوفا نيم الا عاجاو لون قومر اضم دوصالاٍة دس اهم
 تيارا ىابقل بيت نءالوشملاو باكا لست نيومالا عاج نا
 ٠ مئالا 1 لإ ف راسا سوم ' رم نام اكذب صولا
 5 0: تنالاث 0 0 / ىنوعا نم
 انف ةالصلا خطرم اهي تش عاج ةنالا مح اب «كلصلا

 0 هل أملا لعب ل اهزاقانا
 ْ عرباوب و عش لا لع سرركأ ملال دو ملك اضل

 انهوال دعو اريشمإ اطسوةما ىلاذن لوم وما يع زتن 7
 00 معازتتا ام ووو دا
 ا

 اوككتسن الو لذ جنهحاو هنع امل عاضلا نك جاناجالاز 0 لامت هلا رع كس لكد جيوحي ع لري مد افت اف ماكحالا لع
 1 ا را .جضرو لع اونا زق



 . مكصاو طور شو بحي لع نازي عاجالاةوضنا ىلعو تالا تينا حتاتلا

 دال خيببلا خام(: عاجباو بئس او لكألا كاس الارهو موصل اكل زو
 عطنا الودو نْنل | موصل ””(ضقو“ اذا ناضمر موس (ّو موصلا
 رحاب # نيني باشتيتلا فو رلى مالكلا ناعم الاب اطهر
 سا موو ن اضمر م وص تنير علل ملا و فن ر خال او بجاد
 ليصافت ملو وح اجرك انهو عاحالار وعلا تصرف لبعو م امصلا
 لهل و ل اهئ لوو تضر وعل ايل لاو يرو لوم موصلا باب ضرعت

 ؤ مياسه دنس سيو ناي روتي مى ع ليلدلأو لوو با يف فرن
 نب (:لا مم ةلم ابوه يذم | دا ] تلا بينجا لاق بح هم اقم ها يو ور ا يود كل 7 ل رونق مودزملا صرع يملا جو رح ]هيي لاح حولا و هب انج ١ ثدبلا يعض م !لاتخاملا ةبانجلا نلاشغالاو لود دعب هليصاغن
 قدالا جحطاطال ا ن انلاو غوص نما ل اصفا |[ هرحا ندب لص
 _راتغالا حصوراع لبلداد معردو لبو فنا تاون ناب
 ظ ليس منه بلا فارما سين ع ن٠" مالغ عماجوحد لل ذاءان اب ناك ثايب امجد اهإ ناك ع شيحب انا ]و رمل انج نكن او اسم وق
 : ءل دوت[ لإ رم وب ثإالا ةغجو باطنك/ ما دحسال مهلفلا كددةلملا
 كالا | نك هلزعن ملام لدلشلا بج ذيل عاتب زو جوليالاوىككل ا  علبلا : 5 شر و جى دوال (ل علا تاز ةالملاو غرادهطلابرموناك قيد
 م معي هلم اري للملا ممل ال ل ؤحال اسس عورظب م و يىصوم ع ينث لال شإو ملئحاوو ريع دنع ناش حجج ال يلا ةرؤصلاد ختبملا ف
 عال" كازثالا ةنل وزملا تدح واذ البهو جراما جرلا با لخارلا جزلإ هج وو تكا
 "ليال نبي نعد ركون مو ١ م هراتحالا سكرت "أوس لضللا هسرلب (ب رهو ا .. (تينم هس |رموعوا عزم ىعءارو لالا هبت اذ اد شط! «لعنأك



 بزم# نام نعيملا لاصتن الا دنع ةرولا مثمهلحالا ذنب لام يذلا
 .ةرد او واننا عيوبظل ضي يإ دلعو عوبزتلا هجو ىلع ءرومزفلال عموما

 كسا وهن ناهس نع يملا لصفحا الذ فاكاب عنتس نيني فذلك 30
 ةنلاش توه نكس يح كو ةكساف ]ّدحاؤا تنكس ىتح عزكذ
 امص رن كنار هبهملا جلب هشام م لونا لت لننغ وا يب
 ييذد اى سيو انعاجا حيال هنم حزم مان وا ىتنخ اولابولورل فالح
 ء|يلحا ترطيواع د جوف مم انم نه طقبتلس|| دام نع ي دولا د
 ىلك#, ةةةنمرذ مولا لق عكذ ناكنا ىّرحوا ىنم اهنا ىد يد ال ةلد

 ٠ لنا كتيلطإ خال تطسا م يضيبخ نم تمر م نفاكنا تنماحولد لدا ميرلي لسا محا احا اكداو اولا مسالا” لام ا يلظنح لك 7
 ةءارملا جارلاو مالتختملاب عاد ادايصلا كااكناو نلقاه ى ناو ددالا | هتعبرا لوض مهو يلعإ تعال ملعب لاقو ينحرسلا زئهالا

 طلاع يصلان ود دغإا بج .ظملا ةساولاق ع يضع عيحنأ» تولي اذا
 ١ ضو ناعم مدوانفف ناخ م اك هركذ | رك يكل صنلا ىف هب وحد
 - دس نا متن ريل امان لس و فاشنتساالاو عضملا لد علا
 لو (ضون م لع سناك نإ هن دب حس ( “ملا او جرف و هن وبل سب

 | ا 0 يل
 ات لدار قم ئلاببلا ةلملا محو قففن# م هوهو ضجادولوث ارش
 ١ ١ تعيطلا ناره غزو تنال الج طولا نيد تلا علمونا 6 | دال كومو نات ةيارم دقيت ايريزتي يعير ات لوث معاظفن ارزع رميح وياي نزع لسنا نكي لليل دل مث ماير ةرصصب هننكار مايا“ ل

10 

00# 
 نبأ ل

*« : 
. 



 : قم ايعلا ده يدرك هرج ا ادك جتافلا از جرهلب زعواقوس مالا

 ةنألو تحن وشامل تحاول اسعالا نيك الم مكرجاقناف ى اتت ةلرتب
 تأ ذا م ةرو نص نيلتلا هيلع مدخل استخخالا مراغ ل نان فلا نم نم اه
 ءالقنالا لاح هفح توسنل  (هنم هبلط | ذ | نيت بلع بجو مدلا
 دب الا بجارلا ةماقإهل ]نيوتن لامو لتشلابالا يل! صوتنتال يو
 يل ”درتقلإ ول عرج ةنع نو داضزو لسفلا ببحر اواو هب خوك بحب

 هددلولا بقع جداا مدل وهوى انتل او نلوم اولاو| زك رحو دقد يح :و جز نار ابعاد لهنا ب وزحو نال صن | لال دب يوان ف 05 يل
 د ص لم وعا مط عاججالاب بجاو تمني امإ حملا بوحو نا م ظ
 داعب ل كلا بوحو ل ب ىقببكا تالع نال يس | ىضغب تيلي وم
 ترلوول لانتلا و لاف مقببح ف ارئع نالسل [ ع نق وت ال ةدالول م
 ناك واو هيبجاص دنعال ماءاللا دع لك لس ام برز ماو
 وبيني بدلا موملا هب دارنو لطب راد ةضالا موفي !اماعريزشلا
 ىسما يلا جو زحناو م خف سنن هب دامو قلطي تاتو ىزخل ايف الد رميا سنك م ماسي النمل لش اف قايد اص انا هكرسالا يف كونت نيرلا معاج يا معريفن و ادالفو ب ٌعرتد تداجل اّقث سمالا3
 مرعلارج نإ دريس جيمجما هتيحا ذا اناس ريؤنلا وكي ايام 0 نقولا جوخ بيا اميفنو (عمارخغنرهشتلا فا وارسال مدع فض 02 1 0 60 8 هجم: 0 هل فانك اع اع بيرى ا جو حا نوكي تالا يبا لا ننبجاماعربؤللا "ني نارام فب |دونل ا ظمل مب [هنلا يحاصر شم اع د زومال] م
 كك 0 ماو رهاجتملو اوس امنت ا ا وبجو ارراماللل اب ناكام مط اقسم يقف

 نول / :
5 

 حرر طع وار وصح مدعم سلا جاو جيت نسب
 و ©



 ادمسا

 را ؤمتملا طين ءالوم ندا ويذب دينو اهجوذانذ اديب الا ]
 يمت وو مودال وعدا هللا ثرالس دم ماعاك]

 1 هي اًد]و هلحارلاو دال كنا ذاعدحل الط حجت
 2 ميلادك رت برحلار | داحرخبي )ماصرت وزنتنمب نا بشد الها ناك 27

 000 ةبع ميجا داوود لوف مص لالا

 1 عل و لوب ناوهو هتدودح 6( مياوحاودر عبس اذ[ يباع

 ل 0 السان اهرورملا

 07 0-5 !لاقن لعهد د ناب نإ هكيخ هول كد وس 1
 0 م مال لإ فو الشدو تانجو نعت مال:
 00 لا |غنرخازخذ و ةدلنحيبز و رشعدكأ لأ فرط د

 ا هروو تحئو الث ككل امن, لع درو ةئ اكسب

 لاس رارآ ليال ا هوه توكهي ل قحو وما ثوكيال رك[ ل انف لك يلع
 مالا نال ضو دزلإو سس مال ا نإ لجبل د هيدالا عزه عنو فنصلا
 ضلوا هكتار ٠ ةدان | نيب ه قدانارلاد ل : حولارمال /و دولاب

 رص مزلاو لراوهو عملا درج ا ةي.انكزعرو رانصائاو دنا

 اره را ةاركو عبطخ) ثمالسلا درب كم نحنا عيلاوت وم اس دوب
 ارو اتف و ةم ةماقالاوثءاذاللو اهلا ةكاذم دنعو كيرمب ياو و

 عناب هيلكب درب شنعتيلا نع نازمإو ناكنمرع شي نا ناخ
 منو ربك او كمجاكيا غل لد دوب وبل | و انفلطم درمال شيكتبا لام

 هداننلكعمتنتملا ال ل قو كسلا هيئجاتلإ بؤس اذ ذكر لفآاشملا ٠
 ماللا لتنال ذا يقل اف ةباو مرل او همالس نس بجبال مشا '

 اج للمس اوسع تاو رو طع مولا ومس ملم در نالث ان

 . ١ اا هال دار وف ملم ا ال ب جو 2

 | | اا

 ا 5 3 4 0 ١ 2 ليع

 7 - 0 د 1 0 ١

 مع 5 ا 2 . 3

 0 كا 02 ١
 ع ا 1 7 را

 نا + ةونخ ظ 016 ٠
 9 0” يف دل ' ا

 0 : نو 1
0 3 

 | 5 0 ١ 7 . 2 1 ١
2 2 3 
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 دستو ئف اشكلا كلا تي تنل كك هيرب نإ[ وشب لاو وملصنا 7

 دجال ءاقلاو ىفملاو يي رطشلاو اودئلا ىاالزع مسد اك ئسوب ىنإ

 ظ 16 نار مبني لاند رضم دانا هلكت قاض ماي
 كا ةببئجاملا هللا تلساذاو هرنجا يلع لسالو ىن ارمإ لع

 لير ككا) ع هي نوكي باعبلاذ نجاح لسا الحف اذكر هيض (يلعدم هب اذ تءاهناو عم وصب اسلم هيلع م السلا در /لروجع تناك <
 كار عرب ؤصلاو باحات ار يعبكارو ضال الع بكزلاو دكامل الع انآ

 ةددرل اير هجم فينحيا دنعو طب !اننل ١١ ذامزكك الا لع لالا
 م درتن باك|ها كلم لس اذا“ مياس تس هوتاازمو مّيحلا

 ا يي ع د اون أكشن . ةءام كلمو يا

 [مهلرزعو نايل لوقب نانو نسعد كيلع د لقن كا كا بن او مالكا

 هيلعراس يل لضمل افنبايوثنل نطور اوس ١ اهنازرسازمجسولشنالو
 ظ صرف و ىنميعب هللا ةمجسو ىتيل امل قف هلا اول ككملعو
 جاح كلذ ل هشعداذا م اناسلاهمّدلا لها ادب إف مدنا اهعلا قف

 ناو هوعالو باكي م السب | دين المغبنحو | نعو عدلا نعي دامك ثول و

 عاني لع م0لأ لقف تاضداذاو ياصت الو ميرلغ لس كن ستوب ف
 ثلتخاو ئاننكلا ظنل انه ىلا هاب م ساصم اكمل اعادلإب قن ابالز ترهل

 نيل كاوث ا باوك باوك السلا باوت نايف اا
 ُضْوَلا يدوي مال كا باوكا باو نم ضل اهداف ناب هيد املا نال

 دابكولغو اديلع مالسلا لونين غنج دحا هيون يلار سو ا اًتَب لح داذاو 1
 3 ) ) ني الا اوقيالو لاسلا مدعو كوتني نا هب ىلاراع ماسلاو نيملاصلا هسا

 كنا
 ود دامو باوحلانعم رهو قصدقن'هبن أشنو باوك سنت والا
 مقيم البجا قبس يم مالسلا لان بام لطد مالسايه ٠



 لائابحل ةمع 1 201
 001 706 لكن حنو لسان تا ل مالا لاس عم
 3 نانا لوب نإ ؤش داطكو ثولسم ان رقه رس اذا
 ملاذ ماسر ىلا تيم ل لذ اسبزومل ائاذك

 م ارم ان الا نعرا داع لاو ميج | نييتلاب تيرا
 ديالي | | ها وده وهو نّتلا نماضب الملا نيس اب كودو عدلا
 ا ”/ روس مر ىلا لونين ءزروسو ودمي سجد لاحدا
 . هايماور لي ئشلرطاملا ئغس داهلا م كابا ساانجم لرّميو رمل) هكر
 امن لاق يار هولا قو دل لنا 0-8

 واوا الو هكرترعالضفعا تيس هو نوأفن الاد عوختسمؤل مهلا درك مل
 ةللوصن الات دا لفته | سوم نإ ثيبرجاملال بتسا هو زيرو رس

 اا هادي ناو ونغم ها وثرك دحلطع ذا موديل دا #س ظ
 دعو عع زلبجر نا دو دودلاداب .مرهاط نيب دلل لال دو هوامش
 لقوتاز اقف ندلطعاذا لوس ىب كمل لاقممدلا رحيلك مسد جس هاو الا
 قمن تعلدوما ةنغ حيز ن ا ىازوالا دار انها دكوجو لاق ف هَل دجلا
 ” هته الا وتو ثار ىلا سني وهب اونل ان ارحاهيرشتلا
 علوا ىكذ ديل وتسالو مك و هةطنا ع ارككو يل م ارنع

 ظ ا 7 ارث ن اخ يم اذ
 | هال 01 ا مل اا
 رف يرعظنال | ىبوم ين بدح م يبو راتمانل قارشمالا | نكهبنا داو

 )0 صرة ءاعومالل اة العاما ىع ماللا لعمل مذ
 0 ايحاوس د نصا عا( 7
 ظفلب ا( طغو ورمالا ظل ابدجيربوجو يمال لا ثيدصا هيك يوكنلا

 4 دو
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 ملت ما نص تب ال ضرئلاو ةاحار اماني لا
 ل بحاولا ناك ةسجحاولا سون رحاوهييرل ا ئوملا شضؤلا هي داد امد اعطت مما تالا ئ

 د ضيؤادئر فزاع هلا ولاة ماو ناعوفق يقف اهيل ظ

 فوم علا نيؤلإن و د بيحاوو .اخعل اركي, هلا جم كات رشم نح 0
 درنانكو اكد يوبربلا موس بحو حي غافل نيب 2 3

 نا امائ اضف هاهس كا ذلف لو الا مسيتقلا نم ىطاسنا تيت ةاصلا
 7 لاءنعا ضوخلا اجت بوالف لح اج نكي ضي معبتصرو دافعا بحب"
 7 أومن لو نعطق ةللالد تنايا لا دحاولاوبج تا انوجيئلملا

 0 خ11

 انك كيتا وربل | عا تو امتع شلل نةيعوتتلاو لإ وع هن ىاعملا باب نم
 اد اكن امحاولاربج نا يؤتمل ١ عماجا كس دم ف لو وبلا مامالا كو
 كا رقملا ةديسو 3|. لمن قس رثإ تائاز اح لوَتلان افلم
 را تايد ابحل ذ ن الل ايكنالا انه رإ ند منعوا هلا ءطع كوشن
 ف داشولا ة رم نكي والا هب ضركلا تاب | روك نالو محاولارع
 تاويل يع اًطمياركذ|ذ او فرعاب ٍلخ نكرلا ةبتوم نع

 ونصير ةرم لكي هتف ناو تكسب مءاذ الصحن اولاق رسمي هللا
 كومو هو سم ص قا نع ردو نا طاف يوان حصوب د
 تاكذاؤ ارشح اذكر وك يوفر دائ ناو امنالئوسطاعلا ثمن
 ظ ثيم اون اكضودرلا نالها ككيرعم كتنفكلا لوب هلا ريحوانا خرم أكلا
 نا قم لو نك نيرب دم ضل تعا ديصا مااا طوول

 هير عل داع موف ئارثس وا نكرم د دوب كلون ْ
 ا ْ كلا ل بسماع ضر لمد ملا داع داعب ملام ظ

 نالاهانيودامائباميوصوهع هل الا خضعيختسملا شييداحال اب ظ



0 

 ١

 ديل ىف

 اذا تساءل قح مالا هيلع اسد بج معو اتي دهزم
 فراعزب امل ) ل انام انرمو هد صضرماذاو لاكن | ىلا هيلعراسف هتيغل '

 دا وباز رما حبس نعان هيو عسل لعرملا يسم, دي ال وسر انرعا
 قيعبلاب ماقد اف ٍضيرللاقتح مان اهب المدي انكيضرذ اسوكاعاو سم ىملا
 نيع صو ب دررعتم مل نك ل ( د | اح نزف ايلازع طنش يد فهرام

 ىم ابذل الواح ام احا 'ناو لسملا نينرلل يح دايسنإذنا مع

 0 توجو ضرما دوه داعينبلا نال ا ازكقلول اتقوف نار ذأ د د ايد
 ' اولا رلال نادهشس اق نالعاي لاق هلا ض هسا عدت
 ١ دهاناقن باجافا لهجشبجا ةوباهلا ف هيا محو لإ قد [يْدل ل غض
 يقلل مهل رر/ | مالا ملع | غن ردا لوسر كتاو سال !ملاال نإ

 ا طّقضو جرن ن١ ا اهب "كك انش مناو ىلا هبا نماهي الو رانا قم جمس

 9 يارد انوبوسملا ةدايع) اعلم همالسا« بسر ويصب نر رو مههيملا
 ض١ 1 يدوميلا ّىحْؤ انائال امي سابال «:لائن هب

 0 لمثل ُيدعت | م وكب ال مييمعب

 يلا ة دايع م اوطلتخاو ف لصتماو ةيدونبلا فالك

 ١ 6 >1 لسملا ققطه: نع ذا هذاصلاو مم هءالوب نم انال

 ١ عم دايعلا ةقعرب, لولا لو | ذام تسلك ايريؤصلا مداجل عرش

 7 اني اباللانهدوهب سما راعلشد (دا م هللا هيلع يللا ناكتلق

 57 "مالم العيب الل تاي تجد ءاهنحا نك ةييرملا "اشم نإ
 ااغلا برى ال إب هذ | لاذ هنيه ى سنابس | انس يش | 1١
 | كاسو اكسر داشالان كرأف الا فشل (شلا تن]فشاو
 0 اههم ةومدراسم ىرسلعمملا ]ص ل وس تلا لاما ىابع
 1 0 رولا بر مطلع املا ثسإ ارم عسسل مف
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 ءلوتبامت[ب تداعحلا ةذه اب حرم نوي ناالا فدل
 ةالصلاو لوق يب .امصملا نثلوقْس لكلاو صد ىلا ةدابع فزع هباملا

 :ينااوب يتاونتو مل ءامزلع اططع لاب مهل الع يذلا

 هقنءاتلطم ضرن علخ (هن) ٌعءاوملتخا منكلو مالا يلعيينلا اع
 مياصلاؤ اهئ وكن دقموه و امججراخو ا ةالملا اعاًسوكب لاؤن'

 ناينركاع]دلا اما اردتم ةالصلإو ضف فعوافلطهرصرو معان دنعف ٠
 لزرع باعة داعب انس ل ايس اناميلت وطبخ لم اناس اش

 0 20/ملإو وكن ا حومَص قياس جا | رحم الو:

 غايب لع ءدلصلا يف لوصالاو توغل عر لكلا كب وحول
 موا هصلا ف ]ومن اضالا' اخي ةرحاو هرمرعلا ع م كاشلا

 يش نو طمم ا با ذكى خ كلا ندحاوإ "مثلا به ذموهو اهي
 يلا لع ضن ١ لوتس وا ةدلصلاوب طوتشي قل ممم ا نع الضم تنام لع
 يل هينا والذ الك خيجاو ةانارباع

 !ىضنفدرمال ا نال ركدلاوهو (هيسبسر ركيرايذع ' يو اىهطلا

 و رو نح اهيل | ع ةالصلاؤ طرختني الم ممساركذ ذا لعياسن حسو

 دنع مالالا يله يبل ارك ذ أد د اينمب ياهل, فرع حرب ساي اؤهنأ

 نب ابلازع طفس دبيلص) ذاق هيلع اءاصب نأ مهله لمرتفي م موك

 هيلع هن از ككل وج ف اهظ وا نوع ضراوة عرقا
 مسهفلا كون ئحنو هبلعوصن نا انرما هللا ثايؤ”كذلام ليفان اذ ماللسلا

 هم ال اند( تشن (( ملع طضيإالو ياعلي ثررسلا ل الر

 ؟ تاصقنتاو قب (وملا تب نيو هن بيع ارهاط مهلا لع
 للنوكيا مازن جاي بهياىم هيت فيش

 م الصناع



 ل هم م ا ل مصمم

 لواء انجل :يانيجرلانادكهاطيبل يي هالكب دن
 ا اباد توعدراهظاو عرك لعاب اي دل ملح يا

 لَو ةياهتلا يب نك ”ويد وشامو نعل فييعصتو هزم ي هعينشن
 بهي ما هلا الو (ضرث نيلع 6 ةلصلا ثوكاما| * هزاك/|لعءالصلاو

 مج اف وربع المت لسلا عال ::رو بوعوللزمالاو مملعلامو لوتس و
 ىنعبلا ؟/ ماقد ان تيملفا تح ماتا ال هيازك مف انك ساد 5

 بلا مذ (نجكا ة الص فص نات ابلا وع طلت يوم ام
 ٠ تريل خل ولاده رد | كك ىبس ايكون كلوتب ريو ةوبلك
 ' لالع خلع ادو لارعو دهؤعاعررهيللا (يوعل وم منهن 2
 اعد مِهاس رع تعدو تكراب و تيلصا# ل لاو ايم الام
 00 ابكي ْم هيي د يحن مهام لا
 ابوزوصو «(تنبمو ني ع | هلو وهو اذ ززتم تاما

 : هيح اىانم هضيبحا ئم !' باعوا دهاشو اب ائناوان زك
 عجاانبر غال مدلا مالح ىلع ءافو نس ارم مدريد عن نم ون اهالى ع
 70 الا لق يأن 97 ؛ ار ن5 نحال تاكد روهدعبانلضقالو

 يبو بهل الز اه ديداوع ديالو حسبو عيار نام
 لهفربالو معافلا ارّيدوف انسلا لانو ان دنع يلا انو 'ةرانجكا الص
 هيلا نماذج مامالا عنب قربا ح ضخم امال يلو ةربولا يا

 انور ا(بص تبم ا تاكد امةباو لا مالو ه)رغاوإ كليم تاك اوس :_

 ات ذوادعا انا لعحا اواطركل جا مهل | ليي ادرل و هشسا ا
 نم موال )ويلك لراصحرل لق ناذ اقسم اوان انا وز وعاو

 1 1ر4 حرجا
 ا و يال هيناتا

7 + 



ن نيا نراها هتمااي مه دحا ملص ماو ْ
 يم

 اذل ( و ءاصاإع ةاناج همابقلا مويا ةالسلكر حا
 اممم مه مسلح هيكل نم نه عرف امل مهارما

 اقف مالسإ ام هبقيت دعنا موتك بيلا اذه جب نيرا
 01 ا نم تيبب | انه 2 نم لا ضل

 تبل) انه ا + ١
 اهراس تل مث نديم ا لول اهقق م السل ئه نمت موتا م
 اهبل منابع دج ةما تاوش نم صببلا الع 2م
 1 ا ا نم كيلا اله جبت مسلللا جاه كاف نيالا 1
 انما اير دهس وس وو هاج هسا لحاف
 لاعلان 0 نلصلا ع: مهلك دب
 امل حاج 0 ىاللاو تول اهرمألاوبل وت
 نوصوت ىلا كاسح الاد ديلا تبعرتشاورل يعاط قرع
 حديور كيال هوارا ها نلا نيد. ىو مره ىإةىلابلا تافصلا
 ل لاو عرككلاو مالسلا هلع لو جي نو سلا لقد نير ضركمملاو
 ا م ددسلاو ماكل تالع

 وووع#

0 : 

 دلي هيف ةلةحاطإلا يونبلا نير نائل يوض ركتل رع نو و يرىملإب
 دك ناو /م) تلي ريرملإب اور مالسل ا ميلع لاو قع اهبعوا لك ايلعا بوجرل اقع
 هنا رشي لاذ تمال/وهو عوشعل روصعلف يان شرف امزواماو هنع وب



 درمال رع ني ١ 5099 لضفارمالا و

 00-0 تفز بوب 000 1
 مان تال زوز نسر كتلا ناو ورمل يرسلا نالت
 ىشن ابر نوه داق ١/> ١4 تريزيكل عد .زكتلاو فو ىم الع زمالا هل

جو به ذب 01 نرعانيرو ركتمزماو وى ود ىم نعوءاعو ل هاحا ن 5
 هله

 1 نردللا مصومئ ظليت ركسميزع اري اسص لمى

 ريش ميلعر اهنا ال نع ىلعو ايد اكالاو هداكترا هدباربال نديلسر كرو ملقلفلا

 رن ترها سسالاو مسار نيد ازيكم باس  لعرامن
 2 مرام نع علا اهو بن نواب دْناكْن او تبحاوف ابحت نا هيزومالا

 ٠ تانغ( ب غيكت لق ناذ فلاب مم اضم لب جاو مكن وكملا عيبح + ناك لك

 منال فتكا فكزكزملا نال يوصل اي ىرت عض مناف ليمسلإب ب ,تلق

 همز سلك ل عزم ابن ننف تل تازاولن امن: لاق ريب ارسال
 بامتالا ميلع بجو ةالصلل اكر ات هزي يان ناا ومع ادفو مطي شب صتخاو

 لَو طفلي مامالاق لال لا اًكاال اماو دحال كل هج مولعم هال

 وذو نك لك كتب ود كاث ناي انّيرع واهس ايبسل ١ ريما

 ظ>0]2110111100 001 ]0 د و مك جدلا

 ناكل نب نه يلا نرلعازيعمل ةالملاب نو ذخؤ اك اجو دوعتي ال يح

 ث اكو ع نو ملابزمالا تيللا يا مّيتلا نع القا اداب

 «ىبساالر ىلع بعاورمل او ناكذ هندلِقي تنصل هب اهنار شك معي نأك
 .ةزعلا اعنيو لمركز اويل كرو دي هدرماول ما هبأر ريككااب عون مكر

 خر بال اذه دحال كت الو 2[ لاهربم هوبوصول م لعولو مهيب و هاب

 ا كلوب ميل (ينب ال[لع هس الهو اذه اهم كااؤوهو
 0 0 ناش نار ابجح ابن يتم الوان صنم قيقايالو هب بلقب

 كغ الحا الا

 : ىضش 1
/ 



 يانا انج يامسامعر كسور ابتخاره و نييلكم ا جاوعل
 نيكس يام اذإ ل علا نا لاما نيفلاصل مع | صوحوول' سوو او د

 1 انهن الاه ثارهللا باسم كي قيل ميلع هيلكتلا

 1 ا لؤف قصلاميتقنإا دكملعام: جس
 موصُعم ا زووعا لكوو رمل :ى) عانج 1 كاياباعرشما نكمزل الو

 داعم هنركي امامي نوكيا هل هن الظن ىذللطالا انو يصعب
 م و راعلا ابح اد! هنأت نيع كي نؤكيدف و ةيافكف تن ظ

 لروما علم نضر نب مسوأ قمع منع نم ئبتبسا

 ادا جك . ةياتكل موو نهي ىدغتي د يللا يمرس

 ! مايا ..نا رع «رخ تلا حرصر و ميلا ريك مل

 4 0 ني

 حايل ٠نجرلا ملا رماثنلصتلا ثإب اع اووزاست دو مكتب عيا
 حنس ءامالاضو ين د الملا نص باسزم نتصل: غيئات

 رعو اهريولت ناي مدد ن انين اكو اعرتسو: يعد هويت ن ن امى

  كالذ ؟نرسرعي اون اك يل[ ياسا ملا ثزل ماكل لكحالانم ريض رق
 م ؤلا 2 | نايا عز اشساثوتبل انعم م دم من |9/ق سا
 ا طعما ناو رون غطا راس وهال كارم
 ىاذولا ند (نفتس#ا كيال مو دهرا ملا :ةنلصلا نالت سال

 رعب ديس يهمك ليس دوم 7
 ا ميلع 0 صلارربن نردد احب مط الم هاي و يبل لزب ملا ثا"

 و رس !ةواسم هبلاهلا اوب | لاذ تناك دنياك (شنلاو ىدلار هاهنا
 لوسيا يورو فانك 920 مكيالل ا ةواسو مكي نادت
 امي بمل تي ع
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 رئيكم الو نيكلم يف لكورتلا نا هب مكتوجا | مع يونملاسب معنا الونو نوندكم ا
 لكرإ مك السوسلا لابو ا[ملابع ناكل | كد لاّمالا يلعَوِيِف ملتمم برع
 تناوكلا 2كذلامألا لعل هب الذ ليس ريعدسركذاالو نيم) نيكللا|
 ةءايعمدلاؤ و .:) و نيمانككلا ككذا هطيالمو هلا لاو زككرس غال

 ش كل ار < .© - . 2 9 7
 /ملعال اق ررصلا طاع طر ملا عيبضعل [:وطنس وفم يذل !(ىرلا نع

 بتر مون لاي اك عديم اش هب تضفي طنو ناس يا عل ظ
 ظ ف ااطالا دبع ئللإل# نر نول: خئيل يا نيسلا نوكسو مالكم

 بلا ناسلب ةواصلا< بلان اهانه ران برعلا نابيلانا جس
 . ميلع او ماعدلا عقر ابع مضالإو (هنزوكيمل دي اع ءائيرضا د1 ةراع دا
 ا ناكنار لكيلا يعم ناع ناف بحلب ماعطلا ل كدحايداذ1 مالسلا ا

 م ,

 تاي يار مبهتل اي لاكد كولا ريخكإب مهن عيب بالعام اماص . 72 5
 يلا فلو (مونائعةرابع هن ين! رن ردن لمهن الب! تاولصلاو 2

 ل الملا اهو وسولص ككوحا ذا لص (ىاصا لك مب (هملا مول انه - م
 تاكا 0ةروجو عو ب ركو شيب قامملا نال هفف## (رلع تاوفلا 7“ ٠
 ,ةلس تقئلط' | >ا ١ يئئب مص وصخ لأسم او رجا ناجع ين حوش اَؤو لوو دجاسلاو كلاب مدن هين قمم ارلا لبق د نا ْ

 ةريكك يس اتاك ناخذ ال١ هورمم ا هطرعملا ناكر الا عوشتل الها دنع
 | ١ تلج ادوبجالا ةروقلاو روهساو عوترلأو ةارتملاو ماّيلاوحاتننفالا
 ليئالعنر حوعا عم وسو | ]وج ل نا حض وا انكز حاتم الا عري
 ' 2 انت( ال هزل ملا تالكرالا نمرعا هجوم ار)اصمالاد نابي كين نام يع
 عايشالا عر كك ثيريا وع قا ا نا انور فير ناكمألا
 1 | ةلوو يوي ؟مئعلا هزرب د (جعال او مرسلا تزئ (ميعم وو
 اهي اد او (هيشس الملا تابجاو نادرو رويزشلاو ةوسلا مصر

 نزع
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 لجيش اخ | تيا ة0لصلا | دا نسى يكتم لا عاذت ضخ

 1# غانا ترا ننأنه نصل !د اراد (مهايهخ

 0 اي بم بما ار ىو اب

 طراشناو حرج اورعلا وع يمول ازعقنباهلئامو ت ذب شالا باشي
 رفا رلاع وصولا قتغسوعا ن (ض الا ناب نم حجت وحيل تام

 ياحب | عم ثرجيو سيل ار ط اخماد ٌيبرلناو ىولار جمرل اكمم الكلا اما
 ىب مول اذان لد غلا وا سريا ادا ملسنع بج .(عسوم غلب ١
 ي'ملسنع بحب: عموم بر لوصرل”ى صول صن تحال عبصت يس للا
 وسي | ,ىولب م رحل ىمش دركدلا خيم با كوبا ل اذاو لدغلا

 ٍئاسلا لاتو نرئاّرهو لد غلاي ةلوهو صولا بال: لسع بجإل
 طش الام ناوع لكام دنع ا ذكر ىدولاضقشيال نيليبس ارجع تن جداخل
 دابتءال ا جوى لع جو حن وين |( رح ئيظيبسل احا نجر اما نوك
 2 ايعالا ممل علزع ند ربك يبل لوبلا لسبو مط حتس هلا مد نوح

 ها نم ملا ا ا أسم درك هرصرلا ملا هيلع / فانا
 , ل اباو / مذ 0ام عسل وان ءوسبلو منيف ب من نئعيسوأ

 ًاناداتش هل/علمب اغا كرنك /ءاغالاو مول اين اوف تالوطلاب سب
 : حبك نيإ يبا حازم جر اخ ج 00 عني وملاو ثرملا كال كش

 وب دج
 207 تو
 هيل

 م نوران د (بعلا نع بوي الف لص ام اءاخرتنس "هه ببس (يشي الا ةنهو
 معا م ةيسو ل ةيتاثادحاع سو امين هيلع مك ا
 هس لمني و نار اريتم د !١١ ىوطصم ون ااوصاشدح كوك رنا مولا لا
 ثلا نيج اوطساو دا ذبح جي ياا دبمو | جيل ر يلع
 2-1 ناسيترو لماكونمدا اًهبزتمم م "| دا ماو طّطسل ةنهشلا كو



 اورو اهاقة دلما ماند» الا ههيبلا تي بناج نهب

 : يلع عملا نال اذه د ناربلا هبا ازك هد ؤونمو ئفُي اانا رجاس وا

 ىؤر رو و لوال اروسلا | الع هتي اعانحرتسس ال ا عاببال لاح نه
 قا ناو وضر قتفتتتتاك لمرالا نم نهشم مان | داما فسح ئع

 شب / ناو هونم و شفشببال طمس | ةينصنا تاكد الذ امزؤصلو
 ثفلاو حرم ا مل 1 حايطص /ملاح غول ١م ءامه ضافتلا

 ةالصإكي حهقمتلاو |: نانا | نكض قلي سزنم نك طبع
 ١ تمل بال للا هك رحال ةهومتن لمد انا رجم كدت:
 ةراصر ثدح ثوكيل اًدهل و ىست جرام تيا التت. ث دبع
 ئ (نًادح فولكل نإ س ابيلاو ةدلصلاحر اخو مو ناد ١ اين نجا
 راعاوكب حو نس انفلا انكي اناالاقداشلا سفح ٌدموهنأك ةواملا

 رفومرلا مل نفعت ماندمت مال مالنا لعد لول اك نامل !ئئ(ثدح
 اس د2 عر قنا اقلاع ةلفيعد رواة لمعلا ءاعيج ةالسلاو ؟

 مسن ركيار ةهفش تلاد اهرتعو ا دح نوي الز ادلع صت عمم ئلطلا
 1 كل سس توام ب اداء اتسا تنسف ال2

 ةماسلا دنت ميم فنلا و دحال اوه ثوكيال م متستبلاو مارح
 للت الو يمت ءا(بط وتم ايس انوا ارماع همهم اوس وسولا و

 .ةاسب ابننا لاو حا حرت يا نك ثوراهلاو عد 00000
 انارتحا ريوس و وم تاذهب ربي اناو جراي كوسم لا روف
 | ا تاهطلا ناب | مع ها تلزم 6 نك ةرارمر قو هاملا

 خشممب مصونمك اشعال سغ عرتلا يف و ثاظنل | مئللإو ةراهمطلا
 1 عالطم ةزاهطلان الار ييتيب بر قتلا م وأول اما مو صنع
 5 الاخ تاو او  ةيومواب



 م مطيلذ راه ا بنخال/ وح اها مها لستم الار ءوضولا ىلا هال

 هدرربلا ةيحلم اش اهدح ان اينعابامارممقح ةراهلم وصولاو
 ) اث دح اكان لسفلاب دإملا نا فحصو اهوا ةوُذراشتعاب وا زحالا

 ٌثاثللا انس اد هطيلع ةراهطإ ضل اوهو لي سل لى اير الظيلغ
 ىروسلا ناهطلا (بتبايتو قمح ةراهط وسولاوهو لد زم اس لشاب لازما لإ ةبشدل اب |هيذخ انادح هوولإب لازما ثاعان د يرذدلا
 رمان بر  تافلاهمصاو هبا ان اكل انتعالاد قت اظ ذ انناربعولا انه كا د
 ”  هدوضلاو ءولتلا] نعنع تلا بد ليفامنا :ةالملل هنوني :قنسولا لد يبقت جو
 <80 ملوى عم نوكن اره ىلعو نحاو لفلطلاب نداعنصتني حامي اكت عونا
 ِح جدال كرمملا هءوصو وه و ًنالصلا :محاب | لجال يا ة واما ءضول ات
 للاب لازما نااداق ان امانا جس عش هن ان دبل || تمنع دارحا
 2 2” رمال بثق كإزلاةارغذ ربت ال حد ربك ثرحملا ادع تنال ٠ © ل ,ةقطمان (ينع نع نمو نصللوتت لع لكدو سدا هم نم اس جنت نع رى 7 7 : 0-2 2 5 عنع | فنوااضياحو ا انبثجل ام ةرارممثتلا «ضفح ةوتسولادد اتيلع
 ال2 2 نيوكياناسا هيل ظنولاكااملا اما لد هب لص الامد نامل ب: 0 لشاب نانو رشوش بيرت ااقرابوا ”اخحلا
 يالغلا تلا ام لوس نا ب١ جان الواموم ةوقي نيواع هب ير دع 2 2 مكان مهقنلا طوحا ىيلا حاشكي تاهإع نءام خيم نهعا دان

 انهو املا اكوف قلطمبىانل | ناهذا هيلار دابّيب يرلاوهلث كبش ناو: 2
 لت مابيالام ديس تولع م روتر ال هيل ارظ اناا نان ديما آملا ئ البع»
 لوز لومالا لخاو سلاش نادروملا ءاملا تاسودع قاب مسرقلا قايد مسا قولطالا تن هبال ازهيلذ لذ ضو ميلسلا ام كوني نا
 دسم تلشال ابالوؤؤنش اب ال تافصلا تود تا 'رأ ىرتسملا طاد ىلطتلا

 5 3 ا : 1 هع
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 اين املا درزحا يلااّسسلا اكل وك تافضلاو تانللا نصووتل !هناب

  اماآماامم د]ئاو امس تبيبل| تسل ليق هسسو كلص اف كالع
 يساره نيع عيحٌن ويفلاو فدع موهو داو مج هي دوالاد لصملا

 وماكو راعملا لادا مرسل ار نه راو مرص ابدل لع عنب كرتم
 انهذ لاو كة جو ءىئيلاو قنوت يسار ايضيو تصون ربا داود
 لاثمالا ثزروراع نثكتتتلا| "ابل ادمب ةدرو دم ةرنام#ر ابل ازو عوبلا
 لوم غرم | بقي تعم ولا نمو حا[ همنا ى لاق ملف مجرب عمج
 بوح اور اجلا و لامملا تبول عد (يبباىإو تيكا ]وه رانا
 دوريدعدمح تام ذحاو رج. مماععو/ لكدولا الجره حم هلكر كال او

 اهوهر ميج ءاوحالاو ع ايمن او اهكزيوازيسلااهر دانيا رملتلا :

 لال علل اوك دك شما او ل وذي اذ لا نيون ل وين
 تب اتلارئال اوهؤنلا و اسذننلا ونه مع در وبطومماطفنا رك

 بجاولا طئفس هدلصلا ركح تلقا د | الم نبرل | ديح خم امل اننإ دكر

 رخال !نعش ةزحال يف باوثلا لسو ايندل )يل دال اب تلكم أ ماد نع
 يئعسلا | انه لاب دارا فشعلا تاكو ا رمد" هلصل ا ىلع تترقب ىرلا

 همام يلع باريش ا هناال امد فس _رونطو ]رهاط هن وك نال
 ةسفن ةرام طن اكان روهطاار زان لوشن ةزاهطلا لوصح
 اذه ريكملاو ميتويّوملل مس اعلا لدزي ل وو بلشت هلاق هرغعل ةريم
 طيازلاوو هيلوداو م هلا ييمحلا دس اخضلا نمداراو تبرد وصل ناب
 باتل ميكحلا ةساضا! د نئئملاو مظلطملا تاجا نع كد ع و
 - كيرف عيزكول | هايملا تداصامن اوس اقنلاو ضيملا» لصجب امو ثدملاو
 - روطاملا م1لا ميلع لول رد وبط اماهسلا نم الئ ار ىن اخت ماومد

 7 'آ

 1 فرصتي ىلطملاو اقلطُم اهيركذ ىلا نا لال دنا | محو تهدم
 و ا



 ا 1

 بمنبد توكدم ا ءايبمملا هنه] شدا فرامتلاو ئراعتل اوهامى |

 اد ١ دب نوكيالز أى نمركملر ابالاو نوما الاتنالو هيلا
 ”ء ام (مل!نملزن !لاقىل امن مهلا نال ملنس اكل وتناناك الا نم

 تلاس ابامل مرورا مدت تلج لافاو لمرالاو عيان مكالشم .
 2”اربوعمو نيو لل قاب نرت اكاماك نا لعا "م اهرب نب دوا

 نوما نال ختضيتشحلا هس اخيااوهو نيل ا ئثم ن اكرم
 ةدفم ناو نر عنب مليلَم نإ]يل دب ثييك | ن ماكس نوكى برقا
 الماطمس ال تدعملا نع ءر ادطلا بوجو تالو هنبتكا ىلع ىافنالاب
 فال طزم يووال | لزم و ثا اع افللخو | الصا اها امر لعب
 لاول يا جالعلإب جي بس امرين ديرما انا اماو لق والا بطلاب
 ناقريولادالا هن ٠١ هثرتس الاديقم مع اكهنالا نيالا انهوحامماو

 مل اللب ف ااطال راع ام هيب تلولع ناش الهدا نام جر ول انام
 نا «كلق اف يف ايلات دك سب يح عرولا ام لوني نيون اش
 اعرحاراصاهف دولا امو ه دولحوم كلا نك ىبلا ءاعؤ ةدوحوب مماصالا

 لالا انه تلق امي ”فاصال دوحو وم الروم زحالاو اقلطم
 مو فاضالا مدعو «ْفاْضالاب اهراس قللا ناكول نادر امن
 يل |ز درا | مد اهيل[ مم العدرلذ ام.اصعنيب نيزملا لد كك ذك
 نيرا روملاال ]لا ري دامم مدعو اما امور ىالطال ) رزع ئلطل !انل١

 ”امنوكي لاتماورللا ام ىلع قدصب ام ىلإ ف للع الارئعرد اب
 ”مماضالا نارع ا!ًكَيْوُم نوكم ملائمإو رولا ام فاروس الو ولطغ
 ريلاءاعو ةئاضالار طبقته نت اضإو كبرتن عقاضا نيعونوع
 لبوللل ملائماو جررلا هامهو ىلإ نم عون فسر تما اهللاثنعاو
 . اهيضف ناكئاضملاو ميعاد ارو دينؤتلل هذ اًضا مم !اعولبق
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 دل هناد نمت ىلحول ةىضوبر نلطملا تح لح ديزلبل ديت
00 

 ”عتءلطمَّه 0اصن تسلل اهرال مز انج ةهلصب تنحالو فيبرتملا
 ,كنلا حا ىلااضغلل ( اك زون اوف ديول ةزانجاىااهئاماو

 ظ تياواثتلا هبثن تبئافتئلاو هاك رحاولاو 4 مىاذاوم

 لكنا معرت نحارئاو ثني طقبلا لحوم عرتلاب نانشن الا
 توىللاب نام انس ريَذ هبشا امد مسخ حابملا ع
 وتس اجلا لير رع الع زا رى مسلوق نوم ياو نامي
 لواثإلا | جاني الف حاظر هد 0 ع ادله يوْيؤحلا
 1 كني وح اب ولطرثغ ىا زودط 2 'رهالم ءا ابزتعب نو
 ظ ماير ٌءمْْصْلل ةنس اهلا "لأ يا تاالار ونمر عرماط نا ىنعب
 اع "زم طنللا هيما كنلا عزعو بخ نادر ارحب
 ا درعا ن.اسبرتع نانبلا ةاه غ عكار
 يعد رومإع تا ادكب رل امسي تكي
 1 021 تل طع قل
  نموبا هال اوه يوتسلاي اع دبي يالا تور

 0 اسبجلا سل |لب زي م) ىواذطلا 'ى هت”

 ءوطولا ل ُباوح دع امايعصالا جو رب لاتغالاو د دوضولا زوك و
 تارهدرسو لدا ماقا احا الفي دف وب لاتغالاو :
 ًاماملطلا لاو لعضلا لص بأ ضير يسد ضإ كج

 0 | "ملال | ل | تبني نلطحلا ) 2ئلا نا رس اع |ب
 يا ا ج0 تاج ايو نلطلا نامه

2 



 ال ار اول هر| معن مهلا يلا تايب ب تلكزاد فلذملا ل ا

 كيلا "لان الع اس ايد ديؤملا اما مدح ا:ملانا دوحال م
 0/0 م رو

 > كلكم اك اردو لوصالا ى ثرى ام لع يعلا لوم لصالار مخ
 بنوا ٌتروب] اح صول ”«: الد كاما يقول ةبب يللا 1 ارصبم اهي الو نقيم ان )اوسع د ةقبعح عرحاط اضع الا ناك
 مهم ناكرتا هب ةااصنا ضذاجامل اسمع ناكولو هت الثم عمن
 1 املا نواه ع ناك تلق كام :مرابزعل اىيرلت و مد

 مزار ل ارب ' قطع هلسرنر تاثروعجل لتاساف ناشكويا لا تس زانق ىبرلا قنررطل ل [نلطلا أما *عرومو نضلا سومه ظ
 تيثثي املا تلف نيرع اى مع طزشعس سيل الوتعم سمن | ن ولك
 اح سو لم ؤمالا نعناع ذا لالالا تيزرططم سلا
 ا زخررو هدي ي تنال ء ٌعوحو سال ثاطلا املا نال “ل ال د رح

 ما الو ديب :انن ءاطاس يشل كلارا
 لطم انابشبما "ملا شالو مي شن بلان نا ى تا
 ا ك2 | |مو.عمرلا »ا رص )رف هل ارالا مم اجب تاعي امام مزن ىلا يرزنم (غرسو -قروح حس اغلا دوجول ندم !كومسس
 ١ جا ايلا عاتب ١ نو اموال للا باثنك لاذ مع 1 ياو مزمل .دنززالو لفاباو حدشزما ل

 المال نأنال ارم سدو بي 1
 نا ٠"نلاملا ذب عورتا يصل اباداو منو ت لانه رز د اخ

 بحاولل نولي ث | هانم مصوعش من ا دو
 ىلموب لاا (ورشلا وبلال نيم اياوزلا



 از هما رتبي نب عملات يف ها
 1 اب كامن ديا «ارل بخ رمي عورشسلا يمس. ال طرتس
 000 سلا وليل ب لجن ملم غم م م دون ىلع ناو اصر مع

 اناا

 لاقن ااه دعو طماراءاال امم 70 0 قاومحا
 تاجا وانا جاو زو عورتا ارسم العلا نإد معا
 عوزدللا 0 ا ف أن مد او فيتو

 0000 اج اج ةواصلا ري
 فلل ايكو ( وهل ببن: امر عو رمل نال برسل اع بييسل
 ننس و تاانبجاو وان او طي رشم: لاصلل ناب ملعا لاق 1
 نغم تل لاكن تست اناو ىمنأ م دك املامر (ىضل انادا و

 0 داو نمو تارك و ئوبا فلا ن هلو تهرس اا دالاو

 رليواتلا ىلا ءاتك ل ازهإهم دوجومنسيل اد عوولا عع
 "اانا ا شل ا دعا مل

 معآسلا طارش مموتمهز نللا مهاعل اوم خملل ا  متاللانب

 ةيجامزت حج سوهو 0 نوع سدا د
 و ودايبلا مطلع اذ نك سلا
 وشو ىزهالا مب ابحوه - 0 نكمو بومعول تود مىبحولا

 عونسما نو عاما سي افك ى شو زعيلا ب ياربرزر تر لي دان
 ممالاطاز وين زرلا ل ١ حيه انا يللخا د ” 'رحوظو ىلا بع ووب موه
 مو هكا دولا ليقع اا ةئالئيلم ايزل ءاهيج يلا طرنل يلع
 مب يلماز ودل اهىلعح و "نى الاصل مر اهرطل اكىعرشر ايدل
 ةاةتبلارسب هدفا سيو «ئللاو مبجاولاو تاييلا' من اع انك

 ظ مب ىلوتبام مساوه

 ريب بوو



 طالت مع يليددب اننزلاد معاه رت اهئذ تالا وو

 نوكلوا الع تيلعط قاس منوكاو | اهلعان طق اس نوكلاه جوع انو
 لياللع الي هن افرهدعو مورللا نيدو ةسسا رمزا نب ابرطم
 روح بحر ابو دب ه هلملا زو ناوه ةكلصلا تداجاولا نم دلرلاو

 باكلاو ياه انرف دف متسلااماو هبادعملا عرش ذك اها قبولا
 مي (هبلأ يحاس كاقو «نسلاو بالا بيض ان ميصرق تندت لوو دنع
 رزيبال | انكر مو تسدطإوملا قيرلج لع ملغ ميالع هلا ونس رهوع ام 2
 ريدا هو شفنلا ب دإ بدوا برهرجنار ارهوج أر رول هلا وُ

 لاق د ب انف هني داو بيداوتإ يو رمل الرا نسل
 اةكيلع بيصأوب مو نيل وا ع لعمل هينا اش املك
 ١ معمل ءلددلاذا اعاد امل انصح نوكت تايجاولا لاجل نهرتش 5 1 نصح نول نهب زلال كتعرئس تابجاولان 1م +(4هملا يف
 ا مرن اوم لربوضمل اهل ال دلاو تبل يزف عبس
 م دو زظو طق 1ىلا داحالا اداب اك/الدناوطق توبل ار للا تا
 7 عبارل ادو حاولا سنإب تن اند او ن فا ابو ضل سب
 نشا لا ذك ولمل رزإل كا ثوب "تون باوتسالاو
 79 :يعامتف الا ءركت نركم ال نارمزفت اذه «تس ادهطيارشس ان
 بيبا عخارماكةعبسم نوكي ال ناو ضنصملار (ينخ١ راتفاوه ا

 ناهي ياةساجملا نيةراهيطلاو سحسئرت ايبب كرار ام ىلع عاملا

 سيطر حاملا :بفيقشلل مس اهلا نين احر هربت شر ىلضملا ندب
 ملعا مث جنس ناس (دلجب ار ثسس نااهك اكس انز اكس ااهاو لوف ةالصلا

 بئوزل طر وينها وهاك ء علصلا طور دم لوو ذنس ح ننال | نهي نإب +



 ل

 ذأ ابلاو كسلا

 شلل مخه عم اطل دع نكماث درع طرشس معرصلا نوك

 نر مدور ريك 2 حنو كك ناد 2, يوان الانا
 تعيد || مراتخا تفصل نوار تشمل ةنرمد ن2
 . ةفاقرش نإ ام نايا ناخ دعانا لاقيت نكون اهسالاس هع 72

 0 ”ملزلاب 0 نال اهو (يٍوحذحاوناكرللاب ملصتم انزل
 ا نري ياولد د ايعرل ايدل ما دارا مده ثا (هرع تاك ناو
 نكون تبل نب املج أ فينس طوسبملا بالاك طرسلا نكس عزه
 بلا تدير باو والا علل ب عرش مانا ل ةلصا

 ظ |[ ا تا قب ازا ليم عواناو نكر تسهل 1 حاطب الاي
 ةالي ذى يلا اره انزال اا
 ظ و ١لزن مروه ا اما تشد و راايداد مو

 0 ا
 . علا رقملا نكمل! ذاو ملا لخ ثدحل اد قوتي .الو مولاي كتلك

 وللا جود ا ي ككدنط ان («تيص ودع مافت ا همن اك الازم
 يلعن نايرالا نا لسان هانكر نوكي نأ نيدعب ا هلات م امالا دنع

 ةدرياما عير وظن لأ >:اسو امو .توجساو ئك لاو هاو افلا خعبسا
 ١ نسما تعامل حرس شوا ميلا عمت دار اذه

 هناب حنو حصر و ميربتلا

 | فيتصملا عع اهو عسر 1 ا ال مليا زان
 ١ لاظإلد ومئلاو عوكراو ةإقلاو ماّيلاو هلق ا اناا قانتالا ع
 ظ نسم اصلا ون هت 00 ىلا تبرم

 ةهرع ”ادهل 0 لا الح أن ريع 0 ثارل تاك

 . ىواتنلأو طوسبل || شمول ١ ماع رك دكو فالذما قدا اهيظال عروصلا

00 



 ' اهرمغو دوبع اله ارم اهيا مسرتسسعتاو طملاو مفك او حاضفالاو

 لعامل ابو كت افعرتملا ؛انوهو هماقحاا معلا هبضنقب ام
 قتشاطرْس ادئوكوالمما لد و هل هو لفشل |لعشرلا هانيو للا
 ضلاله ضؤلا انيلع) تلك ةناصلا هد ايطلا ءاكلكل ىف ثاوبل |
 أبرعاووطلا ع عرس ول ليوسسم لاق افريل أوا ةلوح
 افلا ءاترو اند كا رحا هلع تنث اذ اصع اهيلع فاد + لس ماو
 اماورئؤصللا ماجلو اى مالسالا حو نارس ال/ى دننوبا
 نمد اني اماو ب ارسناملا كد تر جيش لفل )لعل ضال ١ هاب
 نابكبنكلو ةباور مد دحا مل هياهتل !امحاص لات لفل )ع
 ؟نّشملالذاشما لاق و هنم يوزاوهام حتي اي ىنلا نال وحال
 صك عما تسال طرا حجامتل الذ ةزرككت | ضو
 ْ لاس سمر عب ةيراتسرإ تلانت لاوزلا ليوم اهنام

 0 لمت هئسسل ارا عولتلا < عرش لنك و شلل محيا ادم 2
 ىبصملا عنشب ةولصلا نم جوملا و_ل وا عيبا وصي مرح يوك
 حصل رورامملا بلون دلال اف الخ عمك يأ هع
 0 مو م نا لّس كل دو هالصلا ى املا
 امالا ثيب ئ الكا هماسث | نن فنصلا علك يدلا ده نا
 0 ب يعج يار اًتحارم

 ب بل اش تام نا رانا نير لخاتم
 ب هيت ديب رجلا دارا 8

 تالكإ ثنب اذ هر الص تع ةالاصلا اس 1

 0و ههتلر وتدخل دج ميا عا 80 مدح



 يي يرو نين يباب لاو قاع
 نطو تر اوحل اعزه نا ةعاورفك يرم ىنتمم ىرثكا ناكل باسم ا . قهف فص يارط 20 ]لمس اان فرزملا لاوا كيل اميري ءطتسو | محلا تفو حرحوا ىلا "الس ىلا تعلطوإ 1 (ءا نفس ان يداقلا مالا ْتدحاوا هنهزنف قي اف ركدتو ا ظ و سرس ايمو | اروت دوف انابرغوا روس ممماسا
 لي انزاتخا لطم ةاللصلا ان | نبط 0 ملا ليك: لاك
 د ىج ئيراوعلا زم ارمع ا اه دنخ لان يلعب جو زم
 .ثالحا توتو ماللا دج اينما رجع ء كلمنا مامت
 لال و ناوهو عزا الصا لكس يل جلا هن لماسلا
 6 عاملا ةيك ضينحو ا دخل هو ءاوس ىرخار

 ةلامل كرات تدعوا وس :يعاب لأ ي | معرف يعن ايا رعاسملا
 |( 03 ىو اكناو كرجل اهر 00 1

 ا قال ةالصلا ب 0 انث |ى مراشع ا نال

 3 هلع م دافاهزحاو 1 رز س اموهو نم

 اك هيف هس درع اا لري رجد ند
 00-5 'ىل ارش نم ئصر رؤت
 د ا ير اع
 مكحل ا روفاف تنس او م 0 ناب الضءتم دمك أنه

 2001 لوم ماكياج م ان ظ
 1 اماو اهال ا

 ىل | ناكؤ عامل 79 0 2
 "نوكيا راصملا ع ادم[ يصعد ه2 ضد لعد يقهنب
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 تكذبالا يعارلا اوك ونيل لب يد 5
 اهلا ن / ضو

 2 يو نط ا

 2 حانت ماوه الا“ هد م دلو 7 تايبلا من راع نك

 سان نيني ب لول انا وب 0 درع

 !إ 0

 0 يدق م عاجالاو عماولاو هراع

 نزلاامب اىد /اونك تام اان ره ضع دمىد.نك

 ع دال /ةلال 1 ةبالا كه وحو اولسع ا ةماعلا

 ينو ةضيارف نيك لبضتن اماو ضاظووصولا مصر

 ىلشب مسالا هذا انا م .كؤرط كلان .نالقرمت الورود ىنصلا

 بئهنموهو هر غو أضع نط لإ وتو ”لاصللا الكيع ءوُصول| بوحو

 /ئصولا بوحول تدحلا طرغتس لكلا موبرج لاق هرهارولفلا باىمصا

 اذلف نور ما ةراأ دا ياروببجا به سوؤستيالا اورتن

 لعن او لقنلام ورأى به نم :صصو لدا دلا و اول كغ اد انمي

 اكو ها امو ناك ءال الإ هينا نايكود اوني زمنا
 ايائزمض موهير ها اقندحاو هون ” خالص جدلا موب ناك
 ظ ساما لكرغاب تامل مهل لافاني
 1 0 املا لا مايقل لو شنبنونمزلا تجار انا كرو لع

 9 تون ناو اعرْسِوو دم اكن و | جرحا  مقس :7ىول اع كاسن الا

 : دسايوغزوضولاوم و جالا ختضالاب ةةلمئارح ولالا دولا

 أميبلاماقم اضوتي و نمولا لع هير ةداصلا يلا ماق ذاهال كذ د

 رهاط



 عا

 1 و عامر 7
 د4 كي نود ماجلان مجد انا .وصرل ا هيلع بحيث [شم.
 لدهاوابطاثنوص لاو نايل | يصوم زئنك نوح اعت ملا لان © مرا برع ال ترحل تركيا تلوتن دا دحا لعن .* تهراسبو نامل شن ال” ىصولاب ال | !زيالماروج لهو رحا بحبي

0 
 روضولا ب تموحول البوتس مرو لا لانو ئ ضولا و هول دبلاى ف
 00 رولشكتلا ل ا |ة كسلا جاني لق ةانطعندكب ام اوزؤب لا ءاروب وصول اياد وصولا توك هنس دكت ١ هوك طرانس ثم ردكاو فرقد ةنسم ةىضرل اا ا ها[ ثرعاا تابؤ ثرحبابك حي ص اما
 لاند اصل كوي و]رل اس وبرج نع اطلأ مب كب داحالل ل د "هاذه روبصا و ثيديلا اهني ءاود أ انو انو 0
 روكا عند ابراء اهل ايمي يتنثانل ا عش لوعم توب تام 2 وو نلت قئلار مطحوغتمابال اطفي م دوج قشج دو مادال

 لاك اذلزململ !ىروع مثلج ناوي يتلا هت انو نارا عب مصالا ىلع ير م الان الن ع ب ثرصا ترق ناف سدصلا كد طع قنا ناوي وبي هو دربال ام مسا(ىب دي لا 5١ نا حتفن دسدصم ا اي(
 , هقزوخرلا نمنكيسإل اك هن 1ىعب)ةتملا تيب دويل ان'ة]املاو عورشلا ا 4 ندل | هشبل اوفتسا ب | (صم ادجو عون هب إش اد |مساكئلوح داو
 17 ةداصلاو لوضرا يكمل كاك اعف اال لسقل| تيا

0 

 ظ
 | دان. ديب ويب يرو او دولا نأ ضال لمويمج يدان لا لاث ظ



 ع
 ربت ينالا عيت ح صو نايبنعدلا (ن نا هجم اضال م ١ك طفلا
 1 مام مل شلابه الملا حور اي لادستشلاامهلحت و ملوت

 جاتنالا ربك يساناو هااغ تاده كتاب بجاوزما سما
 امن اد نييغو لكالام ةالصلا جداخ هحامبلا امس ال ا م هب نال مرت

رج اش الالب نالاليلك لكما ايس
 ميما ةناضاو# الصلا ىف هس

 , 2 !ةكوعستلسنملا ماضاع تيلوامزيب هسرالك و الطلا اياز

 لئدلاف كوالا تاماقم ثالث لع عتبانح مالكا طم كب اثم لب لث
 ناهس انلاو يمظنلاهب عنيلاةلآلا كن انلاو ريلطمل دع سجو ىبلا
 تماابجاو واانيفامتملاو ١ تركب رادقم يا ي وه ساكلاعا ونا

 تا ةالصلإو عرس نإ املارع بجي دونت كمالا امإ كه رذع ا
 مالمالع ل وتب ىفلاازوي سانا همن الص ناكمو هبوتو م دبر طب
 قنبحلام دزع تلاس يح مال هلاادإب هبإسنعا مث هيتمزف ا, هين

 ناطاب هياسغا باه يضرقا ينحسد كح يا هينح ينو بلا بيم
 بوثلا رطب رما عرس اشنا نا ل اللتسسنك محو برهوم ا هلاث كوب اما

 ميهيلتلاا توك لوصالا ف ت نابع بوتحولا رمالا لطم و ةس الازم

 ائارمما نآل يواإلاب َن اعئار ن دهلاى دو بولو دراولارابجاو

 فوثس او نال احا دسح يلع وكل اعلا عورشسا لت ةباهطل بما
 ناكملإب مل اضن اواارهاط توك ناب ةزملا بر م تأن انملا ملاح تايقلا

 روصتنر ناكم « ثموشب ١ نكسملا دوجولا ذا بئلابهل تزود ظ

 - وك يرالب بوت ابج ا ءاهريهطت نوكر معا ندبلا لاحو بوت ال

 اق سما مره ك حتوم ناهد ا ةءاهط حر بزعملا يما ىزاضنا
 هنال عرس اهرث 0| نو مضممل امر ضار مم روت حنو العلا

0 



 يملأ

 ١م كة رؤحسو ةرولا امو لخماكا هب انزل !نا كم« هاط نامل, *» اي (يل زر او لقيم يانل اماما هاو تاب او سيفشسحال حس موجبسا مومو تاكادا امان مدعلاب نود كاذ و ماما نم سال
 ' نسي مالاملادالا زوجإل يف اس ا ورتمز كرقاوهد نع رولا ةناوول 4 ربمل انو (مب اروع نع تب اور واع دلع مهو رمصخابرصعلي
 2 امانا لي اومو اساقاملاب تاج املا ياحب انكي حعاردل ١" نئاوءزصأ تابازه تي وموم يجن ا“ اد ٌةورطلل ام اذ 7 هاير سايفلا انه نإلا ةراهط اريؤيال ىجااو تافاللال داب

 برثل اي قلو هس (يل١نأل ل اهتن ال اومحم.ال بول |لعم) دامو هيلا ةماعلا اتت ار ىجيشام ا ل اهنتسالا كالا سلاب
 0 مه والا قبح ,لجال ىليبعلا طقس يذلا نحلل وقيوالاهتسالا .لادادا وضل هرعب يز |. دل نيوفلا حرص دددالا ةساجيؤ ير خا غلخي ١١ لارج ا نال ادد ياذ ءلازالس ردي لوؤذبحاال ارب ا الابن رام دخبالمنملا لاذ اى لاهتسالا ةلاحأش ا رضيت تحل يمرباذ ما كملا له تاما اعز وم حر دالا نجرصح ا خالاابا انزع زيلع س اهنالن ةثوميل /رصتتنم ديلا املا ناب ناش اميع الإ الخ عقم اب تنم امناز هبيولل ةاهطلا نالخباله وام اكيد ظ ظ لصخي املاب لو ْرْث ال يل | ناهدالاو نارثال ا«: كروب لثكا ثال لوا ل لاى أع لب م تاعي انا هوحيوزمكا الاه هلولعلا دل ظ بع | لا رأشملا ناك تسحب هل ال رهواص زب ول رشسلا اعلا ا “2 ارث تاعيام ارياس تألم اًرهتشإ هاف تاك اك )ماطر لا نبا نجا تحانإ دان وجات انسانا اذا 1 كرزتنا" دلل ارو كنا د ام جلا قرواجل لاه هش م )الا رلاجاع مر ابيطل اريل اح لع انار نسجل ناين نونا اي ماك املاو

 / "و ٠

3 



 لتشت تا ملازم هر دورس ينل كك دنهل زلا زو نال

 ”ديافتلانم ةنكتلا عاهو ايث دب ان تام ام اءتهّملا ن انيرغيل ئءان |ًاتعا

 ةنايفايالاو نو رت رن ههتسال رصف كيا يشم شلاق مهل اا ظ
 2 م افي 0 هب برع

لزنا أعم ىاانك دينمو ناريس لوف لوالار :
 ١ بحاصل ا

 : 3 طرت !ةرامل نال ةءاس اميل لم ةرخاط هبا نركب نانرمارمإقف

 راو ل 0 تدارس !ي”رامب الا يهنال ةالصلاز

 ظ 3 طن ءءرول نأ < ءاهريضغتنرمإ اوهرفز انسخ هي نا

 ْ 5 هبي دو تو نموبإال امرك( دو لوناذلا هدو

 وصفشر مالا ىلع نيل تليحإ اةيالا لد كش ت1 تاقذا

 اوما نوك داع اهرييطت 1ك د محل لد باثلا

 بت اثنا ال تيؤحلا ناكل زالا رانش لع داّوعالا نكلو اضلنت 21

 زن ةانوم لسقنوخا لاوقا دن ته اطل

 ذك يصعب ىلدكدرسلبب ل لي و بيؤللاب ىسطعند نع يكد ب ادلا نمط
 ريمتمتزئالالع تلعاذا تلق نا نس كز اخ فو كاع صان لفر

 يراد عب آي وبر دق تان كد دحازو اماوح ا مزب ولطت نوكيبابشلا

 |قيوهدب ائز كعخ انج الهّفاس ناضنا ىلا ىنوملا عم ا
 باجيو نيبو اسلا ضن يلا يئئسللا نوكب نرجو ثان ىف هترفس)

 مكس او ارجل ناك ناو ونمسونر (هزملزنام و نييجكلا لا ةهاركالب

 ات امذ ]4 هفلطلاشي.داحالاو تبزشناال او مرخغ

 نع مسدتنانلااماو نالكمتؤل من ام اليا د اع

 ل قوم الرا عان» نعم :داخرن ف نمل نذالا ملل العهنلا
 مم انزغم و اطلا مصب دار وهطر يؤم 20 4) يب مهلا ملع
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 ا



 هس

 ناد م مهتنلأبوا لكضاناما هرغو اني تن ” امى ١ ًالوتيامانازعب هوما حالصلا انوه ما لع وقى هاشب دقو
 "دما هكر دس الطبل بيل اال رح
 ل ةقدضتلا نابان دب قامط الب ةالصل] ومر كود لح
 اراه ا ”( وصول انا أك اهل 0 نم

 ن | وي نانو يردوالولئلثال 4 | لبا لاق
 1 ب تصل مل
 از_!واغلا ديبع ل00 لوك ولا بمسللب با وا حالا مكميعن
 'ء١ هان قم لاقب هنا كلذ نيبام د دع !نمالو من نحب نم هاربالو مصاخ
 بالامام وق ع [ىصلا ىف لكمطلاب لول اذ كسلا ار لص محلا مو لغي
 ليلا ينودل) تاماقم ثالث عتيم اللا نا لع ١ هزي زباو زخم لون
 نيشملاب ةالاملاؤ عرس ادا لن تروعوت ذذا لصلارع بجيب كوتش لدا امان وكيال امد ةالاصل | ناوي اهنأم توب اهناشكتا نمر | دم يا نايس ثلاثلار نوكرالامو ٌمىبع ثوئيأم ناس ىف بنل او غروولا خب جوب ب ملا
 اجنازهاب يب راجيا كملي مالا لع ءاوتبد يوك
 لها وعلا وس وحو تبني لء (وءاشاا نجالاك ث الصلال شل روع رس هارللورشزكرم ةدبزلا دخإبرما لات هن اومر هيالاب لال د تسالا حد
 ا و رحال دار سافلا
 هلا دربك يلا ترسب اميلجلا كمرع ادار لوم كر زف راو دهرجل
 5 . قوما رم انلا نالاره و دبحابالاو للا باك نزلا: هدام كك رع
 - هانم ن الم ف وس كد نعل اود ىانل ١ لجاك ناكرل ف دحاشملا جرم درخم نك
 دو للا داحس ار نوع من رتاسلار قولا مرام 5 غ ةيتدؤللا الط احن رسخت تيل داٌنأل 200 هاكر لع زد وعور ار اماو دخ
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 دم 9 ا ءلجلا م١ ىدلطإ ب اب نس اوف ائاجم بنل
 0 0 ور( خي وكست لحملاد لاككا هني يراوسلا ىاشرالا

 دل ! ١
 توموطس ون اهمال | نايف تلزن هيألا تلق ن اف ىوحولا
 لم مخ 1 موصل يجج نركب كلفه واهي ذ ا ثايب و سا دون الئ ريو ثا

 ةباشلا ثان 0 ا م داي كتي لآل د نشا
 ١ يبيكرجلا يي 1

 .لحاولضل نيك تاز ساسة يلج
 تسكن لعرلا ةموع ناوثو يل اقلامساقملااساو ىالشلا لاؤ رم رس خس ١

 ماء ْ م ل ا

 تام راد ايورظلا عم لبي[ دم ةمالاةوعو هتب/ر تغب هوت
 ثلاث !ماقن ااماو ثائئاو ر سِمدْملا ىو او محولأ ل/ن ديل ) ميج

 هدومام ىنصعلا جنو ليلَضلا نود غار تروعلا فانكي از مزنكن /ن اب

 0 ناك اوس ديح و عيح يي دنع [بطامشو دامو روشلا

 0 امو اهارعام ىو فيئتكاوا نيلست هه و

 ل ع ىصعرازل از نائن اوم مع فضلا نو لسأت هنود امو ريتك
 8 لف 2

اموضعةإر | قد نحدحاو لكو اوصع ىبرتاللا هع دكدلا لئد
 7 

 رهام نما تتر بلر لاو ىحياع وشعب سكن او دصلل وثب مودبل |

 عواوحهبن اعولعلا ةرسسبامولرلإ ةاملابهكور ان ١

 نفقا انا اراذلو نحيا جوع ل رانا اه ىلو هدحاغونمع ) بيلا

ر اوبك عشم انعالا قهر مع حر تنغتكتا| دام
 فتماثخنالاو عن لوالاو ز

 نع ضر سلا م القالاوا ده دنع نم نضعالازبوصعنم جيرلا غلبي ثاكناذ



 رد
 فايل رمم"

 ظ 1 . لاعرتموعلع ب هديا دم ب يح شن نعله رين
 0 : كارونو .-ج هغفش القد و يملا فيو 1 فرخ م غبتلا

 : ىعحو اولوض 6 ارمي منك ناكميائدب | 4 ةرطنب كو جر اولون اجر رص محملا كيج لوجوا ح( مو لو :لوق شما هنال_بدل نيو هب ملقا ظتم ذا“ ا لفات ىئد دا نيرريحب :ريدلاو للا هبرعس رام دجد نأ لصف ظ لولاو رج حيزا اثرا مريام عرئرلاد ي ديادعات يعل مامارزن نمور هرمرلا رك نس اكراعوا سيحرل الانلل| نصار ماكذ ا ثلا اله واع لمي با دع نكرإ دا نمهيف نكمب دام نوصي ثا دنع ناسالا نك وكرم هام. وصبي لبن امنا رئ الص دفنا لل حما . ةركس روع مهن دلك يح عاام اب ئانكت الا »يطل طنال واواس ُهَنَح راتني يالا بؤتلاو لمدن 0 د | 17
 2 ةراصلايرما مث عمك املا هب لج نايم داما ليلا ملعا همجي

 حبوا نحيت ادبل موف .وميلانيلات غيقلادب ىلا تي قمل ئ
 2ك ا هل ائال كلا ىلاهلوحب نا سا نموعت ناكوق يسرع
 ظ - صم ادرال اءالايفا ب ىلائع داو هيا
 0 ا 0 هيام تر نجا

 مم ةزلملا ل وت صن نياك هباجيعاب ص نايك هلس
 لاحرلا نام اسيد جو هاا ناىم لاجحرل (لوحد ل لنطتسا
 ةويسحا ولاد إل جليل د مرتك نو > مالا اى سل ارككو سيرابشل ادي
 ':ةباصاةضارف نكم ناك نم انك ا 0 4( هازل زم

 ناوي ل ير و كثيكيإمب نخب مري لو يرمز عامل اهتم
 معاطلا نال جميح هباص|نمزتم نزع عبيط ناك 0 نكت الع هلا نيس
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 ةربياغواضيا اهنيع هب اضا بياطلا صرتشو اييركالاوتب منو لن هيض

 ال هركدتعو طن عدمت :ةبعكلا نيع خبث طارشسا ير ههطت فال
 طرخبله اهلا هحْون امروب يمكن | "ين اماو بشل ةرلذإ| اك

 طرخشي امدءاحنبر كروي لاق طرشي لضفلا تدري كسب لاقشالو ١
 طاكلازم هاتر ميسا طرخشب ال هسنيكو ةارولا بحامتلاقد

 * )فاك امصلاؤ تاكا و ي دمام لاق اوم بير[ى لا غل لصب ناك نا نا
 . ةلقلايلا اوك نب ]ع1 (خرمو) هوغو اودعررازياح ناك نحو لطنلا
 - ةةقلار زن عمج ١ ىف ليس ملا ب ضدياعن اكوا ليوصلا عضم وا
 لبوؤصودهتحا اع هلاسي ن ٌمردُك:ىسيلو هلّقلا هلع تهيج | نو

 :ةولصلاو تازننا دام كانهم يا ملاهجحو ميك اونوناهن اذ ىلا ملوف
 ناب | مدعل لظم ىعجبسو لليل يضل ابهصاذاعه ننال لاح
 افوخ ثار ليلو هلئقلا لطالر لاول سائل | باوب اعرق هلع بحبالر
 5 تناغم ناكول ىحراضالا لها من وكراياو نايس الإ م لومملا نم

 تالحر ولو ماذالاو(يهوكي ْرْح) عصوملا 1/5 لها نم نأ نا بن احل الجوف هرج

 هلضتأت ماد هللا لارادتس !يرختا !ب (هوعرشس هتالصُو هاطحرلع ٠
 الب عرش ناوى اشلل او الخان رع ديعب 50م زلا دج لعن اوارملها

 مانع حزطش ا فينجزازع كوس رباوصرظ ناو ل الصاومنال ور
 هلّقلا هباصإوهو روفعملا) محلة لصلا تز اج سو وب أ لاذونردلاب
 | ١١ 7-0 00ج هير عقب ناو اهبلا جوت يزخا ميج ايزل اب ةعك لدول
 نر .[ قدح تاجا فاو سولو عيدالا تاويبا نم هيج فم يد
 20 رشا اهزلتخ تاهجيلا اولصف موئىلع ل قلا تهزتشا تاوالء جا
 هك [ويوبح اك مئالاص نمر اح عقضأم نوعي اطو مزلنح مولكو ملعالا عم

 اش انني ووطمبلاقر ةبارلا فالجع م دال: ؤسلاو لقال اشاد 95



 نتلقى كلا رييركل دلت ه ىعملاتسبل |انملا لها هلت و رمكلا و 2مل لق نخر اعلا وتعدل اكو ملاعلا هلق مرح او زل لا هلقكمد مكمو ل صب نم 'هلبق ملا وجسم او مالا بعسل قف يب تهل ةمكا

 املا ولف .. ةقلصلإ فرت زي امديضزو مدعاماو بوجوه رحالاو هب رومان وكلت 7 كأم ةيقرفاحا هك مام ةينورم مدعيلعو اميحراخيا ةالصلاو

 هيضركد رو
 ب عايل اوكا قايطت ٍي>_لوؤو سم لا ذه ب ىجوىبءرمالا 0 او ونمو ئرلاو عوتوكاورسبنن اب نازنلا هد ريكو: نل) ننس او ةوضولإ» هشيدحلا الع هرم مال اهيلعمن ارككذ لمقنو دوجإل هنافؤج احا فنفو نع ان ايبلار ات مرتب ضارنللا راصخمأ نفت لككدو اهياكرا فينو 5 كلصلا ميلعت
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 با يا تحس

- 

 شاول هنا حاتفتسالا ااه نو ظلم طن انني ١

 سملدتسااههحدرهتتلا هوجو مدعايت ميك | نمجب  دتنس ١ أامهسو

 ماقراكعو | درط هم لكنا غكتش و مولسل ابوجو مدع هيفنحلا

 مودي لو دحاو رخ اذه ن١ ىكلو الد تس ] در نبحو كلا ضس

 اهياله اف د كامو عْيه١ انمل] زف عادا عيب وم اد زها كلما يئن

 0 ارجع كصملا تاثانابوبر

 22 تاي ىلع عطتل ارئل ارسل 0 »وهف مْ لال دك | ىل) هلتحوإ
 نك ني أو جلا نيب اهؤلك اخ اريل اين دن اك د يلع
 0 كلذ نو رينو هت 7 اشا ةماقمتم

 لات وف هناي بارف ي(ن لم كف نول ون مكما ىزنألا مي يطعم
 "ا باَككلا نم ىلا نوهضنم ةيلوتن, [ علا هامان دوصعمو لقفعلاو

 كاقوت دح]ولارمجو سولا تاي هك ةاوتمو يقلل ىو ناو سان انقلاب

 يكلاوب ومب ني يلع هب ىلإل دكسنإلا عع نا ىبوالا د رطل اف فرعامل

 يو تدلل ع ودؤس عر امين لك د وبرظناف افهيررنت |ذاؤ ىقطقلا

 دبع امرك تيب ال ضاولا ال هول امو هت يطب عذر وطمل ا لماوللا

ن كلو قرهو وعلا شلات أوه عِقو غطا يف املنعلا ل ايفشسسأر رمال او
 ر

 اواونكراو رش سنن اع'ءركأو اهدكتذكدل ادار كاش عيحو
 ا دفتكو ةو0املا ةداعاب ل م الاءزمه

 ا رةلطال (نل (نم عقم ىطتن | ضال

  قلعتش هعل ظازخ الارهو دوجسلار وللا (ئئاوهو عوكر لاب مالا ا
 هملإب) اهنا ئلعتتو ماعدلوتتب كل تمل|رمإلاتال اهي ىداملا هينكرلا
 نايبدنع إد م الملا زاير عش دايزلا د ادحاولا ب باّككلا حش مول نلبن

 الع الذوق نيخ دانى عابر بالا اما لوك ناكرالا ل دعت



- 

 وب دما زم نا لولخ اذن لوف ةيلك ةدلملا انه حييجتلا نمداملا
 هيرالا نهالنر مهلا نارتلا سنا ةلمل ا ديره سايدبإل ليد
 نيحوا نوسمم نيح هد اولضكىا هللا ناش لوم وشم (نزاكرم) ضمن (يب وك كراو يدجس او كرني وجسد عورلاب تبعا مامن منسم" جل ميبشل أب هداصلا) يسامار (هيتواومو سكك تاولصلا ىوهلامتو
 ظ برملا ظلام هب ىنعبو حابصل | نالخرهو (سم ا تقو يف نولخدت
 فاو ماصلا كفو نولخرت نيحى ود وعش نيحو كو اشعلاو
 تاويل |رهاه دري يا ضالاو تاوعل اي دبا لو سلو فيلا ه كلم هب
 ايءرمل | |ع نا هائعمناوكلا بحاصلا هو فسم او هزني انك صرالار
 عدنعو لوقو دست يف مال هو دحي نا نضزالاو تاوحل الها ثن ملك
 .. "ملفا نكصعلا ةوام ديوب ناصملا ىدحواع(شعلا ةواصاولصو يا
 تلا اورن ناش علان موق ريم تصل الاثم ومب ]وركب اشعل لات محلا هيعل ا! بروما ةودص نم هبضعلاو قتلا يرهرجب الاون ورتسنملا
 3 هج وك اره إش حامبملا اق انه لاول
 انشواوزلا رود ان عوقمل ايم شيبس مال ا بوو ناثل اىول اراتعإب
 ىن ال صودحاى بلل | !م معرب اذ نشرح ا ٌءسونملا ن ةلصوئاحا اظن يس
 . ئيحاولصو يا دوربطت نيحو_! ون نيرو سن صعلا ول [قيصلا
 لوي ل صنم ايثيعو لول اورلأ دوي امو هو رلغلا فو يف نولحدت
 نالها تاكل أ يتا دك ىرنير, تم الهلع تلرعس ايف روك ا مل و نونسع نيبح
 لطاو حيا نيطسمها نيح مالم اع م دا وهلا ةالصيبص وعل ءا لد
 ايام اجب دش اهزوخؤ قي ككذ )ف ياد نكب | و لسلل لونج (يز دل | هيلع
 ليلا ملط نم ٠ يبل ىل ءالا وكول ١ هدد اركك نييجكمرص علا قنض ١
 تضف و هرفكر موك ببس لكن اكو د اهْبلا ومع وحول هين انل او

0 
 ٠ه

 155 وج رج دي ع بع ١ عضله ةوانص جرت

 سس سس



ا لت نيحمالل يلع عيش ابا كاوةلادبم يام مرور انلع
 .نعارمل

 لانا اوابرلا بوزئل هيت او دلول | مع باهذل اكس كوالا علو ْ

 نلو ويصل مىبارلاو اي ورث | نت دص دز يدوب حملا مرت

 ئضلواو انيلع نيم و اعولظت ةنم دإذ ثاونو حبذا ظ
 صحم اص

يالث عبدا علا هاجت نمح مالا لع سي ا
 هازل ملط تا

 اركظ ضر املج ( ه0 تع توكل ملظواملا كطيو ليلا لو ا

 ىلع اع بمال ئملوا و هب انرماو ظ
 ” م طاخ نيج م لاننا

لا ير داس انلل تلف <تن ' ١١ ومب
طول بو لع دج ككذ نكي "ما

 ه

او هن نع ةمالل قمل ىكرالاو
 دل هتدل او ئع دهان 

 (ةيلالع نيل وان( انا اعوطت هنمركك د ناكوملل اهب اذن ١ ال

و ل لو نيم زم جرح نيحم البا داجوسوت
 هيحار عي تاك

احا الثد دالواب د بلوعرم ةهودع عوج نو
 ثا ه 

 ركض دان قط ايوا 5 4 ظ

 اهيلقنت تا داي رح عم ىف ذل مب دعما 0

بيروت شح يراسل رحمك
 4 ل

 , وروما تاولسملل اقروا تركوعل لا ١ ظ

 وق رهو بال ارب كدت 1
 مب الر مهن هم رعو ت اماادنالا هيلا مضض او ن5 وءانات/

 حنا مم لعد خش عامجالااطرشمدت لم 1 تا /

 مع حاجب الز مع دحال عازبالو البعد | ندب 0

 الف مصمم الخ ابضعب يم و لان 0 مالكي

 ب اناا عولط ملا تالص ثكو لوا َلوَعَيم هلاامب نم دب

 رخار ف داصلا اهل يسكت دال ار شتخب يزلا نما نوهر

 ل ول اع تءاك اذ هالصلا) تأ

86 

9 

 ل



 + يلا

 ١ هور ما يريح ناذ فيدعلا اقول عيلاجلعنملا رجلا تت
 -ةبمرعلا هيمن ىلا باد اك زال قداملا لاب د(ل ارو كّئمالو كل تقوده نيد.ام كي دحلارخا يف لاق مث ملط ىلا هن داك | بح | ١ زمان يح ىناذلا جوربهلا علط نيح والام ويلا ين امي ( تعال لا

 نكلو لطككد) ملا الو ل الب نا مك مال ملل املع وعل ورمل | تو يخيل منأف ملط ه ّيحت مث الوطاودرب ص اس اوهو فياحر تلا
 سند كلاز نيح لوال ) موكل / ىف لد مح ديمال ىسمس) لائم ىلا تول فاو رضشملا| يار طدنسل | ريل ا علطب يداوم رس واولك
 .اهدعو هل يوس هبلدم لع لك ظزاضا د١ مارال زوكهيصو ٌوحاو
 تيمون رإ لظلا وهال )4و: هنخ هناور املوقو ىلا ىووس ملم
 ٠ كاوا مبوشني لودر دزي ال فقد ناو لاول لقوم طا 0 | داؤزتم الع لظلا غلبل ل عبجوو لاول لق هبوونشسم ثكيرا | ١ هيونتنس ةبزتخ هزم نإ توروس رطو لار زل | تقو ايس الل
 ١ هداتؤلا ءرظلا دَحا اذاف نلتلا لل يرسهتتلا لصالا لاظلا ره و

 انا مولان لا لص ل سلق داذ هياط لكل 3: دام نيح ظ ْن ايلا مول و رانا اهص ران لد_بج هماما ام/سمتلا تل ارزق ا
 يي

 ف اثلابدو
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 اءاهرح عرش مهح
 ظ

  هنباىورف ياكل |عويلا4ك_ورظلا ف كيرح ا قد 2
 ٠

 يورو هلثم يىلكلطداص ئدح اه رام
 نانآلا ةئرامقت هبلثم

0 

امم نبعرو الا مويلا حمملاّم الم 0 1 تاف
 ظ ْ هل :مللفلار 

 هماماثيدخو داوئالاثيدحو هريلحلا تفو :ورح لرب ظ

 ني (دكف“ل دب (مزم حاولي 0 ل 0 ا

 ” ”ىلود ممامالا كبوح لاو دارالا ثيدخلا اماولفلا تو

 هاه اهالسال مال ركزك لثتملا عا وفعر صالخو تلا
 كي ول وال بلا عصعلا مقود اًييئو] كقولا و ىاثلا

 ا تمحو و اك ام يلع ن0اكام شر اثالا تنصراعت انك ف اننا

 اناث ن اكامصعلا تفوو كتملاب ل وزي الو نيروس باك تاك
 ياء ىلفلا تو جزح اداصعلا تغو وار ككذدإر لك رن
 هيا ديل رو | الل يجاسو ضيح يإ دنع نيعيودتلا ئ لنا

 ماهم ملا طز مام اهتماوزخار ظ
 7 مج نم مانللا

 جاع رمت مامن ارامكو رقؤرشلا بيز ناد
انا جدال هيلع ةهاركلا نيني أ اهنا“ ظ

 م

 تاتي زوما طرح بزل لينال ت نزلا ]|
 فرنوملا سؤو لواو عامجالا قاب اكحل ثو مرمدو لذلا
 طمللا | ذهوفشل ابرعم ملام | هيث رحاو ىلا كدا

اه الماياو احرص ثدحلاو درو
 0 ثيمولإ و لبرج 

 ”ىمللاوخ اننالءوركلل تؤولاو عوق ولا نعذارتظالد دحاو

 توي نيدوبلاو اهالص هبا اًياودوركم تقوله فرخا ىلإ

 ببحر سهثل | تبر لع يح اه الس وت نيب قرفال مال رحاو



 2 ا نفد طال
  لكع زعييورم مرج نم مبا ىملا ادري قلص تلت لهو ةباوررهو عج اوه ععاشلاو ىدزع و هيحيل عؤفالا ف
 ناكل ءاض .(مرلوفىإ وب م1 ممم ئيورر ئيبحوبا بهّرم يؤ و ىازنل ار [تحرب الذ نيدؤيب اتنات نكي م امد فود كشملا» ري الت نيقيباس اذ نأكابوملا تو ىعن اها بؤس رابح الاد ”(نمالا تضراٌدا ذات ضاسل از ]يح نب )ريحا نعد عرمجما هل ادمملا ىئهرس دبع ناو ىننب اعورككى إ نك يدر مو ره نمو دوعسم نب و
 كوم واو عم |! عوؤشلا,امما قماح إحصل ع تشن امل لكدو

 2 الدال موب اما لد بج ال ئه دخلا وفشل
 1 اياز لوينت) ن اع نيحلوالا

00 

 '“ لبطل شاب صح اشملا
 ديف 5

 - دميه قولوا |هرغو ىيحي ا دئعانهو بيث رتلل نس امنتش روماع د 11! (ظعلا تفوت لل تنوو تق ظ هدا زا رذ |:ترشال مل (تفاو ن اكمال انف ف امام م الر
  بحاررتولاءردوذ تعصو مر التخارو ىالتخ ل ازهواشملا

0) 



 كام رارفح إبر ب 6 دحأ اقاسا
 | سعلو زم ظن ف هلا ةري ان ؤوبلغل زيىكرك ولا دس
 ديب مانو موالد اشعل اوك ) مث رشولا دهس اهمواضوتت

 . تعلالضتو | اًذااماف ديب امو عنعرول | دعي الو مسلاواشملا
 رح ظاذلا ضمب نشك ى لإ مجول زازو لعاذاف انت الاب روجر ووتم
 اهتاكواوة كاملا يني :ف اماماراصىؤإلؤما لو

 تاقواواروزاؤ اموبو تافولا دوائي يماموب جت نيمو لوم
 ,,ضااضاد ونت محى )| دجزس انيحيلو داوم )ال دايتخالا 9

 امر رمهلوؤشلا يف داع لاه م يلاؤا ندعاطتالاثالحاهماك

 طررب هد ا ورأ |حاظ:ةناملضفا 09,سهيلتلا نأف هلذزم مويآلا ٠

 ظ رام رزين مى لاب ةيدبب.يواىطلالاقومب ةخيوراؤس الاب

 هنا زؤسر بلوم ميجا ام جذفل |١1 ةاءلالدوطتنب (يزييب يبن
 لغتي ذاشلا م اهعاوعتجا ا ظ

 قلخارويس دحا كارشلا هنا كارشر ارقام ةلصاكو
 رم اعمل ريرُلا م وبعربل اند ارقمرك ذو (ررفحو كبح ىدْلا
 نالءازهو ناهد هلل أب نت مرد اماو لاو زل تن يح اهالص هنا
 ناكر فرشنملا ف احن ظد ان يمبام لئابالا نير ال ىلا كاوا
 لاوزالا (ب.ر ارئوملاركذ نوكيتر ارذملا اذه مكب هنماد تقر لظلا

 لوبي نوب ال 13و هزكمالاو هنمذال ! ثالتخاب قائلا نارام رم
 جسما مايا لوط |زهني دل او ىكعإلا وساع خل !ونلأ د نخيو ىن
 ةمبرالا ناطبكاد خا ةيرملابو ليرالا لعل ظ وكم قسب.ال منا
 حدس ةفوتا اهم الع نعب مياصلا طنا بح يول وف سلنغلا
 ملل اهوبنح اننان يخجل تقول يللا ثلث يعم نوح انثملا لصد



 :..!نل]لا اشمدا تزيخال يمل عنشس ا ناالرل م السلا هيلع هلوتل سيكس

 - .انلقاتيي دما نوما ناالول لاق يح دكارسلا ةذس ثوكين | ينساب لبق ناف
 7| تملتكلتل امالولو مول يلعيينلا بلاعب كاوصلاه رس كنب“
 ١ بوجولا ماو ب وجوللوهو مسّترمال مثلا هنالوانه هبط اوم الوفد
 اتللطمإمْقلاو تزحاللامدتنانهاما هدم نوكيذ :ئشملاكر اعل
 رجالا ههنا ىلاو ابل يللا تضف يل !نولارخل تو بارتس الا فعل دب
 فكسقوونقدا ده 94و ني ائلل اهننن هتركذ هيدكم_مررعالب
 ثاولصلا تقووامامإ هيف كا تيلصمئدلا تقولا با كف ئم جنب الا
 تالا يارلص امنع لكنت نماين الا تاولص تقو و تاصمرغم ا
 ضي ار رع تقولو (ببالاو دعاو ضر تفولك ردم هب
 لأ عبارزعلا نائم ميكا 2م روت امتنا ثيرح ا انه ه تلك نان
 كزن يدا ذ١ لام واه |ظلاو «تضو ىف اهنب الزم اهزمدحار زكى م
 هلكرؤنب تبل لاخلا تان هب ةالملاد لكى دونفن ىلكن ايلع
 لطس ,ةاينب الا و نلت انزم تفرك كي هاواي نب الا تننو حلا _تماقوالام حن اميلع يددي ينبل انو نقولك ن وكي ثار وت حن ال

 تكلا عقوؤمااو همزوم ا خشن جيمي عقدا كح نياقولا يده ئيبام
 ةراب زب نيئفؤلا ني زون يداه. شفرل اراه كرجعد حاحا [ذم مروهتملا
 امزاهانوبو تكلا كانل اننذا م نوكيل تفولا انهم زؤن تقولا

 ىكذ كنإو هي تيلاص ىرااتقولا ْن) اك كت قو نيتولا ب ذه نيد
 دارا توِكينملا انه. ىف لحفل انو خالاو لوالار كوتملاب طسول اني
 ةةالصزوج من | يدبءالا يان زر اون الب زاومجيإ الر ايتحالا تقولاوح ١ ن
 ىيارزتت مامصعههإو صعلا تثور حري ملام دالإلا لودمظلا
 ىضنلا عال ملام يلو زين) لطي ماما ملا م وغشنلا بيز مام بيرؤملا»

5 
 أ



 بيانا عصي ام تفولا لدا دال اذن يئئسلا فتولا ناين انه او

 ىلا يمرس عنلا ةنينمخ سيول إمخأ لاختلاف عاجل لقتال ئدؤتو "
 . مل 5“ ادب ف ادومال ارح مالا لع ملف مياميزيب ان لهسلا|
 لججالاوةارّوملا رانك | الوهوس اني عي وياما اوربا الا اورماانو

 هاه نبرلانيلعآج مزفكلاحؤ يا ندلاها نيماضسا | أور مي ناوحالالا ”
 اميرباع نبا لاكو اص ديحيد ]ب يومي لو دب الن ءيعسم التوم
 ين دحوم لاهت سة دابا ضالَحاِب الا ل جالام ةاروساؤءاورمأ

 نوكاعز رم ىكك باتت الها ىحو تلزن ناو هيالاوو ؤزع نو دس
 لدن ص الخال هيض: لعاهتنال و :طساورو يمك عاشر صالخالا
 ىالخالا سكر بالا لها مند تنفبسإدل وال | ماهسلا صو ىف

 ايل الا نباهرئيف و امد كم الد ه: هلع رماخيي نإ كق صلال بحت
 . هد ال هلّرَعَو سنا دعانا ترما كلا كاس دوت لع فيض ف ىلع
 لكريعاطلا ملي نان هصاصتخا ببحر يزنارهيئاصلاخلا ننولا
 ملوقم نصا كل اهلا حرم رقو دارس إلا ورب و.علارلع هعالطال ر ةكهيبباش

 كرشمي الو معاطلا هل ضل ناب ىهشحلا وه سا نالو هلم د اوصلخار
 َيلالوهحو اماوهل ركل امم هيلع بخيت هدابع ع يمئل وع مل ل هرع هب

 ابرلا كزن نع ةراع هذابعلإو ص الخالات امنو هيلا :ةييضرف ىلع

 تالا لص بجيل نالاذ الخلا ةباق اباكيلا تمي لقو ةيورم لا مح مج وج
 ١ ٠ م نا ىلع بولدسملا عما تايبلاب لاجحالا اما مان ملع اوت

 ثرللالم رك ىف مردس ةليحرمو هيلا ل صخ أل اهرغراوبي د
 ىماشلا وقح زنك باو فو ريب ىشييلو زن اوتس لبد روم وهد
 مارال عرش | ناكميسح لق دبحوب ,ناهل دب عرهالم نا مث هاش هنا

( 



 .ار هي اير هوزبئنلا نى 0 ةداملاو

 ليز كيما ” د هاء تس الهر بينوتيلا مالب نسون ال

 ٠2 لملاو 1 جوس لاعالا نمار ريغ نخراناب تايادلا

 0 . زا دبالن برثساو لالا ندكرو سلا نعد لاو بالا

 ' هااهرايعار لاعالا رك ىررتت ناوصو ءانعم مقتسدا يسن
 ْ نبا ابعرم يلا ان زل | نين كرش اًعالاور انام
 ا وابو انعر بج وهي ولا ةرخالا < -نسو داَشلاز

 أ ةمهلا معرف رذتما ىلا فك د نوكين | دب الون نقعبل ١ياميلع تقم
 ْ «:هداي سوا كسلا ىاكم لي البلا همر لوف الو .عامالاب امم

 هي ووعالا لايمالا ركن« دين وكت ٌتوصْلا هم ىماؤ و امتع للا

 2 ”امالا ايزانرام هل نيل ةينلانعسلخإ دان ساير ابعاد
 7 ياا الندب ورزمتالا) لا عال لدا نالصلار جاور الاب اهي ايحو
 ا ايلا ها اسصلا| ني ١نيلو ٌمزّعم نوك

 ثرلانه.و
 ||| كول لأب انس يمس ىسولا ةبملا بوحو ىلع
 95 انجوعزب ]صك عري ١يوئاعر يبرم ءاش.را وصولا عاؤنا

 ىلحور ممملا دضف نع ناو لج !'ظوطمعو لالا ل ارث: م هاون كبجام
 هُيقرَُمُف مو تازؤنلا مل لمتك م ًُى عملار اطنناز ئاكتعالاة شب مف

 ىبتد بردا هل اسجج لطالب نم وتل ال عدوي لاوشاا نمله
 (ناهتيو طر يوتا زيؤن نإ ل داس يؤ ام ايم دو لي
 الثا موب ىوتملا نيشدال يزل ااهانئس|)و المهم دافتس

 تالا يي |مملزت نا هن اب روت ل لورا كوي نابع طرعشي
 انضف ناسا يلعن اك[ 2١د آلا د2 هلطالا اررْييشاَد
 رك ارظلاقرنال لعام الكمان طا :ةالضلا [ضق يرتد ةيزمزف

 قو



 انفال سال حو 7 2 ١

 ديننا اجت نالئدلطالاو قالاخك| يزنوهو 0
 تعاىنمت +- ل وق وامل نافلاتمراغلايو نان يونشامم نع |
 حاساودا هشو ريح درت مذا وم عزحا يامل ىو دا ل لج
 ايزل ئاللا ع داراو وململاركك تاي ن ناكم هدا طع رجا ناك لزوج

 اوزلملار كو و هم .ال وهم لو علا مولاتي هلوسوردا ىلإ عيبا نال
 نبل ليتل توم لإ ل٠ هي امان اناإ لل او
 نإ وكوهيالا جاهم هدب ينمو لافت هلو نسا باكو دحاز
 مر لوس ةنسواوب ممم لأ نايف«
 هن دهن ومالا مام اما اولعار الز اك ل يلاد معتاد
 هل وق ةنكي ارضو ها ناوجر لم ىلا تيولاب سال سراب دم نم
 (يندلا هباصإ مترشح د ضف نمو غانعم هرحاجلا امن د ىلا هيزري# ت تن. اكن مو
 عزدلاو هل بصل 'ر ملظ جو ةازنا جورب مت ا (علظوظحر صحو

 نوح تن اكسو وم يحب نوكي ناد وجو هرنوجم ا عتيل قخ ببشب |
 1 (رئزلا هباصال ةئيدملا يل يامهيصي اي د ىف
 او كدبرل جدلا عاش ننس هيوشملو يندلا عانجلا.تومإ
 يماهرل اطلاع م اه لاري لما دال 0 اما
 بنج هاو لمراد لا يملا نإ عاد لك جفن سني مل دام طم يي يحب جالا د آما سان وجامن هن نماهلا
 هل طناكر ةنىلا لانطا كرنانغ داما امين اذلل كوالا كك نصرا يلا
 :هراهظأن يكتم |ونوكي لهب مسالم هصاع كعضو
 0 ماهحا ثرن ارجل

 نراها عا كس ا م هدرا عفا وب

 تينا دما مة أ لدا رجا

 1 ري اهنالا اول. فنيل امج



 ةقكت ويدل ازصا كم ثالنبع نب ةيناومددعر ارم
 لقب لمد ناطرشل اردمئلاو هد ارال/ى ع ميلا ناومي السا انا
 المإم ارترين نم باول الع لس دان تركي نع )سرد كي لصد هللم يا

 دقت ريلبزر عع ضز غب انتج بج تكا يالا اركي امتعل

 هناك اش توكالو عيرشلل ةنرافم ترك ا لضمال نار عان اما عجان
 00 :اورا مه الفاء عو رشم نع هرخ اشد

 3 ٍبالَتو ةوقنلا يلا لروحي قم يارا يلع اونلتخاو وصلا اي

 ب فيش عوز الث يزن نأف هنم نوما نإ مد
 ظ يلا يح هوو لك الا لمس ْلْوَنسِسَ وهلا

 | ١ واظلالموانسزيوةودصلاهتيذب مكن م جرش حا برع و مكونا لام
 أصلا تناكن ابا (يزبؤيكاماو عيباانيلا ذك هيزءالص نزاح
 الو (نضزو تنس اكن ا و”ةثسس تناك ا ذك هيد | يا طعهكي الفن
 از ناف تقول رلظوا مويا اره تيم كوقب نيروخلا دب

 الئخالازجإل عدو ثفول لرضرو ىونول و لس وجبال ضرعلا واىعال ٠

 وجل يمن انتل اذلا ىونروو تاوكركى ارعا خب طوس الو نزف
 جور دبوس نان( اق ناك ن رايه ؤمناكا ذا انهم نيرهنلا

 بوي نا والا دوجال تمول شوزن يون هجووك لمتالوهو نتولا ٠
 تيباولا تءايولو الرا" احواش تقولا نا اوس ذوحب هراؤ مويلا_,ملع

 نيت هاا انتل ىدعت برت حت انكي انتا ل فتش ان عك
 قف ظإإلعم عولو حاوأ .رهلت لوا يوني رشالا
 !سيرالارظامبا اناضار الثار لعاب ا ىونولو ىب 'ملا سل
 لععرشولو هبونكم واب اناعوطت هيف 1 اراوزاخ

 انما اوريعبنكدلإ وهجبال رحالا ةااصيه | ذان

 م

 هولم ايبا



 رثولاو تييلا اعالاو ب و اصلا يوشن ةزانعلا : :
 0 2 »ع ةمد-ُ هع 0 6 ذل دالإ جيني ندع

 ه الصلا هبن نجني ىلا حاشي أب ىلمم نال ناو سلا وسكت او
 لاق رمزش مام ماقو هازحا مامالا ةالسايرنولو ةئب اتم

 هن و(هيكنو ةالملا غيث يا ىرتقلا جال تد هيج مص الكا
 نسا الا ليست دارا ناو.الوا كام عيمعااد هلبتلا هينا قْضالا
 .تاعيال ن١ يزرولا حشو ىلصن ام مارالا عنىلصا تينت لوقت نا

 "هني رئارل و ةزادهت ةالص و تهب ١ نيوتالو موملا حدك ليم امالا : ٍ

 مامالا ةالموني ملولو اج صوار موظ اياد بي ل و ماهالا .ةالس
 روج وسكس د نركاك ص جحا دافوي ب ذدقالاو_مظلا يرن نكا و
 "رطاماب بَرئاولو دوج ل لق هي ارق الا بإلو عياد ولو
 ير و ملا اروي ترا لامواوز اجور عوا دبر هبال ا
 انقر نولو معنالر رح هن) نإ دب نب تبب قذف ١ لاقول ة«يكعلا د
 زوبر عرشسملو وسم: للغالي زكم ريب لغو هو جركل مامالاو
 زج[ مينقو ف (عل صد وهو لضم ع تحث اولملا نأ ثريإلل جس
 ,. ةتسلاننمصيرلا مب م1 1اهكر نير رون م اهو انف ولع
 "لع: ىرن و سال ننيرلا وبال ناك او داج لكلا نيرا يونا
 ب هالصلاؤ اروي ال نك دس[ سعرها مس ناك ناوز اج مامالا
 0 ني ضر | ميارمو ءرغ مأ تاو زلج نئسلار نيالا
 (هركف زولك ةسس ادإ تسل ةااملكن مولا ةللصاما تر اجلك
 ةواملأ بمر ن | مهلا لوب ةنسلاوا لفنل ا دلما اذامالاهريعد روك.
 :١0 نجلا الع يف و ( ركض رتب يسا كيرلا نع السن ىلا رست
 نا دب يئا مهلا لمي يقنالاو هعييل ازهر لوع داو لإ ض١ نا ريس ين
 تناوب ال نمو قه هلشنو يوري مام الل اع أنس تقوازءوؤم ْ
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 // نون هللا -يورادب | هتكي هيمل | نكتب وا هبادب كوست ظ هبلت ٠
 ظ تن ول ساس إو كردي اماوابوسو الا دنا
 ةالاصلا لعد زم نم حاتسفالا علم نا لغ ١ نتج اهنفالا ميك 1 نانا ناوأ ل لوف ثيءاموهو ٌعَحانلإف مادامإت ف اهدضانتلا 0

 010 _ الاركر كال ل دل هز الخ الو 1
 وَرَت اغر اء عمر الز نينه ال راسعاال#و جيل اد .اعراش صب

 ناملا كرت اهمزلبال و نعرخاو) اما ن الا ةاالاردتلا
 ا .ةلرمفنصلا اهرع ماو طرشسوا نكد >لهاذاو

 تارا لع امهمالكلا عيد يون الف دتترقن تالخنالا عرش 07
 كو واطمموهو يمت همر معارك و ل رفاهييرشو اهتينر ْ

 م 704 يزتلم فا دق لوس

 ل حا 1 يكتم تارامل [ اش

 ذالا نا لعد لع ةفوطعم ءز ل ندل ق قلصلا نك تتسمل انْيا
 58 0 ل ئاج
 0 ا اا توي ولا اب وتد الهإ نيالا

 ١مل هاناصلا 127 نقلا واذا ةانعو بانةييعا 0 6 2 قيرط ليو ةيررس اكاد ككاريصلا نعول أصم كير يدي نينا
 هلفسلل زكر وهو خاجزي دنس ةئاولاز هاند امو عارجالاب باث اصر "جا

 ياياللرم 1 وب حالا هديك سدر دربك ايد هلق
 ضال ةنلا يدب اتوب ايلزيلر ابكملا | نيعرف ضرير سل اهو ام و

 لقاشو اب فسرلا,عر_ريبلتلاب لير صمخإو هانعمإيقو ظ
 ظ كسا جلع للص #ناروج لات لازاق ةباكورو _ مقامللا ٠ | ظ ا
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 قلو نرملا جوس ناف حولا هنا شنؤباو تح مييدخ تروي
 انكم ركتب دي الكت ايادو لق ش اهاستلا وعل افلا ثلخد و تنزَ

الا موقت دند دوجْلملا ةالصلا اضم لوف تاتكنإو
 كن _ م

 ع تاجيل ملك ٍ ظ اليل دمئسلاو هلودنع ىو م ب ١

 تلق طوشمهزءابناب نوي ونمت متناو قلد اهيفوا عب غرف
 تاقهننا ناؤج هنم طسإب هناس راتناملج تكل“ د هبالإ عج
 هبلعزطع جام اعجاب ل اعييككر كذلا قدام لاو هبر 0
 ةماعلا اعل“ ةدلصلا حان مركتلا تاكو و ضو اقف ةكلصلا
 لعالم يلع ططم يلا نأكل“ اثميلعة الصلامطع قت كلف

 تسبب اهنا لعبور عو ديس لاق ام اؤ ريزو دير لام ال متاث هس ٠
 ظ تدترركمل انكم تكونو ثاكرالا دركتل رراكتتت ال ادا د «الهصل | نم
 انكر نايم مايفاا ضو م رككرنال ترن[ يذ اكل امد ناكر الار ما هك

 (هرطوة:افيطلا م ةاكرالاءاسن طرشي اماه طوني |تهلر هللا .
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 معا ابرضن ميرنا | الن كروهو هكر أب لصتملا مانا
 كا د طارش التف امل طرختي هناب هلْوْفَنَع باوملا اهاوان|قامانلو

 2اعتفالا نا '
 ربى فاتسلادنعور كاملا )ومحال سلا هيج ركام دنع توجب ل 2ةلضلا
 لش وربك ميلا ) وكي وال اماه فسح ير ثعو لهذق لك ههنا هل زغب د
 دوج مفيزحوب ال اقوريؤكلا نشحع ناكت اروع ريفتوكبإلو هنغ

 الرهن نسوا ما ةعاوازحاو اكاد اندونكرسلا ملفعت ديفد ظل ب
 26 اءنوحب١“ م00 ليك مجد واسلا كر ادت وامل ايوا هعلاذلا

 3و قال ءاحال نع نحنا هد اوس عوحو سلا عورشلا ّىكلفو

 كام الوم نا [ضئإلا بلت و مامالا بمن نكت لقو ةباورلا
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 و

 قزشإمللا دونم معالي كنلا نمي ل ناهذ ا لقو بلل لقد 9+

 ا ادسس ا. سبي -  لهيب 0 -
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 تلّخاو ملهسل واذ وخل اوارين انال |. ةوقالو كوحالؤا مل [شعتتس وأ
 1 نيم اس ونوم وب زود قيملاب صخبإل ملل لوك
 بوحرالو بنوحرلاوهر ماتّولابرما ىلاعت سان ا1ال يتبالا دحوم
 ياللا يسفر د 8 الما فوككدا نيزك ة ةالصلا هلا جراح

 خو لع كير لأهل يح مف ةزعبز 1م 0 هللاهبلع "ولة ون :
 ةداسو عضوا كا عا قلتم 2 رب اعلا
 هب ىف هه و عكر ادامإلا ميكي دعاقل ا هنثس نوكىح تش | أو هن

 وألا ظنلاو رمركلاو رواج ابيك وا ردد ان وطمس | ناد راسل وق . فت نبت مالا زعاضالا انيليسالا ةويِقحتا دوحر اد
 اضفلا ليت الكوفي م1 رورع ءانعم م مقرن ةحلا لوم نحا
 رخل ادحاوهنعرو ىلا فوايا اهمال[ عرق /ناو هنع
 16 اضل امد كوتغم نم لوقوع وطقس ال (عف اوم نعاك
  هكوفف باذكلا اا بكون طاقسنالا ةلمت ا ومنع د واجب
 رهامل ]تن ١ هد لال ىنمعال اذبحو نآرنانير تبن انادور فانك

 كأن 3 تكول 0لضلا جولدن بحال ةازعلاو بوععلازنالاو
 ةدوحو ةازلا مرن لع ةيالازال ىلكس“الإ د فكى لق
 اع دبو ةوماصلا ةززول لع >إملا لاك مرضعصب تاق ادري : فالتخالا

 4ك ءاككع تاَتؤلاَ نايا 000 دير نا ىلاست لوقو تهون ايينلا

 مرغملا ا بذبو ع هذ لدللا 0 1

 مم 2 هالبص تاكو (هباجر ضمد (هإ تو ”ةيقمل ! للا ا ه8 نأ أن
 افرح عمو (تاوأ صن دي

 رؤعلا



 " !انيب الدف انع لت امتنتلت لالؤؤطنسالا مفي نييسييو عي
 و متاو لويوضو تالا هيلع يبؤاهيبش نزلا ةأرتاهنسدإمل
 هداف وا يقع اواهز اتيع لوالاو نقف جوف اره و
ق ةْلا ناف دن ئكروهو عاجإلا فسم عق اولا

 52 الصلا

 3 ادن تل اخركو عامال ادعدب فيك كتلد نافدحاله مق الخالو

 : روما تفالبال كت ضرنب تسهل :ةداصلاو هازل !لاقن اف محال
 " احهاربا امهكاح الاهره نا لعاو تلسلا عاجال/ قتخ من الرضالا

 هلبوطوا تن اك هريصف مامالا دنع ةلؤتا ضل | لعا ملاتملا انهي

 هنع ةناوروهر يمركلا هبال ثم ٍطوطمب اواراصٌم تان ثالثا دنعو
 ناحا ذاكيصنلا ةيالاب ةولصل لج لوف عاونلتخا مياشملا نا يي
 تنل1ء ل هشم ناكإ ذااما ل كوتور ا ثاتحاه دمكرإك
 تافتالا زوجي فيح مورس تالنخاالف طن متم رق فيك دق ترا ونك
 فالخإإة ءزوحرو أ دنع وجل هراوم ثالث هر َهيااوق ردو

  نكف هي ديمي الو دست ال دوعس نإ مقرب ارتوول ديا .يمالاو

 7 هاركقلا ن «وكياعم لاك |اماو طاغومو ىاضشلا و مزمحَو ار ةهإركدحا

 6 . لييذاذر وجبل يدتقللا نا مغ ف ابش اهطسوا تاكا عيبجو اه

 0-0-1 يلو هلل امله ادراة لكن. ةلتنا دلي وق از سع مامالا فلخت

 *ييتكر_ 70هاور بالا ءالصإل زبك أيام هالوهصعيوراذ تلاع
 نرعمج هل + كير ني بع اقلاع فم اشلا] نجار عهاطغشلملا يضر لعَتلال دو

 ب <نر

 1 وب

 : , اهيالمىمال ان دنعو عيزطواامابا ناكا وسل صم زيرعو تاعك تى

 2: ك ارك 'اواعم وردد | دو لت دايجفاودصت يا ساورعا و مو درر يل اوومصد 3 ا

 عرب كل دلل الدامي اور داب وقع طتس آس تارثكأو تام الأ نر
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 ظ 3 اول ايدي نسا اكمل 2 زدنا راخ د ااةساه

 | ظنوا الو نبهت سرج هبو كوعماط الفلا توجاز متناو هلك
 .ايؤنتو اهرمتسكت هانم نرغتل | ماممئكاتد انكدايرنككما
 عوج اوبكعملإ لص هدا) وسوعيوراف ةننلااداو سلوم ةنجلا
 هنزل نمر او عرباو عوكرلا بج ةولصلا ةناكرا شارعال ال
 َ دلال دس الا هحويعو هيلع ا ع ةئالصو اس ليولاوش

 يي او لون طرشنم تالا اقننسا نإبانلقاماو كوت دنع

 فالتحوإب واكر ةرخالا لىّملا ثصملا مس نكر هريجالا عجفلا
 : 0 اوت لوا ناك اكن م رذ لاقل

 ملقا تعن دا وركوب نبرلا ال |وقاوكو وبال | ملا ثو ركرتي نييولا

 فلزم الار تاوملاقلخيف نالوا لاقيه هللا ناك بح ابئال /ىب والا يا
 «لانروركرك نيذلالائتف مسؤهصو يل وتحل وو نرد يا بابلالا فواال /لاق نا
 ملا ديتول ملا جانا ايناس نولضن يوب ضنصل لاك و هرحالا

 يب رد عمو دوشملا|وغيطتسيإ نا ميونجيمو مايل طغيطتسم

 ايضالاودوعملا رمايقلال اهي +ارإ<ل اوحالا كربلا ثيورلتلم يذلا لاقي د
 كررعل ديامةيلاق ىيو] تكل كولا اور كذا يرخآة يا لاذع
 قفا هلا ت6 كاملا ىضرعت لوالا مجولا يؤ مار جس مبجيلا الكاع ه هدغملا
 11 و ملاز امك م

 هرمارهو همرلا امل ةيبش سم زه:تاْز الا اه زن ٌيعلا انو طحال ظ

 0.0 هلا يؤخيال هخعضو هنسلاو باقلاب ةولملا يد ازد عيبج تببنا

 يلا اوني «رضالا لوتملا خضوع مرتتلو تولردببد را (ناكما نع

 ١ ترين انه تكائنوا انه تاق |اذا رويشتلا ردع نيح ومس نال

 ' هىثلإبةالملا ماّءىلع مالا يلع داوه لالرّتسالا ةبحو ككئالص
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 رعى, 0 هدو لب مودع وخل ام يلعملا نال اهنف متنا ارامي مدو ا[ بوب
 كع#  ةلئمئا تق اضم ةةلطصللا مانت اوشا نتن

 0 لب ب
 تا ذا ظلك يشم هلق عن نيل [كبإل ريو اعمال ةلدلاوا .
 تاكاًؤرّس /و ثيدحلا م دقت داضو د عتلاربغف معو صمم
 بضيعبك كون اذ نيلاك إو تباين لمس || ١5لغملا ال فوقلا قر مقل

 - يراك ةالصلا ضن نال باّكلإب تبان مانلا تلف دحارلارخ هينعزلا
 00 اف ذوي العم هنفنرط.ن اال (هنس(وم اع'و ةئاصلااومّمالوتد

 تاكئاياسب اثضْرلان أكف ماهتالا ةيفّكل نيب ثيركااذهر وم

 امد !روموهم دهنتلا يف ضورنلل رول وكن | ملعا مر حاولاوخك ال *
 تارمالاو حيوتمير | هب دحدلال ىتنس | نيت داهشلا لب هيب نان

 5 0 ارهينتلا ةارت نم هب نك امد دقوه ير
 تونف ىهتذلا قذر قنا ذا يفعلوق عدربو رمشتتل هيلع رسب ام لقا
 امل سارا مال وس نع بود اذ هتسلااماو عاج يس رت تام

 ْث

 بنمت رؤوف دهزتتل اد دن فعتام لجن ما,ال/ ثرحا| دا لاي“
 هو مئالص

 سرد وعماد اة 0مل ام ئاعم هل بلا هيلع' هدا هب لال متسالا

 . لج انبيسوتو هن ام هدوجو لت مو دعج شياب ولحل نال هلت متن الم
00 

 ' الص تيعيومنا ةضولا [طبانومو تدخلا اذ انام ىا طل

 يع ١ذااهكميقتني اماممامالالوقاماو (مارقييام هتالطإلع ممتسيارنا

ا دا اماو هرابتخخاب - نأ اًيواهسو ثدحما نكيمل
 نإ ايواهس تاك

 سرع قسد ةالصإا م جونرك/ نال رن: ثيالق هرايتخا فود مث

 بارقى | زر زج هاون توكيو ]كِرأواص و نبف ئرمش و ادعس نزع

 لعناكت إب لاعب ذم مهل اح تاكا هفلضتت المو رجس وذ ماقتلا ىلا
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 ا
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 | نازتحارهو احا ل | ءالصلا|لو نم ماسالا ياوكرد) نيذلا محو نحكم دم
 ”سيياحأ وكلا ل ركد و هما ت ولتال اهي غهص ناك حاللاو فوبشتلا نع

 0 كرك اع ومو اكن افر ظن هز الطن م لكلا امناو
 انيذاب در اك ناو( مم المص نوم م.ام نام ن اوفو فاغت ل ام دضن
 نحالل|ىنو قومبسسملا : الصرسفت ماو3/ دنعو | هه دن هلآ ف كخم
 اذاف موجب كرا ديوي ل اذا امي قوبسم اب ئالكل انهو ن اسر او -
 3 :اهالاب يدا نم فى بسلا | د لزئالا حرر وتل رفتال هدب
 صرحوو] رخا هوم دجحوب ملو مب المصل وا همم يدر نم يحالل او وكر
 َه ا وم صراع نيتشي نباص صعب 3 [ىنن تافنكل ءاهرحاؤ

 لون هصموحو نم ككسدملاو عرعو تره ا قسم ود !لنمادبإك | دحو
 دنت لد هبت (ن بحاواداو هيي سلوق ] صم اهوسحا لإ :ةولصلا

 نيعلادارىكك قر اروم ا ىف دازيروف كبس انس وكاماواعوسوة ؤل بجاولا ةقخ_--.--
 فرحا ةالصل | تارجاو لج تناهنل بوه نيل صر نفي شم اوه الع م كسلا ا كوالا دهنتلا ةارقعو ! ١ ىلع تدزول و سركلاو بيبثلا تاعارمو
 ىءوضبرمال ةبجاو هبي تاعاملاو دوه ارز 20 امداملاورنصع

 ١ ١ تالخب الا هاضف زوج د ستنال كوالا ممل انعم ةيج كد اذا رلا نع
 الصا هئكرلا كيب روي ال مهكر و ظ 51 هذاو عوك راكم برشس مل ام
 ضال! نجزيبلوالاو نازله «رسي د وكافلإ ييعت ل وك هربسا ام "سكن مهي تيئرتل اهناف مانيلا عوكل اد و ركعريع عرش اماما د
 كا بونت نقلا نيد ع بازل لطم نال نيرهتل اريام ا د
 كافل رقت رع ٠ اولا نا طم نال سفن ١ دن 2 | يعي والا

١ 1 

: 00 

 الا ١ |"

 ظ 2

 ٠
7 1 3 

 ظ 1

1 
١ 

 7 ننال [نينأوال او ارماغ اهب ايعارؤب نوكل او ضر اهرهالو
 ثالزببلوالاو (مزومي دّاماو نيزحال اىرحازو نيب الارحاقا
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 حاله تلاذال قيئازلاءانجوتباهشاموانونول نبا نبا دويخ ايي نول
 ”اياعدلامل ات وندم ثيتجاو مزون ١ ةبحاو رنولاو تش
 مازمالا ةالصال مثالا بلع ملرق كك نكره افلا عنه تلال

 باكا نع اود الا ةناصال هال اهيلعلوق ناش وابعم روصو باذكلا

 تالطاميكرل نر ههيسو راتبا مهلع هاو راس بوجيلا تايئاؤانو
 نام هقلاطإلع فر ولا يلطم نم موهرتلأ ناقوس ماهذا هل
 اليعتن أك ةإغ ياي ةااصلار وست" اهانئوا همت اند ثوميذ امم ةةززلا
 باكلاضراعم دحاول اريح 9 ع ف رب دوبعل انلمو لو هم ةلطأب

 انيغو نيتكرلا أو اه: وكاماو (هر وجوب نافل ملاح تكل روكالوهو

 تاو رد(املامو هحاو فير ةيجاو نيد ةإزلاىرصما نسم ا لاقو
 ةرم ارمادا نا ىكحلوف مجو لشنلإو اى عيبا غي مشل راقد تاعك
 ككاشو عار لل نرفي الذ ساهل |ضقيومالاو رسب اسايزؤاو لون
 « 0 ماشزتكالا مماكأ تدشإو ضرتم ةازجالا ةاليمالث هللا ,لع دار

 "٠١٠ 0 اهوالحإ دوبي الك الص: ةدفك لو كلاس هاو راى عفاشللو لكلا

 8 طليان نت | هن اكن اناني جو ن1 املا امان و
 تيجو يلوالا هيلع تحو يركن أف اطونس و١ انا ىلوالالئامت
 اماو وسل مصور شل او ربما و (نهثاي و تطمس تطقس اذاو هياثلا
 ناوججبالن نهرو وةتلا فصوفسلاب وسلا قحُو امناقداغف نإب حالا

 النهي [ باول ككذو هبجاو يلوالا ىا يلوالا ةينلاو هارت(“
ا كراع ملا دوم دضصولو هر ايل

 "اذا هل

 بو يلعرلط و دهلا هابحر شوا ةنفكرلاؤ يناثلا نيل نم

هيب كلذكو ممل اوح عياض ا وجو و اضن فعلا
 هتضوا زكه ةوخالا ب ]

امل زيلع ساب م هنبلا دوم هنياع
 د وعد عضو و ه

 ا
 ١

 إ

 ١



- 

 3 ل سوو يمس ١
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 هخرلأو تاواصل ١٠نإازي ٌمحرلاو تايغنلا لب |ظم مال بش | ةعث' كلنا

 رمال 22 0 اكن او لعاو ثيدحو لاذ كد دهم عب أاصا
 - ضرع هرثخآلا هدعتلا نإ مدقتدق دهشننلا ارتد ول( لون نببألا باها الج جرتو يردسيلاهقيإ زعل جت د ارهوامهف رشا
 - ناَّرلانم عوسلا نليب امك دوْيسلا ليد يبلا ناكدباصعلا لامع مهله يلا ةفلال شري صاتادعران دع هيجاواهيذ دهئشلا ةارقو
 ما انااردد تاون دا شيرمل اله تلد مالسلا هيلع مزئاناو
 يلا بيم اومبةرتلابوحو تبث اماو لف نمرم|يلؤوملا نود لعملإب
 دوش و (هن وجوب انلتف بوحولإب عل ديالا هاو رامو 0
 ظ دمص ا لهتإو جاوملا دليل والا نيب ام ترحم تاكا ءنم نإ لعام“ ظ يلوالاٌ مَن نإ اندهرلع دزتالو لوو نبع لّرو ىلإ هى هَ ١لوصنا

 درسوا حلا بج هعمو تاوملا وف زلبو لب بلا
 00 :لعرو ىنلا بمآ ل يلع مللت اوملا لاك تاسبيلعل اه ه4 تاولصلاو» تايبعسلا /اىرلع ا لاتن هسولع مي دأب لرجل داش انملا سريرلا ملوملا غلب ح /جيلعماؤ سعب اذا كر عسوم ا اله نع هز واج .رسؤي مل مالسلا يلعب بجول لان يرش

 | 2 :ًاهلعوانلع ما لالانن مالل اًواظحدتمال نوكينا /جومدلع هايس 2
 - قوخحاهار هاالا ل14 نا دهسا تاوعل )| هار لبرج ل ادق بح اسلارهها “.٠
 1 .٠ (ناقيف هيلعسا در ايلا ةئالثب كارعوتا اد يب ملا و سيبلات

 ص

 * ىحيمر ه > اهزنلإ لكى بع هاش الذ روني امناو تابيطل اهلل أم
 كييلع مالا ككوف ناذ هيلع كلام لفانعتب وشن و مند اح د ىجول تايب
 يلاعت ملال اك ما هيبلؤملا تا داعلا يا هلل تارحتلا ىنعب راع دانيلعو
 تاهو ولصلا مبرعْ اهنا هيإحملا تادالا ةالملاو هاما عينج ذاو

0 



 أم تابيط م |ولكيئأش هنااا هنيلاملا تادابعلإ تن اببطلاو ىل والمّملا

 . اهئلاو مالسلا مدعي ناذ كوكا[ طلع لخير سلاش انهو داةيعإ طرت و
 مالا زيلع ملسلا يئس ول املا ل دبي مث هسدنملا طلو رسال و١
 فكك ةياكحا :دهو جارملا ةليل معسل هيتس الع كرها د در لا
 للملا هانوب| ني صم اه نا مح موإل العسل ىلع مالسلا | ديال م دسلا
 0ك ذم ككلغفحيبا كيفما هانمت ساما ناك او 0

 ةفاعل ا م”ديزتل | ديد ةزجخالا 5 لعتمل اي ليملع ملايإ يبل العلب و
 دريم اغللاذ الح أر: درع سرزب تتسببا ة فاصل راوكيلعمد ات ههناابلع
 ملاوبإ ساما وع دي ناونؤ هرؤن ام ا هيعدالا |هبثس ام اوعدبو هانبي
 تمرخا امو تمزواد زفعا مللا لوتنب نا لس اوتو حفلا الز انلا نم

 لانس انا ملا )وب عرعشم نبا تاك لك هس تيلعا امو تزوسا امو .
 امايوهنم تلعام للكوشل نم كل دوما لما مابوهنمتيلعام هلكركا
 كنيال د ومني و هوحيو نال يجوز هللا ملوك غلا م ال4 هبنب اب ]وعد الو
 دل توتذلا و تسل وق هدانس | نع 7 ل١ كذا نكن حلا بائع انفو

 تيتفلا الرع تاولعل ار ضما ل زو ي؛ و آول يبى ورعاطلا ىبوع ىع تونذْكا
 ارنلا دع رهن ار اما ماركدبهإ سونا | ىاشكلا كسل اق و ماشن اهو

 تونئلا اعد لون د عنا ف كريوتسس انا ملا ا وهو نوما اعدئاوه
 ثالئاهدخ شهم يح ادنع بجاورتولا نإ لعام نايب.ةفاضا
 روسو بانّكلا ان ةعكلك اثب منقو (دبب دقو رمل تاوكر
 تنقي ادرس اذاو عوك]ا|ن ٌةاَرْلا رم مثل اناا مني ببحاو تولتلاو

 شن انفاب لوقا لك ونضاثا ملا لوميين تنقوهبب دب عفدو ىلإ
 نا لوقو بكار كرب الو ( ويف دوج قحال يويياعاكاركب توجو هو
 ' دلإو رشح |ذ اه ءانالا نوعداتب مولاو عا حرش نكد جالب ادلع

 م

 مف
/ 



 كوزم وه ئكأر مشوعب اسال روع لام ٠ لوري و ننوه ان ىسم) لاث

 تيلوث نب انلوثو تن اع نيو اش اعو تبرهن انزها ملا اعدل او
 (نرلائ اننا انب سلو تونفل ا نسيج ال نيو عجا سشم با كت خ الإ
 قا نعو ممالك ئانكر انلا بر ةعاشقو هنسح ةرخالايف و ةرسج
 اع دا ؤصسج :لاغ ناصخلمسضعتلا مو ثدلملف ل. هزغا هللا هيلا
 1 درفت 2اس سل مم أع د منال طيخالا ديم داتخلاو تموتذلاو مسد
 ١ اصممرازلاو هدعب :|طلارهو در يلاو عوكرل ايري انه هب دار ناك املا
 ت اجاو»رع ناكالا له دكا نذل ارمو بيتل مس ادقم امرذع ماو دلاو

 .دوحلاو غوكلاؤ اا هب وجود نالوتبإلاه و فيحيا ا ةالصلا

 امري ر دما ياحيركا ةباو نيو كلا اهراتخا هساولاهنهو
 ٠ تعا ةوجلاو عوكر ريع لبر و | اهاوأ م دنع سو اجاوب جلل
 254 اركامبع تاب .ناجرلا تاتا اه دعمهم وواكابس همؤغلاو
 7 كش يي لاناغاه دن نور نعال دق نايس: اغيلا 10 70134 نئن بهبلا نيب دوحملا ماما ئه مالا مانتاد دى او عوتركا لي دغن لطميوب لاقو نيام
 2 لارو نيب ىرلا م 0-3 فين ن بي نييبؤلا لما درم
 ا 0 رونو حرك دك لع اه لنع بجاو ناؤد ياو
 دوف زر ل كتل ا ١ ]بنوت َناوعو اهن دع ناس

 السمري نيف تعز النام ةمؤلا اج
 ارا ازاتا دك سوو بجاولا) كم وهامو بجاهونو شرد لضم و هان
 2 0 هيا نر دولا

 هئالزلجالا !وأ ىب "ليوا ملغ راد ع دف

 رج



 ش ا
 ا
| 

١ 
 0 ١ ٍ ْ ظ 26 0

 ظ ظ 7 ظ
 ا ظ طانإالعلهشاللامر أووم مر راوطس يح لاقو هينا فتق اهلاوي

 ثري عا توهج را تراس سابا دال قؤ روك هسل 27

 هيكل ل ىاّيلارهو ناتدهمسلا نع زاجاهداعا خمرا نمو سمج 1

 يكرا| يلدا انها رك مك) يلع تلطبيام ىف داب هتلعتم كاكرالا اس ف
 وهلاو اهل جر لع نللنب امي دإب سلما رس تكدلا ظ
 هيررم لاى فهما لع هسجاو اىالأى ل هه تف خيام هتف اشي او حب مرام ظ

 ظ مكن نآفاضعلاو ينوي لإ] وادعي كوي ناك تاووبوسلائافحالاو
 0 كاملا ذاخ ترق . برملا وجت ممول كك اوت فاو تنايامت ويح نأب ش

 ١ © 04 يللا ةواصلا هب زوجي :ايرزق مصالاون ادمملا يفةياورلا تفطتخاو
 ١ ل هدر زوم ئركتلانعو:ر دحتم افخألاهر ب للقول نال |عيمج ظ ا ل /و را ظ

 ع ةرحفو | شدنعاث النأو ضينح يي دمه نا رع ينل لاحم رب معي
 ظ

 منانويرا اها تافت الاب ٌقبرملا دوه بك 26نيمان اوي رتشلاو دوقنلا

 يا 12 الف اهيرُك.

 لك ناو امل | نكد ىلا هس نليال انها هنقييرنم رغوهو هسقن : عامسا
 حدربملا وج هزلي هنا نامي سوب ايورماشملاربغأل د هن مانا
 مولات | ةداتقوبايوراهل مامالاؤ وبها دوج بوحو م 0

  نيياضنلاوررلانالورمعلاوىلطلا قانابجا ةيالا سب اك

 "«تيبردوتملاهك هس ناكف الص | نم ٌهِإَوْلا تامه ى تايه هم اعقب 0

 مل رمد ةميالاو لهي يطسإ وبلا ناف لاو عويد عجلاو عوللا ٍ
 دبيلاطعلوبح هانرامو بوجولا ثتاداماهناو لله اسوا دازكرتي

 نادرا نيل أل بحيرات و ببملا دوج و اهو معورتسم ةاولانا تسل ْ

 لفتطلا ب دنو ب !ورزخل ادعائوو هسفن مم ناوتن احملاو 0
 (نسكلااوب !لاكو 5 ارموسي لت وصلا تود نم ناسللا زكرح درج ثاذ
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 «يد 1[

 ٌةيادعلابحاصراشخا اهو دايعالا ثاريس يوم 73 ادم ا

 2 سا 2 -- 13 ظ

5-5 

 م | ظ

 ربا ا
 الك عتومو انشلا ياو د7 0 ١

 ا ل
 206 ا

 م حاصلإ,ناعت قوملا عام اساله هزقلا نالك وداع
 | سبا اا ا

 ان نع نابجاو هتان اوما كا ن ئلافو ثاثعاواه
 ركداذكهملاف الشات نيرا اد وكت كرلاب بف حاشنا هع نادتنم
 فمما ايوه زهنييرلو تالثعا بحاسي 9 ةياصملا تفالكا

 ََن ١و نيدّترم خس ايتو م رك رش عوئأو اعادت لصف

 دهيزؤلل رهان مل نبيكم او فتصل اه رد ل ىرخا يل
 خس م ئى
 م وا يا هارلا تيرككم او لجرلل نيثدالا لا

 ى هظاسوا او راظلاو عملا لامك الاوطء ارو و ةادأمرصلا عر لجإلا

 ا لورضلا يف لاكا سمح بؤملا يف ناصقو اشملاو صعلا
 ظ هل ضالاراع زمتكرلاو ئردا وو ني يس انبي ةسلكاو ءوكرلا نبب

 17 ف و بالم نيل تون ةرجحإلا ةنوتلأيت مال اهزعوتلا اع ءالصماو
 ١

اند ارق ني اه دنع تويسمزكذ ذ يمت ةنس 7
 دعك دعدع ة 

 انا ةواسو تونشلاو ًاقئلا. 2
 نيد مونلا أ لسرب واط دنع

 نيبو عوترلا

 ديرتعي هرخذلا بلاَوو

 را زرمانفل ازواج ةالمو انثلاز لسعر رع و داعالا تاريككى فك

 هيقعرك نب حاتم الإركاذ يعج اننا هع بن زف قافنال ب لبس ريد يم
: 

 دعوا الو كر كدح ات وردك ا كر اينو كرو

 اهتيعنمالا او تاوعدإ طف ىدلا و يحو سووحو لون اًحناو سوى ا >:

 هزيم اعلا علا أ اعو ىايح» كس ك0 ل

 0 ا رم اككوي ور كيرشسال

 تكلل لو ءرشسيك ا خ1 ل اوورحا ام * ثاولشلا م زياع نا

 كوقتفلاعو 1 0 ولا

 نينا



 دا تا :
 6-0 و :., و ةلورامو موش ورعورك/يانعلوقلم  نيهذمو رجا يارهللا 1. ل يببلا نإ حام ءاففعشلاو ىهينالو زي اعلطسرسدملاب انعلملا
 ١ تر ل . نم, الا خا بد عؤمتلا وكس كل و ةزؤل اذ ملئانل ابر يا افعل مدح

 ا : 0 داتا

 مز جرايخا نات اركب أو واوريع يءار ايتتحا ل والا عبجلا|
 0 ناطشملا نكت أين. ني اييسو ئلسن | عاعاب بشتدلا هتينس و
 بيدا دعو سا اههمس روج و فيئحميا دع ةازعلل هنت دوعملا نر

 دوي[ هدلغم ي دتقملا ىملغت فالثا ةرباؤوانتلل عب مهل | مسه ع

 وعيد و يسم ا ةؤلصو و (نث) | ديب 3 وعيب عارعو ارسال مال الرما

 دعت وعني هنعو لن نيبحإ ري نال هتاذاهوضقيلا اذا اه دم

 ١ ةاركلا تقومال تابلت اروع ايه دنع ذوعّتبرمل) ةالمعؤواشتلا
 ْ بوي ناوهو هرم او ون تل يللا لب انئالادع هدئهو

 ١ ْ ظ هويزعو ف افثالإب ثاّرلا اوعي نمال» : يايالو هج نلازعرل ا مبعج ْ

 مانام دين دوو امالصلا عنود ج أنهي هارلا ملابسي | دتبا
 3 كوالاويهدمومو (نو مالكلا ميو بالا لوا ىو انعم يلو امىلع

 مل فتيل ندا هيض عروس كل وا دو ىتعانلإ يؤ و له انا
 وسلا نيبرصنفل سلوم نلرلارم ب. ١ ى اندهئوهمفلاو الا
 ك.واومح الا نم اني ماعلا ادعو ةروساك نءالو دح افلا ص هتسنيل
 الإ نارؤلا نم تسل ككاه دنعو عرنع (برهخب اذهل و وس لك
 ل اناولذلانامال نع ةالصلا عي الو لهتلا ام
 0 لكل وا يسب. مما مم ا.الا نعم ال مة الصلإين رركت له

 انالاو ورنا تالت لطط شحالل برق اوهواملوثوهو



“ 
 م

 وس كلو ائاعه اريروم نعواطاينخا ابوس سيد «قيافر سس

 لئارتحااهازي ل اصهرمجئاونيصمللا اًعاتاتااخاذا
 لوب ناوهد نيم ال اوسلو ق هت اجلا دامها ثياب محلا نع

 ١ ةتاافيتناتينزما نار لالا الو ءاتوعب نيا

 تيما ه انومرلا ديلان بارعلد اوهلتد ككذك 0

 ظ ا ريكو دل اداءنياعايا نألل برنو بم ابا

 دش ةماقا ن) دارمو |ولات !ر كح افاطخ ديدشتل اوناتفل هْي
 فلو يوناو اطنح حسني مااا (لح قفنحل أ ثيما مان

 ملومت هنا لات |ثيبا الف ل افن لوق هسهو نررص (3ىئعمي

 مارال هارت امز اوان دنع يدتقما اونا مالا

 د عمرلو هبررج ا هَ اسلا او الحاد ؤض د

 0 | هلع لوعب كلام حار نمو لق هفاخم ا ةلام ي
 اهناالا مشد انإق ثع اول ونيك نبا اصلا لو اناا لاك

 وقاد ورشي واصبح عال

 ةدلادإرلاو وبث نم دفم اهل اربعملي الكا ثيمات هليمان

 ْ اطبع نوردخلم اول | ةماعلا تديح وسو اولا ©

 لرش ما الا نما د .مهانازبلع وسيما شا ووسلا ”لاقا لك
 رامات هضاب رمأز ىلع مال عر جن لعل دب ناك

 ١ ديار يبخلاو دوعنلاو نما مامالا نيويئف عير ا وعسم
 تك يامت لومل ى 'وز هافخ افاعدو ضدرمالو

 رح وك ئكام ف رراأرخ يار را اريخ ملل لع ومنو

 [ئحو ءلع نم ملا مع وك 7 ةراذا لومسدارهو .
 كوّولا هائلت 00 هسا هل "قاع كلا:

 نأ ١



 جورب مه اَشل اذاق و مامالا نع طقف عممشلاب أيتماعالا نا

 ةيرغف اغلذ مالها دنع وي نابأل موفادانزت ل
 طماخلاةاو اير محي ملاح الاف اه دح إدا اصيب اء له دؤنلاو
 عال وعلاب اب هنا شيشحي) به دمئ رب داك شلا نارا
 امامنيب عي م امالا ناامماوف دحورو لمرجل ايلا هلتعو

 كول هُم م ملالإك بىملل_ة سلف ى_رفت يسب نأ روك

 - مانالال اذدا !ملعمل وك لو تالآ للماعت الام
 ايش ضنا رامزبلرلزلا جبر رخل انكر ان ويح

 اتيباييعنيماجا يلف دئا] در اال امككشلا مطق ضقت 20

 تلجنم خم ماىالا نال ان دنع عيبشلاب ٌسوملاى اية ازهلد

 50 الخيام :عبفي ب تملاب ىوثنلا هلباتيناينخسالت ديلا رلع
 هبلعرل وشل ينعم هب تااويلعالال رلاو صعاب مامالاو ديل! .

 000 اع ةلالرلات اكول تلق ناك لعافكر كا رع لارلامالنلا 2
 لعتإالع عر حزعاننار ود رمال وهام ا ”ةيالإؤ ديعولا تلق

 ضاطامرخس ىرقاو لعملا نعد حاعرسالاوهاما كينرك إو رعولاو 1

 0 اهتباثي ريرو غرك لاب سانلاوها در وغلا امن نإ ىزدالا ظ

 71 كرت مالو داق اكبردد (يميلع ةرتنما مدعم هك اب الو 0

 امر ع دع ماوقي يدتزلا نال ديعلارداق رش مامالا نمش
 م ومقالغوهو يدتخلار بت دود عرج عمرول ىلإ < مامال/ لانك

 امو هئبامال جئباتمو|.فئزومر ع امزارق ال/|ثاماهالا

 مس ادفوسالاو لاف ر فعلا دزومالا لاهيا عوج ءاو»
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 5-1 مهو

 ظ دما! ع قناه فل نجح عيمشل | ناره جؤشملا حول ىلا دارو و ١ 5 : م : لا ' ١

 ظ ناوعوويرّهتلاو رو م.يتنلاب َي ابالر لع بهي دحا عب ريلو
 'سللاوارحلا كلوز ديلا كلاش سره امالا عمم لع ومال وتس

 دعما ا شيل وتلاو ىلا لتق رش رمح لا كك( ظالاو م للا يلع اوبتما زعزوقشيالاو ندحالاوهو دكا ديل اراد
 ل ترب (برتخ_ م اهنار هرم اد ةعكملا اب قفا نا ه-

 -”ىلل نال ريض أ جر ) ن اوه ث ادا رتيملا نيب يرئلاو دبا
 دور : ١ ص ولسمو م هريئلال 2 ان ) حبش جضلاو مسن ادلع

 نإ تولوتاون اكو كح ىكر كاهل جا مال ءل كين هعمل ادد
 نا(مناقلن دحا 22 ذ) مالنا اريل علقو تنعم لكلا عوكرلا
 عيطم وبالامو نما 35 يدايادأن ءاركذواث الن 2 5

 رجيربضرو تابنا دوج لون نحو كرت ز وجبال رو يتلا انه
 تان مس هدانول مذ )رحاولا ركب بالا ' ا
 تاججاولاو ضازلا بل هال لع نيح م اللام يلع هنال بوحيلاو
 دان نأو كن هلل ن مب صن | مكي م1 ب دبوس و عوشرلأ يس ةليعب م
 ؛انهو اىبسوا (سخلوتم نابرتولاب عتاد لضفاونب
 لصامم اوان "الئ امو ننبف مولا 41 ٍقح وطي الئ مامالا ماو هلا
 - ناورازهزبو لس هيلع تح افاد ورك“ هر | رزليح . ىلإز ع ايري لحال الجاف نأسن | عبق فخ عيش اعكإر مامالا ناكتنإو موهلاز اح صررم مامالإ اء بجاولا نالت نسسفنن | | 2 هبارع تيد صك عملا ثزجو) |ولاق عت ايلف امد صيف نين ذوعم ا طزق مالسلاويلعرن ) يور سوف لاح ىئ ارب هنا

 زإجب

-. 
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 وتيتو يعجتارتسمب هسابال كنس لاقو هنو تول اني نيب

 ا 7 ةناعالا :ينب مب سابال و دردل ورب زبالر تاهت لول ينو ا
 0 يا دوما فوت نأ عوج © اسيوي عاقل ظ

 فاجلوللا دعونا هلا ,ياعن لوفل ام *اىودان ار

 لافت مالنا لعلاو تريب نامل هيف ولو اون او ك5 دينو ا
 يي داىاو أن داداكذو ءدوهس ”لواثالل ىلا يبن كبه درج ا

 كتم ا عس للبث حرعلاو مع لسمامالاعضرسولو قونشسسملا حولا 0
 انكر الك فيز ماعالأ نم اعل انالا م 0 ائالث

 امهيف عيبشلا رويال لبعد ١ نم نال ان انها ! متي ميطعب لامأو ةشسسلل ٠ ا

 متاعنيي ب نلمتلا مالم ناب دآ اه يو انف ال اذ 1ع |

 "ف بناه تو يلعالا تنال ت ياوسلا بيرس عسل سيق
 » م مابا عسر الام بوم احب نا لعل ير ناس ا

 تار الش تبارجس أها عزت ءاطع ادئ اطلس ل لفع يلارظن ١ يحن ا
 لاسم لورنس رهاشج قرزتحاو ار راح لع با اذاف ظن هد ةعالا < -

 رنيم :, دع عشئربو بلعب لعن دك متمنم خلا هاطعاو خوفا ظ

 شن ىلادرادل بارو حشد اى حايثد اضؤ م جانبك ق راح | ئح '

 هليعم د امير لاسر عال برن اهسل توا دجاس رن ملاهإع ا

 ابيها كوالا ةرغتلاوريييثتتلا ةارو ملوي )والا ”لاح لاو ثاوكمىلا ٠ ظ
 قبرا موضح و | ثجر داشنا هيلاو هيحاوانر | خشدلا“ اعف بزكوزلاو:

 اللا ءلعينبلا خطاوم لع لالدلاو بيحاو كرب الا بكيالرش و انكر
 كانتا اش!( وعمبل او *رخ الا ةرجخلاو ةلاررك ب جاو كنان كرتين
 0 0 مصارابرو هواك لوقا خصب تناملال ةرئالا ٌنئَتلا نالت (ةلاوم الهو حس

 عيظابلا ةلتيمي هسة الذل نؤيد بة جاو تن اكاد ىبوالاد
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 ظ 1
 ّآَ ل |
 ١ توحي لطم تاتا بد صوب و قنصل لام ةنس تيمتتالا ف "07 ظ

 ٠ تكس حيا نارئ نا ةعوايس إب اهكر ترد جلا بجي ة جاوانز | فينحيم
 ظ زنحا دو ةرازلإ ةميجوعال نثا | تمحو ع للا لرق اش ناو يبشر ا ده 3

 ا( يع مالانن نال شمالا ناالا ةيادحلاو لاو هنساعو دوعشمنباو ' ٍ . .4نهدوت اهاوهو طائر شا ب اوت الث عساني ناو برات مع ١
 ' ائالاو وحنا ناك سل ضفالار كدب دار | هن اكسل جوع موا د م هللا 1
 . اقر وت ةال/ لالخ لاك هلا تاريقلاو تسر | ١ : لاؤعلد لاء وع مواد ما( ادعؤلال كرقوهو ليدل نعكتك ا
 | ناك ارم نعش دوي نيسوعترظ دوم نسي ناره لت 70 ظ

 : رهو هب انل ١ بل إد ن اهطاان دوب م( قلل مرن ندحو قالا نم اسناح 5

 انيلحاتتفالا رك وسمو عفو عج كعمل نأك م الل |مياع لال
 مام كمنال اتم ناوههي (هنناوتارلماطتبا كبك ارا نزعل و نيف

 تلاقأي انهو كل العا حب ةدابجإاسكرتفلا ازور هنوؤح يدون نانص 320200
 للرد عركيرم لدا ملع نام | وا تلد ناقد اع قح كانربغام ةكيالم ا
 تاركا نندلالخ_تلقو وكلا نم قولا دعرجي ل ل زرو ضنح
 عيتلا, مر ركؤلا رحوب عقلا ل زئمردلازع# هلصلاازجا نم فز جاو نعال
 . ملك الو مدل. نلك ل ولبد ةلرسيعنلا مزج ابغا لعام يعلو

 ١ ةرهواسا ةزرهدم | ازد الب ام غاماو ةكصلا ل ؤماتادا لبوطلا البلا ظ
 1 . ن/ابنا يندم ناو منابر كاف اه اشد موكل نكي دهتنولو ب لصرف لا ظ ظ 1
 | 2 مالضرفتالر :ئل اطغون# رايحازاتماملاو علا نيب انلا طسر وربك : 1
 | ١ هجكل تحد اذا هذ ثذول !لمث ولام ت الك رست مطب لامر ١ ا
 ١ ريزسلا حاج/ ارك عسا ثاذالارم| نال هنم اطنخ الث او نادالا ةداعا ظ ا

 . ناله ريجلاب رلا لما كاكئاورييكشلا ن مارل ا م نجكرو يف با مامالل 0

 00 ظ دا



 .مدساود ياهلا يف لكا وم وسو هيلع ان وف وس يتنعلا ميعاربا نع ىوز

 4 (1ل]* كملانم حور ادار هالو ناوهو م اللا اقزل
 نجاو مسن نك( لاؤو عر ابد و هسيمي نعد ورا دلع ني تمل لبسبد

 هدنسرع مبين اكيبانا ومس سو زاد (نله ميدو (قلن مس نع
 وهو انهم فصل | ملّدام تا هعا م ثىح ا نيياملا لنحو م اب ىرن نح
 ءادملا لكس بتككا ةماع يي عك اد علني منسم هتلااظمن مباصا نإ
 لاهثتملو ةبجاو ملل ا ططّمل هب اصا تا اولاف كو خو مه شنت
 يضلل اقارياذ» | حن ىعل ند امرفسحو ا مالو وك ائللاىالخ

 مناف ةسشلل يون وكي سفن م لبم ' احراج رص يرَدُقل دال اق ثيح
 مالاناوه صل الوقيجو بجاولا لقن لو شلل اقم نوكي لاق
 جشبمل اةعحو نعر» املا م الكور | ءاس نم هن ال مهل ارسأب دجرزم انف
 ,قاماو هم بقل نعاوررغم دوإد ةهلصلا ار ولخم ناك لزكو باطنكا

 السلا, لصك اوهو جور غد عيضفملا نايل ة دانعفا نع جوجل
 ةيسللزةاوم منال ل اكول تعب هب عورتا نإ لاا ملييلصي

 ممهلشلا امهم 3م نسا هيلع لوق هاظلا هجوو ةحس تاك
 مطر هب تيب مل نون كو هب م اال | حرر لو تش | ىئعاّسلاو

 نمل ىو و اطاشحل ونوحولاوب تشن تأ لها الد دجأول ارح شوكت ٠
 هنال هن اثنا مالو لينكاواسد او دابحرلا نسوية نوع والا

 - كوالاقب او حان مهني هناسلب مرطاخجو رهجو مه قشسب
 سي امنا باوكا نال امتتعتشم مسرلع باوجي | ناويد عايش [َنه
 ةارئاشلاىونبالوانهام جنو رتوهماقم ماي امدجوب ملاذا
 تتاخكا ظع ب اطنحا نال يهمل اوه تالضو مل هكر تن الدو

 1: هاء( ميال ب اجي مارتلا ناىاداف دمادازتنب يوصل دبالم
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 امنذاو

 اين ارن يزحف ةي اود وهو ريم دعو نمبالا باجل ىيجوت تس
 عطفص ١ يونب د نم او او ميرال اًصيالف نكم ضرادتسلا دع عم الا

 ل 0
 فتنرال [يوضم ودك واكو ةزوونب مب مطار
 جانو كك ياخ نإ لاف » هديع اني ى اشألا

 رضالاو تاتسلا شكيدانسلا نع 1 ب ا
 ض متييمان رزمردالاو تاىالا ع خرن نلخزحالاو تار هولي معاها
 داجالا|تسْئو ميلا هيلو اغراب بل لعرت اهستكي
 ٌرحالاو هيحلص ةداويس الد لبكي هنعنعادخا ناهلم نموم لك حم
 0 اهو يحلم "ةد اهيسالا سيال هراس نع
 دحلف ماث ناو هنلغرخ »لاو همام اهذح افيد ناو هراسي تب
 ا يناس ماس ندوم لك دلاووورلجر رنعؤمالاو هس]ر دلع
 0 نون هوهإب لعل «فاناد

 بلو ءاشلا 0 انه وتس مي ام اخ
 و لكل سدوم | رل يب دبولو باهذلا ني اصلا
 ) ا ا ل 12 يلارولا لكَ ةائرعاف
 ناس ءانأسما أينامإلاكراصم هبل رمل قومالف تاياورلا

 هكر مال 1 م 0 2 ع يك لفل ددحبي فالخخال م, نامال | ذدع نيبال
 يبس 2 | ىوني اهل ذ'هنقالر مت | ويمج
 ا ْ هئاصالا دم ةواصلاكماق 0 ا ا 17 ليف نيحامملا عوني ' نإ اذه ابدا نوك ه اةلناحو ل ةردت

> 

 ا يارنعلوالإ رت هاو هي اذحب ناك ناو مهي «اهنرسمالاين

0 

0 
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 ”فابسانوا ايه نا اسس ةاصلا لوخح مب ال اي شمبا يبس ام 0  امالاوهبو بير شلل نيا اهضدرن
 هيعاصرل مني انودهملاو نهرا إو[ ضاح تاك مروي | نع لذلار ع
 تاتا دون نككه سني وا ةبجاص) هنتنب الاءاطكاو هبزدلانااب

 نوكدوهوانير ءايعس ايما كرتردو موف ئلخ ابدل اج ماقانلك

 يا ةالصلا كوفر نورنا كاكاو ديا لايام ورنا عخاك ١ هالطلاو
 طرغلا» اناث هانا البت د نكت را انيق دوج هز

 دوه ردم اة لصلا ياامجإموهو يريشلا ثوكينا روكي
 - أ كاكاو نس تركي وين روز لوم اريج ملا خول

 ٍاضتلا ناموا ناهبل تك وزين (نم جارت ةداصلاة راسنا

 جلانع تا النتل] تايب ةأزوك نكم امن وث نال قفا :ةلوالاو

 يك ءأ ثروت دإ همم ف هواضف كك أمم ناكدان' قالون ,ىف الا
 يراوح هب 0 ب هيكعب ان عوكرلاو ايلا

 الا زاو صم نافذ جت ماع خوك كدي د ماس اكرنو ةااصلاي ٠
 هسا رس نافدصسر ا ام اهنل ادوعب هام < هريحالا نوقلا
 قفل || قي ةكرا نوداغا هل مالاوهفنتر اضو يخل اهلا

 رى[ سم لم رع ةفاعإإؤ 12 اوت ال مياهنلإ وحرص رن و ىاغت الاي ٠
0-0 

 توقيت انالاخ ان دنعر وزن لجيل ةفكر شناكا ذا هدابزلاةاؤب

 افثن ئكرلا نيدامو طن يدب بيتقلا كاوماحتع كوزتشلا
 - اناكاابوك تارهسلا ننبه لكو ن0 ص) وا ىطمي ف انااا

 ةجكرتوئح ةمكرلاو نيس نينادكو تاويورل عي
 بيبترتلا ثإو رتؤلس#: اجو 0

 م
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 [ىرابطا لاو عوكرلاوءالا امداد يروج وك ويباهه طرح
 ظ مايحب ين ءاماجل اقلا زوكرزكو هتيعرخش رحنا وف نسعتوتل |
 | اللا ويا لاسم م اهتاردت دوقد يحق اك "ةماضلا

 قمر فن ىسيل بيزيولاو فلا و عوكرلا نم وطيف يد اس نغم
 شالا ةمكرلا عوكرلاو ركؤتول تح دكر إك هن يطعر ناد دقحاعذ
 ا طخ اك قي والا ةوكرلا نم قرع كرت ذا
 000 بيتزل ١ | دلو عزك ١ ةداعا
 دمر ترغا امثال كلذح تاعاماو ةءالص) وا يغب قوعبسلانا

 لكمال رقن نئعاذاف كيكو -ك ك عوض بال ىفحسو هزوصو دوحو

 كيدديلا هديغوش تي دروت امالزكو قلظإا 1

 متن[ فغت_ر و غرىسدا نع ةواصلإ طور ف نزع ع ربخ | رخال ا
 ارو محلا الصار مانام ماسلا يلع نتا
 مهرظ ان ئزلضنونو ىئل اك دب ةالملا م امت ثاكن انزع انهربع زخات ز اوبال لف ل ” الاص سيمر انه كفوا انع تلق
 عكر العروب ال نم نا : نحو وضلا ليسوع وثالاو هيك انين افلا 1 او مايهلا وجان ذكو ركإلف عداشلا

 ٠ دصا لايام قم دوم لءاسرلاو م اهلاهموللال ولرجوزتلذراسر١ 5

 . اظيادتنيد 0 َِر ع وكل نع صا

 ماركو 00000 لات تارك

 ا” مدان توكي ن) نكي الور زل اهالخانرعةبجاو بيتزتلا

 نسحرلا هكرتيوس غي بيتزنلا هلو طوتشم عضوم ]كونا لعام نينا
 جيبو حلعبالاب هياتم عقبآل دوما روب كو[ | قحبينوم كل

  5ىلا ١



 ملل فني ممات هنكر ةدايزل ا تاتا رعب ةالملا رتل هاما هل

 رففرلا ورضا بيتزخل ىعاو ' يحضن اهتال عكر اذ اا كد سفن

 ةمكرلا نو دب ىلا رسب هت ,نالالاهناو د تتاحذ او[ منت

 لع نب امم كءزتملاد قف ايفهيفوه يل لعشا كتبنا هسولن

 نزلو هك زاروا دارج ةداش ا عرترلا نيسيال جدايل
 4 دع سف ال ةالصلا نازياعيل ايف رك هوان رزعومجحم

 ررم رمدرل هيج لا كدت هيلس تسلا مثدهيضما
 داو كسسسوت هي احا كومنت ا اوشا ةْرل داهم هين اوي '

 دلع تاءارخن# يفرك ا ةارتملا ككزنلان هتداؤيبنس هراتضت نكمال اه

 ةةكليذالا اهنا كرش وف هيعابرلا نم ثالثو | بزمان ممن 3
 كرتولو لق ةرويسإ هس *| لا ربو ضرعلاو هرخآلا ةوند ادكرتن وا
 ترانس ليف دان رئعابحاو وبلا دوك هرخا اها دس امحابش

 حياه بجا م دكابجاو ناهن هدانا نكي ناصغنر فج منال لوالا :

 وجم كيرا اضرع كرد اًهحاوم ف ص» هبعاو كبإلا تبجي ل يا
 ل كحضر | جالا عوضس هنال ةدسس كرتول ا ذوى هالابمجن ال قولا نأل

 نع اليل مس اانا لم نان تايعالاب نصت ال عقانلا نا انا حنون ةاصقتا

 نيب ايلا تلم اىم اندم اع مدلا نال ءلبعو فزل ا نيبب اير وان رلا ىلا ىدوبب
 بوجولا| رثاناوانسح اشرت رنا | ا|وضَْرماو ناش مل ز ازعملا ةلماَسم لب ظ

 هحتانلابوحوكممسلا ةالصلا | ثوان بحوام عيوب و ىلصالا“

 |ذامهاذ ةداملإؤ ةوالتا جنك ضر امب بحواهعاز ارتحا كه هتشس امو
 ننال |ويرس انلَامار ىبما دوج بجيل 5 مااا لاانهاس اها

 ةلعئااكرنوا ةالملار خا ىلإ ىلوالا ير يدحا محامل | رينا بكيال
 سب ميلا انتي للاب .بجالوبملأ بجو ىيذ اَسلا لاهو ىوالا



 مالا يانإ/ بنوم دوس تايالذ مارحال عطب لشسواو

 ' يبس لس الث ةدارع هصتلاو هضمي هيانجملاوطرشن بيسملاو ببسلا

 ماسلا سب :ناقتالابةلصارحا سموم تيد دهب مايناث ل
 تاسمال ماتو ةدإبرلا ةلسل | دعب كام دنع هه ئف املادعواندنع

 ةكعد رق اسنو مالنا ةودرسلا رض هلت كعرلا بوراج عن اندل

  واوطلا حرش يزارلا هركذ مهلسلا ل تعب تاتو لكل ماسلا
 ابار تٌصراعتت م السل | جب ى برسل | ب ريس ليس مالت الع هناجر

 لش مياركم هسار عمي م هنن عيد جن ركياداويرلا دوبع وصاش

 . يامول | دعوت عمو وبلا ةوح دب مسب ان ثع ناغو نسل | مالس

 زن دحازبب اقيفوتومملا رس عل مج يه ارصو 20| ىلإ ماس دس
 ضروب مالدل | 5 زيرش رسوب نحوي كلوالا ف فالنعا انه نام
 اتا دعب حنو لو كوالا اكر اذ تزكر بد يدجح لصيف عوتم ول
 الط واهل هناثئسوبو | همئلارتنرئان ناز اصلا نع روك.
 ق| سما فد نغ صور و با راسم كلام ءاجن لدينا: زو اه عم هداك
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 وسو وص ببي يس حم ةسومص ”وصحصم

 ريا دوج ]بم نينيإتب ياه )ين اونكتخارزكلو ملساء نوي وعلا مينا عوتنتا اناهع نا لع | م بيضي ةراثو ملل اقم نا اني انس امك اذكش .لككاملادف بصيال قرات و سخي غرات يشلا تسوون |
 نيريش 0 مال اهوا
 اشبع درك كالا يا 2008 مدس 4 هس 1 3 -_ 2 ل ىلإ ج اكا ن هذحاو : سلا ل



 + يخبر لقلا مالسا نال همجو انلن“:ىلاستلا نوككتلراخخ
 هبنحنا عملا 6: دال نإ تلازع ىرخالةلمبو دلل نم درمتملار
 اللعين ةدلصل اب كأن لهرن] اشيا اتش او[ للا نود
 بحار هوا ون اتخازوبرلا دوح دعوا ة اصلا ٌعٌقدالعدلا و
 تلك: ةداعلا رخا مصتم وم ( عدل ' نال وبرملا يفتن ي (هربُي أب ثإ ”ارعلا

 انطلاسال اله يور اديك يال الفجوع ع رشم اكحازخويال نا لسالا
 لك ةالملاونح !اويرسلاوم و إسنا ن زر نعودرملا د وح ر نها كيزح

  اوهلا عثد ثيحر سا ذ !مالر اوكنلا نع 1 بدون كلو ريءردالا

 عل خالمزنال صقن زب رس .| نافالوااينان دك ناام اولا عيس مذ م

 كلج راال ع اجي” 5 عرش اموهيلا دوج ور ا ركتلا مز ت دخن“ ناو

 رخا ىنعملاازهزحزلف هانت اسيلا يدوم (ل انو ايي اساوهسياعسارعل
 كرتول و تان امال نع هوخا خت ١ ىف وحلا ان لهو ء]سعلا ثمين وع
 ودرملا بس ماهكحإل ادناعو!ايهاس تاه ءاوس هنس ءانيمس 7 26
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قالطإو رةنسلا درب وبرسلا دوج بيوحو موو يجو م1دهبرو و
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 هلوالا ةدقتلا دهشتلا كتب ويرملاوونجس بيرل نا هنيدي اف يل
 ةءحلروهرب طرح اه حرص م اف لل كى ببن وكر نع سلا إب نمش اي

 تقهاؤ دهن كر :ةهلصلا عيجملا ,ئاضمارنسلا كتر اتق يرح هو

 املع بحب هلوالا

ااصلان ا وع بحاولانود سلا كرس يالصلا انو
 كرش دبؤخالا ه

 يح ناصقنلإ تنل بحاولا كرنب ءرسباونا لع وضُن اهتاىا ةراما

 ناضتنلاب فصرت ال ةااصلا تافرتسسلا كن ال رنجات ناويحا

 كم اغثا/ ذاشا الارناجا ىلا جاتك الاذملت أمأ رغب قالطالا ع

زرره (يابحاو هةلمح تار مانيلا انهو د
 به

 يمسك د ) عا :ئالصو سقت الو 20 عشرا ناك بزنكالا
 دوب

 بحاولا

 ها



 ماكو هرككا كه يه راو هاس | بحوتم د

 يسارا 0 زن كاد مالي
 فوداحالا(مهيسن ناكرب ايملأو لوس حافي طن اولا مشل | نال ١
 كتر طب كولا نكي نال قت لح اشيل ل را قاما ءاصوفلا ا
 اذا ام اهنا ا |نقسالاو ا

 5 1 0-0 |١
 00 )َن 2 لايك ءاسنلا 00 0 هاس١بجوتسل الو 0 30

 : وول ا 'محا ىلا انس و
 روشولاو نموحولا دعئفرشلإ ءاقايوحد درك / واهرئونضنار 0. 0
 نور نبع .ةواسملا م زلي البل بوصول ملعنتت ا ام اد 1
 ْ ا كونا الملا عا رباصالان ين مو سلا ظ

 000 ١ مم "يبا لا تواقتل لك اري نارجوالاو هنم أ 1 لش "انما تدرب لع نالاح دانروكب نإ بال بزولا برم 1 ١ ةلغ ناب انهاومسسي يزس توانتلار اهيطاوصرلاو متسلابانقق ٠ نا, ا | 1 مولا, رلب ةادلسمل زيذلف اك ولا لك برجل اباقولم منبج ظ - ضف هالصصلاو غانا طب_ لو طرشسو هد »| ريع ضرؤ رمال 2 اصل | نم
 نيف د رو ءاوصو مشيتي ام مدعل صراف وحوا مرو تواقسلا ْ | 1

 006 هن الكود بولا يقو متصفح انمعإإ مسشاوز كر ضااوع عرش ايد ظ ظ ظ 0 ةهاضولات ةضللإي ىنولاز عي رتماؤام كيبريلا جرين انه ماذا ا[ / نسيب جالو تاديلا» لاجل هود اولاد ربان ىبر اجلا ظ | 000 زيدا عوضه لعن 0 ا
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 خمر فينك لت لسففوب تيب نيوز

 ا ظ ان »ديانا بجو. مدنا مضت ذا دعنا وع

 ١ ظ 7 وكف نكت يل نررطالا منت اهرب

 انذأ .دانلويشولاو اودع ءلا| نيد ساب لقلا (لبق نكدلا لن مضيت يتلا نم

 ظ 0 ايدول هي جر هلسفا ةلغلا 3

 ْ هد 5 كذاب و :لئاعأو د .رغن ميسلا ْ

 10 ١
 ا ظ

 ظ ل ةدارز تيتاملا داطعي ابر مكين اب لعن نيو مزن لوا" ا
 ١ >ايكادوشنجرأ « يار اهتوكالدد ع يوبولإ سرد لافنل عيا وهيس ٠

 هد اتساع قثودرب لاهتشم اعلان ايو رشلا
 الإفنلا يعرملا بزي نا (ههحر روما ؤخملاو ض زي ظ
 تناولت ديل مل قدوس نال كنا لس قاع ' ٠

 كرؤال لادخُم ”«قزملاو بدا عمنا دالاو لهم وجر
 هند هناك انلحأ 5 | ةيااخك خصص و 3

 ياض ناي سلا لن خولظناو نوكليللاو بيوالملا-
 تامه ملا ترش يك دو الطف كر رتل م يلو هذ ؛ 7

 ا ليلا فرع هضئضل او رديف ةبلل اون زز هانا ليوا مب انوه نادال
 . 0 وبا را /

 1 تاالا رمال مما | دعنا إن ضنركدو تنفك اهخيملاواءنف ا ا
 ْ 0 2 هه 0 ١

 القا هفنصملا عوكذايزاع حنت م
 ا تلطيف 3



 ّ 0 _-2 1 5 2 ٠
 ْش . ْ )2 4

 2 00 1 3 1 اجا 0 زا يسمو || 4 آ م 0 تم هسا ع 3|
 نة هي 0 أ ١ 7 ظ 1 و 0 2

 1 نا هريس سوو نهار سل لافي د اجا 1 بيلا سبا | 0 ا ا 0 0 : با 6 0 82 ١
 رن قل زيه ضمالا مااقدر سجل اسي 7 مينيسس لابو ابل ع م ١ ظ اررهارل ا 00 ا

 لا سس اللا والد ]| 0 ب نعد ا الذب
 7 نككرتر رلعزسوفوا 32 نوقبارومو ميزات 0 مج ا

 | دومالادرمو صحت ادرس و 00 مربع ا صيف هلع
 ٍ 77 يهد ةرداهلا هس راعلا 0 10 م 1 4 3 يال 53 ملا ٠ عج مقالا م 3 ىو 2ك سو رك دامب قعر 1 ا 7 منا لضإلا# احس امل 1

 1 لري نكي ا فاطم ا
 >2 نيل ضابط لا هرم لا غرم 2 1
 2 معيض سانمالار ناش الا بوبحرل ةعاطن اويرتفن مسالا نلط 75 ما 0| 10 ل طمس | |

 ! ا :جتبرق هربول نوكيرك 7 تيتاور ول مب أ
 ٌْ م فري م لا اب مر توكدقم ليل ستالا 1 ا
 51 0 1 0 نيالا يعل مالا ْ

 رم ع م لإ ىعور طاح دب 1

 00 ا دس 1 4

 0 ا 0 2 0 ع 1
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 نالثناسِلا اير رقاماو ملائالحا ريع“

 - سات يلوا ميشملاو تال تالق هم ل يصار د طل

 نتضئييدإالاو (ئرعمصياهمح يان دالا رى يفارق

 - ىا لسضلاو نالخد ثتاراذدعلاو مل [هقلائادك طونلا قلمم(ب. كي

 لما ل خت ا نئلاوندالا نيب ضل[ طاسلاوهونارائلا او

 ملتي او او دس.( و هنن
 ب طز درعا ب اضوهز املا نإ |ىدرنعو باكل او عما لش عسل |

 (ينل اوه لبونا تايد ئاضملا تدب ماولو شايبلا>/تذالا
 0 : اهي دللاز اع لارا تصفح ا بس حارس دام تالخرمو زينا ْ

 7 < مايل فرع
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 ناشي لاو تمر امنا م دراو تيزملا ب. اهم الخ
 كراهاجادل / نوب عشب المسهجاؤم ا نا كسوب ثم

 فاد ماا ىراو دعبا نوككيير سلب الل اما ان الايقن | بجي لرئاف يلا

 كافحاوفي طئسانورب بؤشملا تاب لسا ما شع ناهدناف هنأملا تح
 ١ هيل سغب نا بيوعملا دار !(ذ[ رع تانيا د نطير تساوت 6

 ملئار ىوسيلاراع 13 ران ىلع مسصب و ويلا كيب ناد
ال يوتا يرتب نب عياصا.ئرتئةزعؤصانا مم

 نكذب 

 نقلل فس ربا مارت , ينج تييبم لعاب عبف مفيحو ]| كعب م م
 تيارت بواطن مشب " و

 لادا اللام 9 0 ثوبي تذل .
 هسئلاس وو لئما اورعنب اهركذ ئلهت ف شذ نئينيولا

 عاف ايلا 5 1 اب ال لاس
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 0 فيلا يئس ا امون بجبل يقيس لجأ هلنسع نش اوحو
 0 2 جال ناار لعدن اناملك عسب تلال فس ْ هر ىلا كلت رسم نا سو ضيئحويا وو ديف ليلك نسال و

 ٠ يوان نملك ١ ةالصلا تير ايحىلصو (نتح ام كغ /و لشي عزم م اه 0  ةلئا مكن ا ديرانبوم تيد لج يلعم ابد هءاضعا عحرحاخ. مب 1 ناو دال هم ربل ناقل ةاوائاس ار يلجول !ركو نثدل ا )نع

 وجب ةوشسب الا هسي مو انموتف يلو مسمجد ل نا ىص اها م
 ْ لعن د | ب طرب مسيحر لعل تف مس يك االسم ا
 ِ فشل اي املا ل انضدأ تيك, تضم زك. سرع تدمدرل و ازا ركمبجحؤلاو
 0 دلال تعم سوو لندوة و نيعنا رت عب اجد اخت ثا
0 007 

 0 انا 43 1
 رثأ يرو قاصر يصانلا القس قدح ناهس ظ زر اهُيم او سارلا جم ملثم نا + نا لماما يو حار دهم اولا
 كمال و روم منوم هماشلم بوساش الر ادعس ناار

 . ب كاف دايربالا ل حبت لعب لا ربحور الاكشن اد رس
 دكر ونازاك تويكالرادقلؤ دحاجو اي ا

 . ملالطاو لارعو لع بجرم بولا لم | شولاون كد تانانيرف
 مرعلا ىعارهو انا نيل وال لاف | ثيرعنب اىملعلو ص

0 



 ساب اكأرعال مس دوي روجينا رب يلعن اون تيجو ذولا
 يم اكاد( ضر افلا ةاوقو فيي ) دغاض هرق تاكرال !لسفقم نا

 ديرب م ْهِْرُك ابر مغ نيرن ل اوس م معْس لكسس/ يلع عئقلاو ظ

 نكس ملالعار كارل ّيحورحاج كب ا اذن ما دهم رك لا
 دحاميا هال اقم اوفس سدح اجا د رجو لصالى لإع تعا كل
 ريؤكتلا وني عيهبملا ةوقورئوت ويشد هج لو ولا والوؤس نوكيا

 0 مك عدبازها ةفاوتثا نيشان
 الجلال تعول وت ملي واتن مكس | هاوظن نم: ًعطُسْنا لش ونا

 ربا كام ني دبس 76
 ؟ طوى ول )فشلا ريا يصنع م اشه ,لعانال نت رسل أى الا ملفنا
 كك ةلافاماد لقننف ماثه نعوم نال كا شلال قعس دع م ديلا
 ززعراق وريم لشن هود ولم نيش ذم

 هن اقتشا هوصوو تراهطل يا م اثم فن علا مطوسلا كيوب

 دوهيلا اهروب درت يلا يبي (يارهو هبع الا هتمو ءازنر ل ارلعل دب

 لجان هيلوس قمتم محروو تون[ اعايعاشتس ”«نوكلا هدو
 اهبإب لاحت لق يل دب *_ ل وو القالاو د اج هذ عشب داك ثا هتحت آما
 امصنسو لعاف يكل يم لا هلا داهب و ركون لمي رلافرالا انها: تيدا
 هلهد هر  لوزبا.ا ميداشبيا نب ريع الل د ان ىلا لاعب

 ٠ .,>تبند و ظعلارمالئنا مَن دارو ركوب و وبول ىٌيرم رلئاثلا لبد

 قال لع عقيل يدنا رم رانلا يلعليلد ناري مس همر لزل دل مرت

 4 1 |دايلاغن موون نا مم مل درارموسسلار هاو طو دحاولا حو
 ملة داس مالا اا كه ور لول دخان ةالضناولا
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 نها وطلا ىا ومال م زاخر و ىصوتس لكم نم نمر فما داو كوثدح

 اوحسناو لقمر قديعب قبس او ديالا نورث دنع ميلع ( الك ارم
 اننن منو عست) رب قاب وسمي المل ان لتخاو رب اصالاوه جما
 بموالوح مهمسلا رموز كدلذ ان عسب نمزيوزلاء ارش مالا
 للاي لاثو بن نقيشل | الصحارت م يةليرمي م ونعبلا رد

 ١ فقدلاب تب يذ نهرلاب كين ىلا و نك باو 0 و اصاب
 2 تاالاوس را اورفرل اي لك ايس هبحو ٌززم كن اها ذاذ
 ظ م نام الكرش ديك مام اتم شكالا م اه 1 بيرصنا 2

 نب تالفململاد] راسنا 58 1 اثق عبتا 51 اما
 أد .أصي الف >وضعمر يوه ضد" درلومل| رع داضتقالاو :ةيملافلا
 ١ اذااهنارغ ىلا لها ةاكا دعو فاضل الل اننا لب رص رجع نم
 1 تعص ل وقف مالا | ثم ومسجل مع كل لمن رحت ١بلا كد
 هءالااك ملال يل | عمد[ يردن علا نزع ىلخ دعاك ديب مل لزم اد
 ظ دتارإلا باويتس امتي د لف سم ب ميدي وطحس اذ نوت

 35 ل | سون ضتقي مكاو نقب الك ميمو ملَ] عشنا فانا نم
 ظ تلا م/او هزل دارو نكم نيعوا ةداعا بوتس ارك و خيبملا
 00 لب, باص ال/ومن د ضب بوحو مقره ل شدي حاصالا
 ظ لكن ماوام) [فالثلاو نكلا سل دعلا كح بوحو مرعو

 مارال ود لعبا ]زورا جارم صمت اد اسم قمضحلا ضن ١ عهود نتا
 2 ةوريطلأ يو راب ميصانا] افم سودا ميس لاول مطوامإلا لا:
 لح كخد انيلا ثامئاب متربص أد لكن ميرا مناور ا
 نارلا ضمد نجوم تتقي ز كلاما تاهيل هكر مبت) هلا

 ظ فاعل 0 اف حنا وصوسل | محب سوهو
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 كبل كك كفي وكم مدرع انهو ابيب لق بو علزكيالا مزح اليف
 تاغيؤيالراد ومو بيلا[ كعب دجو نير هشلاو يمشلاو ع نال
 ظ 0 يدل ارتئان وكما عنان دعو دم سبل جشلاوم مما

 ْ ربا بي فهل دب ثيرهاو نووي وهر هاشم
 دقن ن ابو نييقن | مك ثءرحلا ازلق يل الدتنسال )وصي

 ا

 اج ل. باح ١ قالطالع ة دارز تركب نيرقتل لغه الجواز
 أ 2-2 دوم ليي ةدايزلاو اه ابن .توكن ميس ل ايجأ كلف ىمارلا عيللشم هلم

 ْ نايل جام دييجو سارخن) 2 حاج الاه انابب ويسر ارم
 ْ . مهيملا د[ ايلا صلخو دق تلق ناؤ.راصس ام ىلع ىو تسلل + |

 ظ ظ لحد ) دارا كوت عجن لان ب 7 ص طرشنسمم] هم خل ا ١

 000 ٍ اخ عونسربب باعبتتخ#] لع ارنا تلق هوب وعشق 1 ظ

 ظ منعا ( لس نياو ل اًوسلا هرب ولف تفبنحى ى عيش دي أور

ٍ 

, 

 نب« 2

 002 م هيعمل :

 لص او ابار خو نضئوتس معلوم 7 أورلارم اطوال طرغي سس ش

 | فيدفل نيني سكي ىد مولسلا ملع وقوه وكلاب اشر خي
 مل الربو ملال دلا «نعي قات ابنا نزع بات لعدم اهللمر
 بح راو باعت مولْق) تفل ائعافلخ عرشم بال تعال

 ظ " مل ف ناكايزه ياسلاوأشإ لعل رد نيزكفل رع لصال او رس ور
 ا صاطف نييصرلاو نب ديلا نهب س ال اما تزاثلا [ًصعالا لب ان رسا شاف

 ا ناك ناف.ملاكه لو (ر عير مالا اع ركعتس او ل وف "ملال د امآؤ:

 ظ لرش هل اماويكار) بضعل ام از ووسع انطع مسا ن دازفلا نوني

 ْ انمار سضملا بنزع الازم إ سرا نات اخاف وطعم توتر جي

 ْ - لع افطعإ ضف هثم إما لقتن انكلو كعأذلا ن رع وحرب حي

 | ؟لغيململا نوكيا د ومسار د امان ديلا ور جولاوهو لوسفلا

0222222222202 2 25-7 



 1 فز افالم ئليحل ا يي زا ظنهم ليمن ذا رهاظ يونا
 لسنا فوفس نويمرما فزد | داو سابنل الا | ىلا يدوبال عرس
 2 نخاع نوك بر عال اوركملا متماوم لعل رواجا وحرص و انضبا
 1 ىلع بزحرج 000 بر مهفو نك لعل الاكبر ك وحن
 اكن طملا ترعود رج 0 ا ل

 و روج ةلفوعرملاب نويبع زوطو لاق: ثا يلاارماهير بل تارت«
 ثارلو 2 دامب لمملا كمل دهب اىلعامفطع

 0 0 ا يمس 1| خرشنم
 1 ' قبلي دا .بدحلا نم معاج اجا محباو حشل١ رج كاوج ةياوشلتخا تح
 1 ديوي د عومسل اها صتتا لع ايلاف هجيالا ث اكولو وسلا جزطا رع امايق
 | اهو وؤع مبان هل بيضي مل مسلأ ذل! فينمولل باغ نير وكلا لمح انلتام
 | لجل اكراص ايد انه نار تاكا لونناو ات اشلوسنعم امتي | يف كم اثنا
 لاق يلح[ تواضوت السلا هيلع ا بمر قو ةلماني ليا ءتقوبن
 تكف بالا |ياملا انا توكي هبالا# :ةلمبا مها[ بقي كا وضرا ره
 رم تمم كنن : ان هليعام ا بيس لسفترش مان يتسع الا نب تن لعبا !ثاد
 نعرازحالوع بّسللرب م »ل حوسسلبإ اع سئطعب اوس الإ

 ! بسافر ارتفألا ارييؤكلاو تازس 1 ا لإ 7
 حا دبو سوم هيمي :ةنالي نظل لماما امي املإبخ نيوكلا كلب 1
 نعد( نيب عج با بكسل ادم انتو جلاب ممل او جناب نازلا كزن

 دعو حلا تالخدن نايوكلاو ناقيرملاو بي وف عما بوجو دواد
 / لعرتا مو: 2 ,.اًعلا هَ الاى ارلكت الث الحري كرك لافو انيايبع دنع

 طاقساو تءابئا يره اهيبلاب يس يلي ا اينما دج

 يا



ثنا تالؤل نان لح كمانت نا افذنلاو
 اعاوامل طاقس ا دي اغ 

 موصلا للامام وكدلا ركل دل تاعتي 2 وا

 ةيانعإلو شرخ [هسنمم عبصاف ءوصب ال نا تلحول نانا | دم باغ

 جاصاللويور نم دواعنب َبييلا م١ نال طاقس اري ان زي ولإو كيوكدملا
 قفار لحم قفالا ارواملاط 0 لقبول ىلإ“

 ثازلاةارق مونعك لخرت زم دب انكنلال شنوا دك كبعكلا غم الغلا و

 . انلك كلو قعرملاو موصلا ةيلملل اك لخدببال دو مرا ىلا لوا نع
 2 همس اءاورباون كلاب ناييرت الف نيتي ل تاي : نالخا د
 هلو ض اظ ن | يعاوضولا ارب ١ قهللا يمس ور سعف

 لاو هابق 0) |يئمش هلا دحن ةيمستلا نا بع لوب اوضولا ارشباه2ا
 هللا رسال اهيظفل حب لاف خموعلا نسل لاح هيتس ال( باقم نال 1

 هو عقيل اهاس البقوم نببقو ةدس هبايلوضولا ين ىمسو ظ
 ا هيتس الإ نال ىفوقروج اء او دعد و لبكي ب لفو هيشفلأب مشو
 3 ارم صوملا ارب | هبال دعب نمو هرهاظرسا كتبحزم

 00 )ىوه قدا يمول اني اى هنمشلا نزلي

 ا ةيصو ال ملعددلا إ بص
 زم ناكورمسلا ةينخار يشأ راجت م هلأ واصلا ياخ اج ٠

111111111111 ْ 
 هانلجائاو لاك مدع دل لس ةضدحملا نع رب جزم ”وصو وتم نكمل دا

 ا خا دز تالطانافدص ول ارتباك نع از ارح ا انهراع
 رت او ا اوتك ميهلا رو رب هر [هيلعلا لوصح تتقي
 اا رع ضلل- ايزي ر يي (ةعاوولخ دز اوبكس بان
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 "طامي وبوردتسلا ان ىلع هانلح شيلا اب يع.نلع ني لاذاو خس يقسو
 ةوانئوون اين كلا لع لرمرهو :بيننلا توربتونولا قتتح مدا

 عيال اهامجوفنمجو )ال ملي ناف ثيدحلا مب عيب لزوم ناك مس

 لمد كون غرس مدل دعينا خطو محك افلا اشبجوا امنا انلك
 غار لاق قحدكرتل دع نع لْمَو م انا رملع مع بظاومل | ركن
 ه«بطظازل الو م تب تقال نسل |١د | زنئسم اك بخش اهنا جصالاو
 0 "من ادانالاامااخ دارت بدلا لكعو لوك

 3 ولي |وفلخاو نمزن لكلا وشنت [إ نيعس ىلا ىلا
 7 لفل زو عابلرلاو هر بو هلق امرانع جصالاو يمبو١٠ةنس

 كسلا مهتم كيرلا سإنم سيكا ظقيتس اذا م هئابلعيلوق
 يضم ديكاتلا نعيكر العلا نع ىئيلاو ىشفل نغير ف ل
 1 ا رس حاطاوور كو ا

 لرظن بوحولا يع انن دع ان الإ . ملا ىبيقلا نعاَر اريح ١ شن رحلا

 كدنؤلوا خس ضنا رهن ىلا ديا بر انس ا مالنا يلع مئاف هزعايا
 6 بس! حس املا كنس نو ا يي يلا

 تت ال بم وحول | غن | اذ اذ ابدلو ريال نينويلانال شبر الو لمسنا
 ف ةرككو تيرا طلب كرتلل ملا نالاركذو و سلو منو مر ودام
 وضرب اسملا باوب) قلعت ان امه نايذباف ”داعباعانب لسرمحلا

 ةداملايزعجرحاضان ريف تندم او انما س ظ اقتل يتوانزنم
 يدرك رعزقنرو نزئكالا بهزمارهر هريعد طظفنتمارذع :نئلرسلاو
 لاقت انازبتو ىردع نسب ناظرة حاوس دام
 الار | الا اى زئتسي ال نالوالا دبهلا داع اك داورل ار
 لا انتالا ريضتس ماترل حرس اجي عقنت موال فولت اه ص

3 



 0 ازجلادوهدوحو دا |هفتسالاو درتي ب لم

 :ينس وهو نطيل نم جراما ولو مايبيشي اولا وس حا دكإ دا
 0 دلاررق ىعؤجلا دز ملاذا عوضور جلاب و ها

 ص مح الو ال نمو نك مف نسورتويلف يس 7 السلا ىلع ماوو اناو

 ةوعنتتكال مكه نإ لدمف ١ املا وك و ءبحاون نش إب |طلب دكر جرح ا
 0 اف مصيال يح كزنالاو
 هرمنا ليم انتصاب اللا اقراها توعبتب اناصوابت
 وسلاحر اضمال/ اًدافات ريس بار ىلع ىلواو ئح نررجاهملا

 20008 ايل اتن امه داع مث مىنلا تكبش نا ثوشمولا

 تيم |لاق ]ولات 'ضقلاب نوضرت) مالسلا مهباعلاشت اناو
 0 الا يلعلاق محاولا [نضي اف تورك ا لاقممعن لاق الما يلع
 يدا امف ككل ادك لانا داضرالا ىنتحماب لاق مسلم يكل تلو
 ماه ا مث لنا اراجالا طب انمداع متت ان اولاف طم املا ربع ثوعنضت

 ملح الع هال باها هت ويالام لا هيلعويبلا نال ش

 هايلق )ولم اون اكل والا نئرل و تالانن ابي دس يبو لوحا كرتو ةرم
 |يتتحيوصواللتنوطلت و لكك وطاب انن امن د ]يعي تورعبتو
 فرسلاو اده ثلائلابربري,و ي انإ اد لقي ههوإلا يار لجلا عب نا ناججالاب
 لفت ةارلاو تتننلا ىاكدلالو «ايبمخيي دب طيس ايف ثالرسككلاب تئلازب
 تل ل كغ ناامبأ عيننح# روصو الكت اقوالا“ نشا م ليهلا لصنبب نم
 عانوا نعلن أرح (رييسير ب كل طسولاو ملل اوصلك انوطسب *ى د مم
 لسمو (هيتسالا | رشا يولد عنوصالا اسرع وتس لير دوصنو ام
 يا مس درع انس صوم ملط صِيقو

 مي منيل بملك اممالا مرد ري ل

 أ



 ١ ل انياب معو تدو تكا ءايط !ثاى امباص نوكيا |

 ١ لصلالعيناكل ستتم اهم(لمسو اراهرصنب دعمت هالاو رسوم دس
 لنا هيلع كي نلت كاف ايهم عب دحاو ععصاب ثنا دبر(”

 (عيسانأو فيسلاو غلاببام فوف تشم كتسالا ع ابو ريونتنال د
 [متحاررر ذن نأ نكي دمابلاب دنسملا باون حابب هل اننا و نحب امي

 هيلع ال ةننسس ملاختس ايا دكاوسلاو م رس
 ْ ]لع بطاو مهلسلا

 : 9 ارعالا ثئدعو للا كلا دحر دن و ّسسلا ىلع دب, ةرم كّرلا عم
 منطملا ملاح متو شر لعل بجاو تاجيلو كاوسلا مه “ميو ركذت | هاو

 ءاسبابواابطر ناكلاح يارع تاقوالا عيج طليقوو مولا لي املسشو
 ذيراضءو الواط اشسي و مضاصتخا مدعد دعل :ىصول | ”ثرلا سيمو هلو

 1 نوكي ناشي وكامل اب صنخالو هرم ملجم و ايس ا نم :

 ايا لم سس لا تاق اد
 20 بي تانيزوصولا اى نانننس اهيائاثنتمسكار

 2 في وماشلا ان هاج كضنإ فنانو عصرا ن (ةتدس اهدا ون
  نيوكفح ار هو ىكركق شنت م أديدج» |مةرم لكذ دخاب,اث دل نضمن نا

 خمس لمو ئتر اهللإو منسم (مبي مضايا الودكسملإو راكي ون

 لوو جربو خلاب ملسا مّيع ءلونل دل اص نكي كتنا ل كضلاو بجاو مىسمولا ف
 علوث ( يف نيل ان الخرب رجب ؟رم ادام ةاشس يريم نيب دالاحسو
 مل ناك ليلا تو د يملا نايس .د/رلاوس إلا عنان د2 ماسلا يبلع
 ١ ملا يدم امال!( مشلخلا ناينل فعبي مل مواسلا
 امبعولا خنطوزمج ماي تح سال ضمب ها ضيعتتلا ندير
 الع نيبو عسملاو | ليل! (يزئييضو ميتشاو سلو سإلا :غييضو و

 00من انا يزني دا ايي ملا نم تاندالا لسن
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 تمس

 ينال بو اًماانلف ضل نس لع يلع عشا بونز نما وب

 0 ا

 يعلو ضو | لاك مالنا بلس كت ىا يعل

 بر رم ا ازكه لاقو نزرخل هب ملخو مكمح ثم لضداذو ,ام نم

 2 عرين كو فسوي ىبا دنسع هدس ىه ليقد نا ىبسا ةاور*-

 5 هدم تا عمل بحاصركدو مقلقل هع (م علب ل ف ني داع ا
 وستشناو يجوب رسم قوز عا ةرككو كنع ويتت فساعب ل
 لخادو هلك ىف ضزفلا لامك لد سسلا نا ةيفيرسج يل امه ب سع هس
 الن امكزإ للا نول الق لتنغلا ضرم هماكا لل د نسا رولا
 مبأوف فوض ق١ لغسا نع لله نأ ختببفيكوو ةتننس نوكي
 راصا ؤللخ مالز/ءيلع هإ و قل همس عراههالارلَغر
 نمر زالرمال ىلا يظن ابجاو وا انصر ن وكي نا عشب كار ثنوكل
 )ٍ كلا نتهعتف الق اهل_مصولا بوجولل.:لشرم الو داخ ا

 ىخا نم عياض "اني مهما عل ّىك ءضرفلا لامك لارلغتلا نا«
 ٌةّفلابم ا نوكيف قضى ]ظغ اا ليىلا اى ا كاصياو لجحرلاو ديلا
 لبو أما لعصو دعب ةنسن وكب اننإو »دس نوكيش هل اءامكا
 ف”اصنا ىرثي قلعت ثيرقلو ررعولا و اًضرْض نول هلوصود
 ريق أينا تالت ف وزووفم ا اًضغعالا م. ير 21

 هّعلدكما ءأيم اب هباركت ناف للعلا عبس 7
 0 /هخلاثلا ةركا ديف هاو هس هنا هينحى ان كو هعدب
 ايلعلا نا ]سا لقن هينآتناو شرف والا نان هنن انلاو ىو الازع
 . مك اثلاو نيز غموض دامو معك لسعليف ماسلا نهى: اوفلتخا



 كيرلا ساو ضيفا رتل 00

 مي الا ة ملا مصور ملا انيعال | طول وقم ع دب مط وص

 : نود لشن متلاشاو ننس م انل| ]يقع نسم ُمملاَمل او

 "انصر ملا [ىولع ا طسسيبلا نين يو دادؤخم صالاو
 دواز نو نهيرسانم .ؤنو نا ةماسلا مها جدال ىو انهو
 ووو ةوصولاقو تنال سنون: دوغ مرو جالا مل نعاشبن

 ئ فيك يو و برس رين ضنن ءاانع يا عدانقميإف نم (ينب الا
 انن هلئاضؤي او بإب لس هلا ينو سبر ماض امد ىب رصالا
 اهنئوتنو اونمودا (ضعايلع يب تخيم ها نو[ ةالا لعن

 نا روت عسر وفدوا ”رث عاهل طص عرمان ا ريدم خت الئااولع دارو
 مشوارك ثم للا هتيثناطلا داغا ذا ]ما د حل علا
 تبوكم للو بح 0/ننل| خسس هع اهب درللوا آملا روم متن و اًرحا ؤصو

 عرتلا ف دحاهم زو احرف يا ملطفو يرشد رد ملوق هاملاظالد اي دمتم

 دبازلاف ميننرهتا ُهالوا السلا يلع لفل انحل مسفد اف ا عوض

 رس غلاه مفصو مري ميعمرر آما فولت وا / تاهت لوسحالب

 و كاعت مل وزب ميلعارلد سو ناضغملا غيل جري اظملن < ؛ادفا

 ظ تشل د ازياماو _ل وك عضوا” كرا ءادلق امو صيقشب مل يبا شم ملم
 ظ ٠ ةوباحرتو نب نجلا باهل اضتسالا دسب طي اهعا ىلع رمل

 زنا لتمتا دجيلع نب مسن ولن دك مناجم 0
 ١ . ولا لتضو ب م ب الاو لاهاظ تاكا تاكاذاوح اسما

 ومعالم نع ئفاعدلا| دو مرق يتلا ةداب نل ىيد مسملا داعب

 00 نيب ةبئ سلا حصن اخى ان لاق ٠مل | مسصو لوقراث ناو ال[

 ظ اماو وا ل فالتخ "ل دو سعه مصعب لاو خشسس اكو ب داب
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 غازنلا دعب لباد! داوهيرلا ىلعآمل شو لزق فنصم ا بلس خشن
 كلذ لسير ش م كد اعني ناكرد للا هيلع اني | لشنن يا ويمر ش

0-0 
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 عرلح هلحلت"ناطبسلا  هراجا رث ملإ نال درهدومحو مس سرل | مطّمل

 « در در ايلا أَنا مضلا نان لوبلا عطّمل وا هثمالاهإفن لوفد ناي

 رول يَحَأَب مججطوضئير ناديي لا بلاغ و لا و كى تن ملم لزشالف
 ممل وق يدع سل [لبسم ممل لوس ١ هن املا قلب ىلع ء لح الراب
 ةماقاواط دما عمد وصولا ادد اف ميلا تلم ثا هتساماو
 ان ايتخاف و ضنسم ار ايتخ اوم يم خسبلا وكن إ مع ءالصلا
 فالحل ْسْرَنو ضر ملا مهر عع اشار زعو خنشسس امن | هيا دخلا بحاص

 مياصاو مس عس يضصوتسملا يل“ |ذ١ اهو مسن و اهنميي مر وظن
 ميوصو ثوا وصولا طع العا لا ىرحو براس "ءاملاو مف ءوارطملا

 ويصب (رزعت و سولا درع نيد دجيو ملامح عودا هرؤل لختارشو
 مل نال نري وصولا ا دسصتم دبحو |ذا اماوال ع كر ع هاسيم وم
 ةابعلا نالازحو مهرس [ىلبع ان انف مشل ارالا مصبالث هدا وصولا نا
 هدابع نوكت ممصلا عزمي وصرلاو مرمار ردن[ ىظم مب نون لعتوف
 انمالكو دابع عنا طرا نأ نلو كنا د ابنا عير طرسشميسلاو
 , اهاشنم مصب له مشل اه الحا ذا :ىضولا تاوهو ككذ امو اهيف
 "الابط ملانال هس رولا فهو ثرر در ثاك ناو مبعب, اندزوت فولوا

 عبط نال تلا نعالخ ناو مرا هيطل ااوطح ملاوي سلس ج وير هيظسلار
 " ةارح الألي شدو دا رحت تارتح (يوبطر انناك م راغب اكى تسلا
 امإاهسم نائآملاو مامطل اكو راثلإب فري كعتيجل انا دحا لون الو
 نااملس تلك داتا اخ بلو دب عابشإلاو أورال | بحوب
 ريطتدالا سي وكي ث اب للدل لب المح م دبلن كلو ملا ن الا مصب ملا



 , ني 00 فرح عه الك صولا ًاضعا نال لب ام ريع انه لاحم د لاح م الملا
 دال تا سلا تاو رد لصح:الف ميغ رش رابع ىطصولا ند ائكحو 7

 ١ الإ حو هد (ننزلب ةبووص :ىسولا اضعا نال لعاقيغ ]حلا نا
 2 قكشلد انس الا نوري ريش الو هوادزنح كريه ابان اناا
 شئ ارماطمامل ا ناكايل تلئاممو مسيزب_مطمرئ رهو عم ؟ىضولا
 * مداما طال اراص متميفحا غسازعلا نع فعلصا مييكملا ساجبلاو
 ل و موه ىسولاب ارمادا نالوا لب نمل مءاسن اكرلتسلا

 - يوسي و هباصالاو لاس الارهو مول ميعل ضاَح ظئل امس دحاو
 7 كوو ضل ىلع ةدار شاتيلا طاش ناهد ةنسيئلا ىلإ دبا
 طورثتلار ةولصلأ طرت وصرلا نال دحارلا خو ساّدلاب_زوك 6

 اوما “”لرْئرأا دسم اه دوو تاكنيكأه دوحو ىئاربإ مرار
 مقبل وح ندرط يأ. ىسلا د ليسو اهزمدحاو لكن وكي :ى ما
 ٌتواح.عبط تان رك |١ىءالْيع ٌمولصلا ١دا8 ولا | دكت عجبا * 5
 ىنسوهو ةالمل ١ة>لا لاح اميطم اسبح عرشس آثاالإ ررطما

 تش مافونورل اكل دلالاهانطر شم مي مشا طار شلع ل ديان ٠ رو ناهن روتفثت هنم ضي اوسفنالو اخ هلا دتنلا نع [
  مصمجو لدفب ناوهوهاكذ ب سلا دب اهي ءادلاو مل وف مسي كلب

 ناب تيتزنل اا ئه ضقفنا ذاهب ارمملا بحاص عر اتخاو مس اب طسلإو صو هريو فصلا ىإروبم « عب راع الحان دع
 قفين وعلا ور صوللوهر اننا ئرحي بيراملا اولسع ام اند بوت هل
 ٠ ضي عا ونمج )ل وتو ةفلملا يم الاي دب دلال دك لصو
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 ين يجلا جم ا ا ظ

 ظ 2 ظ

 .شيتن بن منال لها عامي عجب اّيلطل او عاولأ فرك هيلع

 0 :ةعب_م م ليل ئج) ةن يع او بتال هَ يا
 لولا بيزيا عي الأ 0 انعالا نمعاولشتع ان ناو

 0 تقكان ءارحو اه برتشس اغتووسلا تلخد اذا كيجلر
 ْ عد اننا |ذكك بيرن لكاس الا نمعرضخت الا
 ا ا رصف نينا كلها ىسففنا | ذا اك
 ١ شارجر قماشلا ضالخ نا لغأ + تلصحرتو هد اهطل اره
 ا ض 3 انهو ْئامملاب هادم 0 9" "ماك رت ا اذطو
 | انهمئاج لول نأ يحرتمزب ىبلويا هييوط ان ١اننل اق
 هلبوالوامميجو نع كابر دلاوش ارو بيتزفلا
 ملضملا اكسان' نوكت ل171 "فانت الإب ن اج جلا م برصلا

 أمك كين الع المىرحالا لك اعدحا ركرل صرخت
 ظ / نياشلأ بعاد مل اميلع مازنل بكس وهرب نإّزلا هنع

 م 1 نيلعنا] نعمل هش اوتر_دلمبلا دن
 و ب مع جة بيترالا كايالعي رف حوسي ويا ل جون
 ل هابل او كوق ثم د افتسسملا تبل نافرل اح همك ن كم

 ظ

 ظ ا صا اسد انف ذاكه نمابهب هادبلاو رو نمو هزكالت : دل[ طب ان
 1 نيب كب ادا نيرا انهو لمان داد كد ترقي بسم
 ظ ايرايسالءاخ اره ماعلا ال هريغ ناهد اان ميال



 يخيل هيدي كنس منالو ”ئَضول ا , الن ف وب نأب ماعام
 (١ ممم هجوىدسب م ”نطدماو لاني راسم

 الامن تع تيسر | عام نازضامملان ويوول ازحا ادا ظ
 يبا كغم ئمرل احا ىلا, ئل اوحأ ناب كلذ يقارب م كاف
 مدلل بعزل | كنا ذا الاثم اتمادزم دكزك و نلسل | عتمرم 000 0
 هنن عاطرش تسيب لا لمه نّوكلري ندوب ال هةوتمو ناو ضملاو

 ايئروهطسلاو مثنر هام ضرر كخكا بجزتلا تلج ملت نأ
 موك ملا بيئزنلا مب نو رد ويو بيتترملا .روصلطب مب المل انح

 املا نس و نس فالك 006
| 

 دي ةيرخلا نا عع دئت اهنو ه انك بينزتلا ساب صف نصلا ناو
 ايفل الد سب موتو ةيباعرم ناره ميكر شل ناكتلقاضيا

 تسقيوتلا ١ ىالطإب قعإ انيِغراضو بيتزلا انح ظعج لصحب
 .جرلام ةالولل فان سنن تالاولا تاعارمو _ل وت ميلع
 لاك ال اوم لاعب .. يلا نيعب لاو لاتينا دعو هن اننل |

 1 يي امل

6 

 أ

 ظ ١ ىائلا (ذعا نييبهمجن ١ هالاوملا ظّمحو اف رمجو اذ انبعركل
 1 7 ا همجتول انتاهأ | تب الر دخان خونة يلع هرغلاو
 .فاندنع_ةيشم ازهح باجر :مىصولا اعرف ملاغتشا اب نحر

 افا حمرتلا لومي انلاو للبن يب) فأر ناكل 1 انالخ طرشسب ظ
 1 ظ 0 وصولا ئ[ئيج حالا ىرلاو مهل افذلضلن دنع هب لرزم هوصو نوكي 5 عب اشتلا ليم

 ا



 ذ ن«هلوجا نإ

 اذ !اولعلا لاعا سايب جو ا

 ..يلهيوبلا ةنظاوم م طوسبب ايفا دكا لعب (مل له 2 لفت

قن رم ملعفلا مكون در اجولن كلة لع مالنا
 تبنت ثال ناوجلا يل

ولا ندم نمدافتسملا ري ين
 لاحت رم تالطاانلو ا

جع ف الط |ناف ديالا يع حم يرلهشع ان
 الب: وصولا نا

 لسن منيل الول الع ف جالوسللاو لشيخنا تحت نا قلد
ك تدل حا يش اشسالا| عنمي ىضرلا ساوح ىلع نم

 يا

 امام زسلا نابل م 00سل] هل جينلا ب اوسو نررعاديلخ لل ذك

 1 اوما د يبو

 كوب يان لو حجب ىلا يلب كا كرسي نيت واول ناد
فلاو ن اد تاغ حشمت ئاف توم نلاو ئللعلا

 لوف لم
 اهتفشمملا يار يبع_ يدك موهو عملا ىلا مح باو تحاو

 بام عم ن) كراوصو ةنيكك داخ فس افلافو سوه تم ديب دحما

 10 وم سل دعدواغ هير

 | هلل 02 ناال هنأت[ ل ايتس مرعان اوتحارثحا مور طير

 ملل ةماقا ناونسشماملاريعيالر دو الار وني هفتشمو هنلكي نكي
 تلا م ًسوئصو ريب [بفرلا بحاص علئ ام مه, سا با | ماهو

 ؟ م ورب لع فكره نم عباصا تال وطب ونهنو ميدب ععاصاو هيكل.
 توما وعر نيزكلاراهنزو نيماهسالاوزرعتنإ ايلا ىوس سرا
 اب وف نب 0 دوطلا ئزكل رسم ملا
  تديئاحالب مقر مسمي هور 000 نيم امبالا
 محاوةرهرحا وام يسمي نأ دات اشو اندعع عش سل

 . لهترخا نا لو ىصولا ل أغا شككت



 11111 ةنارم تن التوسميى تح اشلا لاف
 فتنسلثتد ١ نب ا !عوعمدلاو تايبلا م اى لاو ابداالو ةسع سس ولم
 نلقي“ بر نوولا طغارحارسارلا ناىئداشنل ير مسع سد
 كتيار لاق ا فبل يانا! هدانسأب دوا دو | ىو راماثلو
 سلا لوسماضؤف نكح لاثر عاجاو سم ارب سو (ضون ايلع

 ابيبرقوا الضريصير اركتلاو عم اوه صوروملا انالو ّى ملعمملا ظ

 التلا]ع ْم)يورزامر ١فالُع نتا مناوم الف هنم
 - يدان نورتوا ابا 5 اذ وبسم
 0 ارحم هتسل قم ادبب.نا روصو: ئيشحوانع

 ك (رن (ن [هزح مت انموقم لا اه جسم سامو حوم
 لانواع ._ زدرمرك تشك هبادااماو مل 5باىسنس الل

 0 هلم ماسلا زها كرايوس اتت الا مو ره ظ
 و 00 لعن ال نا بادآلا رمان اهرايدنس او

 |  رابسالب ل اهقتمالا فصلا لج زها رم لبا آب ىزتنمالو لقا
 رماوظعت حاحا د(ضئ دنع فزاخءالاو موصفملا ناراشعأاب دحاوا..دا

 امد .دازبولانعبناشالا بوياوباىوران هّييزصالاو هللا

 ])ها د ا بام ا اعرا

 0 ريوشلاورمف 0 نو كسرها اله
 ل ا داس السل هي ال
 تفرفشير'وملاو ترا نع مهل تناكرش دكة رع هل تاكنلو
 1 اد.ارصااو هلل ذنعينملا نا مرو هذو لامشلاو يوكل ىلا
 . لصملا الو ثيرغا ضهح نيب. قوم تيقندا لاقتبإ عب ها

 :ءاه عمب ىدسنا وا نلزقتسا| دام هوو كلميم نعؤلخب د
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 تأ دةمالاو ٌمْصِعَملاو ربل و ”ميلصلا روش وصولا نال ظ

: ١ 
5 
5 

' 

 بيسأل راصويحمدلا تايانسثانيب [ىرال اما مطمن انمّرع فرحت
 ناريس ر امنملالك نا ل حاجا لها نءن اهوال |ئىملافتنال

 كود ةدارولا نيالا هاد نيبو دكت لثمن دل اهمصعو

 ثاينبل اى بوماسانهو كلذ نعى زف توهج لصمرمن 4
 ا ْ اماذل اهنيبوبوستلا طوحالاو نيلم انشلام_ دن نسوننك |ناف
 "اا ”. داحيو (ييلظعتنم انج ام مم اىلل ازرع (هننيجلاهئ اصو كلل
 ا مالا ىلع ناكوا ىرلا ل ف كك ناكر دزعتل ١ لاهي يعر تبا
 | 000 اهنايدتم اور قلاو ىفلا فعلاقتسا كرد كونم 022 1 فكنا ع رمال ئح شرع اعيساصف اجا وبلا تم نع فرحن ادف
 طل رراسضالو امل 0 ش م هاءاج طم ال ناب جا ناش ايا

 2 ماعلا رهن حو امهناثكن نانو عزب ا ىو دصي

 ١ مس نيبو لئولعو لا د اريل انذاك اللا ابا نمو كانن
 ْ مع اطلا يلازوهجر باو ةيؤنلا ىلا اومويل ةوارع نوح هز و سك
 طل دا يبزتعإلا تايالابلسيرامو كاف ”ار قعر لابوملا
 علب ذووممإكل نع دنع اهياع دب حولا مرع دال | يس مالكلا كزن و

 ظ اىخيؤصالاو رد ماك ب دالاوهو ىرشبلاب طاح ال ار ملوك بسلا ديب
 ا ظ . ل, هلمو هماكطل يملا لييرإع ,هالص مال وسسرب كناك مام اع كوت
 ١ يدالا هل ازال ط |اقمالا اش ىذا نم اكام و هب الحل يردكملا تل اكو
 : وهو راشتنالاوهو طادقمالا نال لوا ىريسلا لاومْما ناو
 0 تاطمغمل أ ثيبم وئببعاو طاح لا نمو سبب اهم وشهو ارحل
 رمتسيأف روك راف اضوتم هما. تس ركدحا ظفي د[ ساد ١ ميل اعدل إف م كويل
 لق عياصملاز روكدمرهو موش وع مب د اطينشلا ناف اثالل



 صىنسلا ناو اجر

 عطنا اءاهختسال دنع رع دن !يئسلي ياا يفتسالا دنع ثررعلا سو

 آل! فسم الا باع نم مهئقلا يملا تروج عانإا_ظظن عقرشلاب
 زوم ع فتنس الأ معيؤيزنم فتك ال كرب اب ًاحانهموم دج اذا
 0 هاه اتفبرافب ام ف انيظيرملا رك رمالا يع حج لم يدلاو

 احرانل امالخراخ 0 ع زب
 هيما دابا د اذ

 نربي همسوت ذرب مل مجاب دخول
 لانها لع هول نيجسب السله | نمو ٌضرالا نم
 ! أم اس الو عليل عدم دهننمب ناو د وفصو ف نافل

 5 دو ادعاررم نا رفتلورلاالا ملال ارم :ازوتبو ونعؤ صن سو
 0 اجت احدعو هلا قو قالا ع رنات ابن هيض

 يسار هسم ار دج احا (نتو تلو نإ وصور برش
 لصاح افوملاو اىلا هرباومو لظلاو قدرطلا معز | عدعتسالو رطب اغ
 ]مب نال ا ماعييجلا راف مدلا ندا اببس نوب عضون ف دعني ال ا
 ١ سمر خوي رل بخت ىذلا لاق هلال وبسس ابي نيبنعاللا امو اولآو نينغ اللا

 الشع نيح شنب امل السلا هيلع لول ىلا |آملإب اشوبب الناو ملط د
 المالدار فرك ة هبا. نوبل داو تاورعرلا دوب مناف اريحأب يعين ١

 ةرغز ود رن اموت ايا 0 ال ناوى صولا سو ازلا دنعانالا

 ١ نموثم رفا رجيم كيلا بحا سنومولا ا ارا نبؤبس و

 مالا ا ىالابحا تا هام لعلان مماعلا اضوث,لنم لاهم املا

 بطنصم ا مكمل حاسما هزه تمض اداتلقنأف فنخأا | نبيملا

 ' دادؤي اهوركم نركب |ميورمالاوتكعراو دا درب هدسلا با هالا نم
 كلا نيب قيل نكمل مف فصلا اهرككل ل هناهدركل ,ىرع
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 ودع تيل لاقي داب نكي مهد تلد بنك لهي لك نينو فتصلا

 ناهيك تسل ايفعمما تنضرتص زل اناءابا ماه وبل ف ابد طتشلملا

 يديبملا نه نإ يبي سمل | مهر لن هوركمالو بدا كك ارو اوي دحويام '

 حاطه: وخر اما ا لظنلا ناب نب اهو حو هلالي دب ٠
 مدليجركبو ترك الخ تادملق ام مصرع نا كك رفد بهما نم عكذ ايم
 0 ملا دعوت انصح نوكملا هاوار كر عسيمارقلا ب اب نال

 يفت لف اهانحم م دْدَترَي تسند يتبه ار لارا ببحاولاو ضْعلا
 لهشملا املا عطس اك لو وكن ارب وأب ص يا بولا طعاما برص
 نال جلل مركب يا هتبوعلا يلا ظنلاو لت ىلوا مسح اراخأل اودي اين يلع
 باربع نا« عرؤو( ينك عمو زمر عنب سنن وع يا لظنب
 قام هتوس ناضالا ريو ناز هم دما وبلا ىلع ل دامك
 لاجبعرومو وعرب بنوحز وق و هثم ثوم لاحمد قيوع هنم
 مراعلا .ىس و ىعلا ةروعلاومطئلقسلا__ يلؤلا لكلا ةبوملاو ايو نيشت

 هالاعاوحو بعور اع نرلط ناكل امذ ! يا رن ولسسم يال مل اع

 مثبت اها داو تدب ادا ةءوعلاو (ىرم جبس ثدرإم| 5١ نراك ةروع
 .نعجر عرشلا ا الا اهبل لونلا لك ال ثا_خش اك ب ولاولع

 رظنلا ىلا مهخافطصال (ي ار ظْ غني ال نا ىنوالا نان كو ضنا علوم
 طنئمىعيلالذن اهدا نيادصلا لد امش نموت انيسلا بسوي قروعلا ىلا

 عراع ثىغو كلا مش ةروييو اذه ناك هام هنيمد اهسامد
 ىعحكفق اسلاو فاصلاو قا ملأى ط(ئم اوى ا ملا اقلاو . مس ف
 طاخلاو صا اقلا مركامئاو كد الاسباب ان طاغملاو دخاو
 اهو تار نونا لا نك ناصر نا مش ريهظللا ل | آملا نالآملا ي
 ط افتمالاو يرسل نيلا/ق اش ننتسالاو مهصضعللاو مىقدكذ نع

 نا

 ب ببيت هيه ممتن بن يوييتمجتبت- ب ِبت-ويهييييرلل

 3222 تلة -
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 بنتشإل لاح مالكا نسل و هل ةييفبنوع
 ذره ,ال تا نيجام ملاملا له يفزع دوخي: .ناكما نال 15 هكا

 هدهالان وكام مياكلا سلاش دوم ميال 0 5
 2 ارك كرنل اهيبسس نوف مهيرلكا

 3 تئانعرترلا برن اكن مالا لع لازتو هاك
 ل ل كيرلا كم ياسا سلوق لجيش
 ثيوها زنك دام اجري نوير مو اماوح نعىئمم ا نوكمنا
 0 ,امنملا لاف رجرش نا انو حرف وعلا ثال ( هنحبا دى

 م 0تا,لعلاقو ككروعاوزخسا
 < امو ها الا لعل تش نينفظمافلرثعالا
 انا ان لاكن هد جزع نيررح نعو نينباكلا مإ !لعب

 داسيا ف تكلمابو ككحرزز ودل كيروع ظفحا نلعب إسم ظ
 الزنا رم ىذا عسر ا قعا مائدة اهاخ ل جلا ناي ادا تناو'ا

 اا الا 06 اهم 1
 ظ فاطم نا 211 ايهلاو ارت اهساف نوكي
 اوبال مالم لشد يملا دور ول دكار ام ا ثاكا هايد
 ة«فولووشي ان "رعود عيد هند ولا اما مكدحا
 "فاك ايام نك اذا اهني تكا ةكئطر
 006 يردوا عيه وتل نش
 ا لووك ةبوصلا ردك نمل | يلع لو
 أاومو كب رح ا نرمي“ ايمن الط ومرمو تييدوت<
 فارساوب سل ونت شل رعاوق نع هادلتسا ام تدار رضا
 كس اهللزع فاي د از. ناب دكو ءىنصولاو ليفت يأا

 ا



05 

 ١ ْ ا يي حلال احتمل ضو ينل ن عس تن

 أ هنعلا) رص ناسي يا عاملا عبر حدوهو دب ع دا رملاو

 ١ مطحن نكس ايهاب قالطن ١ عناىث ءاصن او دانم)
 ٌ لوف كلو لاطرا:ع تدل ص (كد | و لس يا دلع
 ١ ظ نمالامافاوا تدارم تدورذ نع ننام و عملا أصعالا لسع
 ١ ظ نسرملا اةرس٠ اصوت لع سال ينبلا نار نبا فيي دح مش

 ا تنك !نسميركتأع يابا هرغ دل اجلا دتحو اصعب تلو ا يؤخر يانيلج ادع مسللاو“ دوق كعمولكدا دثن دوو
 ا ١١ىكحرا ثنا نإ معارررقلا لا جانبا دم
 ظ 2 اياه طصررعال يا لن نيزخر زب( نيملشلا 5
 ا ن انجن (قيزسم وول ا زاىب لنليع نبا ننىور مكح اور نت“

 ا ايو 7 هما | بشركه ىهنك قفاب د
 ظ حرا ١ نع بجوخحو يل هراويرو نيود انئااو مب أصلا نع
 000 ريب سم سدي لع يسم ١ نأ لا بحا نيددقلا يعب:اهطننن" ا : ككل تلا شن ابن اهيا لدا ٠١ ر وج رزقت ا ظ أوركت اماشنب ,اه يلع لوسنعملا اعاووطمم نه هلام واعجد
 دعما و كميرات ملاعم متركدرو ىاشمد إو ١ك يملا هي ظ ظ | لمشإرؤسيم [مأ نما دبحا نر هلع اس واوا
 هانذاس فو ملع.دإا و صردلا لوداع سلك لاق ماجن املا

 لعوسف ناجم اضونن لكوممعلا"ةاليم|كنكر دارو ءاذكر د امن 07

 ميو ءانعن_انازع باقعالل لب د ةوص الحايك دانن اهلح ما
 مايو يل 'نيحانم اال



 اًدارع ننمد ماو اهريكنن رمرك جوا : اإل ىيظاسالا اان
 للرد هرئيوا نطل نم جز امم از اىتن اى اوس انثطم مرارطاا

 - مساج ليت (ىفتح) تدانل ضلامو هر خيو لكضاايلا هم ادنقلا
 6مضيزت ع لا فدرالا امان موت املا اياه كس نيالا ذهو
 كلهرل,يقنل ١ ياسافس ار ضبكاو مس انجي نم ىهنتس ال اونو

 0 نمزرك(ةنناكا >] مس اًيلاو ل وق منان مدقو صر ادسالا

 ْ فلعل خس ايل نم ةدأحكو يتصللا نرد بيعت ى للان
 رامجالابازهو مس يوب تول اب م ل

 | 01 مظلفملاب تساملا تدضام ارش انيرمدف ى

 | باقل رز لس لاما غالصلا وجت لعامل دم
 ظ لس مو انداريكلاب ضربت نال مادال رنج ك2 ىو رد

 2 ةاطلا مقادوج جت ندا نيب اح )ضع تم ضع وح غلي اد
 فوز ) نخو هوغو ركل ارت |يداوطوملا جل ور نماماك

 شالا نوكم دم دنع عاطل وف اهل ود وريم عش ل

 هتظلول هقركر نيّيصملا ضراونت مادالادلع تيقن ةزذاك
 ضم مصر امد ملو وسيفتلا ف دررا هاف ضر 0

 ؟كمنا ئداتخ مط ارك مم العا رع م طيلغتل كييشيتا 2

 ملوق انس ضلع [كه) انتا ةلظنم (هئركئمالع داموتماي 2
 1 توكسأىننس الان تيا لمار مس اجلا لن اهلا ٌداونو بحاولا اماو

 1 ضشلا نالإيوس عر رسال لف قماشلاب نونا العاج او

 ادعم نن متعزرملا | ناكل ليلتلا نا انو لصيس ملرييطقل بحول
 تزعانخا معدل ]م دق هادو هتينوذ بطغم هدلب تام نال

50 
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 ا 4 1

 6 الاسس فذاجادا فود رجلاب ئتسا يدلا نافومنم هلع نانا نتا
 ا نولونز نااودارا ىخ الا ومعمل لس رتب سب روم زب اره ونوفعم هنا ١ ادبي لق امير ملح ل ازدلو ةساجما !لصاثك الر يك/و عامالا
 أ كدة نيا ريكلا معدل لثم (زطمب ىف و هيا ىزبزلا دوسلامتملا ١ 0 شن اياور ا صنف او ناكل ازور عسر وه د لهما ريكلا مسيل نم ١ ظ ل معمدلاب محاكم وها يوي كل تلوح اف دحقلاتادتم
 ٌْ ائتمال اوضومارو يام الفنا رتعب دوتملاو مساجملا تناكإ ذا مت ا تمفكلاز هيناثنا ا نتدرلا ف قالا ناز افن امتي امج دبا أ لنناون مزز قد عج نا لبق مث كامل مب بقل ٌ رفا تاير كار اودي نب نييصح مسد | ضرما سو د نم ا - سيد ناهد ىلا ميول اذ بمطوم مسا ليموشسا وال افتر و غلب
 بشد | نيج عنصولا دك ذراعا طوس مادالاور سو يإ د
 أ تس نواب ضد نخر ز و اكتنإل'>١| دك سس ترم[ كاس الانا ٠ ا دف زنا مساح كن اكبا وات مدس ا قلل. 2 ا (”ةيئارإز يف نمزفمساججلا تناكرذ ا يار طفت صالا 00 ءاسؤارابنعا[ هن الإ عاوموم روث برص وعيد كت دهر طوصو سمي
 ظ 0_7 واهل زانمل ةباعس اهتم نسل لاو ةسيسج اعلا فاد الثا سل سيبو نزلي لا بزوان يشضا جوس كنا مرفت اشدداخ | ليش | تاس نرورس دانا ءاهج الف اديان تساند يك | طعيو مدس ادوطمو (يحاوابنمألا عا رجتس توك العا مس ا تودراك فد راف طوغتياو ل | اونو يشملا اماو سلوك
 اما: ايا لعل لو هيض عا نير ديك جحا داون طابتخإلا اما د

 اندرو ارو طن اذ رإ دك خرج هضم ياتو أني لع عراع



 هز ١ ءاهخا

 - اف تدان 0 0 ب 0 ا

 8 00 |ناهن ساو دوج ا

 رمال ع معيبلا اماو ل ه3 رشا ف هليل وسن عيت ادتحالاو ل لوا
 ”لهبامرمالا يوهر توب اسلاو :باهصل ا ميلع نكي فيزنا يا ثدلإوث ثرحما
 ٠ (يواسبرمسلا 4 نارا عيرب كامت ماا ل انس إب مغ
 0 0 باع نعول د يلع ر نسمع نم دنع زا قلد ”نممبح اس لمع
 يع اعركا ايزحبعرما ركنا لال م 1

 : رس ةعدب و لاقن اهلامت لا باختيرملاولا ارح ناورىباما 1

 ارحعربا مجبر .تاوكسب' مل ةليف معيسساكو لوم ره اظن اهدا

 ] :ءردلالولاقو بلاخلاررم د ارملاو نوع اعرنا ول نامل

 ظ ا وجاب و هو ا .(قنإ د وزبختو ماسلا يح

 نمو (لا د نو نبعد نبي « بلال لع ةرلل ريكا فدريظن
 ظ نول فرط سبل :حابم انمار ريالا 00

 / مواد هرسوب ناره اظن وز مرح اماق ذرب :محطال
 ] صيصخلا زو نتك مغربلا ترج رأوه قرع

 0 0 تا بما اذاماحإف ير ىاذه
 0 - 0 خس

 ظ 0

2” 

 يح



 يو هيف سا يتوسل

 هن افوهلتلازصحم ت جلع ىفتتس أف روحا ءزثن الث'ل 1

0 

 ميما ا
 ل : با ا ملع اوك ل ذُو ثيدح لا كونوا
 ددذف فرحا كان ا انوار

 0 ا الط

 الو نسحارتو لغير تولن تس قف انا لغسل ايه

00 ّ 

 ْ لامن ىباضالا دخت لك لوا هالقن اهدنا ايركص هائهيتمالت ظ
 فنلثل | تيدا هلا لمك ماذا علوجرملر تبر ا كيارع
 لاهتسار اوفس الاو ثوم ثالثلاو لوصح ل مالا حالا ف اكاد نك

 ا كل اوجد رح عجن ردنا ناتعاتن دانا لل رابعا
 هكرز رد يح ننئلارهو مات ارم طرسكر علاو لوعودنحو ظ
 دهس تكل وق نعد نام رخ 2 هي هن نازي

 لو بلا نا بر رهو نحب هل لح ملا معلا ٠
 يعن نش ليلا نحيل عا زنوا 0 اعل ذ لمحم ةياكلا

 ك0 11 م د هيا
 نار تضل هش ناو 1

 4 د 5 | يحاقلطن اف برع نبا "يبل
 كرا ا ع اأطحي ارذ ير ا

 ا ىلا نبكأ اوعرب قلطنا و الا مويوبلا نتذلن" نع

 رم

 اه



 عاري هذ ينل هدة يوتن دونلاالاخاثيرإ مغ دانا 5

 ١ كونت نيرجا د باعجلا عطقكأ او عطقنا مت نوص حمس اام ّقحبسيب د آ ظ ظ | ين هتلأخ هك <> وناعم ملح مار لص سار وسيع تغخ |(
 ظ 00011 1 ]ذا وتس ا دوساا |( | ةاح تم كقفاش تار هلاتن يلا ملا حمل ملع مار كيلا

 ا كيلوا لام هب دنع نيب هلعحا ذا مب نب بطر متتس لان رجلا أ
 1 أ اديدش اظل تيسس مها ل عاب تاقفافما رع ان هن اكورسبسضن زج ١ ظ
 8 1 ضقف لااوكامن هن مب لت ليي تا كا ن لاقت ٍْ ظ

 دحا انآ لاقز نيلتوص تم بلا ينباي تلت تاباعرل اصصنو د |
 فز ردا اول( ماو ب اثلااماو 0 البلا ف ءانمو مرا تابت ْ

 ظ
ْ 

 - نوت لامة ماو دل اتزراثور 7 5 > ا
 ١ جام اذ(ةشارمو دامب 41 حض 6 70 1
 > ةواداب لا تلقب هس ال كسا ه لاني نا /
 بببش نا م للا رمصو هباضوتو داو درهم امو نط لام |

 ] 0 ١
 7 ا ا : اوف ود هن نص كلا ء

 مداح تأ فض ء رذ 1 د 1 ناو نيو ا ظ ْ |
 121200 جوجو ولع للا كاتم انصالا ترج اد مسي ١
 : اهمرر ال اقرا اوورشا اردا ص عدم لان م دوج لع تعم جان : ا

 ا اكنملانا يمر ملازنث دعا دامايزتناو /قرتست ا
 رح ار كيلبا يا وا بشسلاب اومتسو [يسلا ةنرخوبلا ' ظ

 00 زين ايدو اصر الل قر انساونرصاثرح اسي ألا ةهام 3
 هن نجم من ليتو نبك تارشساومو نعي نبا نا نعش

1 



 سببا جونجحّرماعواد دع نبا كاره و تانطشل ا مارت ا

 يملا ن اكو داعم هان يات للعا هيل اهنا حاجب ضف مهزع '

 0 ظاحكع ىونل إلا ثيدماعمب اصعإ مجند اط عم ككانهال ذا
 هجم لا : الم اضم عع سبن اكع يللا ىوح ءىليصي م.افوهو

 0 لاحيررلا او امهحاولاتنف موسع الوهو ذل

 ب عني د اي ىح ثارتلا ل 0

 كير زنم مهمؤف يلا ارلو السجع 0 م
 دا بدبي ابيع انءانمم انا احين إل ولاد وع انب اوناَحاو
 ٍتابئآ [ ان/[نوهس انستا اولا وا دحل برب سيتتصورلو باشمأو
 "مسالا 10 0 (نموتاب اولا
 «. مدت زم دبس نيمو مزقت مل با باهتسان سات ل:

 العا دن ان دل مافن نقاد اجمل وب كروت 75

 3 "و نيك دنب نارا عدا نبكل) وبلا جوااناهتلاعر "ل

 ازنن عليل( "ملا اومحر نى حياو كذا و وزع ا فان ظ

 0 م (هنو هرراو ناذتكلاز عرض سو لغا قروش هيلع
 تتوكدمر ام روس نأ ريس اظنتا نمو نجل ذيل نابت رك

 0-0-5 ايغالطا د لسا ريم ثيردل سكر بس اقنلاو
 ب  (ثخو ناحوس الك قنص فانص ا زن الل نيا نا 1

 تا اتيان امعلاجزناو تيان لاو تويوتا اه
 فال جا مهل فنس" جامو باقغت |مرلعو بتاؤلا مل تايب كو

 باورنال# نت ميو فلم[ نلف نس هلل اك ب اون نيلل لهن تاف لوملا
 نودي تاكل لا بالقيم بس ىلاهعت لور ازلا نع واهيل الا مهل

 ظ كلو توا نف بحت انكالتلاني مدخن ّْ



 م
 همهم 5

 ماشا ود وعم اياز ”ااو دوع نحب نمول لش 0ك نيبوطن اذإ ]تيتو

 ظ م بضم اياز جكوتيلاب ىاكادوتن اكد اتت
 ١ مهاركالب راو ساوبكإ نم داراو متسل !ركذ وزب مو .(ش .( شا دعس ا(ختنال |
 | اهريو دام هاو دطبحا طخ ثوضلاوه تسلا يشنالا سيمت كلا

 2و وشمل ]لمحل ايئالا نوي (ىفنتسإلا ناجاماو يدها نا حصد
 امم 8 0 هلا
 كور ارا تست ال م هادا يلع ملول ثورلاو دما 4
 ظ ا روهس ثنا ةاور نجياذتاضا دار ايزاو مملمملاو

 2 90 رلالوسونا نكازر رعاجّنا دوعس انا ىو د مهجر (م

 ور او حملا د( نتتس ال نع لكتسا ارز اهلا لوس اي آولاغق نبا رمل
 تدم( نعمل ) و هيرزن اسس (هغانإ]ع ماتم ناف رسميا

 "وت لا ةوسلال دل د و لاقام
 ”ةدئارام اف دجي اذنك هرئاو معلا م المع ا مب ده لبي ملعرلا
 ا 0 ري عل ثور اسر لو ناك
 6 تو راو هأبا لاسب ممل | طفل مجم

 ظ را الد تلد قبلت تل يود
 0 محم اورزح نس يزكي مور انجل شيرت اب ثرزت | بهوخيا
 2 رجالاو موسع اغا ذوي ذاذ هيب دقضاومئ لاقي د تورم

 2-2 روهز تيدا رياسُمُي برئاره اولا هيبرفشناو محب ص و مالا يشر
 ء.(يتتنسالا جك [ياو لصفا تزيل جا ” اه ياكا ةدنب بدا
 ا هلا 0 م

 مات عبر لو «ؤرطمر ىهنس هلا قارواب (نيننسمالا 2 7 ل
- 

3 8 3 



 مي دم هيلاساورب انا ار دكا يشي م عيب
 + كلمنا يئس سارلو هوركس هوجو وكب حج احب اينننسكا هس اشم رك

 اهفتسال اكعر اهلا ومح عم وز هرج نعل عنا نال مهلك ع ماج
 بوس (نال_ جضوهو تو راب عدابوطلا ونمح دش ال لاتقيال ريل وست

 بسن ب الكبر كس اي تورلا نال هع ايزشخج الو مسانجلا ف زا

 اي هيي مرت عدل ىفننس هل | نين وف ابإ نت نان“

 وضل خصوم انا نتن الا ناهيطللا! بيج مان ايس الا

 اهنسالاو سئ اقفاطم بدار وقوي يعتاد ومضاد ءايل وفل بلع اياو لسعو
 ةاوي ىلطءبواريو هام لطارتسا او فاشتا د هواقتلا كلط .

 افلا كلو عر |مرطلا فا عجار بز ا«لكداو لوبلا ا نعتاذلا

 قو م عير وكوت + وبما

 ا وهو لاعسلاو صضصتنل اره فتنس لق لا وقا ضنصملا
 مركذ ككرفب ماما نماملا هلو ب يح عالوتبا با لصلا
 رضلاطم ناو ل وبلا نعتفيزءال م *ككدحلا حاس ل حملا نال ]صلب
 سو أر 1 اا يم مع فبطل معاس
 للاخ ل 7 مزحااي ارايجالا)اوسسلمم يتسم الا | دكه د زيلع

 نفريتسالا اماو لود نحأ ىلاهيومزب هيب دل قنب نا ف ما
 ككل رغو لوت (مإ اهتلي بالدم او. جاب فاض |رما ةواقنلا

 منن نيب واننتنسالل كمل ١ ايه نيد ,فزملاو صزحاو بلا نم ا لشنم
 رم عدلا (هنتسالا ن اره ملا نهال فن اها عاملاو نايجالا) اها (ىنس الا ١

 . تكذب ناهيطلا«وامنلا ىللم اقدم آو رلال| لاهتس# نسف

 تيا باطني ل اهل ني تراموال



 ا 5200 عاطرن ١ هنمدالأو
 هاهرضرال ارا ع مدلج ى رت نأ 0 |يينسالا مار لواهوغو منسم اب
 نان أم معيوبطل ١ ةدورنزوْرب يح موق لخلا كير :مكرلا
 لاين كو عدا انا نلتسوتياوارجس لاو
 د يلعرملا الل عتمه هلب لعداح اللب كارلجر أ 0 بلا كو كيا رلقنب ف لزثك ت اطبشملا ل ني ع ولو

 ١ نعود لاو ماقفالا لعن متتسكملا ماو نامججالا لاوس اهتنشال لف | - اواو تم را تيب يرتلاه لب اسك كاس نان هدنم دوم ىون
 ١ ملام كك را وهو هواقلا ل ط(قنتمالا لومازنان قبس وح 31

 0 هور, تندوفو فئوكل | جيا | هزي حو اب اهيتمكا احراج الا >

 عتجوتسا ناب لعامل 21111011 3
 7 كوم ” فيمرلا ثاهملا النك آو مجوزكل/ و النحأ ةكلوحما| دلع (بسا شيلا
 ظ 00 :ةبادناااملوا وق هن
 : ءاط تما اهزهاتنا بح تأكم للا سلع منال مرق "نا
 د رزكت افا اهيا نيعلا مالا تدرس

 ظنا مبابشلا اع رخل وضوم 0ك /وأرلكت اهو رالا ٠
 لتر ملامروترخاتلا سور ملوخحو ىف نعلا را جم حوش م هلا
 وشر ال روما لالا الئلإ ب اداميىز ملأ, هذاوتنسال /ىاغاي

 ىلا كب عوعل فارما وتب ناوهو لوت محال جد 1 ناطيشسازم
 زينوكلارزعو ارزلا ضرح وع يعمم اود مربلا دعما ملصا ملا عخا
 1 م رع ض زو ردك نبا" ندا
 دي ةدلارهو دحاو وعر ابن ار لاوتنسم ا :ةزتكك انلابممعا
 تكاد هرادحر ا سينجل لد ب بليلارشوجا يو يدوم اوع
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 يللا تاطسلاو تنك لعتو ذل اور شما مرا فل تس ضساازف

 نسلسألاو نعود مرارا يشي وفا ذو طش نط سرع
 ككالهأ نذل اب نالتنب يسترك,نإ نوجد درتي كلا حزنت“ كآهاذا طبشي طا شنه توزن روع دويل باودلاو
 مهلا )اق ىنشو يح نيب رضع ناطنسلا نإ اشهر وو هع
 ىععرمجرلاو نيكو رشلا رباط اش او دع يبلكد انا عج النك اه

 اذءاملا هع مجرم نا لعاف مشوه خيل فو نذللاو فلبدار يو صيبلل
 7 0 0 نأ نبي هناباهن اسف يار 3
 لتغبل ااا كدحا يا ذاف عزت ضوفكا نا مفل نإ هل لوم
 داغعا مهدحا لخدا دا مدايد تنارروعو نحب/ نيعل نيب امرخس مايل نادين وح ررؤما را نبا ديد هام م شيب ابحاو تبيع ثم دإب :ةوعا
 . شحم زن وننتكا ع يباصملاف ثاثيركاو لع هاوس هلا مسدلومب

 ا ام )م

 قرون | زل دفنا ناتو هيو مضلاوونلا» 0 مع
 طرا يثل (هزميللا عطامالا هزخح ل اوأبف حاحا وضم اوناهي نال

 جك نع ذولاوهو تنحي مجالا دعب تنام رج حماد مدلج (رزن

 7 9 هل الع هين نب 17 .. رع اره تادؤحوا تام اني زا نأخا رش از فش نأ ضلاثاو ضر
 لب حا طو نعبلا دعا رسلان ذزدلاب يىنعتسأل/ تال ازرق يمارت نم و

 مْ ولن ولولا ناوولو لوقو غار كك مدن بلع لعل دي كتيداحالا

0 

 را

 2: 1 عاديولواب لوقينانيزماالف متطرتسإةن منان خو برا
 :نعنناهف هوركملا مم لفن منال ذو يملا لج جورخأ خارلاو وف فرعا نوف راسو لومي كاد وع: عبار لو ملع وقتال



 ” مال نارها . هيلا ركتسل ونس انا لوي ب بدائع .
 ١ يارا داك( هطتنؤ ورمققم ا طرافسب اضم ( نه ارءيمملا قيل واش ظ ع ةيارز وليت ّْ ءهلعر دبع لع نابودإو
 ”موقطرممنانؤئعلاو ميءاضل از عروكرم لب والا مةيانعرلاو دزوجع. هبل
 7 ؟عمااليبملم ا لعقد ئامركذ رو لك نع قلاسا هانعمو
 0١ عك سرر م الا ريلع مرايه دخا نرجو نان نم جورشل ببقصت

 )1 راتغتسالا ماو وتف هزم 1, عقت مراذلل ىك هل نامز ساكو
 ظ .ىناشلاو ملاوجلزباتسإءىلافن علوي ناك هارمرلا ميلع ماو

 1 000 انها رشلا ٌميان كانه نانغتسالان |
 0 مالوم ةبالكإ ىاوالا 2 وؤح لرهسو «اضهالا ناو١ا

 ةيسنلا كلن نعريوصقل اق اهنعاتانغتسالا نم (كيلاخ
 ظ ليادب هلق قر 1 اكن |ىضدامسلاو نسا ”<تلأو مرااوف

 راقت بريك وعزل لا قيرصلا مك ىا لش هدام

 من كاهن 0 يسون اسلا هاصاو كنف
 ظ فيل نجشلا نم لب كلي لعتويلا عزر لكل اقيرو وتم

 0 اد 1: لإ ازمهىلع ناضف اهل ناكلملا اهيا
 (6 درا تضلقخل نور ليؤحلان تنوع نموم عم ناوإخ
 هر ةلتسإ ظل ربما ةتليضدت( اجيد دقو كد

 انما كن (مهرنامظع لود بلع لودو من رزو 1 6-0 1 ا ا

 0 نبع ل



 نى

 مكانا عنهما انك بن اكلو عع ايل تآتشلا ساكو طجيرا
 بحل نويل خللطلا و ديس اذاو رن يمنا تار اك لح 0 ان
 مقرف عش وأ ع تاعاس سمع لاهتلا
 نمل: ا هر ياا ضو لال جملا دارا داو لو فزتيعدالا نايب ع

 علدي اوضولا ارترا هللا ةيمئركثصعف هنرس اناو وا اه ولف ةيبسنلاو نيريلا لس غقعل دب انه

 تلافقف خاشملا و هلتخإ هيف هئنس هلا دوب ىسينا »
 . رحب هب نأي مههضعت امر هلبف اههيب ناي

 .زركد دق و هدعبؤ !ىهنس الا لبغ سئرم اهب نأ ما يصالاو
 لاس. ملوق نم هفدصار ارم نولي نا ض ديو لانه لكلا
 ( ننس الل و جاضبا (ىتش )البق ام لعطولا ءاهنبا هب
 1 قسالا نم غرض ) د ا ملوق نافل كك هان ويزن نومي مئامرقم نم رن وكم .وض ولا س
 /نمىاغجاو بعت <
 رع ولا نرمرطملا و ١ نع ىرهزنتم لا ىا
 2 1 0 هن لاقناب اوحومالاوس تروا م هدا همر شدضلا
 لع لس تا دفامامل ل بني ىيئااع د دا ىزلا

 هو دين |١ طر سم اينو حصن ميطتملا تنهار
 بانلاتيأهبو دل افي نو بدلا نم عوجبلا ويلا حاجا يراد

 ضف وو اوتيل ذاهبيلعما باتو هت خرم جاذاوهب سيلا دملا
 ههنا اد« صر اوه و فلام ب |ونلاو هنمل عام | هسانت اوانهل
 امس يل ببدأ

 0 ' لبر
1 



 رعاه عزنا تكف بازاودعا عب باد
 00 0ص راع هاميب و:هيتونلا باديس ا هلرسننب مرالوتي وتل
 | مح ال بنزل | مارب ناداهرع رلأب نبعلا نسوا ة

 1 ظ

 رانا محو لون نامل 0
 و هوركملا عقوتف ناش ال جل مخي وح ا ونزحي هالو سيلعام حا
 7 ل سي يان راض اديس يات لهي مجبل ورشا الخ

 امال امك ليا ميلك ل وختام ]اف نمو علك نمندال |
 اىماقاذاعرفلاى د توم ا نعنطاوس دس 0نف «رشسلا ]يشد اش ل
 يصح وحاو مدت نيظنحا يا ىرهئ صحم اكت)وف هروف نم
 نؤيو هدوتس امك وت اليا َيروعرتشو ةساافيفعيا

 هبكاو يعير ىا | كابتسال يعولون نك د
 ا ناروكه ا ٍَ 00 1

 ل تبصا ا تبينه ناش اللاعدلا لاقتثو ابلاغ ودم ل نوما د ضن ا ايدي

 ّ 0 ملا ةيهاخ وك نركب ناري رصلا كباصاالو م
 والا ن ن 3 او هج ذلكاو مار لاك م اثالاو از

 عكونعب ايزمرنملخر اهحايا رن زن د از و ناسللاو رنهلار سين
 2 ندم تسلا اداصل امرميقلاو كيو فسر
 وداو ناشر فبقت ي رك لاو ركذلا تب هابغ نيشحف 4-1
 56 مهلا لات نإرزلإ هس انم سارا مقرشل يدا دعا“
 مادعال 0 و كلتلا هشوشب ثارتملا انهداملاو نكات“ ار
 قم اللا لاكو مهلا: تويت نامل ملعاشلاو بلاقثلاب مدلا محب
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 .اليالعن هدانعلا لاثث نا اه دحر ءودكاو للّدنل اغةنابع هد اغلا

 هس قتل رئب فلا نام رعاطلاو ٌجرزنعلاءن نا مرمارلا مظعت الإ هز

 , تاطايرل ا نابنبكل شمل أرل عمد امه دلساعمردلاجظفن امين دارو هللا ىإ

 ,/ود تاضالا ةدرارإ عبرملا مضواهي دارن هب زك هنائاهوخو دجحاسلاو
 سهانطلاو دلال درو اكرسع اظن اائو مه معغنملا و صحو م اثار
 المهد ايدلاو كيرشملا فو او لوسيل ]وسط او هلأ لوعبط اهلا لاق
 امرك م ع اعود اعلا ىلبحورمدالا -.ققاول عاطلاو 000

 ب مكمل جار خر | مممللا مر ثق معمسلاو ابرلا زعبي اس نع ليصل أخ
 نيناسبلا# دوحوبإ نابي تيس باوتلارا ناو لولا هكا عه
 تب جن وخا يل جو ضبع ضل لوم منجز دخلا سك لولاو وي
 بر اكلا هوحوو يضِسِم سزمول | هوحو ل مت نوقع
 هي ىارت هب اكن يوم ارق ا د١ باكا ةززع اهنقر (ةنإلف وةدوست

 هر مب انكم اعلا ارا داو كضهخيو شنو رح تس هس انينخ

 مر اتماو لوقرئع]نف و تازيملا دمع كلذ تالق و هد مهجو دوس | ماب

 ددهداواعلسسوعز مر ةىبلا موي ناكا د رإ قو تنومرج ا امها ميلا

 ىامنا | ذاق ل شامان هم و عومو هدووبعم ىلا عمه تارسويو

 ترتنالاو بايك ل هاو تو شواإ ورع | ل ممههوحو دوست اوبزخ هبلا

 "سولوعي كهرب نيلولذ هالو م ممل ومد اما اووي م
 ب تبدعانوعا دا تنرلونفيم مويبلع اد | موف زنا مه لوو ملا

 , ع , م سد 7
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 هد يلو 7: |لشم مساهو جو رينو ره لبس تاوشوؤم ف ردا هان اه

 70 اوارر عجاف محا وررتيال باك ناو نشل دوق
 5 نول و تورم ترجو تدوس قاريوْت ان زحاونز ندزتتوملا هوخو ىَلَع
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 ليراطما يالا هلا لونميو نيآرتسا اسامة دوس | نهوضم اناامانب_
 ءلطإوب تاماحاو تور ييم تن دوس ار ادوللا داوسب رسل لالا ههنا لها نم نايبرو دب 'ن) زون يسب تانموماو نينو ملاعزت مدن. امص  ملاراووءروبو يدب نيب بولي سو تقرشاو زو ويم تضيباو حته ارنا هافتساو ترللا صاسلا رهسو ىجا قبرها ف ناكن م نيل داوسلاو بدلا نم ضايبار ناشكلا يل اون م كنا لمان ذك بك
 ىيطعارلل | ترف هز هاو ل ئارلا تالط ندرهأر دوعن بن اجاكس
 هما اىاسزا نرد اه زغرت مل [بق هاطسا بالوعتنا ١ ذ اذا دكهم احساس .ةعاسوا دك/ةوبؤا كت لع دب نجر مما ةنامسحو بطال ءاببسإزعف هديب ةماّصلا موي هدب انكي سوم ا ناهز نوطسولا ربقو نيىل | باصما نمئلعحا ب اء سياداسحو كو ىئيعت اك
 ملا( احامو مد انملا باح تساحا ا تزنثىا هيباسح قالمز ل زراف نإ هيب انك اوزقا او لح نامي اتك ارا مؤاض يجرم "عش دباصمالل وم كلذ دزون مد دل قرب وأبي ام عسيث نان
 ضو عا ازهر ىعمو اًحو شون د ضرع همركو هضمي كا دن
 اسك ه_زقو ننام ريع اد لاق عيسي اراسح بس احين وسب هللا ىلا إف تنوي س ساي نملاو طه بح الص ها لون نإ مشب اعزع . فروع زنر شديت انو ردم يي ل ”ادعا دس لها يل  مجربىل بلقب ( شه هله ا ا عيس اءاسح هبس احن اوف روامتا ع
 تاموصخح ا امزدنانرمولاف تاب ثولز“ در وطود هع | بيور و بدع
 ات 1 2 1بلس ماتو داق
 كاناؤانكسرعو لانغلا لاها نمولعايبا يزلغ ل روحا لام

1 
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 7 رم ّْ

 ْ , تدمج با ةاداجب هنا تو هاهتسلا

 دال

 سلا هس جعار هيهات عضوا ملازنب ةريزلا موب !

 ةرهاطو هئاسس و هئافاي ىف هت انصار لهي دباتكحجطمت .-

 ا انه كرب يعاد داع خم اهات ائايبس هن كرف
 ٍْ ثوبحو 00 الا ةركالو ابا 5م هبال
 ا ذ نم ما. ذوعت هن ا الا هبباك توا ديول و

 ظ يف رة لعجاو ككاضناو 9 270

 كوين وعلا نرعتتسييثلازميلعج مهلا ل

 ا اذا لضم الاو لضافلاو نيدكاو سمكا ثيع ايهما رب داقنلا
 ١ برن الأ هاد قعاصرخ هبج اولاوراتخا بدنو بسحاو ممهّص عا

 ا اياحلن زوم تان مارماو وعني هان ل يقر ايزوث تاو كددع
 لونك ناو يؤم لل توا مرككص اعملا نو دوُمعلا وشي نارك

 مبازنجل نعيمي نارايإدب انمار ايافخاثركأ اهو ديبإلو مكرصلا

 رسب عد تالا نومزتس بث و شحاا لوالا نرك صضلان ود
 ظ 0 0 دعتراسمو نس اح وم تدم ب لجو لصلاره ىايثابا نيد نإوتلا
 ا مح 48 ْ ر هدم اما ربة : ا مرت ىوس امنع كيو ع ان نحب

 ١ ا ١ يلظحاو لوو 247 ك1 اه تديلاعي ةءاسانه '

 ْ يك 2 ةطالوانع نر 6 تدعو ام ييطنح ايا ل والا لسالاسنل نم
 1 07 ماديا ادءلخن ل العا يال العاو ا سالس براك ان دعا انا ككوتب

 ا 3 لاق اراكمالاس ياكل عؤذنح ارغب وه ا

 ربإ يبو حك نمسا |ن داعا إكس يف مم كولخ د ايا عوام
ْ 

 ظ لئالعز هر باهموظنم تارلح 2 ما
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 لكنا الملا نا نيب رمادا يل لطول انو
 دييويشر دّقلاو متعمع ىلا عب تلقعو دوم رع هيلعو دق نم
 1 1 د ع و عييهروطم ل
 هس أوم تلف قف ىن انس و دحاو: لك حانرسح. كور وس 0 1 0 ل درو دنا بلا ره انه طارشملا نمدرم او ١ شيش رط ص ؤناك اطل اللا داس نيسلا تلك انام سراب ' المل يبا هوككس !ذاهلياسلا طرشي من ال ريوسمصلتب اذا قر رد, در ارجو طارسلا طملا اور ظالارهو ارئالا موب نسل رفعي سو ماضالا كلر دون طاضل صل اهي دق تدب
 ىبازييو رام راببإؤ طقس ةواقشلا لها نم ناي نهد

 رهبات ءادعملا ير عوج جني نينيلف انشا سيمت ىف فئصملا ظ د0
 ايفا الا داس حاس لعل اركي ضحد طارناو ا طامدايبع هبايكيرم .هيمزك ماك نصوم ىلع هزوث لجل 000 نحاخرلاو روكر عت هو رطلا ل شير هوت دونمد مالت ينت مو اصب لاونج طز ممل اعإب امز ضال هرم
 الو [ماشلا ب وب ايس 0
 مجرمل ال انازجم | /كهر)ت و باح
 ب عجل 0م |
 نويت ارلخد ١ كاس لاقو ريال لن /كملأو نيتف اهاثإ
 ا( روطشم انناو 0 /ج 'لومحا 0 لوف ف 0 اًرَه بنمو با ذعلاوشسا
 يمس دايرلا» | بيس دو درسصؤعيا دوصم ابا

 راحو



ِتداجيؤمحا ياو زبن يزن ايو
 دل ملمجنو كسم 

 5 ظ

 5 هكدا غيار اب لاقي وسن اعين هريب رج قصار تاردلل كا
 باك ونس ر وسوم كيواركعلو كانت هنا لاق لطب ١ لع ايو
 تامدازقم وا تفل نعلض ان انآومع كافكا كنا ٠ كإضئب

 ريزعإب هفاعبرلو هكرنا ذا هن دنع توفنع لوقت يون د نع

 رده 1 وحبس 0
 فضلا معرف | ن نما وهو نإ ١ ] هعف 5

 ] ل بانك دمها هس زرسم يأ كال ادا
 ْ 0للل اع مبا رص مللاعاب هر 77
 يبلانال ل و ءمركو ةرؤص «رل زنع اذهل خه زم م ل ارلع هنع
 1 ران اكون نعي تلاب قلعت زك رعت ام د( | يلع

 ا ظ 126 فسرت تاس تسداج «ايناد كمل ظ

 2 مم ا :ا لع حايل ] هانل سا ان ]لرد تاكو

 ١ ,. هلا "تاني اماناو علاق الا فسو يئس نريد 1

 1 مامواهر 0 مس نيل باوئرسلاهاطغا دوف مراث ملهتلا

 ا دينا اهو زئارل عار تب سسك جر اون ىا هابل
 د ةعستعرلا) ىقصح رهن اها ء”سررلا

 ا ظ سب عفرلاو هما ةلالسع امو سا هاسأ يام ارق نمو
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 ١ ,ياوصاارخ وبل د ءايوتم سد | دنع لها بيار نا دوا ملعا
 ١ اها يا معرس ايت وار بطملا يلا الا
 .ذشاالو جرحا دس در ام اصافتنلا لئن | مك حا تاولتىءامعا

 كك | نم فارم اوغوشرمو 1101100001110

 هيض جاد معقل دتفلا ناو قنيمصلا هلع عسل ب | ملا نم
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 لمعامل يابرلآ م املالاب يرطاخ قواماغه تسعتلا بطن هسا ال معأ اف ننمول يحزن لي لوح نا ىفاثلا سجال د ىلوالا ئدطلاد ,هرغ نيدو مشدب عصختالف سد هاواسملا لصحا ذاق ال ضأفا نم منرال كول دايس الاله سحاناو نايالا ءامواشم انيك مهيالفضاخرم اةياينباللا عم لوشسوم ا وانت ناامأد هاوادملا نلاطموهو ىتتمملا هاواسملأ راب هح ل امان اطعا اهتاريمىال انلزئاانا باتمارقمو هاءاسملا نوكف ءابب ا مارت تيبس راثلا نم اهقيهإل اىلبعا امم ةارعلا ببسي بالا نمرسا ماطر عاني زم هارق نم ه نوم نا اهرحا نيهحوب لل واتم د
 (يزصىا اليلح سارا سا نفاد لاه مالاثرهارارموزيلخلا

 0 م 7 : كك انعورلاوهوز اجلال لا فاشككلا بحاصو لاق ه اهطصاو

 هه ' مكاناوهزشت الح مارا لاذ اد | بسم اولهت و كلذ ر اشم لالا ردوا مللخ دت ياك يلخ رس دا تالالاحر قف بدا
 ؟س ا 3 1 ١ يدا : 0

 00 1 1! زوم ووجب اكو ماحلعلا كلوا باي لا
 ا ملقمل تملا ىلطب ميهارا تاكول ملل امتف وسم دانمي ل أجا ح

 اعاراعورءارملااهيلو الضم تبت اس ورم ميه ار نالخ قل 9
 م ١ ظ

7 
١ 

2 ١ 
1 1 

7 



 «اتعديلخت كر تعا قلاب عورجاو وبهار ]مولا واجافف سانا نمسح يلا
 ثرماكيداوجد وجو ج ١ اذ ابنن عر ارو ثرعح تظقيتس اودع انهم اس تن اودع انف
 ضلاقم اذعر يكل نبب سيل اقف بخل "هي ارت مار هتش اف [قراخ سر بقل.
 هول نقد كاب هالياخيد ا ء(خف سالب خ يزمؤم لاغير لا كللخ دنع
 مل عن بيش يم دالإ ميشيل يعزم ا ماع تاخد اد مثله عيب
 اهاولاقف سيم مولي لاف نظر يوب ايي منال انا اول (ةو مدس اوراكل
 ب (عياولاقق هسرهطا عاى و سا عسر و [خاولوقكك ا اولاغم م د اه
 ف اضاهناوه م يبس بند البلخ سا رو (والبلخ زنكي نا اك قح
 ' نانجاحار اولاؤم مهمل انسحاو اًبرعن مهبل ىدهض اذ اكن عتكم

 ٠ لها كنا ار احفانىنكماام ٍ
 ذا اخونا ماك م لعس امرا ل وسير نع مس لعيني يور و اريلخ
  0مان ساس اهلبزلابهن هلصو م ولسنا ه(ثئاو م اعطلا رم اعطالالراخرسا

 (ملهتن ىوم هس لك اح هسا قرهصب لبا نارين ودرهفرللاو

 ل ل عاوعم ارسنال نانبلاتو|ينفلبناالمتميؤجيلس هارارنتام 0لكن
 روصم ا لبكأتل كرد رسوب لأب ٌمطساؤومئد. ع ويتم [م (لاكممنا مهليمغلا

 ا ا
  2"اع ان ول شمعو يروموبا نإعلاةازه نإ هدير انانلبا نا

 طهر نا يور ”يولملا صو ء(سلا يلا يشم رت ندب نشاء ملحم
 ككبو فد كنا !ل ايف سرا ءاع دريم اونسو هوم ةومولا نم

 دازاشودزف هههس ند هلا زيسثيدلاو بهو يندس نه زهد مولا عتيل

 .ئ-:4 ابي لاي اهيجو مل جو ةللزئر ورم رعلا'تآل علا نوع طنو عضرن اينو



 هيب يرن ساو صال لاقق' مد ) وو خف وجاب نم عوبلا هك رت مسالا هج ا هللا لقوم <وببلا تححاف
 ظ 00 أ يارس ىبامان !مهنلبع لج رامون وحدي و بدع رات ى رشم يلع
 كك داانا كلق مات اودلرا ف ئييع(وئانب تاي نا مهلا
 مغاولحر قف اعل طع مشتل اناناس يع تيب لخرت لع
 ْ + رة وئام رزقا مزعب 0 .تلاقم قفشاو مادسلا ليهم | دخ6 هد مييصو (ىلخ 1 "ريل عو ]رو ةكايشمرمب) يح تيل عزم يعدا نلت

 انام ا 1 م مسالم ميعا ناويه افا ام
 و اوف لا ذو يوجب

 لي موب 2( يما بولا باج نمار شكجلاك» اما ىلبعر ارو داو مبسس) 2000 24 0 0 فلا ركو
 نا ْ ونجا لاهو لاهلخ يهرب اهنا دانا

 0 بصإ ماوخاَلادو لع“ 0 ب جنح
 مق ولا للسي مح ارث اد 2 ولك ننىمسلاعد

 _ لفاجاناورزتالو * هلا رج اناوأللا هك ا 2 رو 0 ل
 عفت واو ماضل رااناو نو اج داةتكسفلا 200
 ىسو (مينبلحزرب يل للا أ 2 ككنبلو او املا موب
 . شان دارا دل |يديلصيج بببصا بونبج 552 .لييلع ملام اكول انوش اول عاملا نعم ]ف ملا وت اقتشاا 00 رشنعالو مار نيحالاو 01 ااناو نخلالو نيلبسملا هاتف

١ 
 را



 ب يمل

 . ةهيناقا مد امو د

 شيل /ءاوللاو ميبجن يلا مدج امل بح نلكاو داؤملاو دنكلا

 0 اين لنا ذال بيلا: سم ارلإ تو دونه و

 دبل انهدازنا اريما اول ل اع | لومي درب جرلا دوعزادتي و يوكب

 مانا مومو كمهثتلا ترس اوللا عضي ب رولاو قبب الكلرسور لع رعت
 اًسالو لطار وا حو ىدع تاق ا من تزغنأول عوتتنم لكن نوي

 0 لأ مالا لع تاكاد ديل م انس عطرا اعز
 انمي ادم ىي ملاريح ماتا اس منأُع غخالاو يدل ا دج

 اردعلر مملخنم ارزعا . ام لدار نا نم كر ايقنا ور مهب د

 تراوالا وللا فك !نيدلب دنا أول طع هح عدل رخام
 ابيكا تلابلا بابن نارهو ب ازنع الو ب اسحب لوف ثنو زخالاوي

 0 و موش 15 ظ

 نيل هع امد اة اهم زد قنوصرارفاوأ 2

 0 2 0 ا ا

 ا ل 7-ما

 و 00 كم ل

 0 كح اض انهاولامتفر كبىا ىف لغيري سومب )اتاك م سان

 ام دكه يلع مد ار اق دص لَو لاو تامين |كاشش اهنا أب



 ظ اليل دلسيلا يلع نا تدور قيرصل اذ زموعالع فرصا انا
0000 ْ 
 ايزاغ شن لدابإ ىلا نهرلارد ار ئلكا اذ اوهيو روم محا ددتار
 ] نالار وسوم نوم نمو دا اريشس ل م مكذو زي اضل | ! ملال

 ] مناور ومأمم د نوب ال ذأ < ومس نروك رامازك سم تو دف كيال

 1 .:ملاب دو ميثسالو العاق يعم. ] ينحالطج لة يوني ضخ هلا دنع هبل حوا
 لوالا عاف شالت ى ل ءارهتلا نإ /|عا يا وو

 ل21 بانا ليسهل نير عدل هزعلا طة ماسلا
 ملا رب تيارا علا لأبيها خال ايلول
 ظ نورك انعو) لها نعوا سنن نعلتقن ا عهد نيس ل تف كوسرلاو

 ٠ مجارئازلأ موكرللو ريخوا مب د ملوح ولا لتدوا رس :رلا لهاا
 فب٠رطي )زلخ كعبإ دا ءرفنوا تدصوا ايار رعد و دعلا ناد ميتيط ووا

 يللا (نملتلا ندا درك د وك هانا وكد تا هتسرفر عزرا
 ] هدا ةااماركة دواخل ادقإإ كلام تسوت نما ذا رمش

 7 تايار نوروم نىككلا باؤد تل عنو اوين مسمتأ اطواق

 . تاقرلع تتلزم دوار وسع سل اقوا وس ننووافعلا
 . اذكزتلا لبغدلا مب دارب فكد زال هدرا طي احب ةجلا_قنوا
 ميول لتكن يوهواسدلا ل يس يانا عوناو نايس ياخ
 رخو بزعل اك خزعل 5 ليل كلانا عولاو دش ذا يت

 روش ذو يلع ا ا

 اهتم دعو الب هب ديشلا باث كر لنص تفرااداامط '
 هلا ل ءينلا نانا ء ديس اىو هدو نعل ار ود
 مت الها راسب ف الط إو نيككاملا علنا !ئحاماو
 0 20 ارك ا: نياسلا داو هر يغب ن|ننمد

0 

0 



 ١ ظ ْ 5 : لانا .ةلماي ن املا بيعت ديالا صهلعا هاش نيرو نكي 3
 ١ ردعُد + نع ماي بالا هله ثا أك ىت ,ىمولات | لع

 هنعببنا هانكس قع تالد ميكراوضاايلادلا داع برا
 ١ واقعد ةلز هزار تساعدي التت ةمايشلا مون ل مكرت
 ْ بارعسرلاو ينبلا نيبو زعلاو وشما م ودونمو ميت يع ضسحا سانا

 ١ ناي/او موعبل هشهتجار لاو لعلم يع

 ا ىردوم اص لكن ئدرثلايااوعرب ناومااماو لن كرلدا بانكمإ'

 ا ._ يا بجو تنس مع مراهيطلا ناب ارم وم تسسصسصور كعب الو
 ' أءدلاساو ميو سيع معو ترعنو ا ةنناكم يعي دما مراهطلا ع جولطتا

 ١ معطل راهطنلا سكات و لت دب رجال ثدحا تلاز | رعؤنتا
 ملاذلا هان ال سوس (نوكب تنرحما “ل زر لج ةراهطلا زو تصتخا اهئاو
 «فابلوع ان) تلقا داكنانق الط الا ري زعموختيلا مند ابتللا ل اوتشمالاك

 ١ ناو ٌفاَصاو لا وبال ) ءرنع مهين الو صوتي كرا ن هولا د د انت .
 ا مسالا ل انانإج ناهطتا ولسا نكي اذاهموكو كونلا اهم لاري
 00 ردم كرير ع( ولطإو ىنملا ازعل رت ةراهط ناكل اه بتال
 مع ةراهط توكبال ن ايوالايبرطلار ءركو بزكلاو بنولا كك

 ير ترا وكلا نما تودامئ لقلي 0

 ١ ا ا اعلا نال زيكا سنع لغو 1

 تل لدم م دل عاطل رمل م ةرحالا الو اشرلا لحال الب عززت

 لثعلا تملا لصلا مل رم طعن ن | نب اًظااو لوك هر رلا و ديس دلا
 شطلاو شنعا ناك اذا لخرسكلاب لضب عيرص] خي اغبى شهلا نيقل كم
 ضن هال وكلاب (شعويف + هي ضصلاو عيل ضالخ



 ا 0 ا و م لة رسانل عور رب قعراعطلا توف تا مجالفا لافتا ونس ابر طلبو اسسلا هب اصآق ل ارو ماعطلا ا سيح انم (يانلاض ل انتم هن ب انصا تلازن اه نيب ل دان َمييعسم 1 ظ 0 بسس ري لصالار زدكملا ب 55 م
 0 هرهز ,مارخجوماوهد كل !مهطعب > الو اولادك 1
 ! اما ا نوكو او ءازن الو |وضغايتالو اونحاشت الو 9 ١ ظ ا ءابعهسساغأ عدوا هد يعزل مارحل دب انما

 ١ لب ماارعو ضار نماوسانا مهام رهو: هل.
 ١ ارت الو وفرص ا دى وض زي و فما: مع قت عال او ظ . لطمنوا “و لا ديوب.الوىفل ١ 0 احدي اراض عمم بعربلا ”ةل ادي زب.الوىقلا
 ظ كيا و اهازع ةيانعرم ةاياوبالو تكول يا حاضت ربد مدخا
 نتا وق نول اف هاونعالا نة حم ارشح يا ان اوخاسرد اعارفولو
 (| مالنا علا نال الام لهوا تاث نارك يرجو قنشلاو
  نافارص ا د م ماب تي يا

 / لفعل ننش نا الدرن ءاتال جيو لمس | لطتدانه يوان 2 لطم سينا رون وييولز/اهيقلل .(ن [اورايللا»اذ ١ مف تيوزر انتلالا
 1 ملم يضر غرف | همر لضا < تاهنل اذه وا ام لس تبت ىاول
 قلن اوهو طبفلا اب د]اوامرلعر كك كلا دلع ونبلا قلط علف
 1 امنصاكؤ تاس اقماو معا هلاود دبر نارزضنمطوبئما) اجا
 1 00 حر كح ا ويغلا
 0 ا ران ار ل 2اس افا ١ جينايالائر رزولل مدا يلا نعناع
 ! سبام اا 0 1 5

 ص



 انوويشه - . ستي

١ 

 سس

 رمالك العلو بزكلا ةموحوؤعلدب أعور يبيىصلاعء

 0 ا ا را ل ع دهب ّفرنملا نإ
ا ويلا اونا ل55 بذكاء اقيدس بنكي نح

 --.اي

 ف..دحاؤو موون هاو ماديجاب ءاكهّسكي نحس نكيكى علا نأر

 تبدو حالطر رشي اب دؤلا ىدعلا ممر الهلع تحي رب اك

 نوكيزت بكل نا عام حالفلاو ايلا نعدحبلا برزكلا سيو هلا
 ا بن نيس لت "شا هيا ايزم عطاوم ف قكذو | زو شح
 3 تير! (زيو ىاقا حل الما اهزمو وه يا ملعا ال مت نى فخامة اع

 نه اح فالخال طابع ىعاقلا لاقو ىعكسل اب وةبارم١ لعل |

 حت يضاماماو ضم ملواموه مودم بزكلا مصب لانو شوسلا ظ
 مله له مهرب نخبر كح يلا عم ءاوت ىلا بونآلا هوم دب سكيلت
 وقرار اريعلا هبا ضس دام نعوم الرع ةازه رك

 كعب ام انما مهب امب ات 'ناوهد ةنرودإ يطال :روك ال انو رعا لام
 كوشي ما نيم عجورل بالفصل و الخ فتم ا 3لسناكتاو هلق دب تبين ام
 ءداوسم تايذنإ لك لا ثنو نا وتب و كلذ وو كويسكا يل | شحال
 دقت قتلا /ءارحا مب ىوشبرو م امآ تاركا لوي داك تاب امرؤ الخ

 نيج | زكا دكا نالف نارداسلب لافت الك عالما لوعب و 1

 ا ل سم ءاموهو تقلا مل وك "ملاح
 ١ 7 ةلاقرع الع سو ملا لامي بيلا اعيورسنت»
 مئءارقفوننام 1 لامر اوفا|مجاو تاكا تيل نارايق'

 ةبدرؤبا هام ن اًهيبلا بي لفىا تمن د قف) ومان نو نب 1 ناو

 م :



 - ب مس ا ا احا

 _ ناس الا رك ولا ناين تئدياله تمار حاممصلا 27 ساو نانيداو حبلا نيبب قرا ناك يدعي كءاهفعو دع دامر
 تول و ل نلسأ يبدل هادا نا ناتوبلاو هركباو تبيبكس

 لوبان موللتلا ذو نانا ١ مام دلوالا عض" اوم حاوهننسبب كبح

 1 ناو را ارميا الو نإ بن الو ل نل
 كانالثدا هرقل تاذنقا اوحرب نمل ل مب نإ ل ذوج ساخر كتم ا

 قفسملا روج اذاني سسالا ذا 3 0
 6 انا ثا روك مما :ركقز عمات كلف تا وللا وعد نا
 ميامأ لمادنه كثر راج نفي ناو نيعبال نا كلذ ةيلوالار
 .. ب امخالا زم و رشم انهزياشلارن وا 2 باولو
 و أع ١ .نىسشسماخاو ا ا و
 ةوكر 2 يع ل رهن اهب وعملا سكلاو مب
 1 0 و ىل و اونو هموت شنوتلا نكما ناو 5
1 0 

 0 1 رص توقد نر موعلأ عب نوكب لرااره ىلا
 5 7 م نواعن. لو موقلإوع مس

 هيما لاربتلا) 20107 انذ)ا يجف ع قعولا صعب نا د 2

 يس محم كل |ةباحاوسس رشا جب
 وسلا اغيبأل ناو هو مفعم و ىصنسو هاهي ناو مصدصيال نا *يش ا
 ١ تيان تاق زؤو ىريخ الع النامي ناو باقل حان
 ”«كلسح لمع يدا ف ككك/ ذاانعل حرس يدخلان مع ماما
 قو بلعأبو رات دير نادك روع "تل خسراذم نع الذ مجاح

ْ 00 

 ظ



33 ١ 

 لفتنيوي ن عوبباو كورجرلا نعل ب ايعر نصدر
 ا ..420 7 مسكر ره مي وع دون جايئرماب لعرلا رعت نارك در يش تميم )9 ملال ثم 1 9 . ال قيال
 هراد ايبا معا ةدكة ريع مالكنإم قمتم وتلا نايا تاماو نوت

 اهناو مزال رقت ى كيل ثول ب وا "1 نم نيل طر بزمطتلا نم انه بنس
 .ايلا_ يف ري مال تاب ارت وذم ا نارك از عرارحالاوعومخلا

 (لووتي فاكرش ٠١ ع 2ٌرس(ْي اني ءز فو ثر (متلاوهام يعول

 ةمرنملاب م اّضلل للها اهمربصب اشدالا خلص ناب الار صحا دعب ءراملل الهامي يح ل وف داردا مخي | عاصل اي مل_تشغيو هللا
 وصول ار هو عر سلا ناهطلا] صحا دا انماو مل هدايوباو ىإ انس سب
 6 هيلعالا)اج انفزرررمهلا كل كك لماود تلاها توله ل ضبع لد
 ناب نايل اء مة سسسارت لنص منيوكإ عاطل سب دوبعل
  ليزميعيطوا تقيقح علت ايم لروسيا جانا عخابلا نيعربفع
 ير ولم ىيطلال م بازلا نال كح ةراهلرمتتلا ىراعاو ةلعتيتح
 ناي لعاشح مالك اراهر كنتى مرق نيع يولع عشا ناي طعام دعت ملإ و املا مدخ ترص عرشلا محي طمراس امئاو لي زمر ْجرجم
 طم اؤع باي و داشارها مادهاهدحا سلوم يع وانغدع
 يردماو ميقا قب فنا ع و دع ىا*مل الضاهر تو مهنتكما
 ه اروي إمي يوُشسبلاو اوال تار لضم ميمو رحاو يوني ءارشلا د
 ملالولام رولا ناو نانكل ا و متفرع ا تيرا تي وهو ثرللملا
 ةسوينولا و كالاديا ا الضلا لصاو بولططملا يبا ضبلا | ملوص وم ا
  نييرلاىلاع مك /لانخو بلغو كاها ذا نيلل) الل ضل ان
 ا فعي لا نيدلا يا يردل ل كت نناهرحا سمك

 دماقالاو تازالا ل شم صو هاسالا تنود ,صاركلاو ةاساوا 4

 ىلا نو



 ارا سال نم فويل لن ادحا نك وق رك ذر ابا آ ما ٠
 عب عولا فهو ةسيحا ركل“ تلابرال ينجب وو ه لح اومالو ىنال ا
 “5 عواطتسلا مود اك كك ذر رياؤزلأ ايو وهم يااوهدو ءءللتسا ا
 01277 طز اهاقان يبل الي دل ديلا تان -[ةرخو علتلا ا
 حي ناعؤن يتلا ناوهو لسالا انهيعو ب ناب نإ ضم ال نمل ظ ْ
 هىوهلا تنس ٌنسونياساو١ عل اف نف نارالاب انو ريغ طاشلا : 1
 اة ع عاج مناد لريو ىوخنو ا دعاف ن اندالا كيك وتك ا
 مكدالذ اعازاخامرماميعدمار ذوي ذاب تاب 0 ا لزئكرب اولا دنس زؤ ميرسابال | اًماسوا اس ادن ”ماىاالو ظ
 نم ايو جالاسلاب ماماللا ١ اَنْ هاقالاوناذالا كتم : ّ / ارضا[ رجلا/و داعا تتولالق ثذا نا او لونك جاولا |

 يبس رسل فسر
 2 | كوع تاج اولاو نب سارع م نالارتعوم 4 ا

 0 ةعيشس عسي رم نحنا نادت قر زو بجاولا نيم فيلا ها
 0  الضلا نارك و (رؤسا ننصح رع رادو لين عرتل او « كصلا 1

 را ل لوا اميرصاا نرسم ن اال ارهو | ١ ريو كامل تم 0

 0: لمصانع رابعه د اىتا لغته ل حو اد دام فيلر إم 0 ظ
 0 ءاكحرِبامو ضنصلاْ زمازه هيو تالوطملا نب رخو تبا

 ١ 0 دل م !نلجاف انما زكر كيت حت ما لاف تمزع

 متسول ار كورزع مركزي مدو ترحب رك خسسب ا نعم ميرا دلت '

تدبر هوسناق هلو عكر هبا ١ازههمرشلا مر اهيل 0 1
 

 -تيراىلاعجارل ارب الايد مس]ميعو جشلا نعبر طفلا اين ا
 مالا لي اداؤئ ارم ةفهنركو عوز زفلا نيضسويوسا لعامل(: 14 .توكيف
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ف هادو وني ا "ايو همي إ هلاك وهن
 0 : وي

 7 ءا لح يدوم تويمر اصمم ياىم -

خاةيلا ف رهدتو يضلل دينا اي ع
 ار هذ اراهفلا

 . رعت دعطاايلارط 0 هلرسيل متيرصاؤه ةديشج بال _لا هلك اط | ملف ةغينح

ارك 2 ئايزكسأ اهيل اقفإعهتدسفا ىنيإر
 1 دوت دل انإ| 

 موب تانانااهيبناضق سيار ديوب اذ تفخر فو جاريش هرئا كاتنؤتسلا

 تسيلقن تدير ك ايل عيب لانو ديلا ا 10 درلاغييانا ديشرلا دنع
 هتلاقي | الر تقوس بتنام مدونه داس

 م ارامل نسما عليمن نول ظ
 7 ا او ةساس يعن هررلا,ملقهر يهز فرن ادقل هفينما,ا هنا جيا

 رشم بليب نلالعر عناو هنوف كيسة فينحل ا تبحر كنز "اسيا

 ايف دكا روس اماف بين بتئارشا|زحارطاايووتس

 3 ارك ذكر هالصلإب رانك غران اركي هم
 نموت تاب ماريرعبارسكلدلا يحيل وبلا ادويهاسلدي
 نافورى ب 12ج ناف نمت نا ني لال هديك عتب قجاسح |

 سلب سمي داو سميوإفإ و تنير شنعو ناي أب برصملا ن
 امرثم ناكن او مغهشجو مع نم عملو ] - ١' ناكر | نكمي 7

 طاكو جبان مزمالكنالر كة و دا فزح الاو املا ىف بيج حين) يع
 نايا نا نكات سنك با ركذ (ىبو زبابب 00 سرب الث ين رصاعس

 زجاغو (هِن ا ايئورع نآكو دامو نع نكس جوني ورام ون اك علا

 سي ناي ديون ح يلإ دهيم و مدس
 ا

 لوما م ئأخو ضي ياو مس ْنيعس رع تاك هايتي

 فتداكو شوكو ى لشعر ناو ةيامو نيننامنم تيا نسم

 ذك



 تود ضسويو ريفر كد او ىيرمصلا جدلا نا تيرع الشح تفرع اذأذ 0 ١ ا "طلسم زج نيرا ذيب ع ناكرت ميبزعلا و مهيقفلا مول | ت نق هدا ظ لان ردطمو ناو عين شييمدح ١و موي يف باكددو نك نبتة اد

 | طلتعيىئم الك اك داذن نا |مىجلعك / هم خلا نارك فصلا 0
 - (ايهس نب نع ةارمال ف ومرهإ د ترااضالاملادعنيارباتج 2-75 2 ١ كويت و ثبأث نبا رب ن نوم براسي ساما 0 ضل ع لا
 00 ا 0 مما لع هلا! هونل جوز رى ماوالوم رش هما و ا أ

 مالا لعبا ودلنلايرتزومدعاضرلا ل“ ريزمرلصاو ب 0 مسا يطال لأ: نا ترد رت ندا هزم عضت ذا هملخ ةئردرق (ري لش ميس ١
 | 2 اةريزشل ون نأكف هل نوعين :نامعلا ىلا هما مجيروص ن اقم " ْ ّ
 5 ل0 داو يعل امل لاك د مم بالكل برامج رل |
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 ايل
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 م (يناال الكر سسننتمم لكى ل نك لاب مرككا ذازيحجوب !نأكو َ
 ظ باضجامر ىز قااشسم ١ كاذب انرستف اذاعي تاباشب اههكرتو تيوبملا 1! ١ («لكراللكذو اهي ةالصااو موصل نا نال نجا ةلثسصو اوس | 7 اسوا لاس لوم لاوس ههتيدصب هو "لش منه يا ةلشسم ا

 لكيلا يوم و تللا عسي ظذ زن وجال زالرما هناذ نيلجتلا[ تن عرهو مثيلا مالم موتي نك حدس اد ثم لوح تنين نياسرصا يبا سس ١ نيزك وعجل وخلا ذيع نار انسي هدابعلا عير نل يني دسك ظ
 تقام مغ بحو ١لاز يتح م اسب م دع ابواعربالا هو أول بعاد
 هبمعوازه ان نعئئتكا من11١ امينا ونم ند ءاجيحيسملاب
 أم اهنان ع رعىقخلإغ هنالرظن همالكو اسجل و فضصملا مالك

 ١ احا | سنلاو لجلال كر[ فدحا ناكرل نا | ىيبخص ثدي ١
# 8 ١ : 

 ا ا
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 ماداعلبغنلا لب كك دك يلو كيلا مانتكم جليم ناوعم تشل

 ع وبل وصالا حرص ميو الصا اهو اسم عسل | غرو اهم ناكما
 راكللعةلاصل | طرتسطووسك طاق الا" خصطبر ب نملك |ولعح
 مرسم نوكو (ءرشس ةرملائ لجلا ىلإ حدا مب ارصشكا عنل كك ذو
 لمان وكل قمع ارا مال دسغلا مامات سال“ ارب اوبس ننللا عملا
 لدا هلو يوم ىدرل ما لعام عسملا بوبي ىلكف هك ابجاو
 لس اكاحرلا لدغ ضل 0 1 نوكال ناافخكم مادام طئاس
 ضركلا نوليبك عسا ك وتب 0ص م اَّعإ ٌميالو ٌرفاسلل نا اكدلذ هل
 -لهانلا لكس ع مزاتكلا اص ] همنا م بدلا نيس ءال اهرحا
  طانجب ماالا نيذكا عملا يرب لخر ا نع نؤفتسرلا نسحاوبا

 ا ن) ىلا بحالاقم مصرالو ءوصو طكيلع هبهح عزتي و ظ
 ةبالل ناك اودصو ريال شعاو ردا نهال حسنن نع ميغ | غنل اها

 ممدعل اجا دعب نا قشيؤفءكاو بفساد تآرق كحد لوقرهو
 اوقنن اززلاب المار عصبل ىسبللا لاح يقم الع سمو ىدعبللا
 اببنج هاهسائياواملا نرصي م عك مبانضعأ نس وصعى اع قو
 مل| لاق دبل ا عيمحريهطتتب روماموهو رت الل دانا نال
 هناشج عمت لك تح ماللا بغير ان ر ]ور هبط اف ابزج زشل ناو
 نكمات تام جيحلوغ بيت ءركبلااونناو يىشلا ارلفألا
 لوو بنج نوكف | هطسم نكي هعمل ةْيقِبا ذاخ ن دبلا ننس
 رف كلر وكنم تكباو امال كزنا يال ارك ح للوسالاو يالا
 لاش ملا از ولولا ميأتلاو ميملا نعريل اا ةرالا صو برحلا ع
 كئالال١ بوسنم !ل قو هدالا لوس نينمال ) قت تعد ىزئاره
 ميال مرعاشلاك بلاثلا زار اّسعاب وا مما او أكن ) وم انا

 كاره

+ 
» 



 نا فاسق ةأرك ىتحل نانا ٌمكاذ ثريال نهزكل روتشان هإملاد
 ش مدر ذااسرخس ,تلالبوطل ا اعررؤي ال نّبخالاواهه دنع 7 .  .ليوطاوأ أ أاصق كر 7 ركبنا نم جرخ

 كو كرت اح ى اره ديو بركاو رام و نم توصاعل يفكك اه
 ا تلق ةراهرت عزنا نامر رداع [سنف الا عرش اكناسلاا كلي رخ اممزلبال لسا افا ايف هل
 3 خسلا رم رو م امد فب يع انو اس كرك نا
 ١ نافوزام لعن ا مجاب مهو امي كاسمأمال الا مهيطنيالو

 ) اوبكرمرقو مزود و ة قروب ىمسنأم ب يذقي نم دجبإ و ةنقولا

 عشار فيولا تفرعاد اى. ناف ةلكسم هس قال
 اعدئ ماه دجاج ولون هاش دمو هريعو لي 0 تل

 ةمالا ياو رجو قامتسا لاق للا عمد اره حربا عدم ا
 ياو يشارلاو يرأكا كك ذو يوهلاردعدلا حام مدخلا
 لاسلد الز ملشن بوكو هلوهي ال امو هبرع نمنح عرخا نيلكد 3

 (يلعافدامارع,عدبل | نوكت ناطص الام مدتسوليهوانع وا يءرتنس
 مل الش دعب كو اهزتاًنر جم زودإل اوشس لاش ماع لوملال اس
 1 وس سو ايس
 كي ءاس نأ معجب هدلملا لحل ما ثرح )جال بك ناطلا لس نام
 5| تملا هتك ةواصن| م١ تمرد اوه ةونمرلا هبحولا ببسل ع لباس

 مزح

 "17 اوهعيف املا زجل ةراهطلا لوين عموهو رحل طرب نك 3--

 امل ةدلملا ىلإ | 1 ل
 0 ا ثرغ]لعو 1 | ةكارؤبإ |رمكيف اذا راع

 جد ةدلملا ل للتُي ثحايبلا فاضالا ليد مما الدمع
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 و



 هيهلظلابر ما ةوصولاب ايرملان /طرشس ثرعلار ى عازب ترك مجانا

 1 باول ,ةيقحارا ا لحال ساه غيوم و

 - دلأابقلا اضناو هدياقا قعرمبلا ءاقفإ مايإلاو ين اننا نيعب
 ىف تنا رون لوضع هما رراعف عامضإلأز د |رمرئعرمو ماق لكل وانتي :ةلطاب
 ءاننيوتد دساف لواللز وتلا تدحوه 5 للعلا ىلا ايفلاوهو

 ,هيلعلالباذ تايودنا ناطْسال لوفتت ذاثلا نع ب ارجاو لف
 تئادحو رت رن ال دوحوم دوعو ثلمو دلا نا ]ل دال نكل اكس ندلو

 ثالو تقول ارز وحدو غولبلاب و لمصلاو بج مام 'وضرلا بكإل و

 . | ثدملاد هيلا ابخنم ١> الم نوكيا ببسات اجرذي ذا
 *الارصلا نركب ا :روجبإل تاو نام مل اس نوكرففاف وصولا ف انم

 ولورر مم 0 مر اهطلل يبس
 ا يعم ع نإ م ْرَلِي اهل حرس 2 لرغلا تلعح

 وى 0

 كرة او نارا ناشر

 ويت روحولارئراوجن) ذا هرياشم امرت ٌمراهطلا دوجول بيس
 ا نسم مضسدو ثامالان ةاعالا لي نا لدم مل وف
 جايوطصلأ رايربو كاعتملا ةئالحرب ادبلا نياسارازنا
 تأ | عئسراودتلاو يلع ة داعالاو مصير لاو يالا

 0 رينكلاو نين هأب امالا الماهر
 ا تس سهم )فن (ب ما ةعلاب دبوحو ناى.اومذتخا

 يسيل م

 موو عرشلااهحا يانا لاذ بغو لصرال !,تييملا قلع
 لقهلا ل جر ا ا ٍ

0 

 أ

ْ 

[ 



 1 «ثرارحرب |دتبملا ياسلا ناهالا ار ارمالالقح هرم يع“ ' رساف إب داقتعاو | نا لكس ناييال / فاسيام هضم ديب مام ]ا 220 اكو نرمونم ارش اهعصانام ةحاو أس ْ ملا نما زمنا مير زعيال بجو نمدشعف مدأب نايم تاموررجب ظ هاو ءاشنو ناصا قوعدلا ,نلبت لنغيماطن فالثلا عمد كي
 مهام ميج نإومل كررش
 ْ 4 زعم 0

 . كفا و دري ا )صلو .رط ايلي اطال زعتنل اعرتسبلع ١١| لرياعؤت نار يرقب .ليام بيات 1 | ثيدب 'ةئعشجب ها ناعرد
 0 سامي (واي نايس اي تباثوت ام اب د ادهش اعرعامج/ دانت»

 ' يرط كال 6 اما سول لاذ نيم ومات صون: انإ  هجايل ١ . انتانلو مرقم نايالا لوبتا وكم زعل ران /الامج ١ ب نامالا بح اهنرقيو قدمي تاوهر عرج ال |يدبوي تيرلال املا : طقناملقشمالاو نيمحلإ لامس اودبلا ت اعمر سلمت نايب ىلع ْ كورريال رحزكاو دننواؤتم لاضاصد اب تح :زرعم نال دل د نيد ئ ظ الضار ارتخ)ر هو نامياملا ,ىدح ءام | خٌشساَر نوتباك ل يصقتلا لع ا تلا نإ يب او'كوينرككنف من رالو معد وسوم لاق من١ ا ظ ودل عامل | يلح تسولا رك قكيالو زاك ناك لآني ا
 ا ,اجام ناو لادا تامصب : ثوصوُمد ان نموت ن١ نامي فا 11 .ناعداو اهركعرجقل |!متاص و ارخا ىلا لى رسالة حاورساذأب
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 غظذ

 كاما دان حسا نبع ظ

 رز :نارعالانا الإ و". ءالاناالا

 عيت ملالجالو من اها مصب كح فن
 فبكت ناف لا عدم ء انهود نونيال ص رعا ال لاَ ُنإو سصول |

 دن ميك ض لق نان لاوحال/ نعل اوس سيك ساتر ع ءئصرل ا :ةستح

 نحلاةئعيل ارب انا رع اق ميتا ميعترهراحر راع هانعم ناك
 ١ بوعلام وادي لع ا ١ك عنيك سلوي ونت فاصوالا
 رروضإ م عون ل وسل عب فيك رويل فن متفرع تاسيدل | نم مسيهيو
 ميل فيلا يلا بش ”ا ل نا ميدو ل انتم لم برظالو

 . لاح ا تافصم نيو صوم ت2١ رئابد اني كن عمو هج لتقلاو زعم زوو ىلقملا ليل دلاب يا يايا يرتب تينيكألباج»
 و لاو زلارو مجصفمل | نع ه زخم
 يرش درجول لل | ةراش اوعى قتلا ماسالا ان هر وسلا مام رع تن اشارع سنا منال نيت زوالا
 مهروبسلاو يكرتسل | إعرض” مدح ا ١ مط اننا :كطمكل
 ”دماضماو حوروبا ا: ضتن دلرب لو دلي مل ميربشلا عجزت يملا
 ملال افاكزسرحاو د دز مدرب نسل او عرغتن رحا اوقك, نكن

 ود رسرلا وما يلعز ز: ذم ءوتلازهو يا لن شت شببل هن
 زرااو تاوهلإ تسس) اوما ل ةيريع دلال ازرع رششناو ين ا

 لا الا تؤ خ و *ىؤجن رحار ولا وجات اع 23 : دعب سل) رح 1 ناهض د ن
 ناجالام لش ْن ا اكسل رم وصلا نابي ضتلطن لا رافص
 هتنم !لاقن نيدسنل ا ضللإو نامالا ناسحالا امو ملضال ا اد د

 نمالا رهو ترسب ي !(نز نسوي تنا امومه الان ينقر رم ىلا
 قيرمدروعرتساوو ئ وكل ارزر سلفنا جنيزارط وه يذلا

 فاشل ار ذالاد ”تيدنعزرم هيج اني مر يلم اعل ولا
 بمادسلا نواجه كار رعب طك يعول رع

 نا

 / شلا



5 

 كالا

 رتل ا دونما اجخل كو لاح طمس ا موال كر ريا
 2ع نحب اانأو ؛ نايل نم ن أكرال (ل عب |يماشادتو امن دلاد لع ماكعالارثحا طر رارو يانا يرعتسالا نعزدت اور | مطار
 روما مثل مالح | يك طر صوضعاو دامتن ال اونو م لاسنتل ا
 مالحجأو ناجم عوننل ا بسم عرركلا مب اصأ نث نعم السناره لكل |
 للام اقن اتي ادورم نيب نال او رحاو عج مكيدلا د
 ملارءسرلا نا وفم انتم لا هلضي ١ ئع- م6

 هبالااثيد 0 ب نم و ىلا قد 2 ا تيلي لاعتم لاخأك اروبا ل ره عشنا
 ينم بد 0 كسالاق نامال/ ومد ( ااماو
 مل ما موحا ديال ماد رمال غنا 4| منيب الراخو عئشجولالروكاو دارقنالاوص مالحي |و دره اب و ةرماوا ننرحا
 دز رزسس او قوباصلامامالا 3 انك ثاوب اعني الذ اكح
 للسكان لاعت معلا مالكي امتفرشم ابقار النهالا . ئرلاهد اتا
 0 0 لورنغادقف
 رفا نافلانم داما تاك ١عزش عزم رحاو لك كد ناوادحاو ا اهزمدزملا نامل اوم اركذ (ذ ١ ماسالا »ناجحاما نا بتولي راثلا يف
 . اييتشلم) و مرقد نان ليت عك لد مثالا قرش طاع .هاّنأ م ' (ند ! نيج نعو ت تاملطلا تا نعلا
 2 انه ياو يتبل ارنا
 رن ائاونمالب مرلع فنعتتلاو مقولثع يحي ملا قلحتي | ماعمالا يا ظ - ناسحلاره عالطصالا ف يا ناسحالاو وف ضعبلارابتحاوه 0 0 لا ناسا عملا فام نوكي



 «دالاةضرلا نا اك نإ سحال او مفدسلال طل تلا ناله عملا 5-3

 ل نشير طار نم ارئاطمتن الاوسا يزلإ اهراي ياهي هلا وك ن كلططيب

 الاب ملا ل هزكو لاين الع نا
 مر زك التنك يبرم راهم اطل

 ىلإ اير لام وفضل | كونو ان |لاطباكيع) م امن ىدل اكلاتن

  تاوئص لثك لفض :ةرتحالا بانالو مهلا ارو هفانن ام دربال يا

 .للسو  ييد لياو رباصأف صارت مباع ٍيلصرخ ما

انما مهل لاربع نس اره بارني لهرسل لنا اي يا
 ك

 لطب ةماقلا مود ناك [ داى مّ رص نمي يلا ننولاو ىلا

 7 تلاوشفلإعلبارلا بها ذ١ ايكرئامت رشا كب نال | تححاو هلك

ئايملا دن ثا ءاسح فارثخا باونحو مره !ءةلس كرز هبا لم
 هل 

 فام منزولا و صالخالا م. ناسح ال/ نا باوك انه لصاخ

 هما شح ار اش ارت وتاد (يلارر اس ناىالا ف طرسوهو

 نجح و هيا فاو ءازن تاهل وشب رفاطلا تحرم

ا رين نا ناسح الا ىا كارب ناو هارت نكمل نافل ودب
 يق عرل

 مرطشو للملا حعاط ناذ هيلارظنيرب اكيإ رلنعتلاو بلا .
نفر مؤ اىيط ىراول !فالص اثنأو |نهل حيطلا دز

 مثذانسائوخو رنا 

و اجرلع راك قهلطال فن و طيراقتو هرضشت ىف
 كلو ل ار

 " دذ هيوخاو ناوإلا نعل اولا عا لّوسالا ادهن | ملعا مث كاين اذ

 اع ربياعسإ صولا مباح هللا 0
 فارقا تاهالازتف ملف مشومجر ىنصللا كذا تبرر ه

 تاعهيالا لون نامالل كو يئرئارحإ ن) معز كقتس تش ارحون

 بنوا يح نيرط) نيرزف نس هبال دات انرهلا نيا دحوب اا
 كذب فدل او ملل | اعلا هبؤاجارلكم ء لؤنت تااهو

 ا

1 

 ا

1 

 ا
 ش٠
| 



 0 رد روزا نمره كرتانمو اوم هلل لعيفبلارياجاسفج يا

 لوفر رلع هينتنلا| وي بكأ أفناملا 0 00 يع
 لاشرلا "نعش | رحور راروا نامالا لعب فضي لتس يب ىف

 عراه 3) نال ,ث ذواماز)تساارزيبادارها نا رولا نوكم كلذ روت مزلت ريو مل و بسمب جاهل رازقالا م زلتسي لل ذو ع !ٍ ظ مرصا مذ يل ةردلا ىف دصب مولد. متنا دعرب رازفالا لاكنال
 رمل اال لال لاق ميريل ملا لص موق ليوان ١ اني دبعيم شارل 2 انا يب روشملا نع ىرامجار ارمالاو لتسرللا ىلإ جلس لوس !
 ملل) هش نا ل روكبال نجح مينست و عزم ملت سف ان: زهد
 لاطس ركب امنملل) ثار رونود ناملع سجن جبر طق الرج حجرصو اك انكر نار هوجباو متجماو لاقلارر روما نم قى
 ًاهازنالاث|الز ع كاك ةقراخع رجب الاى اثا نأ 5 5 0 ٠ م 8 ّ 8 وو 5 تلح واجر ويب ل والك[ يظن 1) نلحرملا 000 لالالا ا دنءال او لج مع امجاو .نلاراها مجارشعو نازي م مس لك

 م نا ا دم ةططملا يبا ببسي نا هناشم اونياو د ياو ل ادد و" نيو ىو ىكر اش : را ملعل و ليزر م ىب ل كه : رخ ,ةلعل دب لحسم ايف نوكيامولاكو ئممأم قلح تاو او تقفواي كاد دى بويلذي ناو عرق نيح ةئلخك لو ما
 هتعفادا ىلا لا نيب نم جاي م تادرمالا م لوا
 - موهادرق ىاقد مل نإ ضيا لهل دعو ةمادقلا موي هشعس.م
 نس همارقلإ و نك انكد انولنم تاكول 2١ تول زمن سبل ماعلا
 بتالايو لن منا نلخ لاغن ملا نا ضيا هلع هيف دقن ذك

0 0 

| 
0 0 

1 01 

1 

1 
: 
||| 

 7. موييلا نياكومامم كى لاعتدلا نا لون نحو عمار اهنوكل ا



 ىلإ

 ظ ْ عيزملا ناحقن نارسالا انهي يقل لو زم اند مور ىلا ياحي

 مده هيرل داو الا خهبرشلاو مل وكر هالاراعبالو ولا

 رتل تو مالظلار يمت اره ور هاون نع ب ادنجالاو ه هرماوإ
 ْ بعنلا تيرس ٌئبك] ف يدلا اإىل (نءلصوب يدلافرطلا .نذنلا
 | ْ حير دهرا هداعسلا يلإ"لوصوم عشدرطاهبوكت عرسي ر لا

 ا و اوف يب اورلل ب سرلاو لوم كارلا ةيحاو
 توما لا ليو عيبرشلاأو نارحولاو يلام نامإلا ايزسب
 مدعي رنا سرازجلا تشاو لاو م ب اوحمل راشعالا فاذأش
 [ ماع "كعوأرع عرشم) علو ثار دس دن انرلر يعازجا
 ظ ل الهو عالصلاو ريب رلا مب دارو نيا لطم رفد ناي

 ظ يرانا ءإ ند | بم دابعو ىلاعنت سا مجسم
 كارلا كي لأ عر >ر اينخاب لوقعل ايو زل باس الا ضو ّ

 ْ | دهيحو م رار دي دركلاو ثامال) ذا ملعا مث هلرث 207
 ْ نابو عرش عرشنلاو نامالارفن ثامن. نك رملإ ممح فنمملا غؤاذ 7

 ظ [نيبرم ندلا لحب ناجل اذه نا اعروبظزجدامّرلعتم
 ٠ . امال مومزم مرو تح مل لرلا قط مونؤم نال تاسحالاو
 ظ اجافلع ارم مم و 22 0 ام لك ذ فرن ىنزتناو

 ظ ا ثريا |( اسكت ىلإ اصنع الأ ع ىا
ْ 

 ظ
| 

 تلدكت ىلا ماضعا : نانتخلا جس اوجو حاصص ارحل 22
 عريشلام) وت ديملا تاو عسا ووطن نب د اواو (دإ

 نس ا لاا نانئرت ناوي بلهلاؤعكا
 007 ا ماقش إو لأ ىلاخ مرام زعلا مس !”لحو*
 لفل افلاياونل 00 وحمد ١ 6 |تنو اكلم و



 ' اموت

 | تامل ل. عل اىم ئيدفتل او زلالا

 ْ اماه أح .الفاسمابدلا ماكاو رمال ىكنسو ٠

 ! ظ اونو جرت لاق نا تير 0 ةرباردسلا اعجاطلا

 1 و نأ نيولتملا ناسف تم
 ١ ل 0 جا نودتوك نا لاما أد ىطرت وسبل نكل شتم ربحا
 ١ مهعدارو م اخ رنربو "سعرا بأ دوم داتتعالا نعا

 .  |ذالهاظاردتلاب .(ًعاستن ل اعإج لاهو فارجو
 ' ١ ثامنا عملا ريذعل امو مس [ىديعر ارنا ” وبم دا عاملا لوك نيرت اهلا ترك دافع اي
 عرخ الآ كنالمو مل اد لم اسلد ونت ٠ نإ ىلا ساب نمّوع نا قل
 3 "رع وبس يذلا تامزلا طنا ارارقالا ظفلن عز دعانا د
 ا رووكرم نام ونه دب الايدشملا نا اع (هببنت قيرقتلا'
 2111092 دعب نمو ازا دارس ماهو تاك ام هنخ) نم زكا
 اىاقشو لامن همس !باوكذ لاو كرموجع نم ساي ناهالا تاق ساب
 تتروكد 23 منا وهن نامل ا نا دع اهسنتو نابإلار مال
 دا لعلنا > ايس اللا نسيت اهل ن وكرر مت ثامالا
 (1 ع لا انوع
 7 ىو اب اؤانموح ناكهناطبرلا | ذا ؛ ناشالا ناك (مدلإو ىلع
 | 0 ا فحم دخل ديال لوما اهنالا اا ملع

 . ويك | هلل و

 ظ رزيبارككإ و ةاييلا لا دكا ىعو كلا نفالادذلا د

1 
: 

 ظ

 رو هيتس او تدضم )يل د خوكل كا نأ ثاكر رزفالاضو بف

 لقسم امإ جاو ميسل| يش الاب نايالا ثاملعا ملال لذ
 2 اب لنا ناج موال امي الب ماو لام

| 

7 ١ 3 
7 ٠ 

1 1 : 1 > 

1 

8 



 000 هرب هوم نول اد نيون و لحال موش اول سسو كو

 نرحل ملعب رحل مشع ملا مى |بامجا اسجد
 هدد١ نيدصتوه تامل با لطاحل اف تامال ان رجا دمأب
 ا ماؤالاو دنع لاذ لوس و رمتوا مل وسن ان ىبعرشا امذ
 ظ ردي تاب اثنااماو بهزرد ا نيداشخ وعلم يلعمب سلس نر
 ظ فيباميرا د واه وعود لان دلا تاصوا ئه ناميالا بيكيإد عممج ب

 ظ مهعواسن اد نمربدل ند هدارعتب باكل ا لولمبو مهلكناطعمب ١

 قوت سادو لوتتف تاساو ق كلل حوتسا نال رإ_صفنو نتا
 سداقرل يكرشسال د حاو لإدو هدوجومب ىاساب نوت نا مل وع

 نييكتنلا دعلأملا مكئالمو له .مناصوا نم كا دربيل <

 م 1 سرقنو تبق مت لاسر لا هو هلوللكل اب كل |نم قدم لا مد عتب 0

 - كبتق اهعدم ىعجالف قتقلا يرع هتكزنإإ نامل تن ماله.
 ظ لوقو ومانهو عج/ فن ان انا ياخناو ككراله ومكدإلم اول اقف هيلا
 كالا ًاماو م اضلصال اع كالم عمح رك النام ىاشكنا بحاص
 نمو نا مي نامالاو دبع مادي نف ىلإ لإ وسر م مال ةليالم
 تولعشو رجا ادمن | نومعنال ياو شبل أرغن ومزكم كدابع ماب

 ىلت اا عادوريطم هداه ماش نس االسم ا هباسج نوزمونام
 ارسل كا ذ هابخ او لسوؤه ار تافال او, تم اوهتس/ | عاوم) نيودلهي
 راج هاب ثان الور وكن اوسلو هدالوالو انت نلوال ميلا ةال وام

 بلك الملا ويرثملا لل انيك لدا رنعتت رافت مهلران ورم جبزيازعي درمازخ

 ظ لجمال وج١ سرا | هكيالب اسعد ويب ودكلا م روي تملا ٠
 0 تام ى عا نوكي مزعضتسكو مخ نولي رش و زياكيس»



 -_- ل - 8

 -هميعسدعا < م.حسع»

 د - - 9 7

 مارد

 عابراو ففي جم ياس ملرتل ا تنظكا متريال / مل دناباونم) !ىنسا ورب سيتوفر بايبال العلي لاو كوس دال ل ونا باتل كل ستره بانك جر دلو هل وذ دما مف
 الا و 01 0 ا / و خ
 ٠ رن البو تديسكه وتو مدا 4ع تلا ئءاكصر ث عادزم لك

 0 وؤلاو روثرلاو لبكال /وةاروشأو محارب سر نسعو سكس إف

 لوئاو فياحصر شع وعر قف ره فيوم علرعا ملا مامصمركدو
 ضاحيش عازم !لئاشلا اذهركون لو نوع قرتعرمد ادور لع
 رئهكب يكل عر ووزرم باركت نم لكو دعما نلدشخجي الذ م > اباد
 2-٠ ي ربا ىدلالجن لاو ةاروملاب تايإلا بحي .او
 'ٍ مهل وسر وج رح و هذ ستسو ميل وك ىورعذال مولا
 بع !وابيْاملاد نامإلا ناعم )وسع عج ناعال/ب وجو ىلعل ربام
 يببلاو لوسولا نيب كي تملا رولا لسرلا م دارا هن الاما يبل اًماد
 0 نامي /ناكصروبارشب نيكستم موكل لسرل ا نيحباتابثب لا لصج |  هازاربعاب اماوالوإ باكو ومو وار ع ةوع دارا رعنب ل سرم اوهو
 -  ريع)ائ(ببآلا ركملالوسراب نلق ضو ا لاماببالاب اناا مهب
 ركّو فلاب امو هلا لا(ينب الا هنارابجال/ش عب نو وشعر ئ الث كفو (ندلذلاولسرلا ركع فاغلا تورس ونهم او لا زبام مالا
 هما ةارول ادي ننوكجي يم فلا م اللا عم نمن ب ناك نأ لساشنلاو
 مسكس ا نيبرلا مام ملل يو دابا وتس ابهلءاشلا نم
 عسا( تاولص م يتدارب ١ بص نم جرخرث | هلا مس فنصمملا :عيبسا رك د
 (بنالاب تامإلاي م كاسل رونا و م جكماعسمل | /اوبونبلا نعزي هب فلا
 !ةرعنعبالو الوج وج ريحا و ما>ا ملدا اينبالا حمجي صنما واب نا
 ظ رد البيرو هم رسل افو مائيعباج ل خ دي وا مسمي عوالم اماه

"0 

 | رافق

 دهس ب حج

 2 يعور ويارب



 امالتجارعملا ةون ىف تالز كت دن للاسر و لف نم قيكع مج انسي

 هل ان ها جج مدام مايا داعم ناغلو ين ا ظ

 منسرحأ لزقن مار هديعوو هدصوتو ميتوورتا ىلا 7

 علا مار ئئايتبالان او ةابحلا لاح جال تووملابالا"ةونلاو لاسزلاوع
 هع لوك لامك ا امد صن رد يهالر نا طفاس تاكئو لا ئناو ادع

 مايا نع هرخاتندا نمت ليل دال نال هب ٌفصو كلا موبوم و رخالا مويلاو
 مد نايالا نى د لملاو دابعلا ئمرلاطم لا ارباح ا هيلارحا غم الو ادلا

 ئنإن وتر ياتلاوباؤنلاو باس او ثعبان سنو ٌعمبام ناهيالاوه ظ

 عهسلا دروواهبنع عيش رخال دو زحال ا ومالا م كأ دعو ضدالا 0 ظ
 هرمون هرخو نك ايلا عجوب هةقرملا نم دوست ةوسونلال 1 75

 ظ سانا يأ ضعباا] رب ميلا ل دب همسي هرج طنا نسا اعد بذشلا

 عضلاووشل اور اما مس ا سناب ناموا

 - داو كر قو دا ءاضقنب ليوم كن دوك و تاذئسلاو تاك او

 نيب ضريداو ا ضولا يم .ةضعردلا عردقت ام اندعبع يحفل امم وكس جا َش ْ
 ال احا وم ملأ حرفا آو تا دوحوملا عمجدوحو [ضعل | ناو دعلا ف (ضنفلا
 ع حا املا اص احب ار اسلام اضف ل صننرم هرزوتاو

 استلاؤ فد هنا نخاندغ ال اكس نأ ملا نايفدشو 1
 0 مانت عشنا و لالا بانا زال ن0 ]

 ضاقلاننان راو شن دلاب هدارالا كاب لعن سزتلا ىاخ بتر 21
 وه هروو و تاكا لاح الا ل يبس ىلع (شسالاب ل عوه هواضم لش

 كر الل |همالعا هراضْم لقد تاب ربملاو جصتتسا لبر عام لع ظ
 دغرإب هاي هسالعا عير لاججالا ترطب دادجلا لاما نم دصدام 0

: 0 
- ١0 

0 



000 

 موعلا ةدنافا ف لطب هاشلم لكان ءاصبسلرقاند عقد ١

٠ 

 ا 0 1ْ ظ

 0 0 نيوطمم مَ ايلا هلا لع ويلاداعااماو محاد دح امكن

 0 ميلا ثاماللا هال ابانا رب هتاف وطمملا ى كغ نود سذئلاب نسوي للك
 0 !ج ةساانقعب ىشيلرشس نيل مطعم به ذاذهلو مادقال لزمن

 ! | يا ماط لد كافر قاعد ركب تيرا اند
 ملدا يلا لكنا فيطيرممت ناكو تناقل تحب ايمازوربل] سمانا
 هن نعلوا ناموا لعل يع دا ) هديل وسر كل ذاركذن
 كاين 0 اكسو لارج يلم | حصص سف اد

 !١ نا(مزييوتت نا رمل انكار باباي ككتم لد اكسو #معاب
 0 2 باية انتيدوتاتمو لاكمت .ةمحدسنا معو 27

 | 000 كاسل ناد فلا نام سال ا
 ا كو لوريم نال انسوم 'م دا نكمل كسلا ايل الاب نامي نع امج
 " 2 تيطوم تكلل ) نوكلال نا ملي | ذكو هب نمري يخي و سس دامي

١ 5 2 

0 ٠ 
1 

 ١") هب نسوملاوندولا ثوكينإ م دلبالو ةكيالم ار ثآعالل متعرج وبإل ال '
 1 تأ وسل كراع ديما تاهلارع طل تلت عتموهو دحاو

 ١ تدوس: الو نايمادف هنامش ءا عب وا لك لكلا كلت
 ظ 0 تا تنالاد ءاناماو هنتي ىحذرم ب ار نيو ىضت ةلاسرب
 ١ وك ملب الم | موسع كلل ويرش ذاداحالا ال١ رعاو نم و هب

 1 مهووس 3 كالا ا
 ا ْ 2 ناطاو: "ل 0 ناعالال 3 لو إى اعبا

 أ أسسا عزه دوك ١ عاب اد ةهلم/او موهلطلو حراوبط حب

 اوماادنو كن اتع ابوهايا امر وا عماد ايهابشام ٠
 | ١ 0 طااتسالئ ادعت رمح نتيالاتا» مب دوحو

"”" 



 دابعمايقلاو دوجاو عمكرلا وةارعلاو مالا نراهرا ءالصلا ناع رهالم
 واظلا ن١ عوكر لاو ناسفلاو هدا ع ةارفلاو نيفصتسا اونا نع .

 ثقل راسب ىلعتم ياك لكن او فيرالايع ةديبجسا عضو دوججلار
 "ةهلصلل ترويعلا ٌملز نم ى يلا ناك الار اينع اله نام عهاوطو
 تلوتض اهل حورلا «رلزنمب ع يل! عوضتعاو موضحا ١ سل زيك ميلا اهاك
 صوم لاضعاب يد (نيري/و تر داولا اسي ادكي ل طايم اب
 وول و ىعسلا | ركو مإ كوالا ل من ئاوطلا و هريغو ئاولعلا| نم
 اوبال حرتاو ديلا ثولو ريل صن يرلا د مدمن ا فعم املا لصا
 رغم و مزملا [ضعالا لدغ نع عراسع مدار برظا وصولا ماوي هال
 تريلارم الوكيل اه از كنعنعّمد ارعس ان لاستنغال ! اكو علا د
 1 طرشمم هبل جمارامت موكاناو عاقبا د ىسزنلاولمهلا نع كاسم لبي ب داني باو م وصلا اما و حساوجم ا ايلتس
 موصلان وك نال تلق نأ حر احيان داو مهلا زلال عت عانشا نعو
 اري موصلا موز ث عم نقر جرا وحي ع دلت اك ىضنقنرال مدعلاو . عاتاو برشلاو لكأل | مدع نعت. اع نمل رعر ماوهلن أ دوحو لوسا
 0 0 ا 0 أىنال توكراتعاب

 0 ابانلت اهيإع قرم هاش داب موصلإ هوكو ن١ دب عوصنس مدعلا .
 ا مومو طلال[ هلقار الار تسس ل ماسلا
 0 اوارمالا ععاطير م اوقع اا ب_بحا اماو لوو ميزا كل ة وعل +
 . داليا راجع عيا د معاطلا ثرك اه نيؤك لع ا :ويز ذام او مهالاو
 نابيظال ا رثع نينا حبات نال او ثاسللاو بلل نال و حريب ىو اب قاعن هيونزلل_ ل ير صمرماوهو داهلا مدعو د اقنالا نع راع انيالث

 ناطلكبل يلم ١ كونو, لها نا 02 ول ما حصون ]وخال وتعن



 0 هيف مهالواستنا اهنوفو اولا مهوساوا لاهم مل ملل
 نر اىطمامسرمال | يلو تمدح معوتسلا نيرض احلال ذكو داقتعالاو

 ظ 0 نيطالشاوارمالا :رعاطو مرا وكعب م و كتي مل ناد
 1 مساك داير ىولح العا لش ةوركك ئع[ومو و للاب ارم ١اهن

 0 تاقدصلا| داع

 و او .ايرلا المنا ميسر 9 ال معاطو

 : سا اهكو اذع مدع جمبعالمم

 0 7 ض6 و 11 ارك عا م
 بو هيلا عى ةلاتمالا م ةلع[ بج. دكو من نعل 0

 ءر اهنالا مده نيئذولا رعاطاماو لل رعد دوعيلاو

 0 انالارّيع ةرالالاو موضة داوم د
 يأ اصلا تاكا معمر رف هل اقشلاو رجع عرؤل ترص

 ١ اودع و ةماعلا خا موك نبا ا -

 7 رةسيدختيلا وا ينور اج انتي )عمير انتوا
 003 دولا سفن مش فاصم لا تحرر قتب (مملعيسل انو يا نك لم

 لش لود اوثمز اف ببسزوتل 3 وتلا ناتي ه داعلا مدعو داقت الاب

 باو اوبرتت عحاىل ا هباعال | ]قف فولخ ره ما تولخم نامالا إف نام
ٍ 

 7 امير دلار زو الاو ب دشلاوهو َى ىولك اهرحاتامرط هل نامإلا ن١
 0 ملأ و . 4ع لوم ىولخم 1 ايا ب سااسلاو دولا اعن

 لاوس دشارب و تدار كر مالا تدب ضنصملا فتكا ام او كوله امو
 نيون هب قبو رمدإ نع مياددل اره و كولن وع زحالا
 الجت نالارمر ا ا اقفل اول رك رت دااداو

00# 



 يو اهلا نا باوجا اره لص ئزلخم مع نبل اذا عبج عتربلا ٌمسغسح

 فشصم ايضا ناك از زج خ ىلاغش سا ْلعت نوكل قولد عدنا
 ف | الاون نع ناكل اوس نال فول مل ومص باوج اب عطب نا
 مهلا :نانعويلأ ىرطت دس ملا ممر ب ]1 )احم بيس ون اهيالا نعال
 (مظعاوإب انما عرش ىلا ه[ ثلا نهى اصومح دينو د
 . : ١بيس ا انه فمع ىارطظن ه صو ددزنو باوخاوطتي ل

 اًكرتوانمت ناملا ةللسم بارثلاّمحسا ةصدوبا مث اب ةأر[ىصاوتو ابدل عرد ملل نييعضلطررعلا خش يذلا
 سنن اعرتنخا مول | ناملاب هنق اع متت َناسإ )مع نءء اجو
 ئنرااد نولختم ضد زن لكم هياكدا تعلو كمركو كلضنمب هباذإك

 والا ام قنكا به دما دانا دق ”«أنر بسب اب مطعب و ئديك ا ٠
 ما ئنيطعو] ىمكماانراررعلا ارينا ىجوهلخ نامرالا تاون

  هينرحلا بهز ا ةرهوثي .دملاك ارنا نم نا تلق نأف ديعلا نن مطعم د
 رمل ثم رضعب تلق ناو ىلا هد ملان غن وعومو وذ ىلا حبان الق تسلل لمئمارك هَسْنِي ءيطتتسرملا ٠0 ولو مكرأ هن ز زولا تيظ دم | ةوفيرشفلب قلم داو نابالاوزكلاوءروبع دبعلا تولوتي مئات
 تاق ؤوكإل لا ءو براو روذانيب اكن شحن دولب دبصلا ىف طع
 مههايف لمجال تةليرخم - وم الم او طل اعم لاوشحإ اه
 0لتر ايجابا فنسبس م د ءانلق 0
 رهان ) ولولا و دهم او ارده الاو ررلاد 2 ممل نجح لنا سلا و
 طررب (نوكل "و ناملا نم مولا كروت الع تار زهد بببسمل أرلع يسن وكوب نيو و منعا 01 يي الو
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 :4«انليمع ع 071 1 ] ] ز ز

 0 لعبلا ناو هيكجلا ام اف ناك < كا ذ نم ظ

 ىوأننلا ضمحو + ئككاءرح كت ةداهشلا لكي افملتل اسرع ظ
 ماو ءورلا جاتا دلع ”نجايا مداح اطاتملا نإ مدقلادو

 : و ا جا دوي

 ويلان[: كلم رو اك ة نكون اسيرطل ٠ ظ
 5-5 ١ و ل ع اسر بيلا

 0 ؟سشلزميلا عزت 1 وعتاد ىلنلا ةوتكتمو لاس :
 عرظت) داذ مولا دكذ اد حتي انيس دار هدب ابس ظ

 +6 عج عامراو نركو او يجمل ىلا حارب هم ١
 م! «دالزالراضار امنت مويلع مثلا لصف هوو نكت قيالخكا ْ
 ١ 5 يتب اتطوةانتلا مود مون يلا تقولا هككد نم نينهوملا ١

 ] وتاب ماو روم١ 0 تبييسأهئيال هب است 00 ظ 3

 ىلا اىويش فيح )دش نكد ذ اهومر. | ته نملاب ١

 ا تع دلال سدلا بوسصتلف لاقدن [عيرح ن١ .ج ظ

 ظ مت ا 2و تا هدا مخ لا
 7 هل اوختفن نر تريلا بع الاس نعرخ ١ ةرموج] | ثاززو ١ لمد ل ْ

 00 فال باب ا
 20 نع 0506 كد لمتن تك كت بحل نك 0

 نحس يب عزمدا يات لح متت /ساننا ]

 ظ

 ظ

 ظ ا كل قمعاوو 3 رد تاروقلا نمضم ) ! حى نمت ١



 ما
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 ا يح سلا همدب ءرهط [فيونملا هدو شور و“
 ةايعح غيض املا ان كدبع انميلأ لاق ان يجانو نك مسايلف
 0 ا تكتم خس نوح تك مع تكل

 ' - ركنا ومال زرع 3: بدل هدمت كنضويكولا
 نين الزامن) نا كينج معاسلا ماو ادام عمللع ذا
 58 ملضام عطلت ن١ ةيوتجنم ١ روم تب[ لاف ايس يما
 1 ا ا 0 ا
 هي 21 و عود تلفت أ دج

 منام ع * قلما رم سام نهل اول تبموا: تال إيف صرالاو
 2 : ,ىئدلا ند سرا اص تي ةماابقلا موب مد دعا انه تابكأزم | تاع 0 1: ىببسملات نب دره و ناني ايا د تاَساكماو

 ظ 0-5 اق ل 0 تون ورم 1 بيرو او ظل
 هك مر موال 5 . وماء كاراع 1 للا تحمل ني تمم "و

 ظ لوو لاموني ظ يا 6 ىبيوبسئوس نسم 7 يجر عع“
 ظ مل ار يع نا اللا 3 "ينو ارز ماهي الم ماش ارم

 ا م صا هيفي 1 ٠ عؤؤم اب ملوعدو 1
 ! هدي >7 5 , واراد ل 4 .

 ل سلس لتس اياك م اوحالو ئباشملو 1 1
 | 5 مل زج | ف ن ٌْ ديس ا

 ١ 1 , .للا 1 ٠

 ظ ١
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 : 92 أدي للا ىا مم 7” 001 4 ير بف

 رن طاوحو نورس كيا امر اساس دحلا "|
 0 ا ض ْه ظ ظ

 2مومو لعد يدنا اريح ب امه تيييلاويا قفا لاق“ ظ

 'هوئاضةرلاةوق ومار اكن ينول ] لع تناك ولع !تااغعا 2“
 يولاها رع ووفر صيزع ع فان عا وراق, ئكلا امإ
 ع م احكي ير لاا لع دنا اصينإ رش عامه هايعو 2
 | موس ماكاو روس عارزخن إو سا ال0)12] نا ءداه رم 5

 اسر ياا 0 ع 2 ايبسلا: عاطنتسا ع دبل رت تاصبس مومو عوكل ابن او د2 ْ
 . ”خرططلاوم] 2 اكشا و داو سرب و خو | وموضو از

 وح ا ةيفاصوو 2101111111 3 اد 3
 010 باق نتف ةاداد اع طنا 0121ه ربا ن زف هلم يحلو

 نال ناكهمأالا عامجااماد تذل ندضهروم اهتايتكرت نو تردلا ا إ ظ ١

 متع معارج (نموبر يلا لكم لعد لاو وتزن ضو كدمحا رم "0 يصالم تططاص |
 كوفانومالا ءاجاوداز دارالدراسوكت ريغ موك ناو ة لصلا 201 داوت :
 ىلع غار حال لا ن١ يولع ]ل كدنإ وسبب د اهرإل دب عج ظ 0
 ظ 10 ا 0

 ١ قيللو راسا ئجر تع ةلو فضل اينراو هوك دلو يرو 00
 10-1 امزوان انعرمئملا| ئاهاذا راهبكاو نساقماو
 1 اهل ينو مالسإ درك يابلانعطت زعبل دبر اا ا

 0 01 لا
5 

 'هئبرشو
 !(كيأ رب ا نع 8 ايزل ااسبإ 8 :هدل ان ةاكَز اومن و ةنسالب 0

 ' هدر او يعوكق رو سولا'عالصل

3 
 .بوجول ايزل

2 

 الذو 7
 .ءارهو ء6د 1 امتا

 ه الصد
 اولص 5 مآ

 اعنو يل
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 5 يا

 كل تاس ةهلساو مويس هيجارع السر نيبال جو

 ةالعبإ ثان رعام [بحع ماع انك ) اذا ءاهمجب ورك نع يناو

 ظ (كينإزينموملا نعد رافضننتمالا مكمل | موي عزنمم او ممر ىلا عنرسلا نم
 ممول ومن اكرا عفر ايع ةعنرتملا ٌحواعدلا ةرايح للا و
 تح نيعوبولع ثدحر/ ناب معامت , تبسم صضومض لاهفق و
 تاعداو طبامناو ل وباك يملا ترها ام اويفح تزخخو يح

 م ظ تونجيأو [|يعالاو مود اك ركملا ثدوحما اهاو كلذ ةرشاامو مدئاو .

 0 ٌءابط ان إدلعا مث فم عيجوع وكر تاذ لسلك مفطتفتا و

 م : ل عاملا أما ةمْيح عراهظو مظيلغ ٌحامّلع نيعو بع
 0 : تون اهمعيؤح ١ راهن !١اهزو ىاتداو قبح او هع انع/ ننلاشغالاك

 3 : امام امو ىلطم ام تيعوبولعاملا نانإلعا غلي «كاملل
 ٍ ١ كاتورلا املأ ىولطالاع“ء ام اس ظان هيل! ظنول املك لطملاآلا
 ظ . ضايحلااموةناردغلا امو داحجيلاامد دابال امو توميشا ارو آمنا نب

 3 3 ٠ جيت روما ساهل مزن روهطد رهاط نا رك كل د مسبتسا انو
 3 8 زاكإ ًاماوربلاتغالاوءةوكضوفا زوو ثديلاو بؤملانعربجملاو"

 ضو اوت ون اصلا ادوزيلمبلا انراشقدا 4 حالعلاز تسلا دنتملا
 ,قيِتحلادس اجلا ليز»»بوءطي شرح انا ىكخ كلؤبستسااسو عقتلاامم ء

 ىلا عكدازكه هي لاس نعالاو وصولا روجبالو تدلاو بولا نع
 -روهطرغرج اطشا نيكل ن ريض لاهو دب أكى ىوانململاو عضو 5

 ةوصولاروكالو ن ىدلاو بوتل) ع هيكشلو:مئوحلا هس ايلا وبزبال
 مار يسم اءناركد وردا هسج تحاشنلا دلوحو هب لا غالاو
 ماو قيقحا ساد لد ال نحل وصلا باق طو نلت 3

 معضم حماد بولا نب ةتخالا ماو اسنيمج ملم تريلا نع
 , و6
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 ام ازيا >.| يشن !(ىزم) ولاعب مسام...

 بامئانو

 ظ را يرهو لب زال لمبه رضش ديدي

 7 لاثاك علا نى يؤخا تام دج لا و دا امرعس يخاشنلاو
 > "وزدا همحر بسو م يانعكورو ملاعام ص الاو ىواصطلاو شا
 مو ننلكنا عزف [لا: ةساعيملا هنناصا١ 5١ بوت لكم لاهالا ركنا
 هشاامو دولا( و ثيللاو لمح اكهنع مس ايلا[ إد مساق صعلاب

 لمع لاكو نع ةس امج ليج ال هنا صعلإمعتب ال ريو كلذ
  تانرعام للصم كو مسشسا امو ىس رز او نهرلاو نمسلاو
  ايهزمو ا ا ل طبارنبس ةالصلل

 عر اهيللا تف (هظد, تلماو ةلشلإو ممرتلا سادات و
 '  تتفولاو للا حتا و ن وها تسوس اخ نء تراهيلملاو ندع ان
 ] فل ء(مب ١ تسمع (ناكرا امزرء هامل ورشا يمل باو

 دهزتتلإر رارغم « هاما د يقناو دوصجلأو قول 0

 مشع ماوس ين بنيح و ادع ضر صم ا عنصب 2 املأ نم
 نان سان[ زوج شل دااربيمدع دو !لافو
 ظ لنزع و غيري واو مضينح يبا دنع ع هللا نب تسبل عامتف الا مره

 باّدداو طرس طرحلا قع مناهطأ نااتلك انمإ أو طه 0مل ) نع ربع
 اولسأمك د ةلامل | ف مت ى| داير اياب كامن لوو 0

 رف ثئبكلالا اتحاد كسب اوك قلاب (يدياد مشتمل :
 . نه زموعالاو ىدولا ير عمو هت الث ااضعالال تك بانرع 0

 راق 1 ان ل منئملاوإ 0
 ركشل ا :,”روهطلا 2 ماصار اى

 0 9 2 ا
 | مما ع زغب انو كامن لوتتف



 ار روهطريفب يرما ة(/ه)بقت الل 61 [-ىبكع هاا طعس لوسيبئو دان

 ئوعلاتس ناب اهظفاعاو رئملاو هن ادلع دولغم ار القرع نم ترم
 متناودخ مد !يباي لاس رلوقن باك ادا مكاو ب اكن طرشس
 فارعو داص ملا اماو ق.يمنارتسهان ا تب ذانءداملاو دج ل كدع

 توف خ لمل اع /ىريلع دا اكردلا_ وس ابس ما هرعيس | فيس يع
 ىؤازبامر ئو سبوت مط نجود مالسلا هيلييوبلا لاتف الخاو

 بافاناطرشم وللا لا قتتسا ناك[ دكان ار ثايب وث ملكلو ا

 نيا اص لن نييحرم امن لوتغباذكلا ام !هعسلاو
 يورام هن |أمإز هرطشس عه ىحو اولوُم ةثلام كصيو مهزرحلا
 تايلمارالا لعن يحلا ها /ىرزع هال صرررا ل ومأو نع
 اوشا ولا نان اناا او هللا ل فس ان" كلذ رم جولصلا
 باسسسلا ث اصص كات اتت ماعلا و تاّكلاب

 يكوابشعو نيرالاو تاوملا ْ رملا او ن, يضنفحو كون
 «تئااماوت امل 0 ا 0 0

 هياعربرجوما لاق مجيريلع هدباوصدصإ) وسر نعي ورام
 ٍم 4

 ظ لوالامعيلاو ردنا نيمو يي وكلا باب ء اذان مةسلا

 كادوع نسما تل از ئيحرشلف)[ مو ب اننا مل) علط يح
 يحرر |صو هذ ليلظر اص نيحوصملا صو لمتلا
 قعتلإ يزول باغ نيح احلا اصور سلا كغ
 عر اس بيس ي»ا رع قرا عد مالو قيزيوملا صايل

 4 او ئعال صو عرج اوين اشد ليجتو تسبوا كل
 للصور ُُي لكل كراس ئدحررظلارصو | ديحر صح /قيج

 . ماس طم تعج علل دو لع قب لكل طر اص نيستيصعاا



 78 . جيلا نزلا م ليلا ثلث يم امد اصلا لصد
 | يا وسام تا! ارطسيلا ناانتاءاو نيالا الاقل كزما كفوو (3 ئاينب ال | تقوو كئقاره

 000 1 1 ا .
 0 ىنب يؤ اى بريت لكم تانلاب لاوالااما لاق ١ ).ىهيلع هلا
 اللا واع لاخو هصئادلا خيل |يالا ليم قصخحب ال

 22 ا

 ' 1 ار ا 7 مر

 م ا وعن اننح ءانساو باكا
 | #0 و روداطلا ءالصلا حا - انين لا و هيلع سا ليص
 0 املاثا اتائألم د مشن ايل ا الرع وربك ا“

 دجاج[ ربت 7 : اي اة ما تاكنا اما هحسلاو
 ظ ا مل ناكامر اقضي اوصب ظ يي ى وردا ىلبص مدد لوسد ع ىف رام ندملااماو

 /ة- ا بارفاب تر ةاَرضا اانا رش مام زوجت ع و سرب ”ءاعاوعرب هانتالع

 ظ 10 ل ا را

 0 ها الانا و باصات ناراخاقامناو ظ

 1 سادسا يس
 0 ؛



 يصعب نك فءارع باع نياك

 ل ماكل ادي
 'هرخالا رفحا

 ثرركوي ولا ىلافث لزق 2 كضللاب باكاللو

 ”ةوكمور ام ئىمْكِسا١اهاو ,ىتح ف عو| دوعد وادا.

 دظانره مانألإثرخا اذا لاك ا راس ئىملإ لصولا
 تاكا ملح ن اكد رم 0 حاج ٠

 ان تسمن: قوس اوأمألو

 لل ةتصار تيلرالا يسرا ياك 0 ,
 فاو

 هموئاع امي ةفانلاد هب رم < امفر محلا :ةراوألا اولا راع

 اع ماغمت لام شا طلاو نايرالا ون دعتو تونا 5 ْ

 00 م انساه ميضجن لاهو ناشرحاو

 ْى ااهسامن ل تدان فأروما 2 لل

 تا اسر 11 منح ىلإ بلا مدت

 ديهعلا .وميييسلاو ئساتلار مسنلاو دوقسا وأشد او ىو بسلا

 لوالا) ةرفُعل اورزهزسا هارمود و عولرا| تاويسمو

 : قا ع يو م
 اب ةباصاع حاتنالا عت يوسه داصل | لالخ جف ١
 هاهم ام ىع ىرت نأك باداولاى لَو ىوس (رلان

 . ماش كد ابسأدا هانا ةالصلاو وح ذ

 "مولا ؤ هانت نكي امم : تك أك ناف ئ واصو د تاوهراتكو هاني

 ءاشمس أم ايذن كرت ناو الص مون عداضم كب ام نام نا
- 7 . 

 را



 .. نرد از امنع 5

 ىتجيإل ارراع ناك اوومرلا / نى مل بيايعاسدامتافانجأب
 | م ا
 رهين رجس لع بجبال | دماعو ايهاس ناكتا نس ةانديم
 ونار كيس امو اديس نوك| دم اع ناك نا لبو لاصرشت الو
 ئتسو د نسوا ناي عا بح » 2كوب نهال اباذا

 دوا همن رف اما اهند ةيهارك وابا 'وابعتكسو لئاشد
 ئ لفسإ الأ أنو توهر ناشال !محاوب ام مجولاو محول فع ظ

 لضاإو تال ند !رازعلاو نندالا ةسصتت لا نزالا م عَس نو نق هلأ

 0 يل و 0 عا 35

 سرا هير سو تن الثدإعالا تعجل لض اير ليم ام نيا ىلا كج 1 ب ب, اونطسا| اوفا 7 7 ر مهو حو |وليسع 5
 دنعإك ملا تدل ناوكلاو ناقثملار بوحولا عي رمل | نمر الار
 ظ تزف وموال ا سامو الخرب الزور كعد دفن حافلا ني الع

 ...انآلا انتل اد" تان الث نن يبلا لعوب تمول * انس او يدنا ةن
 ظ مست ارواج هل اء ام ا دؤحو رع ءاملابت ينس الاو
 لبلو ننسذالا ةزيدتنس الإو ةيتمصملاو كاوسلاو ال مدع

 ا طاب اا وفروا ءاضعال لشعو عياصالاو وخلا
 ظ اهنا عرب 0 و

 4 ةضؤورملا- ءاضعالا سعر مق ولا عسمووتضيلك لسع دم اعدل اركذو
 كاس, انام وصولا نم غول دعب الا رو ةعب الاوملاى
 طعما ةسس رم اكمل ل رفسسأ خو مولان غازفلا دعب لب دازسماو



 بيرتلا تاعارمو سس الاب و نكون نإ ءادبب اما ةعاديلاو وصرف اس١
 مم ابرعإلا جيمجب اعببتس او تاويل يلا رتب نا نت :الاوملا تاعارسو

 اهرابرتع او:ةلصنالافتسا | يكوت خسسم دو دولا تكاداامأو

 يىوس الثا كرتواهجرار دنس اورق امرا نيعز ايفتساكدتد

 ميرب تاشيتسالاوةضغل اوعى نع سياعدي قلاةيعدالا .
 ا لاب ةروسلطوخس .ويرتبلا وم اطانقمالاو فعلا

 وعلا[ فنلاو بين لع الآ نييع فشخ هند وفا للك

 قاشنتمالاو نزل او. او طا الاو طب ائلاو لولاك 2 7 - ار

 ىاتضاساز ه ىفتس ةكارنم مةلاو نمبلا تببط

 ع طياشلاو /ءاَملاو يشب ا علا
 هوضول او. أ ثارساىر وعن مالا نئللا نيب ئتس و تا

 انياب اعرب اوؤذاواشاومهض طم نك( مضونل | انسخال نعد
 ميحوا معس لع "د ىيتنس الا نأ ا تسال

 هرحاوو ةزس اينرحاو و بحاو ات" رحاوو نودازم زم ئجدا

 . ئاممتزالا اما معددايزمرحاوو طانحإ) (يتمرخاوو يحيشنم
 تر 8 همها عرالاو ضيبعاو زباتبكا قدرا ىفتس الاف طيرك

 بردارادح هما تتاماذا تل ظزومإ اجب .. متم قزم زكا

 لقاد اغا كناماد )قع اا ام اساوابحاو ينحل الا
 . كاناذا نسل ام كأ]و مشن نو "مهرزل اردد نم 1-0

 ”ربزن جرحا دا طاتنحالا اسإو ةمبد ا

 هينعديلا سار اطايتحلا عنخ ةيكم لضيلل نا يملي ملو نب
 كل نوع ايت الا ذب ئي كين جرحوا يذيب اخ ين جوخ [د١
 بالا نا تالئئزا ع 20 ارلاورك ذب



 2 طش :آقالاو دامت ان الع دنع دشتي دعوي هنأك
 ةرمومفرصلك ىقرعازت الث ملدحاورجك |هيسا

 ىؤر ئرد امصروم اس 0 اناحمال لوهوهو ىيلخل ١

 ا ماعم دانا ءاللو كيحلإلاةقرادسع اجر جوعسم نا ظ
 . ةروزيولا حاف هئرو ندي. هتبناف 266 براغ انعولاش
 ١ اتماناق دما عم ,ااووسج رسمك ى انهلاقن ين وولا
 ظ هتوولا مر در جاد دل ح ثيبدعأ

 | فال 0 يا ةاثلائرلاس ملو
 ماسي الرحا وج ّق ؛١ووطرس :ءقنالاو طر ىبسل جوولا نجنأ تشل
 :ض القلاب قب ماولو تلانلا يبا عانصإال ف انلاب نين ارلو نايل
 | 2 ىلابطص|. الاد نما ىلا سعت
0 000 1 
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 1و مدون دوا مضت هيلا
 ا ةيعرال ىلع ه لبحر ضكرت داوبز زو نم ال / مدد بوس ال ع
 نجوا هنتسرإ النحا :وهنتملا اجد لن طاععب نيا قدور

 ضد
2 
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 م

 1 دوهلاز تريلا همت واول ْ ا

 1 2 درلا نمو( ذرعا ن١
 سادات تالثو ا راجا ثلا هايد نإ كاساو 7 :
 ا نا سم ادكاو ىيقتلا هل حرب ج وزما ياا ٠

 ينمي اهراع كساو خب دوبام نع بع ذا هيذل د

 أشر كت رفع كن |زغ لاق هن 0 ملع ملا صرنا لوس در نخ كو سو

 ظ دلل او نارمعربل صر بلاطأيا نايعزعب ىر ووصلا ةلياو

 ١ ئ فرامل رب هلخكا 7 تالت رس هانسإ اوىذولا نناظعاك/ رس

 ىلا رخس ن١ كا || 5١ نالهن ١ رتعسلا جر نب رصلار يبا نع
 ١

 ١ .انهاه كلا كا نري لوثر هأ جر طسني

 0 ايد نا نابت هاد ااناعدللا6] 1 ا لا
 الرب قع دنرباو هدي و دوي د ان الث هي دب

 انج اننا لسحب 000 21 قاد رون يحس
 ندا |نيئاستاون انا رس نفس ان ,قلجاو

 ال ذلادبع !لوني يرخا# 1و : مص ريهالو مديل ٌفوعال

 جانسس(ادج لب ادياو اروب مالح ل محو ]وهل امولمتلا نم
 وما ل تف ح رق نصح مسهل الؤمسر 0

 ناو 971 كاس هلاك نان كا
 2 ظ (سشضيشتت#ب نادادا اه او ل ند 0م 0

 كك دايعرصو كركوك 2 ع

 ليف هه يتةدراوببل مجاب حود هللا ومو قئستني م

 2 57 ابد عبست مم هدروس ىلع عبب ! دوم و هديعو

 ديو نيالا مح اابليحرب يباع هوجو روس مولر عحو



 لك ىردنم عرشماو يل ةرصطد يبت لتس مجد 2 1
 اج يا طعا |ل ومنو

 و يقطع ملا م هيب كجم
 » كرر ى شخ وضم < م يرهطاادد , ننمالو
 1 هم 5 عب نيالا كمال أر كت اجت مى عل ردو
 ا هدسح توم لود توعقتسي كيلا رم ىلا
 عينطتملو بانا و هدول مالا وعم و
 00 دنع اهل هاجس سعت مت
 بم ادتالا لزلزخل دو ىرخا ةناود6و ادا
 خايف ]وغم ابندو اروكتمايعش ايلمجا مهلا دوتسو يريبسلا

 قد[ يس ردم محسسلا عابكاو وصولا مرا رسب ررملا هل ومي و ءاملا !إوطني نا هل بنس وتيولا ترف رفا داى روتعأب رزعاب ريح رب روت د 7
 ' كففت | كا كيرشنال كدحوت ]الآ مل ]ال ن ادهشسا كدجج مهلا
 بني كوسضصو كديع اروع نا دهس الون ءنمرك ا لا ظن: :كرابوت او
 لعش نإ /عراعدلاإ سلا نال ةكمول اسال ةسدتلا «ليلو ءانتاانا اني نإ
 ء كلن مدلل تويسر]ر كف
 ا 00 ملا يللا وو |اجمل
 1 ريل اول[ كاطع ام ةسوللا هاطعا نيئرهاهارك نر
 00 هب 2 ننعا جاوب را عضع ا الن امازف نر
 ءدلاراع ىنبلاعر لع !ير غرهاو اق يدوسو با ذهالد زو تامح وين أش
 3 0-0 ًالرح]و مرما سولار لف زول رلملو هانت "أيل لمَ لاف
 زياملاو ادهيشلا كم ليترسا بفن دت مانام بز يوبدصلا نم 42
 لسلام بايببالا رسم ا بريتا دوإ
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 م
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 ذب



 رب

 هي

 0 اني هبال هم طا

 000 ب سمما

 عجارسلاو ناضل ارو مسيء او بسبب 00

 0 عماظرليب دارت اشلو ملح الان هضاب قمع لا
 فلفحءالا ننيلطر ارو نا ىو عرتسلا عراهيطلا قحاداساو

 ماي كيخ ب !نغداب شبان دكا يورو هردجووأل ااهامصب

 اتسالل] طر انانرالور | دلت لحرلا يصون نإ خدني لا يا نع

 طرو نيم ملا جوس اطعام عيب لطرو
 سصتقنثوادازُئ نإو بدن

 امو:فيقح ع راهلط كعوبوع ةنادبطلا ناررعا 9 راج
2 

 للة انع/ ناتغال اد ةالملل” مولا قمل اساوت 0
 م[ بالإبر يل !/هيمكملا كر اهطلا اماو ساقناو

 نارلعا

 رثولا تالصحلهلض انيك رثو هب | رهاهدحا نع ىلع ةئسلا

 0 "لسكر رطلا دس ليلا هكر هاف الاو نادال او

 3 أمهرضو ا عولملا موسك يح بولا ىدوب.ال

 ا فز | ذار نا

 تال ايوان رحب 0 ا فتيللاوامّفملا] اك و

و ثدح اري ربع او وصوناركر مهل | يتحر | لوم
 ت6 ءرك

 ا ا

 نا ١ ىلع هالصلا ب ايت ارق لاق ىئلسل ا رحا نإ

 ىبعاب ابيل اتز يم ةنطقنل تدي رت موق ى العر نيضالتلا

 يوهان لو فرش ا زمدلا فز لاك نم هبا 2

 ل ١ نع يور د ديا ب أ يوس
 ا 1

 فنوزس زن هن تيلفس ارثارك ىبك و
 ..ر دو ميد ربح مرد اق هانم



 00 مد 1 7 1 , اة 2 ظ نع 22-8

 ةبامويراقعييرمو ةالصلا باتررو لاقت ون ا دس تدك
 يف دج ةنئاذ عرم لكي تدفتسا رذ هي ترم الك ةرم
 ١ نككوةذ__. ةريزنم اع تسل |لتغف نشرلا مام موون ساي ل ن ٠ ول تس مابب 4 و وا ا ا
 ض نر لقو 1 ىلا هيزلبالتح يال 3 ناك ام اس موعب
 ١ خمول اك دضي مناف املا امريصب م ٌدممل هباضعا يلهو مشعا
 1 انر 1 ولا ]دف لقنملا نم 1 ١١ © ا هصِب نلا تقرع |'داب لت ناد )ب ماهيلع ناباثن ايعيرتب واموس الو ' ةلاض زن !ليتبالاسضنلاو نيام تخلع باب | رس مندا لال مولا داول ل صم ىا لم نأف لبن قحالل ارو سس زحالاو هع الا ]قف .ة[رفزؤي زئالص دوال لصم ىا لف ناف مؤ سم ثدبلا ميج ترد

 (مَف ظ هتتمالعر ملع ةنيدزم انلما ذر اعف ىماع ا يذبل اضع و عب مدل)

 فولو ع ودتم اولد نم ميكربلع ريل [ طي ص بل هس ام نمسا اأمو
 ل اضعلا را عفامونرلشنسل |! )و انيلع هنس ككل" راضف عسي لع
 ظ 0 و و وومتا مياعمسلا

 اهدامواقسافامكرات ثوكيام مثيمرفل ارح | تبن اوحو ال انبلع
٠ 

 نككو ع رزرم ده احالو اتس اف انوي 6 ,/داتن لهن [١ ا واع دشبم
 تاحررلا ئ كاصتن مكب و تابجرنلاو ةداين هات اب نركي
 ' تاظارس كرد /لوالما ةهاملا لجال بح ماآهطلا لف ناو م
 - لفت هنا مشزم ثاماللاب نايثالا يدا و ضو! هلع بجيل رسه» ةيصلا تتوحد ول نح ثرح | وجو حج ةالصلارحال ب
 ليمح لاسم و ىلا فت سلا ةمارحو بن اهلا

6 
| 7 ١ 



 هأ

“ ةانيعد دو رع يح ىف ع دوف مهن راب
 تامالاام لين نال

 ناسللابر ارفا نام الا لا ناسح ال/ ان
 3 ال/ اماف ناني : ئوب ريوس و .. ثرسارساوأل داق الا مال 2 1

 فلاش ثامحالا اناد ههاون نع تما دينا او كيم

 لوفت_وخا ياوحو هنمالب ء تيئتلاو تسلا قلخ دب
 لس سم 1 م اف هازن نكيرل ن أف كون : كي اكما ويت نا ناسحال)ا ظ

 ثولار هودرمتسللاو فيحولاو ير او تامبإل | |نعتدعرفائكس ىلا قس و
 هيو فنلآلب ىلا يملا َةْورَِت هفرملا ماوي ادهدر از ناعال/ لافت
 نم دلو هد اهدرل دحوم سر 2الاوتب دصوتلااأم إو هيا نك

 دانت الاونو ةحبوشلا اماو كرمت الو هين ع تءىمالمالاب|فنبالا
 5 اعدل ندااامإع هيحاون نع بادتحاملاو هرماوازيدعت هبرل:

 مرو دي ب نيدلاو ةمجمشنلاو ناهيالا نإ لعام توملا يلا ةجدرالا نيك
 ناشارعازمةسخو باتلاىلع اهنم ئسمح اهيحو ٍنيزعىلع
 2 « للا اغا راضي (ضوسضو حراوب ا هلع هزم ةسخر

 رت سايز لا دما هع |دحاادحاو هلا فرن ناويم تائلااغ
 مل دارو لا تاحوهو د لكبونس ال| دل والو ظ

 7 يبا تاو ناسنإر اعل سا مار ايحيلا لاح 1

 راة بتم لا اناو. ةيبزملا سهرت ا ال ظ

 ف ةدكر او ر اهيلو جدد ةالصلاو موصل بو ناشالا جراوه ىلع
 جراحولع يا مدت اها نس اقنلاو او ضيبحاو هب اسكا نض:) اقغالاو 5

 يمملاو نيب دوما ومي الو نيطال# ]و ءارماللا"[عاطو جساوجا
 رك نراغ نالمال الف ناك وإسم نيديعلا ءالصو ةيبؤكا ىلع

 ”منادعلاو تونر هو ريحا نصر لذالاف ب لعمر افا تامالا لتن فول

3 



 را تولضم يب ادملا لاقت دو تولخمرةومد يلا 5 سلا
 ٠ 5 يزنفر لا سا ممحر ثيلل | ن1 مامالا ل ْ

 ظ 2 ا 7
 ظ 36 22 دجلا 0

 . قبتربو ارش رك حي *
 ٠ م

 م اعراب: 0 ءيئللاو ة نمل : م
 هنتنذلااولاوف موت هنمو رمق | ضزلا ضو أرك مصوصنملا لافمالا

 3 يعب هياَق لزذ انزلعلا لج كاولضلاز نم للامن ملا ضرف اضن ) هاو
 .مبلر 1 سو الط لاول رمل تا دانت

 ] الع يداوم هلال < اوما لو يذل ةهاملا قه ظ 'ز
 1 كثننبنوطم خب زلزل فقؤ كفوت م واو +.اثب اه نوصم هالا : ظ

 11 0 ابل الع ئامإلا لها هم دلع ساشا هؤاصلا كه
 ١ مويس ط هوبا ترج و لآعت ما ل يب هسالا عاجاو . لاو باكا
 ىمزتلا نال (ترنعصملا ةهاموح ليسوا ةولصلاو لت العلا ق زفت انو
 | .اشلا دنع ىلسيم مل دقو اتعلاو بنمو اد ناهزلا تم ياو

 ٠ 1 015 نك مالو ”اشملاو راهتلا زم بزعم ا ور معلا نالر ظناّو هلص غر جَنفرَو ظ ا 0

 | 3 تنبع | "دا نال ىلا نم لم ناويه ل صالاو يلتسور طل |سَبف ليلا 4

 | ١١١ تنقل هتطب رازق عب هسيج انزع قب ال اي نعوحا 1

 ” دجال تاثوالابناباإلهاهطعام الاسرع ةدلصنا لمحت 022020200
 حني مبا نه قعود عم السال /ىث. رد نوولالث هلم ا '

 | ١ ماطاو رلوخ د عيل ايرتنض 00 عشللدم 0
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 ضامو عرج حلو مالسلا ءلعيبلا جيلا غو عادولا مج هئلدت
 معا ةوس نع يكح_ئاولص _ رفاه يمد هتسسلا كات
 ناضعر معن كرش اوطو ل وق اًدنيولاو بوم اووصعلاو_,لغلاو
 ارحما هللا تيرب جنوب ميد تيب او و دك ل رت ةموص لع قيزؤم ا
 لام كن اما ذا ينعم مك اوما خا ناو داو *_لرف منيح ملغ ضزتغملا
 ةصددالا نهي وي (شاامي بط هدد ص اوجرخا باضنلا جابو
 تاهيرالا نوع دعب اهوتلعف !ذ اف جاو موصلاو ذاك لام ةهلسلا ظ و
 تيت ةطبرالاهذهو كرشلان ملي ولو و ىسيحرلا نم كسؤنم تولع دفف
 2 ةاكرلاوو ةّءلصلا رك زو و عامجالاو ةتشسسلاو باكلأب | هندضم وو
 ضاق لوس مابصل ام خوك لا اوناو ولعل !اوهقا ر4ضت 2م لصالا

 عاطتسسانتييبلا جم ادلع و يلامترل وتبي رصبظ ميلا مكنم دمت
 2 تبرلامدهوتت لود رابإلاو عدلا وزو معاطتتسالاو ةليمبس هيلا

 ام وب سارح ىتقاشلا دتعو ان دنع انه مابا ةتلئق وف ابركوت نموعب 0

 ص اعدرا رشد لع و اهيل الومأيا دوس هنلا همحر كلام دعو هل

 ةسلاو رع ارج) وك تري كن يلع ميج ال ماد الصلإ لع يحا عمي ال مل وَ
 ريل اياها هك وف يوكدملا سلا نم هوعو نإ'دالاو نك | عض عب
 تاق اري ئمد كفزو خت رملازهال سانا تناعتسا |م) ىمن اماع

 لكم بحو ىانا ىلع قنلا مد اذا انو ضعاف ناقكلا انيلَع تاع
 رماووب ئورملاب رماو تلوث دافكنا لااوئمحوي نا ةلابوح وس

 تيرحا ةمارخ تدك يل اقن لو ازهو عرشمإب افىنارماو لدحلابرمالا
 اباعركا رمال ىبر يوب وكما ىيرنيلاو مل رف د ىملاب تووماث س اندل

 رعي حربا ظعولابرهنت [يعتا زك, بزكل ارا او لتننادع |
 اييايلرو بتسي .ررالا عفهو ركملا نع نوهنبو ىلا وت دوه ىو اولا جلت

 -يس
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 لانا ةكييرساو هزع كيدحبو ديرك ملعاونما نر
 ظ سم ونزت )ل تاور كل |زماوش دوب لكم ناو مدرب اهزسا

 .. ماقال اتت الا ةرييلك عامجالا.ختتسب ف ةمولوم ناكر ا نع ملؤف
 1 عبس عبس ٍعْضِمحِن ! فلعو هرحالا ضخلاو درعا عو ركرلاف ةازلاو

 ١ ماتو زعمت اولص نع هاتعاو كدة: لكل اجا كف السصلا نم

 ١ اجا رشا امو ل وق تاعوطتو فاو تابجيدزتسو 2
 1 لز صالالبؤفلاو جمالا امو ربو صلار 01

 ابنت # اهكو يب ومفارأ مهي او 0 ءالَص كسو ضفتي عا [ر

 كك 5 نال /ىبحالا ضني هضم مدان لبي !ثترح دوو عوكل ظ 1 '
 ايف عيكس الرسال ةرانصا ةالمو قالو اًمييجت قصولاد ةالعل ار ميلف ظ

 مشل او ةارمو مانت اميمنال ةالمجلاةاضارفعد درجسالو 58

 00 ةوسج“و وكر بيف ناضل ةالم تن اكول اهنال ةالصتيلو انن
 ١ رلا م١: نيم ا ثوم ايال اضفت الو ان يل نآرلا "وانو
 لحام هاتوا لماكا «زاماسا و غولبلا لاح ةلل | اع كل عفت

 4 انيدالوز عيوم لاه اركئرنا مولارع ىلمتلاو ل ١ 5 صح مسلم اهلا 22 ةبير
 ىاقثلا مد نكمل ديمبر ر اللوع 00 ١

 ْ يلا ةلملاه ارت ىولا ماوه عم الاو ع صا ةقْلسا مد نوكي لبس ا
 ىساقنملا نماموي تياعبر هرإلا) ع ران وانو ماياكرضل ليزا حايإ ||

 لضلا زايالر ةالمتق لكن ر طا ظناور نط اره اودل الجال ةلملا هاتوا

 - وذ تاتلاو دامتالااك نعي كيف بماامو ضاع امو * فإن
 يطال وذ هريركلاو تك / رسل |( ليك شت اامو عملا امد
 ظ كو شيل اى لرب الام تورو مدداورك/و لوبد أكو نمر مما
 . سايل سفخلاو بالا ررتعن اكل زكو يا لوبد شدورل كيه و حو

 ْ 1 لل 9

 ا '
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 ل .ثعراسونلا هبا ظن نإ هدا معد خشبنحي ةصجو ارزع ىو

 ا "مهلا وري رمر معسوكى ادنع واهو |نلون اكدو
 لبس و ىلا | دبور يصمل اعدك رشا امو درولا امو اني

 - فالح الا اع اهب ؟ هلرملازم تسل انتف "1 ةردكت ناب نوت ىقتلاو

 ةالصلاو نحس .خدهبر مر شعت ارالا ةكملاؤو لوم دلا لصبال ود
 دمحجو و مملح .ارزغم طومرطسا ىو ةالصلا جداخ ىف ةشسر ناكرا يندد
 ةالاصلان م جر راللاد ءولصلا نمر جرانما رسسلا عز مزون جاتنف الا رك
 ليمو صبي ىارعر "6 لصلاي هضم اندست تروس[

 ةالصل/رب جو حو ة0اشنث يبل جيمس حاشتمال ةرمكل لا

 مم هج كروطو هلسد | نم سئياونيزيودس يملا ل قتبت
 صوبي هاف نحر وضيزخ هي! دعو اهله ثدكتاوظنبس وا ايهاس

 فيو 5-2 من الص تل علا (نم جووجل عسب ي.١ ذو بس و

 ذل يبارتوتب ثمزسر سيل مش يبس لسن نسج م را نإ ره و
 ك0 | مع ملا طر هم يعن لي نمبر ح يف 0#

 دل وكر دس رحر يصعب نوبت د لا حالو لك اقلام ه2 ةريعا نمل
 اهيماع او ثازلا رغحانه لا رمجر  سضخبشتح يي الو بوهران رص و
 هيولالش لع نىمجاانالر امن اع ساراسكض زد ثان متت هاملاو
 ركود ءااصل ان اعمل الون ال مئرتملا و مل احلا عذهؤ

 : اباازركد امي كلج واع ءايلمج ماي ىلع برت ةاتعس ثرحما اماو لمشلاب
 زجل و وون و رول هندوح

 زحا غب رد ونال /لدادملا لعن ء ةلخك غمموة دلصلا ماما

 عما صعو دييثنلا رو دة ءابرع نسمتلا لعن ءاط ١ ذ ملا للصم

 قئاعلاهو جحا هلمزهل بحاصورل املا ةنه مروعا 0



 نطراك يراشار قانا ءاتعو ٌقيباف كدت ذاو لالا لسع
 وم ارا احا لحي 0 دع

 لع جس داو كلب ال يمر هارب عم ملاحلا اسمعو
 ٠ 0 وس
 ٠ صلاه نم دوام شال هلها هنمجتس ئينجوإ ارنع الص لب كالو لك

 ني ى دكا د اوك ١ ةدلصلا لا ىف او ,:افانم بوكيذزلا
 0 هس درارساو باد لا
 لعيب تدع شل انهو امر نعاث ابل م ل 0 5
 ةع رول ريهانا فيضو لمهن العلا تورز ها مالكا

 م تو يملا جيتاضوطعملا و "مطاع اتهوارلاو اوس ب لوصتس او
 | قوت زع ةيزد رو ملنلا ةاما عافت سوت هلع
 رانيخ يع علومالا كرما د رو عمل

 ا ديو بما ووك كارو رعان/ تر وضمت
 0 0 ا ل ا
 5ل فلل يرد نو ا اسهم ايد ترس را اماللت ارب متميزئلا لاك

 دووجاوز رث بوفلر 0 ل يع

 رعص تنل جلا ةروعو الصلال وعاراوتسا 2
 نر وع ؟زطب واهومرت نإ الا هماملا روع ل دلو عيت رشن لا
 اسبتكوانوجوالا' غروع ارز بلك رمل هل ملاو ةروعرحردا:ةبكرو

 ةواصاك وى عي دج ليد ممل د قروعن ويل ايهمزئو هيباخب ظ
 عب دحاو ب ومو ١_+ ,ةيلنؤلاو لاو ىو ناش!

 وا ناجحا, صيت يفد دحاو ل واوس كي ا ناو
 : 3 ل ش :

1 
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 0 و ماو امم دحاو لعيون هل |
 ل 1. يدب تيليرطا|درلا و دازالا تاك نا[درلاو را نار
 " ًالمفأشلاىاماو لايحرلا هلك انهوتر وعلا م ريلركاو مشكل | يل(
 سزرلا قواد رااههب نيليوطان اع | ذا نباجرمْيفل از ( دولا قى
 لبدارشلا نيو :عتصملا جم ىسؤهلا ىلإ نيربكتل | قوف سيقلاو نيم ذنل ايل
 طن مه جماملوو سل ون ٌئرورضللال ا دوج. الو عرجو رانالاو
 ره تيفيز جيبك لك عهود افا كام شهد د
 لى ركلاو ريا د روما تيللاو بار ! يخمإيل اذا لع
 مهلا تببلاو مولا يملا تسلإو بالا وسلا مييكلاو

 إو ١ئئود نمل [ف ةنيرلاو ىركلا ل قعداو نْشصلاَو بلش و 3
 .ئبح لون مدس ا نهو ا ياقناك ناذ ءواصلا لا دحإ ماق
 رم لو ميصلا ة لصيهو كون جيرم وم لا د لوح ر نوسمت
 اول ور يظن نيحو فيولا السي وا يئنعو نمزالاو هساومسلاو
 نالاه ةالملا يسيرا سس, ل عمرا نا هيل صالافمظلا جالص
 امد زكي دجك(سم و تاولصو هيب و لاَهَم لوو و دج اسف بشرا
 0 وميلا دحاس الوائراصلا دجاس ركذ ىلا متردد اك رردا سا
 لب رج همامإ تابت ف ةاصلا وو لوو ني دملا دجاسم م
 موا دواسولا مبين امى صمل اممم لعلام ال راسا م اللا هيلع

 ان هاتموييلا بيترتلا ئه إع هتماو ءياصعاو مهلا لع ىنلا
 عييتلاب تاويلانلح اضم دض ىنعد ئضرالاو تااوهسلا ةسسل وق
 تاخد كره ..امد ,بل | هاطعأ عدحاإو نارام م ئىررحا زم 1 : كوصراو تاو لام اع دلاو 6 كسلا. قمنإلا نلحءر سي و انِياو

 ظ هي يام مع ومو مدح بامو جرد "ماحس | ىاطع ايعاجلاب يلصذاو



 فيجي هيض ير نو > ّضايبارم قفشلا م قوفتسلا ب اخ نيحمسل وق
 ردن جمل اوه ,ردذا اصرمتسليحت و سوك نإ دعو هلئا هجر

 ظ 7 لوو يا دهر ا,اقسكيتزه يره نا صالحالاو نضل
 ' ونبدا رةكرسا لكل بج يه ىؤنأهب ميئرمالكدو مط رك هيّشمالو

 ك اولملا سيو لص“ مولسىا ىوس تاو تار ) : ملمع ام
 1 .تناكئييعرل وتو ملا ىلا ذاع تن نأكل مسلوق اىيرثعوا نا ْ

 رشاد عبس م ال" او رلع ىف ةعافشو هيرومجيلا دلما

 : ”قييحر عوخد كك: لم ذان ىكتازع هاطج زو ئورعلأب هسنف '

 ْ اهيصيابند لا ةرجتناكن مرو سل وه هيب ةفافتسو هير

 -فاهديصب ةممملافان دلا رو رس يلا ون درا تراه نم نيدم
 (ترااكر اا“ ان عن ملا هَفزرام اجا حزم ىشنلا ممل دي اح

 |. ةةارماوا ماوثر اندا الا ”ةرنحالا نعنع, بيبصت هدنع قمل
 2 لفلاضرحيي ةلرما حددت ىلا د د دارا ناك م ىعب_ اهيح ودوني
 بيضن ليو /نكأو اب دلايف هانا أدق د س ةفيرساق ةرخالا يس و
 ةءابع حم من ندب ملارحام ايوا :ىين سل ورث تارا هاما
 قب طفف هن ر محاركل او زرت مرحالار ايدل لو ميلف زي دار داي
 قوم رك يرو دل ذ عاتضأالا غربت دب لم م لي لمعت ك
 1 ريا اههرش م2 د نيدجلا تاريك ف تاز نالا نم
  .روثاللع ما رحيمه اي عواصلا تلخدا دا يعم ملكا يلج

 11 ا 2
 1 ا تر وعيا
 نت لاءتميج َعلييرلو عومز را نع هوعيل وتضيع ار لف
 قش مناقل ةرىلا نم حس لردع را ىالق هللا هل

 م '
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 ناركملا "هت جايا هع رداذ يسب تزرلا نرش امان
 بيو لدولع روس نيب قرش مو بئنم از ىهعي ماد نصلي
 الاعير تا ىرالا اهرؤعو حاقد نمل ملو و ِءوَصف روس
 نينازئوا هح اًفارتج ملو بوس عبرا نيضازن و تاعكذ 7
 ذا انارتب نا طضمالاو [يود| ةماع دع دياب ضال ءوليخت نر مصاامالا خالصا م ملكا ملع 9/1 ذديجانلا ةارذ تور : + 0 رتعواهرغعو بح نيب لصْتب مع اولا الإ ملليع ميل ىنالوولدرب 0 نيس انظرن ال ند ْ 1 م د ةروس وهب تارم عيدا باتغلا سام

 معسل, اهرئولع عدوسل ا نجمع لاغرسا نالا فكرك لوا يب باَدكلا
 تارالوو انآ نماعبس كانتا زولو امتد :لافاك تبتتد ا

 رز رك ناك هان تيقن رم تاإباهعبس ذه درج إب كرا تلا يعم مل

 توج حير او ورعاو 1 رف ة اصلا نم ةطكد لكك غارت يا
 ةالاصلا ماقاو ىطصملا : "ل اسرتو مثلا ةزا دحر نو ةد أهسل ايابشا
 ال بوح | كرت ند أو فاضم سوس رس موصو ةوكر لا ,اناو
 1 ا دموي سال داعب وعي الضار عوق مالتالا رام

 تر ناطيتلار شت رمت عا ل رز طئملاو ل رحل او وكتملا نع
 قعد 0 ندملاو مسكاقد ىدلسك ةالص لك ةرخالا و2 عب | دوغنو __ل وذ ملل الضلاو زكذا نم نعم ضالا رش
 1 نس و عي فوم داح ة ناصلا وكرت:
 او لاجل نهد ل عرس است اتألم اولص دوغلو
 0 تال ادهش دينمارف جل نس لع مال /



 ملاح ناك | دال رو لولو لع لوع يلا :ت أبيِطعلا و ىاواصااو ب

تئياتسا اء رجوا [ةوهيسم معلا تن نكي ادا لاجإلتم
 

 قياددو عجلاو عوكرلا ماس يعن 'باكرالا لمرتت أ وك ةءاملا

 حدا لشعب ناتنساج مهقعب لاقو تاتتح اوايه مهم لاي

و فسح وادعو نم وب ف دنع باو دوجلاو 0
 وساتخاو عسلو

 - دوج 0 اس هك نا فص وبالاناطببأ يك ن 3

  بجالد١ انتي را هعمل رن ريب ا / ا 1

 ناقتلانونشلا انيس كلغ بحال |نماع انكي تاورعلا كب دوجح

 تكد اص( نكي ازماع ابكت تار ودا كى ب هلا تال

 أنرش نوكياكر متو تدون ١ لاك !لعاعاهيك بن ىلا اولمبي لم

 يضخحإلاو باوبي)ل جال ايم نوكي تسون وب ١ لاو :منسلا] لج
 ويس دج يل عملا لو ناره واشتن ١ _ت بت ادياامكو يال نا
 الالو كدجيإ لام ر كبس أ كراسو ارح و ميلا لئاهش حاتمالا

 انعباما مهنا نالتلا نم سإب:ةوعا وسو ةأوع ذولا مكرم كري ظ ١

 ا هعمتتلاو ضسنوب و .) دنع اون م وماناو مانالا اوس ذوغئلاراشنا د

 0 مهن ااهارتيالو ماعلا هدرعم عاشور لوب تاوعو.

 ظ م اعالا نلخارتب نارعومالل دوكالوأترز نعم بارغلازم ريشا نإ

ا ومي_زيلاصنا الو ماهال لاو د !يضعد ئيماهاو مم و
 وعام 

 يجسلا نع ثيرعا بو نيمإ)وقي نا اضرا ماعالا زوج و نينا
 هنسغأنت و واو قيم ناغ) 21 اولونف نيم) امها د ملع ملل اص

 . جياع ناو ديرنلاو ةولهاو اوبال تب لل ن١
 : تسوس دامو عييت ]واوس مؤماماو ماسالا الون مصرالا هله

 05 ظ 'ظ



 جل

وزنموا 5 اماتاكلو عمزجنملا
فنعب ليا و |

 ”ةيراحلا لقد 

 رسل قدسنا هج ا وم امل/ل وقت عزا

 0 ١و تبل اود رم ا كك

 هوسآمو سب و ىريلع بحمل | دعاع ب مل[ ذ اث مس يعد دهينننل | لق

 ممول < وا ايعلاب | دالائ )دا توك كك( 5

 * كن اوم لان نيج مادالا عورسؤكد ايي دصْر همابق تولي سلا

 ٍ ٠ دلع مم و *مىح عضو يل) عضم و سلتا دع هك َسونعك جاخاو

 ْ هوك عدلا ةزو عاطتسا از يسلا عدد بؤواكشا .

 ا او علثلا لع ىنلارع ةااصلاو او مالاسلا دب ميحولاعنصو

دوت راسم ايطار ةواضنف نكي تا دض بادا ااه
 

 ادن لو كر 0 لك مل والا هر وصل دوم توا

.نم هنا لاح هلق نير رعتلا نماكْن نيس [تارطنتو نآولا نما
 

 توي او اهركذ د ناو ىلصو نيس م : ثارلا
 -لضلااتسا انتا

 لن علرب ملو يحس ماقو لص لحي هءيس الا حسن ر وصلائرخا 5 ةالص

 ملح ر نتريع رص رو امو لوالا ةرجإئاهركك نا
 ىعم الص نرسم هيباثلا 0 ١ ناو ق يلا انتو

 كرتواعبر ١لصالحر مشل اشلا روش ١ ىزتل الص اك

 . هيع هماخل دق وم 1لتر تعول 43
 «ساتمل ديف انام ىمرسلأ ايدج يعن وسو نهضت ىلق داع

 ييسر

 ىرخالاو هضدرف همحدرا تراضم وس داس يوحا خمكر اميل ا مص

 يدمر اما تاييئمو تاهارك سل وك ء هلم تكي ولن

 هوم وبناوخ يالي تايملاو اوابعلااهيجحبال يلا

 رم اني هع دل و ملشملا دل جبل و هس 02



 رو

 كلش داو راج وجو لبجع مت نييديلا ل سغرمد سارلا رخالوا ٠

 اىزَو نين نيدرتساددب تدرحإ لحر نب روض طراملالعديلا خس

 بهدي يحط اك(1ةهىباصا جسم ؛ نا هلو هعب اضار ينسج نأ هلك
 ]دا نعد اكاشدو وة ان امنا هند لتعم مث مهي رخل ةحالا
 امان لترطبل لد فارسر » متو ىلع | قرب نهم هرثد وهل
 ”ة[ لا وجال امال وتبف *مصولا ادب د| هستلا مسساَو لقتلا
 قار يدا "ن١ ئدح ماودي ار وبلا ماكو
 د ىو ىءتنلوو "ال1 ايدام ل اجر | | اوه ثلا , |هنرركس هلا لاها6 نيلجراا مت ساما يدل مالوا بحل !لشع
 2 هياعف ىلا ل١ نيريا مث الما همجو ضب نآوهو

 4 ا ا

 هو لسعد ناومذ ل ارملا ةاعارمو ف نإ وم ظعمل اوه ما عإمللاو
 يحامارميرت نيوزمايلا مبرن ]دعب م تيت هك يرغ الدا
 اىكويو هل )ب م نجح حو اهي و سس لس . ممم ن اعجب
 ىصولا لاوعا نم ]نب ال نأ ىغ ليفو مسبار عسكر نافكىح
 ظ ةئماسم ناو ىلرت نس ريل كلام لة دان مركبا لج
 , .- قاس 3 ليم ل ناو بيرتس مالا ينل هدب لس يعي
 | اهجرتسنا لد هرب دو ِهْلْب ها لتعاذ) يعد مقريملا رتسو نوف
 | 00 هلو هركيو ناحءىبمفلا د ىنح ىو ل هاءانوتبرت
 ١ ْ اريوشمايرضو مقاإإعال ا برصبال ف ىعد اما ب ضفشفنو
 | ىنيااطرا ةمالث نك( اضوتيناومواملا قارسإ هلو

 . فنتمرلل لطدو سارلاو نندبلاو مِجولل لطرو راهطلل لطر
 ' 0 كاطاةالثو ةراهطللقلتسل اطر تم ةيانجا نمش خي تار
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 ةرس ميغ | ينعي لقا سل يلج

 0 وو يال معي لح نقب

 و اني اذ ةرم ةرماضوت را |ييلع د ف م
 انها نامل نتيتسم نب ميضوت مت هبالا ه هالصمل ا سلك آل

 دوضوا ذه دانه الط و #1 نين لع كولو هيرو

 9 كلامو روك لمالان) لوذ كمت زم 5 ال / اص ٠ وص و و

 اكو ثريا عي

 07 "دبي هنشلا كرنواخلن امالئا نبال كصو نال ةيهارك
 | حجل ثعواضؤن ينج دم آركن يلجلا مو 720

 0 َس 6نلسلاز وحال ففعهحوفب نجلا

 .لكالملاب مهلا عالكراصو مازئملاو حفل[ 7 لامار ح 3

 ترجح فم 00د هبلعوتمل ا مع اَقْس اوحرحو [نه

 ظ نطاب ن ايؤس يما هن :و ١ اص | م الث سا دقم هنم نينو
 لرد ءاعرملا 1 اب جروب

 لا ةأمث اذحلا تلخاو او بحاواهمرحاوو ةيصنزف اهم ةعددا

 ويس اّتلطم هواعسي تا ىدابع ىلا ىترسارما ام هنقم نا
خر لاعت ملارمإب مل تحاول | اماو عوكل و ةالصلاو موصل راه

 ' 

 تيا جو وم يا

 ا در اممم وريد تايضلارهو رهثتلا

 داع دلوع كي انا يما )ويمومو تول ةتموتصلاو

 / ةكويطاب كرو لع دز الو ككركش رإ#ر يل رع وتو

 اوحَرب دّوخيو ينس كارلا وز كسنو لضم دن و ديه ك اب | مهلا

ل امو قلم داوكلاب ]دع نا يادع نمو
 هّيصرتعلا متم 

 ) للا هعلع 6 اول رجا ام بجاولاو يلا نممارساام
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 2 ا'ىوكزطفلا هراز رت 187 ويح اوت ولرو :

 : 000 3 (يم < 2 ابين 00 طصسلا تشديد م كا 5 ]
 نل ارق نم ةمون هه ارلو سب دو ل تسيب هع ب

 اولا نم عراهطلا وه لوالا ناوىم ثلث لكعوهو
 ' -اهاف

 ظ تراس تعمل اهيا فوعس نبالاذلبقلا ثلنى طم دارو مولا عض نين الا نإ ]وهو نك نإ قس رثريدلاف لظااعر َنيلّيَسلا رى نير لود اعوخو ماو ' مدلان ةراهطل اوم كلاغلاو يول ضع فن دملا نم  كاهطاوعز اثنا بارلابوا يل ابدا الايدي
 (رضتس | موس ضصخ) مم اسمل و لكيم ف 0 5 0 ع تاتو "امو نم نيكل م ارشنن نب 35

 1-2 هن ايمان د [ ىلا ىدهي ابجحعان ارقانوح انا اولا هنم اوس الئاقزحا ىلا يل وس مالا هلطخ ا رخذ كر ندد عل !غ |مايرلا مالكلا نحن لع اره ا دج اب كيلاع

 اعدت مال ا ملع ألا مس يلا الساودم 0 اج مصلا كشر يل ماسالا كيد 0 ١ خل |نم |ولفتم ماكل! اخيك ةلاسرم
 وسلا | نؤبحلا و وفرك او وصل ©
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.95_ٍلوت اهتس الل رجم اوال [ يعي هواقتلا
 : ةياشكيم 

ديلاد ادب ىثس اهم هرب د يصح اج
 0 روق 

 6 0 تا يلام تا الس :

 روش و دحاو ئدمي هلك تملا لن سسجرل | نح
 ممئررلا دخيل تاي

 تن ىواهتن ال غارت يبى لو ذوب ام قع بهذ! كرلإ

 ىقتسم ا نيوعر نمل اضبا هلوتقدو هرهطملاز» جوودما
. 

 رهتلو ةندملا ع مسن 5 هيو سارز ) عضب الح دعى رل | صوم اوه

 بدق طاوللااوأن رف نم جرف حا نهب ىيرف ىصح هللا

 دع فاتونلا اهرح رم يلا لإ زمعوم كاوسملا .ك [ودئسرل نأينإ
 عوضا الوإ مالشلا هيلعلان وايش ركتو ملل

 و

 أل لص ك اولااضب ا لاقو ةالصاكدنع كاوسلاب

وب ةولص مالك بلع لاهو ناطميشلل اليضسو بلا
 كما ك

 عامالاب كانو كب ل اد يت عزو كاوسالب ةالص نيو

 تا عزو فزت رمح و قفطر مط ملل 9/0 رب هه دصا

 ظ قعرعد |ؤمد فون دمر قي الحنا ئبب ةخالروايث لاو يم مم

 ونال ا ع دالا فة جدل وت تانسحلاب قابس ليو نع ثونوي)

 ل ماصصترل اهو نس (ههتارذف مطعم لاف هز كرون املا هيعدالا ٌجاوزهت

 ةدروور جيا مرو اد معدالا هده تنال ل والا ةدحو تلد يلو

 هولا ةدس اننا ؤعوبلد اني ا«يارخو مالكا هلع تسلا ناسل نم

 يلق طس امر وق ث > ت1( لق نا انضم ئوزامل يناتل

تانارك رز لات هاهاطعا جب دز ١ ني مار اوع م لل | هلع
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 ركل تره [لفلاو مجنارلا الا ىلاجج معملاوهوئبلاولاسرلا
 7 وس ما هلرارلعإعاسا لجا

 جتراابملا
 ا تيسير ول تكلا جامل او دولا و اول ير طوب ١ نعب مالماةيلع نال نب يد وم وه ملكلاو
 لع جوع يباع نوعو لجر زع لا اهار ىلا محيسلا تايالا دحا
 0: ا سا لاَ - لرةواصع مالعلا
 هنا (ميلع رم نب يدعوه ضد او الي لوك تالصلعم نانا
 هايبر همم بلا لاق :اى مسبارلا املا ع _ويعل | تييبلاب جارملاو ىب وم ا |ءاصاو «نوبملاو لاسرلا تاما ركويد | من واطعا ىف

 نلطملا ريع ني هلا دبع اجرح بيحاول نقال عا ."
 لأصل تامزرك عبر ملا هاطعا فج ماللاوةوصنا لما لع
 ٍيلوتتف اند مم : ةممملا لاقأك نسيفلا عضح لاح اوم لاو هءوتملاو

 هيلا د نم اصملاإف معافشلاو ف داوا نيسوت ات تاك :
 ىق تنك عب لقلاف ةئايلا رخو عبزدلا ال بسشوف
 عل رقكلاو 2 _ل ىق -تولا نيوبعو بلقلا دام ف عيرشغلل
 ىف شع .ءاربخرلكلا زم عكر ه وعبر ملاو آل وَف كالسالا» د ادا كب ىلا لبلقلا ف الاتي ثنو هلو رطلا
 . ةيييملاو مل ىئازممخل هيد ماا ىتهحنا ١ عب ءانخا
 يراها نم بند راع لئس يضل ذع رهاظو يح لوق
 لص( اماءتوص ةمازلاو ناذالا د د1 دل
 ياا د١ اليسا هلع وقرتوا ايامشالشسوقلاب
 مماتالاو ناد الان الى لخرم مهلصو,رتالصت :لظيا ماين ايزا

 رات اهيكرت ناو لميا طبي انما ءأ ويكرم ناك ناس
 .ىيفو |ج ' 0
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 تدل ل متكرع ئ ناصل ايدل | بانا ذعا ١ هم

 يس ةاراطماب) 0 يك 0 صو

0 1 8 

ف رنا دب دحاب اك ملكوت دلو هموت عدحا تع نإ طر ينل
 ق

 يس ا هلاعألا والو د املا ريعإ اذ | يجب ءأالا دوحو دع

 انك او نع مسالداعهاالرن اا لسال ف سى الا

 عِطن تاسل راو قمم نع بجخالاو
 مج او لوا

 0 رسججلقلا ف إلا ارت الا روكال ىاثلاو ان كرو ما

ك ب وذ تطل يت فلكتلا نال ال
 ب تم هم توالاو ذ

 0 !مامالا مم ر ماعلا لوا مان معلا" ة لص مامالاربكر كا

رو نال مالم ت احول خنتاو ماعالا م علب
 اي / ةا

 ,تئانس !و من كلص تلطب ملغعتتو ام امالا ماكر ىب ا ينوب مصل

 | سور ىلا دعو مرو ىلسملا لحي اضل نم جراد د

 تاع عئسافلااوسان طرت اعيبمح يلاحماو من ' الص روج دهم و

 ؛ مدن ابو كما ىرلا اور اهلا وبس اناث ىج قاس اهنو دو ا قسأي

 1 اوعي رم ا | بري داره وجانلا قمافاو كرشم د ىظلا



١ 

 0 ابوه 2 غبن دحام كشلاو لظلاو دا اير
 ىو و ميورلعدل( لم دلال وس .مدلا:نلابع يرااوه عدتب.ا

 سضقبارم ره تره اد ة#لر# ورع لع ىلا باىص 0 ١
 مل ىسنمل يرلاوم ُترهلا و تتروره ف كل تعا لا م وصولا
 | ارت بارئارم يرتب ا اس | ع 0 الو َءوصر
 عر قلا | ضرلمو نمرود ن ارا ناهس دوف يف ./مالاسلاو املع
 لاوس نس نرلوان؛ نواصل / ْئ امن لان و
 ! وبرزت اوك امر يبل لاب ما يرسلاو
 ا ثوم

ْ 
 را ا ا الل مو رش و نريرسرسهل .الابلا ن4 رنه لوعا اه اضرنا و كاس دارمأل ةيف دلا روصرع دايقنالا ريوق الا هفلح الد كشر وبها م نس

 كب ره كا ورشن اى لظلاورؤلا با ةميملا ءبشسب .تنا ناشالا نب دال عي ميس لاع نم ماك تسل وو حسشتسلاو
 لصْش الب يات ملا نابع ١ تاناس الل عسب ل عب | وعد الر
 . نيزعلا مب انكم ح كاتم" لاعاك ملكه نتس يىلاعتال

 /ةأ تس نولي بابلو جراب « سل نان تق[ تك وبلك 7 ب وساوس
 ٌٌئرطباو ِهْص وم ردملار وصلا دوم ئلحك د د وسلا سوم

 0 ذم ٌىلحلاو ”مبلا/ر صم |اياوا

 0 و 72 حوسملاو جيبو ملا
 اره أو ناطل'لا :برخوييظان لبجلا ا 1

 0  تالدالا وم ناذالار نيحلاصلاو ماماماب| لقال مضوم مضاد ظ
 هديا
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 أّضعالا تالا و ئوكا ىلع د الا سا ْ

 ون نال تانتكلارطازلاوز انتر /و ناًبعلاو ناسللا

جز او ._ئشلا ب طوم ناسلاو ا رلاو عصتلاوركدلا
 ناَضْسلاو 

 نافّتناو "باو خدم ا بلو 7 ا شا لكنا

 فول ا نب لا ططْمِك ع اح يب اوكا الا ) دانا مل

 ناطينلار شي بش هلا ضنك ٠ ةىمل أ وب انعلا سو مل الضلاوز / نم

 لب 4 دن لوحت دىمب لاح ملاذاحننرمأ ركب 1

 يرتب بزوال نضها بحاع,ةيدعلا لا

 ماها ن ١ قي الو ملا م ميسا محتحا ماب اصا | دارك

 اوى هاوشش نر تنارسا ثيزها طرب زل اروع
 وبي او اصا امو مهلا نسحب كب اضا اد اد ملا لان
 0 تحوم هبالا «دض اهقا كنه

 .طان نول اندالو د اون الفل جنب نيم الس او اوآرمالا ٌئاط

 ماركا غيلعاوه وكب تاالا مهخبلفت اله يمل الي ر اجان الثاو
 _ هلا زكر لكلا د ئ يأ رضا اكيد

 رنتعاطال المر عاط لق يانا يمر ا اما

 اإل جيت ل ب الاوت فن اذلل ةبيصعم و

 غار نئكارم الع ةالصلا جدا يو دوججلاو عوكرلاو دوعسلاو مالا ٠

 . لاغتتالا كري ةولملا بعت عوعبط | عي نيب دولار كلوت

2-00 ١م دع روب ةهلصلازحا نو تقرا
 ظ 0
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 ده )0

 6 /|لعور م راسو 0

 4 عما 2
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