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 ا اضاع :فامدغإاب يرق ١

 اوف سلا فلا تلاع ومالا ب هللا ناجل الصم املا نام عضوا ||“
 ”دمالمب تامارطلا باب ة كاسل تامداد سس زمصتلا زنى ةارزجإل الصنم : ١
 اع ضوتلا د ىعْرِعألا ءامسشاب هب مدرج لعرعت ل ا هلم ضطسكتلا :اىيتلا امد 7

 س ثلث ديف ناكأملثم دم عاج لام ريب دلال يفلخدو ستان مادلا صوع ديف

 الارلع ىرادب ! ءاملا سلشل يطب ةرعاق 4 ةرعدش د .ناكام لثمدنم حران !ميشعب كاك ١ ظ

 نايا ىنوه تعذواذا دا يالمالا د الاد ماهلازصف 3 باقل ت انام نموا ا .

 بضدفشل تارا ركرماخ وادنولوا يطرغتي نا الا ضشالرهلا كلن ديف ا :

 سلو دقيت م الرق ببك د نوك نافاك :ىزلا ضودلا ساضصوي 5لوالا لصلاة ا

 تاني كو كا داري تعلم وتلا عدي الو لامي نا ديلع

 لاي نا غسل سيل ماعطلا بيلا مداذا لا ام طر نئوك سباط لا وظا ١

 قالالصملا هاي الحلا تاناهط نم قولوا ننمدلا نم مامطلااد بك يإ رف أ

 شاص ا عمق قادو الا ديذ عقو يزل ضولمل وام ءمضوتلا هزت دوي واللا ربت

 ةيوكركر و ش ولو مط رصف ءاملا ةءالفابلاو لل مق ودل ا عيبانبلا ةدنن الثلا

 ىطبةخقامدالا جنك مع كلل ءاطاب ل ناولل مدع لا بعد د ىرضعب د ءوضاوللا |“

 ليتلاوِصَعلاو فوناصلاو حو دّرلاام اع نسللا قف دب مرعاك دعفد دنع نك كاهنول "1

 نتا ةناو نانخالاب ىلطلاانكص سب طولا وكراوضعلا لعل ابق د نايكول ١ ب

 نفعا نوباصنلاوا نائش الاب تئلْثلا فاسو الاّرغول ىَتشأ جد هن ازبلا كاع !ٍ

 الا ةءابرعيضونلا وكنا هانعمالو دبع ءالل يسا بلي كف ثللاواقاندالاوا 0

 ريل نلخ ناوابلاغ ةالل ايم ناك بن 6 ا ءاعضوتلا نا 1

 ا ءارجالا حس تاذلاشت ملآاعد ىبوب هبا دنع نام ٌكنوتلا موك الاتش اهتم داص و

0 _ 

 مجد

6 

 101 م. /
 هه هه

 ءل ١
3 
 حكيك
0 



 ا
 ظ

 نورغر دحام ايكدايلا ءاللريسشت ل فلام لا هدا سم ياما نيكل وج نوللا يح نسال
 انهو هرثلا كروي ل كاب لوني ست قد ةنيتب بع ذيج د جهد تاحرلا دات
 شب فرشعوبو كداب يا دلع لسه لاوتسارخرج يربح تحيالاع اى يلتلاو نوللا

 قيلاردت ٍةْنلَشَو هاد نيرا لولا بسك سااركلا عاد ذ ةرْشَع لل عددا شعبا

 ]خالل لهو ء هتوتلل كلل ضر نشككي ال قارنا ثيك نوكيا يعلو
 | | ط داتا لامر يم تناك عرضوا يغار يحن ليي انام
 نإ طب 000 ل يا ٌقارعلا
 17 انكر نلت دامس بفرتيش ممل ولت انجل اوبرشك ءارشع داص

 ا يمي ادع 2
 1 ركل ملاوي دو داما يلا بعيتسا نعالج عاب لاما

 0 لا نال كمل, ذ ردت 11 ا ا

 تاعالابب راينا زي وص نع ميت وبري ذ لكس يرعلاو ددرلا هايتس
 ! ”كناّثلاب ,لبّي م لو الارؤاب لجرلاربديةنا د _وط بآجاو ءانشلاو دىديملا سد كب

 : اك ناس و منعا دتلاو لسارعشب رات ب قيما ندد ذي قلاشلا د

 4 ١ 0 سمة ابفماا
 1| كيتا ة[ىدجا اكد الاس ئضولاّست داعطق ناكر ااا ىسللاو ةوشولاّست وأ

 [كيمعدجو ن البلا نال ءاصالا لح_كح بالكل كاتم ناك نامت كلياسات او

 || | ةدلاتمابامنيمدعلا لذ دخل يارس عي تلماك «دارط ةيعبإللا نات نسا
 ارم تقول جرحا نا ايا اسنقولا كرام يش اتش التلال وصملااماه تبقا

 ٠.0 | عارشلا بترت ة انصلاو حبلا نعش الئلانبامصادنع مر لضم ميت
 5 ٍْ تولة اعف طغف تن ةولادعب جلا سال ئاابرمتمنا ليفي تقدلا ءرخم موق

 3 ناليسلا َنامكَدا ه دحب ايرعتم غانم ودب تيلتبا يزل مع ترحل تاضاملك |

 ا تقولاع مفر وكيف عاطمن الالع نا هنضولائ ام داعم

 | قولا الغر تح ا باب 4 سبدىلا يش تان ارز زمنه نملا ماع لا

 ' لاو ثودلا هسابلاخ ضل يمشون انام تدلص تفقد دج ناباككول <

 ١ دفيع ل6 يفسر يرسم [ رش لاو دلل د تكول نم -نم ءاع 2.0 دوم ىفكأ

 9 ارواب اض ضو ياضَفْنَو ءامزلا باب ع رغب ىرمزلا تام ايط هرم

 يل الاهدل برج ىبلل اج سدير شارو دوغد ال تقولا
 1 ا سال هكا سلا

3 



 لتس مث ثدعات ةدفولا ديك امثل ويس |
 نادل ننال صانماالاويتسلا ويد منسي 5 ركام موضولا : ١

 مالت عدت تلا م ةرطلا نال يراسل هش ع مال ريد اناينمأ .

 خدعا مسيل اضسسب قادَف فويل د يرطو مدلل يرماناتب رض ]
 لمان كضيف

 مح أدعي ى همي اكدجو ام ضمن ثرح ل الغش مقوانا ٌىضولا كلرشعه ديبكا 1

 دبو رح اجت ه) ماماللا نيسلا هداتحاام ةلاسعرلا سدلاروط ماالا كات عق إنا ل

 امرز تو ةرآق خت عوق لري جرنب بنس دن كواقطلاوجاوج نام التسس ذا ْ

 م امجابرف تنام مارا سدت لاول د ن ورش عأبعم جرس اه وكدا نومصعفا هدا

ا بوصول دادوعب دام جملي ونس دا ضاجدوا
 ةاسايك مانو أوت 

 بصي 3نادا عن لا١ بليلكو 000 داما عيجارست حس 3 داما - |

 عفو ةدادرب» دويل دلل ساراس هيج جنم يشق ىا.ناوبإلا رن عتاد || |
 ا عاجلا رم ف هقدر نا دمازرب د لسفد د لروئصعلاوا آجلا رخ

 وردا دليل صو اةدال 9م وص

 ١ و جا ا يق اد شاه قع رب ا 0

 قرح دل نمت نو الان ارم ملكرشلا ابوس لقمع تاكد اف ضأن بابا

 بست ال ناطرسلاو عدّوضلااو كمسلاكءاللا 4 تامازا ءاملا ف ىشيعي كوم هو صاع دلا

 مالو عتيلخلا انك سها ي .س بداقعلاو ربان ؤلاو باي لاى ٌقبلاك

 ضو ةئئاج يسد نإ بدرا 4 داب كيضولا نا نويملا يشن الث لع ايمي نا

 لص ةيريرملا يف هاولص نس ل ةالاليع يملا رشا دص كام هولصلاب هن ال
 فكل نازل #الا تكلموا َتاَناَدرع نطنلا هيو تيللالع هزلصتا 2

 نييسلاوا تيل ذاّملاعم نب دبعلا هوَلَص لش عرطت هركياذكد رفلاعاع توف | |
 مم يمل

 انا الق اننا داعا او نمد دود ع تتولا 2 داعا

 انبدّلمالاب ذحا آلاد ىرغرشكن إو نئاثسا هرم كد ت0 ّيص كدت
 ا غرفلار عب نانا لا هيلع سالف هدعب ناك ساق غاؤلاق اير كساذا
 طيف موتي وحتي د :ىملد هننينواينيمالا “يش اتا

 يلا ءايشالا كيرلا قف لاك ترد ددجسي مدحتي منتو رجس تعكت | 95

 ومامدنعو و ِهِلَدْنَع داعش درو هناي همس 1 '
 ااا احوال بس --

 د دعس لامس مع سس + يعرييي ااا نووي تيا جيببيا ا زي



 0 0 م ةديب جزل نم كماكك سس يدب اجا باح م السلا يلح لاق« نهال
 1 ! نبطي لمت لكيلا ةدلص سم دم انين دلتا كس دات نتن ا نم كرد س ولص كي دبي

 1 / دينكم ولا نيم مالَسلاو ةولصلا لعد قصوابرذ العش ه نكي ديف لام كت ةركيال

 ١ ؛كرلا كالا تعواب نبال غارت لبق هرعو نع بالا كريتر ضمن و ماقد ارمي

 ا 5 سدد ناك او ني وسو تلال ٌتآلص الاف بعا

 يملا ابحر يو تيجى سلا العرض ناو هركيكن داب هن 7 سلا فئشنكم لص امو
 كك دعات يللا هدد هرم اراد دف ن درخاتملا نليجأ هني

 انتل الم قل فاق ب تيرازملا ةولص نسال لاح طل انك تال نأ
 ءولص ل شهلا جولط دعب لطنلا اهش_ويعالد تو اليلا ه نجسو ةنامجلاةولص و

 !لبتومملا «ولص كيو مشل عوط لش تضيف ةعبد لانس ًالادجالرجلا
 تل الادنعو فل موبتطشل دنعو برغل هالصإ بة مشل بوزعدعب ىلا

 | ءاعسبمل طع رتعو قوسكلا طصرتعو سرشلا ٌنِطم دنعو سيل موي

 نلت بال داش تعدو ىاةتش ماوتلا ءاضق وعد سيال ملص سس

 فتح ىالتلا دج كو : انج ةدصالو نرتكلاالد عطل اق نر

 | املج ارع لمع ىلا لور كيا قاضسن الارتع د برن ةعر ىلا تعلط اذ

 01 للطي زتا دحام داي 5ظ001 كلذ هسرصخأل لبيعت انا ىلا

 ال151 باب يملا وس طق! تنم الون عينلا وع
 ةكذلم هيوم ةنّبزلا ناكل جقبرالبك فلو نيدالا قويا رجيالاىل 5
 للا َةزملا 0 يد تب اع يا 0 ع ميلا جرش

 هاولص نم يع يالا نيرتماما سيم صحو .سررعلاو شل الاهتمام يونا

 |١ الاه مالْذا يرّيسملا تماما طق ولص ىوني ماءالاو كاشلا لا هي هاسبش ال
 || للطن ةلمتال درا أزل دب توزع ؟ناغ قاستب ماداو سن قاف ةئني
 الامم ميضعب موحدا انس ل نلاخو اهمولص يصلاهماما سن نم ديالك هذان

 مك نيدييعلاد مل ةدلص كب انما مان الاون ىفهداعةأسشلا ءاَنََقا
 اهنوكل: أر وت قاع ءانركد ال نيذهيإ طاتش ذاع يتلو
 تسي بالا تتسا تيتو ليف طرت ثم نبف ماما يب طاش ا

 || تامالا دل شلع هتولضلا طيمرش تاب , جلا ةواص سو يمعلا بعام ِ

 - 0 دريس لإ نرش داعب دومل بعهزللا لعانلطم تعال نم روض مخ ؟ركيم

 1 الزام اضماوارزعو زوادنم مرغالو هريع ]حد نيزعبرسمل تيب كن لعرلا دم ام 1

 ا
 ١
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 تاجيل رعبرعلا ةانكمركبال يال رسل ىف

 همك سسوس يل

الو ءدبحو بالتلاعب دتولص ةياغراشرصي داع 7
 لع تلا عدجوارب

دبل |هغتسا مث ىضولا سنا يول للا تقبان مالت |
 وول مالاو > 

 تا << ْ

 "لق هدأ ظ
واع تاياث لت وا ة“روسو 56

 ته

 يي

 ا 0-0 د سل 59

 | يملا بزي الو تلا دم ةلرصركو نولسلا يع واصلا ينس الاانا وجد ضقت( | ان

جدايعاس هاند يماعدان نا ذا نقلا ورشا آ
 | هقجتيع ب 

ةزسلا خلات بص لال عدت يعم نرقالااذاوبمتلا م
 ا نا هرب عال 

ب لت فرع يدببي دافور تنل ف 0 7
اداثتن شهامعد تفضح كان انسب انم

 ْ سسو

 | اهيلعيازر 0 سنا ياون ا ةداع نر ميا

لتعا نوكي ناذلا ىمع او ىسام و فاعاع دبع تاما ريد يارس
 هركبد مىتلا م

طخالا دنع كان وا سيدي هيب س ناكواوس يوقا ثكأ 1
 مثل, نكد دوج طال

 تيوب ام قو رمد دلني بايث هيون يسرع 1 ١-0

 صنخ ارت ةولاصللا رعاركو ءابار سكب دل قيل رمل لا ب بع نإ الديإ

يرغل بي د نايا ها
ن عدد لضأد «داذ ا ذيشاح ةلك لالا 

 نك ه

 | لساعملل سار انش اك اإ الساع مولص هركو ىفكيالاكولص عمصال ةرملا نع

 لادا لاا نينحالا كا ف اس 0 اق لل نيل

0 انا قصب نآارعوشع بصري هاد تو نال
 ملع 

هك ذن انو وعلاش طقس هدوم عوكل نم سيلا ةقددتسن نايات
 

 عر عصب د[ سعد تنال س2: اول ارسماظ 2 كل نك
 تسلا لل دوعي لات للا

امكن ترولادادع افلا كس ولاكن ارقلاب 55
 سازلا عقر دعب وا جدكيلا 

 مس يكدا طق يال يرملاو تنلا سب قت ولو دوك ن اد نفمدي و وعد شاى شم

 قص خلا هواس سيلان هل ءاذكس الا ل ير كنب لعينك ارو

 لضف الاال ترش برشو ا نوكلكاولو تنل دببحي حسلارا لكلاب لَمْ ثتسلا 1
دجمل افالاو تبلإ+ايِصِيَد دنا ملاعب هيا/هدا تيبلا ىلإ املا نع هرجأتملا شل: 1 م

 



 .ازلا سفكتلس ارك د لما | ٍ

 م رم رك ال رح عيت ىف اد ان نجلا غانا ديداصل سصخم ناهيك ىاقشلا |
 1 دايم منيا نوكظرتيقا شا: رق الا يجمد كياذلا نفلا 2 هايشالا |

 ظ نتيوكمالتبد ىنرلاو تنل جب ملا

 ٍ ليم نأ ارجل يبل كل ف مدح لعدم هش دصنلا س ئفوتاكيقتل دنع |
 ندم و ْصْيِصاد غن ىئاشلا بعزل صوممال ىاتممارللا وع ءل ءارسص الا ناع لاح
 | ميو ردا حشا هانا د دل لا قيم نم كل ذك دلة بع ذل فلاح
 .الادستب نغانلا بنشر )نئلانصتب يملا رعورع دارعلا اعقيال |
 , مىتملاو مامالا نيببو كلتخالا مئدولاد كباثلا سلا ب ءابشالا ثولص هرم مرع ملأ
 ا 7 ةارقول صالخلا ارك ىلومب هداعلالو نيعيال تيقيايع مامالا ناك نام

 )ديل لع درلص ف ةطانلا اكوام دمك دصق داو عمت هدتلادصت ناك |

 بكتب دبونملا قفل هامش 5 الا س هك نو اللا رضق داق ركل ءاعولاو ءانشلا نصمق نأ

 ١ ليس وكرم زل ترص ولنا زعل نب. قرف الد «دايظلاد ا
 ةدلص جوس نوكلام حسبو ارب وود دلاعوعسس ذ نوكام كهضلاو مارد
 قمل يشي ال ميلا د هدارطلا هود ةواسشلا دس كلا لعورم ور
 وك 102 2س ياي الم كنون ويل نب تفالم ةدالالد

 ا 56 نالعر الجل عسب كيك متاع نولص 2 2 اانا مالا رد
 |ىتحتناخر تنولا جز ناقش بم نطاعروطل هيب يمن > 2 درس لكل مس نأ
 , عصور لاح نو نامت داى كالو دوم يشب نار د لكم ىحعو يا

 سىلصرز اب | شلل نصا سنن عومي قد اسلم ام درا و شع دجاعص

 د لازم ونا ري ماو سما جول دحبباص الصف شل مشساف لمجد كا“ 0
 يقرر قرا لل دولا ولا ىف مالّسلا لع دا لوسي نا ىربلا

 تنور تعالو صنلا ذي صلال تالص انضاذم نا هدم داع ناد
 دعب تقولإختم يود 2و سرزعللا سرين تولص دبر لحشد ضيق اد
 اييوس شلل ع ناجع تكولاضرف ىزش دج در ف كش هدو روجإلل ثقولا 2
 هذ [ كلش تدلك ساعراناتلا 4 واف التغالل كولا ضر سب دل
 م نا كاومتمكَو اولا ادلا ترو ىماَدان دلسم تق ولا ررط يون

 ءئىالا كيب ءاضملانكد تكولإز ارت يطع ثنايا ا تاويل .ارانحلاو 0

 0 لحلا غنم قرعصلا و نيالا 00 ل٠ ١س راّتطاوم
 ]1 تامل كو هولصلل وسل ماسالا عقب لام ليلا او ةرلصلا ةىسل ما ىاَتلإ



عىولصلا داس ةرمبعيال طعشللا 2ءدسديب لمي نأ تاتو
 :نل د سديلإ)

 نيا نس مر امر

 ”اببحاومب هر شكور هولصتلا ةةشعاف نفس نات :ناكنا مرضسب اكاد لك < 7

 كتان 7 ام هياكل توفي مضمتب كا ةتباعلا

 هزيع,ن ه2 - تم سلبت جلالك اا لال ا

 اهرعضو و اهلا قر ولو دب ملا يار ار لا هلد شل يرام مدعي ال لئإملا ٠

 ديستم ا صيبا عز خرم ولو سس ال ىئدالا عارض قشازالا ناش

 ”ةلكدا ورع يقر هدسنبال لسد هلم قست سيلا وسبل

 لصف مو ةولصلا سني لل دئاباكا+ كد انسا ود ليش تيارات دل ْ

 هو ووتكلاو اه كلعلا ينحل مث تواصلا رسفي يا 0اةايبق اكلك

 ملا ءالم عر ودام ماك موصلا سيبو م ديننا ةوسواسملل 400

 ميو ودين لتس ديانا تراص نم مولد ةرلمتلا يدب قرت وهلا دنا

 فشارفلا مررلصي ماما مرارسلو مهوب تالا ناذالااكت ةرقلضأ نع

 مدرع ثيدادي دشاييزمت كل هاج نهدرعب مت باجاداقم لع اند عي لوف

 اومع) ةرلبلا لها نايت لاذ ن ادت مالا سس يود دف كل ذالع مزمل كاد

 امي دا درع مدعم لع ملمس دن ب رص لاخأ و رع قلو ىلع متنا كا الاد

 عاام 91 : كل :فرع دعاهلاب بلل 0 الا تسال امك وح ةدحت هد

 ا ع سرج تاو ةحمالسالاثاسق ستاد إل 1 1

 نع نمت ودصلا هدي وج ولات اولعفب لنا ماءالا
 . يدم دادامدل نحن ري

 ا ااا اق الله ةناذاءانلا طرملو سال ناذا نم كل ذ

 ك5نويبللاو مدرك اه هناا ال مالعا الب دوجسم لعد وللا هادا لجرلا

 ةضتوسف فلكل ىف تس 1 الاريكت كر زلا عضولا بن ذ كلارك لو ين لملا

 لام دماد نآن الانا انا هاذ الا باي ل ديارشلا سعال لا نيملتلا تصساب اوم جيا |

 للا عسب يسعى ناك 4 كمن زب لتاتم ىدختل قلاع اوزرلا رم

 نايف هدايا ةلاملاْضلاذاو لاول: دعاس ويثٌلاغلا جا !دثتالعدما

 جولط سس: ماهو هدلصلا تناومب 7-7 دقىمشلا] |(

 الاد سرملآَت قد ةىهتللا عولط لإ قالا ةىضرتعللا ضايبلاوب د ه خاثلإرهلا

 صهعلا تقود الثومصي نا لا 2لاك و لاول يوس تم مش لك لرمي نال |

 قُمَشلرِضَمإلا يع ن0يورعلما تف د هىىّشسلا ورع دارظلات قون ءابرسا نم

 سس سس اس حست 15222
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 كس سا سلا

 ل حج ع ع جوج سة ممم

 - فوة وو ست سوت

 كا ل 2



/ ّّ 

 كا

 1 ك0 ١

 2 شمل تقود ول ةلوبب 7 هريرعب مالا 2 هسا ضايبل
 ١ 00 ع
 لهو له هولصلا كناكمالا لو 2 زاب صاض لاه ىخالاّوشم :س هلع ناجع

 لانس نيطيز دوجتاد هكا غم لوفل نكس ذاب تيجان دنس مابجادوم
 |[ عر حي ودشللا هرش ذاك يملا بييركو اوبل يييصتراقعم ةانداد
 و ع 11 يسم م ١ بحاص

 : : فرب هل دنع ضر مددت 2 دلاددع بجاد ٌنيلاَلِلعَقسا ىلا وللا نع

 , | تداحالا سلي كاتحالا كرت سميطرملا ع كرب نايل ب عاص هكذا
 0 06 ه داعالا برومو ٍةلاكت الو 00

 , ١١ |مككال نزلا نالث زال ازبطج وكيد «يولاساكة متي تلس لل كلم
 قير رضاقا دع ىلع مة ارئاشااللم رفح مم ما 51١ ىرسا رسل يق

 | مالاَتلا نالو ىنديلا وذ ثيدحف كا ةمق السلا طش الرسل دعج دايما
 تظاعؤ سو الاتإزإلا نبي صو« هاع د موكل ةواصل الطبي الاصاس
 , | | ىراقنلا ورق هنا لف مالس الاب دبرملا بيرو ناكوا تخل اهلا ققايعىارفاسس لا
 أ بيلع تاكد قسد ا اسف جوليا للف ءاشملا هولص ل ناكا ناتمك
 /1 .الالتارماءالاٍل لنج ةداسا لسد كلطت يولص نات ناّمكد
 : "انبرلاولص ره هيدالإو يرش دا اطمح ذصقي تحرس تال لبق دسنت لت
 7" الزج ديجياداالا ىو هدذلاو ىّتلاد جوال شلال دويل نوي اع
 1 اءؤينو معلا ةألا سالجولا فرعي ال لاحت اوكا داركم ىيرلَو مردلا ةرلص نم
 1 ْ ثدارسلا تولص عرم هوصولطب ىسلا سم ضرالا ىرعي ال كاي دالاداقاقا مئركس
 بعاوايرئا كلا ء, لوبا لوبا شلالات ١3 ننس واما اها ىبرتلا ريس ه املا ئلتخا

 دو ب جود اونرس و ةءامالا بجوب الغي جاولا كر 0-55 نم هرمع لاك د

 0 ناني تبدا تستنكر
 1 وطال يدان مارت نيرو ىبب ل مضعب لاي دوب تلا دوج
 3 0 انم ريولص 0 وك ىزلات عورتا
 8 آيا كاعّنبا ورشا هرج نعى داجلا دوم لاوس مالا 6 ولص سس
 أ |سالسو عكا اريركتك6 دايرلا يدمه ماع الا لع بٌكباعلو ناللاو ضيا
 0 فالَّنلا ضرما سعب ا ىف دارعلا رم والا هّزاعملا 2. سلصتلاو ماعالاوم ىوبسملا

 كيلاملا نان وشاب يع ىرس ريعان ىلا ةركلل تل لإاو نزولا تولص سو



 ب 4 نهم نطيل فتكا ضد اناصمنلا ةةريبتلا 550000 ْ

| مم و نييغلا تارسكتو ترام ةال ةأزغشرتاو قوتيإ]منلا)
 :+ 

 0100 بجيل سكعول دمنملا نذل ال رطل ءانخالاع نايل مانالا لع

3 يمل لانس وبمعدل: نيكو
 ى مدلسل امِدعْىبلا دلع تملا ه

000 

يم درت لعل تردسيوب ترج ليو خيسلا» يملا
 كيج 0 لع تواصلا: قا

 مقلاو سمعا 2 نسانلا عمم كليك م امال قيلاوب دسمِلْظيب لس مالت ديلا

ءءزئملا كادوس تماملا دا ماع هرضالا هنععلا نع ىرس ناك معا
 ددجس ملا

 ١ قلن واس تاوق هش ب تدب اا اياد د

 ا تعبأ نسل دق دست ناكر ىلا دهب و نواس تكتب

 ا 2س مح يديم دم سو ون وس دلما ناقل اواماث صرف ن "21

 56-5 الب شحا مئالد ديف داسنل تساركك اكان وصتالال 7 |

 مغ[ 4 خرح كيوان و لعادل نال ربان تامالاب ت مقوم, ناكحاو كك ل لم

 لا كار | ملسيالع علت تاناّتسوجب تنكلاق .شاررغاموف ماجر حلاصلاو اغلا ||

 2 ' دو وضد ياي ةدلا مكب تيل كاقولانك و ة نبا صنولص و دل وتل متيالو 1

 7 اابّيحالاو عدوتلا دو ايغ لاق لال قصاد كل ذكركييف ناو اوت لبي ل ضان أ
 د 1
 "قلو كد ردا ييض ناككدا تيرط دما نيبو مامالا هيدي نانا صيولصاهداعا اذ

 ناكدلد عمم راقد الاو دليلا فرعا تالا ءاربق الا عنمب ال ناقد الاو "1

 ملل يلح كتل او اان وو ىلا بق عرج يدل نيب مالا

قصدا تيطد م ماما نيبو لب ناك نم ماسالا يوسي "1
 "يوي 2 قطط لاو دى ءاشلا م

 1 يا روم تحال ةيلير 2 ؛

 3 2 م ترص ,ولص سان امرك كا )حو ريب ىكيام ٌصلطعلللا قد ا
2 © 

 اهو ”كامقا ا اعوبدلق باس ىلا يايرخا البال اال زب جل بي جال ل ١

عدوو ل ميسا ال صاتتمالاوا_َتيبصموا هوكوا
 6-0 ظ قلص ٍعْشلاو تداعلا ةبو

035 
 ىماعملاب ءانبب رولا تولص كى دانا لام تبان كد ثامألا باب 4 دْيشلا

 0 نع د لصف مونتلاه ند ددرم لل ناهياو ةأرلا تلاظاربرم ناهاذارنونشلاب مك

 هولصلا اديس ترب م ثا اءالا لا ضائلاو ىفاولخلا تعالاز سل انام وتتلا |

 3 :سمسلاوب دو و انشلا تعم فيقلا ةرفلإ خؤي نابل داادسب 0

 ا 4 ,نالع ةاثشلا ةرحرد وفسصلا ب بضملال دوا جنح ءأ اغلاق فيملا م

 هيه العلا | انهو نمل | جب و برم ريطولا هزه رخّون ود ِخَتم تناك 2 ناك بم هاما

 0 ” لي خالو 2 دووم لاه سلبا تلث جا راش ملجأ

 هجهيمي ةطنخسي ل يا ا ا رتل بي ب سس ويس بيور .



 ة((بي

 تيمي بصل

 دعس ا ومص
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 تدم - تيم ١ سس عدس + دع ٠.1

 يو عم صحم

 صا همم

 داب نمت نأ سمن س قي ناين ليل رغ 1و ينمي نانا ةوجنال
 اال اع ا يال رنا ىلا را ليلا نا لص نالضتالا نثب ال ناكد اف لبلارغأ

 -_ عال نال يناكوبلا تق ديري يراوبلا عوف از را نوكرططضآ نان رمجسلا
 م كيه تولسمتلا نم ىلا عميل ِ يدع انرلا ال ىراربلا تكس انجالا لد دج
 07 ماتنانكتنع دل طر ىلإ لاق موس صخر قلصلا ىفعب درك هيسللا 1

 5 0 ذل بثذلو ريتملاخ نب ثوياو رجملا لل مالسلا سلع رشد ا لوس درع لين
 1 5 | دمعتي الخ دانا نقتل غب لا 5 نهمرىيلاسع عارف 5 ىدانغلا تن ا

 * رم مونيا ياض هداك يمي انآ دامحلا تاعو رجلا بع دصيو مىتيد
 6 اعد ددروتلا فحْؤاءرخاد ةأزتلا قه كولص دا ضم ىوبسلا رشا «لعادا
 ان م أملا هوم توام لدا فب ىوبستلا © 2اتلا ضل 2. هأّسالا نم تدارس :

 ملا دة صفد نيزعكر ضاق برطلل نم تدك ك سدر يحرر شنلا قع :

 الأ كاقولف تروس و د21 امزم تفكر ج١ لك يارد تادنعت ثلثب دك
 3 يع اعل : هيدألات امد س تعكر كر داولو ندسف امردمل روس ةأرف يأ

 ظ 0 طنا اس م دسوقي زا ندوشتد ةدضملقاطب
 ا ننام ز حا ةكّو ل رلو ةرومو نكن هأز أمي اذ ارنب :نتعكم ضف نييدكم كددآول دا

 1111 لفل قاس ننام تدوس ءارتا الع الاَقو كدب تواص هلل
 ٌْ | ذل اكتب ىلاإل لسوف لبني ىاؤبي ان كت الما يصالاع بك
 ا وس قاد يطا تدوساطسم يالا تكتل رفد يد الا تعكر: ةدومنل طسد

 4110| عاملا ريركداو صالخل تيت راس س سب ىنان,لل لحود لمع نابي الرخا
 0/١ | عقزلل ةدوسلاب منيب لص ناالوبررسا ديلعايلاوتم يبل والا د ورسال هيبيرحالا 2
 "|| بناف ةروسلاشابابعام عكر اوجد كالا ]ل كوالا 2 ةرموسلاوبو بجاولاريخات
 ْ 0 ا

 ارت ارنا قمار دا ندلا ىدصأو الطعم اعلا قاما
 لآ ةوعالوالا كورك اجوجسماب 2 صبدلا د 5 ةواص سل ١» زكري لب خدكرلا دلعب |

 اعاجاسصو ركل دالؤع ديالا را ساثال تاي كلش تاشلا مو كليوط
 تانبا كلثب والا ريع كالا أرق دانا اا رسل تالت وسم 2 د |
 شك نام لفاونلا هك هركيأل هى المخا قايل تليد هركيال كلذ سم لقا نامكن اانا
 مك نيتيادا ليي ول هو ا 1

 ا او املا ةءارتل لصق ل يدان نإ اًرغنم كلذ هركباه دانا هلا دولا ب



 ل هلال « ءارعلاب ا« وجل هولص ة مامإلا تلح ءارئاضيبا دو(
 كلل ىف هروس ديالا تعلرلا هي ءإرق مهد وس ءارقيجو هركبام دوق يعد هركبأل |

 بل عوطتلا امم باد دكوركيل لذاونلا ثنا غيل لام وهركيءوتلا |
 لا هر وس بي اس ةورصنلا روسو الا 3 ءاوب نإ هركل رشا ةرك ضيارملا كو ْ ب

 ةركرهلا هولص نم شل انلا,بيترثلا مدع مادحنال ةركيال قلغلا ,ةدوس ضان |:
 البت سرضنإ فلا تئ# ألا لبلغن كلانا ةلارولا سب فت النا 6
 اهم عولتلا س ييرطالا 2 دولاكَت مايد كللبقو لضفا كئانلا رز |

 عومملا ملعو رجس الايصاس ضرفلا قرضا كلارمكولد ىلا دلعم طوس داع أ:
 اشلاوإمملاو لريظلا سم باقل مْمشلا ب ءرفاذآ داتا نفل ب هابخ الا تولص نم ١

 نشا نس هلك مبادل هوس دلع ماليه اولا دكان
 مما انك مزع شاوي نان ركوجإ كف ا لع شا يشد رعى نع يدنا نينا أ |:

 عر هولص نم ضولا يوما دعب داهم سك صيملو م السلا لع دلتا ونش | |:

 مدل كارلا نس الك لدبي يوتا, لونشم ناكاذا للا لق دق د |:
 | سيب ايكرت راو قو ب :نيسلا كرت لج هرسبحذلا هولص سال

 | حل اللا قدكتواهدسب لام غلا ]ف عبدالا كرت الاف هالاث ارتفع |!
 الو زوزوكب ارم لات اللاناو مالّسلا بلع بلا تاز كوشي ناالا ةءاسإلا| || و

 خالاو مثياللبم اقحام آلم ضلكيالاةبحامري ل نا نذجلا تولستلا كس كت |
 شما نال شا ةَمَتَاَل يوآنملا سارخهولص ساير بهاعبال لبق م تاي شا| |

 | اصح راوي نكناو لضفالا ءاوتمت د ريغ وسم وواعفال لعام نوكيا |:
 يا دلاح كب كتلاو ل هرْلادلامسئل] موب سماق د ايرقت ل عشلإوص لست
 لصلاح ماما لم مو يسشاو عوكل طع بدلا نامجرب لكس تب سيلقلا ةولص نس
 -”يرعصلا تولص نس ءابعلا هداع هداهم دل ظظحالانىمام دتولص دع عج كت
 ءازتقالا هركيذل طيبا يو ه عر ءاضم رى ج تعاجج عولمتلا تادايالا ش0:

 | كو ناس رم فصنلاتليل و بياغرلاه ىورلاوكاقلطم ل اونا مامالاب | "|:
 الاب _انلا كوسا الإولص نم سمحدش ارزعو تا: نونا ةاناذ الإ | .

 مدقلا كيلو تارا ةولصو بياَغرلا ةولص مارق الا هلكت دعو بئجيإلل

 | تاما مدا ةءاجلإب ماءالانميتكدانكت رن كاقاذاالايزشلادعيدلو |
 م[ هيوم
 مس ست م سصماشسسل 2
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 متاع زواجتو مصراو ضعا تري لوميو ا فرد م ةرم.عيساضيلا

 "1| ب دوتيامار كسي د ابنا دج عاضيل ةرمميعبس مركلاّزعالا تاكا

 ديعلاءود شكلو مالس الا جب الا اين نا كنعب الو ناميالا جالا ابن ولا سم |

7 

 كيم ازمعو سمعتك 1-0 داليا كر ع يشا بجرم ةوالا |

 كي سرج تما ناو مست اذ تنام اءانشلاب تاي ايلا ك مام الا يرستملا كدا |

 "| كيل ف 73 ياعم دل تاس لكم هفاانل سايل نكد اب سيئه مدرتلاو

 ال ايعرم نيطلدا سانلا موصي تامل كسب تعكررشعئتاذ بئاغؤلاا
 دال يلق :لاطئا ع توا كيلاكُدا سدلاشعلا ل برشلا هولصدعبا,مولصي د
 4ك 7 را مانو 7 ا 3 تيرا . د0 نكس تقل وادلب باطئالا

 "نيزك ]لك قسو ةريرت نا صالغالا د ائالث هانلزناانا تالا دعبار#
 "* | ةرم عبس ملسو مبتص و دلال يعو يالا ىيبلاداجم ملا لاتابنم عرفا

 5 ولو دككاللل قرن سددق ويش ىنونولا كلما ناوعس ه دوس يلوي و رجب مث

 1 ١١ تكرتق سار عقرب اب دلاع نيدلا نم تاهلاع لايت ديدالا ةرجتا
 ضن مرغعب لاك مقل تليل كي بج لال دود 2 ءاماعل قلتو طواص
 1| | تم حنايصر م ىلا ماص نس مالتلا يلع امل يرغالا نشل هلا هاولصتلا

 0| | ريض زعم ةرصق تام تمكر لك لاحت دقلا ءاطعا تكد شيلا مالا ليل
 ا سيم لب ناد 0 هوبال داير اهنولصي ىرضعب لاو و كش الو بيدالب |

 ا طمهرم بع م والا تل كب ةهلص اختلال دعا طووول نمو رم

 0 '2 نعال شرولا تر دلع ليم سو دلبإَىلا ىلا لا كتالماو نع دنت لص ارش

 دمج دليل ص يحشر شعاشا دلو تنل هر ىسا بجولالاو و داعإلا حالا

 00 الئاوتلا َدليَسَف قلص ب عرش عرش راندلاوم, كول اذه ورش حسا اين دك

 اا تيل كلا 2 كندا وانما بر مانا راك هسا ل 2 لج
 ءاني د نضل كرت سام نارا ةأرقالاح كناذ الا عيسولاو اكداتنلا تا نس
 هلل | هالسلا لع كلا لا ملل تامر ا ا اوما ةاشلا 5 ال ا

 مدقق ا يضر س) نامت ماهعلاب ىاءاشعلاب امد امن ءاشعلاو ءاسش علا صحاذا
 ع نك لدا تعال ترف فان نهآلا ياش اع موقيال و مامالا رف عمسي دنع |

 7 نك مذ ماماطلا دا ىاتشسالا ثمل تناف ترو ماءال آلا عش نول |

 تميئ او مامطل)طحلذ !اماف تولصنلا رمت لد الام رض ماعاطل يخت لا

ع بما دكدمت هرم شون وا ماىلصلا درس امريحاتتلا ك ناكد هاولصلا
 ملا ١١ دت
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 ناطقا ٠

رش تمرد موهل < دع هات بدولة
 'جسملسصن دعرش 

 لصف هى داتلإ وجم دطحدا بخ يون يل هل روس كرتبال ل 1

 يفوسلا قع كلملاد يس الاع ناك االاةاذل سْلْسْما 3 ده عاب ٌ

 ميسم 0 ا

 ممم ح تيصاو هاه ةأرعلا ضرفالا شلاَقلا لا مانا ١ خفَح مالم يدالا عصا

 ءئضولا ]دنس خالط ناذىالا ةدوتلاد قات لذ اان :

 د اسنايئاف ايه ه هرم سف هيدا بجلد كرت متي دا هولص لكس عيسبيألا أ

 دنا قاب تافالاءا لت سر عقدانا دات ال هرخاناخ تقولا كلب جو |

 هداك ولسرغؤيملل لسانا اماما م الس ناضاناالا رتل

 منت نع كيال مايل صوشخرع بوه 27 لاس دو |(

 عاما ددقيال ماقادا ىنيبرم اممم عوشنل كلاي "و ّ

اع ضيرلام دو عاري ع لغعي ا دكالاَم دك دعم ناو ةَأرملا دقتس |:
 ماض . 

 تاجيل د تو الثلادوجل يرد ال هت اللا دوجل هيدي ربل :رديب ات |[

 5 0ع 0اس تس مال 0 1:

 تيكا زك بتكوم ديت هات يا 3 0

 ائلاَنئلاَه هءابشإلا لص سرا ائملالا درك لف نعمل | ١

 اهل ذاج .كالسو وتس د دلولا عرج احت هولسلاب كشتشااناتلباَملا أ

 لاب عسو غد الا هرخبا نان اها نكمل ىاررضني ال تجانس

 تامل ص دهس يع قل اذكو د شاد تدناذإنانانك و رجلاتلا اذا أ
 نام ىبملل دع عالاماما دوه ضيلل ك عساتلا ل صفا تباع رالاتلا | |
 ْ | للك ةنانجخ ع3ليملا 2 موتلان راب رع هدص نس نيلماغللا| |
 | مصعب كانو كاجيلا ىانعا رع مضوب نالبشاه قار ناار د وبوغي يطعن ١

 ا ديياكلا يانج هس خش مث ءالزبالا ب ناكئيشاذم و حمقلاوه نوعشبال ٠

ن فواد ماما دحا نوكيا دال ثيرخااضرف ضر ضرتفم يدشيال د 1
 | بطلا

 | أ ايضاتاغت دماوا ايم امرخالا واد ماع دما نوكينآو ”رصعلا ضرفرتحألاد :

 ١ ىيطذآاهنب الزير بول ابغا ضقعام أَم اًرصعالاو الغ 1

 ' اهدماءادتقا“ دوج لثم دعاو سيطر هيبطاة انا هنآ الثم خام

 هد يا سس بسسس سس سس تت سس ست عن سن ب و ا تس حج هس تس 22

 م

 0-2 ع
 5 3 سا

3 

52 

 ع
3 

 ام

 ْ | كر مالا هزل يب متولص أ لوغدلا نك ىتولص دانا نال رخالانأ

 ع

 م وب

 ا
 ارا كك
/ 

/ 

0 
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 0 يس و ا ا ا ا
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  0002-1١ش2 ااا اا ل ااا بربري 11

 تسمم ل سس سس 2 جدل دعمت 3 0 و سس مح

 53 ل ناس ئ والا «ااسل ترم ماالا ولص اددايل ءادتالا تصل
 مي لل نكرل مذا جوجل هل نامكذا د نا عالاو ام جقرلا داون قاوثكمو تيبانعلاد

 9 كرا م انألا كراع هولصللا خص باب ظيادرملا ةولَصَساٌرجاس لاعبا ٌْ
 57 لق نوط خال نملة ائلو أزلااررق مرتع ةولص تناك ناةأرملا دلاح ةيوالا
 |١ فانشلاب ىأبل بق ار طاطا ع تناهكرام حجسالا تعم هنتياب لسن شاهنأ
 كي | اوتدلب كاضن الاو ءامديلي نقلا غن قائل لست امتسالا تون نشب ال نال
 ”:ءاتقضالإ يوكل ف كيور و سزلذ فاصنالا نع يل ءامتسالا نع نع نا

 فشل ال ول ل كاهن لا سيشمل ءانشلاب قار دلاو طامخ الل يرغاربلم
 هيل كالا نامالارام ذولا تا يبتك ويا تاي ل
 4 يش الدول بي ددتم داني جات كلل ريكي دوسملا شب

 ' رعود نولضلارحأ ذ تعورشم نال تاوعدلا سعب يالو ةولصلا طسم

 | لا تامل هن لثعي عوب ف لل نارعلا 2 ةدوكلام تاوعري ىعدب دنا

 تع تهت هولا ىل در تنل كيدتاب لب د ةءارقلا لح ةمضيددا ةدلصلا

 9 كفل نرسل هداك د ال تكسب الشو ءاعدلا نهد درر شتلل كلك

 ب ' لهب تبولص رم تركنا يع واصلا طسد ف عرش :اعرلا و مامال

 "1 قع قوس شان د باو دربا# كاسملا ميلاع ىلا كاك تيضرسملا
  فالنغا ب تاتحيوجو اصرخ ةدش نوكس تعقب لكبر قررتعلانانرع ةنش
 1 | دجتلا حو نتجمالعآس ملا لوسي نا تاولصلا ٌتييكو جابي د «ش هرم كامبل

 تى راب اكديم ل العد دن لع كداي د ىدصاسإ لالعد ييهاربا لع تيلص

| 

00 
1 

 أ ىلا لوقي نامرمعي ه هركو نيب ريمج دكا ترام ادا ٍيعو يمه ادا يع
 | ماليا ناساي الزك تكرا نا اش الاصت ىبوي ال هرخا لا ادخن معما

 اال | تكصباب ةيررلاو ىرمرلا ةولص سليل انانانكءركيأل لا جيمصلاو لع
 : ليك نافروصلا جمالا ةراشب سيلا و لعزلالثم ءانبللا 3 هولصلا

 لل نشك دئال انيمي جوأوةولض تزين ىوقكما مموطعو تلات !١ةأرملا

 / 1 كلن ةابرماتك قولان ايزل ترانس نا تعاود دا سول اظل
 12 ذايب تايخاب ا فاتك ا كد هدلاحلا



 : ؛ قاربت * 4
 ا حس م ا مس

 اقف اتا كنس جتا نة نم مل نشعر اهنا.

 رسل ولص هس تلم دق موب م الثا يلع شرط ولايك اظمين لن |انإا

عوطنلا ل ناب هزل دمع ناش لضم ضركشلا رع تاب هان
 تاض هرماو تا

تشع ماب يداننلا عاج ةيضعبم تانشمزللا# نجل لقمر 5
 كابحلاو نإ 

 ىيبجلا ل هد ارب ايلا لسا هدبجاسيربلا عب الام برسل ايتن اطر م
 طخ نمو اخس ةحراخ ءاجحلا نكي ونش لع ولات دللادعر قينيوب عباره 17

 صموالا اال ىامذ ثولص الو سرت كلو تممال ىلع كنا ىكر يلع لوقفرصفملا ادا

 نكره سلفا سل وتشمل ؤ قالا طم صبا ١ اذك ماج 4

 بطل ة ئليشاو كلدؤكو هداتجل هولصو ةولاننشوو كرال جدزإلا هللا 1س

 ال ليعمل قب تم الا كلم لص ا ىا لالا مام الا رع نمسا

 0 نال نااشاي لاكن اا دلثاو ليش درسضا ل نمي انانلطنم دس

 اطلاوببو رول ا بم بمال ساعي جا ياناس رش

 راف رضييأل عماولل د دادس نا جالا ناك شيم فلل باب ب خلال آس اه

 كضدل هتارعللا مالك ايداع ريم آصملا ناك عام نامل رظايرزسي نأ ١
 اه اقيمت ازاسنأ دصابم تسل دعب عب دالا هوك تل تف 2« ١

 طوتتسلاو هازجالا ملتي دادعتلا د اون كادشد كل ذ س عن يل ص انا

 نعال بسلا ضرق داعي جم بالاي عا سا مةعالااشاما علمني قورقنولا '

 يس يي د

 لاوس نع خاابع باوجانس تلك درصللادايدلا ذم لاعلا دبع سا نبذلا|

 سوط وو يحس ”واسدسي طايتعالا كام ئلجر

 راما دايد لهاماّنحماماتع الاف جاو د انزتل تف ويف دس

 انهت بياشلا كمال دع ردع اصالا وصحي بيانلامطض ئه

 روصملا دانم نالال لَم نذالا مدع تع لولو تافلادوضمدنعلمكولا

 ل الايمان يللا نمالذا سجل فال: تاعدجو اذ اى ىإرللا

 موجب 2و الذ متسلل ١ ناطلسلا سان ىذا ناك اذلاايلفالئتس وكل جلا اي

 اهوحمي | رم 3 مالها دبادلا 2 مرحي لسا بأ سرعات سىرزلا نم كلذأ

 جندانعو مالستلا درو نطاعلإرّمست هركيد تبانككاو برْشلاو لكالاوٌييبَشما ديلي

 اعرش سانوداّم مالسلا ماذا كل نان ضرخ مال درلا ركل ايم شا دعد ١ ب

 عاشمللا نانا تتباين بكرا تلا اع كاكا |



 ااا

 انو ليدل

 ف

20 
ّ 
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 مو

 ل يمسي دن د ل زيكو مدد ةهمتط
 'أ (/ دلع مالثلا لع وضاع ا ميال تنزع 23ج مهممب ذم عر دياشلا جدلا
 ماني ا ىبونمبا نعو دعاك هكو

 يي م رو يملا عاث ادبيه باوصل او فليضنلل تلا تاك تطحلا

 5 دلل ١طن هك جيلا عد اعإج «دببدانحيراشا لك مي لدا
 ١ تسير ب يداوت وبه نما ثدعاسرت

 د |[ لولا كانا ىلا نا وسوق نع نعو ةأردلاراّتخا حي سرصنو قاقحلا

 با (| تيكا بلط راك د سا مركجلام وقم ملا صالصاب باثك ةرافذلا رع لعد

 لأ ليصزم عممال ع ةأرملاو م ذليل كك تازلال ةاتسطلا اك نو تاضئ لاو

 ثا كا لكنا ندع 0 عمال يؤارع لغشسإ عمشي ثسكررم ندا: دال

 رف | للي ةدوعص ىامامالا عّرجو 1*2 ةيمزولا ف تولص سم تياتككاو ٠
 : بأ برا لانا محلا ما كل لمي ل تولصتلا مامن مالكتاو توفصلاا + لاعب
 , رعب انا كلا ماءالا ع وزب ىيح رم اناهيركيا مها ناين اَغو واهيل عصام

 0 يسم ارباع ولفي تطنس تناكانام ات ا

 ل | تام نم خرالا اشلانلا طؤاكماو كس د يرحل تكرارا مف تك لص نام

 هدا | ب ا تروا يول

 ْ زل | تاجملا هوعرلل ملا قولص سسزعلا ءادان ضمساإل بلل انا سهل ءاداب

 اا | هابنسالا ةولص سرئشتلا دانكن ثم باع للجان دنعصعلا تقو ٌحضحللا مودي
 42 1 اعل اند ذل: بق ياخ زم بيع تذل تلاغ

 يلا ىلا |داتععلا 2و تاق! بلا راما سدد ننريعلا فان ةيواتملا تارهدرص ما

 أر 32م0 شار فيبت سيما قد ديباك ضزابل عا نإ كامد لك نيساء

 ارربأ| سرق تحمتر | ام دعب همايطفم نسررعلا باب تاضعلا نيعم تولص نم

 |, يحلو ىاضالل الا لسع ورطنلا ل رح سمو بيدك مادا عد
 4 ل سر نم كريم يو هس

 | انثررع ورك دنع شام ةؤتغش هبا لات ا-درجلا تراغ هتيطبلام ا فدييعللا

 ”! | اهزم عدكولايريككد جاتتن الاؤك ناثلا غاب دام جدال اسم تاربككم مسج
 الاياب ديامذ وريث تكلف تارك س ديالك

 «/ | ةنض!لاناب اها ذا دبو باوصلا عك وقوص دبات كولا كلاب ءادي
 نا ل نجع مانو لمدد ءادس . يبرشنلا مايا تارت ات هللا مد

 _ مح 3 همسه وهج اسس 22 ادا ادا 1١ دمع دمع دعمه معجم دب ص وسم مم م يسم 2 وسو

 اة ' ٌْب
 ىلا <. 5 ِ "يلا )6 00 2



 ك0 ٠

 تاك ةزكالاباذملامهدايش لقالاب ُدهْءْلا هاياز انآ يضعلا تزلصو ع :
 سنجل ةولص نوب لمي تقرع مدر نم لا هولص رسب ءاذإ ني هيوشنتلا ماني! انا ١

 اجر نسب كوالا موب واصلا هولص تا نا يرتلا ماي ايما نب 4

 ا مويلا 2 ةتناف ىاق الا موبلا ٌةلِضَي الم ةعرشب تسال مىنيلاة .نذ

 لا بل تيتا 5 لادن ااماو كلل 7-0 صح الود عرِشيوان ذاب ا

 لف اس ندعد ثاثلا ا|مىبلا تعالت نا هلققل موبلا ةاصي دلعرشب ناماقكنلا

 كوع : سدو! روع كتللاخللا مىبلا 2 تناف هداف كااثثلا مونلا ةدصب مذ

 / ججلاوب طنايا بديلا باب وادا وطلال ل

 ىح ماللا لعل ليلا حاو داارماق اى ءانلاو لاجيلا مم ايناو بمص كلا نهد |

 تابوت راس ٍخاركو دبجام دعاجلاو ا 2 ا /

 ٍعوارتْلا ىواتصلا سارح ولص نس اعوارتلا 00 3 تءاذلإ تنور :

 لولا جرام ن دل سلتا رع ءانلحلاايرثرإوت ءاشلاو دامزلا# كوم نع

 ميما دينا مىر تقبض عا نع رشا ك7 ا انمانموب ىلا : الاهلخ 2

 تعاهماباه ناد ابيب و الصا تنسب تسل يوم موت لاد 06 7 الا أين

 ملا اردصانا لير وسبا لاىو لصف ادار الاوتاشلاع ك كنا ١ م

 يد عرعا هل نا لصاحلاو الا لوتس نام عاش كر وبلا ه قيحاو 0

 كينمتالاكرلات روكي دتيب 2 يعد عيبا ملاع) نه لاكن ام عانوا 5

 عاشلا ست ئلَتْمل تيبلا كب ةعاجارلص 50 تما /راتال داعي نوال '

 ا جارلاءادعم دنا وكلا اكد لضئارويللاة 2 عاجلا اهانا ىا ميصلاو كَ

 / تليللكر جمله للا صيد نعل ىودام يتاشلاوانباهادتع

 تكل و ينكر لف فال نع تاون نعت اينرشعيرولا ىوس

 كد لعداز امو 0 يبرع دعاجلاباولص نااندم 57 ء ىقاشلا يعم وللي ال

 معايجلاب . ةيضرشملا ةرم تدانزلا!وَلص نإ 0 ا شن دة ا

 تحيد رادتم هديتك د زلا ايبا دعا ةرطشي ةو رش مامالا اًدضاتاو نك
 نسنسم ل يود .اناصرن نب دك ورم اروم سلا دسانلا نسرظسسانك» از

 .للم اش دناو جبس ءاشنإررعاطتسن الا طموا دقلا جر تينا نعت اهيصإ

 1 ن1 1 الا بج يجوب بيبو دب ووو بسسس ربع ههيس وج

 |عوزتلا ثمفادناو الا ارك ناسا دزخ طر بس لها كرش ناتي

 1 ككرشتاك نيت تمس دعاها باوأص هاه سنؤلا ىوستعكد نينو تكس اصب

 أ دعاجرنولا اصيب ال مارت ,تياد نادل وسوسسحتليال ا 1 اان

 ؟
 + تيارت لوك اقرت

 للا



 يو 371715 ك1 ل003 ت00 الت 1 نش شت :٠ قل ا 2 د 1 ت1 ا: نتا اال ا

 انه درك والا انس غ عاجلا زينا لا ترانا شو داضم درع
 ااا يرعألا ذلك سبيد هيرو ناالولا ناصشد 2نوكتاىلاو

 ١ه يارا نم ءايغؤصب نا ى اجا م ولالضي ن١ ىوحجتا 21و تشاحلا ةاكْلْصْما
 لك نمل هلل رحم مولا لص ملازانك يتلا وو هرْغ .تاعالصوأماءالا عم

 داضمزلاب جاترشؤلا رضع لا 012 داو زجل ان لول كاذثلا عرش سم ديما هلاك
 : ١ 3 32ص 3م 7 ىرصاثلا لاف عواسلاب يات مسحب لات

 1 ١ هك ةيوتقلا دلعو اضم حاترتولا نا لولا أد عاججبقلا
 أ ندعو لد دييرشلا ثإص فلنا وتلاورتولا ب تاب هه ئىنمهازلا بولطم

 كرديال مال ]شبا ةروصل .وصلا ورسم 2لدملاّدلاَب هزريعالرصم ثلست دعو نم

 ءذلا نم ىروردلا عش ةقدهإنلا نكد ءاطضاادمعماموللشم داما لقا

 ف كل هل رس جالس ملل فَ سوديرشلا باغ ءاضي الاد للاى

 3 اي هبادوق يف انلش ]سب ٌىدرعلا بح درا تب حبس قتال

 11 لقستيوني ف ناع يرمي اللا ءاملا نس جارشالا رع لعلا يش نادي اةد#ة

 رن ا ةمتسادل ةلادع نه لبنان مسني تاما كن عف اكلات

 |١ عباع قناملا كام لَسكوا هرغوا حلب رت ققرصللا كدليل سوصللا ديلكو
 لابؤم الدب عضاولا هذ ف ف نلخجب مللت نال ديبرش دوف ريو حالبنرصلا
 / ساىلاكوي رولا تيا واه" هدد دحي ليد نانالط عولباب ابمرصللا هياتم

 ردو ملا ناب : نعطوا عضم وا عال سدير جلا هل مسلم وا كل د ميشيام درعصلاو

 م تاهت داش نة جراه دل يرش عطو اضن مطبل دا ضاح زب

 6-00 ا طا قلقا بوم داتا نسالك لفل 2ث تاكا غ
 1 دادي نه ضال نائم انه نال و ال اتلع اكرظ ناب قع اديبوشس نوكيا
 أ ا ايا ءاطم] مقلاكو ما ءادبمخ عم خوات صاضتلاكا لاما

 1 ” ئلحااؤاام الع دما ءازروشب يعد ُُ اصق بشلا مارعتا لبلد لدبلا الم

 دل بكاوَمكرْنعالاسكإل لالآة آل تامل تؤمن مراما كلذ ن ال:لاموجو أل دب

 7 'لصو وادا ثدوتعللا اع كون تيدلان الى دما نرش يس ةئاوك خف لتشلا +

 لإ ١" ةايرشلا اللف بعدان مقلع ءاقيلرمو نم ةيابلاككدسملا اداص كدبلا لاا

 دوا ١ تافاملا ةتدطاعل مشل اازجوس: )ل لحلا نع لوس كسل ضاصّقلا امو

 "1 تاس الافاثت اناثيرإا منعا دتناضرآ درع خام تدارشلا كعلم الذ
 ارضنا تاوريرت المن هديا صلو هل دابرشلا جنم

 1 ركنا

 مل
5 

1 



 ي#

 تتو يلع مب دجاج ىائذا اديوابرشيو ا لمكي نات الاوله 7

 ل غصاصت اح كيم نو قوس دكرعلا س] ظنيدالقغي وسب هاولص ار

 3 7-6 مفيرطلا اطل تالا ستاد يعل 1
 ١تمارلإغا بو كبست تكلل ةزجد كن ورشا الق مط ظنا فا
 دوششاناعل تيل لعصر نيكين تيد كتب بحي جدايل دوما
 ديا سنبل سب امو تملا كل كو فيح ادلع للعب
 قكرورملا رم جالَشلاو اووتلل هللا ١و رولا نع عرسباو سادت ا ددهذ

 دلتا نوكي ان'لثم ديو لني بيكي ىو كفاضيا ديبرشلا با.

 اهلصا اعد داك متحارل لما ال هَرآغم ىلا عضوم ك علمم و يئلاو ركل لص
 رمال ممم برش نال ديبوتشوفركسلا نلاح بداشلا لقا ناتالاكشلا
 اثناء دوما داب ددرصلا نحب لاب لهريطا س ديررشلا كم

 ام رش دكيدانلا نعطمس ىعب مانازا كياَمك رف تلا دعست نيف /

 جانبا هلا رك تانك, رك كاع سو عاجالاارتضف طعداضياا اسكر تأ أ

 هر هر نفد ناجي ازتراص د تيلل لبلد قنا كَم تاهرضتملا لصف داتا |
 كولا وا دب وصنملا ىغدالا ام دارس اللا لوقا يرش 00

 : : ىبقم ياللا لع ءان ءانبلا الو معرب موج ذا يوتوملا هرمعلا يالا

 كائايس نتن الا دلال صال حابب لمه ريل زلال رتب مداره 2

 0 باقدلالل هزي هفرتجوثيثصاهف ناكباف حارس .ذل ىدصوبا| ١

 تاك رجم . دان يوج موعللا لولا تآرب ره سايف بانل لاس را بوسي لإ
 سدا تيت يود اياذيف يل رز لسجن شفا
 ربو وضبنب يماظح م سو مصرلثل قد ناو كلذب سلب الف تسر ذا دقأ :

 ناك كسلا سعال اوسرر د ديسم معصوم ذا 0 للا نييايا هرقل جب ا

 يضل ومزايا
 ١ قبرف دج ورح تاه نم و هرصم تود يعيدوا 'اسملار | . سرشمعلاو ١

 طسولا ةرَيعإو نيتمكم ضرق راصد: يابا ضل صق مايا شلت اطسدارم

 5 ؛ فدياملبجل يم جوا لانع ادنعإاربلا ةد : مادقالا ىشمو لب كاريس لوما نأ نإ :

 2 5907 آمنا صوم داع نم ورح نغرذاسللاباب 0 ش 3

 تدريب مرلوق نوم املا «دابحلا ديفا ضد ارضاسو سلا ترق نهج دانملا فا |
 | ةولصللصت 2 ظشلانأ 1 قعاورفاسم ادوكي الترب سام |يدولخا تويبل يع ورصم أ
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 اويرزاج ذا نار منا ضل نما: نواجولم ىلع كوتل تومبلا داك
 ان شاوعت صو نماام هسا تفاوت مهامهم ناك لا عضوملا

 | انئاتقورصللا هيب ماكنا ديا علف برشا وج م َدتساام دادلا ءانب د حاملا
 موا عرمرم مس ناك اواضيا ءاسملا ةدواخيربعت معزه نك مد هاولغ سلما

 مما و توبسلا مورمللا نارغ هد داجي رعد هولسلاب نيد .ءانك عرصلا ناب دقاملا

 لتيخ. اكل هرب ناذم الاب دام مدرالا عام هءامت دلت هاولغلاى ءانفلا ةددام

 لالا دلسالإسب ضال رزعا تا ولابسل ابارِئاي و مايا شلت ةريسمارصات

 ل مابا يدم 4 'داّتعللا تاعتلم للا دع مسقلبام] يلو جرالادسلملاو

 دش نات ىلر جدر 2لتر سان نع رص نال جايا ماولئابوعو

 تواسِلانتْسو تلاع لول يالتلاَنكَد 20 .قانشلا ن ال َعابرلاب
 نغسلاق تزداورشلل تريد دال اصلان واهناف بح مهزعللا لا سسك لصالا

 ضسلا# بسلا كك غاونلتنلاو شما ةيصئالد الضرملاب ديدئبكإ هل

 كاك ضلا يامر لولا لا دانون ]ضلال داسق حت كّيلاو لضم الالب
 بولا نم وزيلاتن اسي لب وسي اكاع كرتلاو ل لا لاحكتلا
 ؛ | ايلا و ماياتْشث يسم لااعرف د وعم الخلا ةلاّئاضِما

 , | هاني د هولصلا م« يصلاو اه هرفس دم قا عذ صقل د لضنلا لسا نينوي! ءاسافلف

 اما اكديم ىوسلضعلا س لجل مان لاو داتحلاب + 0 » ميعم ضاعن ين لع

 1 قار لالسب يكد ا ةقيسلاداشب
 ان ١ اقياداماءالا لعاصاعوا هيدلاول اع صورك لك ذو ىيوصتلا و الط ال نيتك
 بأ هروب 211111111 وا ةنعلا دا مرخالب 000 ال وم نم

 1 ١ الصاد يعورشللا مداعد لل مدارج تلاد نيبؤملا علق مد داير ما2) جرحا

 .. |١ مصحرل هس نعام اةيزلا عمم ءادنلا تو عسلاو ٌَببوُصْعلا ضدالا 0
 " ا 4 تا بما انام وضرم خود ع دما كمت طعيساو طاّممالا

 .|ةاقالا ىؤنا نابل شف انا صوم ومد تطاق الل مصحح
 , ةيذ 1 اا الاتي 50 !محاايلا اص 9 2 وص ولاد والىا

 1 1 َس - الكرسي مل نا ايرعضوبرسع ك.دماق اند د ثالث ءامإنا انه اولا نام لان[

 ءرزرع ءارع 2 7 يوكل هوما س لدا مات الا يون نارص ميك عمي

 : دعك اصيرتاف تو ل ويعم نيعصومب وا ماو دلل حضوملا رج لص هدعل

 . [ةليامس#“ 1 التنس يهدر ميال ا



 ا دباذاسييال "1
 اب برع دال دركسع نيتعكرأ طميانكو يوتا لا ةفينم شدو 017

 2 مجارص ماه دا ياهلا ءانكتمص تاتالا 0
 هبيتمكم ةيعابرلا نولصياضببا مئات يتقم سان الابن عهص رانا
 تحنبو ءاضوعوببو ككتالاع بارع الاك ةيصا لها ف الك : مهمات انزل

 شع دن مضوم ل ثناق الا ىااص دون توليصلا نومي مئام فوضوي ةسأ

 راعمالا الاقل مال نيتك نولصيلب موتا لقاح دزتحا الا امو |

 لذ
4 
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 اال هاعرالا نا اخي متلا مر ىسوب هبا نع ىورام سب جلا دالاو ملاذ 2

 بيث دهاق للا لع اوجْزلعو يكرم امم اولا نال اسم | ساكن قاتلا لاعرنذ ب

 الك لص او للان كل كلذزو نيمقم رتل فم ةلذاموبرشع د

 اعرصت ها قياصلا 2يرماا ريصوم ..عاولخاا انا لاروزا لا كره سس لامست الان

 ياللا ستان رضي مهنا ايست ةريمامزدب داّدشلا ل مرسادا عض

 دك د ق ئرعم أ الايه ايرتانسملا بيرج هاد 5

 وال يف تايدالا ةرتلا دعس هاذا تاولن عياببلا لاي زعبرملإ 1

 نلكو ضي مي تدجولا نان شولصر خاين ال طلع ىغرم لالا ةرعتلاف ناش 4 1

 لطب ةدالا ةيرعقي ملاناع لفن سيمكرلا ةعيدآنامو م السلا ضل ءاسا ءاجاألا

 لة وادا هللا ءارتما خد ملاكا أ لبق ضرلاِب لدنلا طلح سال شرف
 فر فرخ قع نيو هرععلاو هدعاد سلاحا يمال تولص ناله دعبو الريد

 م.للسللا لعبا ماركو نإ ىوتملالع ىبحملا ءاني و يريقلل اقع

 2000 وسم وقنا ذ كول ادد كرا موب
 الا زميل كولص ماعلا أ مالا ا ىدتملا مدلك ماتاناف بلا عمج 5
 كيسان الكاطابتما كَما ايم راض ضرعلا الست ال ير ىددتم ثالإ كال

 لولا تادبلا انك وا ناتي للا نا ضروعلا د ب ملف تلك أن ةأم ع كادوا

 22111 اتا 1
 -اتمسا/لامس شل نال !رملاو ٍفصالاب لامبيو كثي لاطبي ساق الا طددأ| |(
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 ١ هودنواناداهروما و دب الا ضو وس ىفلص الا كولا نود سبامرلل

 طولا ذنب واذ ىشمسلا لب ايد لاحتمال هدصق صربلو هرلو و كلما جعار
 ١ ادّقالا عرف انرإا لمال المي و ىرخا هدلب : ليوتي دارس هرتغال كتم ل طبي |
 انمتعصي ةجزلاب لظبي الد متيالاواسم دل هول عاّيلصاانطد وكي اب

 :مِدام الا ظواناو اوكا لوب لطبي الانل و تماو الا مين عم سيلا دوعااب
 || «يعسوبو مرش قصت ابلإلاص ىسو نش ٌدماَو كل اسما د ضي يلا لولا
 | كت ]كانيولمو ءذض هن اللاب هنلشجو كقرف دن اللص الاياب الش وماعب
 2.( | تالاولاف بيدممتلاعيتاموبر شعت سرها ف مقبنا يوس يّرلا ناوكاوبب و

 :! || |!دلعؤيتملا ٍيرتحْلاو س دعكهدوهوف للام طع رفاسسم ديف قيم ال بيش هداف لل ةجججاب
 | كددجو ندع و ةأرماك عمإتلا سدلل عوبتلا "سم دما للاقسام يسم ىا هنإ ا .نأل )| 0ك ديطلاف نتع و هاماك مداتلا لا ا اب د ةرزتبت ىلا ماتا 0

 /: | |ةالاا لالا جرب بتسو شو قلاذمعاتمو ساو ومد جود عيريجاد
 اذبإ| | .ةوبتملا يزناوقو عوبتللا منن مداتلا ماع سدب الد قحيالاك ةباشلا هلا ذياقلاو
 | | قشلابامنلل صون كاك جالا ع ملعب عوام ويف عماتلالعي ند تماق الا
 ب( || سالظدمىرمدتلا يف جو طوحاومو نحل كولا كر عكنززي لييقو ليكولا رعد
 25 لو اجرع ىلعلا لبق مككلا مدل ل نال خصال الاع تسالالا غامكتياعنلا
 : | |انهرمماصأت دااامارصدرل عمات ةأرلا وكم ورقلا ب مامتد اهرش عوف ذم
 ,(| | ليتل عوزلا نعارشت سم نايل الامل رملا ابن نوكتالف الاد لدجملا
 زلا| | ةيعلاف لام 2 قرد ناك ات لال اسس «ىزترب ىدنجلا ناكد لجملا ن ىد
 1 قفس مدلل مالك يرصلاو ٌريرلا بلطل ماش ثيه بم يانا دل نال ميل

 | هن الاسبت نوكيال نإ ست الآم تاهو دلولا ماو جدملاو نقلا
 لانك اللاب غول ةوبصس لهكأ شعاط ملي لف كولا ن ةاريضترغسلا
 ىمت اهرعرعف وسن عداشلا نبع لامزج كبلُعيع تاركسرلا
 لمع ابض ارسم طرْس كلاعت بلل جو لكم كلملا نع دعمتملا علق عم هال تأ

 الانام وامس داعم ناننالا نع كالبرلا هفديام كلا نبال عمل ءرش
 مقدلارملا ءاتحلا بايشلاو بره تبمالاو ْنكَضا رادو سضْنلاكدتالاع فدل
 العال لملابتكد بيكا تاودو كْرْشلاتاثاو تفرط تآلاكد درلاو حلا

 ( عانلاك ّةمورؤلا/تراص عاوللا كلت لا فما م صامد مل نآك نان
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 : اجيد كلف ترش امستلا هلع اجد مددعلاكهاخ تسأل 1

 لصف تسار دلا جارعم نعلام هرمخآ للا فرملا دم هاي دل نايكنا أ كوقا )1

 لاق يسووا) ةتتنشالل] امال دكس ا قيكتمنلا بج «كتلا نا ئغوزطلا ةيكن ؤ

 اهم ناثأملا الازعرد ديانا لخن لأ مث لجن اشيأولا ةكداس جيلا هلا 7

 سلا طمعا من ةدكرلل لوا تيتا ىلا طعا نا لات كل كيد نينأمو هيام هوك
 ضد اد الئ الال دادي دبرلا عقد هاطرسقف م الوكت هلا ا

 كاس باصشلا كلم نس 6م ةركلا عند :وعإل و بلاحلا ة موجيال دلتا هات 0

 ككاو ل 1

 ناو هه كولا فدية

 0 9 9 يع جا ١ اقر دود

 يميل 0

 طيبي ال مادلاانْنْعَو ليمن ناك مامن وجعل ءادالا هنمال تبلطىلإتشم | ||
 2 مبا درع ا ديكسوم اجود ريف ل ة كبت يوهم اولا نيالظك اك | ١

 انلاوؤص 3 هك يدرك 2طن د د تنل ضيفا 0 9

 دبع دعب امد با اذك ناج!ريكوبالا ناك اع

 0 +؟يت# صح ا 1
 ليل واكل ذ يلح تاما هرلو مال د يدم الو هزبع طسبال ف ءكازيقد بوك 5

 عال لام ةركذ دبا تورش داع تاعك: نايت أ

 دي لاول د مث داذا قارلا ءاجالاب حوّل ستات بسلا نال ىوك الدلولا

 2و كلا ستيت ميش نال دوك برعم جود تيسر

 سعورس لا يمت لبس يداي تاو الكولا ةركرل عمد هازل وكل

 | هللس دارس لعمال تدارشلا آلا َيَس ب جالا سن تشيالانلا سرل ولا ||

 جذل ةأرما همم باكا الا انّنْلا سلوا ل لا كَ عقد دويل كا
 . دعي لال كال المسد سيم الكبار 1 034 ةانلندرعمأ [)

 قالا ة ءابنالا ّ ل مقنع مانا ناو بانا |( 9
 دول ئداشالاو د ماعلا بلاطبلالا باصتلا كلمي س كه ا 1



 0 2 اك ب فيس دانت الرا ججابلامل 7-60 السلا ع : 8 0 ا 1و : ا ا ْ

 ١ (| نايس زكار رجول ءوسوب دِإ تحد زيكو يهم د نم ادهاع رف طحنا هيد 0 ]
 سلا ةفدشانويدم اناككنانانويدمرضفلا نكي لانا انسب ص331 4 لاذ صدد
 1 (| | اكو دب سائال ىتنألا سؤتإ قبس داعش قيال شيد كيرف ةولامرارشس
 / |( لكيمتي كايعاع عّتةولامر اوس طيس نانا لابع د ىلا ةوبدم نكي ملول

 ” د تاداباصن كلع نا لانا جزل سر ةركزلا ههرصم وكم رفا ركز هدم 8 ْ
 ||| لصالا اور وو تفحدارزع د جاتبَه ناك[ لغز وف داوم للا | "تك لي) ظ

 : يمارلا متي 3رلر م كراصدلا كالع و كيادورلا لات صال هوز نم
 لمسنا ةكر سس ديضونلا اكرم مال كال: هلام الكب تعج منا كال د
 دع #ةكذلا مفدي يصوم ؤدو ةوكلا ف بقي عا ثكالا كلك بص هلع جي هبي
 دّئلاو لعاب صو مدخل نعايمشدب صدرم نبال وجلال 2 ةئذ ال اا
 1 .ارمملالامو مامبسي فمي اجت شالات نان لالا هال دن ؛ملا إل عا

 تو

2 

 5 بهي لتس رانملاوشرابتمالايس سمة ىلا فدانا ارم ملعب نم د ا
 نأ | اهاهاو ف ةكزا ملعبه هرد وسو ثوخلا لع لاحوامارجإلاب عمرنا 9 ١

 هابشالا نمير المالاو ناعما تام كاملا ناك نافذ «راعي يون متن الب 25-5 ش لل هديا تدنن لاسدب دوومي ادامه كتظ دمستان | لد ْ

 / ١١ نجم هالوم د! تاترصلا س بتاكل ىداام لآ د سيلا ثصايم ل الا نما ْ 1 1 ظ
 / || ميلا: ىتعلا نعاضوع 2نلاو نك دص لامي دابعلا نا كاللال دبل لول بطرق دل

 1 الجان س نمهانلو كدص هل يب ةرمرع هاثيدم ةوببلا نادال تن ميل ,١
 ءاش اقرا هربنا طماع وانت ل هابملا ال يمشارملا خيهلارصابإاذام
 لك ساكلا باك تاردزكس بطي كامو 2بيطنال رمل جانا ان !اعسبان
 ١١ دفكو ىدؤلا نعاطتست و فوك مورسملا فشلا ملا جركل عقد نك مكس يد
 ١ 00-5 ىَدّولا نعاطممو ميلا عقد دو مب اجاو اهلا ب هل

 ,|1] تامزمالن هزم هات لاغرت طابا هرب كان ّلعا هاماصدما
 : ١ تقدصالا ها بعزللنل ةعرضولا حيرشلاو وتللاوإس ب ب مورا نان
 ١" تلمس راثالا ةرش نع كلا بال لإ رش فتن نك ملسم تاس با

 1 ْ ديرعاع تناك ظرف ناذ مشلامع جاع ةنإاهازل تاذ رصلات اب كْباَم فسح ءإ
 11 تفدصلا م)تلح توبه ذطنسالذ مولا, ل وسول مالتلا بلع دلال
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 ٠ اان هدا هدام كنسوم نمد ىذا ناولاب «يدارطلالن قويا
 م بد ذنمدا دامك دال شغخدااهيت كلارا ةركذ مئلاص خلع مارعتاندضلك 37

 ئلص نيويلا متو ن الاوريو ماها وا ةىكلا يدا [لكسش ثدولااو عواطف لا 1

 ىدقب لالا لام نع ماظل رلام مقر نقيم نبوي لتس كلاشلا تلا هاببتالا | ١

 ملص نمديو بصذعلاب هككم مال بزرع سن باجاو سرع لص ةركدلا سلع جاوا 8

 دوعلاو ارم اص رخام او كلا ءافا نغ ختم سبك عا هاو ديلا ١

 يلا هلع تماقادا غاشلا نثلا 4 هاش الا ةوكت اس وسعمال ىو : كت تسأل |:
 دع ردا كر داق لم ايما ضاع هادالخإ الر ىدوبألا دلال

 هدو هك يلع ىع يت سب نبذ لس ىزعلاو ىردلا ةكذ سبرجإلان امد د

 هلع مربي من باجآو ككذ سريه لام كدا يككيو ديطيم لجن مرج

 ٍيلعو فلا عمو مس ءلايع و ميئكتال داع دل لل تذيملا لَك ملعا|
 ديوي هو كدااباصن يواي دنس ثق َكَلَد عئادلا رماد دما ل هدكايلت

 هدوجو دعب مولا له كلبك نال يصلان فيلا فاد عاتجبالا
 كراكات هاش تطيل لوعاذا سلا «اراجالا سلتا 2 دقالان اه |
 كبح نوكيل سما الآلاو ةدكْلا نع ةعيطحي ىلول المعي تيك نآمكداق |

 دابتعالا نابصو نس تيلظْمم تارك ذلا ءاضَمل ءاَبش دابعلا ىلا ايلا اس

 عى داذا تولا ضرس عير رانلالع دورتي, سلع نبت سدعبس يذوبإ
 ثدام 2 نانا ارعقوم تسعقو و كما داو يبد تاب ضال ةوكولا |

 كيابل هلا ااا اض هامس دل الا لكلا ين ثراول تصوال الكثر رضأ

 زل لاما ملاع بلاط لادا مالاس الاداد لا برطلراو سدا عواد ا تاق هلا لان

 هابشالا ةولص نم ه نيلإ ]هال هك بوكا فا راما تقدم ةىكتلا تاكو

 مهلايلاّمماه دلو ترف ايلاع ل سدلاك هول + اللا لكلا ما كالا فلا

 يساهرانانلا رع كلمن رج دالئم رش ةاكمراولل نوكي ناالا ريغد نايل

 ائلا ىواسبإام نمل هاو س كلم س نااع ةدائت الا لمن ىذَتلاقف

 دينواهريعاتب تام يما ةوكلاارف بخيل «راقلااريونب ف ريئاندلا نإ.
 طوتس لع يوسلا نا الا دع ةصاخلاركد د ئاصولا ىلا هشة تدايش, ١ ا
 86 . 5-3 + - و دج اع ص م

 سداص. أف ايئاث ءادالإبرمنبلد ييتلا# طمسيو رك جراف رشعوبدةرماطلا »و 1
 ةنلالوف اخ ةزكنو#كلا نوي .ناكؤنو 2 هنا ىونو تانانكإذعا 3 : ا

1 217 1 



 ا
 ا

 - . . هصصتس بج م حس

 خت تصاقا مالا لانك ةدكدلا نع عيبا نا يعملا: ئوجي بمال
 اان ابابا ديل وكر س ضيا و لات ةئطانلا كاوشالا و ناوكل مدع ف! ولولا
 تالي لم اككأ رع ضقانلا ى دا الط مسس الدي كام نع ةكاتم «روندللا
 ناصتات امبالاد يذلا نغاميذلا دانالدنقأ طمس مف سواصتلا ءاربا
 طميال ندلا كلد سالب دوبدلا 20000 داووم مدوول د

 كا لوكا قارلا يرتد تايب قاد ناطلسلا ندا دان تدب ََو
 ْ وجو دعب: دو صلرلاو تفرملا م مالا لان انكم كالا رع عمتبال نا يملا
 ظ نضصرفاول و امشاد نوي نات التاق عال نع كو طتحالا ةكارلا
 , وصلا راكي واتنلا عياج وك سو ِدِلل سمي يل لوط دعب, باصنلا
 ملاتماى 1 ذل شلشلل رو بسات عباجوا برشا لكأ هدارطغلا تتدصو
 رابغ تعلم دوا بسلا س باتا يحاول كاوا هس دو طقس ليرئادأ
 :ا1نسو لهما بصواابسج عامل م ىمملا كذ ناكرلد بابوا ثاهدو ا

 قليلا ظنا دم نان: ىلا سع نزع ل31 قدا د

 ملل ةانك عراه رماه هذان يشتاسلان طاخ مما امان نا لد دا لكلا نالرغ نع ةازهوع

 لنا اظل ةداسرموا شاملا لفن ضمن ااكل د صير بخ سمنان

 ًليهبنسابلا رضا وادمغ لما رطئا نا نقف ايسان لكاوا بوصداسف كاهداشا
 ؤ تنام 21و د داانهد ىآ يدا طم 9 ايش دبع الم فاما ل ءاذ دلابص ىا

 21710010 يلوأ ب يرمي الام اشماابإ شوا بانو ةريرعوا قاع علنبادا
 ديلابا ديم ةأرما و داي والعم مصلح ةبلخ دوا لك مونمئار درع د : موصتا رع حادا طفال و

 طف قف دقه دو كدا سداد نطبلاةا ىبانطئاوأ رؤيا 2 كلاود

 هوالهات اروُإل هاا نمش تدد دابر ال ةدانلكا 1 تكل ا لا

 مايل الس موصلات تود نان نكي تط وو ناموا :س هرعاخ هيفا

 يشوع تقع وا تبوني فاد اص نوأل نيك الاد لج اراب تعض ند
 وع ياك مويا لتبرارئارخآ ةرطتاما ىوجتا لوا
 مدمن ى د عد كلاثلا 2برت 3 نمشلاو لد لدالاة : .ملاظرزغلاو ا

 2 لونا يو سىانارضالاَ» أ دلا : ءاطنوطف ١ناو دول اره

 هويصللا وكر قرف هزم يهمل نأ ءاطهامما 1 او ةرخالا للا نا ذومل ءازه دهوصزشبي ال

 ١ | نو نوعا درك وس مذا ماثغلب دق و ماوا فود تلي عارم يا

 0 ١ "و وصرجو ا نمت عزب نروملا هذما ين ىو ةع وزال يس ةاما

3 



 51-252525 2 7 يي 252523252525253: تت[ للا مااا

 فاما نونجيدا تريرط ءاغنوا ىضياحوا مانارقا ىب دب ناك الي هولا

 دم نأ موصلا زل تايرعلا كوا ةابلع ناكول دارْزلارم ١ 2. كاماعداص لالا 1

 داليلاماوب وو شادرشرلانيمئاصلا است نةولاتخ ءاش كس الا |:
 فيا اشف ىعان لتحا انانعسر اما 2 ماج ذو ىناايبلا باغ انكم للا شعب ل

 _ ادعو بااو ات ثمل نع ءاحد ىا ادع برش دا لمادا سايب دما هب(

 د5

 ُّك
9 9 5 

ِ 

 مالا يلع لوما دا يعلا ءالبعمي مل عرخو هرسواءام وا ماعط أ ببلع قا ع مذ(
 معلا ءالم بو يوتسيق ضمت ادع انتس١نمو اضم سلع ملف ِةَولاَعوو نم

 دع لوئوببو يويعلا ةطمب ل ىإص سارئازوسئداعو ملا يآ ءالس نان هود

 ةميالاز لما داعا ددأو عالتب كلاوم د داطم الا تدوس دوي مذا تالا كانك هر

 انيمرال لطفي ل هدالع 3 ناو باطق الاتروصنتمْتَف جيلا دعي لامدالا دوهولا ٠
 يجينا الن نام عاعإلاب دس غلا ءالم ناك اءاّمسا ناو ريهمْلا ل داعاناعأ ٠

 تاون نانياود بف هداعا ناد لعشي لمني داع ناف مللارجر سو هاك وقوي و ٠

 ما ب. رركرلا كذا يان د عصلا ترثك عذب يرحا خد جدل عل طي مل.
 اهون هدنخو امرعن ر تشم ةنينهولا رك وجي جا تاب نايا مدا اعد
 انس ببالك تدارطلا ضانسنا ل ىالتحلالايع مانب ىلا ءالماذا طم
 نطمس سمس صرصااذا الا الّزَق الاة و 5 داتمكأل ىرصت دمه

 ىلع اربطرع ناالا ارك < لاف رمي الثصاق ملت تك دضماناالا|

 تهشم تن [رزفلاو د درلا هكدا مرص ضان صا ازس ةردملا 2 ةكلنإ |
 مملعو صوصدف جوملا زكذ ناكاتا فوغ 4 ءاللا ل خد شتم مصل

 فلَذمالاجد مولا لصف ملم مآوص ضم راسن الكي نكي ناد يوتفلا
 دش سارعزع ن١ لب ارعلتنإ باص م اىكد ارْمضم فخ سان ىب هارلي زيلا س

 تل 0 يك نح وووحو

 ع ع ع

 00 م دا الا
 057 5 ١ هياكل ى ءاصملا_يلعارملب دا داعا ايصرخا ناو بد 5 او ءاصملا نيلعت ا ١ الا

 ا. _ | اصر انمار ذنب لا يزف تادانازال ثيلاوإيلاهابأ (.٠
 ٌتمْيْناَألا لع مث الأس ذاءاملال هدو لنه ا نقر اللا كد و ءىصلا

 ولصلا يلد مث ايزمع علتب او قوالهلل ص ْئيثب طا ملاص ءاضَملا ببكي ةادرجتم ملع
 7 منكداصت نبع الشال سن واصرم يال سان اضاتياو ك ةايردالعدمدد
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 اخد
 ةعواوولاو د



 ١ دل عبس ده يصعب 31
 1 يمر القاب 20000 دا ينس مما عما

 ا نوم دالاج عال انايابلا 2. يوات ملاح اوج مودع مىص نس عزل ابعت ن نيعال نال

 مال هاج انساء ط خام ىلا ياللا تتاخ نيم راندا د داابسماعأ
 تضمرايا موص صقل مل اير ونام وصف دددعلا دوجولداطم الاناجامن اف
 ًاديدلا : صولا ىوه ود ءاصملاموْنل 6 7 ىسردلاكاوذ هناك المدد, ا
 لا قلتم ت در واهنال ير الد يوبج )طنا تايجر أتكالب تا ْ
 0 ديل هرضخالرمام 1 زا موص بر وريشو ارم س صورت نم قص وصن يدقلا ا
 رع لولا ل ماسلا نم سيل مالا بلع د ىلا وم ءاناظ |
 اىابولو تنروملاب صو بكمل ىاديدن نو الك الئرزملا كد ةىاساش ابنا د دوما 0

 1 أبدع ىزوادلومنأت متل ايوا نا تيلل نعىل لع كد ردغلا ا داو دعي ظ

 ' سدا ماص ناو ناِع هادز امي انب تلو كرين اه او ثلثلا سم ىلا ساما

 ّنا رعت كو دما نسسرحا قيمي الى دما نعرما موصياال ءاسنلاثب دلال بع
 . فاد عتبات و رردلل موص سالما قا ءةيلويدبلا تدابعلا
 | مهر صرع بد ناكن اف هريغفيد اصلا علتبأىال لاو شي 1170 ٠
 ' ويلات د قيئتلا بها لطتل) نول تبن ؟ةنود ءاضتلا دلع بجي

 00 ا ا ع او د كس يدور 2
 بإب شبام هيكل سرسرتش سر ةشصامت كل دود نيل ارت جلاكراصف ماسمالا |
 وبا مارهس ام ارماناضسد ةرطئا ةراطنا نظمي يذلا ىرتس منجل ب اتك ]
 ثلج هنفونضؤلا نيكس لع مشلاع فلاب .ىلدلاب ُُئ زرت مال لتشلا هيا ْ
 جهلا نع وتجي ةعربمب مدد كرب يلع نا ءازام ناصمد هارت برش نع ١

 ْ ةفازلاو شاشسا ريب س مذلا جرح حادا يلغا داو ناضمم جل هداطف ال يرعب |

 57 مدلابلغ ناو رهوص نمد ال رهط رك مو دلعتن او بلاغ ا

 دس ماسلا تل غدد نانسالا س جرعاتا مدنا ثلاشلا لصلاة تيذ د ةتياارزللا ْ
 تلاد هيل لدالا يق ءاوسا ندا مدلل دا اللا لسان تنال نا مجدا كت |
 0 ساسلااع نوكيا بعيش ةلا د ةدانكل سزلي ال ودمي | ْ
 0 ! ولطالما ني داجل كات يوداتنلارَم عوص نم ل ا
 ارلعلب سلع ترانمكأل تقولا كلذ ىف علاط لا ناب متايعماج لطم م
 0 ا ١ جلطي ملى ؤللا نأ سيغيب ذيع
 ل الاه ركل باب كافر ملا بدز ب دؤإ طب كك نام دلع 1

 لاه ١



 ةرانكلبهدجد الا علاطوبذام لالا ل بابل وص شب دانك |"
 تراكلانبجوب ندلاو بغلاف عاجل مس ئلملا هب و تالا تملا هات 1

 دصضبال يان لكنا لزاف ةمالطلانايرسا لزب لوا طا نانا تلو
 ءاضملا لع ناكل تان د ملىربتدلاو هولا ن هدام عبامانايب ووو

 بل جابي لعضو كلاب ءانهاجلا أ مموص دس ال لاق سسانلا سد ترافكلا نون

او البال ىلا دارا نا ناضمر سبع كاد لفنان! 0
 الا تحرم نيك كانا ن

تالا يمدغم ساب الاوسن بيب فمما ال ىا ذخاوس نوكيا اوم شا
 10 نان 

 .ناضَتْر دك شلع ميك هىبإ ىدلا ىو لحس احلا مىوص نم نيكس

اوكا اصلا هزلي معن باجاو ةدائكلام املا سزليو وص دفيلمم ملص ىبو
 

 ككسشلا مويوموادغ موصبدبا كن خلا بحاص لتس معآ آو سوهدان
ت دىوص صب ال باحأو رصوص دبل ناصْسدول ْ

 ببللافا ثح جولا

 ابر ايلب مايألا عار كلاوب اضم د مؤص :بوعو ببس ناد دوقلاتلا تذنا !

 :اببلام مايالا2 كلذو تقولاف ةرش داو نأ بع تميس د عوج يساررشلا نالأ |

ب افاق :رجمنليللا ةالصا هياكعرم لك دع ءاصنلا مولا احبج ْ أ ظ
 يل ةمدع

 كشلا ءوي ماصوتد يرش لش عب و ولبللا نس رجَفمُت دعب ءامالا تن ضان )و 0

 هربالاولات إلا وفكر هركععسو ٍهبارثعو فسح عارْع اال ةواللا ديب |

 اتدنإو فعئاجناضم د نم مابين موسيالءاهوبلا نب لبق موصي ناكءاوس| |

 لاه معي لنا راما قاصتنا درجتي نا لنص الاد عوطتم داك نا صش. سد

قس افلا طإ شيد طغب نالضنف الا موضعب لاقو موصي الف الا مرضعب
 ف

 سارح موص سس تداررشبربلد ىدلادوما سمااثس نال ْناّضمد لالس ب رع

 لضفالاو موصلاع خلا بجا دات يؤلاذا هلا ه وركككشلا موب موضات

 يملاورمالاو دبجلا موصيب الامم ناكوا هوصي ناماموص تف امازا لاه ل

 ناكوا عزل نذاب الااعطن ةالل مسن آل 2ىملانذاب الااعرطت دلولا ماو ل

 ”زعاسزجإو هاعؤاذا مونملاب 211111000 داب الااعوطت درحالا موصي لل

م ناضمد ةرفاسةداًضمد ءاضق نعاماص نامت لمْملا هل ركب لل يىاصوب د
 ع

 نقلا# ءابش الا موص سه دامكاو ءاضنملا لحن يصدنع ليكت اش تماحل دلع 1

 ناكن اوما مال تدان ال أضل هيلع ثمر الارخ سينا لكااذأ ماصلا هاثل

 ”ايسفا ةسءاع دلل لك وي تي لماكراطنا م ال ت دانكلاو ءاضنلا مللع ثم داانط
يصل م ل لا ا 1

 ظكيشسم 



 | راف العدني 7-30 كالا دان الإ بجنب حو مول يتق واش
 لص لايف و سانا سئلا4 كي ناشلا» وص سار ذّنملا ندا ناووسنلا ورع ش

 / تولسلاةموسلا تيا ساي التل امعب ىلا نانا الب, تت اذ سداسلا
 ش ١ ايف اا وسور د١ لكك اهلاوي ورود
 الضفارغسلا م ل ماسلا ضمبل ماعط شان هرازمكلا كلعاناذ برش ازا مدلل
 ١ ناتشاو دالاس اوكتش اسف د ل نانا سمت دعنا
 5 مايالاؤص نا مسي دي ا قرع موصد ندد كياثلا نعل
 كآوضم ةكرف ناو دخلي س مؤمو هيو رسميا لاعشالا دعب

 م باقل كلكم اللد برقأو يداصنلاب يشتلاو تسرك سدعباو بف
 اهون تتاع اف ارمظعن عانس مايل ملقعت م نال ناعرر)لاو دورنا موص
 يعبي نيفماشم اةومب ناِسْس او ديال هن ماسي 34

 وعدا فوق دولا رعزوعصب نانا ام لحسم سا دكرع مون موص و

 | لاق وربعي موفسب لات هلاقلا فالتما فَما يلا ءوصم رب هكا

 : بج 6 ةرلي لها هرب لذ هنيه! لاله ئارانا ءتسيرتسيال مظسب

 اّمآى هلال ىالصاب هرعال هت شنان يا د :اوموصي نأ د

 هناك ناو بخ لاقل ناسخ ال ثوم راس امر ناك ظبي نعلم درع ذع

 1ك الر بعب نا دبشدالاو لكك رئي تاع عاش كاف ب ندب هتف
 اىكياطتالاز للصاب نان ملا وعش نعل البرلإ لاسم في ع
 ْ تِلِصلا بانك 4 ب رهام هرب 5 لماع الضاي نارك صوم د تقولا لوغد نأ

 اناا جو باب لسير زملاو رولا هوص سامزتو ددانل بج لت ولاواشَعلا تولص نا
 كو لا ءوص نا نانلامو بيش عو مس يرحل ةرلب لانا بوبوربتلت ةراب لبا ماعؤلد
 لعل تنظم داولاص امو ناش اهزعول ىو دع ككذ تبث ىل البلا ديد
 كل ةلما ب رب مْئاَصمولا نول ناضمر ساعوباب دا يزال موي ءاضم يرخا هزل
 ١ دعشاو نعال و موضات نوع دي كلا تسي ف داداضمر لالي كعب ناكناف دلبلا

 ءئاضمالا رلابلالم العر بلو موب موب نام رام مت تيماقاس ادن مودات
 ا 1 بل لاا هيبتف اكان ايكدالزن يتعلم ىرشلا نادك 7
 دنعد البلا ملاطم ن الزحالا لح ةرابل الهال مزايا ديسك عاطل ابر



رملا طم دود مهدي طم لب لمالك ةردعب فليب اللد دفا قرخأ
 هبا نعْكمو

 | ماعدا بعرس ا تيد وزكسا لسا ةتغتسا ديايرضلا كوم هإ نيالا دبع[.

 دع لعالو طفلا ةدنبلا لعال ليلتك اب نك دع نزلا يل ل

 يع ولاقم قلك سكي سمثلا بوز دال ملا بوعراكأا ةدانل

 قفا كك نامل بينهرن ك ماضل مي ! ميد بلا م وص برغم مضوم لل ها

 دالماثي) صنم لمعا هر مي هرب ني لش ةاواتم خ ب كّدبرفلإب هاصا الون

 ديس الم هاما ام ن١ دسعادبش نادمماّس هولا س ضار اس نا

 صو هاك الا ضاع دنع كلذ تو ناضم د دليل ة لالطا تورت عام :'

 ب دع ل أماي ةدارصم تامل لت موصل

 نماو ءاهةناف ملعاشام موملاب مارد صم ا]هارم ١مم داهرشبب كلذ ىصملا هض

 0-20 ا هت داهش ياهلا توم ناضمد لالص سى نرش ملا حرا أ 7

 ءارسلا 2 نانا لاوش ل اللمع ام اع عطترم ناكملع سي كرد ديت ولانكو لصالا ك .[|

راشد نمأجاك مال نيج ان نقلا :
 اورتشي كود دعا تروا 

 كالإلصنلاةةاهل 220100 0 ناشي ددعلاك دبرطل ف |

 هتولا مل صملا حداف سس ناكاذا دعاولات دايرغ عمتلاوش لاله ئداطلال نو ©

 «ةلاهش دلع د دعسع د يوعولبلا موس سصرصلا 4 عجن ناكمذج نال ذاانكو لن

 لج ءا نيلجر دارت لشي اوسع كعضو دلع 1 ناضمر اع وبسس دمارلا

 طرشيالد تدايشلاظ ماو ديرطاو تلادعلاطرمسشي د د ةكعربعم دلع 5  سرأرم و

اعرط عي نأ صل نشا تدابْشب ىاتلا ماصواد ىواتفلا َتناَرَع موص<س يوعرلا
 

امن ال دحاد ةلطارستي كات قلو اريل هدأ اى نيل تلا دع
 نم بي ك

 | دماولارت جف يلا خانك ص سل ادع ال ماتّلع ءاهسلاب : دحاولا تدارس موصلا

 تل ا أ ةلعرامسلاب بنكي لاذا لبا ين

 كضْملاراَنْخاَو لشي ال بهم زملارهاظ د هسبرلاريرظ مامالا هداتملاو مغترم نايس

 قرضا شلال تباع ميلا شن نب لاق ع سيتا ارعاولادساشلا نا

 بعزل ماظف ىقملابب دارا ىفاولحلا مال رمل تلادعلا طرتشي ىداطلاو | . |
 ' دع نايت ةلالع عدلا ذادمإولا يواتملا عما موص ءستلارعلا طارتش 2[

 ع ىل سي اوغااذذ موصلإبسانلارماع دن داش تامل إل شو ميس ءاىسلاو اعلا

 ا 00 00 تلااصرخب ىيودونإت ميصيع) اكل دوش لالم مولع مت

 زهد دل تع يكب دوت يلون هدرا للى سئلتلاف ىدالل
21-5 



 قات ع دعوت تيت ع ندع نين يجس هوم

 ف

 ب هب سس ص عجم تح دج سس سس دع هن حا سس ست يأ و دس سس عت يوم سم

 د

 "ىبيرر 2

 دبي

 هد وشب مرات ةْجَتم تناككت١ امام :/ىقع دلال ا نااعت |
 1 ناضمد لالس اعد شان اانا 7 0 ان قحاب
 ا ُ 0 ,لئامورب سين اوماص دامي دابرش ٌضاَملا ل صو نع ءاحسلاو نارععاَش |

 "2 يعم تشاكادا انفامت الاب دغلا نس ن درظفي دئعنم نتا خالل

 كيما صيإل هدعن وا لاى )مق انا لاليما15 دازا داع دلتاتلا ةانكَرْضَدلا
 1 كد الن )سلي نامانلا قش ديالا موص نس ديم لالدلا سوه درطمب ال

 ظ د هيا ١نءاص همام هداف اناني سس هرشملاو سانا مويلا
 نأو ٌديىرلاب الماس هرمو نام د لاله ىان اد سو اوماص تاون شت ناس

 لدم :ايش خم رامسلاب ناكاداع سن دابرش مامالا لقي مل

 ماعلا هدارش لبق مالا بلعئبلاَن الادبعد ا ناكأرعةأم اما ان اك العد ل الطا

 امج ماب دعت دار شلا]بتب د دلع امسلاب كينان الملا بكر
 لاله ةلس انما ناكأذاو لمني هدطور عملا ل كلمن ىاب سو مكمل

 | 1لبقيال لع راوسلاب نكييلانآو نييبأرماع لج د دا يلج يدايشالإ طفلا

 ١ املا وصارم دارلا فلاح نوكيليلتلضدال سكرت اعلا عي تعا: تاي

 ينال عال ىراغصلا هذالداو بمن نعامملا دي دص كدت ناطر دعو

 درلاو شالد ءلايع كال ناو بيرق نعال ىراغصلا -توماع رابإلا هدال دا نع

 نع ىداازا ىمرجاخإ حركو سم وز رع تقدصلالجرلا ِهّرَع الو كايعا لان ا

 ٌةداع منعم هللا: دأملا كلشي ال كل زيرمؤي ل اداع نام اي دان دمود

 لما رص بخإلا ماك نال اءانم ولا كوع نعىدّوب د يونملا هلع و
 جا ١ تايرما. مدس ع جانت ال ةلسع رع

 ١ 0 الاب نقوش رح ودلال مي هت هجم ةوؤإطب

 ا ةكلا نودطتلل فرعس 2 اة هب دن كرا فطن دصانآو
 سوونم دب ناح ناضم د ءادا ناك آف المن دااضرف نيكي نااماوك ل مىصلا

 فص لش املا عورشلا نع زم ى لصالاوبو تنراقببو ىلا ب ورغم
 ا ساناصمر ءادارع الاخ ماضل نعارمسبت يرشاإاملا

 9 او وكم رلإ ءولط ارسل ب وزع عرم دم ددتم دب زوج
 5-5 ديلا لَم ًءادا ناضل المت نا#نأو ١و سانا ناك نارقلا لص الان ل

 وبولا يسب سم اهرءاشم موقد ىاَتيلتلا عم تيلاوبد ماعالارتعءاد الاالع تقياس
 عييسمل سم ع ميس

 جدع ع عسل يهيج



 : دو 0 00-2

 دمام ةريزغلا كل صرم يا درملالع : هرم صرت ص دفيع + 3

 .ىدل ايغ دققت نعد يسري ال الامع الصف ل لفاتدأ نكد رسب يا لسع 1

 لاشهر لقاح جلاب معنا ا /
 ا دور

رلع بت اريح سوبك ال يومنا نعال ديمي 7
 يدورقلا رس انك سمع ا

او ان ىجتوا تناك تياش هَل 0 .ةطرتشمب دولا نم
 تعلابلا كرنع ,تابرتشلا ٍديمل

 الوجد ةركدأ حودروس قام دم نمي مد دنيب عضو ئارعس ىع طرشلا ذنب

 : ايما راسن ال مالسلا لع وم هرصاصم ىا عاضرو ا بارق بسس انباع

 7 دجال ناكل ةرلساع ان را .د داررعمو الا مايا

 ا مرحلا ةارش فسائالو يسوي [معلف اع ولا مركقا جمد

 انلأداركتس لف ب سوك داهئابص نإ نارجاع نونجلاو مّصلانالأ ||

 تاو هنآ ايش اوما |

 اساس نم نهوَخاِل ماطت داوتل جريل بج لاه دلي لما جموع هدد |

 امال ةدّرعم تناك نو موحالب 5 مدرطاداد نم رج مسبب :وجت دئاسملا ةأرلاف 1 0

 مرفاو عورلا اناث ف الضال وكم رم لارصب الاهبكلاةد وباع ةلمشم | 4

 بلل نيل عرش 2س تبرع ساطإرتش تشا كى اليبج ذل اك نا ادالاوا بوهولا طرش 1 0

 ناالا معدل مممنلا مقري نازنع ل قياعلا ل سوم ءاملا ضمان إو قتلا ِْ و ككل

 لتس يضرك غرم عاجنالاب دوائر بع حباب دومام شال بف لن ذارمألا

لع جّساعداو ذ ديصوم نع ع قام درعا قد ثداع فا صو نع «ساضدإ [|رب
 

ْي ماد دبا ناكتن , نا لعلم ثراولاوا مولا دق دي لد 1
 6و دنيمد ودَص

 الهر نا ريع ساير ةئيرع إن ملعا دش اى ميلع ديب الو ملي قدصي |[

رلار عون وم شا ]يبس دارفل د يركن كاتم مالنا دلي لل( 1
 ان

 لكن تلال وسو دع مللت < كل ذنساثلا ملغعاذ لرجاال مالنا بلع كاَمف 89

 لاساينرلا ضرعؤس بو تالت ف دايللدبريلجد لاف موت لاب ىاصنت مل ف

مركب نا ليال سائل هال لد مم رجا ال لام ثلثا, داعامش رجا آل
 

ذ سرطان بيج يال اد داود ْ 1
 2م ؟التلا لح ام رت كل 

ناد لل نيزقفم اوناك ميا دهم داعإلاب .هدرما تاذهلآو لاعلا' كَ
 ادمان وم ل 

 ثيدجلالوأت م متم كين لائسلا ةداعا يوسي انس نلوم كرام 7
 2010 ع دسسج جب حصص وو



 م سو ص مسح مع مجسم وسع مح وسم

 0 ا

 رس د 1 ا 1 ل

 قردرص» ف وراصو اصل عشية

 هن قوم“

 بوالالعرمرت ةدبانعكم 4 لازاآّسأ تانك عملا كلذ لب ناكل نع عطس :

 أ اال ف هارت دال قري ا دست نم إل ىرتناادحا بوعد اس ؛
 ْ ارستاع عزي ناد) اا نوفاك ار الا تت لاذ ف ناعم انملا لاحاّ برش لالا
 : لغة رحل باشا لئي الاي دلا ةَكالا بصك ه دوصقم لفعم ن 6 دابرلا

 را درس رمال ادااضيإامي لالا نوب تنام سس مالا دلع لاف لم
 1 29 آبي ناي كانا , انا نرانيدبد لاعرجو سا يزال لات ى ميلر عاما

 : الكا قرت دويملا كلا ذ بم بلعرت عسب د دايرلاهدوبصقم لفعم نامان انا ةرحالام

 0 ” تداولا ىعي ير سالف اوستبتانا كنج مكلع سيل انش دقلا امام لجن

 7 كوس مدار باأ مرات لب ات مرخإلا كام 2 هديل قط ب
 1 تضر فوتولاد ماحانلت جل نارا تامل" جيل ناكر وع ميكروب لتس 12
 ١ 00 ل دوب ستيل ناو عا دقاو تدب املا ا

 لاح ةأما جانا الجر دع وي نااالا ديلا 2 نم عوربو بص زب ساو : نا
 7 / اقوال لبد ةرتشطو لاول سلا يال تت جلا 2 ناله ارككا
 7 مخنوق وم باكل ضيا يجانيشاع سنام يتلا توما

 "|| ليزي الرج نانا ةنيهجدايعاذز انني شرعنا هرج دعا بانج
 ( دس سيو 37 أو نعي نانإجوملاو نامل لش
 كاملا وج جهنم ضرعلا رع متو توملا كاَرمْناَو روج إل كرب ب نأ بارع الع

 قت ق هال تملاك غو دبصلاو ةارلاو هتنورصلا تاب سدآسلا بابا
 . )تع هرغ نع عاجلا نكي نايس ]طلا كان ةاكلنممالا بجملة بلع
 انا ذكيا ةرودتم نع عدم نوكي داو الاسفاد ل قبب اللاغالاب ةلماع

 ” يولع ف هريس سعوا المت دن نع ل يذلا ومب و هددرصلا 2 ف ادياع

 0 يي يللا سهر

 - لن داير با نان سنا ةأزل © نال اركل عيااج ةأرماعادلد كنس
 ش لا 2| هلا جا نامف تلال هيلا توضلا قتال و تسلل,
 ا غ2 110105 1 هرحلا نع مخي نبي لس

 ونقد نيكس كَ . 1. مني يبا هصوحو هيي

 تعبلاس مانا نآ ءادنسإ بانك ضف اعاد اك ملعادشاو ماياشلا

 ظ اييوترتتا 2 ممو + نان تانكأ قيناادزعلا سي الان

 سمح | هور محم
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 1 ل سل
 نك ام مكعوم اك كيلا ياما حادا دب تعي ل نإ نأف ا .!ذلاع فيرطللا»

 دلو ناك ريع يملأ مال مق اك دمتم نقم ةأرا نبعد قا 7

 تانكلاي ضر اع م دعمامرتعو كولاع جمالا يجب نالوُعس ةأرلادرب
 يالا

 يب ةويدم دع وله جرحوجالا عر تلات شاذ و دد د يرعاع هوت .

 صرف مرا هدلبلا 2 نمل اع دع ضرغبالد ماتحب فلست دن دل رع 5

 ضدك دعاطتس الآ سدي الدان غااليولو للا حشى ىرملا مك نأ 1

 يدع هثدلا نود جوزف زعم دعي يلام نرَدآَضيَاَة إل لعالذ نب 3

 صا هت نه خاادابع سرمرتلا ع ِض ليك اجيد ست دال داوتلارك 5

 لصفة ىزعللو ىمدلا نم ضل ]بك كامال ككص اذ اهيل 08

 تراول لد الى لاملا يبل ناكانع يللا وب ءاطسلا توصل هسا كو تاما بو /

 تذاز انما لص نم ثروبال ءاطخلاو هذان يوح م وجر وللا ةفاانلص 2 لعد | |

 دلصوب بعاد و رجا مدارس اطسلا نس ىدندلل ذحااهع وئام عاص رع .

 نزولا كسا لاب هاهي دا تبسي نال ةيص بل رك دا عرس ثنا(.
 تميم لاسم وقيامه يوما عمرها ١
ما ال مولا قصيامل مساءالمملاو ءاميش ءالطعلا نس غضا ميو ةازغلا َ

 دل

 ءاطعلا سلو حولا مذ كت وزعم تقطن اود تناك لاك ضل بت كمال .

 بجم يدعم تانولنزل نا زتمن تاس كلتانام لسا

 قليلا عرش سلول لإ رتا نوكل ديلا ف صيق هانع كواَددش السر د ١

 لص جون ش ال سبا ءاطملا ع معلوف وسن كمه تاماسوريبلا باك ْ

 تابولو توللاب اطمسدو ىلا مق كلعالف تيس و :دينبلو /

 حا ليعمل هانعم ة:صو حاملا اق ددد لم مس مدان ملاعب هضاذ ١

 تام بكم اسف مف قرعدا تان مايلداه نصا ااعِفاوُملَتَاَو ذلنل

 صاد زك ريب انك د2 دنعالا كولا تَمْسْنلكعبَوَمَع بفالرمو قاس

 . ناك لطددرع خئابماصلتس د تزل ] صف ةولادارتيس دانا ذيع |

 يعاد اطللا مم هرموو ءاطعلا د هالبق تملا ل الكي تام اعل نيانوهما

 دلباّمم 3 نوكي نمحلا ءامعز ا باجإو كلذ ك مككلاامد داو لا فرصيله | -

 لمبجت ءاصحلل ل بل اعلا س تنايلهلا ورشا سعيد كرجالاب شم لو تسلح

 8 روم اهيضالا ينم اب داع ذخ ايف ورشا كلت د .نعب امارس كلعلا 1

 ولاا ااا دغتامىبشا امسافة | 0
 - مسك يتلا هل سس سس سس سم سس



 2ص اال

2200:0000 
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 يد 7 نامل ادَّرِمادا ىداولا دوعلاع ١ موصل ! |
 ةاركدنشم هرمسالا لوما مايالاو دوههشلالع تي دعس تنال. تعدد خامل ١
 كم قوصلاب ديشسو ليصل دش در و مرهالاب بش ايل فاق دالاغ َتكمإِلا سلوصتلا ٠ ا

 اللد نشا ساس ايلا سَ ابتعاث رجلا بش ةررعاف 2 !ك
 َّت رخوأ دام ى 3  مولملل مخلوط سانا د نباتاسعاب ممالبسو هليمع الالاد |

 ١ كاك قولالصا يمت ّمقدسلاسبو كسلا سبام تصح ةرتسيبال ام
 5 دلل خيم الم تنل ءانن ا ف سررملاتامادأت ءادَسا ءاسع الااع يصيال

 ! اذا مف تقوافني نائب كزعدا تام مث ةريرشع دق داع د روبط لشد

 ا متسسو يسر دلا لع مولعلا طنِسَيد هروم واهم رم هشام كياو رش ادم م 3 ىلا

 ٍ يلا دعو عتاد نم باكاطيف متو انشلا ىيزا طدكب

 ادا ديمملاو سسررللا ريب و كيب مكذل قرني لم دالدالا تم ورتب اكأيزكذ داع للا

 نا او توسزملا ءرهازكل دعالاو دعملاب بش الاوم السب وانئشنيظ و بحاصو
 أه نيسّيد نع ىداهلادوعلاوبا لَك ةلتلا ىلا خ هامشالا طقو نملّئاسولا

 / املس لعل درمان متاممةرعيصمو ناطلسلا ظرع سلما: ساما ١

 : 1١ واشد برادو ماوطنلا ةنماضمإا رمي متت بوسنلا ولا
 كانه ديكناارامزمدماو لكك خذ الو للملا تينوك لا كلتا باحجام
 ْ 0 اه تعاد اواسيفإفب صللاو بمنلاب لا لصحبيال دخلا ]
 | 8 اطعم لقد كاملا كذكد طقس ,شائانان حاسم ملف فقدامزل |
 1 هالو هذ للا ّىدارعلا لوصف كي كاع 7 12 قري لذ تارتعلا سرك ة دب هرم كوكل ْ

 1 ' ككذكم دلصلا خس غل نالاطماي فانانام عابس سي ملف فخوامرل نال اا 0

 قدي اه نال عجينه هرماظد زا ترجالاكن ال طقسا شاب لبقو ُكاَيِلا

 هقراذارجسلا ماما ةرولا كد و رضااللم عرش نو ملعأ ماد ليق تغبصبا
 قت قولا ردا سكش شن ةزسال نا ةملج به دولت

 5 ' تاما لالَم 3 كالا ثونآركو ةرال كداصن قب دجلا ف ٌمْوياصحلا
 اا طايل مادا طع نقولا حاايرذ سرق دوم ييرماط مالسالاريدص دام دو
 )08 تراكم نعيم دو لكر »الا تقو كلغلا مامالا ْذْماَف كرد الا تف داع دب بلا
 سلك زير ذهو املا دوم م ومو تنلا سيقام صح دنم 5-5 1

 و هوسراوللا ف اصلا بط ف يكحلا كك ذك مع ناك نا نسل سقاس لك ١
 طقس انانام علا سب لف ئقدام) ن اكن ا ماءالاو ن ذولا طيخلا بعاصا
ْ 

 ما لا



َ 
 اهرب اسسوم سا 1117111 ياذا كلّذكو ملا هيلا

 :لال لادم ل ناالالاو هولا جرستل هركداضيا ديم يزل صف خ خلا
 تيما دوش ندعم لاملا تيم ْن اللا هددرضالد هرعالا بشي شال لمحل 5

 مررطلا عضد يف نالامنسعب موضعي ولدا قومي نارا لف تدورط تعد نا: ١
 :١ دل طيرقد ناوطص نما ذا مالسلا لع ما هديل دالا هاشلاياتالا |

 - 2 ضير سجاد دعاملاسرف ريف ميل ىذ سيرا

 ل ىاقلاب دولا يع 4 :دال

 ٍ 0 8 2110101 ا جا ناك لان - رىحد 0 نسا

 ءازنال ايمي نم ةرع د ناك قللت دن م مااطسي هرعاظد سدت

 رك 2000 يو ةلسللا سنكذش | ا
 تعسإ5 ه0 كوبا وس اس

 دعو يلعا شار |رسياب لع مالت بلاجاو ارسم الع ماايرعناب طعام ملي لايق | ْ ل
 مابوعب مهلك نيد كلل نيش نبع مالسالا كدب نمالجد نوفاسملا |

 سو سل 007

 7 ا شالات قيد َيازهلاَت 22

 م ور فش ءانّزلا هات اوأربج م امالا ٠م ْدْماَش تاي مانرشل الا واه قاداأل
 وفريد ىراعلا سنعيد د نداشلاءزكت تكتم سم صاصقلا ةقيسن

 5 اومن تمل لها نا ولا ماسه تاسقاد ف تروكقم تبام د خد تلا
 وخلا ىل: نيش لاف وا شلشلا لوو نوفي د دبرها ضني تيل 9

 دائادك دقو به زم إ) هاش فلاطانمم ثحممامرلا نس دل 20 كيان دو ٌةياهد

 .بمزلل ملال ماصرلا ساعت ثإحإاب لمجال شاهاواتف مل مساك العلا

 5 بعز مملارعاَببا كك تلا ةلئسم يفلاذلا دوق كال رم نإ سمن معن
 ةونع مامالا لعل سكرشللار 20700 يزل داعب سا

 اخذ ا ميراوابق مولات نم موضع سرانكأ د مذ مبرزا موطاضم | نإ
 | الجاري سام الالم دمك كذل د ابدمو داوي هد كاس 8

 ا حمس صصص سس سسمس هب اح نحس سس سس سس واسس بحس هتسسج

 - دموع د

 2ضظك1111

 يل رب و ومس سس رسم و سس برب هس بح وج هجم ب صم سس
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 1 * لطي ةمر ب انكلا نس كك ذ د نوح م نانافاويحاامكاذ هرم دعدملا مساك ْ :

3 

 كويت هج ليس

 7 د عا كن سذرشبل عدباساا مزابانركه خص تكف فرع نآد
 از اومن كل زرنعو يئراببلص سم نوعا دلع مرضانا فكك كرت اظن ان ْ

 ...إ] تمؤصالو تسكال و يب ددكالو صرؤلا عبس ص كد مارس لصلاة

 1 هلل داعي د مالسالاب اد غاهادعا وجال ك١ مالم الاد ل ةريتسالد دان تيمبال ا

 . 000 تا

 ١نراوةيبانكاد عييلا كتبا انمويلا مدلك لَ دوس طدل نم ثالا

 " 00 درا سو ومس قروش يسارا

 .ا.زإ] عيل ارك لاحت ال نيعباّتلاو باقل سن جخ نوكي نا طرشب الاد ىيضاناع
 امد متو اهو ااد قبيل يب الانال دكيدملا نم مويزامدان تاوع غاشلا كيانلا لا

 :,أ | ضال ةامك ديالا ءانسلالع م دايزلا مدخعب ديكو هدابجالا يريلادمعدمم مامالا
 :ارإإ] لصفة لا دارعسس تقيقشلا 2 ور سا» لدن ةداشاقو
 ..٠ || هورشبولو تمدهاد انتنللاٌناالع عاعالا كب مامالا لمن هديا ديال

 1 كد دع 0 ايمداعا دور

 1 متت مك وضد هورؤبولو تلمم انااا كلذ ساوْستمَتَك ءارمالا

 نرلاِدلفتِجَ سابا بوجبا لبى هداج سكك ةرهااب
7 

 1 يانا لاب الار فالع كمرسا تن يلاقتغم ناطلما | ددد ع
 رس امال مامالا مقام 01١ ليتم اديبانالزعا توتو الا نم

 نا هاعبامم تيرتمااذ اوان ثلاثلا ملا مَن خءابش الآس لتانبلف مدمرلا

 005 ديكو دي ذ ”ةلنع و ذازتم يرتارطتتت ماديهسالا هرعاتم مديرلاك
 "1 نكألا تيك ربساع هديب نمل دنع يل اوبك ن الديه 1

 إب للص ااوبكري ال نان وَاسلاِ 2-3 ام نالا مع

 1 0 الد "1اناشببرناكاهوغد ترق كلاما

 | 2ك رغيذ جالس ل تال دريدا قف كنك مورمانلا هبيداسملا ماج كان
 | انكمايش هوم يذلا هَرَسي عصالاد دوب الع طيظ دتلا دهر ىو داع

 7 يالا مسالا رات زو ةراماإرب] نس نكون :مكأل اكاهرس بكري ال و بيزعملا '

 7.( يناعتم الرصلا كانا يرشاات كولا 1101 كّنلا قرشلاو ماعلا ]ماب ممتدحلا ةرغانلا

 01 رمد تس زرزما يرث فكسار .ايرخ ىرتشاولف سم

 1| ي انكسنرم كلذ مولات صانكسسب تاعارجل لقت مدع طش ناهي هنا



 معالم هدم م مما

 نمشي و نوم انرقرسإ تيعانب : اى يع لارتع
 0 ميال عن 5100 دبع 27“ 31 دع

 قتلك فذلاداصو سدقلا ف 2 لاما 5 د معان بيك تملا عبط دضن 7 /

 كرلا يأ شاالا اولا نيابتل تارسالاب نول سال كل درو دقدوللاس ف دو[ 4

 فرم ظبحلا اك تشاو نالارك ولا كوت لعرج الو قت كت ام دشن 0

 ١ ديلان نايس طلخا دترلازوكه ال م الس الا طع رع و قرتسي ال يحول[
 لاذ شيلا موق فلم تاع د دبة ةياعرهافلادعب قتيلا 8
 داود معراذاام فال هذ اإرسشدول ىمي ربرملا# بورا دانا مب قي امئاذلا س
 مشو 7514 فاق برللا بادب حلو دلام سامي لما ماجا دعب م ذلسالا |

 نم تلال ف اكذطتت ىّئيشلاب ميبشسلا مدع سالو كوالا ىاجللاب يولام بي دل 7

 جرش جات ورب مدعو هعاورتسالادلئس شم شتيو دئالطا عتبان |“ أو

 ,رززلا زرع عسب ب لسلك ترا صف ف خلا دارج زاد تءادملا أ
 اقسعمواايام ادبع يلا كرس 2 :رذملاك اذ ايت فتح تعب 00 0-32 ا

 مذ ءامدلإو ىذ ىبلا اتاك هرمدملاب ام يلا عويس نم هر و رعلإ ةلنك جيلا دع ربت |

 ذا نم رت اها نوكبال ملصمانا مؤمدجاع لا انتم ام ظنا يذلا 1 ًِ ١

 كحل ىلا ١ ءاتشم نال شيد قربا نو ةياناس نوكيال نين داب قا
 كلامنا يدل اَداَذ ذا هامالا رعو يلعب فحل دامس د دما محرم ايد ىد لك |[

 تين ارصنلا سد كَم تدباللف نام تدرا يش يا لاكسي تياساىا ملم انا ام

 مالمالا ند ت درا لاق ناواملاس نوكي مالسالا:ريد 2 كوخدلاو ٌيدومللا دا ا

 تالي دالع لسم ديا لاف نآو سدح مالمالا نيد نع جدول اشتم داض 8

 لاتسيو نايا ادلب ال عاف يدي لاخر ناو اتسع 5

 لات ٌيدوهرررع خلا باص كس ناحل كاَنكَمب نازملا اريس سارا و آيصي و. ا

 نركارخدت هدا تحطتسا ناو ةرع مس دملضرد ناوطتستب [ ضرخا ىد سرب 5

 فيبرشلا مرهل١ انانيد سرد عو دك ذم قع نوكرو تن تدارشإا أ

 تاجا امائيد نورشعلاو. ماعلا كم0 تايم د : قكءرم سلا 1م نا ليل | 53

 ا الد بورصا طشلاب فيات ععبال ناهالا نال كلي امهبريمب الا :
 ملعاتاو هركو تاررإلا رس 2 لاكش . حرصك مهكر عى ذلا ددننالا 5
 2111111 هلاك د تتار مساس تصاا تلال ل
 0و هدهد نأو جرش يااناحجبلد] ]7 دك دو نش مولع 1 /

 ا

 ا

 ١
 ا

 ١
 ا



 تم جمس هيمسسم د هسا

 ةلايروج

 هن دباس سرصللا لان 4 نافمورصللا ةىيانشلاد اد مز مارا نع ميو ٍإ

 101 هس علا 0. سي م ل

 . الا تعدل نا ءاض بريش كم لاذ وتلا ككل نال تعسف لاب لست

 1١ نايل يوروعب دللم كاذب نم دو ابار متل ا دعب زغالا4 نال ظن
 ١ 0و ليقيال كل دو لشن هنغارل 211ج تجب هع دل لمس الفائت الكم

 قدعلا نم جا شيرت هرتشاول شاب ل دب طلال! زعمرجلا اركاب ْذَهَأ
 ,. ]| ددملا سرياتلاسيرتش ا يذلا نقب ميلا كم ذا ماطمالاءافإل سطام
 ر قام شل, امد م ىرسشللاو ولا فلول دانا يعالاب رقم نال هيل

 ا "كل كعب اني ءاتشا انادنيبلا كلا مت قالا فشمسم لا 9
 | لك 1 5 تاياورلا ةدانتاب ءدُحا كلابلا نكي ل سرح وار هارتش اولد ضدشلا

 مالح لإ هصزعاو هزتشااوا يوم برا ميلالج لمدد ديجارتلا يو ترا
 ميتا ناو هاش ايزل شالا عسل لو مياه قلاب كالا هذغا مالس الا

 ا نركب الافق دقن لوز نم ءازتش م 0مل امد كبوت ماسم انك

 ْ لاو هلك مالس طظاراد ساو ؤهاولاذبراو تلاث نك د هريب مايعل كلاملا :

 1 لاكي لعد ولادي محل هدابتعاطوتس نالان دام نس جراب نا هدن ب

 ش فيي لَه .فنب انوصعم داصو تذاع هدد ترزمف 1 عامس للا

 | وانس أل للا نع ندا هرس]5س دازكلا ءالتسلصم ذ خلل داع سكه اك

 انا نوكي ال باجاوانل هلت نوكيا: نملاو مولعاسِلَح و لملم
 ,_ نعمل )ثم لعلة اء انشبم الام نوكبال لصالا ع ناككنا ململان ١ نال

 »م ١د دل ايمزعإاو و سما ذاب لحد ريالا سرعات نع ىداؤقا

 /. ]طه "نع لا حارس عسس عاتي ربل برا ارصزج لا ارتككال باجبأو
 3 ةجيوملارمال اد سوبب, بل باهاو مال الاداد سما برطلداد رد ويب

 |؛ ٠ ادا ناله ارق سس ترذلك نو تبادملا يراث:س دلع دع الذ ال نال

 | ريد تايرنوصرع كا نشماونلاَناياوا :١ لال شس داسفلا و ىلا! اينذاع ربط ١
 طك سوأْنْعلا دوطلاوساناملاوب و مسد ع كلذكو كل د.نم نوعنمي يئاق

 1 كانك ثادماعزلا عب سداوسا هت )قنوع الو ساعي مل كلذ رم

 : نب رولا رس هرم داو ة.هراطَس سو ماج بعلو نان ورصارملا نس نوعنمي د

 + دعو

 مالطا معمع وقال يعاالد "سزالو مصالو م ذيع مالو ل الضا

 . تمس تيزعديعو لاساسورّمعلا عا ضوع بجمال ساّتلا وطلال بيلا

 - | مدا هلل م مت رثم ري نربط بهار نع يطا صاص]َحَس عئانلإ ريس دع
 رس | |



لص الاضحي 7 نم باهي 8 . 1
ذلا ضمىلو ملقا 50 عرتلا:ايلاطس كيل 

 ي

 شكاللو يلا مك 12 تاففوطرش عملا نال تْزِلرِلع جال سوموسو لاما ْ 7

 اخت ةمولو ىف الالم يرعب كمتسارف اهتلامدا يذلا ساو 5-6 /

 سال لذا ورعزلا نال د ىسح ءارتعا,موب كاشما ١ عارخألا ذُح قد دلل نونا[

 نيا سيم يجزم باع دلخ تتسم وك راع 5 ٌ

 حا ىم تصياؤلا نرد واس ءاكب جالا طاسة رشأم ةدملا ءاننب الوب ال | 3

 ترطارحْوت لص تاماذاقزلا نع نع ُيلابَم صرخ تزل باب تيعلا طبق ةركت 7

 لاو م الس الاب طنسايال توما رم مت نم سر خت ال ناعأم ركون نأ 1

 زها دارا نم هنميو م لمودال موس د

 ازال بحار دعال و لتعبر غرم ايغأ عضم ال ْرلَنآ لع شلاو 0 نم

 بلع ا جرحا تباق ولاد نككأ ارسم تدابعلل سانلا نع طمني ناس
 لك ضل كتسا هش اكك رس عتقان فجل طن افاململا ضيا ا 5

 د عابج نك دسم لك تعطاتملاب «سيسطولا ئماط اد 6 رع هرعاشابا| .

 اب معلا نال تي ملغ بجيل باخد 520 ١ 8
 لمن رباط اتس رد رخن ادهش تايلساا هفضل 1 ١

 سلط سم لمحا عابس نع يراجلا نإ وهلا ونا كس: ردك بس سم مدعم كلذ | ١

 ايرضومت نمارعر زي رمت 2 تناك هل]ضدالاو تادذ ىققن مسد مدح نم

 لم نارؤلا ضمن مص نال كد رسل فاجاف ولاعب مو شمأأ ١

 1 نب قاذا كل ذمكعهرغ ماكل نمد اطلت ناامبسال عرَشلا بدرب قشح َك

 / 12 صعب بجاولا ناين ا تءساعم ءارغاغ دعا ناعؤن عازم ىلعأ هشام ملط 4

 ْ ةمؤلا ءأع ٍس بهالولا نأ ل ضيم عارغ لقا كلام عيا لااا ١

 داوتنا قع شع شاور صد اك ضرالاب كمين الا نكن سم نلعب 1
 سستلااباعاص.؛ لا لبي يرسكاد ذب هيتس ةلاعا ذ نوتسومبو بيب بدرع 2

 ْ لك بيلبع مان تلو ارم ذ 5 ةريش/ء از را ويضر و '

 ذو طباع ضراوبد ناب عع هاوس ال دارغعض ةلصتسلكقلادأ 0

 تامل ناكنآف ماجشسالا يبس عام كودك داهتاو تكرفتم دلك 1 0

 :اددو شايع قفط ف ىبل ذا مقاط مكى اهضنا غاب ذ نكمال قتل | 1
 1 |لعدإ الب الذ فاصتالا اديع فساد كفاني 0ايام ةدكالقلا|
 ِ انهما يع دالا نعني ملمار ىل «دايزلاف الية تظن ننال اهات”

/ 

ٌُ 

0 

1 

١ . 

١ 



 حس يووم سس سس سفح سا ممّا ل وإلا

 دا

 05 20 رح - وم سيل م ند - و

 , ت21 جزل س |
 آبي كلا داره نم ضرالا ارق اط ناو _ريجإلانراق عرش دم سِظد لع
 7 اناا يغبام لاو سرعد يرش را فرصن خ لج ددرع تكس جارطلارشعلا
 ميس ىرانياب يضرب ناالا كك ذ دل تييجاُت س)غلا كك ذ لمينا ل ليف ضدالا
 ا( نك ةنتي تب كلا ماريو غيظ د سلايل ذل سحو مسام اهماْغّنال داعم
 فرالا عاصم )غب قرمنلا انسب لش نّمتملا كلميالف شمالا ف الحب تنال
 ّْ ماللامالا عكس يادار رم هافانك 000 ولا اجت نلمص

 قولا تام مامركاررف سرغو تيرس اعراض وعن 4ك د:دع سيول دعس ضدعسا

 من1( وت نال نا كلذ ل ىيل باآجاةرخاظائطلاب كععي هنا ضد الا بحاصل ليغ

 نوبل لد نع ىداولا وعل! لكس ملعادشنإو ضدالابعاص نذاب

 اص اري بله ىإالب لصولا ككذ تام مئاَض داداصو ناموا مدام بيرد

 يرما كالا ككم نعل يدل بازملاب كلملا ناب ناضاَو عصا دش دداسب

 | نكات فص نع ارورغادتف اهئرعو ارعدذ ناب ضدالا جد ايعايت ايف صتولكلا
 ةلاضدالا مصاف كرف سان اربرخ نكي دلصالارتتص ياس داعا م

 ا لمس سرني كو تان د داخجَس ابرد ضرا ل جد نع يلا بماص حس يلعا ا

 ةموجغرالا كنت تنل نانا ئاطل يك ضد الا بماصل نوكت مااا ْ

 || شلاو ثرالا بط ارا لّمتنن اهتم تنام اجّشمالا تليد فارطالا
 اا [| م اوعوننت ننعم انلل لمه جابم ءال/ضرازعتاتس م كلا عد لاك نع 1

 ماتم ذا ىعراللا كلام لهو كلل ذ خدقكرشملا كفل و ال ما هرعت ميل د يد نم ْ

 ءاكرش نول #لا مالّسناو تواصلا لعلوم كلذ ملتح ككذاس
 تيرم هرم مقام سا هامرد ددادووامرواة آند بانلاو ءالطقاو ءالا تن

 ماما عنمرل مالكا نفسنا لع لآ ع مارحشممو شقداذو دنع دقئا يمر سابع نب |
 مرسم د اهم شا تنحالا مك مد الاتنالكذاو دحام حض هاقد ء الكام دانل و

 نايل لجل لولا سسرم لا "نكي نام «ينرمارملا سل ضرا طوضدلا نع كلما
 اان مرش لهدف فل تن ىلا نش شسلاو ءالكلا بدال م) عمي د طبقي دا
 معانا او كمال لدي الذ دل ىاس الامل سا ليكلا ن الانا مان اما بطد ثاعملا

 اكتمل لإ لل يرث! لايع ل نايكو ميش سرا ا سال اهرسرغ هرم لا شمالا

 يرطب تال ناو ثروت داخل دكلم 2 سارعلا نانا تنازل 2

 - صج ٠ يتمم رس

 | وار ال باماماعإطلابغأ لاايطعيماعباطلا لا عتاب ضدالا

 دنأهننا



0 

 هس سس مم |

 ضلال الد ةاعس دانا طلال معسا ومس 3

 ريبرشو سرشالب تينا مركأل ثري ىنواضيامل يف ككلا بابا سبي دم دسار 1 0

 لاداوال دا نا رشم« نكد الب ضرالا جس ةلخب ريشلا نا يدالا ضدال عاتي |[

 ماجا نا لصاخلاف نيلوصنلا عام ةلا5 دسرملاو ١سرنلاب الا نوكتال شما

 انمتنن ضر تو ٌةيَت ضر لامك كلاتلا ككمال هارسران قرب دول |
 قلوه سمن تم ولاو لوي تبناو فرالا رم هاش ولك خا ضرا هي شارو مرت

 : لة سيفو ىنما قدص بدكم مرهق هرعاسنل ضرالا تر دصول زجل | 8

 انكم تاوملا م سِئالا مركلا ترل يف هرج ايت نفرح مك تعد متو

 مام دس ءاملا تصح برشلاو يشأ ءاوسم اهمال مناخات سبت ارضل ل

 , قي فيطلاك برشا« دعاّشلا هب سو هنأت بإن انلاطيحلا هاك كلا دبت يرغال

 كلا اوس ثامر وهد و دبش آكل يع عب نادر قيال هات نعدالا ف | ط

 4 يبا كو ه داز يوم تاإ امرت سدد ملاوي سايلاىننا امر وحد مّضتقياعت |“

 ,ىصخلابالسا بيب هام ناتو دملخدادا ىلع موس درمرزءدعلتس شا

 تيئاهل سررملا ةزرظ: سم صرت دشاب لكي و تيماض دا لحد صان ته مرعم ةدكم ولكل 0

 طش تان ماديه نسعد داش دان ندمان ىيئداضي ان
 يلع نامكالةررلابصاص ن دم مننةشي ونا

 كتارا ناطلتاس د دود ٌةرع دعب ةرم هنحا «ناى ءاملا سرا اك اس

 حل ملحد ضدالا 3غ كلك جد نسون ابعاس]تس ىتيتا كلذ |

 2 الا لعرا َككدمم كولم مالا تاما !بامامالما ىئرالانماكيش ||
 اه ىرك ديل ايس ام تاتا كا كال ا ١ك

 00 عددا د اهيرخ تام كب ريش تسع نأد ْ

 يال ضرالا عس فخر ثلا نا يربألآ دضرال ناتو تيرا عتاط تب ١

 امين هر ءانبلاميش ا باقللايب دلصتم تناك اال ىا داعجخدتلا تناك ةرثم

رش عس.ةرئلال خدي الو عدت ضرالاعس ك عراد دورس كدا تناك ةريغص
 

 راجت برو د ترس ضرا رمد 2س يدارعل كس جوتن رذلا ف ةاتكاورشلا ل هدب 2
 ملل هن وبأآملل تبَحمغنرالا كلت تداصخ ابا كري لو دع نسق را ظ

 تليمتح تنعش: لم د باجام ٍبوصسلا ديريراجهتالا هذنب دْحاْي نا 1
 يمس كك نكن كب يللا نال كلم ١ ابابساهنتبميب اهلك يت وا فروم سرب داعجألا مك

 كميل اناصْعالام ضد رج ؛ نك سرلا حارس ّس ملعا شا ا العبات | |
 م



 ممم

 اك داع د يتب كباس كنس .امبلاةسب ريض نا ةخ هداج ا ْ
 / ٠١ | عيلطتلا لع هرج زذح يكملا ٍلارمالا مقرب هطملاب الا ءاوسلا خيرت نيو ناباجاد ا

 | 0 | ةعارزلل جيمس ال نيرا شت« شرا تناكول ميقا مث هاطانف ميك دما
 ْ ادب ثيحكك ذاذ هداج سام 00001 الى لا نانا اكان اه ند

 ١ لظيش اياك الا رضد ايم ١ نوكلا العدا هكا ضد الاذاعي هلل د علند ا ا
 ١ | تغرم دب دارعىداولادوعسلاوب ءالعس ىرس ا اهركذ الباص زا ع , 4 1

 آ اين .ءاهتايا سعاد دكا كد ماا ستمل دارك اايرضوقد ١ :| ١

 دود روس بوما: د ١ يسد دما نار الا بحاصللصا صير شب 2 . داارضوم |
 ظل ملا

 0 5 ٠ ؛ ١١ انلئسراب حاسد ان ان يعادشاو زياصرحافسب د معرس درب ةدحاع | . ب 0 لاركذن نذاُث تأ ا

 / انبالخي ود علال تأ بدلات م طرمت الزر ضدالا مذ لج ابعا 5 خلا هذ )ا

 م ع 3 35 هاش دار جدول انيصلاف عال ةيكلاف ىرالاصاص ايهم اف . 5 0-8 ١

 ٠ اير تمتد تراجالا اكل و دالا دم تقبل صدا لشمرجا دال ا بعاضلا مولع ١ '
 :[ انمد جالبح لا حاصل دساجلا ناكر رتب وربك تناك عدذ ضدالا يدب 1

 8 رخو رح اطبد سرعان غالب اص سس يرتااعرضد دونما عرش ةياك الادب | ا ظ
 1 تاوصر سابع نأ نع موسدعب تيملاساون يرجي د باعاو تدوم لاعب كايرءاوش ٍ

 000 هاريرعوا م عرج دع نعاس متنا ىرج يس لاَ داع

 ١١ ١ |تآر 8! مولا وز تانك دز بانل د كرت وص هتك راازجمانب داالحت
 0 / ل موق الايرتف د اراك اما ع دول مامالا لعل :

 1 دا | مام لا ككل ماتم ماسالا يرتب ناشل د نط اج عازل
 ١ اال ماقالت منال لانكم ءالؤسو نار ناعناج ضدالا 01

 ]|| 20[ ةاغشا دج ىو هنو إن اول 5 ومقال جاهلا المان 1

 !١ ْ لي توللاب لتي تعدازم هر فدي نا ام كلل تعإ امرا :رعيرتاذأ : ا

 ١ كرا ترام ت َت بك ظاصد زم راع ملي لانضما اهرشعلا ْه | 7

 دعاس دارعدلفاوا هاب 3 :لا لاعصانايعمز داراً م ناب لغم ال لاح ا 7 |

 تان انك بدك نا ءالتسيال ثسح لكلا ئالطم ناضل لا [| ١

 - حم سامع 2

 بح سمسم ص

 !| 00000 ا لا
0 

- 

 اسي سس ١

 ا بلال لاك د عنا لك لنا مال د طغبإال ال قو عيبلا لاكش تا

 | انبتلا بخ .الادملآ ىصن ذرب جاز روم غلا تلَصيهادا ١و طمس وكما 0 0 ا
 اميل تاع دي» يرش ل لكرسي زلنا هم يدار نم ددعو ا 3 ا ظ

 1 ا نع م تا زرعم نإ قم مسدارسنلا دعس مامر سيلا +



 0-2 هصلارشداو يا 2 سدذالل لل

شع نمل نامرشعلا يدوب ترش ملا ماسلع لك خيال د نويدلاد ندم ,
 ١ 0 ْ هر

 ٠ يروم داب جراب د دزد لكلا قرصبي نس ةلرشدلاكرصيو سي ال ىسويديإ نعوا

 ل . داصخلا/ كلص ناشي دنحم ردن دامت رشعلا طمس تو ا

 ا ا جر رش علا لصف ف يداتفلا از ني مل ا داو طعس

 ْ 0 . | ةانما اريس سن يف ىزلاوإ ماساث تاك نككلا ةالاهنلل دمت رصاص طع 1

 ظ 00 | لشمرشملا يف بجيل ضر الا لالسسسا نوصي الامل جزماومشملاباب خا

 اميز .-> 4 4 08 الكاع باعك ةعدازل خصال بح لونك بلا فقل "ا
 فاي . فولإ ة يعل دنكو هرذب هناقكهرغصملا بنتو نإطنلاو منفلوط

 ا دهر 5+ 3 بو م الا ةامم نا داعم ال بجرم 2 بخو جيملا 2 موثلاو لصبلاو زوللاد '

 | : 1 الو ءاّميد ٍفاصن طش البلا ءابوك رم قص

 0 الدابولابعوهو عل شوشلا بكل ست د ديلجلاب ئلثللاو
 ظ ”يدولإ ا

 # ١ 6 ثلاذ ةييخ ول داد هل ةرغم هريرشحلا باب ف خبلا د وم ةرعوفإ ةلاذكئ اذشالا د

 ا . امام بح ا اًنلالصف تيما كد سرع لبجلااّمَ 2و تيرشسع ةرلبلا كلت تناكٌن او شع

 مهت 7 ا | تافل هركت يتلا بف ناك لك اوعي دارهطقي هريس شدا جدل

 ظ : ْ 8-3 لاحم 1: فئادحو مد صالراةب سرق يققايبس نغاي نك .رىبخي م المالآ مار 2

 ١ 1 ْ | كلنسشب 0 هانيطعاامالا طين الالام كانت الوم ترعب

 انجب مع | متالاهنيدح دز شعم موكب عع دوسي ملم كلذ ماذا
 22 . لا , ١ سدقيام مدد تدلل سوو عدا حخفدا 2 معا شاورشملاب ل ذاغعملا

 ١ ا ا ١ ا كلانس س تبي ةةهيشو د ةعذ يرتشلالع حاط بجإ برعاد ْن لع يرستملا

 "| ْ 1 3 نزع ثكم يعاب خلاتلا ايعإب ويرتشللا ماررعآوذد عاببالع زلات ددنلا

 1 000 ل دول | اوين تال سدو طا وفاطمة دعا
 0 | ان ٠ ادعي هرع صدالاّن داع سصلا5 ترشعاض دعا شمل نمل ضو هدي

 ا ١ ف هند | 3عج ير شل ع نزلا الاد فد كيجارخ كرش جات لال ددتد هديب
 ١ ْ أ هين علا 5 أمتي ١ارضيش ف داض دوش لل نع طتس انك كالنار ضدا

 0 ساّدلالصملا ليداَتنلاْْيِم ةركر سجن! لع م لا يعاب ز:سناضامعتمو |

 د يصغانا مع ترب هلع قش ال ىزإل برشب يكل د يذلاذن صياد | ٠



 >2 | يمج هند مع مح

 3 نما كغ ل/طنمللا ة و سوال "سارع رافي لج ها :

 5 0 ولو ئنلاه راج ةدايبع هركتال ضررا نيل الا قدا سم هنا ا ٌْ
 / نك سرس انكر ا كئاخارعتخ كيب تبن تناككنا آلا تملا لما هيب ةئاغكلا 0 كل |

 0 الذال ومع نو د اسر قمع سه كيضام مديري مالسالا تي دازسلا 2 اوكا | ا : |
 0 2 ول اكل بنصلول لئاس ذا كحال كامشد يلاسنلاكأ : 0 ش ا

 ., (| | يذلرلا كرتش اح ميني تاع لاو سالم( زول! طقيو نيل ديانات اكد 3 "اديب ج ْ

 3 لاو ترفل يرحل مكاو تذل يد كب دلاد تكتل لحد بلل قإصْلاو 1 3 د

 | يلو لما دو ىزلاب ىلسلا 1 رلا لص اهىتسام يبل ندد 03 اس ْ
 1 : يدي هيمو الاب يدل لس الو ءاوس - 00 |

 : داما طرش هنماف لجن ع لااا تلا فاصنلاو ىدوولا سن ثدالا | 3 00 ١

 هر قير مان ديل عزم دس تلتطاأد ميا هدا ”امكلاك انلا - 0 ْ

 . 3 ءابيشالا سم كلاتلا علا ةقرلا ماكعا سداحالا مد مينو م7 كي ا
 1 ليدل خدو مالم لغد مثِيص ولام حام برطداد هليوم أملا قرحلا | 76 ل 0

 ],(| | لس :نعبزلاغإ 000 ْمِسْدب دلع نافغالا ا

 هَ نه غالماع لبان انا انو علان ا عسي ب امد اعيسس لم نون هعادلو | د :

 انا قلب ميلع بالا دي بالو تئاتمنان يه كا عنا 1 ١

 / لتسلعامشن ام ىلا للاسر صيف بصل وم نوندلاب الع ذيالولا دوم نك ! ا

 ان : "اذاني راكب كانا تسرك د5 نع ٍفدرشلا رع .دني كلا ىولارقت مثلا | ْ
 1 || ماشا هبايملا رم لاك نامل ذا الدلم دلع باجآم سيلع | ا
 1 ا اميل هعطَتلاو نامضلا عراه عيد باغ عمارعمجن جيل اكمالا هس ْ

 52 مم املا « دال هلك عمال ةدكد هش ثاربلا عمتي ولا عازل جمرشملاو | ١

 اما ادنغاتةهالاط هش ذا يتم سيل ذ ال دلال انلماغأو ام يضرلا جدلا ديدلا ٍ

 , ا و اي مالملتث ةئالا سوت ل! تب .اوروجو رو مام لا

 انفيلاؤوتاشلاب دلكزشيا يش و سادبرلا خل 2 ضر عا د درت 0
 لوتد 5 1 لا سو اند 2 موب! نكمطهالا# مالمالا طارتشا

 لا عيعو يش 0 0

 0 اضم ب ءنكلاو يولد جيلا دخلا انك ىلعا شار كنذايع

 | "ا سدسموب جبلة وال نيم دنع 114 8271 بلحم
 لامعا لاسم جوك نركيو مزن انك بلط باب :سس تناشد انك سنن

١ 

 .مصت

 عووجصح

 حسم منسسةتست

 ا رس
_ 



 يعج

 «لاغاولل ول وهاهو كم نوكي ددصالا لع ركع هدم 1 كاريجلا |

 تونك تالا ناموا ة ةوطنم داصالل يارغفل ا عضو لوشو تاكا حاملا ٍ رس

1 000-55 

 كلا صدورشلا سم لبيد سمالخلاد تامت آملا ذاك راما لع رانا هانا 4 ١

 ا ءملادسنبال د ةرْضدلاباص دات الوب د داشن أ لمجت *| ١
 كبقرلاع سلال يكس ع بريعب دااهزكل لافي نأ يل طورش سان

 الخال 2م عدس اظل ب عمان طاق الطلا + فرعامك ل جلا م ديبلا ُفالْخع

 مال تدكادصو 1270 سك لاهل 2 ىبع كيلمأ عضدام وامي دهاب هداممتاك

 ءازلاع ميل مدنتب 2 تزوج محعمامانلاو ة داعام هراجإ ظن ويانا

 فلاب سن كفن ةأرما كب كيادير فام تامل :ناَرلاَذ لاَ ظاستنا عيال عمبالو|

 عبق نوكنا ىلا را اءالععا كتبنا عمو لتب مل دور تلاع ]م نم |
 اعتب دوت ل ال عيبا دال تلق ذاب لقي ماسالا طيح ا يعاص هرلذأ |[

 ملا اس اضل الك دوبرشلاب اوعوسول تع باعشلاب دب دعس ال هزتشكل عاوتأو 3

 ارا او درو 51 2001 ود 00 رشا لولا دوجول 1 ١

 كذآ لجلال ف دوبل :سرضخين الاحل الو ساب تيضءاكلتانااما اماا' 6 7

 اداانازاجدانونج ب ترجو ناايايخالد ىزلاد ا صامل 3
 نيزعلا باب ةرح الامل ّقالَط سان رموااّمت داكن ارو تال طن الخ | 7 ١

 و ور 3

 روصلاطت دعملا رعب ,دعاش روصج ا ِضَر ضرع وصصَو صو ىرللا ارطتح هاوسش تيان

 هكذا ظيشلاد نين اجار وهج ولو نالعالاهنع طرشلا نان كلاثان المان ندع

 أ لاعبا شنكوناشدلا دلعان كلغ ظدكذلا طراشمال الو نيترعو مدا تيل 2

 شالا جالصالا 2 سامو رضاها نان" او:لياورتسا عش نا دب الامام

 ا | طرشلا لبعد اهلضاعم نيساس نينلك سئموزعما نري وماشي ايرشيد 8

 ويتم رز ردا هم ضو هايس ادعت ندهاشلا دوق
 | لهلللات هرم موت الفحم يف ةأما تلاتولو «ٌداَضَم نت دوبشريشب حالا

 2 نس يلع معتمد اص لكلاب ند تلا انهدانمنا ةاوملتخإ شم كيس ناك نا
1 

 | ديما بطلا هىغوبولا تب دح َنابانب اها حصدت ئاتلا ]صماء لوضنلا عر اوم
 ساّشلاف كو الا كمن ذ عئدابان ماشا كانت الادجإام إي لوك ماا يخا

 | اسلام داض 5 كمن لعب جواك شاب سو بماوانيّماعبانشمالاو ديدره ددكانص 06 ١

 : 20 د جك و ع م حس م



 ا ا 1 سسوس سس - روسو م م هن صح ----- 02 .٠

 !ُ ةاما رع عاب ياا م سانا صا
 0 عامشلا جانذا موا دو[ يحب قيمو م ةدم دعب تلا م 3 ع ابرع دذ

 تلئنلا ٍي جوذلا لو لملاباجاو )داك لولا لذ امي اما !يرتجو نت
 | | ٌدْسَملاَ ىدعارلا مآمالا ل ؟,الا لا ساثلا ٌملُمملاَْ ةأرا لت لىغلاد ةيدالا

 ا[ 5 نت كلا ولو حئرل ولم دربه شيب لاقد دون ترش محو سامو
 0 اماه هدم ربح ةيصالاع ال دوشلا دعلاب تنكليال جيدا اكد دتيصان افا
 : : اوك دوبرشلا هلام التمام ه دان ورمل ءائلتخا نب نبعوآلا ن ا
 | | هع ةيدوتلا جاهشالس ةبانلتماكدام درماغلا تدارشب وصلا قدي 5
 ريا | اهانانزلادعب تعذا تيبإلا بارما كنك ى نسا رصالا يات 2 لع سند
 ا ادي مثل ننزل ذي تع ورانا ّلااي) ذل انهاَبف رعب تجنن
 يقلل 1 كب لوني عماني للا عقد لوصف اهو ةطلاب رك ةأرماننع

 0 وير سدس ؛ لامك تددد ليال وست ىو مب تير و مالا تيرعام يي

 لاا داو شناينال «دوصلا هزم هولا مدد باج مامن مدهتلف ةاولررر -" ْ
 لأ الذل كان نكت يملا ايزل ل هازع ويب رسلان اعد ساد ١ك مدا اميز: 5 ْ / 0

 ا 7١ الالاف ولو اانااد كا دوطم ناب وكس زخ كلب علا ماقالت 1 ا '

 "7 بكر انه هرعورم نملا وف ف هاك ّرلا دعا هدا ةقدجشال دوار جالا ةمايعا
 "5 9مل رفن لاق دنسلا مالا دا الاندزع اانا كسب يلا 5 1 ْ 1 كاث د كملي عوز دنع ولا ت ةد رك كاناذا لمادا هوقعلا | 1
 ٌ | ةنتطئ اليم تينرو تنال انني ميزا ةتالوتمكا 4 تا . ٠ |[ ديقامدع تي حوالاو درلاس ست يش ايري ال ايدام هيب امانانلاد لصالاب نري ْ

 23 ضان د تيادبإلا رش تيانملا هايم نس مدرالا ناب التيس دلاايع دن يع سا

 ,.. | | تتجدرت ةالاتللب و ولا نذل طيرجصاناو كتمدرت لجلال -
 ١ وأ مدس .نإييناجا نا ٌةوملا انسب كاملا لوب دوت لولا نا جولبلادعب

 اها نأ ةأرلل تع راولو ق قاما كك د ناك جولبلا دعباب ل خد نآكأو لب
 يق وق لوملا ن اكرمصللا غاي مناسبا ن َتاجفراكدإد داو رن ل تحلاب ىف ءاظعدا| ا
 جال تنقو تنس نرش نبا تس الانيا ةألاتماَتان تتييااماتآّنآم ةألا
 00 ةأللل تنيب كربلا تناكووتس نام لنا تناك يزنا تْسِلاعمْولا ماما 1ْ

 ١ حامل تاج اىيرع فاعلا اللام +نأ يراكلا مدارس تنالالا 1

 ١ تمورت ورانا يزن لع كسلا اع دعب ن دزكذتي الساكن كف



ضل أل كاتيا لأ ةذبتما|
 لارا ينا

ال هللا تلد كانك الف الع ناعّق حلاو هما آلا تيباف لير
 

1 كبسانلا م لو اا اجا هدهد امال دوبرشملا عبما 9
 

 ب اهائكاملا نذلحب حاكما عزم ي :ي داجلادومناوبا سس عاام

امل تاما هلت نالطل سلاش س عينمت د الد .
 علا أم اناهتاَدَمس ال ن

 اثم ةرورتلا مانإ دن ضاقلان ذا ذارمخب حاصلا ة السادس بلا دقات 1

 مالم ديئياَضي انس نعلتست د ةكالانكيلاسئاومدجو نقلا جو :

 ان ورعب سشابملا نك دعم رس اظيا داع ادن[ امام داك قو: : '

 1 استايلات يسد تمرر نامل إما مآ ا ميلا ملاعب نيب

 دوبرشلا هصخ م 02 نال اتا جوجإل 007 دللا تدايتشياةأ اما نبق

 ياسعد لوسي ادد نال ىشخزكمدداأذصلا اكواذانا| ٠

 ”كمازا :رككو جولبلاب خلا ابهردصلل تبن يداردل ةايص نس“ نبت بيلا ملا 1

 , يللا لاناييعسدعب جفلاب ددانضال و نانا اوني هدعبو عولت لايق ضدي ا

 اهيا ءاوسس عاكتلا يزن ادم اهدا تاماذككلأن جب ناثداصصاا '

 | سلام نانو اوتف عاملا ءاضمب الا عّمت الا مؤسس توزولا نال ةداعب دا ع

 امها تجد نات 1 دنا ب س] عال ارم هولك لوهرلا لق ع ةيئامدأب

 ثيع ىوثوملا حاملا الك لوضرلا لمن تام ا

 ْ مابدك ايداتفلا يق لا ايمن ىرتشارسانلا جالا ل نحر :

 تالا و رففولج ةرْجصلاكسْمن علل تمم :

 ياش صرف عيفشلاا انو منن ترتخان ن الا تكل لون دررشت تعض
 دك ةلعدرْشت مو كن ترث ن 0

 امنيب قمل فاتلاذتعاريمذ عم تام كل طعم تدر شان ازعولب دايضلطب|

 5 املج فود وجه وتتافل ة الا مسن التْيْملا نال ْ 0

 ْ ”نلفتببلل نوكين نادعب سامالا سرع حس داس مينا كتم ناو ل30 ناب كانو

 أ تتكشاكا دنا وللا نول شتت باب يزل كس نات ناار سي هش

 | مدع ربلو دمع فخ لانيبارل عرف نا توب ميدارلاة هجويكلاءامحآ | ١

 مالملاررصل طّشملاا و سلامي تي نازسلا نم ةلتينلاطم سال 1

 ل اياب يتسلم 90 ١١سي مهلا ااممسب قرف ٠

اىرنم ]كا يعرت شيال د ال هرهاعأب اذ تلات يا
 اماظاداي) نامل الاارعل

0010017777555“ 



 ' جالو دا نلاع تيبلا غار هرلو ماو شما نايا سوات الا ةأرتل م مسالا ْ | ككاو ني مرتانيب تيطو كتما يم دي ةلاتلآف تاع ةأرما 215ج | تييْنلا لاب بولي لا <ىالط نم ابرعيشت مالم مارخ هك! ءاذج شال كلز نم | ١ , (| ةيراايلو بل تاس كلو وبيلا جيك سد درع تسالادااهئتض ةرطحم ! |١ ةكراتاررو هريارجه ديري دا وفع بابلاتفتاو تييلاولشد ا تيدا 0 6 هيب نح8 نازح نااعلات انيزاد هر ىتادا يلج موا لّمعب صدا نوننتدا 2 ا م: لكس وارسا يدمي ةلوعسدارمهاجي ناهي ذاتادارهاسايعأ له: رتل داما نيوبوتلاتس بس نانا د حاط تيس الاانا | ْ ٠ :انزحا نيب جيلا سلات نال نير هدياجلاتلغ اهب لمجد اهنا ١ ٍ تدوم راد ناك نانا هموختو ساك عمل ءاحا يدار نكت نا تبا 0 ١ ارنا بارت خلا طذط كذاب نيون دعالا يارب الإ كا ظ نيو - - هسم# دج
 /! | بصي نا ند الات اليوعان امد موكوعد كذدع تدب مأرما بع ا بعاط لكسب ظ ش | "1 .قلانالط لباب بم كاوا منال ريع نوكي نال !(رخ نم كرو نايا هوس ظ ْ
 انياب كل د لو كمال ممل دانا لف كلذ نان اين ذب داب كك ولب م ةأرملا 0 ّْ لمس نازهزا دانكن آو اسملاباب ة. لا تولص سجل ندد لجل ادخال 0 | | 89 رتنر ريدان ارلآباب ةرزلاوردلا 96 ب ؤاتشبال يلا ةحل 1 : (| يمللىرف كيذا امامتارْغسلا ةّقنم ٍيامزخا نودامت ياس هرمي اسود انما ع 0 مَا! هدانا كيلا اولايمملامب فا تشد ديو دب يدوي يرن الة زارع لا ١ أ .ةيالواال لد جكس ثيح اح نعؤتكس انت دوتلاولثع كيا ردقدادلبجت | انج انا[] مام ءارارغا ٌيادادعباصاض الب |يمّرماسي يلعا لاو جورشلاهن تملا ةام هل ْ | «(] ايو ىوحتس الث كسصنلاماو سد الاركذ اءزعكك جز ناهس ةرعتنس 5-1 ١ "5 لو راحل هدايدو رم دع 14 2.نوالا 3 دايو لاش رشلا كم اس جوزإلا سس اير 7 0 ١ ١ || ايرمتمي نا جيل كاجاو كلام ف اريد ءاض برجا َّيغاما ايما ييايرلص ديا 1 ٍْ

 ١١ "اقلك س كح ذل لك سلزنمب كل ذ نوكبف تبرع دعي الزطسسلا نو دام قتلا يفر را نال ترزلادلا تلاوربو ترذلا رمل يملا كلل سارع ناد ا || .اويرح في نائل تزملا ف ىرضلا سارح ناكر دف دق نامل ناليغملا | ظ ظ , | ف ءانهررما انا آمدلب ساولتن لكل ملاتلاو كاد ياعالم ا رمل
 ١ ش "0 لصا نو كك ذا سإ بطلا اد هلا م ايراد نم ةيزفالا ورنا 3 هه ا

 : ١ ظ ا انك شرحا الل نا# ناو د ااه سارعو نوكيا كاز مقود - 8
5 

 ا

 د تاع م ع تم حج نهج

 د ال ا ع



2 

 ا

 ١
 ا
 ١

1 

 تاسست ا تيادبلا عش بامكان كارم“
 علل ماش لالالا ]صم فيدال جاك سوبا ىزاصلل نم دلال

 ااه كن سمول تان ضمد هايبر |"
 .اهرارب عر نا ةأرلات د آمآَود ماكل ن انى دلط طارت الق ما مالا 1

 ا نطو ارشد داولولا عم شنان ذلا حاملا مايق لاح جرح ناار يلصم لامس نش ل
٠. 

0-0-6 

 ار هيفدبف يدعم + حاوشاطصانا/ن ان ةدهاتْضم و امزب تيزلا تحد ند 0

 ْ نيك نآالا نع هدلع طنب جيزلاب داغالا س الامم هاعراوب نعد 1
 لقاك نوكيؤ لسا ف تيبي نا كمارلولا صلاطل حييرلا رخو تيك, سرق ناعما "ا

 ْ ناكدق هرصم هالات الا تدادانادرخآ تحمل اكرم سمدوكت ناايلدضلتسلا .. اس

 | اهالرا مي ملا كك هات الامس ينال لاسر وب هزت ناالئاممبإ كصدتسلا ظ :

 ا م اللا يلع كاد ءارمذ ساق الارصتي لليب لمأت انا ةألَذا سرس داع |

 ةرباهراو لطم ان الاصل ابا باكل ىالط نم مىسوبف هرلبب ليات سم ا

 جقرتلا مقدرا ةيعبف ارك يزال بط لا الادلولاب بلضالا سدن امل 53 رش

 !امرنمأل نس ”مالا هدحلارنطو لا الى ميلا ]متت ناايارسلا الل روي نسل و قلب ل 1 ١

 | دأفن سيعضولا سبب نال ننس ضالاوبلصالا س ىذلطلا بانك ام دوي.(

 | شف دلها ذل مهربد مويغ هرددلفلاطلا م نكتب ثنا دانت ناو ىتمانأ | ١

 | يارس ةيض وس طرتشيتالط مالك راد ُةبالطم ديلازتنلا اجرب لبق
 | تلحم نملامَسن الا مرش, يرق لالا الان الصم س تو دلاّآلا :طولاال و

 | يملا ع قالخلاب تاني دال رلولإب رشي برق كاسم سلات الا نكد لا
 نس اذم صه دانيبإمل الا ةارْمريملا عوار ْءطو نوكين هلا كل د كلان
 5 ٍيساصحل باب هس هدنجلا ةعبا نذل مامي نادرو سيلو مالا

 مدي قلاملا سايراويزيستلا م نكي ستكلطلا نع م نب نذل شس نرعلاو [س

 "ال :لداهل ضايع زن ناك دازطو هيا دلوبرغسلا ترصت نااعاد ءاشد |
 .مموبل فصلنا تام خلا ؟ةللن ريش امتد وايد اينطو لكي لنا
 ا هرراعا ضن تجوزت نال: اهرب سارعد ناوصزينا تَماح ةزما

 80 سقيانك ريا ضنومايلغ دليلا قب سايعرغا نا درب نس نمايورعإل نابع
 مات تزمارلبلا كا ذ نارا ميحد كلدب سساع ري ثيدكلذب جمّرلا ٠

 يفد فد اسس اهرلع حوزتي نايتشاخ نا كلو ةمولعم د اندوبم
 ظ فاس هلا يل

 - 1111 5 تاج جت سب: صا 11



 | أ وراني ناقلها ان عيل سارمنم و لالا دل هزغااهئاما 1 رة كو ايع نرش و لام دريس ادام ل ذم باش نع الها ةعبل
 1 لالا كك زبادي را ةلبلاناب ناك نطير نائف لالا ريلع كا ٌناطع
 | امي بدل ذرات يعرم اطيح نم مايال فاض نان اصوعما
 مال اند اررلط يدلل تامل دو دامت ت جو رض ات ايملط مام تح
 | كد رمل نب دجو زف ةأرلا سور نابالحبد الحد لك قتلا ةد تناوب انك دإتلا حير اتي يرئانضلا عجم جام .سم يم حام يل وطدلادجد
 اا درس لحد تاقوورو ايناس لست يليرلا 9-5 سرع ملا دوبو ةريصلارخا

 . راهو رزلاو رولا كلم رماح ة رسم الاعب رم مهسيصحا يزن ل نيج يل اوتو سف
 الل, لو للا فسم! لاق دلو تسلك دل د هرخأ حيف 0 أ | ىرريأرل نع باح ليد قليلا لب هرم رجل اوحضن هتعرف ال جود
 ١ دالزلا نوكيال لات وانس نع محرر شاصي 2! نعدانلا نس هنلد موكا جد ألن رعود ميدارش بؤ غاكلا دال مالا هكا ف د لق الل فوت
 ِ ا تجورتو تدتعإف ارجو ذ تان 0 ١ يَوتشلا مل يئاقلل صاع لوالل

 بدا| |كوالل دلولا درا لوب تنوي ناكل دالا علال ثئادلد ترلهورخأ جدل |
 قعر ار ثطو لالا عدزلاع مركيال دوش لا, زعل اجر زا تمرس ظ ظ مسي نايا ةرهاب ول هدو كذب ىعبال داريا وكلك جرن يزعصلا ] ظ ونهلاقالط ةيم قلاع اد هيدا ايم س ناذللدل اناث كَ ددخد م ا

١ 

 - و سويس

7 
 درا | د جاكم نع نايت الط نمارس وااهت اماكن 7-5 9 نآو دي اعلا نس
 ريلأ| | ةدح م ي مصل لا مالا, ةرمالالد زائري درسا و نع نالولم م دايما حك

 نا | | اعسيِمنو تنزل قبلا سمار ضرتعي فو وكم تنازل ترم يوف لئالا 1 | | اهوز دا تراوو تجقرتو ترتعان ارهوذ تاهو هازل جانو قالا | |
 | | الزمتلصارووزترف قرم أر يأمرنا نس لال ب تفينعط لاقي ْ ,/أ || | الضاد ة فردوس يتلا جاتاؤمايردع تضتننا جاره لرككو قياسا ْ ١
 ام[ اذم ذازلا ماريعالال رع دز هفامىةسمالثل ارعضو لبق ءاطيوتال يكد تيالا | ** ليل 2 ا 7: 52 يك ]ماو ذي لوف تح ايلوخدلاننلا سيج حايطتاحو تاباعإلا ْ 3 د //[| | "انك نادل نزعت ةحارهطيالن إب كسك 2ناطارلم سس تحايطبرال 1 ١

 نجم ]هكارزع جديع وشل لكذ يانلا نامنااماع ذيزلاغ تا ناكأزا كد 4
 ١ ب () | اان لاو مرا جاك سم ديالا انك دنعائططو درك للا درع دفنا و !

 ١
 ود



0 
 ٠١٠

 | صم 00 لل ا يش حسلاُسسلا

 ا هن دعني يدلل 53 ظ
 و انرطم خاشلا عدلا ارب خدي لد ملاب تجنت كثب نلف لالا 0 ! ْ
 011 1 زر لامك ءاهعلا اع ليت يدي الل لحب ال ا ١

 5 . تام زمول يتب قو موصل ءالج دمنا ا 1

 نيمعاس اناس اللام شامل لست لضدلا تشي يولد كوشلا لب انبي فانوا 0١
 ا الاطر شا مسالا لصْملا أ ص القلا و الط نم ديبرشل ابوس كنار

 ا | يشيل كك ايكتشن املا .ةامتلاوجد لخلل اب جرس نوكي نا نايس د ص لانو 57

 | :نيدتتر قمح يح ذمه للاب يتذا سوي شلامدصْناك امد هريغد ا"
 | اهلماوتت لك خلا جام س لولا اذسب نع ٍمجاٌريَعس نا تدم و :يعها ساثلاو | ١

 ةقكلع توا ىلا دبر وكر وههشم ثيدع وجو دلييساَركُي دج كاذل الوعد دد اللا

 | اهب لوضدلإ لازما قفطان دولا تالككشم فو ةرملاَد اب طماءاذ ذئيس ||
 ١ ٌىمؤَن ءرئاجدذ كت هزات المت لوتاماو ليل الب اهي نآ لف اشلث ظ 1

 ْ «ىرملا نع يداجلادومملاىبأ 10 ال مولا عرش : مسارب دوو

 الز اه لوخدملا ن ال سب اطار ق فلا با جاد ارب لوطدملارغ داي ل وضدملا بيب َ
 يح كئلاثلاو اّتلاَو 3 نأ قاللنلا مهدزيزوملا طعاتلث اهو ١

 الاد ةاثلاو لت ٍةدَمالا قوارب لوضدلارع 2 هليلكلاب آلا ]تالف تلثلا ||

 كلا نا بليل للا حاَتْكالك سرمرععب دّركو دعاوالا عمي الك لخالب ْ 7

 لياجلاب الا نالك الاع2 555 اوطدملارشو اهرب كضدلاف توتا لع الاعم ْ :

 جيان ملط تندا وت نال َنعداشلن لوغرلا لف ٌأرما قلط تم معا قناع |

 "د هرم حلا تار تل تلك نقط فانا رتل تمول ١
 -كفرلا لص اخلث ّرما تلط نا ما تالكشملا سعلتنآم نا رطب تاتا سه الا ل |(

 را ةزعاّسلا نع هلذنلا لا ةاشنم ضدخللاب تئوطولا فهي تان ديالا ن ال مقيال |!

 سسدلا لا ست اشد: ال 26 نرعرسعم رع ءلد رابتر وهصح نا كوسا ْ

 : كك تقرص] اا طوهد ةأ الت دا ىدالطلا عافبا اب .  سرعلاد

 دعب ثدمالاو ثلث دعب ٌيمْلَحاَلَو تالا ]اي 0--- 0

 موي دنعازمب وموا الط ةدع شو يدك حا عا ض ءاطب ةيحرسش ١

 موز تامة للحل ارا تقام تعجل آب ف رسب, تل مدص ةدالط نم ١

 . اه دسمالاراصو الاناه لبقف ت 5 دااذكنٌّيلطأ ف ىريب يزمان الع ين

 قفي طع را ذل اروإف تناماأد د هدول بارق اسال

1 



ْ ١! 

 ١ هين داهني سدايرب لهدا ان شايعدزن خخ نان سماع يزشبالا ظ
 ْ ْ ِ( منان هنادي دس هاوس 0

 ا
 5 تارتشا د ناو اهل عنّملا ش هامش الآ سايل د 0 الابراد قولا ةهتساجلا 0

 كج ١ الخ وهلا باب باب طر رضلاورمدلا هفالط نمعتلاب جاهلا كلم سيعمل الل نوكي 0 ا 0 0 1

 ل 7 راجل سيلفا هامان ايوا ريرعام كنس كسب عمدا كاندي 1 ١ لكي ا
 ةيلاىا نا كعضو رود ةألابادإ آما ديا ناعيتيسدلا ومد دكد و لجل حورس زب :رازل 3 4 1

 ١ الس نايس دلع د ائامب دلع عمرنا جيرلل لهائيش جورلا دب دي داهم ا
 تأ لدور نزلا لابو فشلا هلا اخد يددرْبلا ماسالا ديم ناذل اهل اجَد ال | ١
 |[ ب اطي جملا ناي .اوسف ا دنيا سرر اسامي اشم ديلا نا لريككر وصلا ا

 0 00 بارج ناهج ا ناموس الا ارو زوجي نا سراب جاللااي١ِ ٠

 اترالا دابعو ىو درسلا و الس الاددص 9 الا خاملاك يداي خام ضب ناميبس دلاب : |
 اعان و دمددا اىانارلل ان نع ناومّسدلا ساني د لهكذ لومي غلا |
 اسْيدنَموَو لانوارش ا عيبسد طي دانام درس الاهد نول امي راقت ظ
 اهرب لجالا مالا يلا ىلا الج مالا ئاَملاكيراذب غم سيحدعب اس .|
 ّْ هانا فدل رظ كاوانق ةطازكس ا .ةاشم رابتخانااولاك 0 0

 ّ ( 7 دوصقمب تسيل عاملا ابابذ لالا نال مش ةأرلابالع عمال ناو ٠
 | هاميتسكيب مهدو د دوم نيرما مللس للا رص دياوت ملا

 |١ | اهتم جككامإؤلا لالج مامالا املا لان كلذ يعج صدع د ٍكذايد ب الاد
 ل و اند دنك داو يرتد رب كو نامدرن داع فوباهتتساوخ ات ناو ده د
 ,.ل) اناهاو لام نرلا ل الج مامالا يامل الانا انكم دنكبلط شياب هداه كن اعيبسد
 1 أ !ةباذكداج داوحومبامررخال ناهض او ا مامالا ّضاعلا ان الومو ديبرشلا زص
 ا اا يت يار ثلا لصملا ءَك راما لوما بم

 انتل يل سس ةزعام د شارف لاوتبا مدع جدارلطدعب ليبرلا كر يع
 ل 0 ية د مرص كا العو فوشي ل داش رس سارعو مقعد
 ؛ناذأ| | امرل نامكذا هدعبو انلطم)هجلا ءانيال تب ازسد عرج ةناايلا هانم ناممد ملدق كلا
 7 | و ةدانرلو رم تحت لكاتب ا يوان انطق

 ل

" 
 ع

 .٠ 0ك 4

 3 حت 7
3 7 

 د طه تح

 .ندهع ع تحسم بج 2 تح < -هممم هدمت

 ولو 5-3 535 لو جرخال ديلولاو مىىداسصو ساجالاّتراب رجم كك: ا 3 4

 اي 5 || 1 | قلاب نطلب نيماع تايد ذاب كر ا
 0 ا سّلماب جالا هفارّصلا رع جاككلا وله رنج بلتلاو ْ داك ا , 1

 ٍْ ١
- - 

 .. - توزعت جب 1



 1090-1990 909 ا م ات

 ا | لشكل ذلذلا سلا 2 ةايشلا دهم مر ةلكومد ةروخخزملاو

 نتن نير يك نفسج ني وطجل ةأءا نع لاب ا

 | هقاشلا عكيهل اعاني اجصد لاه لرجو دلع ساند ساد قست ا

ال 'نعون سس ايما ويست سلام و ةكلؤت هنديع نارهاش ارب در ثا
 نوب مث بب

 ناد كالا يعمم ءاعولو يمص و نل اله فرخأل ننس مرد 7
 ا اي :

 يلا عفن ساتر منو كلذ يوب مكح جالا 9 1
 | ةديعبابتتاب اد

 ت0 ما دياع داو جورلاموصخم كا 1

 | كم زتتإلا ءاضمناا يبل صا ئئاسوسع كيب لاذ للاب نال كن
 | انف ةالخشمبتو ارا يم مالنآلا عيش يدآتن ةاركم دجاقلايبلابكأ
 .:هرحزلابعآص رعالتن ميش هرتسا لوصف د نيلوصنلا احن ف ظ

 00 انامل بلا اح فرعي الوهلا ف ال لايؤيفلاب هفاضَم دنس الويبعلا
 / نحاضآت دا ءاضتلا ادب عقد نام تعزجلا ال ىاَنن الا كان ا

 ١ يف ديرب ف ربل ءاضملا ذنب نال زن الذ نا عجمي هَ
 | الاس جالا هاشم لئن فدك ىف ضقان ب 300000 تب

 ٠ , ناونالا سعالعتِولاب ٍيدزتتلاب مقتولا ممل عج ذانلا مدعاجا,ئانب اكمام

 | عملاب بأي 2 سرغلاو ىرزلا تاالط و معا شو عيتملايع نسي الابباا

 | تاما انا تاق جوزلاداعااج دما نام ىقاشلاتع عضل نوم ظ
 | نويت و ىوسعلاب مه اع ةيانك الاد عيع نسا نكي م 0 لبمذ ىكملادن ْ

 | دولاؤلإم الابسلت يرسا رس 17 لا ارم بيانا جولولي« 7

 | ايايصتلا دو نس تابعا باوج ا دعدن: قتاشلارنم جالا ظ َ

 | تداوم مومو كاس ف يفاشلا لوف لعيخضلا بول ابيل دوه |
 أضن ابهاص تي تاجا دهب نابجت اهيانبا لعدن دك ممَدمْعَن الب مو

 ْ رمل ناكوذو نسبي ترا باش ووزلا هر رع عجاف سرها ذم[ |:

 | انمي وكانم لابي بهزلا ومتشالا ثعبنا شاقل حنو تف تت دارش هلل
 هانم كيلناو بع نلارمإلخايغبا سن كل لشي نائل اقل بشل كا

 | «ءاضق تامبهذم ف الج كن زرت خطييير ضتانا ئاتلالصالا# دكان 7

 ْ ري ةصاوش لولا تاتنتلإل صف  ىداتفلا تنازع عام سذقان |

 ا | ةهةسوقلا د مز دوجحجولابا يهل لع ذا ية, /
 دا ص ل + ب ل ا 2 - ا و و وج

 ا



 -  دس م 2-

 5 ء نأ مدادشا 54 دانا تح مش ٍدع هور ديدملا غاي نقارن
 ْ ف لك قوالب دا تناا كب بل هو ةرح جا دعس 8

 7 28 خو رس وسوم 57 دفيرع هبا رست اهرضن تحد ةذاذا ملكا

 هل قداشلاو كلام رنعو لو « ناجا طعاو قوم ذاعسي نر ىو كلازئسال |

 ١ | را لاما ةرزاو نيض واش ا ودك مج + ضارعالا يل ولي وليام 0 77

 ١ نك مالم انكم مددب درا دويل تاع ا يدا 2 ٠

 ١ ل صدك كذب ولا لمحور سار تجف نا ةأرلا نأ ءالسيا عش 3

 !:(] لاض د جانا تركمان الاعريب قرخب نادلخ كلذ ف يصار دل ءاوب ماد ال ها
 كا دور هزار مدغ ٌيودد تبابرتلا ًةزكس اصلا هالك صن كبل ّقح حاملا ١

 5 هلأ نايزلادانل يبو قولا سب صقر لكمال مانع برك نينه امدح ١ ظ

 ,دلل اقلاؤ تيومكربع س قولا ن ذاالم ت جون ولد ولا باب نيزعلاو ىمدلا جيمس
 11م شم لكل دل دعي ال ضان لكم ال حاتم انوجإل ا مالا نع نا تاك |
 از اريد ايطوِم لا لاطبب ف طاببتمالا نات مسد هذي هذان لكألو لدسب |

 " د جاهم ىدسإ) شال و الل لعل د اثلا جد "لاا لغد د رئكرج تجوال

 1 الفن ناهيك داتلن الانس ردم لوت دارسالا باص راَتْحام رانثملا
 1 الالب تر لفعالا مالا اصاب ىلا تاماكب كلا ناوجب د يول نا
 2! 00 ةييياز لإ ص كري لا تيرباعذا نعي نا.رهولضم الان لولا

 اعووس مال 2 :ىولل جالا ٌءالع نأ د اعوبإ تربصلا ليه س داّسلا

 مال يلطف تيمع كيرا باع بينزل ادسالع موب متال - يلام ديسولا |

 1 | ةطلووي مدس تعج ءاوس شق ىدال ىااذكو هاوس ةألاو لجرلا |

 | وم 12و تياثدلا عش يم سم بعسل مدع لامن مالايع مدس تخلد
 ١ قولاامركو نانا تويسملاع 000011111 1

 (٠ اهكئابجدتتملا رشنشلا فام يلا ةكئاكامّلالا هوب دسباملرايخ الذ كججاعا
 سا عكا ماناولشنإ بان نادايطلامسدحام لت ندا بالايعام جود نآف ا
 / 5 تالاب اناس عااىلرانال فسووالاةودجو قس إ دزعاثم د زيف اشاد ا
 0 ناو جالا لوا د تناكلو ةزيصلاو يملا جة واو ئانل كك نسا
 د | مداد انما قرد مالمو ااا ولا كولا ناك نا كودو انما ا

 ١ الاصمعي: لانا نأ مزولا دف انك لا ١ داوفكرع نم حاهللا قف 0
 "ا قاما ولبلاب و ,انخاع) د صرع هزفكك 21111100 تدي

 5 ١

 د:



 دايلي مدمج مالا ينل انتر يم ندب

 . الفعاذادابجلا امل ةوصلاىرجصلاك تنونجملاو نونمملاو يوتملالعَو م

 .الاوامرمق املاح الو دحلاك بالإريع قم
 دجحو طرشي ديور ةلمجدحاك

 سيتم تورعلا تشير ال خزالا جب دعب هكرملا تروصلاو مرضانا

 2 2 نوجحالد نيعصالى حصل دي لد ال د الش ولا باب 2 لا حام ساميه 2

 ١ | الملا ضضيؤتملا ةلفنالد رغم هذه نالد جيرو تبيان ميتال

 ا جام سيرا هرل دج حا اهئ لا يال اهلل تبقي ىلملا هرلد عرفا تبالدالا ْ

 اكنب جد انش كلا بعاص سس ءايلى كلا باي . ةرخعالاَذم ةاانك ل ولاباب ف ب كيو |

 باجاو نذاثدقملا انس لهئا عا د الاي ذراع دجال سس ذلتاع تفلاب ال7

 ْ تاك تيه د ناو اج تاجا ينال فرفور دنس

 | هلع دعالداوئطبرلطوم عل مالي و كل ذ لع يسارك دال تب شل
 | قليلا هريركاذكس كاك, فيلي ابدعي كيرلا للذع َنالازا نككدسملا نشل كل د

 ١ ا نمر كسل الا تسلا ابر توكسلا نوُكي كالي املا عا فا 1

 ْ ستيت اريك -لاثلاا دبر غن دنع وكس يناثلا هدعيو جيرمان 5

 نيجلاوموا ةأماوالر ليكوواةرخصو إم اورق دوالانضلإ 4 هابش الاد

ناال ا ضاطعراناندك 2 هادنع مزمرعإو قصي ل 5 |
 َّق أ دويشلاوررشي 

 ليعلاو ةارالبكو لكلا صب دال اقوا رص هريصْلاةريعصلا 59 دي ىا حارتل 1 أبن

 نيرشلا ةأبرش ماو سباك فكم داو لك داصم آلَ الاوو 2 هالؤإ

 شيعلاو دال ةيد صن امزتوب دعب صل هربصلا قيدصن عمدا ادام

ولات نم مسح عارتع ولا يلق الا تشيب ماقن عنك تلو نان
 اسعرصس : لالا 

 يس الرتااذااكركملا دع ةديبلا انشر تيل

 تبلاملع ماَننْْيصْلا نسامسنعبسلب : انا كيبل هوس لربط ا

 0 تت لاو بتاكلاو تعالو دبل جام دمي ف طولا باب سلا ها سره لولا

مل زدكلا حان نم ينام دربسلا نأ داب الارلولاه او ةريدملاب
 ساو هررع دابجا 

 | تن سلاكيمدلا 001008 البامرلعم اننا رابخالا يسوي 1

 يتاقوم الا ةام] إد مدعرنع.لا مت لا جور ال املا نااملأت ادلآم قيقرلا هم ا

 07 دئوّدلام بالآوبو جاك علال ذات ون كير يدلني ىلاماعا مرن
 طمم لاطا ل بنقد ماهدالا يورو مالاو تابمعلاو ارياس طف عاجل |

 كوالا لا ةماعلا تي اللا نم لدا ضاخلا هس الولا هوكي. هرم نعال صولاوبب و
- _- -- .0 

 - 5 1 لاا 0



 3 7 هدف ين وينيسبعت»ج -->

 ا
1 

 3 قططرعجولإ ريما ناك آدمي ياو دال كلان انوع لم يع لاح ٍتياصلا ايمو ول

 'ادغن كاملا قالك رالب 50 259 اذا 20 الاس
 ١ انايدكذ كات مد يول كرم مش ال وجال باور جدد تانك د سهو

 كنس باول س دع نإ جدر نا ىعلا ىإل مج شنيع لاله الا مس فالك
 ,.أالطاب 71 ءرمصلا جوزاذا ُكاَنلا ي ةزيصلا داتا كة نكد سداربلا
 / ْ وت كال لعج ناسا سس ةرؤص عني جدل ذا تملا لْضْملا |ىواتف ُك ةثياسو

 / ربكم الا ناك ادانيادع دنع فالخالب فو بولا رعص نال ناك نعي ءامصلا

 نسر ضاَملا جور ازاؤطانلا ناعقاد ياو غدا داع جونو دهب هل دنع ذاجإ
 قلد ْن 2 ف 8 وريد ام اضازيب تاكسي مجصلا جدذانا ضاّملاد محام دي ل

 0 2 "عرضت قع ل ىلاولات لاول ابد صونىذلل ٌقالااع ردهة بع د
 ١ مرسلا ال يِيمَتلا لش عولمللا ديك تانك ورا 2 يالالص 530513

 1 دجال تان :حيوصملا شابم ئالخكر ثول كادت سس تياشلا كللاو حجت

 1 0 ”ير ذب را ان توملابلطسف يفوت ةراجالا لس

 اهلل رم يواّسشلا ضعي ةيكدانكاشبا د دم : قه ديلان

 رطل وداوم الامام 0 7001

 | قلص نا ناو كايرزصلل كيرلا ذارملا سشر اعلا مزيل هذ تاقركب دبا وم
 1 يل الا اج ريملا ىايوجم عدل قانا وماكو تم

 . در نا ناج بالا هناجا نا ىوقرممعاكتف ناججلال هل حاملا سل ضارض اخ
 + ١1 سلا فون سا ضلع مش منمضاؤ اذا بالاايع الربا سم مش زال طخ
 ' يانا قاد نإ ال ىلإ عرش ةياككالذ لام مل تناكنا يصل ةكرن ءس
 َ | اد لا حابس نمايعدزفإ ناِاتلطاقسا: قلو بالا ناكوإلَشَعما

 ةنلناع خاب رد ف مصرا قمع ندع ماا طوكر الاسعب
 + | ١ ةوللروك قارب لأ ىضرلو نواعلا سي وا مرصحب نا بما
 | ركيرتنلا لعورمتلا 11110111 للا ةيبعب كرما دعب لا

 | ةةليلاسبت ايوب نم دوعب لطب ر.الاو مسربلل بطال لسة دي ذلك هي

 مان مان ني الوب عملا الج ضي ناد رمإ برو 2 الارضبح مث اررع اذا داعب دل دلل
 / ب كرير كيم رس كلاما ب دوصمل الوم حرب لص الازج ةرفلا تاصح دقد
 ا سلا وب جوز نادعب الل ناك ءطسنس بيع بوالا ولا جاتك طولا
 11 كيووس ةريس رد وا شل وتلا لا عاشللا ناسحا رهملا يصلح

 ا رح هي و نس هوم تح ب تس يوجع سج عج - مص حج 9 9



 د انفي تست. نيواككاةتسةطتا تام د نسا دن 11 ا ب ب٠... الالاف

 و2

 همم سس

 _ مس يي 00 5
 عاج مكب

ْ 
 دعب اثاعرمدللا بى

ناكل نامل دس لان: مان ا
  دعبالاذ مما ام 

سم اب 9 0
 ب

 عار

|] 

 ا

 ءابلو ذللك 0 3
- 

 يمر ا داو 0 عدذن و 6 3و انور لك نامت"

 ْ اصلا عدت لئاسم ٍةلباسولا ضنا جاهم نارعلا لطسامر!لّرالا ف 31 رعي الشان

و١ نس فضيع عر 31 دا ادا .
: ٍكوقي مث مادعف دسار مزن نارلكوم اهيايل

 

 ا هد هذدمانككارَصِب لاه رم تحولا ةرلا تحور هوس 4

 | ءابشالا سب هلتش الا قع مك لعلا ركل عر فارين اولكر دارك 7

 ادجنيس بانا بالا عويد بول بيري لبنات ساق"
 ا كنزا كنان اك بن ىنأ يسبح سالا مليان 0١ جب اناملك جاهم نم ىوتُملاٍلعوأ ل

ا هالي كمداب هز نادم دبل اناا 5 - ل 0
 1 في

 كاسل باب ب ةيوطرلا حا نم هدام كاما ارمجت ميلا | 0 2
 ايداع 2.ناموزلا لتقول

 مومج ب الامد 5 ا .: الا تلق م

 | اونا عزتي ارنا ها غن نكلاعدما ثا ال كاملا ان بفحأ| !؟ ّ

 ا | دوك نصاب لا اس نم القالاو نذلا ملارعت وق :ةره كبف لجو شو هلعف
 ا
 ا

 ا فسيررلا 20711 قر جاو 100 0 دزد 3 الغلا غيتس جبس وا 2ع الا 3

 | ايد ا نولي لاف حلاتمتنماغلإ بال رشلا تمت ريزلاو ا

 سد ىلا 0 هرم رغب د د ثابرَمْشم نيكل جلل اردنا | !

لا وي و ىسوبى با لوتوبب داير حا بالاك ةدبثلا لع تذل انااا 3
 ةرئادحؤ

 | طيقلو دع قي نم يوتلا رلعو سنس هت كلبي ملام يوتشُن الاهاثيلااوبا كاتو

 ا 0 ب مالا 5-5 دن لدا شمملا5 نب .داحلإت نانو مالعلا د اان و ق3

 | بالاتيبال تعجب مث غمار صت لد هاد ييصلاوبووا بألا الحلا | 1

جلاة نتن تنازع يكرس كلذ اللفت عاوبل اصح تحارمتدالل كافق ٍض
 ا يرت

ضف دا نيفيا اف نااعا» للا تداَضو يميل حائر سس 7 ٠
 |اعشب تت 

 قذر سوتلا عر شكلا ل: عطز قت نادل يش دابضنلا | 7
 اييلغيدي كيرلا 0 نما الغاشم لكون ع ”ةاطلاب كرما تينا 0

ةرزصل اميقلا وه انماشل لع ضئاكشل دنس الا رع
 نكت 



ٍ-- 

 ار رة قيزلوستال تادااّرئاَسِحْمال اقع طال عوئاملد ةاهتشم
 1 ؛متكصلا جوز للم تيدا 2 لكى ىلا اليست تمابكنا عسدي ع دعا
 1021و الاتباع يتيتلاب بالا دو عال لقتال يامي اىلل ريا رمت هيلا ١

 | يلا ماتو سرج يان د تيال ىلا نال مالا ءاض دال بالا ءاضد
 | ناتو ئموب دبا درقالع عمت بالا اضرب جا قط الاياب هسااوللا

 (٠ راب اوم 5و يلج نم لاجرلا قصي تمادامسانيْمس اللابولط رسل ٠
 * ١ اتسائلا نا ةعامب رع تربعت ى :وتدلا4 ةأئكلااّماو يلا ف سدس ا ْ 1 ةانكشحاف ادبعب جودا انكد جافا رويال شكر نم جوراذا دخلو بالا

 أ هضباتسلان ناكازاآلا شك ركيدتج كات د بيها شل تانبلاو تكن دكيال
 ظ !ئلاو ساّنكلاد مادلاو كاحلاك تربعت فر شت رانك ماو ان اركس جرخيوا دعم ٠
 :١" !كازوكال شعت لتملاي دان ا قاصدا نازب دا داطع 5006 ا
 1 لاب تجوب نانا سنودن !قوللت قرع .ساررنشن توعد اذا لداعللا وفك |
 نأ اويضاي نام نطل عدت يلد ْبؤتلاد لبيك بلل ةوللف الش روم سم
 ١!! كاف كاعربلا مولا يكن يل صن بعد لوضدلاو ضتءالالمتاهتظطَمآَم |
 ظ 52002 ّيرلعنلا تكن وكي بششلا ىدورلا روج هرب اع ماءالا يشل |

 مفديزجم دال كلذ لالا يرينا دانك مدمب دّرملا شيال د بسلا رش ١
 ال ير مما طمسي تولثلاو لولا لبق كلذ ناك آان الط جلاس وكب الد |

 ! أ تمرس ت ذملا شنند ىزلالك يلع ناك يحتل تدلثلدسب نا/نادابرإع
 ”/ ١ تم طباهزرعدا عرضت ناو نامزلا كاط ناو لعام لاعب وكسب ولا خشلا |
 لسكس موبضرزرعي ال )لجل لج دملكمك ملاعب قول تجاذل كانط ١

 | انك يسال ديلسا افك امإ تنس دا دبع شياب
 اياه الص تنس دا ثدلاصل ًرتكووسلاو سلف تاي اشي ربو هسسرعيبوتإ |

 ”' ٠ سلا ياامولع مداَنَلأف ةريضفلا نكمل تسلا للا ولا عرج اعلا الام
 0 لهاحإل رمال وك لاسلا جالب ةربملا هدعل مالغعداوساتاذل كت ا ا

 " ١ تصنشو ةأماهبثونكؤ دبا درلاو بسنلا فرش مدان لالا فرشانأ ١ دع دو د سووصت ترا تسارا# "| ينيك تنئلاعل جلا هلايعر دن نا بجغرنلا تنوع فلاي ملاع
 "| ١ تكي ةريزعلاو ىمدلا كم سس ضارعالاع ما داهق ناصتمملاب ندريعي و لئلا, | رافت منال ءايل ىلإ _اعلا تتحلل ترغب وا ىلا تي ناةيولل الشم روم سا
 سلا ت20 ١

١ 

ُ 
1 

0 
' 
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 0 ,هكيرر 4

 | 0 9و وب هكر مج

 1 ْ 2 ا 2 ْ
 0 * يجو و .- ل5 هناا 3
 ظ ش نار2 0 3 | | دفا الك تذل تبقا اص اا تككم ةيد لررلا

 : كا كر مل 5 ا 27 سا دحا تود اناس م ايلع خّرعلا بوجود _ىيمملا تولت. 3 7

 عنب حال, ف1 ثلا [٠2 ا
 4 ْ ل 4 | لكس ةزعلا بابرخاذ ارشاومو يمنات املا نايس د ةيدلانملا هاش الا 1

 ني 3 3 1
 1 عيب ل ففيم امهميز | اهلش رمال ليف عام د ةيرشك نود لبا هوبا |جوْر ةرؤص تن نعزملا بع

 ني اع 5 و١ ١
 لاير دي . لوا مصنلا للا طلادمب )رمال مارد ةرشعايل باجأم ماسح كره 1

 وي : 3 ْ بشاجبالانغ مهمدجري مل نام ايبا موق ساهم يعل ثلا .ةربعلاو ملعأ دققإ :

 1 "امو
 1 ا 2 نالحر لئلا اذبتشيت داير نفس لات تناك ءاوسارريب ١ دلت ليم 8 1 ا

 1 ا ل ا 0
 1 ١ 37 كوت لولا لودع دوبرشككذ ةرموم ف ب ”:ءايشلال فعل لا ناَنأ ماو لهست ا

 ]| 1 مه” اركيلنا وتارعلاو هالات س تاو ياو بالا موقعي للا ىرم جولد ُ 17

 ١ هير 70 : | اهلتناتستما 395 جوز لايت هردعي دا هننزم كيل نإ نإو ماس ماى بال ٍَّ ذاتيه 5

 ْ ْ 0 ا بسلة الاد ىذا للان مصمم كت ثبات د ةداكمد الاعوا الا

 0 ؤ , ابعاصلات تيدا م سارا ياليت رولي سارلش كي نأ زن
 | ْ ارتي مند دلأ مسكت دنيحم ةأرعا دق ل ناب قم لل سا اقانق"

 0 ْ ا لاق وعدم قلااهرمكتبلاط داهلط ةرام دعب اهبل خدود مستمد ىلا اا 371

 0 ٠ ناايوتن م ع يقل مهدد فلل كيتا ل ن ذاع |

 ش | ىكدمسل نوك جول لع نات بمجت يعمد دامس ايان لي ما مدد فلاي بلاط | نر
 52 يندد فلام و سعوبام ل تنئلن الو دوت قمح ابر لخدو مردف اير
 | ناكث اة دانلاب: أر دلاطسو لكلا ياما دلخامابل كولا نضام لغد ه كلل ني

 ا | ليكفلا فرصتام ناب ؛ ىركيصتل فارلاما تولارعب ملاطم لجو العمل 5

 ْ ١) ا | ليكم تلاطت اليت زا هد اكد دلو ل ساضورثسش نوداملا صولارغ 0

 ا | * تع كي عربلم لح ةدايزلال يع زر لانعرولا سدإلا نأ دل يلام ع 5

 نال رثكاش دنس وقف افلا شد سيمبل نويدملاهرما نط عوطتم شال راكم عا 1
 ا

 اولا 37 017 تال قاكة داب للا ارسم نوكمو فلاب صالالع 1

20 

 ب 1

 1 ْ م | يوصل مدل هديب كيب ةكرقطم متمرد سر ةزما جيرسي نادادا تك |
 1 | أ 4 000
 1 د ذل 1 جب مايولط ةدمزعب و ايءلخدد يعم ومريم للاب ا 7

 | ةأللا ليفتح نمش ذاع را كلسرلاتتسالا سدس ايلع ف داو.
 اهل من َباماأ ارسل ما ليللاهرم ساينوكلارجون اعتاب جبت نا

 ١ تاع دليصعلا عاش وللا رم نديم قك ام ع : يملك هج نا 1 0 ِ

 ا ما جود اذا تساحلا و 5 مت نس طبقل 0 00 ا 35

 - . : ودص ديصصس مسح



 ا“ ب ِ قات ابدل كدا الامل ولان الملاك دلع تجد لير خاص د هجوم كلانا لع

 0 نت زسالاو ترامس راها سافل كتان ةاقادتعب
 م انكم للا نبش ءاريشاب بح لد عه لد مرا ملا لاهم ّلعَف بش اا ركيااذع ١ ع ---

 دوميوصنلاّْا فاشل هولا بعاس فوت ةياثلا نقلا هاني الا نامي نطو.

 هرخا كل واضرواءاضقي «رجدءاتللعم ضيشلا لن لورا هو الطلاب جيلا كلا
 0 سا تزرع ماا هد خامة حيوشلام لا نام لبو كطالبع رمل

 #هئاضفذننب ال ضاى يقولو زارا وصسن جرن قي لذ بضرلال لبق ايرلط

 غلا: هابشالا سس تدايشلاو يرعدلا اناث : اوال لمتشم هاى هر دل

 اعرجود ص ويلاه لا -يلس دعب طولا بقابمط نا نان نارى صُس دينو و ورويدا

 اريل ضاوي رم تجرح ارغا يطب دلك[ يإلم را هٌداَصف زمسال دم

 مب د دلا مدريد كت آلا مل يوساكع ىف وكم اضم نايل كعذف

 | | يلامس ماو طنا اجو ميلع لون دير نس دل دب ال درتملا و جامل عوض

 00 كنان اع ملادّدعاو روس ب نأ ىلع ىرع ناعيا ن نو 9 -

 1 دي دق 0068 مب ككل يقيل اننلب جالا دنع دمي نادل هلع

 1 ايس يسر جت ناو دعمت ل ةجلاو عفا مسا 1 . محير

 0 فم لاق نسهر ساو تع دياي دلاودل 5 التل 0

 د مام لكم نوط أ عيج مىفلاز الدويش جاك نال نان عينا : هاما ١

 1ثايعي لل تطاخلاو نوفابلا تكسو دبحاو لهي ناازكص ىراعتلان ال له 3١
 ليك جويل ردزم ل نال يولع يشلاد اوم ياليت نس ميمو ا
 يدش ف انكم ماكمالاَرمس سارعاش جابلاو ابطا تكتل انالعججابط 52

 | ويلان 5 لصف هس يراتنلا يع اك ءآنكو تايريا لصف لبي
 1 فاه دعي در سب ججرلا لات ولا نس ةوعبلا اد تاسعا خل مه 535 ١

 0 الش م فالس شوعبلا اكناو ىلا سدا لرتلان لاونج ٍ اح

 يذاع 0 راما يول ال نم درع ايلات داررمشل ل لوملاث سيلا 1 -

 2ك جورتلا ليي بوسيل ارب افلا باشلاباجام سعف ده دىزكربسع ال 14“

 | نيل وعي م نك كل دري ءو كيلا 31 نرطعو ءادبنلا با 008

 00 ىيبوملاد بك رك جالسلاو م ةداجل ابيب مج الام ى الي لما 3 ”اي

 ظ توه سو زو ديد تدك دنع 6 وس إلا رشف الم نم نوكيأ ا

 مكانا عصب امذ لوشلا الدامون. حاملا ماَق ثيبلا علم ل ناجدل املك

9 

 أ ١



 ]تيت تس ةاملا لت داشلا ميت! اوحو واسلام لاتحلاو هسا ا

 ارمشعب علا لاند ةأملا تنام ش عر ليب ابي اهلا تعبد ٌةأرا أرا حنت نعول 0

 م. هناا مابا والاعشاب لاو ترا 1

 5ظآ شآء امد جوملا لياعايا كلذ رثعب ل 0 ال ثوسببا نم ث ىيداومإلد

 1 سالم جيلا دش ا نو 1 ةقوسللال يمال و سلا كال 1

 زل ةرَيلاَدَع . فام ملعأ ناد نام ميس لِصَت كادي «دارش اطلعت ماما بداغإ 7

 سم مدل لوملا: سرةكامد يدم كلان اًماتلا :ائغاررلا ثم ترعل اايدأب 1

 اكرالصا كيفما لكاولاككبقلا رغب سانيا نال ةنيبا زنك لأ"
 ءادا نال دماغ س)اظلانالو ديتطعد ل. تلاتم يلاشم كنعد دانتي 7

 , امقالا سذ نع يجآولاطاقسا ةيوب دا ساللاع عرس ءادعمالاو بحاع ى ١ ١

 كنا نال لاا |ررم نوكبال قوشملا ان هرج اكلك ايلا م امطلاناث لكالل يع ْ

201000 00 0-2 لوملا دب ذك
 

ق اهوباارعورب مداكش اهلا تعدو لعر تنب لي نايل ١
 درسوا تعيا

 _ باقم ف ميال ك7 ضاقلش دال لاوس أمان هكيع يا

 انك دامرتسالا ناجم < مو ضواسم  الاكلاعم سعب تث دلاستساب ضن ام

 دايس ف ال كلرتملاو هنو ل دم ثعبام َ

 2 ةلا ت تْيوعو ايارص داريا حي و أما عورت لج ىلا با < ىلإو

 ناداراو كيراع كلو تشعب تنك وزلا لآَع رقد مثيلاتْنَدوا

 0 اشالمعاتم ب حولا لت لوملااولااضياضوملاداورتسا أملا تداناو

 ليف ناعم تلاشت شمام متر مم اهمالاضوع تنعبا درت ناةأرللو
 | يلا اسد سضوعو ايادصاررلا تسب د ارعوزت يرام جارت سدادرتسالا 1

 نحال كيم سي شال معاتم كل لولا تراع لك تشم اهتديت

 انين : بص كن لا وع تايم تسي
 مدد

 ناك ىنارتك د عصن قولو ضوع داتشمب 2 تشم نيغ تعصولاٌلسب لبو وقدام دغا 4

 توك اوس لحو تبراك لا حوولا دئعبام تكلرتسس الو ١رةيلطدو.رتبص 7
 ايابزجي نإ غَسيسيلا ششعبام عورلا قلت اولانك < كل ذك ديداسلا منال يمض | 7
 لهي

 12 نار يعد ةزصم 2 نع دالاو يداهلاب ابا: ءارقل سس سىجمتتلا :

 لبر مهن ٠رم تق هللا د ملِزص مني نع دل انحاص

 رج ب دوج. - ع سجس سس يمس د لا

 ليلا وز ناككيال قا باجاوال م ١ جدكوبل ص عاريا ون ةريُعص
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 ص توسل هج تن

 0 قُل
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 0 دو

 ةيييت لا
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 1ك 255252525221 يللا ل ا ا تتتتمُششساٌُالا

 م عج
 سجح 4
 ب || سرعت قونازاناو اللات 77 ملفا كءازذ نكي دبا
 1 اة عزف تناقل يجوب جود ليم معا دتلاو كلذ شحات الثا
 , ”الالعو حولا لونك وعلان ايس هداك ادايل سر قف شاد اما نايؤإ نمايرلا مق داما
 ؛/ ايرلاقري لن جوازات آلان نارعالا نال حمدا دعاشرماطلا ن الدْؤِبلا
 :|يماذتسب عكاش ناكل كيوتو كيملا تباطب
 ءاواذع نب الا دبر نو تيولسم بطشم تيرا تيراع تيب بث كانغ اللا هوب
 ٠ تود اضينانر كوري ندي هزات دك نشا. نا
 / عقبال صيالد رارتالااذر الغصلا دلاح هن انش الا هذي كرتشا انإوخن
 ا نبل قلعم رقد رجلا لام يرش تافاومإللا نكس نوكدج

 مل

 ل | تاركا نور اباب ةيرولا سيما كيك نم دال ارك نع ه كسب
 ار تيرورسل ةكارسولا ااه تسال ذو كابو

 اها[ وزي ايو دسم ككذ جول لاما كيم تلد و يراعاي) عم دان ناكداج
 "ع ديب الان اتم فعلا نانا تسللوا حوزلل لوملا ديواع بالالات و دم

 م (| | داتفاود كاررصكي تامل بالا لونان 223000
 0 كوملانان”رايد د كاكيراعالاناوجارملا هخدب دب بالا ناإرتسْئملان النا رنا يكوتملل

 ا: | بك رمل 2 ةرلثمو ىرشام الا نول وملائ اكتشم نمل نكاد جمئلا دق
 مالادا لا تَيحاماَف 1تاربلا يدا جّرص بقاع سرج ب آلا6 مالا ةرضالاد
 ضد الع د الد موتب نال بالاك داعش !الوفلمتي شا 5008 بالاك

 ناك رلعو يضحي مالا درسا سوانا هز 2 تسفد 3 دوأو داع للام كل د 5

 همر ال ّتساعرم كلذ همس نادل رمل جوردي تق روانكس
 1 هيورش هووحم تياب#ب تسمو ورمل نايرط كل و مدلل ن ذادلا

 نوعان تكرارا م تسلا اركان كد اك دسصننا ام مالا نهضت ال تاس
 ا شا بالا ناك انام متنا نولطس ةثردلا يممو تام مكمن
 دصامّشبلل 6 لع دلع ثول لرسسالاو شد لك راي يزسو تراكم د دب وأ
 تصوت م ن!اهرتراع تدم اذار ناطر سرا نّرععم لعلجر ٌىمُش قمار ا
 : مجم ل عوجالا لف دب رت ناتبإ ناواملطم جوصد ال
 ” جاهم نم يئمدبو ظالاوب دال لوصم يلد را مالو ذثا وامام
 وات تم 55 ا را م لا
 ءاضون كسبو سالالام عم ناي نااعإاق ناي ناو ميصم ال عجن الاياص ليما



 ظ ل ماشا 2

 2 اي يقرا ديس مم مدتا انااا تلا | 1 1

 او واس هركو دامت الا. كاذكامزيب راك سرلآو 37 د هسكرطلا نس َ 0

 الإ النيرطتلا ل نجني ناَحم تيرااكلاف يملا جيلا شسدام تعول | ١١
 ا نادت ثيرئسلا الرؤي ناس يلا شعبام جملا لت ”ارلانو كل

 وتدل لامي ديلا يجوز ناالج هريككاوا ريغصلا نب الابش لجد الجد
 .الايعداّشاضح كنتساكْن اهمال مف دول ديف مجرب نادل, بلت يملا كرش

 ملطقتكبلو لولاّكآما تابصملالا عقدولم بف مرينا دول ىلا لزشمب ١
 نالنادرلا لف كك ةرش اند دا علب . ثشلا ناكنان هوس درصن مال بث مجرب نا لك ا

 دعما لنظم دعتديإ |ويع نا 24 داك نع كتم |نكك اعياض ناكنا ممم وامعإت

 قررص5 ,مذبان اورعشلا كلذ ل 0 ىسلا مويإعي اص نامكنا

 ماج حاس سس ةزب ماكر للمال عت ريعد 0 و لعفب لكس نا دضنت

 . جمالانا داع ظحالا م 1م الاوت 7 كنرزاباب كايواتنلا

 سااؤوهد ةرريفعب رود و هي رم *لي ا اللد كلاب امي عمدا

 معي دصنرهَمَعب تانامالا ك ىمالكس يام ضد نادلوم 4 وصيه .نيغبال ١

 ايما ا ةالابداك الامس حورلا يحاول ةورملا سمي عما
 و 6-0 ارّدع ناكراو اد لالولا ءةرجاك لاق م د دل هدرتب ََن اجوٌرلل يلف سيلا

 اماال مالا حورس نا فا دانا هلا نوصل ين تر اعل هدرتسمي نا حور

 عب انه سابق كعوه هوُشر : الا اصدااهاق نيم 0 . نامل وف ا

 | لارعفرب نافائ ارضا ثيب ةَأرمابطحمل د دارملا حا نمللال ام ديريلاب

 | ويش راهرثلل عقدامب رم 2 0

 اهل مرادتم منار مال تس ناو مصار ذا 5 اج ةزما نيعلا حدر 2 ةيداشلا

 رو ف ة اهم قدر ىرودتاا 2سم الط جمد تلا وا

 تنام رجإل حخدولو

 : ا

 نابل
35 
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 يا 7

 > دمع و

 ل مافن ةالاباوكت نان لطي 1 د ناها ناك 2ولل 4 راعااعدل م اء ومو ل

 3 ]< كاونل معمنل اهررإ ايا يكد ناطقيو هرعو نملاع يا مولع دمستلاو ْ
 'نلاََس ن الاب ياس ناك ناو ن د الا مدير ناك نا قمعلا دع :نشلا عراد ْ
 فدك ترصتل قرب لش جون سعي نرمعْررصللاعم دنضلاىاسكرب 1

 0 ثنااناا تهاون بلاي لشن حايل 700 هال معن اليكم اداام |

 0 00 تكرم ل تملي يب سو هناي ندلا

 ظ 3 لضرب ازال ةدعاق 2هأ 2 5 للا نماهرابس قمب ا قيدرلا حج م باب خلا

 ١١ باكير ةاكاستا دانا رفا دق د ناك ءاوس قيقا تاق ديلا تق
 طابعا ايووّرش سراج ئرتْس * نإ حراو م نصب 0م ا داق نوكيال دلولامآو ١و

 ملل نمدلام بوصو مل ارم لا ساب ميْمنَحَصال افطار عادل د تارتسلا لاك
 ل عاري عملا ةريتمل مرتكادم فيلا حج اكد يلح
 20 | ايئلطولاينع تام دارك نارننهاعبج ناو شاب كلاصحرل مال طابتمالا
 . | | قاجلا دول وبار تس يِرسا دلصالا جرطاك نم ترتد سلام شار نحو تاسو

 .! اهمرتشي ىلا صودا وليل ع انيلااساجرخود برطنار ساينس نيهولا نع
 | (امدخ ابو اريرتشي نملاريط ليال داسماضرع رحلات كيم كلا باحد

 اهيدسي لال تريب يونس عش 3 "ىيكر مسالا اطرد هالا ءالاىجس
 دهعروعوااس موا هج .نيعمرلارعا جمل ىلعا هناف ةدع
 ممل تم عقلا سايبسيفو ام تكرعلاس سد دارس ]خداو ىسبسو ان دام هدرا

 للاواس مم 5 2اس لابجإل لمد لبعاضرصا كولا ىا حول ورزلاو

 ف ارا غالب مسد بجيل كائام مند قشلاَ ىعدسوصو نال طقم ه مرا ابك

 29 ةرمممل يبس اس د دلع رلاب اجا اضَسق 3 ةزبعاج 2مل بوعد داك د
 هريس عاب ولف وسما دود قابلا. بلاط وانياَث كبس. الرولاب دي ىف م يسوم اهنم

 هاك الدومسميلاثأ 74 نام ياارحم سود ةربق مراد ةأرما صور امدعب

 رمالخ جود لعد كامن هل ٌةاملطم دتبك مر اتعلعت عمارعس كل ظّوللاّنا

 نورد رععس نأ ايلات مد سول يلا نك نا ةألاضم لو مسبب نادام امام

 ديِماَْداك انم ألا واق د نودبم عيسي نا دراما لع نالةاناهاضد |
 جض: نارلئ فلا امد ءامرعلا ءاصرن ىدب معابان ا نوذلا ناوداملا

 ايرمدط هنسل كولو 0 الررملا ديلعانانانرمم كذكمسبلا |

 الط ظلللام هالزمن ٌدأرعن ددع جو ورانا كايف د واابرلط ال كزاحا سَ يصد

 سس ع



 انكار مال القبس يفعلها نال اجار نجاه
 2مم نينجلل ذم راعي ايقداناناو رمل دببلاب فيلا زمللازب دايكسادارلا نوكيا |

 طوش موم نال فئعإل ككملاق و ءافلكت لام ناو ضرب هلا |

 تال ومع نمذل حام نمتدلداما مالنا لع داوتاَنو تيد

 ذوو سنهما كان لالا ا ةرسن يابنات مون"
 اهساقلانكو ينال ضعيال املا لا اسنآوتوأو مث بجي مايل ومال نآلغ سد

 ابعد سال ةمؤفنلا همس لاما عرشب عار نال شم رمال مكتب كن ١

7 وخل 0 امن دنعل تل اررمسكو
لعلاو يربؤلا جاي :سانولط داابتع تاو 5

 

 ءامالا سيررالة رمال نانو ديا هناك السا مث ىرويخب تاكلاذأ تسلا ىلا باب خل |

تادف كدت هرخ فرحوا ديس د يد عي كلاشلا ىشلا س مشل برب ماض ظ ا
 

 .امداكيولا ]ف تتلو! تياموف سد ماو يمد لعانكس ناب الببرلل
 عتود جهلا ف وْمْتلاٍب وو "سانيا لاكيرم حاملا ماهصابشن الر رمال |

 مفرج جولجلا اخ تش د بنساك اشكال تزعلا نسا الطلا

 لاس بول مدع كرما هكا فاك ثلا لملا مداها حا |

 خم ارك تافرعلا ةلذكسب لحي الانبلا اه دعا دان ءاه ماو ساملا عما | أ:

 مر رمد رطلادعق يعرف د كذاراماع دعا لسا دادسا مغ نيعييرضما| ||
 رظرعاضوع نوكب عجل باججناه نما لحبال دان دنع لذلا/لم مديعزلل نالأ ||

 أضوع نوكي ال علا ناجي) مان نع ةاثلاكممدنع معلا تامذ شرمزنلان او

 5 انام جرصان رع تلسررلاباب غول حام سرنرملل ساو عزشماروبجف

 راب ياي هالابايلراككذ مري موتا س يعيب دمي
 تادع تناك دالوتب نيرا تبشب الامعضم انا أم تدبشف ةأرما عزت جد

 ايدلاباب سايل وجا ةزما ةلارشب تبول تبث كم كاتو لضناا ناك رت نا

 قعااناو سلع مري تيودجلا دخن 3 شا ذدع هرمخ اذ اجلب عش اولاكرماعلا لوتب تشي

 ع« ربحا ةأما جو نسم ديرما تبثيالف جاهتكا كلم كاع ز لع تاق ةداهش هز
 اطايسحا رسب ناَلاَتحا لكلا كلَ «دماو أما ساس ماما ءأرمادا نش
 مل حااط دينحا هسا ااه لخد نكي ىل نمل فص اررط ميد ارولْطيف طولت

 | امس رعي لولا دوضدلبق را ؤصن ارمي فلس يبت البكيني ةلظولا
 ايلومب لان بشب الاصرغضر اها ةزما ديت هرم حَوَرَم ينال فد سياحلل |

 ْ كر هروا نان أرها كلي دبش نآو لضم ا ناكورست ناو دل دعت ناك نأو
 بحه سس سبل



 1 دعا

 يايا هاي 20011011 50 ةوسو 37 ٌّك ذأ ْ
 دا لس, لات كاملا بتبشب .ماضرلا تشاو امنا ذ يا ىرذ ىضح نهب

 . ااجرس ه وص رس رذك ركز خإل قلم عام د: نم قدص ءاطخل# دات ةاشدلادم 1
 نا وملك يراد انما مزنب واكب سانالالات يحك 1
 ' امجد عافئادجيربلا ناك اوامرس جال ايجاد لوس رضع 00 ع

 ١ جرت لعد غلاشلا فلا سس هربا وف فره بحاص هك ايتاشي ناطوالاغ نيك
 اهم ١نامدإ رايت دص ناصوا سيرا طكيتتام مضر ان ماتا رمان

 دا غات رصان ام لارج دلاع 52 لاب صو املا رصو عفرلا هاب ذكما
 | اهابنكت اول امماملابيلخ د ناك )لغد ىو نال وبالداعنيب ف
 9| ط ايتمارتباسدابما ف د داص اهّئاَمن براك 5 هلل قتال ال

 لا انقرض و هناا هب نكد اىاركسم اه داما ف. تب ناديا نشك ن اكن اد ١
 -| لحد ان قاضرلا سكتش د خاملجتام جما ىكشن اة مل 27 و جاتا يت ريإال ٠ ال
 جر املا جاب أ ده ىرل ايري نكد جوزلاارثدص نا ئ تمول َناماصإسإ فرم | ْ

 دو جتماكن و لماكرم ياام اذار ق عد مولا مدي الد
 | كونو نحو ةرصاصم يرجي اواو دمفلا ار اليل يمن يزل ارم |
 5 : انما تتكلم كانا ال بقاسلا كك فاضااذا ككذك دامس |

 كولور معلا ندد رمل اح د ىرصي لل كك, داصوسيق ١ قرومو دي نب لص وع ه كحا لبق

 5 داعت ىدصيالو ملعامك ىرصيف ارملعو يعن لعق اذ ال لل صم بج |

 ,تاماو كك دعرول اطر شب وبل در قالا دماج دا ارم اليب
 دع كد تأ سارع "مرحال اا عمان "راك نايل نا مّيل) ةيياب و سماق نككو كرصي لل

 3 كل ذ دعبا صورني نادابا مج دعاضولا س دما هذب ةأرمإللاذا ااا حالام داك

 ملاعت نعرصا كانط مشااموبس رولا ملا رعد تس اهي نا 200 ند 2

 نام تك دسك نع مرهاام عاّضولا ياما ش ىدصي الث مدان لسرسامن ءاطجلات

 قاذا بسانكأكد اص ردانب نمل ديت اطمن لاو هرمع نم عيساميا طاوييو هيك د
 2-5 لفلم دى الطلااع تنيبلا تما ملتح اكد دباتكالبت قبال عتابا
 دحال نينأرما ناو ناولو تامرإطلا فان 8 تءارب)امحاصل لدرللاو يلا جيمس كذاك

 رحيم يرغالا دوب سارماو نبا انبإلا لل تعشدان تاب يالا ناب
 ١ ساس روجوا ساني م ةدهاوبإلو رشَعّصدا د ألا كليب وربي نا حالا ككذل
 . كمت ا عضّم لولو هاش ياام ةارل انكتب اوعورسن نا سينا



 تا اناقة وبلال تس | ِ
 أتي را

 تانيا َج ماثعص :تاولد تالا اساسي اهدي نام دماغ تنبلا كب ورتب 1 ,ٍ

 نال دل تان مام نوي ولات تنافس نلت |

 تنبلألا ةًأرلاكك"تانب اوم اجور نا توغال تاه داون يدعاب الو ةأرملا كلت |

 | صالاتتب :بلعاشلاو لوعُملا سرحإو لهكد وجالجد ]جر طعداذأو مايا ||

 ابداابخل هنتوا طاب عاملا رع تبل تيل باب بال قا |[

 | جيمز لقلاالد ناصعالا ب تبتيال سب ةئلا لعن يرد انااا مام الا ندع

 | لاب : اا ريكس منكي ركبت كره دب عع ىدنعلا نعت هع الوكت الا

ظ ايف بطقسي نايينيو اس مدعدتع الاد تلا الكيبل ةئطولاو
 

 باع ذال دل د١ ان ويرش سلو ليبملاب طوق ملوملبيعلاع ايشلا

 مرا يأس هد صن 0 0 :ةرامللكبهو.ىضملال دا هدام ءطو

 نعل جايا وان هم رعود 'طولجرا اع ٍإ
 | قو بجاولا موصل انشلاع

 مك ع مالالاو ناهتعالاو هولصلا تقول | |[

 انا ادب قلن الم مزيان تس ماا بكلتا نذل فكل ا

 مال أت رمو
 ْ اي

 الع مر متي نجلا نو زناوم ؛ بوعتلا ما]ءانلا يع مرحيال

 | و انك تحضر هلا نب دنيا ماي حوران 5 يأ باب ة 2 ساحلا كل

 ِلاَسْسِآكأتايولاباب دازبلا 2 ال بشلاو الكبش

ة ها 0 اباب ٌتتاكولا جرش حافكاس بالعوم مرج
 ان

 ةرسا نع ةأرلل مرحيال باصآو ىدامعلا نعاس او ع

 تيمون دكا شداد ال ما جوذلا لع ةارلا مج سابتْسدل و بيضا

 شمارلو او ترن د دصود د ناب جدابر وص يوبفلا تاو باوم ملعاتبرو ير

 سكر صا حو حورس نا لجل لمد وره لولا كلذ مللاتستل و لا ماايلو

د جاع ل دب ساهرل فاما كضدابابوو دلع 0 لل رحم دعم بشوتلا ْ
 اذم جر

 صورني ناد ناجل صور ما تعْضرلا مالا هزرب نكت ملول محدن دولاشي وذ خارج 5ك

 دي ماما بستان عزعإ عاضرلاب مرهت ملعامتلاوابةنب جئرمتي نا كل ناع اك

 ةلاسكدكل دم مارعا مرنم كو بالا تلم وموا م م للا يكب س عالاو تغالا مانا

 تمنع لوول نولي اكلم الاد تماللاعاضد مالا والا روص ث اليل كاماش وأ

 هسسوم سرٌدْفآَم١ ماو : مني ردي نادل دوي ثمار سجاد
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 ١ 7191019008088 2 3 ب رت تح ب رح مح سصعسم دمع مح -

 :أ بلل نيالاتضا ن5 ب اّسضام اضولا سنضلا مابك شب نال ذك ماجا

 وكلا ةرشلا ساشسش رش ناوعي بغاع سما الابل 201 توما |

 حاكاراج هالان دان ا مارت لناع هرلو ب باكلجرلا ا

 اني ايل صم الو شبا سبا ككم لولا نال ازحرل ىلا نال ف هلم تدل ى نا تالا ١

 ٍ ا يتمبج وجب دسوق فاطم ناياعاصد خ الا و١تحالا
 : ناماعاضر غاَلاَد١ تخاللاعاض م مالاّشلاشلاَه او بشلا نس خا ما عرس نا
 ١ فاينل سيرا ا يملا ديما هما يدش لع ناَينجالايبَصلا عملا عجم

 1 نإلا ةده شبة 78 دم لاا شن دوك دتو دريسرلاو الما

 00 كلاخو راج م م ام تمور جامل ضرلا عمك داوم جااربش

 ا دَساملا جلل ديول وم نشوحالا م ١ ام ييصلا رولا توم نيدو الا

 ١ ْ ا يم وم
 ١ ١ | خال نوع ن اك يس خالااذب)و بنلا س غال نوكين اادالا

 ا |ولووا نم جا 00 َتمحاز ياا ستوري تما عاضرلا م

 7( لمص ءادجر عاضرلا ابابا ايت اهب جوملا موش لاس تملا
 1 ْ نصلك تالخاب حزب نا لجلانمل كلود ةضا ةرسصلا ككاو رخص ف

 0 اجو مايتم تعضداا لاترد 0 ضف

 0 ملبس ريس لجد جيو دانا تامرلابابك يواتشلا نار جاك رم رغب الذ

 تالا شبا عبو بالا رمال جد حيرتول هداج يرخا ضو سود ىذلا
 جرا ناورمالا غالاَسْنِي ماو بال نومالادعا نإ جوتي نار وجيد تاج يرغالا

 010000 جرت لج تايرطاباب يالا جاهم س دكا مدمل نيالا دلولا
 | اهدا سبا جرت أر ١ لص جوري نا سيال د يدانفلا ميجا سم نا شنب

 1 | تيولاباب ذ ةيعااهرم داطكاس تويصال د تسرع بارما مزمن بلان الارمادا
 : . ليل تلو كانا بالا كل د ىبإ إل بالا سلاف داتا كلثسلا دلت

 0 ٠ عرش كلع ناو دلصا جرت لمذا لع لع مرح انف نإ ىبالا بالا س دعا لك

 1 تتايكرنوب قاب لاو قو كلئس نام بفا تنب د تلنس ناد بد هلضاع تالي

 ١" | مك ذ ءاروام ككل مامات كوقل لالخ تلاحلاعلاحلاد او تولع يلا تابنأد
 0 الا ءاطوت ول نام تيد ناو تثلطو دهون تنبو تارا تر انادرمع هزمإ ل
 د ا بلص تفودو تايمالاوع تاثسلا حام دير ا

 | ةرهان 0 انزل رن مما ليك لثس نأ عت د لهو
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عض 2 دبع ضاعبرشو ا و
ش ٌتحالاتنبل امانا مثيانسو 

 اسال الطف نا

 اضيا محو ديعاضرلات الل 0 ل ديبشلا تا ّْ

ركد لإ نر ظانو تنسو ويتم هبي م لصاو اكعد دهيم :
 لقملاوه

 مرو ءاملا ل ىاسم ةأرل ايا دآم دا عاهن نم هاف ناكرلد لخارلاارزف ل ةوبرشيب

لعان دنع ماصملا برع تشياثنلاب ذا سعدرف عدرناقب
 | مريل جال ىفاشلا: ا

 لمادلا يعم هم اطْساذ ار ص سساكخفالاب ءامواة : ايه ملولاإخرم الفشل عدد

اكأرب " ارم اذا امام ل مرق ص سلموا جاجا '
 لخادلا الهفوف ءأم د

أما اليك صالحا ةلنكسل مرعال ساجكنالا
 قل امدعرغب ملاح داع رحم 

ال توررشلا ملعب لام مرك الدم هرتم اذايإتلاة د
 الاغا ضلال َن نال : 

 تالا ساو فان الا ةموكسو ةةحا تالاؤا مالالبت سهلا بذلا 771

 لكي نرفوا ةارلا لد ىزعملاو فرم ارش دعو زلم اولفس ناو تسلا نبا |

 | بالاتوطوس لالخ طولاب تاركا اماو تلمس ٌناواغ هالداتنبهةأرلاتْنب وأ

 سنانلا عا سنس 3 الا ناو سلا 0 دلع ناو يملا لكم دجلاد| ١

 تْسعورر رمي تيس الا كو مالو هَ 0ع هارماُم تح سو تارا هنأ أ

 | محلات توللا تامرغاب ١1 . ف مسدملا يداها ايش سلع مرغالف تالا هذ هدتعإا

 أ كاشلا ملا ة عاب الا اهرطتلا + سبا قرررقلاو عاضرلا سس تْمالاّلا طابس

رك هرط وم مركد ريتعملا لتنال امان اماو 0 ٠
 انزل ورح خالاديع رملاو لصالا س

 «ابش الا س ثلاثلا غلام داجلا ماما سرّئملادّرع ركل لازم لك د هوكتم موو 1

 | تينا هم ساعرقودتملا نب دشبات تيرللاو ماع الا موس د بالا صوتا
 ٠

 ا

 انكذ * تضر مويا بن رماءرب ءسملا كك : لولاه قوعلاو عاملا 0 1

جل مرعي ايرخالا هزت مل 0 5
يمت ألا دب هلو نيتخالا بني 

 اههافو ءراع 

 ةأرملا قمل مالسلابلع لولا غآ نب د ةًاراوارتخاتنب و ةزرلا سب ملأ

 مالا نب ملحد ىرسا ارريخا تسب ب لع الوارمعا تني لع دعال ىايملاضلعال ءاينعلع !

 ْ طم 9 ال ىتكولماعداطب نا مرغو علا وام ساعاضم ءاابش تنبلاد |
 ا « شالت لاو نيرزلا جات سريا ضلا سب ةد امم تاك كاملاذإ سهرلا سيلتت كلا[

 ْ يشر ناعلاقو ىرسال ع ةرمالع مزن ةرماج ]يدنا مطل ذاوج مدع نت ماعو

 | اندللحا ١ ىرتلا كيااصرمرعو ياامرلف يملا كلم ؛نينخالا سب ملل ضرك ال دنع

 اوعنوما ُثيرعوناد للا قودام نفي اهلا نم ثوم جلاب اه عذاب كرو

كتمل زم تنال و تورش نع ند
 م ىلا ارا "ايام ذولا اكس نامل ا

 2 0 ل يل ا ل للم نا طي



 ١ ران ابان كلائلاع ٌبكلاو هرَسلا رت ضرعي لالا داق لا لاش
 لات داكلاو كامد عوبوب هاو فسح نإ لووب داطادما دلع ص 2
 اود دق دم ةارلا نيب معقد يش كارمن والا مرملا ٌدْساَتلا
 انباء ارو تي و ٌةارما سن ..كتاخ تادرلالوس د ارولا ماقد هش

 , "م حت تضرتؤل ولسا رياء اك صد الازم لاو عاصسب نيبو تا تباع
 4 ول نال تاج رك ألا تضرتولو سباع رطومامالا جوري نا هرجع عوزلا نبا
 | اك ضعت ل انارة لا كل ذك ينجا جد تنبايزال جلا تن
 يانا ةأرلاب هد نتا ناك كك ىالا أ ارد تضر إما حولا لح مدح
 جفن دو ةنامال سيللاهرما مس اود - ةأرما لكلا جوس نأ نسا ءالد اولاد اببع
 ا رجس جد تايرطارصن هذ كولا عام ساني شبا عون دو و ةأماديفسل سرد
 1| ءاكلتني الث ف جلل نأ د _نعدل ةرفلاع تمالا حام نا لع تاولع تما عرش
 7١ تعزل ىواض ماوم جاكم س دنالاجاككر دع ريد ل عاضيو ملا تءالا
 . ف سرا نم هال امش دان كل دع غارعا اكد : هرلارع لا امض
 ند | .طسرحارشال تاهإبزلا ساد ةاكض و .اناهدس دما ورواد ىرعلاو ىريدلا
 1 اكمل قلاطس لفن ريع هتدايسلا جنت وجال لبق نيل ككم لام 2321180
 4 رباط يس رجال رشضاوا شنب سلعلا سلك د عورس ا توحد ملا عا اص نسيم
 عا داون دوف ةومس هلالإر مانع دعاو لمكان قرع يصنف ضاع تبرأ

 1 ْ رز وق طز دلع ماس أر ١ تتعضراول نيطاصاب ل نزوشد ىردلا
 ' 0 :التملاانم أَ رمال عدزاايع مرو راعاضرلا س يب ةأرماانمال سم ايميل
 1١ | ليها اعزب لوس لب ولي 3 اورو اوم ارم
 هلا ١ ريلعبتم 2من طضراف عضررجصب تعورت مم تددعاف سبل شماهلو نيم
 21 نيزميلطتب لو ل121 جوت ساررلط مويرلانمايل غد هرغأ جزل تجر
 / |لِلعتراصايالاس ايلا ومما باول م ككذ سباعإا ذاق ثلثي ما
 ظ عاضولاة فل صف أ نابضتولا هن التمَوطَتملا عرش ايت حاضر اا نمر
 0 002 لانو بص ادع يعم * نوت يبد كضرلاة دم ةرصعاذا هر هلو دلو
 “ا كورلا يود تعي تش لص راه : تاللسشاكو دمرلل توت 2
 ] لاو نيتنس دنا اوين تاظضاا دير ىوبسلا قوان دنع دئطو بسجل لس
 ا يح ليو رالي ءاضد اذ لكل او تنغتسارك وزن ورشلاوا
 - ريزه نعي سزلا "انت امرا رمال الخ باوبإا زب وانب ها رع ناضنلاو ص
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 لبن يطب ءاوس مرج عاضرلا ةدم جل حضر ادار يش نت املا سات 5

 سايل خالك يامل معالم طعيتسلا و معطي ملدا ءاشرلا نع ماململلب مشت 1

 مايطلاب ءانمسالاد ماطنلادعي مبان اا ياهلا لا تياضنلا عرش سس تارا لاو
 مضلماب خلا جالك يريد تف ديال ولا البي ونشلا بعد امرا نا

 باباه يدخاإلم مارع »ديري دب نتن الاد اي دالا نعال مارحت مدع
 00 فيا ينس نتا ءركد ازكي بل ريا اذا سىدارتل اغلا اا

 أو شارما تتكناو تالطلا دانك ساسمولا شرت هرش نس ىوارتلا رشا |

 لصيي ملاك انكشاف كلا لصو انا ٍضوسلكان اكن امال هااببلا ثعب قاط كن ||
 ٍتلائانس ينك كءاهازا سأرمادلاتكرص د بان ؟مارطا 4 ءابغ ةلكنم نقط 8

 ممل بالا ناكذا برعماعادهفارلا عدي مد كرا سيال باك رسوف قفاطأ | :)
 منكير جقتإل نكمل ناو ى اللا هقدامصرلب باكا صدانااهماموع ذأ

 ايرطعدم الطلا حقو ترو مف نكن اكن ايدل َقللابالا عفد نا يدلا منوي لاما | ري
 كيلا كرحال لاله ىالطلا ف تانك ]صم د ىواَملا نان هىدلط سالم لاو

 لجل لاّمم كارضمن ماى اتملاىا ىالطتلابقلمخو سلم الاَمهايضَقا تماهأ |
 باب نيالا ى الط نم رس دال دق ةصياال ناك ماشلت كلم 1 كت نأ ةعراهأ

 قيلت ثلن كذب دانام عياصا كنب اراء شا: زتلطارجمز: تلاتة رم تيلملا|
 .يربالا ٍرضلاب عقبال مالطا عقول الائكص اسنبل تب للان قبال و
 اتيت ثلث ككذبب داراو حياض لب ايرلاداشإو قللط تنا ترم ال لام الغد نال ل

 ءاديرلي اصل ريّركآو نجف فالطس انسب انكصسلب لتي ملام ثلثا عئبالا "١
 | مالطلا س هوقيامرلجلا ابيب ناك وقام كلم ازكل حضن ناك اكواد |

 ناعمي لف اة الطلاب او تيدعلا يوداخل ساو _صياعهرضوا ىاتفلاف |

 هر ناتإما ل لج نا حضاو يدانف هك كم لا لففلَلا نم وب كل لب تلا

 تل ايع «دالاعلا عقواثلن تلاط تناَلاَمَم ةرخشب جان بني نان لانه بني رد

 تبا 2الكاوج باوك جرحا نال لعب زر كيت ام أمتلك ذا تباجا| ١
 بالوان ش الا فلل سم ميلا دريك ب ناع ىاللملا عقد ردو شي تيوب ٠١
 245 تالطلاب تنل آول ال ريل لك اهيلا دك انْ الاعاايراط خس قالطلا 7

 ماقلا سير اللات يلا ناب سيدهازنلا «لكذ دينإشسلا ةامكعيالاربلاا ٠

 ب 7

 ! رشي يود د تلم سلات 2ي/

 لاق ؟وسودت ء
 للطلاي كمر لح س

 ت1 ى -

 ميما مك تا
 ا

 سلاف ى 9 او

 ف دله د له ر ابر, تلح سمي لاك
3 

١ 
 اجلا

 ىااملاط ناو

 ىس ىفلاخلا

 معلا

 43 م

 انولاطم ىو م
 ثا كح 1 | ناحل ةكدارتالطب كلم مدعل عئالاهلاهضي لو تال تلحْؤاف فالبأألا ٠ 1 ٍ سلا دا سيال اهلا 1 ١ كين سلاف مولطم يل

 ياق | تالطلا سداد نم تورخن١ارللاف تيارا ناعآ سد دوملاناهرطتالطب | ١

( 5 124 
 4 21 هول
 دس 4 و 113 1 0

 يل 1:1 اللا
 1 0 2 2 ا



 .. بسحب 000707175 ا

 دك ذهعالغم واحدا وف جل: ! فالط عوقد مدع كي ْ

 0 يقرا نوكيا بايذ تدل لاه[ ساو ءالطلا ناش اكن 7 تصر
 05 هفالطلا مب يونولو بورد لعد اللا لع هبال قالا لع دانا

 طولا 21 لالا نا ديمي اضل انو ىداضإل ومن د لاك دباممال ال ظانل الل هريعلا |

 5 مامرلا بامان او ب داررلا لاك جيانا ف هدوجد مزليال سذلا قال ال
 0: [نلاوانيضامو دمالدل لة !لالع رمل سانلا منابع عم همي دنا م للسن ا

 ل مانالا لوف قست مذال دا تباث وابعاد لد اللا دوق 2 ىاليلاك لال اذن الع

 1 نوكأ دما للا لوم ذمالا جحالادامرلا الخ كل بدم الطلا ىلع

 ٌمْيلا ىرايعلا :رئزلاردج مالدي ميس اهون 0 رعت الط صا مهلا غم

 | لجج]يخد نادقلا تيب لإ يشملا للعوأرحرسعوا تلاط ديز ةأرما لاول رعي
 ْ دك تزجا كرد لاغتلا لاذ هاا نتي تا : الاملاح ناك ديد ها ايل

 ّ عال ملام يلط تلاقى و” لام كلانا تلق هتيم مت
 | ْئ لاقلو تاس للا ب مايتم سلا ص اوم هس ال تفلأط يل لا كارم ما تولط ثلا 2

 1 انس لاما هدعلم نم ىوتنا ثقلطا مش لاذ نايقنلاب مارتتسنا باوع ذ الال حت

 ملط ةم١ لايف تينع سل سك تلاط لامر و هاسبش الآ سدو الا ملا ِةب اود 3
 بذله سف ةمياب أما سوبا ل لام داشلت ةأرما تّمَلط لام ءاّتلاط ةًأرما لاول <

 نا الاد ثلثلا ععيشلتلا ىرنب حولا نالن اف انلث لدكولاَرثَطُف فارما نط« ضلال

 0 ا ياخ َكلاككو نم هرهاو عقب ميبعاص لوو تمسح! كوت رس عيب م

 1 ناو دارشرب مالا بول مسرعإب ابار شير كيك لاذ هدظ بوكس ب .ةقلا رجع مره
 ا اب امل باك ارت شاع جدلا ما نطن لع ةأرما ورم مقل | ١

 اا ارعيزنرلد طّشلا دوهوب قلطش ٌةأمم خأرما حورس بلاط ياذا ررعرر تاما لكل تف لاتولونيببل '

 ٍ 0( لا عبصو نأ بالا وابوي ال ىلا يلا ةرماعدزتول د كطن ل ١
 7” ٍوبنلا لغو روحا ملج دعس داشاي لامك ربا فا شالط عون ا

 تعم ا

 هَ
 ٠ ْ قيلعتلا صاع ثا ككد مدلج و مس أ يرعدوقراشا يوسي لاخلا زيف |

 | تانيا يجيرتدام هل 2001100 ل ىالط نم ككلاب قيلعتلا تاضاءادكملا |

 ١ تاماتي ادت تم دعا شن اطرش ن نال تنحيالف اردني ارطتجتاناثت

 / ١ د نيل لحام صام تم ةاللاو تنل طش دجو دعم

 ظ لوقو مداشوب لاقولد :ننابلا ههالطلا قد مدوف 3 لارفلونيعلإ ةلبط“ داب كلل

 إ / ةائارعالربسلتسب هناي مطوع كرم رص مداشوبد تبانكمدرفل ١ المرا

 ش ٠ 1 كلانا 0ك ااا ار ويحلل ل
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 ناسبو وللا عمن لم لدا نسون قسد مناخ كيلو ١> ناثإمال لن لمنع

 يس يطل |

 اًيعمرارولط ءَرعْلاَل تانباب شم قلل لفن نع ئذاعلا هوان 7
 | هولا: لما شآم تايم كلث لس قاطن اجو نامبلطم ثلث ل نانو |[

 | قط فرعلاب انعم تيككوج ندوبدا بما لاخذ نجت لاةلجر سانتسم موعرلا
 ع حرا هوالطلا مَع مي له ينيب سوم هانعم ندعوا تكلمي كانوا ينيب 0

 كي انسب ع تس كس بطل حف تنال أل | لآ

 أ نب ىجالاتوتتا بابل ماوصلا عقد قالطلا عوقب ملف ناذ ىدجتم ىلع ع |

 ٠ | ديلا تيمالطلاب يرن ناذ داع باوجإل جلاص وب تارانكك س مالكا ذنب 0

 1 | اينهبالودم ملا مْجماَسعإِهلاَت نا تنبأ, ملط سلثلا تالا ل سا ليلا 1

 | لاو تصف )لات لجر سعاشاب لاكسبا مله يكرس ملعآشاواه دعبامأ 3
 | تشل نذتلب تر انلطت ال تاجبأم ترا تلات ريف دبقو سود وشمل | 5

 لتقنال زملا ف تمارا نامي جالا انبي 2 ل
 ظ قل ىالطلاب : صالدل 2 دارو اص قاض يشي الد العب نوكي الدامس دعي مىتياال
 | ةعالاعذوكبال يلا كد 2ررطلا ذ دو لهتبال ارعجا ول دلد لجلال /

 ْ 000 نايا قرب و قسما تععرلاباب ى خلا ف الطام تزعلإ يضع

 | تملا تلاع ن نام رطب لو ديب شداد ثيل ناارطس داي سجد عده تيد . ظ

 | | الق ةلاواعمإمداص هجرلا يون نان ةأما تنادا تلك ى دنع تارا لاقدلو 10 ل
 انا ب ت 1 جلف اكداد دلل ن انش تدان 2

 نوكي ال سكن اد تملا صك هاوعد هك ألات دصت كدع لمجد كلا |
 تناكاب معماجرد لاو ماداارمعجاب دئايتدع لاق اة رعلدعب سيب ماناولو سجد ْ

 ةلؤدشن الا كيك ذ ف اد .ذكناو يتاينان سماكتعمام تنكار دانا '

 ا | نالت اعلان الام خللا الط عقبال نجلا مهلا بإب كلا هع لطدس 00

 | نامت تالل يدايلط بلم فرقي مان ايوب ناك كن امو و طرشلا دموف| ان

 ا انا تاو ديلو زم هوصخ) ميس قرفؤصي مل ناث ار لطب جواس

 ريو ير الا الط عقبال مِصلا فالط يك دامس ,ترئي شان مالنا هاوبإى اد

 "كالا
 ١

 اعلا بح اتا بيرف نكد: كدي عيل تالط ١ م
 هم 000 ناككناامذ هو يهلالع ى الطلا دقو ان انيك دلع ضر

 جاع داماك مكي هم هوا قمهارلاى طو لاما نمل هآيش الا, ٠

 جسر دع ست تاك تكس نش حا 76333 حد

 2صظذ1110اا

 1 1 اة ا ا 5 ا هلل تت 15 0100 بم سما



 وم >0 11 د دج مصمم تسع كم صعم مع وجت 23 2-2- - مبا ج ممو وو ج حمسل مم عع مع 2 مو فعلا

 قريطم ضشلا

 , .يلاتت مهلا لنوم يملك اغلا ل هوما لطب هذر نام صد نجا نا كيلو
 ون اتم يجد سن ننال شيال د زيبا لكيلا دسانءا

 تكسو داو اقالطل ميلاد شوران ىالط ةوتد مدع ةرخو تباري ّش دولا 1

 توحد نبع لمد خلاب لمملا بانو مالا هفالط مال نا سرمشالا بانل

 اشان قنا اكو لطتنال نائب متاسإٌرب يداذ كتارا تقلط لجل
 لطاماو اىنبّسلْتلاَع خال الصلاة نيلوصنلا عماعب نم تراش الاب همن ضرحالا ى ل

 1 كاما رثلا ىالط سى دلطلا ةوقد داتا تلم ناب ذرعا طق ركس سا
 5 رم وعلا ترم لال كك ف الط عنب ف لتعم دادإا

 كرم لالا برش الانسركساز امو يعل نساك خرطوم ا

 خرم لاب دلمع لان ولو دئانعو هفالط عفيف مر نيكس ل اعمر لملاوا

 ا نّملاَة نا ١ ماىتحا سم الم الاو عقب رع يحن ذا ل ناك ناسا مامالا بعدا

 ليف تبا ىلا ىالتمال ناركسلا ق الط ءن مدل دن ءابشالا نسشلاغلا

 "5 ليال لاو لاب مود ان ناكل نا كرمك وو نيوستلا

 || لش دعك ع وتب د١ اما تلاطوبم كييلع جرا ةأرما لكلا تيا عالط رم

 00 ل صيوصام م ديس

 اعاد ناكل عادحو جا لامبي لحمانسلا تحرم خم براد! اد تفحلو صور ظ

 ٠ وسلا تعاشامايعا ديرما جاتعالو بالا جاملا] طبي ال باجاوا

 ؛. هيب الاكذوا لم ةموكس يبست 0 يوالما ب4 كيغسا
 ّْ + يع دي تانرلا قدا بالا د قلق ىررسا هر حالا كك كمال
 ٠ كمال لال لمؤتالذ م كوم دامو سفك رولا
 ا داما طا نان انقحتأ 1 تفلط تف ورم ه ةأرمادلو يي و قلاظا

 امم انإ اما دلو تلاط مأرم ال كابولو ديلا عقب ؛ناالا دوق لبقيال تيم

 ْ عاما لندادل لال ءاشام يالا هدالطلا صم نادل ناك ناَْف ورم

 ١١ قالشلا دايو وتر يكاد ةرماو قلطت كلثوااتأن 0 ْ
 قانا« جوملا 7و الط نيم ةدحاو لكذع عقب لف اعانإسع
 ظ اوني لو قلاط ندم خيالا وشلل راد دل” سانا

 ظ نيب علك ةيمصاغ مي يي الامومة انا يكتمل
 1 اكل :ًامارلو ىلاط ا نايبلا تدو هرم ترعلار جوال واانيابن فى اللطلان ام

 | ياتو كلم نم شامت !القالطلا صم ناد نان ارا ورعماعم الك

 م
7 

 ا



 00 ااا مما

 5 نال حقب كلام لاحد هوعتوب مالت اش دن اداشن اكلم تا تالا ْ

 عش الف واحب عد كوقو دااشم نااثلو قيلطتلا د ال لع يرجع دلل ءاني لو

 دال فيليب الع ىدالإات ميلع مقوي بياخ ناسا ديشم قل عولاكميش 3

 فيدإإ كون 2 ىلطمال قلاط تنطق ءاشننالاتولد كلما نبال عيل كرش 2 1

 يا دم 2 6 ْ ا
 0 يع نالص مت لاطب الا ديلا ىّرع ئاذل ا فسون ها وذاع يع

 ىضلاو هازل موكواَو الطلع ا ءاسشةيلعإ ص 5 بوت قلا 1 1

 -6 طشلا ة.لولا2 ثلاشلا .ىسلا هاش الا نم ركع عرش + 2 هاترب اكتمالط 00007

 عميل تاخرت ارشعرمارلا تهد ناّىلاط تنام الطن اا 00

 ادا دال .اناشنناتان ت3 سا نا

 نآدإ نادال زنا اثات يتسم« لدور 1
 لم ةيئغلاوز صنت الذ ااطونلم التسمم نإ نإ وس خفتال 3 سارفأ 9

 اشيل جملا يدل ورمل حصن اولا وال ليت واجوجسس رك مهرس لص 0 3

 سنو الطلاع جلل لعام ريش هتالطلا فطرشب للا قداع اٌفالطوا مْ
 | ستعرتم عم مل جريش لولو قالا ملالابمضقيو مر داش لسيعي نسا و

 عاب سءاشتمالا ة جول ىدصي ود امسي قروي ال هك هئاملات ىالطلاو ها / ام

 بشلادبر شوف دوغ لولا ىالطلاىا ذل ةأئشتملاداانا جملا ىيلوصتلا 17
 هدهد يرد ابرش لبن ضنب مشااعإ نيرشوا امس ايمعلاهنواارمأط شو الإ

 انش الآ اند ةغدصالدلاق 7 سولااع ةداهشلااٍمْيلَصَت دلاليا ضا ب

 حولا قوق لولا نوكي يامل ماظن دقق ءاشنا تلك بم جزل لاعدل# 1
 كونعلا دا ملعو ىدلطلا منو هيغل بشت 47 الهردإونلا 2

 ياو هاد ديلادل هالط سف داس اسسانلاايع بلغ نمذ ف جما غلا طايضا

 5200 اشتمل ىوعد ممسي هد شابتك الطلا قل تريح دال ئالاسش|

 | تن تنا تلق كويل الاَمم قالطلا ةإلا تعداان اضم الذل و لطم عمسالا كلاب م
 لولا عاطل تاياعزلا كركَذ ءاشتسا الاخ ةاللانب نكات انشق ءاقسا تلاطأ 07
 سمالتقلط جوذلالاةولو يب الالية بقيال بالا ددتعو جمالا لوق| ب
 او نإب فالخرداولا كن هع ىلا لوتلوضلا اع 2 لارعال كدشا ءشناكتفإ 05

 حقي دلفي اللا منيل د عملا لربي سدد ديفا دكد |
 بلغ نامت جزفامال اطايتحا يملا داقعالا يلع لولبي الو هعالالا | ب

1 

0 
 اما

 تا عد حد تاجا ناب وع هالو ب وعبير و بو د ببيت تلشسا دنع

0-0 
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 ٠ قلاطاع ديار اريام و يداّنملاَْيع الي س داسسلا يق سائلا ١

  1كغ تشلاخ نادأمال لاثّلعد صالدلو الط ك تيط ميضدابك ندحلا4:كلاتن أ

 ؛ اا 2 تماطل ريدر لل اةلايبنن تراتنلة اذ كدي ظ

 يتلا ءايمس ءاضقالب د قْلاتستوارضن تداتخاانااهنلان ةريئادايْم فال :
 ١ اةيسالا صرب ورمل ممل مامْلاِب انك تفرعامك ٌجولبلاب 5 هربا اماه 14 طولا بايه 1

 ,سمادملا ةايرلطي نا دل تأرم ١ءطيالعر لكما دلكألا كرمة رشا ضال 2

 | اللا أمال لاتنام الكر د ارشم 00000

 | ا يمال تفوللاا نسب نماهدي ةرمالا: مايا عال كوبي كم ١كاتركو هاشالاى م
1: 2 7 

 اطمم مايا ترشع تا
 ْ |راسلنا
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 تالا لا هرما خم دركي لانا نما يرريظلا لا امدحالسفي نال ىسمللاو
 ايلا 2227 نايصهد »سا <هرش نال سم طب ارك حافلا هيع أ
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 | ايعابإ نإ نام عدذلا١ ابو ةّرعلا  ةزملا تابرلالم ىرلل لدا دهقلا كف قالطلا 1س ا ا |

 ظ/ الاسباب نا ذل غاهئانانا ناو ثرت وك دحلا 2 يزد تامد شرم مسدوصلا للا ٠ اج ا ا ا

 "| ا ]دام ناد دنع ديت :رعلا ل ىو تام ارلائسر شبا همابان اطاضياخرتال 10-0 ْ | ٠

 ”'(قالدسب قرر شابان سيجعل دمنا بزصالأد ثرت ل ةدملا ءاشتنادعب . 000 ١ ٠
 9 2-2 وا سا ا 50200 هز ع - ايل / >> ٍآ

 2 لاس بلانلا ناكل ماسالا قللت خال هدد كاعرجللا ع ءلي ١ ٠ ظ
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 | شعرس نر نبأ دلولا تن نع ةأربل متت الاول د حلل اباب 4 يباعداناتلا ًِ
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 كما نسب الا يحك با.ذ كبافلات طا ابا, لج لف لما | 0
 ا

 د بعسسج تعب دس 7.2

 دع سمو م تس 51 2 نا - 01 ا نا اج م ب



 ت7 د جم ص سب مسج يع

 و

 123 21 0 47 هش اة 115 نا

 تع هج هسه جو سم مس جت

 ل160 00اااا6ا6ا6ا0ا م

 'ىا كاما تيس بالا ياارعلخ نأ سيلا طقسي من دايريع املا مالي قه تقلط ٠ ا
 لالا مازشلا دب در لس|رمرلي لل لالا نال ةرصلا ىع تلانلكانامضلاب درب ملل ددبب
 ثداجالا لعن جد تعال اا يع ملا لرب طارش نال بالالع لاملام ملل يم ءارشإا

 وصلا ااريغنامضلا جينرلا اش آم بالا ببال تكلشدي ف شال ولا طوتسالب

 ةيغل تلم بلاج حاملا كال دم تناهكناب كوبصلا صا س ىو تلبث نا

 ٠ قدا جنا باب ذ يم زعلاو لا واط سس كالا حم تيان كلب طرشلا

 سينصلا سيال, عبال: وجلب ىالطلا ل :ال صال مصلا شيال ع بالا
 | اهوباارعلاَخ ملل باب 2 بناه فالط سلا ةَراجالعروسلاعلمخققيشي الد

 يزل تزل وابا دعب ذياعلا ناك سانياك قدوم مى لاخلا سم نااررفادص اع ةبيصاما

 مناف جورلا لال بالالعدب مجرت دعولل ارسّشلاو هرئبول كيو لوعدلا لمت مصنب
 |ىد يصل نادنونسلا عمتزممو طممال هفادصلان !!كَش ال بالا سمعي

 امس عقال نتي ل هايم لاخلا ناكن است لا هداف امان تسد َوَصِلارضا نم
 عفا رضي و ءاّبادت املا ناك نامل تاب ذ رتاج اله قوتي لع تا

د بف اولحلا مامالا كام د جوتولا عاش نام ْ
 ا لسن هس ل سم ناتي اع

 ا

 ١
 ا

 , زك نامداولاب قمل مالا نيج بيب كيرلا تمت دانأو ةتاصخللاب دعلاجملا |

ال بالا بيرق سال دا م الا تار د برايم لل لدا مالا هاف مالا ا
 1 بالا نميلوا مالا ن 

اف ملا ما كيم نان جيب لا تاضحلاب ْ
 مل متع ةرم مااهنال تلوخالا سلا بالا 

ادت تارعلا سلوا تاوفالاف بالا مادا
 ال بالا ستخالا مدديوتالاثل

 ٍ رسب اولا سييرا تالا مجالا س تفالا مك الا نس تمالا يمال | :

2 
 ءالؤم م تجوز سلو كل ذك رسب تامل تاوغالاانلنتامكأ

 1 لاوزلا بن ممتقإو دعا سس ةأرماوّصلل سكي نان دل ارههنت ناك نا هدد الا ١

 لأ ٠ اتالم ساصخا ابان عاملا يفاط ن كدالا ةاكاببصمت مارشا س مرلد اف

 1 "اجل نم لوا كلوا مالوا ماق بال بمالا تاني و كرضالا تان س وا رس 3و١ تائغالا

 هوفالا تايب و ب ال دلاخلا غمالدلاقل جاه بال كاهل تالاثلا يدآد موق.
 م اه دمالل قمل د تالاثلا كلانلم اموثاع تاولاك نس ةرتلاو تارعلا هس دا

 000 آم اص وم د ْتنلالصأو ساضخلا لنلولا

 الكتل س مرغ عد ٍيزي تِصوُرُت ناؤ يعاب تعدْنتاذ نا حورسلاب ةومسلا

 دس لال ةلارج ]عبي ال عصلاوب تحن اذا مالاوا_يصلارصايصو شت ناكاذا

 قيلع دنع ماعدالا قود لا عقدت رتبعع عيخصلل نك نو اصف باي ل

 1 1 ا نال هوا 1
 همس سس



او ما س معو م مام جالا .نإل دن ا
 ا ال ميوتنم ل

لاقل دملاتانإ فعال د ماضلباب : ةييلبزلا نم دناصخلا
 مجمع سؤال - دمانواللا# 

 مساولو وز نللجر نع ْولاصلسَم اغلا بان ؛ ةلاضنأ ىلبزلا دام | ١

 سصلابال اجلا كانت ىرسعم تالاقدل ىلا فقنو م ةهرجالاب ف بالا تبلط و ييعصرلا

 م يلام ككذ هلا باجي معن باو كلذ ملا بإع ضان كمت ناديرتا ١

 مل 'نعرلولا عنمالا كانا ايلاميدل ىلا رش ناّدهلا تدار 6 ةرشعف كود

 مالللامي نا وتلاو ميداتلتماولولامم و ربالاب بالابطتو كد أت ”مالاد

 دعانا صالفلاب هرعب ذل نش لات يرسأ تملا ! ومرت د نااماق جارمن وكمت نااثأ

 0000 ستنال“ سواح لي هريمع تمل ْ
 تمابإ الو تولة ما 1

ذس نعل كرت و معاشإو 00177 دمها ةماعلا
 امامي ةرلمللا ه

,رللاياكم الل لام ليف تاضحلاب تعرتم يصاب قار مالاّنا سد
 !, ةنيفاشجر 

 | يلا لعَلاف لب هدا يتمالا نوككال لل ارحاب هدحات مالا نا نا ساو

 ضاره ت بلدان اساملاو تملاكس مجالا نا رص عد دهوم ناالا

 سووا بالالا: ماضهلا ماب ة قيال الانم مالا متي رق سانا د الاب كلذ

 رعصرا ال تلاف ديّرق الاب ءارالاب الا سضراا لة زعل درس م 7 الا تلا سهرجا الب

 ا ١ ول بوطلا د دياعد جدر ن مام ارب. ةرسلطلا حرم كَ نما ملانكبالا

نام الا ثان هل ايبا باب 2/سرعلا#
 ا ١ :لااعناكةدعلا ءئْوَعْتا دعت رعضرت 

نب الد م الا درع عصر ةأرماراتي نا
 | لصفدتنادل كوستا سرلولا ع

 |. سينصلا رجل! ب حاص ءداث 15 تلاكد نضام لكتناين اوت دال والا تمن

 تيفال طمالشل ماس عصا: ابان بلع تتامضنلل قفار ىتآلا من عقاد

 ُ "ددعرعضرت لانا دنب دول د ايرلاريصلا دفن الكبح
 ا يضمللا رهام جرس الو

لعن فنان مزلاو مدل بغلص ب جاف
 ا هب دع ةءاصرا» رماه ت

 | ايدام قبال ىلاولل ماع كلامكدتو دعيع درع قبه يلوم ماعلا

قمع ةكضرلا 6 57 قال كاشملا سرّتكو نينونللا ؛
 | قبال عرجلا فاروس 

 ا

 ىماذاَكيلنعالمس تئادو كي تيدا يمس 0

 تجسس تا و يس ع عم يس .- دج - عع

لادعب عاضرلا رجا دلل! ّرَجَتال ةمزوارنع نلوحي
 ْ ىو 0 ساوح

أ 6 ةىدأ ةتالوقلا
م يي ادلع د امر

 0 

 | تم



 ماطر ل عقويركذلا مام ئصلا ماد 2و يواننلان ناز ف الط نم ضام |

 ١ 52 _ 0 00 0 0 ياما ا

 2 ال تاَتّستلا باب ل ّسرولا ىواحلا ف الط سكك يمل ١
 ل ادقيتمال تشان د يا ةرجاو واو نير وك ناالا ككسم الاو تيسرسلا تيما |
 ١ فيا و تدر لك, ج ع ناي ٌدنوماَمممَحوا كرسلا: هم حرز لاب دل ىلا نع م 5 الا |
 5 الع مالارمالاو سباتلكل مرتو ككذ تدلو سس اكو 0000 ىا |

 ْ "كومة اللول |ناكنابارل تيان ًالااهرعانكو تئاصحلا ا

 ةوتداوملاف ىموي داو تفس دل عقود ور الانبا تا نع ياو رلارعاط لد
 2521 هنا تبا تيد .:.ارا ف اناطم رجالا لاددََح يضل كالا سم

 لا فال سهشلاو لالالا ةرواوجاأت ,نوااضرعيذ ىَوَك لولا زهارجب ال اس ىا

 ٌبعنتم كنا ناضل باب غل يملا الط نم ع يوتسلا يلع دان الخ ركوب 2 د سخج
 ضعضونإ ديمملا كلَ هاك ١لعرجبالابل جود الو دسملا قاع .سومرلاولا |
 تلا خاب و بالا تسنلاطَتسلا قم ديم يصل لامسايرلع فني ورع ْ

 هلا 2م مالا تناك نانا عبضد ئى اذار جملا دولا الالع ىوسلاو تلاعب ١
 0 ىوبعلا بلعو مالا هيض لادن ”الارسش لاماض مع سلرلولاْذغاَنِ الو ْ

 يوان سام وها سم نب داضح ريكا زرع اضل الع مال مج لام رول الدال |

 2 ادا جالا 0 يورعلا فيخو صرروأ مازعبأ .ناكول مالا ناصح
 دلما انماو تيد :دوعملا يداننلا سرسللا .س فكر ارق مدزحما سر :ماللا بل بلع
 ف ير جاكم :ره هوبا بث يدلصلا سدلدلاب: جرح ناهض الماي منعا ا
 ْ د تولع م روغحو تدابح بيرؤصلا نيل ناضهلر اسر صف 2
 نالثمالو مايكل 2 ارتب صمم لكحاد الا رمصلا شم نأ ناو ءاوس كذُد 2
 ساو لل ى ماسلا طول مكر مبصع ل ةديبم هدم مع لد ديالو راد شح جعلا ظ

 ا

!ٍ 

 انابيلا تملا لاك نابل باب 4 تناخراتاتلاق َلَط س موت الئتالاد
 7 مان يراها تنليو مالطلا يمي دعيو يدا تاب مالغلا ىغتسي لام
 ءانتيتوسب اسقف و دصالدلا مالط سبيلا برذالا مدن ه2بوا
 وابد ةاَركيملا ىالط سروال امبروالا مز مرعب وا دبصعلا» اسد
 فَي يصل انصايرب داللاو كلف ارمللا باكةاَنّصدت ناتلثما ا و
 0 . راجل وابو «الملا ءانستس ا دعب ءاّسلا ىتبيال ةئاصححلا قع ظ

 دو _ يمص



15 

 هايصالاو ءابالا ٌكشلأَم ماهل ة ملل الو هلنبالا لّرالا نانصا د تا

 ا ءارلاو مسكانباو ام باله بيدنال وخلا فلاتلآم دصوعملا ا :

 حالا قماوب كالا ف ْصلاداْنا نم در دج ةمدت للا مث. مدوب مكانا

 لمدال كلاثلا فّسملا سدماو دموول اكو ثلاثلا نصل اياصانم يرسل | |

 قوما نوب انساداع مالا نوكطرشسس بيست لاذ قر جالا ننصلا بلاها

 50 بردا بم شع سال اان اشيا سند ارشامرل نعال 3

 امرك تاكا ”انلا غل ديراب تنبض دان رولز من 7

 بالا ايمديفارفناع نورك اذا الاابمَعِب الامين تناكناودشن كلاهالاا ' 1 1
0 

 ْ خاملد لج لو با نكي نام فبالا كيني دمام داضلا عال ئايص_فئإلا 1

 5 اًيدذ تصح لك م مكان دارمضم الان ناك ناو 112 مل ناارمض دلك معوا ر

]| 

 ظ
 ا

 يوي هسيسل

 ظلك الا 06-- رح مدح

9 

 دسم ةيمعاو ناك ملام جالو باول كيت نايم مر ||

 دات نيمادسع /رعضو لاو نكسب هرزنت ام الخ نوت نااذ يكاخلا هلارقأ

فلا باب غذا ىاط سرعلا انك ١ يلب د ةَقْوالب الئ اع
 ساف

 ا ةيمدلأد فيلا ناض تتر 07 اضل وعل س ممجانأو

 رسامه دعادجداز نامزمكلا فلاي َن اتانيدلانيدلقعي لاجل لا تاصخلد
' 

 أ .ةنايبلا صاع ةلامك ديب تكلا ]متن تمر ىلط ا تادملا ةانكرورضلا كال اع

 ا . نابل ديععلل ىصال للا عر تفيلممبالآت لاس با لادا س عرب

 نول: يدوب طلاع مام اعبدحا ناو ل نامكنا ىدوبرلا يصلاو شدالع نوكي

 | ناللاّدبملا غ.ةيمهلا مالن ىرلا ةقااتمو ماضل 57 : ضارب نمد لوا

 00 5 قلتم نال تل عر شان كي هدم ركن اجم هل

 | تكروبلأدا دوم هدأ نيوخالا 0 عدا تصعللالا تشيالا [

 ريل 50

 مم نص ادام نيل هاا را 00

 ا نات صوف دما ال ىل باننا هش هامل ةلاذكبرعتو تسان || ١

 ْ | اتساانان ةرماغمللو بو قامعلل ول ىلا عُيرك اضرلا رجا ناديك ولولا

 | رحم حان لب نبل يكيال دلولان الدلولا ذقن .نعقكنال لضدالل مالا |[

 2 ' عضرلا © 0 0 عدت دل كاملا لوس ية وسرعة ْ

 عام ةلضولا ةراَشلن بالا لع بيان رش ناضل رجا |
 ةمعم و تتاح ءامصحل نب نامانصارباوهرتمف سوا ةرياياؤول 1

 د



35 

 هج جا دج مسج بوجع جنه تق م <

 ا: هم عج عدم جدع

 ا 0 1 ل ا ع ل نا ا تا هع

 1 ا 1

 تت

1 0 

 | ايامك ابرد لا عملا 2 ف اخ الا ةايباتش مدمن دلال هاىاند 0

 ظ | نينعلإطد هى وصلا تولاطو كقدجلاران ئئالاربلا سدد بالا ْ ١
 ١ انا عر اتنتف ءاشلا# نعام لاهل قد نعد لَ ةرع ٍسيرصاِع ةدملا نا لعام ٠
 5 0 ادلة الا نت لا ةَدحاَأت تافولا ماو فالظلا | ظ
 ١ ١١" تحزن ضللاو الطلاب دعو يحد دنع تضيجرطق لاما هطد 3 :( 0 قاب ةردلا تنانااهتا وري نادل اجيال ولن ةأْرما 218 دبااشلاوابرت دحضميلام يزل أ ةارصأ 2و ضن نادل نوما قلتم | ْ

 ملال سلساىلل جوراا مسك لاد املا الخ تمرح ضيق ابرز تبل ْ 2 لااا س جوّرمت نايل ريل دعال برا اد ةنجوزلاولو ةرجارر تبرع
 2 نسب هللا مارتحالال هرمع عدد هزان سالك لل عضم اءابيرقي نا ٠ ظ
 ٠ و دل ليكادزع جدص هاما كر ثوب ناك“ يكرمك قازلارمع كلا ١
 دز ا ديءدرشدن ءاضتلا رس داسلاو لكلا |
 رانا ناو ضب يد ل الن لصدام ذم تمن . اذان اروزمت ةجارطد ٠
 | | ك6 تع ملاهبخ رع سايز عة لا حوت ب نال لعالم .ةرحتلطاذا ٌْ
 | 7 دكت سارع حدر لجرلا 7 تسامأنأ |
 هينإاب ىدللط سارا نع ةأرم ١ جرت ول د ناج مون دعب رسما نمش

 لا بإب نال نم ةرحةدجإ تال ”مرنولا د شلثل اانا صارتع نوجإلا شلل فاأ ٠
 // ١ |انياباالط لع ئطاذ ناو سصالدلل ة نع امراه الم تع هآرَنع ماج |
 دل ضي ارتومت ضيكنت ةيحوعد ى الطور سنام تتولاتعت تيقودااًنيصد د ذا
 هنعاراابمرعف للام تننال /ن اعنا شلل زن دحفرل قارغص سس ضييخال تن 00 ٌْ

 ”جحتم خال تنالناو ناس ضيصأرء ناعم اع لل ومأررتسعد لل ناب اسس امايلع
 نابع روشان انسن درأ اير :لعت ريل دأرما هرعلجرلا تانانأم» نو قصد يرش !ِ

 هئانل هرع 11 راع ماراح صم ناابرس دعت الماخ تن ناو مايا يات نأ ليرشايرتدعم تما دم
 ْ ماقلانه . كالا مولا الو ىبعايلع هصد الاانا قادل و لرازل وه |
 ند الطاب ومو نزع عضي نا يلدا لامالا تال مام انعن لوف قال للا
 تيِطووادسانلا دامك .دك 75. تقام :يإتلكأو كلاسملا الاد ةرا لاش

 ١ منة طع ابتسمت طن نادارجد دابنع ول تا

 لاعبو الح 0 محل 0 7 يشل مسولا 3 لل هسا ب ل ْْن ا ب همس هر
9 

 -- ع ع - جم 0 اج ا اج وا دع 0س: همع عع وعش عت < تت تا ةاتتاتلا 0

 - د مسي



 رع ازا متع مانمبال د لمت وتل ديم ذ ثداص ءاتيلاسا مث تمام قاتم ندا 1 3

 ْ لماحلالا شانن ترمالن ملي داق قط قلل نا تئرعالو ديفالباتسأ ل

 ناد قحو لت اهرب دريزعلا و سرمدلا قدح "نبسنملا تد 7 تباث دل هارزطب 3 ناتقرعانإ 1

 ا لصالا نال ذة ترن مراسل ملام مدعو ملءلاادارسالطَلا تع تعد نسلم

 امرا )بحال نا نيبب انضم نان نيتتسلا طش ل نافلبملا تعدلانلعئاغب 0

 يلا تاج كلو 11 1 لالا شلا جن ءابش الاس دترلا يتلا ةاكايلع :

 ىلا د هلا لارضْيلباتده تقل يفرك دنس غسلت مايا

 عسر يس بلا 0

 نيذاربلا ةدعس اغضب ج[ المد بف درجت اال لس
 امجَصِوآَما تحد ثيحمدعلان ال ىيدادلا تاس

 ا لماحلاا لا ممل حالف ككل الحم داص ل 1

 38 نالابمدعاع دمتع نا ذابتلط يمد دعألو بتلات اثار هابطب نال ٠

 ( حوزلاقحلالد عشلا ومع لص اكيمع اين لل ةيشلا حل نوكينا دج مدعلا|

 م ديم انبلا تبول نوي دباس منذ 1 مانو و هنومعم قى كل د لل 1
| 

 ظ

5 

0 
 لتاطلالا عر زل ساينس تيا تيم رددت ال انلواةلطم دعت ماماييتطولد

 لس

 محشو رز الساخر كا رمدع ام ل قنع ذا لتعم لا اع تاس داى ذارلط لماعمل أ

 لماحلالمتمد تداصوا تلاسام دنماتم دا ديم وا تلا سانيا تجرختسر
 | لع ناةامْقْوف اي ناجفألا لذ تماس يو ثا تتاكد لا رعد '
 ا | ءاياوجد عوبلا تمر ببسي تئاج نقولا ال ظوعلا ثمازات كالا 1 75

 ْ نراسحالاب جراشلا يعن ىورعللب كامالاتب يلم لك ذو مالا 1

 ! لما يكل و ا داهرعاررزوب نا عرشلا» 1

 | تظلم تول دّيوللاَم نال ”رئلاو نب تقام تمرح سرح دذلا ا /

 ْ |[ نام ةىملاابرلع لات دابلع هدعال دارج ساب انيلا| ”

 ١ جودلااباو يب تلا مالو د كان اكولاك ةرعلا بج ارب ل وخدلا دعب اروع س
 طعلبجب ةدملان الو صتروما نهومتا انا نك نا مدع ءانجال ءاطتدو 05

 تم كتف ان اليقذلا الشبك فلل. نيلد منكي دمر ١ ءاهأ | 0

 ع نا ريض لاذ ىلا" دز ولا وشارع سال
 , ايلا سيو امرلاو الخ جالا دعم ةرملا رترالعتا دااشلث داانياباك 35

 | وابنتي ات :.اهواتكتمإ' الهلا ةااسم ناك جزل نا نوعديا ل و )
 10 ا دل ب

 1 ل وو م ا و سس سس جوج حما ١ هت



 مي يي يي يي ا لا شلال 22 222277 ا
ْ 

 - نيو ههدتس سس -

 ١ لورا هجكوا دما تعصب ثص ثسبلادب 3 1

 0 2 دس ها زيعاررلع ةرع ال كزلا ارو ستناب اذا : ١

 ا نارعلا ننعم جاهم تم ”مزونعب ال دل الاعايا نلا جا متجر اع سضايىجد

 انس داطدف كلذ هداّمتع ل. رحل بوعرل اهلا ككذ ل وإلا هم نامل

 | ولو | ل عرش ةرعارم سياطلل الجب اول نم يدار يضتلا
 | "٠ ةيجاو زق مزلا ترم ناب انآ يدل هرعلا بارا ير نتم سنحت ل تيد

 ئ 0 ال دارت كدؤك دنا حاشا صعب ,ركذ نعاس سيت دوا ملسم ا

 اما كوَرَو تش كلب لدعم لرسول ,لطاب ازمات رصاص لون 100000 دمع ْ

 0 الا وتباع الالف ضر الا

 نكت ال ماس نم ةدنعم ديمذلا تناك دام فالي ديما يبس لاك الا
 فاما هيكد و سوورلادعابإ تا ليست فمالذل امكن س اش نع توثةرعلا

 : /نايلق ةرحلا رع بلا ررنع ا دا ذلا ارجو داما ادّيمزلا فيمجود لاق

 وسالم ولا ةلارش خو رشا تعب دامب : نإزمقو قالطلا لاَتلُث صيت نالت |

 0 سرد كيب .انكميمزلا تن امل تانتالابارلع هرعالٍ !ناطانا قلو كك لف

 | يضف ادمان الاتانتاهّلعلا ةايعورتتي هنا ىدلل دلو الو ميئرعل ْ ٠

 اهلل تلقا لل سمردعم تايكاسدلا مخل رس 00 ىلا 32- ْ

 1/0 حورس هنااي نام رحم ةرشمتناكانا تيل لئالاارهطذاسالا حيرت نأ ٠

 ةرخ ساب 2 0 د ناار) وكيد 5 ورم هرررعم تنايأوأ د را ةرعلابالد نا |

 ىالطألا نيب هراكرإ طنب هايل ةقيادحت ناقل َتَمَلطَلا نيرا د تاَرَع

 “| اًنفاضف برش ناكذاد ءاضاَرْمَد تفر يوت سيقااشلا بزل ا

 / لب دع ضدنا تلك شعلان صْملا ف تمالدلا حام سم جاكملا صو قدصمال |

 1 قلقون عض سنا دلع دامو نيا يع فما بل 5-5
 ١ اديس سّلقا ف ةريسلا اضن ةأرملا قصمال درجإلا تلم دع نم تاعاس ١
 ْ 1 فهنا بةاياس خان نانو نيلتد عش لا زاصن ام ننعو فيش! دنعاموي

 0 اهذضد ١2 ىدصم عدت داود تين ارت لاعدنعابوب يشع يرعاا

 عالمنا و ترضي ةبعللو دامو و ةرعسابون نلت و تن 2ىزصم ع رسخت اودالعو

 كأ دلع رصرا 2م حبوا قلل يبت اعقس ٌكمبَمكَكلا تلاق ار 24 دب 2

 انا سر زحيال دات 0 ب يخيم
 1 تت تضم دارنا رمانارلكا ا« نعوالاو نرماحبا ف تناقش

 7 ب ب ب 2-5

 100 ب ا هس

 بيرج م بيحس

3 - 5-7 0 

 - 5 ا 0000 ااار1ا 775



 و .تارتلم جبالها ناو دب عسا هر لونك بجو دعا

 جيلان ةه تولد قالطلاب يااصرس لا مهوس توللع ى الطلا 6 91 "|

 دك ايم هرعب فوموأ سبح ثلث ت تادانشاا هانم هردب دايمعابساغ نانا ْ |

 نابع ياامربقعايتدع ءارتباىااهئادتباو سيطششاهتدعتناعآرشعاد رشا َ
 بيلا رعد الطرمبة يزعلاو رردلا ةرع سامر ولع بيقعال ل |
 ةيادل ةرخ سيل تقو الاي دنع ىالاشاف قولتك م تنيحح 00

 ىداْسلإْ و ةرع سس نولل فالي قالطلا ه ةىلخلات لضراالم ةوعالاد 0

 ك5 هاشالا ىالط نمتافولا ءالا تالطلا ف ةولخلاهلوخدلا لبق ةرعالو ٠
 ساما جرا تطانا يدم ءادنبم ةرعد ارم بجع كيو لات ئدتعم ٠ ظ 1

 ةدعاررطح د للي بلل ربل وضدلا ليفان دع ارجو اني بان الط
 ٍيِيِالْوْدَدَد ىذدالا ةرولا ماع ايرلع مري اوصن : طعر لاتواع ندع كس: ْ 7

 بهل ءاممإ مرضي داق ديعجر صلطملا عوّرت ولو نيإلارولا ةرعسالصا ةردعلا
 110010116 معلا وقاؤ تصل نعئاجب اواي نال وللا |
 16 لاغب|ظظني دان نا تبكرف ل اي ا الا بابلاغ ْش 1

 نيولازاناوز : كي دكت وارسم لا كلي لاح رمح نال قرص ةرغلا فاد
 ضل 0 لاح كل فاض اور لاحق ضا ل الدسي الشان ةرعلا 3

 ْ 1100 وللا رمشعا اا ضصشت ول ىلاّما هلع ونيعبذالالصّملا ٠

 ا ديلا دام نايودأملاهوث ميلاد فيم هثاشلاكام ورشا ةئلثف نئيكالا

 1 ارصذوذلا ءالل نال ال تافد دعب تدتعا مالّسلا مِلع شالوسردلد ما
 بيعس سي كل ث يك سماتي لل ترم 0 ,تيرح تماس فنعلاب ا

 دعرحو "ايزل كارلا 8 ناب بولا نسف تطيل 3 ةزوجلا ع », هي يذلا هاما 1

 ايرلعف لولا تام مث "ً ةرماصلل ا الوماع تحدد 0 ةلاطابحاو ءالا 0 ل

 لئشئيونو شالا مام ىف تاو :ريعلا كلموبد كج ت2 ظ

 ضل طر ةرع سول تايسع جف شال ربسلاز تاناناف تيا دال عيلا ||
 اهتتعيال ناب مايو قالورخبا عب تفرملا تك ياا 0

 اهالومّتام أو صم ررشلا مدعم ضيا د تناك واو ناتو دعئاه كوم ٠

 هرلا و ما نع ا خلا هرع انك ئانلا هرع ع نم ميار ناش برت لعق ٠

 ةرجيرما هلع ضمنا ّيدعن لماع دارت عاولل هايل عضم ناهد را ظ
 امتع زمول لة كل جدع باهت ||

 ا ا ا 6-5 همست - هيمي



 ا 0 اهذبطا ريتشي انا تاواهل هتاف اا

 (. لجرلا قطا م لليسلا بلع 9 : لك الصان الدوال لا: دعت ْضمو اهمطو

 ' قد هدر و |يمليسع رم غاثلا يوري تعدت الل لحب مهرحا حدد ,تجورس ثلث امأرو

 ويدعو مور دنع تانككالع ةدايرلا د نوع بو[ ثم ثيدح انْ كيع هرم

 00 ضو ما عط وطرتشيال بيلا هزبرايعس
 7 لش عالما ادبلا جورش ضب اذكري ج هذ يكن تع حتا اتم نا ؛

 لّشوااريط وزب تووذا داو نادل هو تولل ف الك فالصلاة ' مولخا كورلا ْ

 ١ هىلاللدعبو ا كولا دعب ارّملطاأو ىلإ صن ايل ابرلع راع الذ يصلنا ةولثلل ْ

 10 ١ قولا ةرحو يواتنلا تلازخ ذل زكررجولا ةرع ير اكاد و ةرعللا,رليعف دوجتلا
 ا اريك داورِخصوا كلوغرر عدا دلوضدم تناك وسل 20 تعب داايرجو نائرع ا

 م نوقونب نزلاد لات دول ضخت لوا ةراا هز تطاح ديب انكوأ تام دا ْ

 خالا اةنكىد املا" تارخ ةرعدسإ رمشبح رموش دعب دارج ناب نعني د ِْ

 ظ  ةاكة نام تكينيوم ,”يومكلا ةولدلاب و سجوزلا حا نونو طولا ثلثب لكتب

 كك ءال ناب عرسان دما سف نوكمل نانا شخ دعوا سنس مان قا عسب ْ :

 1 متيحصلا ةولنلا عال وسلا ىشاعز وسد كيز ةولص عامه دحا |
 لا همك ىملا واهل منع سنان شنط يلج ياو تاو لا صانتا# |
 5 بدانفلاربجد * هرعس نم عادل يعرمز مم الا ضم ماج دعا نول هنااا ْ

 ْ الرابّملا 2مل تسلا ءامرعم َناهكدا تاير م للا كلاب دعم ىواّنعلا سا انرخ دو ْ

 ا ةوتال ديال 1 وسم م انلا ناكولو صني يللا د هزل ٠
 ١ اماما ايدها ثداحوا سرحاو يد 0 تاغ د ىسا ْ

 1 قس نوكك لا ياك ل تتال 1رالا نا لعل ابلكن التع ملانل يمال ةزرلاباك
 00 لك وسبب نيل والا كت قمع شرفت |

 9 زل مال ىف ةولثل نعي ل داصإوس هدرا تيرحداررتا رتيرحو تقتل بشلاو

 !: زول يلاننلا ةرع سني ةانكاشس أجناد رمل جه لس عاجل ظ

 الا |بنات وس ةاصحوا انمعوا اي ىبجي جورلا نارتو ليولاك شم ىلا هولا

 ب ا مدون لمنال هزل نكلاو ٌتمْعَنلاَو رينو 5

 م 200 لاو دا ايكو تنسج ناد صور عر يف كا ْ



 تهصحمس د ١ جب < صمم هت سس باس حمس سوم م - : حد ص |

 اياومددسب ألن يبا دعا اي اد
 ش اًميصتح ناك سود اصج دا امسع سوهو فد اقست .ىرفمال هرسانسع ناش! ىلإ /

 4 يورد ضر تسال ءايخسباياو اطيق نأ ٍ)

 ١١ كما يعرا للا لب هلم الل رايلابّسا تناول دابرلطب املا ىبوتب تاي الادايبت |

 ْ | معق 210 ةايمعإطبب ملا امن ص انق مدانبتع ديو دوغلا ل /

 | نلت نان تركأم طولا تداول دان امذ : تان مو ثضمو تنس عاد شاق ىلا

 5 ترموولام «دومةبادرصتاك دماج قرص بث ب لاذ نا هداك ترضع

 ظ تك ل دل الل نسمي طرح ايتها
 ١ لا ةاوشلاو دلولا ماى ةربدلاز كد الثآلاع تقلد اني طوللام ا ٍِ

 امج 8 ةزلكبز ولاعب ذاب ت ا اذا تتاكد ب ارجع اج دا ٍ

 أ ماعلا قالا معسل و تتنلا ١ ممئلاواب ساد تا مودا هي د

 ْ | صالفل ذلك 0 1 مائاطلا يلاَمف تسلا سارع تلاتسأ] :

 اعلا بك رش تناك تكد 3مل خانوا داولا ملا باي رتل '

 ْ نادم شيال هريملا لذا متاح يسودنرللا ءاطسلا ضد 47

 1 0 هكددل اعلا تفنن هيرصل ولولا كلا كيا لاما يللا ادلدلا ||
 انيمي ناديا رطبا سامي نيحيصلاوب لئلا يامال ةيغشلا 1

 | خلا مسن نم لاذط اجهل دولا لشطلا_انقا ب برم اوك ئط هلذط بدا آ
 عازل رمش ناب تنال اك كلذ د.ةئلصملا تروا الا ارمرلاب سلاسل ابر

 مالم بجاطا نال هج مسوس م 0 '

 ْ جومرلا رمش صقر ىلع علان الد اباملا سره نا بجيل و ماد

 الع حلو ضرر فلام نايتس )ضال يملا دم 1
 رجالا ةفاجو ريم وعم درماطسوَلااي ىاعسايمتت هاش ١
 ةليئملاس نايكناد الاحد دب ير لع ض طب كح ذأ قاع 0 |
 رمال 3 اوريغصلا لب أع تيل ولا تاس نمسا د الا ١ 21 م ِش يلعن '

 عهر الو عمال مكولب كسي ملع عر : عر لعئارتس الب .كلماغلا ١

 كدآلا طُئارش دعب دابآلا بسر لع بسرعلا 1

 بدلا بت اتخسا الا امني كيا



 9 بكج ننال "ناك 58

 ١ امسولا ض١ لع رتفلا غالاسْفُن بح بِه ارا يواسلا . كات دياي كلا
 يصد نا !كانسع هلا رضاد ال واايع م 1 ملاكم حماد! نس ناعلابىا

 'ء دالوالعتشلاب واو فص ملط 6 تشاو نبك دىمتاعا اس ناملاب دا
 ّْ : ّك قلاتنبالعال 3 مهلا ل طخ يصلات تلبو معلا ننانن 0 : تلو اشغال ايرخا ا

 ظرتو سعال دب لل تايئاو تالاخلاو قرانا داود كامو  ة1 زكر م

 *11) 2 مددل ديترح تبرقام ب دوكي نا عدزفلاولوصالاالع يول منن بوجو
 .ٍ 1 ماسي هيلع مر يزل باصنلا كلما منعنا هلك ند وك نان تشم ا

 0 بدك عاب علاركاركذ اكد رب نقلل رع سلا طا دك نام وكما ْ

 0 بجاه بكة اين ١ تنال ةرعص ملغم ةريهش منام |
 4 يدلل 50 5-5 اب علا قدا نأ 1 رذاهلا 9 'رخوا تاو يام يلام لع|

 مالا دبيان نما معلا لح ضعت نع كالا مولي ناذلا |

 را لو مانت ةةفن كدب لاكي تقود بوإتنتكافدحاٍكو بال صا 1 د
 بلورة دهرا تيرم وقر لدول دات لورق بال عي ال نب
 1 اا ١ لارغمل و ابنخحصلا ناكل ةارغص نو كلا نعمان كوت | 0 ار بك

 دج حش دج تصدع

 8 ١ دصالدلا فو ديباج متقن بعل نع رجب لول ص ْ : ضاور

 0! م[ةظناطتتالف بكل كلاعدشر لانا لعمل ةيطارك هزاع ديف سالا | .١ الان...
 الا علاع نيف يسم ناككذا كافرسوللالع بجي! نالا لع لنا نلطجرس لا عد | صر
 ١ دعلاب كرت ال اصلا دال الا تجدالا نم ناك لجاعلاعاستشالط | جا 53

 انا اسي معان 0 ل ناز بااصنب كليب نرتم تاع يرام راشيلايف اوفلَتْخاَعرمملاب | ا ْ

 1 ةاكول هال بدبق ءاروملا دارجو هدارجاو يوإ ىا دوصال سايسرم دقو ةرطملا | 7 - ا

 0 ةيروماطنلولاو بند ررضتي منال بكل ةعاع درت نآو مرام ل ميعغتم ابغا | تيم ْ
 ١ | قل ال 000

 الَنع اْسْيْماَت الف لو الام ١ سالو فقرا هنعان ,لّسعا ديو سييصنلا عورتلاف |

 ظ 2 اس يزللاب ودنا ويصوم ةاحا انه مكامن جية قه |
 | لاسم نوطتحومو تقرصلا سب دلع مرو الع كرك اناس لكم عومربولا |

 يل : لاقت سةر شوا كلذ يواسيامدا تضف نييداخلامو بعذلا م ١

 ١ لل ناك انكم هرّئلادلولا طع بالا دسم انجي سعم ناو الام مان ثدو ص ْ ١

 ْ اان داء ثدو راما لام دال دالا هزمت نوكيا أما نمدالدا

 1< عدن دكه يل ا هه ع
 1301/0 عل هس اتوا شا دن كد كح نه تاو

١ 

 د سس تكتب 0

1 ٍِ 



 اللا ع د
 دلوع

. 
2 | 

 ا انهازكك ميا مومن نوكيا بانان تا تايسالاب قلك حس ناك ذابالا الا 0

 نيالا سفن دع بي احلا هلل ولامىَمدااَر اك ماكما لباس لجأ

 ْ تقسم بالا اكن اةدبوفل تند الوعي ننال تقوس 3 3 ا

 ْ 7091214 كج يمان كا الث لاَ د وتلا نال ع
 دع ا مص هج تتح حل

 بقل بيبا يداتدلا مسا اسس 7

 ' لاول ن اكن او لامها ليعر عي دلاولا ناك نااممرصملا هرالاع تْعْمْبرعملا ف 1 ٍ

 قي وللابع لل بالا ىف ناناالا لع نالابع الا د ل هلع درتي ال دان 1:

 نيودالال غرين ! بوصل سملا 4 داتسلان اص الكل نعاس دقو تا ام 1

 ملاك نيب زل مرعصر يذ ]مكه طوصال تنل رج خلا دم ب تشمل ا

 لدالا قدصو تالا تنل ام دا سل جو نم صوب مونت مره نبا 2 7

 4 دعا واتح ذلثلا ةدصدارمايت تعمل لثلا نود يملا تسب ل

 ءاوهابومجيىا كاوا نم ذ ناك نان صاع ىاغلاب ياو إريعص لل قالا ند دايما آر

 بج قلت تلاد ددب مرغلو ممهخبق يشاع ورطة ع الإ ١

 نس نمل نبإلا م َنْملابلا تنباع تمم م قع ءافيلل فان الا لع ا بلر 115 ا

 دايولانمدعام) ثارملا ن ال تلثلا مالاّدعد ةاثلثلا بالآدعات الئ اامريدا ايع لأ ا

 050 نرد دددولول ل عدانس لوم بالااع دققت لك ثياو لارا كم

 | ةهرسداضا 9 روف ىدلتشاالب ىا هاد امد شالا هفته 1

 | تفالالعارتدم اوبال تالا لعارساملا لن شرط ساما نسيرلع ترسو 1

 ما مولا يذيب مل ممن يمال تخالف | ١

 "| كفوا مدين دلوقي يلع عرفو ثددلا تيم مد الام ورحم نوكيال ناب كدا[ ل

 ا 1 لال دال نكد سلا مناك ذا للاع ذسد معلا ناهد اا

 ْش باب ةيريزعلاف ىرمذل 2 معلا لا لعن الف ميكس 5

 ملا ادعو هدارجاو وبال يا وصال تمقنلا ةهُملا اسير سوم لع بو قش.

ْ 

0011 

 تياكلاماظ ةلقاو ملا ىرشكالا بالا دمي ال يعي ثانالاو وكلا سبب تيوسلا ْ لا

 .عنتاتم دادي كانت وما نيوبالا نام نال ريصلاوص 1 5
 انما انياب مشاذبلاوثانالاو ,وكزلا لعق يلام وسال كو 2

٠. 

 د صم يسم محم جم سوس تبخل راو همجلا م + مر اق
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 دع وع التنع#ت

1 
'+ ١ 1 



 كال تالا ل لطم براي زاد داتا مدهاناودللا التاب
 7 تئيرل 2و لاه صن امن ثرالا نا عي تنبلالع تقننلاف نبإ تيإد اوت ل نس ىف
 7 راجل سن ال تنبلارلول شال د خالل اك ثدالانل عباضرل هايلة
 " 100 سألرعال مرح معلا زاعبج مرام ادمغنو جلاسعب ب ا نم
 ل 11 او اربد ز أنجل وتما تس الددو بناذالا تاَمْي] صم ل ىداتملا

 "(اّياو ىوانملا ة انك ل املا عمجس تسلا لكل اه يددلد مات تناماذا آلا الّراحوا 1 ع
 قراصا ماّسمواولو تثرولا لالا اذ تيملا كلمن الايرعر دا جمعنا تبن بكم هي

 3 ذه 8 ا :قلامملا ضاّملا ٌضووم ل نم بالا انسورمعلا لام 0 يس 7

 : لاس وطنا موضعي لاق توملا ناعما تقام 00
 نسقع# نس

 مىرلارحا تام ع هواي ف هرعلا معد ملطملل كاملا ضماذ 2 د

 تحاول تعمتلا باب د 0 تسال سغضا)شارسدع كتضمناانا ازكى طقم

 امانانان جزل وتلا ناي نام 8 !قيوا ضورعألاب .اروم كب مدَلا صرف دعب ناجوذلا

 5 هلي ةتنلالصن 00 نحزرم هدايا تيس ارثال لو 2اس كرما

 9 كوصوركانا سارلاكارل لولاه ترككاداررلا ل وصولا دا ارضؤرعد جوزلالع :
 ١ ىاّئن الامالا دارا ص رعد, رافصلا دال واَتهْمْن م ألا تعداولو ىذلا هديل

 غاماص] كس مدعلإ)صالا هىعات ديالا نم نمدساحلا ةاكشم ممل لملاك
 3 الا ةدد اود طو كلارا نادامإ عضو, 31 أرما حوت صدت طرح

 ١ جور نس دتماو 51 نما زهدكذ ل ليثارق ان ص لدم مايا دعب

 1 هل ين بجاد ال ماهروتن ا 11 وكلا نا ديس ان رند

 ا( | هللاوامص بوس غلا رمصتطَتسف ةرسش ان تداص تونشم ١اناف دطو 2اايلعتت نا
 , |طلب عزل للطي مانا كك ذبل دعب بالاس ةيجتد دمنا تبطوآ و ملعا
 | سلا يكل حب تعنت اناانكو عئنم ياورد يودع
 / دلل كاملا مضتانان ص الخلا مفعم نعمت .ل ير ديلع ايإى بيف ستشم ةماااو
 1 يس رج ءال لل تعم 3 ةرمْْسَف دس ا , ماحدالا كورد نرلاولاو

 ! تتانلج ولات نالعإ ةرملا ضم, تا همدددراسلا مم بج ال دع تماىلل
 ل ”قاذال لع تنال: الاب ضاّقلان داي نالا كه الا عمبجتباهمال هللاَقلا
 ماطعس الفد ةيظعاني در صرف بياع .انعلاراكش داما كل

 0 3 )>2 هزحا ك تبارررلا ىالط نم ةرملا 0
 ١ |اوس دال ال كمتسارف مويا صمد ةرم مم و بباعلاو جمرملاو ' :



 98 اذالل ضو ل]مغلام اماه ضال سفرا ةراانب ناش م 5

 قلب تاي ناد ادق ماعش تسال ١
 كرلاو كرصالاى !اىنادساآناآلا ظماعف انهت: وصخ طة تالئاهراسب م 5
 غبيانلالعاو اهتمت ةنانتسالاب ضال مكمل كاان ناب ياشام |
 يت وم تطمننأو يال ارردذت عضوا تقفن ط قتلا كىزهنن طق نال 7
 َ لتنازل تلا بال يشار موا 1

 دادي لام مادتمالاب اننا عر دإ نوما نادال :
 متم مورا بما تضم ةايلا دتننلا اتلا ضان أ /

 تاس و سصيسل ةأللَو مدمس تاطشس نيدوزلل 7
 اتمام هدم لاَمضاَملا ضنك ازيرا المت ال ضبا لب نيعرلازها ا

 ايفل نار مولحعم هيفا ارم: تقاتل ِ ا

 ناين راضاماران املا ا)ضزدامب جورلا نع عجرت ناار ناق ن دتض فدا 1
 ةناوتمالانإب هلا اك تع هنا تيلا كرة عجرت ناار كيما هدحأ |[ أ ا

 نبال د لنم)صعدمت رضاء ماب ل صبحا ا 1غ نزلا باج! جوزلالع
 هلام عيونا ذ 2 فدل! مابعإ]صصر دف كاملا اب الل صصاذإو جوذلاطجتسال |

 تالت راف يلي لارا درع لات ىرما دي الولا ذم جيلا طعار) ىلا 1

 نتن اما علك هللا طرق يلع «رملادلاحاكج نا ضنلا تالا ضيف /
 تسارع ليم ٌةَْلتَمْلو حولا لامس نبل ازعنل يتلا: ها شلاوم تاريسالا|

 ريق الزام وس. شلل كيس ءارشلارنانوصراشلا تو نآحلادكتف
 نرسم ناب : جرصت لمت ت ع هام اخاف ضاعسم الااهّماقايَصلاَدع ال للا ابوس

 نوكيافؤنت ل هرعت لاذ ا ور ايم ا اما يوسسوا ير

 ىارسا مل لولاك عبناالام لعن ادنسالا تاها تعداولف امليغن كالا

 ل ىازلا نم تِعْادوعنإ نماوغم دعمت لخص ربت

 دوبل ن المع مادالاور جلاب ارررعلا اي بسد لأ َه أملا ثعحن ندع

 ةعدنب لل مايطالاب شخ صولا امس دمه شب نيب لت ن نارع ضف لبفأ !١
 يو ازحأا ئيشن قتال اق يلع بيجاولاوب ام ارمطااناف ديلع اجا ناك 1

 هييييع وجا اى تيداذلل اك ى للطلاب تضورفملا يسن امتد
 اهرئابا ىاايتلطاذ ١ طممو ضاملا دوت لل دساانياب دااّيصر ىالظلانايئءاوسأ ١

 رب واما

 مي جلال0 دلع دولا د الطلاب اهم دل لاك يداتز مات الا

/ 
 ا

 ل

7 

 دس ا ا ل ل

 ا ا ا ا وب وس سس سس سل



 اتم اد ”كنإد اننا ايش اه دوا تأت الامرامش تلاد
 .فالللان نيملعو عوزلل يبا دضماتسن ايل بسكر كاقدايدنع كل ذلك

 0 ديس اذا ةعورل مددناككشلاو ةومكو ماىلملاوبددممملا ىاكند 0

 دل ”رسكلا» م اطل ورتلاو الاه مهام دالك م تمر نجيم للام 1 بونإو لطو

 يا الايام ذا مز نام. نجم
 مع 9 1-0 *ماخل يرمي الكا الثا ىدْنعامل باول لام عاسر الد |

 1 000 اعل اوال و |
 اصملار حزنا ءاضملاب با ءا رعت ناك يعلو جالا ءان 1

 اذ عصر درعلا هل كءكولع سمن نعئارتضإلاو وجل بباغلار لع
 / بياغلا 200 : ضمسِ,ِو لبرلا لوقا ضياع ل ديو ٌدَمسنلا مل مي كل كيلا

 ظ | تاتلايويالو تبادبلا 2 لّثمو ىرشانوعإل سيال لعءاضَملا نال ال ءالئيلالا
 ةصمتالو ٌرئارْتمالاباه همأيد ارا يسد ةبياغلا قليل َناَمصَْللا ْ

 عسا نال يا نآلا يم طوعبو حا عاملابالعسملاب كشر فز لارج اجاب 0
 اة امزال نانمغيال ردنا يامر تيه سوب وامر ضنا طع بياغلا  امىا دلآمنم |

 , جل ننام تال غب امريع نامضال ا يرنعاما فنا اذا نيوباكولولاو تعوزلا كد اهم .
 ظ / 1 ارا حرت ءاصدالو ءاصْفرع نم قامنالاب عرس هاى حاعلا مرا

 7 كتم معطل نإ زم قف ياهلا يزوسي الا كعقس ةرم تضم

 ُ دا بف د دمت بسال إرم كش ذاباصن صاع الو دل كانلان لل ةرملا ْ

 لا الزمول نم اونا لوصتح هلا ضع! بوتس مدع طورشلا قاس الكا

 "55 م ير تنتمي َتاقلإرما تادااف ضاقرماب
 0 و عمدا داعبرمعو تيارا و طولا! زعم ريلاؤ ديا مكتارتساامم |

 ار 1 ع تادبلاص ابحاص م الك مورس غانم ءارضفلا معب اطلع رعلو ١

 02 كافل نذاازا مدلل نعم قل ناز وطعن امام ندئص دف ٠
 |١١ ف دل ادعي ومساولف طوسلل لات رعد يمل لاش انين ارسم 1 ٠

 ب حرصو مجالا مل دل عورات يلعارب قّرصم ةدصوا كلام ةرم بنا اررسالاب ُ

 . [ئعرالب اانا: لشس نمار مكيادامصلا دالو الادمن يعل



- 

 00 لااا ل1000 0 بتل ا  ئ55:5-ا

 است عصلا م)مالا شسادتساو يل اوصئاوطعاولف عتب بالا لع صرال عوصرالق 7 ٠
 فو لا جوال نادن سانيا قدس بالا كان يفتن انساأ 1

 5 راف ب مص اي يقف لل لع تلث ةعبا نول 1 "3 0 1

 يمص سو داع دايشلا فام مالو تيا ا :

 دسلاو ءااوملاو ىفع ابوس د مءاارعصم مث دممملا يلع ىف صر :تاكيمر تسل

 بات ءانم دددق هيدي اكل ةنئالك عر ف نام يعدي لع | ِ
 | كرالادعب لا توك مما طيبإش تشل تسئل ليوعس دمل نا لع دوما هدد

 )ا
||] 

١ 
55 

 ظ
0 

| 

/ 
 أ نيالت دريلع تملا ضرما نادنسا داع دارشإلاو ناعما تانئالآو

 أ
 ا هات
 20000 سعملا رطل تا اولولل ع 1 | ١

 صر سراء سل الر مس بوجي با فَلا هراتعالات ام ضاخلاال بياعلا شايع ا

 ظ طرا بالان كل سول اَبيَملا ول لس امها تال مالشتلا لل ١

 ظ فئرمملو الصامل ديالو ال ذا بدال نم الاربع الكب اهني وتحت اهئال| اان

 ا صاج او بالا ى دل ريكا دعب فمما غالد ةولبلا:عيامي اكسل طمقلا لاه
 قش تقننللانلق ناو شمءافسسالا لف تقشنلاوبو قمر نص نما
 | لأ ةملأت مسلا كلتال مالا نانو بياغلا ماضل تمل عيبي هئالا ةداشاللا ١ د
 | قمينشلان بالا ءابامدسب وكم كمال الاد عيبلا كميبالاَن|سباملا رضا | 7

 | ليان جيلا دل سبل مال كاملا :عاضنإ بالإبر صاو يرش امردغن كامرا ُك

 م

 ْ كلذ روج اهننعاماو 22! نع ا قب تملا ىوس ال الع نفد 2 تنبا نورا | |, 3

 ا | فصل ضايرمارعب سودالع تعي دولا ضفناول ررللا يقوم نمير باشا للا 3

 ١ ىسإ عدوللاو ملم نال الا رم ءاآاناام فلي بلل هو تن اناالب هسغ لامس |

  5هيرو داو هيو

 م وكل آر تيلجلالعا تي كا عمايل داس صخر ١ م

 قفا لنا فاشن انفال دصاو ءالؤس تمعن نابشع شلات

 ا 05 اما[ ي# ملا باب ةزلا قط نم للانبلا 0
 ذر شع دصا لك لع كم ةيرمت تداعت يميل تنم ذوي يل 1

 ١ ير وس وبس رو سوروس ١ وب
 ا
 ا

0 7 

 "6 راقملا ككل ءىنلتلا ميل يدينا باب نم لولا عبو دتنتشو ذولا | |

 3 | تالا مسن وعزل د نويل اس غال و تشنغ الدراقعلا ةال عرضوا
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 177 307 تع ا و نع

 م ته هت حدو هاا حم

 3 تح 000
 ميسو يس 7

 / امنبباب 35 ضير طنب زق وتو 5 نادال اكوام

 وصيد دج أملا: سرلا دو عدرا دلو طعاّمضن اانا نريرلاد دولا معا

 عامل بدأ نم دلخ قم ضلع تنل هعرب ال نكن ونال الد ةيولا ١
 يدرج نعاتاثس هامانش ةدلابماَصْ نيتتلا ةانكك ارا تمن جات أ ْ

 ا 0 : هال م١١ اسرع ضاَملاَنراالبو مْدضساَ مصور ل ئيرلانم ميلعام عمد ظ

 5 10 يا ا ا

 ا ل ان ل سام .صرلا وا نطر او تلاطم ىذلا هلك ىبدلا نع ْ

 1 امكتا "عاشو طحت لاك زمول نبال ياا جةنن ْ

 1 افيدونا ان الطن اك ناكو دل دارجد عدول ايكوبالع عدول | |

 4. ول نيدرضمول ولن اذ قنمملا نا كلَقْلا ضل هاشالا بص مرم | 0

 دل نلااشما نامضلاحوملاب حدو مكفاضي رانا وسو |
 عناب ذاذلا قالا نس مرج هلايرغس تي تيارلارفلا هاذ سيدولا بانك بد ٠
 س | ةرلوو صور ٌتْمْمْن س خمار ب كال هنسبدل ناتو نة تمت تاثكذم | ا

 ١ ايناس ناجل كفل لع نابطعتت ل نام نامل مال ا

 يوسف امو ىلا لا نو ا توم ناس وجسد | ْ

 0 هرمع الو لو تحك ”لهخار سمح 0

 "0 لوح ري لات ريلع تع ةدرتم# تقف ةألا تعا ذا هاي ةاملا | 1
 1 تلطو هراي الهاضيب تاو هيه ناري وشي عيد قلرقلا ْ

 “ مالا تلا 23م امل و شنقننل اصاب ش نا ثاولامسمر سيجا

 4 رات نا فالالع تريم وسارع مصالاٌنر) يملا ض صفا كاملا
 4 ال نان وجرت ف ناو تنام يلع تعي 0

 " يضرتال سائلا نم دلناحلا سوا اهزام نم بصمت 026 م تك سراج نا

 نال مك ما لام تالالاو نينسصلل نك ناو تي زلال يما بالا لع

ض ولان طنس ثيابا دايك نع نوجا دل هيلع |
 3 كولا اوت للرنعر

 1 ظ بوعصا كة رجالا ف لعر لنا نيبب م ِلع دا كطبسش رم جول عقداذ د ٠
 0.6 كلو نت ةاراقتلا» هابخالا هايس ىذان كد اعل دياحو هررهسلا ميك

 0 واج د ملل لمت حسا
 : 2-0 تالا صو اصف داناآلا هداد » مسارل سلع بجاوب نمل ا

0 

0 

ا جواد دعمال ئولب دعب يلع عج تعسرملا لع
 5 هك

 ةييسو رجح تحمص

١ 



 ا 1 1 1 1 1 ل ا 0 ست هه :٠ تاس 0:

 ظ تعفن بكي رم كاطصوا لامرعصللا ناكان الا ارسل رمالا دك دي كافل ٍ

 | ولان درتتلإ )عم هذه ل امال باير شص نع خل ابعاس يلا
 2 ما د ملل مسرميلطب ععتلا هل ش ظ

 0 تملا كب لع مم نايل خا ١

 | نزلاكصع نمنح الا نوكي ناطرشس ْدُهالادْنع ارتحل ودل تشل
 8 ديل ضم اتلعبت

 «دللاو هرم َتاَنْدِعُس ففحا لكم سنع نوماسرعوا هسا سس نامي ناائاح :احي هرمأي

 ٌنلْممءاجرعو ساَعداَناَنلاو دس الا نم مدوم ا فلاذك تصالخا ان دكت ْ

 | :ركو الص ىانشالع نان]رجإل لغتنا بابلادتا كيد تاب

 | ملك التان اويخا لع امال حانت دلتا نيبو يبات كاشنالا طيرم ني ماب 1

 ١ نعاصا سدد لااسعاضاعرعو هككذ يفد ناويشلابس اسرع نسوي هلل 1

 ْ قشنااناكيرشلاب سادملاو بيراك دربك ىموب د انعد ْ ١

١ 

 تمس مصممو

 / عاوز فلان د يحاص ْن دإْضِيَو املا ن ذارشد + هليرش نع ةرِحلا اب

 ١ | مصاص ندارعبو صاعلاَن "دارس يرش دميع حولا: لاغلالعامدماقنناو 0

 | يو ا ريعان وا سيدك حلاو ارنب تيدولاط تئنااذاع دولا عطتم عيفأ

 لل يد تسوي اركان ذاريغمو ياله ذايب هب كممللالع قئئاازا طّمتلطأ ا
 | ىرت بحاصن ذارشبو ضاّيلاَن إش امدح انام تبرتساانا كسلا دارنا

 ا سالم ال أل تلاموت داير تالا ازال ١
 | ايئاينا جيزللاط بتال تيوب بْمَلاَم هزرملاواملا لع ال باك 2 ل

 | ةنط كه دااراعا كفن م نال فارش الا تائب نم تناك نا ايي ماملل ب
 1 جيدا لع بجيل كر كركي ملاذ تا يطالع ر دون ال تلع ارم وكل قش الا 86

 | ترمب اوتباكسِلع بتاتا دنع تمَنلا ةرمدوتال د ايترم ماطبإا تاي 7

 | لكس يواتفلا" تاررَخْنم تاتوالاو ناكمالا فالتخاب فلس ككز .
 متع اصل ا 5

 | بآاهامالمااعرش كدي ش سا نيستا ل ا
 1 نر عار يرام ذلك لع نيل .كذ لا باجل 1 ١

 طول اسال: دك انااا ساروا | 8
 فاك سل يكوكي تي ملوسكدأ نام نق دراهللا هل اك نيكس نع
 ظ اور يحس بانر زار هدب تانج 1 5

- 

 د 6 د شل كت ل ا 10 تت ا 0 ا 077 ه0 جس و



0 

 و يي جا م ا

 : صحم هس صوم توج تحمس

 تصد عصصعتم "5

 009 ا و ل اد تاس ا سا توسل ب هو

 0 هس سوس ع سوس سد نم

24 

 ا كا جا 2 3 تلا لاس الاطاله 227 وح رم

 قلاب زج مانا دا عاج نعود تانذل يسوي 553 تعسج و

 00 اص فطار تق يا ءاد الا تقود شتا ءامشمالا نع ي١اهتحرخجب نام
 ةنلعنال ٌفِلعا كان اذار غلاو مررلا انام نم تنحل مكي هد ال ىماياتشلم |
 اد ويرعملا عورشلاوب دقلاب ىلبجلا ١لصال لصالاو سب مدا ين تيمي سان دنع

 | ْنَلَخ نمو تيوظنلا عرشل تلا نامبا م ىالط الادنع بيلا صيت راظحم هريقبد |

 ا | دضن كلين | بليا الف ناني ءادابا ليال داليصيال نارك تيصحماع
 تان اسري هريع أر و نيم للحم مالنا يلع ولي نع كي ٌْ

 كوبر زونال لاس نيانيوسا ندين الو ثيدذل نبع سرك ِخ وعي ىذلاب

 ن الوالي ل اوك هك تيالولا ناعيا مهم ب يصسمل

 0 ا بالو ركن ورتسع يربو طرشلاب لَو نانانكزمما ا

 ١ واس مالا يلع تلاد تيما نام نمار الا دوج ىلؤعتلا نال
 طماع تثمن العا ءىالخساب اك علا اوبك نس ب تلم ىالطلاب
 ١نباب ايل جانت تلاط تناف_ارلاتل »نات مال لجلالَنآد اهلا هدا |

 تلغد نا َتناشلإ امال ىالطلا عتود نيعلا تل عااتدع 00 أ

 هرعلا كبدارلا لظدت فنانا اواشلت حقب فو نيعلاملحلا ةرعلا رعب 9 ا

 لدول نأ تعب دارلاو اه ثاسلا عقامد نيمااتْ عاد دارلا تلعد مث ارعرن مث ماء رعت |

 فهنا كن ير اعوذ دن ارعدزم رايادع تكل عدا

 تنام انك لعق نا شرم ل لات لصم ىدانفلارصو ناعإآ نس نيم! تحت او ١
 ش للا كون ثارت فت عا ناب هانا اقئتاع

 ْ د صول كلذ نحب ىالط اهرلع ميال د نمَسْلط تا مًارما هديساو لطب |

 ْ نان دم 0 تايامت كثرت يلا كلن امانا طرشلا |

 ظ مانام كش دقي لج داخل هرش لابتخالا نامي نم ةرملا تم
 ا ةلاهس دهس فيد ديرب و ترم ١تاّميلطت ثلث هرتلك نا

 مادري انتا نال تلام يف 2 ةرما لك لدغ ف كليأب

 ' تتم مدع القلاف انام لمنور 0 ذا م 0 اللغو

 اير لع دعب سرعلا كلت كإ كا داعرلو روملاع ما ىقارلالع بي نو لعهد

 لاو ثني الامام دلعلا نم هرب طش وع رم اع اإل ما ثني لمحأ

  لعو ووو د نإ لوت ىنبو يتعتما دكا ريرخو ودارت ناي دلما مدع هل
 ا و و و

 -ك

 77بيجرت سس هيي وس سس 1 و نو هس دز صم سسس سس سس
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 واق ا وس - سان كنا

 قالا نوكت نيل زم هرب و سكي لل 58 رود .داعولد تساحلا دل اكول لا

 قاولادومملاوبا لس م هلام هر كلانا دمرشفح ماكر وغلا ةضدجتالا ١

 لذي لذا قلاط ةيراذ نك هلا! د نع يزداد نلف يونا لا لحم نع
 عي لدنك هيام هللا نا نيالا 5 0 تاقلم رب كلارص وْ نابت ا 1

 نلاحلا تاَماَداَت مهداعارغأ لا نينروقلا تأرما كأطت دروفلا دع لدم كك |[
 امم

 لانك هدا فلذا نال د71 ا كذا يلعا شلاع ميم 3

 تعا دعوا هنلادل تاماذ اه كمال مأرما قلت دي ز تامدا شهود تلامداا

 دعا ]/موملح ربا لأمم ءاطمنال 1 ارما تلطت تشاثلا اسم تنام دارك

 8 نمنع ال تكس عزي نا هذان جرغا لكلا ةول د نذالا عمك سعف ثنح

 ] داو لات تاس لجد نم هداورعا لم تام باممالا .نييلتلااو ثلاثلال صلال
 تبعي مل ال شيعي ةرووف ىداد نع جرخا كلانا يدار كلرتاال
 لخويا الذ عدبرلل ثاعولو ناميللا باي ف كاسل تامت امن جدلا ما
 وب دحر نوت يميل لعوب لوضرلا نع نم كمال د ناكأولدلا هيب
 وعلا اشي اللا ناداعيج للا ىزلاذعأ

 صنم بالا وعي رجص نيالا ناك نام ىملاب سسل متم بالا يوي ال اري
 دوملا لع نيد! اس ل دصم 2 يواتملا سس نأعإ نما سلا لوم

 يل ىلا اعف كك نا ثنحمال هماو ىلا )عن كلم الئانارلا هزمب لخرب, تعديل
 | ار عل ولا, لامر نال سر نارك شيال كم ثنمكي

 ا

| 
 ْ ١ن الف نكي ال ئاح نع يلارع حاص ]كس تب فارملا نامأ نم]ستلاو كوعلاب ملا 0

 جوزلاب «راث لو هانكس دعب تكس نا باجاو تيل مدرج ص اركض هاد ٠
 لحمد نعاضصيا تلم لاق م معا شالو نحيل عرج ىو هرما ناد ثني
 كك ذرسباولخ داناوال ما تلا هرك نانا دخان ةنيعم ماد لالا
 | نماتشم 3عارتلاو سبت وصلا 2 كتمعال تسجل الام ١ثلح رايك

 هاجت دب وت كنه مدح ديئاشلا ءاماع, 26 مالك الف دال ”روصلا ثدحلا| ل
 ا

 ا وعمه دوطد دعب عرج مولا اقف كادت ثني ها الات
 | قلاوش ةازاسو كسل اجاوب ل كَ اوملتْخا تنزه اراتحم لخد مث

 ظ ماهم خداول ها تربوا لد وما تسكر الا مامالا اقل كان
 ادب لارغ كس ملجد سراب بمنى يوتا بو كاان

 |. اهتم دعرعا دفا تعامل ركب ايدام ميد ضوي ناالا للياء قالطلاب | |
 ص00 جر بح مسمع دصم مح

 ربت

000 

 اج

 يز
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 ا

 أ

 مآةداوأ

 ها
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 38 01 كا نا اسس هن اا ها هس م د سب هول ب +

 ١ ومص ١ حو 2 ولا وسلا 2 1 ع 22 22722 2 2 جس صج تح اب وو ع م عع م جم جحا .- 1 و دوج بج ب ب مح -

 الا نصح الدلع |ررثوعب تالطناو هر كنالب ملفي ماذا باجاو فالطلا كعلم لع

 1 | نادال طردت زينا ادن وكر افاتنما

 0 0 1 أ نانا كنس لل نكي نا تقع ناب نكن ا/ايؤصو نالكذ ا كنها 0

 0 قدي مدعلا نال كنسي جرحا ل ناو ابتدع تاكا دايتخالا ن ودب فمش

 ١" كيلاناثلن لام يو ٌةرماسج درت نا لاك لعد يلعا شاودابسمال' نودب |
 : لوكلاب هناجاولو ثنحيإل دلعشلا زرت امن امتلا دذع وشمر عينا كلذ 3.

 ش | لست اراد دارا سائشارلاش عبن ناةنامالات تنحي : ١

 اشلث ىلاط يي ةيزهرت هَ زنة ف ع فاست اك قوس ١
 ,ةسالك تينا دامإنرم ثنكيال و لعلام يجوب دجال ةأرما عزت قولان

 له لدال يوضن امور ازكى هدم دل لوصف صرع فا ىروع ةواام رم

 5و بتككفاذبل ةياو دال فني دعا دوحم زل بز علام هاانب

 اويلصاو ام تفوضفلا لصد ة ىداتذلانَخ س بولااب طعاوتف !يديعةبخك]شم ٠

 00-2525 ! ةاك وتب ال ناري مةلاولمتلاب لوطفلا اكسَتاجااناامذ

 لانك ارجل راك تل نع ذف تلاط ىذا هيد ةارمالك
 ' ل نوال امك ةاهلوهد نال دوعن ةداملا لات قالجصت ةرمإك

 ١ انمن نال تاكريرقللا هيض سودا 0ك مللت 54 حورسلا

 اا 1 نتا ةوظلا قا ورتب
 / الياستلاٍبآَب نم سافل 25 تيانلا رداع وم هرشو يل نلا 9 اك كوقلاب

 | ثنجيالل.شلاب بالا نامت كيوضم ارجو مصل جوريال نا تلح
 ١ الثا الطب فلهاذ ءاذاداتم نعماشمم لاق كاضولا جامشسلا ف و دشتي
 8 ناالردلا ةضاعبالاو وم وا دلصا ءرم دهاايصو:رف هريغصلامسني عوز الا

 : نار رم مرض جاهلا تن يرسل ةوبو رعلادعب كلاق مث تكس |
 ,ن )85 هراهالا ن ال تنالع ىلعاز نكرر دياغلاو هرغ جلل نال كنعبال

 ا عفو هاهصو قو تي ركل طائلاة تتم لا ناعآ هم بيركك ةازكاحاص |

 ا 1 نايم |

 / سلمان رم لوف دم دن د اداتهلا ناو ءاكتسو ةرمآلا
 "+ قلامري) ةأرما تممزرت اق لانولد طشلا اذن الصم ةييواتنلا ترحم

 4 لااا. نالجزك زم ىسوب هارتع قلطن الاَسان اهضوْزت مثتتط د ارجو
 1 ةألانداع ناو سن الق تحد ننال 0 شاقل اق و ْ
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 هامات هيو ةديبأ |

 . . هسا كللابلاهالللا فاض نان ثا دنع كد لرغا عمن دعب لا ١
 تلاط تنئاف تالا تطرد كّض ور اهلك ومب ناو عملا دوجولاربا ثم لك ال"

 نيم ربل فاضاارغ قلاط تنا لاى ولو يمد ءاماذاّضلاط تناكانولوأ |

 دارلا نب تامد اكل اة ولد تائرعدلا ق تالطلاس تلاثلازصْملا ل صال س ١
 د عاودت هالات تنام لاننا فنانا ةرعاوأ سلط لغد لك ع قلطت الان دامس امته دولا قاطتم دادلا تلغدذ تلا تال

 !نمتافدق زار نال تلطم ال معبارلا ملا ةرادلا تلو تسلا تداعو 10

 ” («: | بالو ااه ركماكرع لاو تيس داذلاب سلع جر تيما طاشلا باب د. ءايزشلا َتنَحَأ ||

 ”:/ازم ةرحاو باص تي درو نام رص هابرصو تن دره يالا تلال
 رارللل خر قلاط امام بادلا تلم دانتك ديبرعلاب لائىلاكمايرص ا 0

 يبكي ال اكرعد نام درع ظاملل نماضإو سامي دزعتلادإ كب تاللعألا كتب امارمأ
 الم تارماق مالا تحد ل لات ىلاكةرماع ةرمالا ثني الولاسملا اكتب ثندللا| |[

 داكن راكي هاه د نام يرد وفن ىرغسب لاو ةرهاد ةرمالا كنكي ال تان |[
 ال مصعب لاهو ىيعلاو طاحالاصوشا لعد لك و رضيع دوق نال لسشلا | ١
 عر ف يدارلالئانس ىبدوركذ هدامعالا لعد رارص وقال تسلل كيا[

 لئيم ف هةرم/ذ دنا ذك لب يشم اه رسد رعد ءام داق |
 انك ةرمآلا م ثرخالت تب نز واع ل وت د ةرمآلا ثنكزذلف تلمنو نامت |
 | اصر نحيا رعائامثيحو تمنااكد ماد صانع هرتذ وترش كيعد نأ
 ىلاط يداربإتن الف تصورت نالام قيلستلا باب ف كيئاحلا ىف ذط نم ةرمالا | |

 مولا يولي دربنا نال عقبال ىخا ارم اذا من تشلطف رم اردت
 , تلعتيام نا ئرورولاو سب تامل نا لير الد جرا مدعي ايت

 صائل ميال قلجاّد ا ّتيضألاو هاداجالاو ءارشلاو ميلا« عاقب فقومحلا
 ماليش نش سشنب وش الانا اطلس قلاحلا نوكيناذلا ثنحي ل]سغف هريغ

 | ف انسلاو ةطلاكدلعامب فوم قلتي الامو تنك بكولاوب فلا نآكولو
 ْ ثني ءاضملا و لسلاو برصلاكق وقح ل نوكي الو هسا سر عاملا

 | قالطلا بانك يواَئفلاَش ارح سدسْمْس ]علا لعب رمالاب كك عج كن
 ١ ضربوا مز ال ءاصاو ىلع ككالط تاما اب ول يذاتملا هلو ثتملازصم 2

 سول ا رص ذاب ووني وا يون يجر ةرعاو عمي لاك نم مم تناثىا
 لائولو ميس با لوقت لاك كرا ع رتكلا ف عمال لاخلا مامالآكاثد

 ضغط” ا ا 0 2 يل تت



 جتا ١ كنج و سعد عدسات عمو جمس: لج: 7 0.

 | يا لامن ى اللا كيذع لانرلهورحلا مداد قيال عك لع ١ ا
 دا رت ارما كلارع زل تلاه مو ف يبمي فص

 ١ ا 01 تاه لسن ال هلا هزم قلطت لل ىلاط ىف ةأ ًارازكعوزلا لاك

  تيلطا ثان تلال يزل أرما لك اّمض يلع تجي ورش كتأ تلاع أ رماد وصرتعصلا | |
 تضع امالا مسي! شملاىغسب نحا اندرو نطاحلا نلطمال نيب نإ نحو تطاحلا
 لنا ىلاط يؤثرل ةامالكل امه ذ ألا هذنيرعةأرم اما ناطر لقول دطميحلا هو
 كالالصملا 3 ىالطلا مالا ف سالخلا مالط سرهسلا بابا مس نال زب
 رن الث نيبال اد لدم نال داد ققتال تالطلاب نام جم نعول ماص]تس ١

 مادري اعرنكم ذكرت باجل ماش مايك ناك أ

 انلاوز الث وحك نا ُناواثتاه نال لال خدت ابردوبددارلا صم عاش نلف
 00 اربا ةلركرجم لوو: تاكو ىموبدإ و تفتح دبا نوت ةيشسكإل ٍ

 نئ_اَلابعاص تاق ىلاط ثنا نالت داد كلر َناَسأرمال لا عادا | ٠
 / تويم سد تملا لع ناك وس ىوشل ريلعد ثردكدل جد ثللاونا تيفقلالاف | ٌ

 1 | جيربرلل نم عرش قلم تارا مويا لل اذا جا مل ناموا نكي مدا موا ظ ْ ٠
 و قاما طزمدلا كيلاسص ذا نا لادا .ضالخ غول ةمالا رست * هرعو كنك ١ ٠

 76 جهلا لادم جز نشاإل ا صو ىوصللا هْنُحاْملَكلانشعب : بمهزو ئلاط |

 راسل للزق س نيك3 كدحبال دعاس لكذ رحب تجرخ تدملخل ٌلاط تناك ا

 نالثدابل خدي اللحم صح نعل معاص]س ريما صشلا
 ل ناناجآم نع ءماندكإل تلا هود كك هداد نالف كاز لزق هزني

 نال تارزضلا 2 هازعو ثنكرلل 0 د الف
 . جورج ةلرعس يول كللللا 0

 لات واعيج مارق ة 2ثلحك :ارلخد ارفانكاس ناق تادلاةسر انلا باص

 اف أ سم باص! مارلإعُممل ناَضَ اكآناقلاحلا لائم بامصلا مساقلاوبا
 1[ وبدلا: رارلابماصٍ غب نكن ثنحي نار كتم يوتطلا الفين
 ارقد تل ماع مئلاو ييمضلاو به شنكرال ذ لا تو عار نسون ن١ كو دع

 اقاوللا دوعن 1 اا طلت دوم سجنا تنسوا كلل شانم

 ثنا سض ئلعىؤلا موبلا عمق نع ةشيد حدي نا يلم زعم نع

 | 0 وسهر واود ثا: تاسياطاال ما
 را |١ ديانؤ قتلي ينيك شيد ماين دانا اسيم درب لح ناب ىاولا فرع نيالا نيب

 رج جوس سوم تا هج .- ع سعت داتلتجلا نا دك

 300 4 ا ا نس ا

 ١ نقانق 3070 2032051700 0 ب ل بحس جس جوس و دعم ١ صل وت ام دو م لمع ل ع دع دج

 ا ا تب

 6 ع ست

 0 تضل حبسا“ ديس عجاج 5



 وسو وس حمس دب 0 ص حي مسسم مدعم

 ياسا جس تسلق سل نوع طتو ماجر ١

 فرح جاه امم دوجومالا ع الطلا عمتي ال هديامرشنا نيب عجول ييرمالع ثيعلا 1

 اييدانلا لوضريالا عميالدانلا هذب هدانلا هزني تلح وهما لات نانئطسلا| || !
 تلخد ناءانلا فرع لطم َنآواطسونم ناكد رمال مدد ءاس ظ

 لا نب

 تياتلالهري مد هل ءالالخذي ناب بيتملايع نيدادل الهدي ملاف تلاط تناف هناي 1

 | مش قربنا عولاو لصف الف بّتمتلاو بيترتلاليبساطت مهل املا نال ثنحيرالا |
 يات جيلا ملام والا نيدارل لدي لاقت هذه مدارلا هذب تهد نال نانا

 | ءارنغلا تن نام نوبحاشلا يطلع بيزتلا ب ورح نال ثنيال كلذ نأ |

 | ىلاظ ف أ مان مداد وكم يك ماتسم هك يسب لانج بابك |

 انلايتعدا اوس ال ةرعلعالم » سنعات لكسب ل ضنلا نب دمركب ها جلا نال

 | ان التلك ناطمسلاةوواولا فرب الغرام ارش ٌليرَبعا حاسشملا نم هرمعد اا

 0 تالط م فلاخ نم لوب ْدماَنالو تنحيالاعيدما, كت قلاط تاما نان الثد | |:
 0 | تنا كرمال لائان اصير تياورشلا ببي معامفرصف ك يواتشلاش :انغأ اذ

 يد ا تلال: الف تآكل ناَّدآَم ىالطلا آنك يرش ءازاكت لك ان الف تقآكن ا تلاط | |
 هلا توا تدوم نكباامتو خت تاو ال أ

 0 | قاف تيرشتلو تاللا نكات الذ تناك اتلاط ٍةيماسلاهاذ نا دامصلاىساقلإوبإ كل
 ل 4 اد ع ناورخإلا دوجوب عقبال كلذ دعب معد ءايبشالا هزت نمزاجو هش |

 , مب ده | علل مقكملا_قلأط درمان تبرخآنآد تاكلاتادان الف تكن اكان ناب طرشلا | |
 0 وم خو أت :والللا متن هبت داذنلا عقد طرشلا كلك كداعا عضو ألا

 5 | ةرحاوب ثنحلاجرللو ا نيلكاسللاوا رمل صال تلح يرسا ت تداتتالدعي م أ

 ناتج | شفر دبع تمد ربا نالت جات برك همالجس كلل |!
 20 يطال يبل كنب تاوخاو كل ةدصام نالن تاجوذ مائل ثنح | | .

 ميز 3 ظ ءاسشلا تصورت نأ تاعقاولا 2اىغعنلإ)سفب ست ثاحبامم بايشلاو ءاشلإو ا ١
 : فيبر تببرش واما سطو ماهاطلا تاللادا هدأ ىنب وا سانلا تاكو ا زيبعلا ٍتنرتشاد 1 | ١

 3 م نا لدم فلاط تن اديبتجال اثر ديلا دماوب, سكب ارق داب الشلا
 3 5 | ىرشب نرش كولم بناش مولا 000 الريل طه إرش أ

 وع 2 . ١ مل لكاال ضم ءاييشالا نأ نم لطت هرعيد تاطن الرو تلال ايعفرست

 جوت مسا رسومالباو نجلا سابا الال بلا الع د ثدي سوماج مح لاك يق | ١
 لجأ مامر نزين نال نيمو كيل ناغنبم كاما 5
 ايس بيس
 ' ا

 00 كغ ا يب بيبي ب ييبيوبم مم صصص 3

 0 ا ا

 يل دس ل صح مح تمص +



 | 5 2-52 -- 3 به

 1-2 و 0 : اهب عوج سيخ يدل 1 تدم ا | م 0

 ظ | هيي تثلج |١
 ارنإ يامون دال ماعد ْ 0 5-5 ا
 أ ري 6

 ٍبآماو ّىالطلا لع ممن ما ءوقولا يلع عتتميو لكذ لامدصيبل وم تقولا ا ع : ا

 ا زب نواس ردوا هيو مدع لا ةيضاب يج لافي هدب | ا : عمر .”فكرلر ٍْ ١
 رس لادئىراجلا وصلا وكلك ىلعأ دللاو ىو علا مدعاع نلادلا تلحيو ا :

 دم تدع صو جلا لولونلا نوكياوغنسب ىب تركو ايا تلصوامالتسنسلا تمسي جوزلا
 -- ا

 دانت ؟مامالا ملاملا تعمس ذم هرمي 57010 0 طشلا دي دال ا تا ْ

 نر قع نيا عدي عضو لك نكمل وتلا ند ال لاو ةلمدعب ععد مث | ا 1
 / بانق اسك الادب لني لدلك صال نهود ىلا جالاوم داثوقلوتلا ا '
 األ امليخا! زان نموو كاع و نوتملا بلع تّمطانت ام ىقااوملاوها خيش 00 ]

 7 رننوتع فا رتل نانا يجتسألا لي لاعزال 1 .انطرشادوجد 0 1
 م لجدلعا عادت مصر ]ملل تعوصرم جورشلاو او نرشلانال لعلوقلا نكت 95 1 : ا

 .ا تس رندا لاو ككن ذا ل تلاقم جرح مث هي ذابلا دادب هرم جريل نارا الطب | نادل ٠“ ! 1 ا
 - الل لس رم لبق نايل ناك سرت لوقو ناك ١ 0 و 1

 نر "دن عز زادي رع جول قلع ننال شم زف كيلع دل زمأ عدنا | دوا ني : ّْ
 )57 بصيرا دعوي ل نلح كسي تتر امال لولو كخال دالوجد ل | يع | ْ

 8 !ٍ بحت راو انا نالفَمَسسا ناو ثنيال بهذف ماك قعد طي يح ْ 7و ١ ١
 7 رزق نونا د لجدار خلابه اوسنلا تاعي تككد ْ سل ا ْآ

 5 ثني ما كك ذب داري لصامولصل يش + رظن ة طومف ىيعم موي كلطعي نا ْ 0 ظ
 مبأ فويل فلحادا نريرلل تصالفلا و يلع او لاب اس و تنكر ف اجاو ْ اا ا ١

 7 لا از ناَمِإَس ككل ضع قوبل هدبج لذ نيدلا د باقل هوي شع دا ْ /
 م شيم ويف شي د يقيل نام الطلاب لك ني درالع لل نت يجن نب ديو لثسم ا ا ا

 71 عا كاملا لا نزلا عفدي باص ثندلل مدع ذل سمالضام هرجع لذ ف ءاجج ريكا يدع ا ا
 5 هذان 12ش 00000 ير هني وكرل ا وتحيا 6 ا ١
 ذا | ضاق نلبلا نك ىلاّداع ثنكإل بوصنم ضِيوا نب نبش د املا كارما 01 ا ١
 لعنا ْ اجت 0 ع ع جا 3 ْ ا

 ا ءكرتشاه ىوتلا 4 مادلطلا عيسي ث المد نال مامط نسر ايل تلح 7 0 ْش ١
 "1 يال تا تسع لا ل ءاربانانب ال نم فوعي ال لكأو سم ا ١ ا

 1 7 4 ١ ْش ]
 ا ١



 مج كح 20 ا نم محض حسم د ك0 + دهم حمد 0

 ليي ادد نام ذا! ءامرماعط نان ا ةعسوبونا لاما الم تم داال شامبو /

 انمالع نولكأيلل د عمتك, بلامرماسط و تنس ل. ناككن ا نصفإرم تاك عاق ل |!

 اهو لحن ل ناك ن ارو ذا ف ساري ال فلذا نتج كاد تحفإرم كد دعاو |“
 فقم نكي ملا ملدا اكن النص فئارسوي!دحاداجداطق د ارعاع اان 7

 مما لميا نا قالملاب كلهم خلا ناعإ نيرا ادحادا هريس ناكنآت
 ثنمجيالذ ليلا ف لليل ذك ارامي نال مال هوانعلاب تذلحد لت نا لست ||
 ءاج لاو سنا قيشح هل نع موب ها نع عامس نبإ هامضام باوجلاة امم داق ||

 تنلطو يدك نآَلَص جرم ملكاذل نا تالطلاب تنلح ىف لامد تفيحفإ للود
 ايار ةيزهوببا لام عنصا فكان البت كقيمال نا تكتم قد صب قأرما |
 يطيل نارتأرمال لمجر لاماذا ناصولا رش نامي نماءليلع ثنحاال دارك |
 نبذ لكلا و تلاط مان كئازص دل تبس د نا اهجودا لات قلاط تان كمارص نا
 | بدلات امهنرماو تحي ل موبلا سا ذ ان بوثب (ىبإ ٍلاصي ناكني ال تع |
 | سال خا ف شيلا نع تفرج اينالذ عمالاّمآو جوزرلل كاَدَصلا تبصدداماهالف | | ل

 | لك0اةينيملا ب زمآد اذ تارتتا ب هركذ جلاب جول نعطمقس تادصتلا نال
 بادلاتلخد 6 قلاطَتنأ لاو تاهرصنلا 2 نيملاب اب هيلي نان برشلاو

 | نيت دبل لاء ينل لم ةىاولا نال شدلمتلا ين قيال هلاحلل تتملط
 0 لاعب مدرططعأ ىأ كد ]خد نا الف ا و ادي أ َلاَع 1

 | طيغ نام نيل ذم ال ملدادارلا خد قلام تالق ٌاكراصن لدي لدا ||“
 1ْ انك هرلب لادم ]منيل قالطلاب_ق اجل جر فيلصللا ب عصيام باي غ يجشلا
 | امال ككل لملم ن ذاب الجراثعمم كياولا لاما الا هكارعالا عفرف | |
 امهم عاص ب مفاد صلت نفعل نامإ ساعرلارالاعئرب يدون اربعج ل ||
 | مآتآف نالذداب لخديال نا ضلجآحد نعونلا بحاصرتس ىورشا هامات لأ ال

 مارال اءاشام تناقل هلاك ب آجام ال مالك نب تسكر هاهماب تنكس ديعأأ
 ادململلا تناكبابلا تلغاول ثسيب تنكس الا تنال اتاطلا تح اياب نك لع ||!
 اذ لجر يرمز خد ولو انتا ناكتلخ اد تن ان اوان اه نوكبأل تم دان ْ

 طم إرلا لخلاد ناك ان تييداتم جمالا: لخاملا ناككذا ذب لاتنام
 تميل متمانلا خئلالاَت كل خابر صب هؤيكد الاثناح ناك يلجر ىدحا لدا | |
 | نصرا رارلا هز, سم جويل نا فاحول دان ام نوكيال نا جهلا يسعنا ||
 | لري ال نا فلجولمارلا 2 ةرهثش ان 051 نحيل فيرطلاا طمس د ةرجش 0

 1207011: ا بو بيب ببي ببيببيببب وبه وبا



 نعم محسوب

 حج همس هس تتم كت تاج سار لا لا د تشل نا تت نتن تطل +

 أ سنع وم 2-7 : 1 د دو ع حج 0 ر دبع هديت وج محك د دس 2

 ع 0 رة ديوج رار :يينساش طم ى لهدا ا
 ا
 : ' ”/نانارة له دام ناس الجنا اان اح ناكديم دت يرعاو يق رك كاواقأ تنازل ا

 !كزبز] هذ

 ١ ”قايوب جنمولو ىدتب ناك ناد ملط ب ثنبال كاس الا طعرس نوي ذل فلااخلا |

 ١ بانل نامإ نمره عا نع كك د ورم ثمل دنا بعلو داما سلب '

 71! ايروكا نبب خنا تلمان اك امداص دلفي اي ذاكشل عومي فوغرلا صن هن
 لدار الوغنلا نيب سمرعلاو ردا نام نم شرعي ىلو قدا مث كازكهآن شا طع انب .
 ١ 0 سؤسلاو امانعلاو هم الظلاملت تالا ْ

 1 ا كبد ١طمامسلاد لا درجت ملم زاير نما دل ىداتلل بلاط ال خاثلا ْ

 ( اوك دلع كمل ا ذا مث نوهت سيكاسلاو « للا ىزنلاد |سااناالا مْ الرع ا

 ١ م فرس ل الزامل ةيريلع قال و دإ تا نيرو ديان سلب عوقو ا

 " فكرك قنزاو م دزنلاب فد اشري وف عوقد دبر نكاد الا كم ا

 دب ا مطاوللا وانزل صا وادودل اكلنا نانا مب ةرماك ربع ا

 ادني دعك نربخسد يك نعلاط.ةارتشم ل ف حام قطان كلك كد ْش
 ' ا علا ناد فاول الاد قاموجلاد ند اسماه دارت «تيسناو ش

 1 | جرا ناكوكدان زلاؤع تبدا ةدارش لشي يذت عمزلا نكي ملانا ميدمحا ْ

 ]| جريل نع لقنرهلا + .هدضاكأ و ذي ل عودا نوكاهشب تعيرالادجا
 فد نعود رم دواي ناد وب يك ين لا دع يبا شع مثالا ملأت مالابلاَي | :

 ليلا مرت ةابتطو هانا دال هوئس نأف
 لذا اتغورتس ائلدعوو لا

 ١ هدر افك لاب م تعبان دنع ةازم عبرا جا سيدا هدا ابد ب مك ْ

 3 سيو داتا نعول نقيا نمنع لائبتلا نعألا ليي ساما ةولكفو |

 9 0 دلل ركل الاوت اجع لحب كر جوس زكا «دايظلا ع ظ
 1 / 5 11 11 نايبلا رعب يلع للا بجو يال فيد زار هدا د حالا

 را ' ىل بال الشال كلون هد رعب ل لاهل ماما لاس اش

 ْ 01210 لرم هطلت نع تام عمرا ناككد هقول انا |

 7 2 دع ابرد نزكلا نادت ٌةاَكم دابرمشلا رمت ال يقم ناكن يفرم

 ١ نا لاصا نع عع نا لبيب ايريلع لو قي كل و الص تعم ل بله الا الع تنل ن ََّ

 . نيكه ىدال دب عراك ب درك لاب عوج ا طسو داخل

 1 ١ يتقي تع هدا للاب من : ١ مهولا لاحف برو تيا انّرلا تش ىل مال ملال
 ل طمس الاهاشا نام اندادعب ا هد آل رجا ا

 راك
0 0 



 انزل وترا ةلزكا 1 نام ال هياهرلاهاطا ها يدك ا ا

 متابدورشلا ١ ءادبي هدنع تبنامدعب للا مخرب نا يال امانا 11 3 ام غلا دددعم ١

 اناث املا ءانرب دامقالاب تب نويل الا تئاذ ا ىلاذلا مضاملا مث ||

 الرفع مامالا 50 اؤرطرمل طال« كسي انجلو 0

 اهم لة الاد دعاو لي دارس ةرررحللاو اهدحلا ةيلعرلا دريم ل ءاش ثاقإ

 0 تع ةاملابضت دوما ادب مرولا عرري نكد دولا ةايسايث ا /

 فاز! 1ك صن كلما زين ١ ايا ةرلج تام نجا صك كيل نأ | ا

 0 لاب ىاقالا تحص عجل مداّتلاو هدارقاب دحي تفل رجب كيا نا ْ
 الداع نوكينا معرلا ناصحا اىداتئلاّى ا ءاثع نم ءايلعلا شاعت نيع يراه نلجلا باب ١

 هذ ناصمالا مصْت اهدا لمدد حيص حابة لم 500 1:

 تتح هايكلاب لوطزلاو يصل جاهتلاو راو ولبلاولذملا ٍثمبس طيش
 طيزش 1 ةرخالا لس نيجورلا نم دحاد لكن وكيد مالسآلأه /

 ةرعرم ناصحالا

 اناا تعور تلاع تملاب ةرح ةأرما نغؤملا بعص لسن دكلا جرش يكمل

 هلا مجون جيلا نع ب يد تن نانا ليفاتط ارباسافا لد 3

 ْ اذا اعاد اهءلتنني ريغ ولاعه دل ايلف اذ ١لصو ناصعالا ءامبل جاهلا ءاحبنلإ

 د خامل ءاّدب طرشي ال و معرن تنساه ين ناصحالا تصب دار صادارمجدأ 57

 | تدع دحب هرِغىااه دل دايت ناو صش ةربزر مالم ب جم اك ناصغالا انتل
 ْ ملعا هتلاو ام ملاعب قيام هريزعت ناطل# نكت نذل ةلاكسلع صاصتاال ناصحال

 ٍْ ل 2

 ْ بسط نصبرعو نصح ماي للا لمص تطاوللا دانا ناتو

 ْ ءانه يو 2 ال ديبي طرد سرحب ١ ال هسسرملا ختد و دح 4

 ١ اعلا نمو عدلا فرحت كلممانلاب فر جيذت لكئت الأمم 3

 | امام بماوت نما مانلا بت اعالاو .لجال تلممارنال هريشل تناك تبادلا دعب

 لازلت تاكا عطش نبق تيقاب تسال ت ,١ لهل يحي لل

 مسي 06 1

 ا
 ا

1 

 3 يي يس مح م :

 انغلنانانْرب ل للا ل واما رح غن لالا لبس لع يبتشم لحي ف هزيهشلا ءاضقأ |
 | هبا هتترم ل ةيربكتلاو يلع دارهلا مدعو فارحالا نس بحول :

 يلام ميلا دددعانسدونلاه هزس كاما ل يلا تاع الا ْ :

 صد صدد - يبس ب



 00 ا اااا060606[ ا 00 ا 7 تع 7 ١ هجم حسو جسم بس ل :

 ٌْ راند نقيل هلعم طماع ذا

 ٠ اولعن انا نزلا راشد وف ب لزنو حلا يلع ميماذ ملا لوس مديرعزعأ

 فنع دحب لامر فل ةامارجاتساول  ذعربخ دم تبع تبق تلا شما | ظ
 ةراقادلو تيما دحي :خنجلاناع دونم د ومع ناعحوتد دقتتح ا أ

 كا زل زع لسا طابا ةدركلا يمول لام الغدا |
 اللا ذ فالتلن اس ورنزلا ضدد : به نحلا يلع رتحو سما وررزعتلاب

 مباعمد 2 2تيبيععا 3 اول تادايزلا كَ ناعما املا وم فالخ دلي دحبإل

 ههنع تبتي داه كفيلعاباالااننل ادويه سعب داب للا كس سال ط اوللا لع سلا 0

 تحل وسو ا طوبى رسم ةومالو جددا ىرعيال لادم الا ذك دارا ال ظ

 دعب دل نيس فرلارطا 2دغاو ىتاشلاو منعوا لَم اك تمدد | ٌ

 تمل لفهم تنال نأ كلام ناتو لازع تلال د شا ىرحاربإو د معو نحلا ظ

 ا

 4 ةروظب الا ةربشب كئلمد را تبح نا انررقلبنب لي ويع أ جاك رعب
 2" لح فان دان ..جاصيلاد و دنمارةدص ريم طماع 3 د ميشو تختم انج

 طور لضاطسو وارد د ةماقالضان للاب ه دارما نعرفلبا جد نآذ ان زلا

 ١ 2 داع اطيب نا نول ماجا ونأو تافيبلا هو دحام هيسيسولخو

 1 مي عيان ]سان نلادع ةياَضَيالاَ خالص لا دءدح س ل تن ذا عناد

 1. نال لطاب اين دآ ص اجاو .[باجاو شلاق اهليرتاس اكد ةاصرل ىبتن ذا ةأرما نع

 لحلا طا ا تا نيب طك جاكتلار تعب الا لحي لل لولا

 ملعا شاد نإ يسااز اريبرلعيلا بحكي حلا يلع ناك ! يلع نأ لع الك

 اللمع دارا أ ساايئاالع كدذلا حوزلا عضم لجو بالا ماج نت
 ال

00 

 الة لما دد سولو اكل دودع د كاملا بدآ باكرخاك تي دارلسلا نم

 1 كو تماواه ديصنانسب لوقو فالغالب دخول هد ١ عيا ة للا اولا

 1| را بجيل تفيطع هباونع دام, نتعامرلع نحل بيد سا ىا جتص اكتم كتم

 11 1 : ٠ يناس والاب دعالاعربو 1 قا فدانا عبس اكتب اقزام ا
 ١ ةكلاعلاو رجلا نم شم امولع ب جور يصب اطال تصنع يلا بحاص لتس
 : لو هور عا خلاب ناك ب لوعقلاا» لعاؤلان اس تيئاذلل اكلك ذ هرم حش امرلع ش1

 ١ ١ الاوت لع شام يا يلع طشالايبص ناكاامذعريصاص فد« ها

 1 و لعابار طي ةرال هرم هنود 133 بابل اطال نسير نخب ٍِ



 د عصي رع 0 2 جهت نيس

 ا هس | 0 0 0

 أ داما زمن فقل وينام تيتا دلع اباد ظ
 ا شا تنال: غرف لسا مالم لاداد لماذا قو شع مال لس لي ١

 2 يس وما ناكمأو قحيد لات ال لاله 1

 ريش ادد رق رم وو | أ َدياَمدلاَص بوي يذلا كولا باب ةيريدقلا قف دو دع سم لاللو ناي دالا عج ْ ١
 امها ةراخلاةركذ 7 يرطملا 6 د ثاريملا عم ديصولاو جاز يرسل نامل ا
 ْ مجدد دلج دب الد ثيلاو !ديتفلا مح سمها مرللاو دب دلال 1
 ا كتيند لماحو ءاس ٌمِح دلي :الو فذ شيرم مهيد مسايس الا قددلجالو َ

 ٠ نازل مو مكي تاير نه نا متلو دلو بعص د ربع مهرت |

 ١ فلا نامضلاو لحل يلع ببي سيانلل كتي داجي يف ذ لجر نيل الآ
 | دوهيشللوا انزلاباهوربح سيدا شقوز حلا بلع بجي يذلإرخ غل جد[ قى
 ِْ ناك فس لان لعل دب مالا دعب هدإرقا نال قبال كذب بل |
 1 ديس 0

 اراه ةيلاطت هذان ندرس عين لدي يلف | 1

 | ماعد تانب حو حدر مازاو يوانغلا مه اوجد ورح نم لحرلا بإقاب سايد |
 | الفد تاما يبا ةأرماب وا تجلاو تلاخلاو تحالاو تنبلاو مالاوكشت
 ا | كاع 0 يَتلنرغد ودع سل نان لثلإرو دعو لع دحأل و

 ! | جدر لاذ تدعو ديربشس تسرح ملعلا لس ناو هرل هني داجدا ا

 | هلع يلع طوف ماعز دو دبا تيداج هولا عطوارئم عضاوم ف تشن بنل
 ظ مالت ال ساس تقي هواذ ظبفللا 56 ال كلامو تن مدت

 | تكامل نالّوملا كي مل ا 1
 ' نابلس ةططوايتمو كما تبي دب الئانم تجاحال م عايضلا عرع ام متابص :
 ْ لشعدتلا ضرع مزمو ديمجر تايانككا ]مج د تالا رغب نا ست لملدلا 1

 ْ | هقدر ابني لاو متل بق هناا تسيب راج يلا اداب

 ْ ه دعب ها ملف رساذلا حيلاب سيبملا كد كالرلاب هلكم لا دوعي
 ّْ ن ىذا هيج يا ّتداج ةطد امد لكلا ماو لنالدابنل يشيد 5

 | قيمبلاو لكم نال تكتمل ت دادل كدا بنمو ديك اّقحدل نال نيدلاب قرضتسلل |
 اانمودرتستا يلا بش ل ,اىد 2 تنوهمملا نيرملاط رايد يقص ْ 9

 | | تبل هيل رشي ةزتشلاعجلاسف نراهم نوال '
 رام صج هج جل عع 4 هج لوا جيس يصمم ماك

| ْ  
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 لحج سعملا ب
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 كام 5
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 بحس سدس دم ا ل وسم رو ردم ا ع يور سدس سس ٍِ

 00 نارا نع داع هزل تعرفت وك اا هما

 00 ىلا ن الرمح دل ولا نا ادل هش تدل د نانج اتلا تاج فلل ناب بس
 الأ احا ةتناخلا حام ساككلا مدعا نيالا ذل و ما 1 لا
 رب مامالا ْجلالاكدرَمَت و عصام اولا صعب ى كولا. ب هالو ةايشعم و تاائزرحا |

 مكس « نا بتكت يوتنلاب كلذ نع ايبا ماءالا يالا تلاثس بيلا مت |

 عدا منالللصالا برش كن انك كذ ببعيال دلع ناكر لاند جأتت ْ
6 

 . 00 اا سس كنق ماعندك 3! |

 كمر ىف هراجوا هنلاو داتا ديراجتطو يدانغل مهاوي نم طولا |

 ١ ال دوللا ل ارلخ لا نو نربشمل ريل نع ءار ديو ِبْشلاَسِبْني الهاعد أك

 د الاعدما ف مدصوكم تدلولا نال فيولا تذصي ناالابسلا |
 اتوب افرك خلا د ,ذكنابسلاتبيالاتم |

 ّ 3 عبجف ةرماع ةاماب ىذ لامر كبس هالسالا جاف ا

 امقنوزملا اظن ماج دم ناس اربد و قرصا
 العد مصرا ال لعو تنازبلا د هده وس امير غكالا بج دايما
 كلالعو بدالا وما اياعدردلا نسم عبارلا عددا ثيئاقلا |

 ! لشلا لعب جم يزال ينسي بعد عياش قيم دوت ا

 ! امو صخاو بم معَولا يلع ول اع ل ماب قد ضاكلاوهم ٠

 ْ 0 الط يعم يزال نام زف زول ظنا لص يجول ١

 '/ يلع بجو يزلااماو تصلاويث ب دالا لع هو ئزلااّمام دنعلا

 - وي ٌمْسِلَع بعال يلام ام هرلو تداجكمبالاتدتلا

 أ ةمدف داسيا لام د ةامر طيبا نونا

 الوضع ل. تارع حمدان ّرلا رشا نمالع ةدارمللاسشن ذل و داررجلا ْ

 1 مادعب رادبرش بي لبرلا عد :

 شت ةيفااملأت نه هرب ضاتلار ماه تا ءاناتارس عيراب هلاَتلاَررعَرفالِج د 26

 تنرتلا» ناد دابرشلا عنمب م داننلا 170 نسرحلار لع ُت ثدي |

 35 وضوف موفي ةررشا تسب هدردق موقعي هررشب ماجا دهام د دق مب

 ١ * اعاص و ررشب هروزب لو يالا 1101011 كاتلا قام ل

 ا انكي مل مضوم لعوب اس ها

 1 لل دورحزم تسداتن ناو« دار لاشين اج ضاقلا دن :حادلب ىلا ليغ ضان كاتم

 كنيئيايبسلا اطر مم سوتلا

 ٍ اك

 تسيصصسة ووو .. وو



 7 قا يب ه«-سسمسسم
222 

 تالت عمدو ل لال هاا فلا

 / دنعارلعدمالانَرلالِع تهركوت و تسبمالاق يركُولا جالباوم 3 5 ا
 3 نيوضادطتعرما علا كنتو لتر ١ همولا لع تسرك تمد لأ ]ل

 و 0-0 ا يي “و
 2 | ترف عيا: نك رئادبع نينا كذكه د دع دويكا لعد شو اانَنلابصدافاْن

 20 | كرمال تصميمنا عملادكإله دو دكا نكت حال 1

 0 0 ل
 59 ا , فدل م لع وامرلع د عال سمصب يم يفد :ىولو تصلالعلتلإ !ارتخ 1 ن

 0 دما صوار س تضرغلا دج داب الرستن سلاعف ايو ا 1

 0 1 9 ع عرسها وا نلعب د كل قي روس لب نموها سواها هادوهوم 1

 3 نسم رج 1 ”ليزعاإءمس رريلل نيعبرأ اوربا طوس َنشاَع دهاعوط ب سهير ىلع تينرم ىسون ثنأ] .س

 ”ييرل دم اه .الهدحبال ئاملادعبل الاوحد كإ اوددعب عازر وامان 5 اغلا ١

 0 1 ادهشوا نست يمول هتان الادسب لكل مايو فرشلا ره ده باي ةرعإلاوتلم دود 1

 طا - : دش دبل هدرا اا نعمصب واكب زكرقا دا ملادسنلا وحرك اود دعب 1 5
 ودرس - 8 3 هل ع 0 3 /
 كر | ءانلاةدارنغ نال ناجم بلع ءدارش تين لب امام الور ع

 ا ايحاضَرمل نوكلاع ىاايعاص متم دارفاب تبي دا يبخل دوددلا هبات |

 2 | تيدي قرطالا سوم دحر ذينلا سم ناكتلاو قيال لع كاع عير 1

 ا “

 ْ رت ملع نانح نالعجبد هلعروزشوا«وخجلام البس تجإللا دوو عر | :

 عما فضلا خب د جورج دار ذم دج لب كل ذكى, نا اضاع 1

 سلو نأ مش نزلا يداتنلا ساهر اكييد كر محملا امرلع بم 0

 : قا 2 يرسم رولا ع بنس

 . ىببو د1 لعلوم مه نالوداد اداوزإلا ارم رج نرفع تول

 ابيت ميلة ساق شاع لاهل طد وشن ب يال ايزي
 - د عال وج دسم همت تمس ت2:

00 

0 

١ 

 00 ص جس سس مس -

 تلا ب 0 | قة ايشلاهفااه)وتبد نادل لام مال طلت نملك ءىئرالاع ءاع 4
 11 ْ بلر م باب 2 خلاد ود س ماءال الد ىعضل ىوتغلل همداتماك اكرم 9 ل

 8 ْ قالك عر رم نوككدق دبا ارلان ال كاهركر مش زلات فاحش الإ:
 0 ْ 1 هسا نمالح دس تللالبال ملتلمم ارم تيرغ كنا نفور

 -- 23 هدا عجد ونصت طولت كل دنس عم
 ملل 00 ْ

 ا
 ا
ٌ 
 : ا



 1 أ هس تاس ص صل وم جب تح تمس و مج وسو ٠ 2 مس مويس ةيوعس جس ص وس عسي يمس ل م ص ع يس م ل

80 
 كلا

 ع اه اسس

 - + وس سم ومس يسم -

 ١ نوط ال تال درع ةلاكج بيع مال هت تباع نصوصا |

 3 ايسر كنس وىترسا وقر غمو ءا خم تب ديال د ةزيوفمي 2 رام امعالا

 ١ | دفاتر تدم دابا ا شبا ةورعتيلابصاض ناكذاب 0
 /: ود أر مان هكا ري سيل دار يشن سر الع كدا ركب نش ْ

 "اب د وحر ملاوي شيتا سد معا دقلآءدبعلا قوت يرسل تال لع ال ١
 نم, تيزاعلا ريح داب بغلالح بابو ئاررادورمح سات قا! ةميملام ال
 0. 0 ورشا

 الار .ادانو 7 نيلر ةداررشب فزقلاوبو يبست شيف بر شلا رع سوعت ىدرط عنيا ا

 أ ايئانلا كاضاتلا باكل و داررشلالعمدارشاالو ءاسنلا«داررخ ميقلسن المها
 0 مها 3 الاي صم قالا ةرضاحتنيب انا فون علا كاؤلو
 7 ا طم! ل وتقع مس الْسكسمْزَخ ان ال ودزال البن ١ ب زيرب حب نعجياملا مايق لا

 ّْ وصلا .ادهاش هلا وتداملالع ال 52 فوزهملا ما اولف ددمد

 1/2 لارض منال ديوان قيدلل ماراولانكو اعلا سك تفلح ا

 ْ و ادماولالومبر ملل قضوا لامست او كارعلاب
 ٍ ”'نوجماو بعل تصلاودصلاو مامن جولان اَنِجوضملا]هاعلا علابلا را ملا ىذا

 طيتسب نمحلا نالثدسلاّنإ او ىهيكو ملل مقتاب كرش نس مالسلا لع دويل رضاك

 ١ ام دغولو وصلا دف بازعلاّم كانصححل لعام ىصن نرسم كيان ل ترجل

 رم دوك ناآلا و زءلادهب خالو تسال 2 ةوددحلاال ف داهلعسرعملابموناش اكوا

 ا':أ ولزكو برع داق كلاذا تنساب ا ف اداعلا دارفاب ترحيب هزل
 #4 < ةزلاد رح مخ مال سلا دهرا عودنعانا لاكوست سرب رعو ءناكلا

 "اوبال كحو د س شرلو لاق ما, جال كاتو مالومجأو ننَلاَدح
 ذأ قطب نوكيا ارعا اص ناضآلا باب روما مانزل نسا لب ىلع
 1١" ناجل رولازك فرس رجال تقدصٍ طال عالمه فان ايلجلالاَمَنأ

 ا هيلشاب ومس ارعشو دسم جايب نوكي دق مال الذ ال ديالا ويت ر 2-0

 اذ 523200171 لان دعاه دق لمجد نع غاب عاصتس فعلا

 وكيد سانو نريعملا مك انما رصد باج هد باحات را بلطنلاَدحاوأ دحر فرع ظ

 . درش هك وقد ناب ها نجلا دانا 20710119 ْش

 : | ةطس زلافارا دوصتلالوصحم دملارم جاع دمام لكتب ام
 ايبص برشا سو ضارعالا ساص فزَملارَعنمَوحُم الان ايصاْن ا ا
 22-2 ء ههتستس ده هكوتخستا كابل ا

 د هج ع مج تس روج ب ح يص يسع < سد هو ل مدع دج

 - جم م - سس ب معو مم عما



 0 م اب ناب سس تضسم هي : همس ل ا ل محمل

 هت - سب سم يس

 ا ارهاجأت ىوزذملا نايكناا الازم و دبع شد رطل يضفي ا مايه أر 0

 | ندلاوبطاذاام و ماياعا موب : ناككذاا-لمش تاركذا ةرصاع دلك مودع دعاجر 9

 مئاموسألا فولت ا ةلكمدمل ور هصحااانو مفسامأ /
 ا ادعف فرق 0 يي ا ا

 ْ نسا رلمددناف هباثلا هراحا مث حربسدد رار صقلوالا 0 رخآ فق مقنع 57

 ا نوكيذوناهئلا ب ليها لق فلاشلا هزه نومي دايت عقد «نيعب دال الاوإل 1

 | مالا هزخد نانا مالادح دج مام قيإمن الامناتم 9 الاسسجارإ

 ادعامالا خان ملك عاب كاتو دفان قيما ل هارغ دس رمل لذ 7

 ١ نعي لام قربنا مزه دهام ليكن اكو زهاب جوم ٌىْذَعلا نال 20 ال

 اكدوا هدوصتل الصبح بلطي لحم داو بلطي او يونا نيس لور
 ْ ايوعزعاريلخدب دوسأما فرك لمد ملعارتلاو مدسساك دق كلل نعام كعؤيإ
 0 "سال مصو د جيدا ف دقو شعرا أ يعايقْذكَس دل ملعدحال دعاضرلا سها 5

 رولا آب 2 يتلا طبخ نمزحلا اع بجيل نا نظالع ارث ةدم دلال
 ارواح داْمَد سله ارحيال كت نب تلا تشان . يره اقول نإ
 | هرادرادداهرا فزَقلَجَمف ذعلاه كباشٌلاس اب 2 تبدل طب نيجولا 7
 الاعب هبه لاول د رهستدا 000“ خدش ال
 3 ذياب ديول تل اواشباهلا ديم غو نال اقزحد هدمولعرلازع ب رات كا 7

 0 نزولا عبجإل ه دان مران: ببست ضزتلاتمسباب كيان ةئالا
 ا ريع يدصو :لاقرلشا شكوت هشاعدسلل (
 0 صليل نم معا فلا ةع تور جول لعزل ممل تلك ىزقلازم باي 5

 - | ةيؤالاةرار قلاب ناكنالف مذ ا داسانلا دات تناهربل ل1 1

 كالو لج)ارعة تم هيا تن ناةارلاتلاَمع ديا تناوإرع ًرعال لاول و يلع لمعالا 1 "1

 يا ليج لالالا للا بشت شم دج كانلا رص ايذْوكَم النلجرل اماه )ا
 ل كزك دامحالا حن زذلالعلمكبالف طيب ملعادان زل طعم دماتنا تداسااثأ|| 1
 0 اكييد! نعى رواشم ال بلع رحال نال كاوا نمانلا يا ١تسان تالدمانإ 1 ١

 ١ ١ رمال املا درك ل 2 :لانفنالئ سؤ ناد طنا دق نيب ثا
 00 - | اتحتالباللوتب ال لومي ىاالل . هلع سال رحالا رق هاذ يمالوسلا جناربلاو ودحي

 : الل و م هن هجم وهدا 0 ظ ص ءءالجد مروإجم فزد فلعل رحب اي ب ةررزعلا ورمل نسا ناد تناليال انعم إلا

 ا
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 1 - مرج ووجوب 2 . 059“

 ! عينا مات كاجو صلا ف. دورش_اضمحال لجاتسام فذاتلارعنأن فدذقملا | ل ْ ل يني سيرفلسبد هتك الب مؤتل ماد تمانع تجبا | ب

 ١ ايدل لكم ضجر سب لاني ربا. يرلطل به قيلت كيال د نمزج نا تدق
 13006 1زازك بولا. طتسنال رع ف ذهل حباب لاسر دا

 '4/!| هلم ضابتع لال د قلتم نعوتملاموجإل هتلا نضال هاب الاد هدهح نم 5
 1١ طضالبلطو نس حن اسال نايك ال ابلط فوعو فو زدللا ومب لطب تضشرالاالو 20

 ال 1 وللا إو :للازماوتوا وس فاقت دولا ءءبنإ تشق 0 ١
 هلأ لدم باب ةرا.دلادودح سءابا سالاالو َةَرطل تا فوت هالومدنعل ياطيب الد
 1 الاس اخينا رو نمدحال لمص 5 با ناكل لا اخدت

 ::أالح نيف با وهل مزمل نكن ورتب ميال كلذ ملة الإ لسع ناك لاعريرستلا
 األ وشب رزان رتل ميك تكادشم « كذا هامان ف خط بماصلاأم تملا
 ندأ| شامي جرصبو لصا مش بجو يرعتلابلط تيلارلول ناري نقلا ناي

 راو رسما تيوتا نزلات نيب قزلا مدنا لعد تلك يرتارلا ٠
 ل ا شبلي نا تّيلا مونشلل تراولو تيل فدان بلاطي نايا قوقل
 دلدلد اجو كه للاسف داق بلاطمناهزل 7 لاما ناك لو ثييملا يب

 - تاتا مدا ماكان نم هم شلل ميلا هرج ذا بلاطي نادلولا

 1 90ارتملاب نار خلا نرتب عت بن رمد ارز ل يرصزعشلا داي لفت الف
 لأ كان تتو ىلنلاطاس تالا تقاس قرشا زن

 ن1 مالعالا ٌقاَتكاون كوكل ست لتا غلب كاملا لوسي ناوبدرغال مالعالاكةالام ٠ْ

 10 مس مل ضامي مالع الانيق كا دجهطاس دال ريس كاملابابميا |

 | رض وم ديو برطلاو وسلا يتلا مايإرظلم مالعالا شال ٠
 دنا داع ئايشضوتا شلاراصازإاررزلا باب ةريزعلا ريرزلا دود سبي أت ةدايذ لا
 ا كد سدر نزلا نش لنكن والا صد لاَتنال تسلا دنع نيس قم لا |

 ناقش نا نان مالكي ذل لال تناخدان لا ةاكر رعب نييلارطؤ لش ءادوقب تر
 ::0 رمال رزان ذنم ماير ديممس ]كر رتل طباس هتيم لانك لع ْ

 1 لاو دلل نقلا ءانيشالاد ورح هداهلد ةدائكاضامايعرزعي ثلا داصتنقا ١
 ١ , مانوعبسو ري عمو ري عوااموس نولي عم كو طاوسا دلي مرعشلا ١

 | هرمو فزعلا ثبشلا مانزل زعمت رزعنلا ىضلاّرشأ يضلا دعب, توجو
 ا دارا ةرعلا وقس ددج يرجو د فل خال دعم دذ كف عدا



 م ل يس /

 قدا تنل نأمل ات تبول سدا اون 1

 دازامن الالات برق كالا نام اع اجد اق نانا 9 1 اردد ل

 | 002000 م

 ا ا انازاضائلا ن١ حد: وسوب هن عررعتلا باي 3 تحل يمد ودع نسي 1 1

 ست نوذامل فين امن لل لالل تيب ادي دلا صن . هيدي سسك كا :

 د دداحمرللتعإلا وكي هوو ينشا نارزعي بالا يقلا ةدريزعتلاب 2 92 ١

 أير الط جابي لص ال تناك ناو جهلا تمس اذ اريمضيمو يذلا غلا .ءابشالا اند

 لصلاة ذازدلا يضرم اال ناساطتاو) نيج لعام ىرمداذت دج كاؤلب نالوا 1

 كيان وامي فساد اس فس فذكد اان نباتا دال عذ نق نم رزعبرشع نمل م

 قب داشاي او زل ابنا عصلاب بهي تقانطرلاب تنام طافي ساب ل 5
 و 2 و ظ

 و صح

 قدح برز عب فاش تن ناو !فقانشماب هل دادي موس ف 55 ا

-- 

0 0 

 1 0 ويس اذ!

 ا انكر ابناء وربح رمكلا عرش ةيولبرلا سبب و فش الا نم بطالاناكاؤا 1 ١

 اشف ءاانبرش فطاخملا ناكتاعرز رزعب مرن اي داداه ايوا بالأي كايو .كامواد قتلا 4| ان
 | الي نالانذلإرضاكدارلد م ماو ّصاواافيبع 2 فق سرح رادار رتب نمرزعب '
 ١ رولا لبان رلو يزعل ا سجوم ناصح الادعمل نك بوحبو جتتمادك فذ ذك 5 ياض

 | ىلا جولبلا امر بجي نايرخإ 9 ناتروصو مامآك12ا اولاين الا وصلا ند للا رولا درا : َ

 | | تسلا "ناقل 2ع ماع ارحآك دينيا نم باص ن١اناعرداسي
 نو ناالاذمن اهسائارب هس ف نمبر نامل هلك جاال الس عاملا وعام : ٍ ١

 مال سال رز عند ةدل مايا داراه كَم ناحضاق كد يرعيال وغلا مولعنا|
 دك تشب ا ا داناك غلاي لاتاداان فالك درللا ءرالاع 6 داش |

 ْ ول رفلاخيالاب طلو ىلانلا عج يوتا قلنا رجارج وكيلا 1
 : جو بلاط ذاك رع و يرتكد دابلاعرولال عر زي ءاطخوادع دا 2 ظ

 ير صو )كلل جر نعاشاب ناك نإ مالسآلا يسع يتلف ةابالا :

  تيمد ىاراصانإ دوعي فزولا نع كعبك .باهجاواعش هزرلياناق بكه سوت
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 د سس

 0: ش ” 0 و هجوطساورسقلاو ةطقزووما رين ْ

 ١ لان وككب جوت يوعرب رخألع كئداولاكمتشلاال لاب] يصح قدما درصةس نال ىرعي ال ١
 م دمت دكد دي تشي لانا ناس اغا اولا وعد ى الخ ماعدااءتابث نرجو ديلع

 ١ الاس ل تنبلاب ىف تاب اد دامس ماي دل كف خلل يزرحت نم تحل انابيب سرحت

 ْ هينا جوز دع الا نشلافابشالا هدد كيلا ةاكككا تخل دبال

 شالا! تباجالا 55 لرد جرالو تباندل)عو نيالا كرسايعتجوذ دا

 ١ نيتي ءايشالا هذي برضلان متناسق و فنا دوميدأيش الاه ديرب برضا نال ظ

 7 فقسسوب ابل ويب ل فتلك نان امابس نال أع دمالستلا صوب ريم شال حولا ا
 3 تصاضاضمف او ١ عادل نمسا دما هياجاذ دمع 2 تويم انزع الا | ْ

 ا ْ ْ أ دلاتيجوولم عادت رهان سَ تنوعكم تايم ضملا تانزهلانلع ناعتلا ل عابصوب ل

 ب ةيايلا قو اين رحت رحت نم يروا حجم اكد ماو نوم نينامغلإب اباجيإ مزلابرتمب
 1 طحت نيرا سار عملا عارضي نادل نسل ٠

 انا أ ةدايشلالعم دارمشلاو نيملاوومعلاو ءإس الاس _رؤهت بف بلاغ دسلا ٌقحىاذبملا

 ات دق | كج رملاغوب يذلا را الطي اعلا نوت ةاكنرم! ١و لعد ةدارشو

 ! لد هدبعرل روز مدنا, ذ سك شرع ل ثيح

 1 طال تعال كد ليتل نس جوز تان ههلسنو نبل كاع تبن ا

 1 اوصف صتخت فير خام رحاب لعن إلإ ازريرعت تالاو واصل اكماعال | ْ

 4 يرض نيا نا كيلع و عإل ورم علا هلع بصيو قرش رمضان جوال ناب 0

 )ش 1 كدا ضن وك ااك لب تاكا طم ءناع تضاف الزبر م 1

 اذ ثياب ير زتلابوجو عمال خصل[ سانا ويلان عةرياط تناك ا كباعإالا |
 7 الادعدل غرس د رمال ءايشارمز اذ يمينا عرش ةيلبإل لاَ نابملا |

 ا عنالام ىلا ثلاخلاولاج لاعب قتال < دارش ةاثلاوهدانمسلا لع ةدايمشلا |

 ض: نملاقو الا لم و داضلا وع  وعبح نهري ل لا يه داى مكاو لَصكتلا 0

 >1 هد لع ةأرماالا امد مدد كلود ررخوا دع نم سار يزعل دعت الاخ يش قضإرم ْ

 اناا تعا م التلااوشب دبس اس بيدأت ْن الاكدع نوكيال رمد ناف كاف ارجو د ٠
 110 ملبن اناشحافإبرض تملا 2157111101 ]1 1 0 1 1 ْ

 ْ | يناةويانباب د ىررعتلاباب ل خلاد دهس يداتنلا عجبك كك ب حرم : ٠

 0 م د ئدارلارعلا بحاصات الوم بمعزملا 201 بممرلاف هلحل سلاما نحاب ٠

 م 1و لالزخاب رزا هد 2 كد نبل لكون ا ا

 7 | 12م1



 ا ةتش شط طا 57 1

 ١ تصالقل 2 بريول هوكي ا سس انو ء!نع )

 | هلع تبناه هدم ءتا 1م نالالا قحاب مزعتلا نامت نعت 8

 | فيما يذبل داطاد رنا للامام ورز عت: وعدع امل يذل لج كأ 1 ا
 ْ | زم اال بلا كدلهدسي شرة َرم لعلام 2 كسالوتلالع لالا ١

 ْ دجال ذحا نيالا نم دع الجيل ا تلال نساك دامس وم ل /

 ١

 22_00 ا حم

 ناش اذاكر ملاك 112 رلط نخالانيكركَب يدتكل 2 »قش بسم 4

 | مالسالا ءادسبا هل ن اكلللاب ب ىيورسلاب نال وشو يرام لاررصي سون نئاه لَه |

 ضوسوولب شع تناشد اك ةرشلار اتمنا ريدتت يفرملد ىرغا ع جحش :
 ىرضاضاّملا ىأر لإ ىضوُسق رن سانلالاوجا را دوصقلا ن نالخاتلا كا

 ْ وت 01 01 .لماالات كاتو

 | نسبت مر عصوأ هر نم ارو ددارصرحلاع ناناةاما عدخزمد معا ب الاورظحلاب انك

 هالك ىدجح نم يشلولولا ءآَدكءاسملاب ضدالا 2س عاس دن ال تومواّس م خدك ناد '

 ا دمنا وطلاو تأماوا لحد تنب عده مرج نعو جالا نسامستللا ىو ثاَثلا نمله

 ْ تكمْنْفدصل ف مص فرط متولو دلو ىو هيوم مايو ناي تعاربامبعال 15

 مل ٍتَوَمعال ن الدلو نيد ةرلاو ىمكالو َناَتبَملا ماكقا هاش النشا '

 دقوفرن الامل جر مشل ناكَمرحا يف اّنلان ال دل ولا لجال بومعدلاولا ع
 كك م وسبع ننال نأ نااار: نا وذاك م

 هنا اة عرف ماله كلاس قامنالا نع بام دسْمْنلا دبع بشع

 ه ىحو نمر ررعبلاو لجل ثعب ف هروح 6 :داةريدقلا ع دددمحنمدلو لا كال دل

 ةزكولبب دلامب جزككذ فرط 2 سدوميلكا دلل ىرط ةيرزعنلا هدع ة كو الا ةرش

 ظ يومها الهر ناله منع دلاككررغن لل تل تاعلا نبش ذب ذوعو

 كدب هرافي َتْنكَو نلطلا هك ذا كانه موكيت نلف أم : نأ تا طاف

 . رو رغما ب جيان تاشلاثلاك مستدسلا اورد ءاوبسا ةفلثلاو ىيرخ ف :

 ١ نلطدباصالاىضعب ىفعبد ىلع الصرب ان احلا ميارساداٍميَملاَثي دانك 1

 | لك ءِفاطَعْإدملاغ بوهد ا رجاوملاو دعاوتلا نم ريداقلا اذه |
 صاعد !|ىسم د١ د.ك ادب رح ناكداوس دم حايل ربل انج بلك لماع |

 برست ءاملا ملال ولا لسا نم ءال و نال التاع نوكي ناني |يبصماانلاب |:
 | هسه تعم لاىرتالاٍبيداّشلا لصآَس سال بوَمع الاسد |

 ناي بيكن جابت: باوضاع اناطبس وسلب راي مكي
 د دود وس نو جمس ميسو ل مس
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 00 05 بيداثلا ها نمالد توتعلالم1نما لاعمال لقسيال ذل صلاو نونحملا
 را 7 ءاوسرر بلا كيرلا لما نرعلاو سالو طا سلا طاش اما لصم ل عبادبلا ا

 ١ : 0 ىقسؤب ىو ةخبسع هالنع ندع مام الا يعمل تاقاودات الا لوكس ىف قودناخلا .

 و ملح ع ىزلا تان ىفئعلا نا يرتعيو ي موا طلال: اضيادلاومملاو ىئاشلاو

 | ابكر نبا هام بجاول الإرمرعلا ةكذت م الا كاومملانا!ولاماملحل و لام
 1 يوما باب 4 مسملاد و دبه نس م نانالع جي نإ درع > نم عهرشم دع قبلكم

 رسات !ىدللراص قلن العز جاهل رتل ومع والا جرام تل ا

 هدأ لونا داز قرت موعرلا طولا هل لوو ماالا هال د نملاو مسالا انناتلو ام ْ

 5 1 انكم هدرا خت قام اصير فلعش ارب :ةبءراصقاو يم نابانكاشم ْ

 ل اب طيرشللاب قد فسارع سمانا ةانك نيالا دو نا
 1| .ةينفلا ةانكقبسسا لع فومتولاو لظا شالا .ههس يدانإلب ىيزحتلا صاخب ءادب

 لان دود اطل رع راصد امن ال تاكا هانا ثياب ه لك ٍ

 راب اللص مالا ةلضق ملا لبس نم مولعلم كتل ذا هد يبرصتنانل ات مق ْ
 " عا يدا ونال زهور كلك تناك داو تاج هرج صام قع

 انربا كعب دبع اص]ةس باب .ءيلام يفتن اوكا وا عااع ا

 درا "تيل مالكه ليزي - سنتا له 20 هل تتم تشب لمع و. |

 رن قد داو ررعللا ال حاللا مسكر رسيالو ناضاك اما د تياريلا هرَغ لايك 0

 ا ياعالاو تيار دوعوم. .ءابرش ت 5 تبآلو ىو سطس حالل بجو ماءلش سلع

 ا زاحف ديب نيالا يذوب دبر م شبلجد نع تلشس ١ اناث ةةعذكت 1

 ١ ضربا شارع تش ادب وطيز ثلا مالسالا يش لات تججأ هرش عطل هرلي نه 1

 1 ”لاوذا نسْوَنْضانِر يسم نيرو الم كصب واامىث لكن م ثيدع لص مع منت ائضد '

 / لكعرانلا رم دليلا نعتنص| لطم هاذا نمو سم جرن اي سعر وهسملاب

 1 لامر اانا ملفنا هر لام لاعادتقاو ثيردل كك ذ جرس ةمتولمتلا ظ
 0 اسيا فلات قاب نا كة رسب الا لاحدعب أدعو ةيصعلا رغابب ا

 1 قبر سمار دب: هتان جب ءررطف زرت تيجو ةدما الج هرج
 نإ هداشا ضابرم لل دايو نجلا دطت راكب قاض اانا زان عرعر رع ا

 5 لكل نقي نال ئه ناو كك: دة ريش مائل الوتشب كوكلاحطريزعولاشالا

 . فيج ييسوم
 ةضستستنسستلاا يا 0 0ا0#ل0لابب

 ا تل65قسلللا 60 لا ررتس“1 7 ”



 000 سمع ٠ رس ا ساس

 2 تن سوس وبس: حس سس سد دوعع هيسس مع

 بوصتي الرشمام نعىَلا نال ركتلا نعني سلة عاملا دعو سد سمان دفان دا

 فد وعيتشفلا ل هتاف نالت احلا ربجا د 8 و يتسن يشأ مامالا هلا لكن ايست 1

 ال عضافاو للبت لح يس ايلسم يان ىلا بلع مامالاالا يال غلا دعيو دحام 0 0

 ل اك ارماب لي الجر ان لعرض رعلا باب ل قمار و دن ا 1 7

 لقول للف لوزان مانزل نع عتب له بروي لوب كاست نصخمم هر ١
 الجر رهو لجر نعْذاع 5 لصلاة اان تسلا /

 “ا جالمان ودام :برصلاو حايصلاب مهرس ا ملعب نا عاش 5-0 م

 لوو ضي املس دلع ةزلل تعواط نامل جانا لرب النا لع ناو
 يلام سيمجةأرطاع جات 'ناتعو اطساعج رحم جيواأرما مالم د كانا ل

 كباس ىاداذ 500 ةباص الاىرورتلال دهرش فقرر كاماخأب اياندل ب انك

 دا رق يم لهما غيري ذلة قة يلو اتني نانو سم اما امام دكا ٍ

 رم ليرشتادولدلاب 3و طع لدم اواامالاع# هك نا 7

 شارما: هدإنا ا ا ءرعتلا باب 2غ د ودعم |

 ادم .ةأرلاو ]جدك نيعواطمانالولد بعل اب) هاو ريع راجوا | 5

 لس ةرملو شاف 2 نالسفلا يي ىو كا اجا مالم "1

 لوقملا كذرت نامرتماهبو كن دارت ونرش يس ثم لعلا تلاع يلا ةدماو ٍ

 6 اها وما دك كابر مسفشاب ناجم نسي عمرنا 1

 نييلالا ىؤم طي يلو باطلا ءاطق عمدا لات ولاكك دال حالا جواله نخ
 ثامركاان تلوم لعامل الا هانت ةام دنا ,تلحلاملاة مرب لجرل صول ا

 اجمد روك لم |رذ(:.لالخا ولا هركمالجد أ اما تلق ولاذكه بطلا طاق أ
 تاهاذا اليتم نا دل حان للا ةشماوامشنب داس 1 داما ياداذأ يداتغلا حاج أ 1

 جي انلاالعلاوبا لوألا كلم مالا شامل الام ىداسملا“ نلف سدارطالانم عفا 1

 00 ه0 نال درشيرتراشا 1
 ضيا ورعب باب كلادو دمحم يرش! |ي زم ناكأذ | هريغ دع الصف ىذولا

 تدع رخو يدي صلا 0
 منسيه يداتنلا 2 دب لع مدار دانسنملا عارداب ىسملا داتعا نعت اس

 ساحل 21116 ناد سكر نلابج موا تكرسلاو السلاب 1 1

 سم سلب ةقاسملا ماسلا هانول د ٌايرالا مرسلا مص مومف رعي نا ضالاع /

 نيوهسلازم نعال رومالذاتين بلا ةلاق دبادل ماك سايرؤإل نالانادزعب )1

 صج ع 2 م سس عسل - جد لمسح

1 : 
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 5 نب ,ال لل مومن عش رفعر جير رحد نازكوردللا ل دادد قرش بيسررعيزحا لام نحا
 اب ,ة لاه ورع بيسح هيلع هللا نايت سونلاب طظفس 2و 3 7-0 ترحل ١

 زر نم دب عرصم ىف ١ اند يسعد دات د تح كاي ذا يحتم تلااتكرزست ١

 اك دعاره كآن فرش نك برشا تشات نَسو نمسَشالد دل كلامال

 تلم قالا نع يباع الاملَكس و يلع! انبرش و !ايررضإ اا ظماحوا ناكر

 الك باصاداممجان آنآ حمتاهانيب و قرس ان دي لاف يب تب و ىص

 : ءاعوسو و كلا وتلك تكرس نم يوضتعد لعالا 2 ىن 00 اوطّص ارمإاصم مق مز

 / تيب كل ارد ا ل

 اننا متسمال لع دلل منش !ولذ جقدلل وقابل راسم وراخالا يرضي كلوني نا فلسا

 د. انساناسخ لا سيعرملا مولع يرجت داسملا ب باب حفل ىَدَوف نشل عِطَملا

 0 دوت ذ 2 ما د قاب رعد أ ء دوق ١ هدو كسب ه لاعبو فرم دحماويجرخ ءإ اوس بانل البر

 زل هزني 2 ؟ىبعلاو مراسلنا رمق اذاو ىلبزلا ترس سمسم نواسشلا صخب كذب نال
 8 ةكررعشب اطال قبو نصب مل كر دسم تدنا# ناو كاع هل ةيلارما ضلع قد

 زا 2413و نيت حاقناء دبى دا تلالع مرغالد زوج رجل 007

 أ اسنان لاكمااندنع عقب حرمض انا ككل لام نا ملت ناككناو 0-2 ناكاذاازب
 "3ك لا كاب ذود نم نايىعإل نامَصلاو عطقلاَت ذل الوزن نيل ياعم

 ىلا أ هع دال مسا ءالمالا 2 مسوي دعو جامي يلاثيش لحاو دنا هردل خدام تيبلا

 " | يفوض وتم مفر لمدانامكسبن لوخدلاط مشي الف 3 اوبو سرس ىلاملا

 ظ ٌْ نانو كك مدح موب ضان كاك قب َكولاكُتَص 0 0 1

 05 /كوهدلا نود ديلالاه ا الق ورغم ل دانئلاوس لوقا هد

 ' | عنالنصعاطومنعلا نمل وان يفز خنمل 101111 2 1

 منا| مرن الكر لداَّذلاو ص ورغبة لالا طز عمو ضلتعال جيم ل مالا نال امرذع
 لاب ' ملي لشن قر !ذارغالا د كيكو الام لاو يردلا درس نم دحاع لكن مدقرسلا

 د ١ فام تان زو سلا اوس نمائبعي فرس ل يرتوسال د ال حو هرخ كاع
 0| د 3م نيب يقم لانا اربع جطدلاطمس ملكم ورسم نيا نا ىرلاسللا قدلاذآد

 رلإ ِْ كب "دال ال يوعدلا دري قسيال قئاَشلالاقو كرسلاب نادع ا شلا دررشاا ام

 أ 59 رابتعاال د يرعرلا درج وم لا ديراد ريرشلا نا رز ا ايدس لا ىدو

 ربا ل سردلدلس دسم جملا يك اصف هدب ا تكرس نم دار قالا رعب عصرا دخل قب

 ةقمدر بنت باملو نك سعال وسو عوج دل بمب كه راوا'رع محبو 1039-5 ًّّما

 ” 001060 ا 5-5 سلا تح ©

ٍ 



١ 
 ا
 5 ا

 ١ هع ْ

 ا ظ
 دىمهشب مطعقلاب مكمان بحاسص لان ىلعامشاو لاما سزلب دل خطي رو 50

 نا انيس ام عطني لنام ينعم زحام تلْمْنا تح مك يلع نكي ملواتلئنا مث درس 1 | /

 لتواصل داعب دودحلا ف كالا درعلا مدان دعب نيلاح ماي التام |

 ثوطتبعاس نه هووَجحاَم طرشلا لمص اص ناو ءاضملا اك ىضراسلا/ءامستسالا | |

ال هن الد شع رتل وم #إل برر دري نال هدي 1
 صعتلاو نداررلا صم انعم نكي 

 بلطي ل بره مث ديراب مان ارحا عضوم 2 لك دعب ىكو دعا نعبلطلا لأ
 عمي كر إو الا نع معدولو عوهد لد ممم نال كذاض دوت ناك نو اد

 مام هداتانع حمرولا كاملا انماض ناككك دن نحب ب قانا شكك بهاذا ككذك

 لمددع دال درسا اكو غابصولا لفشل رش نم نامضلا نود ب عطتلا طمس

 دايعا نيبرموا ةرم مرطف برطي نا ناطلسلا نم بلطُم ُناطلشلا كل دو كرس

 جلال دعصف برطلاو بيزتلا نم سوبحلل تا قرتعي نارجنم نهتلا ل

 دياع كس! رظدق وش داحلا هب ةَساْعسْطدَفو تامو طل نمط سن ضبل|

 اال داب مساق كتله

 انوه لبث لزاونلا عوج ةيكد ازكي ب بسلا اذه ةدعتموبو رب رسج 14 الأ |(
 دعصرمال ٌدلاوع ميغا لصا تفل وع ميش باودإلا| انا

 تر ملاو دولا لع «لمتالاضيإ يدل حف قس وبيج هدابتفلاب ليسا
 لاب انك بق سمس زيجو نم بي زعلان متن عا ىه لاصق اما شال جملا
 دقرنم نمتبلاطلا نم ديال طش يوعرلا نلف طعن مل قداسلإلا ناك لطي قدا

 لالا عضوي شم قورسلا ةوكين اهيمو ىداشلانيم طق صقةيرزلاو رمذلا| |
 مال ديلا تسلا بانكلذا ف ماوكال مسن مى داسلا نس ةداسلا وسبا دع ل

 لصف يبهر رطلاو ملام قرس نموا سنلاب ضرالا جس تاس راسل لمع نا

 اعرب نال تاروت مث تيم م قس ول لصالا بانك لات ىراسشلا نيم وطمب |

سلا تدر او طمتيالاسرسينا لبتارلط مشدتأرلا نم قرس ولو جاهم لل مامالالا :
 ا تق

 انمالعو تقرسلا بانك يؤطانلا سان أسم عطني ال ءامالا عقرب ا لارا هل

 الهم ةقرس نوكينااتاولاعإل مالا اديذ ماليا كيو يزملا سضرتلا كذع
 ديل نيد نام نات ةَرَسَعِملع الو رشع شم ىرس ناب فهو سج قس نان ضمن

 م لوفعي نال ةمرارتمنرتككقرساذا لكذكم صعاب فوتسرمي هذغاذاد هذخلا |.
 العؤم ند ناك آو اكتم الام قانا اك كلبا ِذاَنكَم ف مامقالو يشلالع قعأ

0-1 

 1و سا و يبت ل .ه تحيا كيس ل ا
 حابب ضم, سوط انجل ل سو هجر مكولعرت ملل حاس دخالان ال وطمالالاحا



 1 ا , ند ِيارلاع لاوبتسالابالااصاصةربصيال سا يرتإل قه

 7 | الاوب البعاد تفالدل 8 0 خادم قملجال تنغالاتاذأ 5 ديريشللا“ دوم 0

 مل 1 7 كلو نال قولنا تاي راني الاّ.سالا كد جطمي ن ناساشلات

 ما .٠ | قو عا درسا ا 07 0 نامل ا كربلا لجالا وامل ترحل

 شان النود ىف مال! و هوت ببسم لهالا وا ج]ش تشي : سل

 ١ 0 نإو مريشلا ترون سب تويت تيرس د اي عب ةبال تلاطلا ١خات ةاجاتلا

 1 1 دو فرك نطاانكس طتاضورعيوإ شان د ملم قست مايد 0 د

 ١ اقركل و قطم مت مطب الق عا جال توم الكم مىفورعلا قرساذاش ادرس داك

 1 2 نوفل لانا نال جلال تزاخإلقي فد قرس ذآ ن وجع قلطملالع

 4 ْ | ساناارم لا نملوتب نمد نال الجل دبات قفل ةربش الد قب
. 

5 

 ١ لا 0000 ا 20 ىدالجيمطا ناكل

 278 ماطشنالت ليد ان نانا ناك ست[ قس تيلاملا سم ايلي سلا دولا ل

 . مالا نبصولا ثيحنئلاخائام لصالا ثيم قم نمدوجا مو اءرلا نم اممتَ

 7 3 عمياسلاو فصلا روع عال قبس نوك) دل بقماش وت واصصر دب ضرولاس ا

 ٍ َ / تيثيلص الا ثيح نستمر جنس زوماملا ناهكزأو وعل ملسلاو 0

 مصقول لج خلا ندلا ذاق زل بابن تترقحلا بى كلف نحال وه
 00 ا تان ورنا كعو سمج نمانلحوا رمعا اند 2

 | ةتكرتسا فيا او ضورعلا با الاربتساو است نك ذ نوكيو تاضرلاب الا
 ٌنالكميا تم فتعق سلع بجو ىف وا ضوررعلا

 ١ وروو جاملااوَتس بجوالف كا البت دعب ِهَيناَعاصاتملا

 : كولا . ناكل عدي ِمالا اصف هرماب 2ىلإ د قم قم وسل د لل مطمن هلل وم

 7 سفر ندلابهاسكراصن تلالولاب دلضسلاوعنوُبل طال نرلا سب 8

 0 4 ه نها قمل كشك ال وطقي ول نيدديملالج نكيؤ ناد تودذالادعل

 ")| دس :اكرخنم قرسولو ٌديِنمالاكراصف ضاق م درس د الولمم فد دلع نالنإ

 ًْ اقلتال شاول «رلد يع ناكاذا الا مضيق هالو ست قمل هن ال عطمي هرلدو

 يلا ةلاة قورسلا لإ مهراراماو لصن كل مداوبلا برس نم سمن نب ند ٍةاك فس

 1 | ا نا ل نيف شلا نمد لاب دارنا ركع تفرد رفا ١

 ١انم ع درب فو لهعلا نيب مد مىلا طم لام لامي نج قراسلا بضرب
 تقم هلو روم د ال فداسلاس ومعي معنا دلا_روتلا

 5 ةيجارملاو يا



 ا الك بملااماو نيعلا لع ىدملا لغو تا :نرتتا دانإ

 ع ا فرس سدا |

 تنمجال الا نم قرساذا دبعلا نع يتب نيذ لئسسب ةقرسلا با هد

 ةرفابك كام يش زرعت
 رام هيلا ريل كمن د ّى طن

نا مدل سس سانا "ماجا هدصم نم فيزا طق داب
 لس

 الترم نوكبان داع ةلانيلاع بلخإنبرح ناكمل دن شال يمعلاب ديئادبعواناكارعاّس دوا 0

 ئش ذمار هاني دولاهلسم نوكي ناب موصح بص عاب ءوبسو دا ١

 بيرحدلا عبره ادجل ل تعي نال داش قا نا لب ةوماُمداص هطاقلا كاتو |

 ” حيص ناك نا قالجْنم طعبو هرب عطقاباصت لكم باصامَاَلام ذخا نام بوح 5

 كو ىلا ]يلد لالا خلا يذوب نا يعيش احلا يدب ناطالا ْ

 كن اهلثلا ىاموصعملاملا كلذ نولي ناامدحا ناطرشب سلامي يملا ا

 ' كاعبال نجلا بلتعلا زم يااتج]دك لالا ذهاب مو دبوصع أسمن لع ن اءاباصن

وقسيالا لقباذم ةركوطمةلالالاها«ةجد كاستل
 . ةكلوتشب ال هيد ه

 زاحناعسسنا مح يانا دمه بجد ال الاوزيكا عشاابس نصح صن هلل ايهيوم لعل

 ا ءاوس يش نمعملا لماما مم لاَلَلاحللا 2 ليك تعيو هيلا 2 لاتازك

 الواو لوا عا يجلاكس دو ربو اتم عوارجتوا فيسب مرا ءاوسو ودها نململا

لق ةطتالا رماد لتكوين ورد! بالا 4 السلا سلع را لوسر صدأ 35
 

 تلاحلاهقمايتمر شلال... مايادنل ليو تودع 2 7 كب ايه لصو ا 5 1

 نبال لعرب تناسب كلاما, ىشنل كرت اس1

 كل طال يجو يزل فردا كرك كسا او كامزها نم لحام 5

 ىدعو لعق ذهل جلا مضت ذاع قيسكملاصع ةرتو مهتسب ةرشاد لع ملا |

 كجدو ةري 0 جرجو لامازهماي نا يو ملة ماخلل لاهل ناصر

 و خرطللجال مش بجحالد الهال
 ا

 دلع عوطملا نم مر معد ود دا نونملاو ملاكا مهن

 ل نسرس نيب ور صم 2انايم وا كبل ىداطلا ِ

 دمترمع ناك ناو دوُملا بولاق ادلع للا نان ا يزومسلاء) سرالاوا دولا ك.ولا وام

 0 تندم ورح شيل توصل ا

 لا

0 

0 
7 1 

 ظ

 1 مي سيل ميو اناصن حاس لنأو دام نو د14 نمو يفك ,ىوكو ناقرل تام راع اط 12| ْ 1

 اسري يلي شو ل دلال دوال 1

 ا 1 7
 ّ 0 9 هزات 3 70 7 ْ

 ران مي "3

 سو

 0ص

 ميسو وسو سسسس وكل

1 



 اهب

 ّْ اولا قياس راس ذا رك نس ورش ةلاكاداص تنح اصلل سند
 3 1 مالا ومع بفيلم ىنح ا.د لسملاب نع عقدي كك نكناك سلك داسشلاب
 نا طوب نارك رع لا ناب ىفيرل عرس للاب لتصل طن لا ملال بدلات
 1 ْ لجل كا تقلب لح قلدنا سكرت لاس
 أ كذ يوكساَح هدنع توسل لالا نام قداس نا ظؤع كع نا ارتكاب ديف

 .ّر() [ناملا لخو قارسلا عم شحيمام لاك غالي ةتلاسملا ماسلا بامالا امر
 0 ل نال لتي نائنإع يلع فيسك اش لجم عل دانك شن لنق طاع
 قانابيؤئّس مالاماع نيكل لعد يبلادلاج لاعَم بلع سكاذام ماصعل ؛ | مالا لان تزل اخ تلي ةلاذ 9 الج ةد نا سوي نب ماصعصوحد
 ,ناإأ [سبش !اروهشيابامماصعلا ةذاذم يومنا ماصملرمالا لام اهررظاع ايبا
 دار يتالج قول تيمئارع بلطي يلٍقيزعلا عاطف عمرا جلاد يداَتملا 59 يد نربط ةّرمومو قرطلا طق با خلا تيرس سرك ذم نمدعلاب
 | يول ترطلا عطات ثداع :ازاانداوساايع ل اَإلرخ الا لأم دتااب ضل مم املا 2
 "5 ناو كش ناكو قيكسيمماعب نما قدعاو نقر ندد الاذاو كمامااذاتك
 7| | ىف عب تمي درا باب تباقملا قات سربملا عستساءاشنياو كرش ني ءاشنباو
 رامست سيدو ٌقاّمتعالا كر كلف هرضزيبو نيب شما كوالا نمد تصمم هر قع
 ب يلا دا نع 002 ةريزلاو رمز قاتع لا بيض معدد لسوب سلا نال 12114 رش ياليت وان اجمل امّنالامرل ءال دلاداطمُف

7# 2 - | 
 | مصحح

 7 ا ىسبورلو لما 72 مالكا ءاسبش.الا نم يلبزلا ءوكد اك مفاعل وراسل نم ا ل و 71| | لهاا ناتعالا وتعمل علل :رئيمصَس كاسل راتضادارسوس نكد ام<دحا

 | | شالو ينال تاق لوف ءالرم يو كك ذ نيرا مالا جور هيجل دمج
 جي | | هاعداف دلونبتءاج سبا ديد > ؛ظوااذاو يعبر كلا لصت ةد,دايعلا نم كلارك دل و
 1 ١ رك ند واصرلو مال داهردع لع ماو رمق لعو لولو ما تراصو مبسم تبقي
 7 ام نلعن نال دلولا سف نمغيملانآو باكا ام نم ١ك كايليال دب دلمملا
 1 ذل لالا ءانب مي بالابا ةطونام دليتس الؤيبتام دل كلا أن شسالزمدلا
 ورتل والا نمش اريل نم تشباَتَم بالا نال د بالا مابق لاحرجلا ديالو ال

 زل لالالا ءاراوب طشلا وصوب تع قيلت ثا تيصنوت ىثوملا اداب ق تسلا قيلت و '. || |تضداس تباتكا نال دلالج نم جري حول نمباكا طوب حتا دالتيسالا ل ع يورو استص " 5 00 2 د سي ب 2 (| | 23 تان نم تيالولل عطا ال توم كم هزيكو بالا قود بالادوف دنع الد فا 0 00 2 5



لتي ضواحم ثا شيم نمو بلاقلالا ءاداب رمل يلعن قا 7
 ولالا ددبلا3ة م

 «اراغ بانك لوب جم دبملا نم جرتول ككذكم ضف نكي ال فتعلا نال ثم عيب

 ترسل طه نم هئارلا ن هد رجلا لش لولا عربه متع طبي ل قس

 ينشأ ناو ثا دلو مر سالابرسشا مث تدلع تار قجد ثدبع تاك 1

 تصر 2 ديلا نوكين اوبال و ككل نودب تعال و يرتجف نانع نم قش دلولا |

اعز قتعال السلا يلع دمر ال ةرغوبع قّتعاولا 4
 فاّتعس مدا هربا كال

 كرد قيعا هريعل لا نم جاضي الا حالصالا نم قيذرلا جاي باب لانكم ) دبل |(

 قط ريل لماذا فالك دوسان يتلا ب زي لاذ اع هدد فلام 1
 هينجالالع دربلا طنش ن الملا يع فلا ابجب ثيج|ءنذ كاع مدد فلا ىلع كئارما ||"

 دسجلسلولعجلعىتملا بابك اولا دع نم وجإل نانتسلا فيا الطله“
ررطل اىواَتْعلا نم|ْملقن ممل هرسو دات امدطعي هال ىمورأس ريغ قتعمأ ب

 تي

 وكاله هريس لاس نأو كلمال دبعلاد بابوا موطنلل تاع نماهررغ ةاص دا لو[
لانس لفعالا مانع اا هص تن ولاو يول دبع نانا الايمو '

 ماجا هاسبت 

 سلميا مولا, اط نسيب كافر صي الذ كلا لها نمرسبت 2 ل ديبسلا | |"
 ا هرب هالوملاةاهلا بلا عمد المع تنكقلااغلا تيدا نادعب هدا لات نع "ل

 اربتك نابل يكلف تباذك لدب نعام فد كيم ىف قطعت لبق رتبتك| ||'
 سباك يالا لل ندعو جي ل هربوا تعو لش لع ولا وعي ياش ببأ |

 طئاغختسال نتعو يلع لولا يجر ىتلعتلالبت ارب تاكاشلا جداول قيل بليد

 تبدا نا .ف ف امال نم اد الاب ترج نماد وا تل عصر لل عبار تلال 0

 تدرب قول عتيان ا نالصتقي ال تيان دقو رص ال ىلا لعصتقي

 ديعلاونعو بدلع مكفلا رعبا كا ضما ناو ضئام يدل فدان ورشا| |“
 يلحلاباضات ني نا هرو هداجالاادب و عيبملا نق نم قوت اس ذو فداه انعبو 1

 مكاحلاءبجلا تبن ريلاذ خو هبخا هي تمول تيك نوكي ناب كيب دلال تحب
 دخان دلاوجالو رولر ناموا يخت ومما نالاذأآبب ضمد ناب كي نأ |"

 ىااعزاوق عرجإل كك د يراو رحت اب شدا انك تيّدانا داق ناكل ظ

 هققوصلاع لب ةان المت ملعامتاو ىرسا امان هذخان الاممي لال

 | للصاطورشلا ادا نمدك داب كيل نادارا تافغحلا ب اكنم وبلا نحال نول

 |ءاكر ما فايق مدل ف ةلاكأم قرَسلا ءادا نم ٍديوُحاَ ! سجنا نادل ين باجاو انب

١ 



 : اا يب -- د د او 00-8
 ا ولا مادعت الات ددل ىلا نان( هلو سلات بصاخ يبلانا مامي يدان داجوكرش | "ايي 2

 ل. تارتطسوابابةرزطو رررل وي سياج ضلي يي زكدل لة خيتع للا ٠
 | ضوطعنز معد عرب كل ناي ماضل ١ كفر
 ,ر. ١ نيرلولا نملك نوكي يما ضانلاو عمابلار بل كلم 2 ىالا تاما نينا تا

 أ اضضن الاف ضرائويقري دلاولا ضرب دورا انس قل شال: مشرمكمأ سيلان 2.2 يديم“
 أ اتهم دبع كلاي تعارف ادلى دنس ترلوف ةرعابزلا عن ا كي هكا ل ان فاك يرمز اردو فنحن نوصل مديرت دوزللدلو هدوومحبلا تع | ]| باب نمل يبت زعلاورررلا قاتع نم ديلص الاسباب اجو رمتلاباناع ١ ١ طر لص
 اب ةللوراولوسي تيك مااءايدلانببنرلالم دنيتنا نزيرد كتؤلشلا |... ةلهجتمو

 :نل اهروزه لج يضاف إت نقل ةمابت ال ننلنكا جاك 2 لام غافلا دد | 2 كةقيوردح
 ١ء اورام ورمل نايلاذلا ألا لت غال نلالع را. لا تب حجريالف كوم تر م ا : 0

 تقم تدل دبرغلاجزيلاج جريل دعبل مازحا ناطع ةّزما جو ذالاك
 سمح نارلولا عي جئابلازعىرششلا عرتص واَعملوع نمت نوكي نايات |

 برع اينو ديوس دع تعب تاور عيب دا سسيحا نا ياه لس لات ل صر ررعلاو ىرسدلا ١ ل اجري كل ناصننل ب الع تبرع دك لكي رحاا روس مدس
 نال انسب لااا تسي ال ىواننلا نين نات حارس: دنقرس ناشف جنان اج |
 بنل انس لناذ تع ما ننس قلل نايت دتالات نولا شيخ نننوكتهدحالا |
 | هبا لا: دا ئنازم هربك 7 لود نايبلا تلا تانع نيمااظلالع عب
 لكس ضشلاةنانخناّتعس قتعيد عوجد بال تمد لاث ميا هزه دا يبا ْ
 1 بب ضنك يالالعق نسيال تباجاو لكون قست هناي دبعل لاذ نع مب ني نيذ ١
 ككمولَو ابل نم وكي دة كل ىنتعي لل اسم لاول ىتحي وا كاماذب هديسل : لكيرلو قتعب لرمي ناجو ا ارا ياابن مدبجل لاى لو ملعادتئاو صالخلا تأ

 عبرا
 ا (إ| هللؤغايئنوا ساىلا ىنب كاموأ د يقاشللان المات رزع باودإ كل نكت لاو لاخلاد
 نا لاتوتم لد هما تناك تب وكدا كك د خال قر صنارل و نكي ندا دناكشلذ | نأ | دسب لات يي تعني راحل هذ لما ةقد ضر لازس ةوتبلاو مومالاذكم لع قتعيال ١

 1 طخ رسداو منكي الاخ صتا حيد لاقوة دل ه دارك نمل تين طارت لا
 دا هله قديساي «ديعللات نع جنيد لمس ىلسلا نتعلا لصن ةئداتغلان رع



 7-5 ىملعاشاو لكل قاىنعلا كون ء 26|

 ظ التلال تسب الزل شا 0-0 بدسم
 قئعلاب عع تاياقكأ نم نادين وم ىرسكلا اورش نفل "سالب ىسنالفا

 عم 222010 يزعم تالا ب حصر

 قلو كلا مهاد ىلا نودع عز انس دانه قرا انكي 210 ءهو الأ

 هل مالا يلع جلا ابيع انا نآب عطمللار رمت لسن اش ال ضحاي لوم نمسالا ىأأ

 | . غلا فاتع ضاهر و تانرل)ماظوباكسلع قس د ماكولع قانا سالإمألا طا

 . ١ | الط يك لعمإ سل لاما ديزوضرن 3 كادبو تدع نق ميكن تت لكس

 ظ | علا لمقام ذلدرلاز هالاجالامدع مضيق قوتشي بجو

 | اسككلاو تلم قرلاذ مالا حتيو ورشا الام فيس دلتا ةبالا|
 | تكرشم تناك ناهد ماضي اولا نامإو ترو مدر كرم الاةئالاؤ اح

 | تخصولا نيرا تان تج] لاذ مالا عيش : الاد كذكرلولا ناكر تعيد ني

 تاتخ نسجل هركد لوكا سا تناك لك درك رض لوكا نيب اقفال وأ
 ا دالسسو رن نيلانم معزوم 07 ادِقرلاو كللا ةمالا عبس رلولا لولاه مغلادىيمدلا|

 ايي دقيت ال دارا جر يئاعاو تس نركب هاند الم َّسالا ءاعال تاكو |

 | يلا هيك ايزري و زرت يلام تنعالملول ىدانرلاذل و بْس تشيز دار تزرع س
 أ ندد ونيل لزالاحو نس مابا نال بالا تان بنا نعدت مالا وكن أم ,

 القشر ميبالاعبت يش مْؤلوب تتاف ناسناّما ياه جورتول ءانلا | |,

 اطلت عجن لج دع خب نين لتس ل ناتع عريق | |

 13 لل ىسإ ال و سايلكع ين بامام عسوديسلا كيل هايل تدلوف ود

 6 تركن نفطي ينو ملمع الجنا قابس تسب 0

 | ةدالاعربتب ملاَن هلاناانسدك 5 جلا قاع نمد صا بدار شل اوك! نيصا رس هدالدا ظ

 ْ | هساواسشني مالسالىئصي مالس الامل ؟0 بوبادعاسسوىشائاوايدأ

 | | 2 تادشيا السان كج ) يول دعا سور نإ د أو يلا نامل 0

 | صق يراد اذ غريس وا منا ماءالامسقيو_ادللا ميتا يرمي مالم الا داع لا(
 9 أ نيش نال شلاصن الما ياسس ءارتشا ا ٌةرصلا عقونم ناكاذآ اما عاام

 1 ىذلا هاطعا نالو امد يرتشلا نامكنآمآع دادلل تعبتلا المئات تون كلاملل تبعا |

 | ارمي نانا مالنا نركب مان باقل كاك نشتاق

 | مضاولا زم كب ئا ئّرلان نيد هوغبا رجع داص مال باع يذلا جم لع



 لنكيزم ص قنعإ ولو مأك تدع الاتدرعْفو قرلادل د رد اكلك هكتاعت |

 | .|ام) هال ولاو ست م واريد دا باحد اريركو نا دكر لف زعأ نيدو دنيبب كرتشم

 دير جو ايكام ف 010 0001 ثيح ترجم كو الص ْ

١ 
 حورس و ءاطرن مالا وداعا سك را ابا نعةفارغا

١ 

 08 تارمالا مافن عيبلارّسسلاب ذلمالا ماتراصف هايإنييللا م
 ! وكنا نموم يخدم الس الاداد 41ج اناث هاربا سمو ممول مالسالا

 2 هازال فالحب مالس الااد 2 نحو اصمااو برظاد ةاسنولام لسع املا عسب ا

 اى تعم الاساب كيال اف نيل نسدعم نم تآم تعيب دا يسرا جالس الادادلا

 ْ لكذ ةدعم وإلا لو جوت ذإرمالا ثنو سالساب ١ ناواو لل دسسعتب مالسالا |
 كاع آمان يدلل تلزنم فلا نرجس قولا هالماب كلا عضو قولا |

 7 باب 2 ةيصسللربلا ايلا عش نس مالا, كيال ا مالسالالاد رص ةدعم

 1" 1 رم تملا مالسا |
 0 . ا الا نكملا ىداشلت ضصرللا عقد تاريضللا اولا روصلا اومهحو

 123115 كرش ى دانة نقلا طي صندل تي يوعرلا |

 لبعلاو قلطلل !مرللا نيب ق ملام ودلا باب غل ءوجس تلك ىدانفلا دقن قأن يح
 د_
- 
 00 ا ا كك
 كر ئاسم ذالا 2مل دوغلو طشلا دوه 2ءدبع عب ولا لاول عمال دعت | ا
 :(| (لم ردوا تناهرل ذ ةقكرللاو حولا ختضلاولو ذياذلا هلا نسدابش الا تاع كا ١

 :/| |ايسنغل ع دارا د اهرلول ق تملا قصرت اسال ثوم لوتلاف هرعب تلا يسدنلا |
 1,1) |لعاو تملا قمم دابذايايتالاََسس كيما 121 اعلا

 | دعيايرمد 0 5 مرنبلا| ماع نييك نال جملا عفلحب دولا تل تخانا

 ا قد 2 هربج معي ىدع مدع سيدنلا 3 ه دابرّشسلا باية هاش

 انم سلا امل ءالولا ورب عمد دارس وموت ناكل نمضي داناقتعلا منال ١

 بايةاصبا سد ضعبلا وع باب لان مزوداكنياعرلاصاظ وب هرخالا بيصن
 رشا لوتي الس كونو نتعر دل ربا ليسن لاملعمدبعقتمإ جبع ظ

 زائل كيلع 2 نإؤعداانلا ىلا يدوب ناد اغلا نارطعما مهدد فلاابع
 سيرد اذلاب ىوتإ رن: لكمإل درسا اذا لا شب املا ضواسسملال كويل ف قوي
 | يعتنادارحتنلاف تن ا هدلومدلا نملك دالتسالاو
 فائرس د نك د! ام دم تنل ءاوا وم وا ةومزنعوا قوم ممواتوما ىسوأ تيربذ نع

 الى دإمثلشب هك 010 كد اواي ويبلغ وثم تاما تم كاوا
 0 و



 0 0 مهنيا

 86 ا اق كيلا كلذ دعم خدي دحيب دا عإتحا نا صو لع هيعمل نا دانا لهر

 ْ ريب لا بابل تام يداتنل ملون ريدم تاذ ىكم ناد تمازا|

 | مالك شرار ومو سملاَسمة ثلث كل ولا ماضقنا تانعلا بانكرخا عرس دق تلقا ٠
 ١ أ ميو بمتلاد تالا تالا نسق اج دات وداعا 5

 أ يي رتدلا تق فلاشة زصنلق بايمن هم دسك ل
 ا ديس تون تعيد ةررللدل هد طوق نامضلا باكي امك 0 ل

 يجلس اريدم نوكبا لادم ديم )بدت ملا اانا ةريدلادلد داراو سا "| ؛

 | هايال اصلا 2 ان[ عيتيرلولا نال يوصل يدلل دل داوضحبف ديلان ا
 | حته نبا نالاوسدبعا هزل هته داما سرلاو ناك رجشا رجل فوت
 ظ مل ىزلاو مدنا تقو سس الماح تناك يزآارلولا داما نأ ال دايما :

 ا اريح يسمع 2 قيلادعبأ
 المززل !لوئوت هزعب سب تلم زلنا لاح ىدارمنعاولاك اهلا |

 | مهرلودتو دفا دا د ير و قرا و نير علا بج نير نع يدم ْ

 أمشي تفرش دلزحتنا هدب لا ديروط ة يوتا امنا ||

 | مضعب لاكررشرعب تامر مالللاذم ذم هدبعل لان ميجراجر يرام لكني قنع

 ميال هلع مسلاو الووصلاوبو لدين ينسب لاق دل شال نمد ا

 | سردلا نتبادل ةازكت مولا كك ف[ ميص ناك تدل ةريغ كدت
 داسيا وعيت قنا ءاشنا قوم نال لقتال يمرس باب ةريرشلاف ْ ٍ ٍ

 اءانثتس الا طبو ءاصي الا يضيبال سن هيلا ء ءاشنا ومر جيروم كا ول و هانئة سال طب د ١

 . اهلدح صان النا اهنا ةرعتنلاذ ايزختسا نجني ده تمدحاذ مارا يصرع ال لاق

 يدل ههديع مدي ناب صوأ تيصولاورسزنلا لصف ف ى والا :نارخ نماكددي تح

| 

 ١ | ان ا طاب , يصون م اك نولرلادعانار نم لاك ىمعي 2 بلس
 اج 2 د جر 1 ا 1 تا دوج ول جوج 5 ير سس و دس تك قل: قل 2 1-2 ل نا 20 د ب تا طع سن تتسم

2 
0 

 يا ل م ص يو و و و و ا 1 0 ا ا ب ا وس وير يي ب

3 . 

 . ووو سسجو دوو - تع جدع



 ةماحوسم ع و ب م م

 ١ ا مسمدل ناغمضسب لان كابل اوتا لات _ىيعصم ءاوس 71 |

لارصنإ لاناكتلماب ديصو 3 ءاوسلالعاممدخيرتيصدف دوني ناالا امها 3
 : و آ

 4 ةعصد مادبا صالات دن ذأ بو ىتمي شرم اكاعرموعت تنس نكي يدا عبالا "ليرد ا

وتا ةرئاج تيسوهرعوم ينس شد هاك دمج ا ١ رجل 5 ا
 7 1 كن كيذا داتخااملع ي

 ٌ عارصسب ه «دكئاوزاجوتعي م ع دنس يروا ناس واو ورشع مساتلإل فلانا ْ : ' 0 3-5
 ِ ا 0 ىف را ١
 ّ دنع ةرجرا وعيال كلل الا ثلثلا ننرترل | ويش تيصورمربلا طبخ ن 1 . - 0 |

 از[ تيوتا كلئلاوةيصولا )ابي ءنوتجلاطببالو متيسدال ييص«كر ب دن داررع | 20 نعيم. |
 لانألا |كاملاورت دموي بشت تلالع ردم تنلا هدير زها اتاي أخ نم 0 ْ

 3 و موه هرلل بدسم َدلُمم كالا جينا نمٍدِسلاىدعو كوملاتاماناط فاس | + . 0 0

 يزول هريس ندوات 0 7 ١
 ىلا ًس : كك

 /01] اب اس كلثلع شالا! لعام د النيسالا باب غول تاتعنمدلام ثلث نماص ديس 0

 00 سس تس سكاس ب جا |
 : اشعه رلولا ال داود ومال هلم عجب الابشلا بايبيصلا عاملا ناحللاب | | ع ' ْ

 تدار

 للا تيكا دهر ككل هيون نمد بلا نأ ١ هعن>> - ١ ا

 نب دكشم اوال ايار هال ةوعددلب تْشالْئّلحي هاذ نان ارتطت د رهن ١ 8-0 7 ا |

 مد | فض نيننلا تل فلاكاتودب بس تيا داوي تءاخةدمادام دل تسنيم | ْ
 يو

5 

 اردد | كولا اواي هرولفت د الدّسسالا رولا تاس انا: ىيشملا كؤيش تا يرزلا 1 000 ْ

 4 ناكلوس هلو ما تراصدنف شستيلودت لي كاهل همنا تلال برتاَ ١ 5 "للعلاج ْ
 سلا | وعلا ةاَرقتعإولا)رزو عش ديف عمال :قعلالحةيمإ لذالا نال نكي امل دار ّ 8 0 00 ٠

 ١ هرلو ما تراصرا وارسم ن اكنائرت ومص مم سد امدلا نكن اد كاملا يجرب | ةللو دب فخ ا

 0 نان داليا هارعسدل زل ا ل دوا تانانا نيرا تاق اجا .| ا ١
 1 يلام شمل نصّ تيلصالا جامل نسبت ن الو همت اعضضاسساشرمالغلا دلو د :

 ١ 1 كيل ناو 54 وعد هوسكلو مادلملا ءاشكذ وان ديلصا ضاح ديلا جاتك "١ ا
 111 اصل ىقسب امددجوي لو نول رئاس قه ه دوا يتسن ال كلثلا نمتشتعدلو هيلع ان ناله نجر ْ

 أ ن2 هذا فس با داوم دا رسايل ديلا تل
 0( |1000 ادن دلتا تيرم تتيتا وردم 59-5 ١

 ارا ١ ى 1 سراي ب 7 3 2 2 0 أ

 ظ 3 ديصت] هم لدم لس ,اج نوم رم 2 لاى لع نع مع نب نبإ تنوير نا ا

 صمو لاما جمك نم ىنعد تن لوملا نيحرل واي ناهن ا باجاو للللا جب نم ىدعت و |

 "اى معرس لرسلان اكن اه يلاعا هلق او كلا نعت دل وارعم نكي ناو ءادلد ' :
1 

 0_0 ل522
 تا و ا ا



 دس ل جس يح ب حس دعب 0

 111117 هو
 يانا ياعسل ااكريملا كليف تصدت سدد يمت نالاْهُنيمَيل

 ازاي نار ول نكك ولا تام دقو لول يول لبق نال سرندل اتلطنب سرا ولأ
 مرد بونامر دقي هو داحأي نا مهن نا غ بل مددت ذاك تنضينب ملإ م

 هي ناكذا دال ماع تب هملاذجأ نملة وىسونهباو فسح هبل وتازسإل | 7
 تاللتازا كك زكو نم ىلا نم ىنام_معم نبح عمم نحلا صعيب هدخدت نانا ا

 مسمن تعقرسلالعاصوثلع تدخلا بت لولا تاق نيس حم دا تم نا نا طع ا
 ديلا اوثتلعت 2 وللا ام كس سداح ناكل و نايس مندا دعت هيلع دج وداع 5

 تو دبملا تاناقل لكزكو ينس ايت يقلع جت كفل غلو تست سو كابل
 لما ا

 أ | قلل رهام هاجت تيداجلاّس خل ارنب سراج سمن ضريعلا عابي نادم
 | دكو هرج توو كالو تيا كنب دلع مجيد دقات دلال:

 ْ يشدو ع درج باول ةلإآا نسىالحلا !ازبب اعنا درو ابعابءدجا
 د دواء اسك سلا دوجو الذ لوبملا وجو ضع شاع ىانعالا نال معلش

 ! 8-5 2000 تا نمو ناذع كستعا لوتيزاهنَيصأْلْ ُك
 | 2 يا سلو صدام لّدالاو لي شلاب قلم شال مدت مع تتسيالرصشنالا 1
 | هالوموانابعلا ياوس يامْناَد لدبلا يلم لع رمي كذبا يانا 56 :

1 

 ظ

 النا

1 
53 
ٍ 

 | ندعرملإوس سب تممملا ناك نايك سر حّوبو لع ممت بك ل جلا] بش ىا 1
 ةديع ملء َرلا 2 ودل تالع جد 3 دنع و مقااص جر قشر هاف تفتح ! 1

 | كبف اضاع سيتم تو النا هزم ارسم درعلا عت ياست ب نييعلا كار نيرعب شنأ | ا
 ا ل يس :

 ْ | كاكا دسار نال لاوشب ل استشداس دال دجدتعنيملا 0
 ظ | يلع عمرنا ماع يحير بعع ةأرما ١ موز نولاكراصف تن كعب ال ذا كدمعَد

 أ دولا و ع لامرسلاَن ال لاعلان متضوااسات اصل ليل ايبود مضل ص قبلان
 أ! لبق تكونا ءاباوكرتش اولاد اضم رلعرّمملا دإ [يابالا-تراص جئانلالكم ا
 ولا و ررذلا ف تحوم بالا تمعب دلع معرش جبابلا نع تقدساوا ضف ل
 لتجد ندا ىو ءالومدادبجل ديلا زب تاما لع لعونعلا بأي :
 ندي عرج لانو ىبو هاو 00 9 ءلاتيدل ناك 53 نم نمو 1
 مانام الب لاق وسع مدد و دببعلا تومو بولا توم نيب اموسو ةدللا © 0

١ 

 كا

 0 ا

 متسس سي تللل ببح



 0100252 ا بذا 56

 0 هلع و ه//>:
 م

 0 "هيب 5 ل

 3 دعب ملا

 1 ردع :

27 . 
0 
 كي حج
 0 كي
7 7 20 

 اج
 5 .لسإإ) 3
 3 هي
3 1 

 ا
 الر مماعتملاَبآ.ةهلاتانع زم رمدوتبد تسرئلاىداحأد مداد | ٠

 ظ

 د | طال ااا تداعمالا الام ام تش دولا مدخي لي دعا |
 | 0 ا اطلاعات وس ةينلا# زبن ع

 د6 .ةاللق تومان دقو لولا توندجب مزمل نيعاتشلا نكمذك ثروت العبد دعّستلا نع

 :؛ اد فاق لعمل قلع تان نينس عربا تنك نملا وعي مدخول ال
 عسسل

 بيسي

 , كوول داج كنيعلل هلل ضعبأ 2 دبعلا م لمدد كولا نوم للامن ام لها ع

 ظ ' اهرلوتملائلاغ ميبحاص نمل عم نالاؤا تن ينحابان الاصراوتإع ىويملاو سيعسيَعُملا

 أ هد انتا امولم بتاكل لات د كا. نود كن ككاو لولى
 | ولا ةوصددمشللا اك رجول نمدبعلا تنيباد دا وتلا يتلا كل

 كبانكضرغاما تنل ملا رت نم داش تلبعلا نما نوع رح اصرط دلو نيل سا

 "1 الاد كارل نلاسوخد ةذام ف «دجو ناب دعفري لول ككالص دلال ب نا

 رز تالاارجو كاحالا نماشمادسو ٌءابحانن فال بورت كالح ل لع بليا ىا

 كو تتم نع يلا لاتجام وهيل مدآ يب فلصالا نال َفيلااصالا منح |

 ناد "نعماع ىلس دن الءاممعشاضرذعوءنع ىو سومو كابات ةللسو |

 2 ملككيتتلال ناكفأو تقال دل ال كؤلا كلاش تارقالد مل لال |

 ا 0 يول ا

 ل لها لعناك لحم ٌةالِسَق جور نامغلاب ج جازخلو قلاب ىرملا نال للملا تيب |

 هيتللازما؛ 5226 تدعو يشل لاملاتيبل سد 0

 - فعالا مالية رب قبل ظنا قمل تش شال انش مريب طل نم |

 ١ رئااندبكو دملا دف ةانككاد ببحون ببسبالا تاحلا يالولاب لم نهي الث ْ

 فنىملطباس الل ذاثلا نم هزاخاُ نامل يلو نام هدايتماب , هرع لا _سّددول مال

 131-2-7-010/101102727-جبجب-1ذ9ذت31315131 0

 ولعب اسكر فاكو لاسم هرهوولو ءاّش ثيح كالوس : ناذمممللا نااررفو كيال هان

 سالو مم 2وا هنا ناك ف مالاسالاب دل موكمت شال

 اهإو نم اطسللا ,ثرىاسم "تبن ورموملا حف ةانكى ما اهنا الب ءالدا مايا

 8 تا اذ ةرما تحاول تكرشللا يد داحلادلو ةاكامرلاتل 2 نيسان و

 ام شدهون ل ناب الاواهاوعر تبص تملا تناروا 0

 د نكي لن كس

 10 هلل طقس

 ب فما دحاتع

 بسسس



 ا
 أ

 تزيح د! لون كامن ع شلا تبني هذ ال ولا لع نينا ماع الج__ دا نيلج د امّمع# ا 1 | لكم تبلل وصاح نإ وكيل امي ديا -5م طي دا رنعاميباطجشاوأ
 كالا يلج امووحا سانام ةوحاو نم بْن الروعو قسوب عب كون لا 7
 تاروت ةساطءا عدم نسم نان بنانا ةلدكم الجر ويرش للسبب لمصمم ١
 انه رما نضو نان نيلسم فرحان ن اع طِبتنلا باك ل يلا ننرحالا نم سب يساوي : تاق وسب ف مالم اع نعل نضو اسس نايناغت انا اق دارا كب تكقللا] |

 ٌْ ناو! املا نوكيس العلا مم دحإ وصي يل ناو ب وا ىصاولاو هدسسج كن
 ذك كيلا سيات ناو بح داوم تييبااصدعل مانا : الان م داباص د

 ذك ةانع دنا بسلا يوعد بانك ف لا قبري نم نبا نا تيرا ىقب ناإل ظ كة رحيل ةدع ديتمال با سلا فامرعا هزعرلاب قيسول انسكسا ذك هرب يزال فقص سم دبش تشي هدي كتوم # ىدلمع هاع داول و 2د١طتتللاهرخأ جد
 يسير و لاثر ووك ا دق ذا ةفسع مر ناجع نباتات نس
 كذ نم زركا نم ممشال وشل نم مشرتلاة د كذ نمزكا نم جشال و نْيئا 00
 اتللانالاركذ الملا كلعال و طبشللا بانك م عنا نيل الا بانك نلت 07 زوعإل ٌداوِزلِاِع بساع ض كذذ الث الاوايروعد تحتل تناذوأ قباقلا اهلج ررشد لاهو رايق ص ناماهئرباهتبانا تعدل ةّزماةناف لمار ىعرملا نارام:
 تجادل مو رمعال امم تيالو دان او عربع دا 2 هاءاش وا عين نمافرصت ناو (لما
 ابن ف يملا قولنا لكذل نذاب نتضولام ف الم ضو حف بالو مدعل ارش ف نوار ملطف ملطق نا نامضلا صو اساض ناكل نم كاسو لاعف نآنآلا
 نعول هنا نا كلا لولا و نم لاوابرخاص الخاص ريل اص نما ا دانأ داما سلطة ارانكامشللا باك تيان ساعش نزالا صول نامضال فايل
 هرعت طْمشلملا يالا مامالا لام د امهر سعرطَملا ل بعهاصل وغلاف ذك او ننال ١ كلا رصد 59 مواربرشااه دريل مانو نصب بشلاه نما ماتا ندوب | تملا تلت نا: ميزت: طبل نم لعمل يدعوا ىلع هرآ دف طملو انيس بطب للا | تعمم نموا دلو صَل دمنا كوغي ناب مك طقللا باك بالا : شن. ملاوباه دعب ريماس لط مدع اع لخب ةزم ابل لدا ذيغل 6 ١ اريد قاع هدف تطل رشم مومتعمس نم لوف دارشالا لكي اطال نس 1

 52ل2لى[6[ 723252252222200 و و و وو تا و م دي



 0010 25252525252525252525552321 22 لل تتألم يي يلا ا

 ا ا 0 اس#1 7"

 ' ا يم مس + وب ةسيذاز 0 5

 | غلاب /طاتْسالا ةصلاس الل ءاكضإملان ابدل كلذ كت ابا دلع ملاَسَع 1

 7 20 ةارخبارلع طمتللا مسن آَنام ذانلا لاك هاسبش الالم سرر كدسلاو |

 6 17 مكداذاو كلاما نذاكضادلان نان الارصاصإ عايد 5 ناكهرماب ومنا ثاف ١

 ٠ افلا ابعاد كما منايرل ننازلعننتاوانعرعأ تنم تيل نال نام دين ظن ١

 "لكن مغ طتكوراع يعاب يق تسنلا قطن نا فاو تعفش انكي ل ناد
 ل نع اذاواككمالنب دتمعتلا]عجو نك نأ اييلع قام الا ريصاللا ناك ن ذو ْ

 اداب مالبر ل ما وت كارلا تانب معقم َتَمَتلاَةْهاَ حابس نمي نا طم ا

 لاو كءطُمللا نادان لم[ ضمهذأو للومالا فت داَمَتنال ّيمعلان ال ءاوس ٠
 : الاب اطسللا وا كك صاصتماو امَمتللاديلاطبادبري شال تييلا قي ةعدلا

 1 قيال اضنب عقد ناوواش امل نتدلاونا يلام مئواضترِش فد علرل ا

 / نلطباب)رممنلا ضاملإ, لآ كنان اب ك4 مقل ا كم نه نوم هال وثوبو مد ديَو ١

 ةالا لتنال تسر الر تن نيزك هزسايكلاملاوامّسسلملا 0
 هل لك ةالاتتنم

 | ةناضاتارا مياضتن در باركر مذا كة دسم نوت ا ا

 هاو عسل! ]طباهاشماو نّماازحاَو عسلاداعإ ةيقاناب دما ىيد كاملا ماج

 را لااا: كرشاندو ان دل تال كمن باك اللا سدا
 در (ةُيِلانمقبال و ناضانأوان دعا ق سلا والَع واي ددعو ابن قيس ولالا
 ابا ةلع نم يالا لينكس دايس ارض دولا و ىوب قاس سلا ناولُك ا

 0 ًاليثكذمات : ناطتمل_ مل نوُسلادعب مكلماب تيفو نإ طمشللا باذك ىانفلا ْ

 5 ءكاْرملا هلس ا ننالازبعلا ىبرصتب داذطتللا ف سالاعلاب معقد ناف ا
. 

 يا هش هيفوم نري دطشنلا ]جر نلمس شرا يواّذلا عل نم ْ

 ل اولا باعد تب اتا لاكميلا عقرلا عج )ومان فرص كانا قدام ا

 1 ا ةقلسازلا نيوتن كمر همسب لانو عقدلالررل موفسب لاذ كلذ ْ

 7 "ابا عن مالمو تغمس لالا امو الزج ا عرش ةيوليزلاو
 امن اهقناصتلا يان نام اف اص اص ءاجّن أم ملعا ملت اماجيرص كذ و 2 و يللا
 را الممل ارحل ايصاص نيتسلا ام تما ان تناولت ما ْثحا ىاٍاوتلا يا عا

 لاوزيرزلا نمد الازع جر ال دلاْنَض ما يرلاع حصرمال ٌدخالاّنص ناصري
. 

 : كه ذاب طلاق راصتلا داعب زييارصاص راع اننى طنا تا
 ........ ...٠ 1101011111 القللل قطا ١

 م ل ب سس ييسر

 1 276 ا و جير رع رس



 مق كلذ نب كاسح نام درا ذ١ الارماوت ا ىضماءاش نار ايلا وتو " ١

 | دالا دن رشا ملام طس مال طمتتلل مص اشو شل دامب لف قوم ذأ
 / "ضلال ولالا دوام ةاكدبحللاة ماضل فاني الانم هرشلا دعم دمالالا |

 ا دجو م الهْرُخاااَم ناك ناو ذا شرلا قت شال هدية كمال نا نيكل نمض ءاغ 2 ْ ا

 8 بذي ناكها نكن كالا ةرست قو لممللا باك تانز كس دل ' ْ
 ا ارب مم 220 بنا ىلا ناد نابهولكن الممل نم هماب قرص اذ طم نع 7 ٠

 | نيم ابصامتس طنا باك عاديا سنا مدت هدد الا
 ٠ الل وكم اذ لل ربا تملا دخان ايام دصانسل لان لفتت وككا ىف 5 ّْ 1

 ب ظ 5 00 و نمو لاعاد ماهولا جزا ةاكرماللال دجال س باجا
0 

 5-- 7 ةماولف تضل مب ممل نم خالل نوي الد كالا وبف لات اذا: 1 ١
 0 3 ناضل حاله ذهن تتنك د دك ل: ان نورا ! 1
 كد ا | قل ولا هابش ملادبص نم هدعب هرج بعاصلف ءاليتسالاب ككل لوي هدانا دك ا :/

0 3 

 هنا 14 | اعمار رند كيتولاكل صف ةيال و دوصتل 2 طصتللوزدبتلاج تاننالا هول 1
 ”تتافلإ 0 اني 2-2 ا هلت نااَلا نذل روصو شولبدعب طبل نودصتبب وا عمرتل نننا ىعام لكان ا
 يلا 2 اع ماعد اب ناك ناو يالاوب داني نوكيال هجرت نالعل ديل وه راولف عجن نا العم ٍ أ

 لديوو 2: ع 0-3 ترك مالع نيعلا لانبا نال كلاَضلا سرنا دارلل و طنللا ارك ومما مكانا |
 ةلماكوحر تلا 0 ا انكي نا اخ نالخخانلا مسيل نبلايعلا نال للا نوتيق هلعلاَ 7
 دسار لع 0 ا هان ناو دايبتحالا ل عجم دسلإب لعفب كلذ كو كوم قوس دازبلا د شا ٍ ظ

 شيم ككل نا ذتسا ناكر اصف تنيك الذ مَا نمل ىا تسلل مد ل 0 8 در 0 | ارتسلو ةروصمياننإ سون لان يل نال رصاصات اظضم الامان
 عاب يمس | تسلك لسد يسيل 2 قاف قبال د ككذ نم برزوأ 5 مسيل مش
 اهلي | يشيل مينالو م هرمي ككماذ طنب 2سم اطسسللاونع كال تتشنلا نب !

 | ”مفرلا ماطلع نيب نان نار0 رجم ارت دبالا و كاع تا تاربلا انكسر |
 | .طوتب لرفع يور ترد نايا قوموا تست س ةاانإل 1 1 1

/ 
 ١

 0 دم لالا ور دانان ككذدس لف نيس رطبة وتلا هو زك زكا عش تولت عطيت |
 كصيبر| ل 0 | قمخالا ةرمغوإ ٌنايزحو 3 جمالا ا طماط مسلارمرملا كلعانلو ىعدع وأ 1

 ل 007 قود دمصو نع 201 افق حالا ف حرص 1 0 كلا 5 7 ذا ا الا ريدانلا غسان ساو حر تعددولا الكاك 1

 0 3 0-00 ( 50 نايا لاو لملف نمي 2016 نادالا دو طم ياهل سب صامل ا /

 . ترسم ورساج ١ يولع نع ولا مال تس منقل باب عافاضيا تبادل ةان هَل لالش
 تفي 1 0 1 2 ا ت0 وسلا ظ

 و

 11170 و يجب و م م م جسق هس حمص



 قادرا نبوف تان ندب دايخ كمل نزع اديس ةلص صل

 003 ا قا دادلا حاب يذلا حلا مات دول مدل نوكيا اعقب كوكس
 . لاعب دداوب تا 11و هاوعز عمسو روبن كد مدابلا امج دال ا اصاب 0

 رف هنا رف هذعا تنال! دان كملعادشاو دي دا يف اكلم جابلاارعديب

 | لاس وما ءاعد 3 نأف سلع روث فاه نجا برس و بنل هزها مرحي معاي تاهادا

 سعر ضال اسلي داسعر رد ناناوحل ءاشإ 1 لممكب سىتوتساو نهرا نا

 0 كلل ادررالب ىوضاعجم ل واسال درإ آ
 يكب ا ضال وخد يادقد لصون سالع اا امم ىل هربعساربعلا ىارق او واو

 .: 10غ ديو نباتا نحن لذم نانوم اب دكا

 /1 لق آميموددمنلا ةرتكب ولا |مرطتس لل لاك لع مالا عاب جولات سدا 7 1
 7 الفا 131 نى نهر هرح وهرب كوللا كلغ ناد نيل ءا الا ناسا منام اصل و ستار أر رلوح ا

 . قالا كل يشار اب سرب نال كالا جيب جا سوصتت ولا ككبالاو لا نذل عقد 0 ا

 7 واس هايس و رسخالذم جرش .الئم عرش لاكش ةقرتصي ل شبكا «ريبوت دولا مخلد ديس وك اسس 00

 // ١ !لضنفا هزه ةلاصلا ةئلتماع ع نبل. زعم ورك ان الزم حض يو ىدوعسلا هدرا _-
 0 ديلا غلاو هلت ناك عردل النام ايضا نها دايما

 ' | ةدصائيث دما لّمو تارت هاي دنعتد١ بلابلضوا نا4ىالاك هالوم كيب

 ارك اسلام اجلا هزي كوصولعالد دز ملا كل هي حو نوكيال يلع الو دوتلوملا نحب

 | ىلا ناك ماوس مكمل الا قمالا ىف هدد نورنا در ططلا لل انرعم ع

 الخ هولا ذب نم تلال ءابحا باص خف نيكوام منال دلد ناداإريدم هاا هات دا
 قلعتموبورثلأو) لسة دمنا ال بسب قا ال بسال

 3 ان لايك اتاك اناء وه بنعم دال نالاخلاو يهود بم سوو د

 ١ 0 كلانس ةلنوكي3 ناداعدماانإ انالاهّدرواسلا هرييس لايع غنم هر دداؤاام جرعأ

 هيزك زلم لَ راذا ميتل لوني نموا تاهل ضلوا لا نياموزلادعاوأ
 انك سرعزاناذ تبارت كرجل لام 01 تا يا ايت
 .لكامتلا بوصول فلا نوشلاو ١ناطلسلاهدرولويتلاب جوعا نكد ضردملا غذا
 وعدا مز ل ل يفرج ور لاني نونلل ىاحصا نيزنيكو تباقولاو زنك نحاس مادو و

 ١ لو كالا كنوعبد ران عقواددوه درو نلقيإبسلا هرصو ءاوتسا طب ارد

 يل ةالسجالمابوجداعاوتنلا ء املا ةالان الب هال ماع رعب

 "02 0 1 رام طز ريدا يهل روت بجد ميد قي ةلجم



 نا نر نادل لولا ابا ال ركئا فلج تبزلاب ءاجوا يشل دانيل هدام ظ
 بخزيدب دالا نهى لما مت تن ا/ناو ةرهوملل جاكت ِلَم كل نير! هال دمنا لا ١

 ءدايزلا طيس كد|رنعرصني الف ضنلاباييدشنلا نال فسوب ءادتع نوعي
 ءابعاهوصّسملا نالام”رو الا سعب مم ةيرنجم لاثو مسطح الل تالا عودصلا الع

 ديرشي 3 نإ هدر هذعا د تاديشا ناةليائللا همك مش ل نايت كالا ١
 ضاع عون جوملا نال اسحب ى السقي سلا هدم با 0 '
 ءايشرطسي كار كفل يبل عر لقد يارا بحاص يتخلل هد د

 تبازعلا ة د طالاعجبو يالا ورايسعالأب مسالا و كاملا فاس لل ىف ىقرسو ا امرخالطصأب 7 ١
 كاطع هاطغا بضوغتك خس وماَنلا دو اعداناتلا نعالقنرلا ذانكيوبعلا هلع 1
 لصالا بزل وو جرام هور ولاكدل نشري ئاق صل مهدد ناكل كام يك ١ ملا

 0 ما ننام اننا ٍنازكوالاوم دتالاو سلالم النعم

 3 نالالاو ىانل و ماما دموب هيلا نبال الا قوص دلت طولا ناسناولعلإ تامه ف : 5

 رانك ريل نسجل رحل "يميل مانا هس اطمدل د,تادارمذم
 اعرزع يربال تاّنعالاذا نوي دبرعش الاه دنع انك جلاد سو ١ م
 هرم هدايشادعب ةدزيل نكن ع اسم تانام بتاكل ةسجالو باك هدنعتا /
 أياد سس ضب ناكل نحتد ايري له درع نانا اليتيم ءالولم دبل :
 كيذا ذلاملاماو هالو! هدرم مه 222111 َتيرمدلا لسد تاو ا

 نالهدرانا]سلل و كمو نمضيالن سرب ا دنعاماو اهب دنع اينصداشالا 5
 سلال سا هرب لسجبالو عرس الس 5-2 1

 5 ءامسم الاد توم د نمد بجوال ةع نهرا دبع لمجد أدب

 قاع نرزلل ياس سمت تناول لجل سلا هش ل ةلماع دال نأ تيل الان

 ير سا مايل 00
 بهاو ف قباذإدل سزكو ناش ال ترب جدا ة دبع مجم مذ

 عرعر زكلاو رصاص حجب زل تضمن ا 97 '

 لل ككل نم نساع نوردم نود ام دبع جد لإ حيا بش زابعلا عسب 1 ا
 كلارك سازغلا اى يلع سجلا ناك هاضق يحمل دانا نأ |,
 بيزا بعهاولا عمد أك آو ل بوصدرملع بوعحومو بص خلع بوصشمدبع 1

 ةئشبكعاطنل : رتل سعت د ديملا لام يا دلك صد بحشو عرس ععرس دا دل ٌ

 ادا تلا نامي سبب ناله تضعين الة تضان ىبرل / ٠



 تذل

 ١ :  5كاومللا الح 23 وعر دب و 7 757 1

 ًادعب سي مروا محروم لو قال ناتج ناتي ووسام زج | 8 0ك ا 1

 -لا قتلا باك ة ل نيزك لالا تسب نمر بيل دم لعق هَ 0 ا ا 100 ١١ ,ن
 | ندجولادعات اب دما لانا يولي روان رسال ودان 5 اي 1 1

 '  4اسس دا نس نول الطن رع شا : 35 ا  | 8طيصوج اك ةيسييصلشأ يح |

 ويدلك لب لين لراصاو | ايم َص تاءزك ه رهوت هالوملهرصحام ا هلل ا | 7

  5للاسم تدؤمم ارككماع + ةرل هذال أر دبش ن١ هالوملعل مكلف قبألا دعلا 9 0 نأ لا

  1أ كتارعاسم الاخت ريس نم الدمع نملة مزسد إلا باك اش الا الا سامو الاف
 لنا" كلا 5

 نأ و مسا ان سلا ىف كد نمله هو سناوام# ردو را لع ب قير عب قل

 سات سلان ات لام البلا بتاء سفام عرتس ةالوتاشلادترسداطشابأتا | 2” تاعفنإ ),
  7 4 2رولا هيجل 2 نعد در الايه انا _يودام حوا نم 8 مومن |لمجلالصا بوعد لع 1

 |  : 0 3انا زاد طعز ساه اصر سلا باجي افاق فون ودام ايمودامو ا 1
|] . 1 

 النو جتالاذخابع فوود غيار ءاوا2ولاب ادارلا نالدد كلا اوما ايص اص 9 داع ظ

  3ةيسدل-اورلولا م ماماو تانك هالطاملدانسي الف الف داع درلاب نوع ءالؤس ن الل سهالم ملا

 يبن ىابوتشل غوغل بقو عيبلادعب سا تدإلا باك تبادل نم نقلا كم نيج عي ْ كلا ىا : .0 اه
 ش ازغمابل !زخ.كعدزماوهيلظ تلال ! مالا هد داّيبإلا عجرم تعرض ءاش م 00 ا

 :ا ةملارالتس تبآلا باك را ف ريرلاو مرداس نصرلا2رفرصلا باب 2 كوكب هرك 76 ا
 حمرل ص لما ل نه ٌةَرَمَمِلَع فتان ١ىتاوالااطم نعىدايعلا ردح دنِلَع مصرل صامل مان لام 1كم١قاءالااطماض 7 تالا ظ

 ردح ن ادارماوو الوم اجب ملم ىدنو ضاَملان داب دعاره لومي مرن كاطاقف

 . | كنايغامس ناب اطل ماهر ودق تاصأو كد د ليف ل وشنان طوع مدبع
 ظ ناكل نقلا شيام لاب يركع ع ناي ناو دعب باد اربد نزع هيض انراسع
 وعملا ءانكملعا دتااو يش واش اهدي ءاشنإاصصاصل مانا شمام نينب عيبا

 قن مران نم تالا سم ال 7 بونحال و شاك يددي البياعوب بيا او ْ

 ” ويصاما اجب 001111110 نمو كلبك الامه 1

 تاتاءاب و تولي الار دراما جال هلا ءديالو رس بالذ ع 1

 طلاع سنْلنل نيزعإ لكان بصن يالا ذاع موتي دل طومان ْش
 منعك ضان لع ملال فاح ابصن يد نو يملا/كراصم مصل« لب ْ

 ةفالدتشبدل هت هسا تي ا



 ١ ريس ديلا دل دينا 17111111

 “(١ مل نال مكان ذاب ارز رس نادل ويل هط نيا د تاور نكمل دامو ءأ
 اهرغوتالولا سونويدلاو نابعالإ ممم محلا ىلط دل طرز يصور نوكبال هت ْ ق !

 : افضل تارم الامل نوولاد د الن ضيا هال وانس انعاش ة نالامدأ ١

 6 ١ قف مكرم بوصنلالكولا زم ياذك ومن ةرس نال هرتسب بجد انو هيأت

 |] رون نيرا تانلابعوا# يقاو قيقا و تسي دوو ندم دوق

 || هداست ناك فالك دام ظمم هال بياشلا لعل تال هال ئاناهرغ الد دشنلا |
 لصالون نزار يقو تعايد تالا ذلك هاا يال ]

 ايي يع لام قمن! وم نم نالن اسف تأ

 | هيجي صصص ظ ٌ

 لورانس الدال كوالا نق م بيالال عاشت ءاضَملب ني عشا نال م
 | مغ . لو كك لكشلو تّجالاو جالا نال نمو دانك انكار نم نينو ركل نم 6 /

 د تملا ةاماف مالم مِلع وتل سمو يبو يوب ال كالا ةءاشدك 08

 0-3 هذا يوي نان ككل نالخ وانس مم داس دعب و نابل اوتار تحمد 7

 ْ 7 لب طوق تي كاش نم زر اذا: ةع دلتا نو ثيل

 413م لت نال دال نيب تتوب ديوان لدا هوقو را
 ىقلّضا بهز ااعم دلي كارت توم قاتلا جلس الوب «لاحلا ىلا نصنسلاب م
 ْ شلع توسل تادل عنان اسد اق قام اطو ماس ةزمريدش 6

 | اني هيام ناز صاطم عصرتلنضنو هزم 4 ٌةفالصالا هكددَك رف لات ددلاشا لا ةرجرلا|

 هود ادم داسب © لإ تيعي ناددانلا نس نال سلا نارقالا تومروتم للام شل
 | داللاعنيإّسقناما ثومدإلا ةلونلتفإو وب كب مام منمقللنلع 2

 ارح هدلب + نانا تسرق الشرط لاف يوزتلا ةريحذلا كلاذك ئالاوع هدر
 ظ كوع دي نيل هوذا تو

 ْ اهب دارشعورهغاتس عبو رس تونا تان :الاناكس السوال 1
 ْ تدي صلال ٍّ

 دنس يي طا حت 52

 لكامل بشت دا طسيل ب بك ث داو وتلا ينال دلال كالا
 "نيالا وك كاملاو ناّمشباو نإ نباو دوم نسإو سني نع شام لعصر سايب نيصَ
 فكوو ديوهمشسم ال ىصنلا ناعم تارا ناتسسلا بط د الاد لعاوت ذاصت

١ 

 ا

ِ 
| 1 

 : ماروا توم دعب ى ىاةرمعبو نوتولااط ملاكا د ع

1 

 1 فى
 ا 6

 9 هع ا جملا

 لل ىاوانإو

 3 "ضدللا نمإ 2
 د - د

 اعمل وير يوي
 - ا

 اول 3
 توقد 0

 3 "لليه# 0:

 تألر :

 - ج2 2 م ف

 0 روت

 ظ ْ

 ظ

 0 يي يي للا ملا

 روع وجدو سح م دع

 و د م

0 



 - مج موجسوج وج سس حج م سوو و بسم يعج

 لانو دكت النا ناكل دولاب نوبي مال كيش الا هالو ايميل دخلا صل ْ
 !ىازاجلاكزي ولايك كامو رسابَح ترو اذاآلا نيالا ينس عزش ال كشماب |
 هلا ءامإيحدبماو نبا ٌتإَس نحو ماك لاجلا يمت 1 كشلارئع كاريلا ب هرلغن ْ

 2/115 لاكاللمض الرع ناد لجل عتاد أ

 < اللاب طم نم نال ناو ارامي الماع أر انازب اقم لاه |

 لوسدسلاطسي ةرمو البام ازمات دام بْنَسِسملا لالا طرد نع ناكل او ١
 ًلونل وك نانا و:ربالاب طم الان الائيش طسيالاتحوااخاو المباح كتولو سرشتيال
 أ درج اتم ناكل ئ ال نقلا صورو سدسلام الاذحأت كمر ةتاناكاشلع فاننا ْ

 اجانب خرا تذْحاَم ناكل مالم د سرسلاَت رماح مالا |
 | دائاداع ٠ و وسم هي ملا ظ

 ام ضو بيرل لام ذبح ل ليز كاملا تيبلانيعم اندلع ١

 : 100 هاوَص ١

 " داس وبرإط ناو مح دايو كام عمك ه تامالا لهاّنم ْ

 ل سرا سو لوتس قيود نون ول هودشسدكد |

5 

 مق م2 رض ملو لرعررع 1 0

 رقضفو ادم

5 

 ٠ ٍك زرع

4 

 7 3 ا د

0 

9 1 

 1 1 . 0 ل 4 0

 نبع 2
 "رم

 مق 5 .

5 2 

 سم سيسبب يس يس سس سس سل سيل بي مل

 يطيب مصل طميلوقارشَسي

 ملا شالاهىرضسو بياعلا لاهلها م ساب 2 2 ناباكمةماه رمي نالالاب

 ل. نتنيرسلم لما نآ تاج

 كاسل : ايت و مرو نيب يسعب ال للام و الصاتعبت

 رسب نم نيد دلل

 كرك ,دانش متم نومي لع موبدتوب كعيم هرب و تونر و ةوسالاوذ آلا

 5 ردها هدانا لاعادئااو ماككأر كلا ناد رانلككنم ترانا الاو راعتملا دالواو

 5 تانك رول 00 وع !١ عللي ل ىومشلنماّح دوتتلا نم

 ل ديسعاسإعاشاوانن د وارصور كروت نقار كرب يع م السالا عش لشس جومتملا

 , : قمار وام طا شيخ راو ماوي نبينا دصِمْرْماب ناكالطاتسب سماد اراو طمس |

 1 0س شاملا هبباغلامصحطب ن 1212111110 دل ائشحَم ببائلالام

 را | اعلا ضاره شعاب و لل دعوي كارمضي الاماني تنالنا تناكاكلضزعلا
 ا | دومملا لان تامكرلو ملا تاك رحل ملا قي كك ذ دعم ريو شي او تلق ىداملا

 ل ضم اجيال ترابط ترانا ري نم رب ليا 2 دولا لام نايكوم

 اقمتللا نم دطّمللا تاذالالا نجاد نادلو كومم عب كو بيانعلاو فكولاو او يدلل ا

 عبس ام انك لتلا فالنبي اضلا وتس بما كاملا د لاءاضق نمرعلا لاك
 ارث نال دان بانا كب د اال بيان نايك من10 نايك لعب ملاذا
 :/ ١ كامثعب نا رئاتلا ناطعل دياز اعلام نيماالطم كمت قآل ناضازا
 ا تلا ٌءالع رس ةضاتلاب اؤ ماسالا كلا ف كاماةابيانلا



 تدشن ةوباتح لااله ةعارج نوي د سيل عرخ سد زال هولي نبال كالا
 قلادنع تاق سالو نوبولا تبان ميكا عبر ذا تمض تاتا اسد اضل

 ايصو دوما نعبصني ناكاّملل نع يواتنلا مهاوح اص نم عيسر نا كًراعلا كا
 ديسع بياع هش داوو تيم طيعاتونملوعدا ب بياملاْنع بصنب ال و دكرعنع نورد ل

 يالله رطل فز ملف توك طنا يفلان نع ولابد وجت طق
 مجيرشلا تنام تش ال لص و ىعنلص سويد ة موبمنلل دال رعطعنم ديمي بياعلا لام

 مي رملا مصانع تيل ع اص يش مل صنم بيان ىتصولاو تيرلالياني د قدي لجم كلصوا
 رحنا ّنياسولا دحض ة سكي وابي ىث داو ناكول صولا بسُم ضال شت قع لسبإ
 نونحلاو بلاشلات لا عون ضاقلاسسإلاو نيلوصنلا عماج مغسل « لم بي[خكدت داو دايم

 نكمل هلام ترسم 01 جاك للا

 مولع ترجف يال وس لولا لامك ل ءادبع كان دوتملل نع مك نس نب
 ياراذا ةرجويوا رسب نادل سن باجاو كذ بة صملاىاراذا ةرجوي ةارجسب نأ لكن

 ليان هين اعلا للعزل نلوصنلا حاج اهلي كا شام كلذ غراس
 اليك كاملا لم نا 500 يللا !و جابوا ١1ج نم دوم

 0 دج
 انباع داع كلكم هزسب نوكيا لقد هويت حلال كلل قي ةداد نبا

 / اليك فنيل بيئانلالع يذل ذاب ةقب ناك انبا صانع نانياط د ساد بيانلالع
 ا دوممل اسما ضاَملا عابول َترملا د نيلوصُلا همام نمائب| دك! ذممده ا :

 | ديم صف سال مطب قمني داق قرا ءاف دة لاقملا عاب ولاكهْسلاوُمَن دل دن
 ا هو“ 5 تم ىو 0 7-53 . و 0

 ا مرج رع وف ذ نلطلا صو دومملا نعبصنس نا الل هرنع داصول ا ىلظسلا جرش نم

 | مقل نم قاعات امن الل ببال لام عابب ال نيلونعملا مباج نم سياف نع يصل

 | . قاس نيلوسنلا تاو تالا هدانعال بياذلا لوتنم عسب نإ كامل دشنلاباب
 كوالا اتي ير غال نم لانس مرا ترشالا نكسب بارشلا رشات
 ممم 2 يدع اذا بسال دامس ءايلا ديو تس هنونلارمكب كاع

 ”قارلإق مرعر ضلع لهب بشان سْفمسالاب وقلوب هدبرلاب كد
 اب #بلف باش لك نيركسلا داير قزف ترتخ م السما يلع كوتلايناذل نااررمل ةامجال

 لازم وركسلالع مص قونساوتيرع قاف يرش الا نما يرمي فالحب ميلع ضو ال ركل, دل
 شال نكذب بصل داسّملان ال سرس النماص زوكمازعر ماب ةمركسمل رغب الوتي 3

 0 مهاعاد ل صاوضزموب 5 ريك اوعي كلت نال د عامالاودنللاو كك ا

 + صح د ا ا اا كك”

 ا
 ا

 ١ كاك

 5 ت07

 د 00 -
 ب و ا

 عرش لع حلو
 ل ا

 سي التل ببببببت



 اج 151 ا ا

0 

 1-0100 دببربربربر ااا متت 77777777

 نت ءانتا زينو فال وسكر ديا انين تاتو اك
 مرح واهلا مال لاب رعشس مول ا.” للا سعرانوكب يات دقلانال الابموعت 0

 هام داعي معابر ش مرعئذلاّنمالشلا دلع وتل اررعس بوكال دان عانسنالا الا

 8 ان هايد اش نكي دايت حنرعس موتشلادايناهادمفارمبال كات دنتا نالودمحاو

 منلارل الابر ال ولاَ ال لافت الد ايناس ناار بلاش د دحك ا

 كاذذدلت ًالاولاةًاباع ضركسب ملام دعا شالا ايتو دعب رمال زلات وش نع ١
 45 اولاذسد فاخر نمر يبت 3 «ركذ ع نوطملل هل يدعي الئانركناج مصاخ |

 اهبل تلازو تيط رع رلوق نم تنَعلا ام نعم 1100 سو دلع لوعبإ نابك :ىذلا | ا

 23 لا ءاصملاتاطازكو لاى سلات املا ال دانس علال التناصدو نامل تلح ْ

 رياك دمنلا لربما وكاد هرعس]من ةتيسبولام ىعاومللالاع |

 نعال ناكرالو م ءاود امك الد هاو دا عسل هذال لخارف مغ 5 خش د

 كحال املا نان اًلاارمهمسْالو كدب ال وابا ةمسال دال هجرعابربىداتيأ الد

 سيتلع داموا تلال زم 2 الص ال حجل لك زم ركس واف اعلام برشب سا لف ْ

 بع دود صوير صملاوبد ءاطلاك ءالطلا ذياَنلا عؤللاو لاو تيل ةازكة مرسم تياخلا 1

 ءالطلاّن'تاوهل طع لان طءرجلاةيكدام قلاذع وبوزتككاو تاذولاةازكرتتت نمره
 اسداركسراطو دن ف يو 2 نمد فعلا ءامْنميطانااموب د ثلثملل يسا ْ

 اموال قرعولل عريضت اهيا يبو ءالطلادرشب اونا تبا نمل رابكرع ىد دال

 مهر رغبنملا امس نط املس هلماشسإ نك او اع ولا ع ظالئشوتلا مرق ه هاد

 35 الاريسمسلالع هدلطلاوا تلج 5 5 يرن م 1 كلثوتبو هاثلث ا

 26 ةايانتماو اءبلرلا عام ءان نم كلام و ”نينهش كسلا ف ١ثلاثلا عونلاو

 سابع نانع يو دال بيساو ام: اين كامصو بيب نلا متن عدا خذا هلا زبي ىرصوجلا

 لااسلاوئلاوسب د موبلا وشف يسلب ناكم السلا لع ااصْزعدتلا ضد
 صر حاط سو قرم برماوا قرصا قبو مس هع ر مرجحلاوتسن سرعاي ى 5

 7 هدشللاٍديرش الاي ماع ]مكاو نايلغل عب ديزلاب ديزلاب دعي نا
 رشا هس طم واانزسرعو مرعيال دنشي مدلشي لاذ نه قََشإو الغار اداب يِسّنلا

 لايف كيال دارنا ذم ترو يطنرإلاةرحن الزل ترحن مما
 هنا بيس ردا ورمل و كالا ِءاَرنآ عب داش الازموايسكالحلاعزجان الع
 م نكذأل انركي مام بطووب)الب لشملط رتاج اردت نع رش : العود ْفط دا

 وسبل 2م الئادع ومي هداش لا تعئو ميلاو ضاب الا ءايشإلا ةياصالاٌّن انس



 دال انجلو مرهساالل مشب سائل يبي و جوبطم بورط ءارو ديب َةريَودِل

بيب اولاين ماع باش لك ة ركشلا» لك لم داصفرس اذ 9 ١
 خطاذا

 ْ موبلا هرشولف ماعطلا ءارم قون اق 2 هلو عر كسلا لوو مرش نوتكي يطع

 | 9من بتل طولو سريع سما نام ةرتذلا ورش نمزكلاو ماه يك

 67 عارم عش برش ] جد يان يمعلا درع ماذلث بهن ةعسرشن لحي 1

 ' ةيئايكسملا عرتلاو يلا بواسس ا. قاضي كسلا ال يلع دما راسو شالا ١

 | ةياشلا نول رولا ةدعةازك,لماضي الالاف كسلابلام بشل فج ناد مار |
 |مللال 7 وسان اا مقام تمياعْرع يو دامرملاو بسزلانِم نامل

 ايمي مقا موا ببن نطبق رف دسم نذحاتت ِءاَدَس د 00 السلا

 ا 000-5 نااهأكدو هو دع زي سفاثشع وسو بيق قال

 أ كلا انك . ضان ذل نسديلا تنال يدنا تك 006

 50 «ءارسلالمو رت ةرئدلاهرعشلاو رام بلا لعلة كالا ل ا

 نسب يش :يشلا نمله نمزلا مالنا لع طوق ناك فياريال ميال دلت نوب 1

 ْ هامل اب الطب واتت ل ماعلس نق

 1 جام لوتيإماب و اير هاو رتك نوم ةييزلالاةتفيقما روسي امم ماو لكن

 6 ا ال بلاد نمالاو لسا راسل يل
1 

ل مح الاه زسسايع ن
 نح

 | يل لل ىدعتي الغ دار دام عط هلا ىدن ل اني

 ظن لك عدوا وبان كاسعولا ىلغملا ريش 0 -

 28 وبدر وجل الط كومو ام ذويمان انصح <

 | دعما ءام نم غطاموب و َيْيَعلاكلذملا ع املا جوتلاو طر طاوب و لش دوام «رخ ً

 | يقض هانت بهذا دام ءالاطلا نم برشي ناك اريح دل نع ىددال ثلشلا قبو ادلُث به

 | برش نعوعاتلأس دوام دا ءادردلا هاكر نم دو ٌكانلاهاإور ثلثل ظ

 / لكل قطو هاملا يع تضاذا كتل » دب سئ الم كاتم كلن شو ءاشلن بهتان هال
 | تحال فر صملالع لك تصاذاام فالك معضالا هريرنب ال بكا ءاللا بصن الثلثلا

 ا

 غ يار امرا يردي كل دامب هرب ءاّمكاطللالد واب مهوب ءاملا ن ال ليلا نلن بهو

 | الاكرم ل نركز يد 2 نمت اص ملانم بهاز اذلا 7 0 .

 ل د ا وو اج ا و و تب و ا ب



 هوس 55 7 ا ري ل د أ

 اسس للمب

 ل ريل سئ شلل عس نعول! بماصات ال رم لكس دعو نويمالاو مسيل هس ص
 ُ اًييشالا هدم نمفس و لحل دعناوخإ متم دام نا ديعب) مق دوحبإل .لوتن تاجا

 ْ يطبخ ص سِلتلا الج لمن زاج ناو نيع كلت نع عون ملاملا نال لثللا ال لاب
 نزكل نيب ةلازكن وني كبإم ض ناين ماكو قمح مىتتم لام م الاببلص لع
 2 رباه ذكمارليلت اقلطس توتو نيرلاو لسسلا نمل شالا ىادجلاييرصد
 رس ةزئخلاب طر ةرعزصو ةرصولل و 5 3 ىوبملا ناولبولانع بكلقت مرعب 2

 اأدبلا نومك اسملان ال نحيا انبلا ف ضد نحمر ىرزكالا كراش

 هبال بوبللانم مذا ترش الا نمركسا ناو كلذ قو له, ترا ياس لع ميعاتجاك
 راس ا الط عقد رجلا و لاب ممل بهداؤ و مرا ريدم هبا دنع دع الط
 عتب لاق باطلا لير شا ايا ىوادّتلل بير شالا الذلاذم و ةمرجلا يرش لا
 رك نازل ترمز ود نكن وبتالاو شبشب خيارك مريع يت عاجإلاب دق الط
 - يشي تلو ويلا ءجإلو ةرسول لاق قدا ن ودام بلبل دعال ككذ نم
 صيد سن و زءالغ ول صي جة ملادستس نال محك ككذ و نوالاد
 قجال لكو نلاسيش لما نافزإل مطر ود كلذ عرطك ةولَصلا نعمات دنئاركذ نع
 سعد لد كَ دة كعرحالو ماعاف طئاقلا اقاوا الوب راح مراسم نآك ديلع

 تملا لابرمرملادح ىداتسا د اسال يحول طل هش كد تلك ىّين ردا هو داك
 امعاشس ىمدادقو سهلا ةدووبك ميس لها مر وش لاسم ذيروتملانيفلاب

 || | سابري داتبأ اوراورتق فم عم هاراباةفاو ل دانت مر اعوفاشلا عاشم د
 3 لوم دنتا ىرعران قالي اد دع دع خاج نيدبع ملا يونق نلف دكا لع دي رشتلاو

 ل ١ | زنا نكسملا ةلاككرجت شنها الط جاباباوكعو هتيم قيون ذو يفد الح
 ىلا نع ايكو نبوي ءالسالا عيت لارا نما يداتفلا علاج ةازك
 أ | ماب باد مزح كم دياركم نال قماغوب و ةرلاةرهشلاس
 ١١١ |كتيد هربييماذااعْزانب و مولا ىدتلاف كساؤاآمام ماج, بيف كس اذا
 ١" | ىبلل هشازآآزكو ماحاضبا 2 ةالافركسللابلاط هرشيو سلعإ نااماع كسلا بلاط
 دلعاحر لم اسلم نم نفملا ةرع نع ذلابحاص هداؤادقو كم ملعادتلاو بطو
 ١ لابس مرغلا نامناو دنس لك د لذا الادس مرارا نمم اضف ندد
 او ”نانحلا تيرس نم نموا ءاصَم دآم ككمل املس ناكأذ | مرا نال
 لكرر ا هاسم دي شم دجواذا اما لكلب ملسملا سرس لتزم ءاباوأ هزيال ايا ميعورا قاع شو هركيهابحاصللاةو تغسح دبا وق يار ذاب نر صن سيال و دّدالا
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 ١.١ .جالف ذاك يرتشلا نا ماس وجد كلا عابولاكوم هم ذاك نم دعانا هركيرفلا كو | '
 كول ريضحت هدصق ناكذاو نفل صح عسل م هرصق ناكاذا سال رستم :8 ٠

 | تيرشا نمار هزني نم يسال نإ شمالا ركب البالي خم نب نري نال نافأ
 /  0اذ جزحوب ل جلا لاش نم ناوبح مرح جاب لا ءانكلدالا لصملاف ال

 مدلأرناو ندلطو جرجيس وضل ةوكذلاو علا منا نيرسل نا د)هلاو كمسلا رشا ب

  0بدلا نمر ٍَببلاو تلد نيب ع م يرايتخالا ةركذلاو ندبلان معقد عضوم كال
ناجل كو موكل وعو مدصلا سسوس و ةاقشملءابلاو مالا عشب و ا

 مول 

  5ةرظوا تامل نوهت سوب واذ سلك ديادملا و نإ اوإب

 ءانتكلاو يلا ماعم شكالل اقيم تكل ىآ مان جوب لازم و سيرشلار

  1ا موماحلاولف طش ربا ىضر هبا نعوذل وا ىموندا ل وثوبو دفعا كوتاتلطم تْيلتلاِب ظ

 [| دومكاو سب رالا ه لنب نمدخحاو لك دكا ملطف نم دبل جم نعو نامدولارهاو ىزلدأ

 .| ا داك ماهسموتس كلان ال سيرالا كورعلا هرب نمثكالا طقم تكي شلع
  1هاييلزم ايف سه وار طب يذلا شوا تطوماث !ةاشلا عتيل د ةرجوتل هو

 :| | دو عد كش لك ارا تحلو «اكذلا ]كيل د هام د دن جوجذلا رشم دادتمألا
 . سلا وير الصرع نمت مالا است وتل فوتصلا يلع بن تيقوتالو دلما لعيعأ
 | مدلا مارا جرخلو ىلا لقد جمالا زاك اشبا عذار د يوشلا لحما

 رك درمدأ طلي وله لاسا با مدل راد ابجشت سب الاماره اددالا نوار الأ | اذ
 ملازم ان ايولو نيا اروظ هاتسآلا ةدلج دف ىزللا يلا ةورلاو ب صتلشفطسللا ها

 تاكا عملاو عزل باك 2 يلازم ال عنان دنع اهرب عول زم نيون زلفلا» |
 :| كي سهصالآم رلغساو هالعاو طس ورق ق لالا خلاب ىلع الملا جمال تلاع 0

 مايتايفل سلب صمت ىورلاو ىرجلاه كبش ال و نيرحللاو تَنللا نيرا موكل مالا بلع

 ظ موملخل دفا ةركذلا كمن دلا قاورعلاه لاي اوس ليك ناكت هوهولا جلباب مدلا

 | يلا لتاد عجب ايعد كيشاع جامو الااو ورنا مالا بلع وتل نامرولاد كلا |
 رش اذا يول مونلحلابانتكالا ةوقاشلالع دوب و نيقتولاو يورلو كانت |

 ' لم لأ يجو كارم قب كاما وتل نبل لهذه طقاكلا
 :١.١ دتكك ذك اشكال ناو لكالا]ماررطق نانو عوارعيج طق اورشب لبابزمزكالاب |

 | قرد لكاذكص لات نيج دول ذم قرم وهلال طق ثةب الالااو يلح ب
 باد لاكد هدحو ىضي ول لناس هاما شم بنك ةريورشللو همك 2 فالتغالا

 )أ

 ١
 وملف يزكآلا طش ناو بوب ل عاد الا نحن و موتلاإوضن لق ناعرتسلا 1

 22 ا ااا

0 
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 1 كوارع ناز صال َنامّرفلتخاوا الخ كك لولا تحي نالبق جادوالاف
 لا دق نكدانركء املا عجر مالا قيديووإ طوي ناكسب و لحي داك لن قاشلثلا
 ' انا نيجدولا وطق نمدوصقللا نا قوبل هدحاد لك كاع رقي مالادوسولد للا صنم ل سلب لص ام رق لك نال تطيل د نع تهزم هدرا كأرتسب
 اول قلادف متلقي مدلا رجب امزمدعام لل ضال نعامج حا ببو مدلا
 ماتم موي زكا نا مْهْسحَمِإل داموا ق نمر الف نغنلا كرب ٌيرلاو ءاملاو فلسلا ىرحب
 ىاواربإ صحي وصلو ممول زكالا طق دف اسرعطم ثلث او مارمالا نيزك يزل
 ماحاطملإوإرسنلا كري حطص دعب كيل شال جورلا عارفا ل متيم جون دايما
 ليمان اا ىالْخ بيذعتلا ةدايذ نعاس بكم سيجدولازهلاو عطشب مدلا جتك د
 4: كلادبرك نم تس اهباطا تملا ئين مطعمي يف ناك قاب ثكألا نال فصلا
 ,ظطالبانخاش مالي سا هومر نوكايرش نمراهلو مريت يداصتللاو دوببلا نم | . باك ماج ل ينباجاع يب اكس رك كي ماييارسا دوبملانم كالا يقيل هوال مالك لح ىداصنلاو دويإلازم باكا مامر نع خلابماسصشس
 7 !مدع مكتمل جي ؤصتسلا ةاوش كل قركذمل طارشا م دعاع كدياصسرعو ميادنرلا
 لما عيب ذاولمايال ناسحيو مالسالا عش الوسم الف هروتعاناان لا املا جملا نىك
 نك قوتشلا لعيون اوجوزئيالاو كاليزع نام هلا يللا نا دمنا نا باكا
 [١ كالا شابوبم لصد ال نذاوموب د جزتلاو لكالابزيعين اوبس ليال دا للضنلاب
 قلم لل سام نو اط ىف اوم وال وشن كلاسي لامك ءاوس اًملطم يراصتسلا جي ذكو داك
 اللا يزن عرسي الو صرخت د لاس لكل نالئالاد تارتسلا نياههرع د تبادل تاما

 1! دجوزعب نع ترلكس يدها صر لات لعامل :مدعلا جف لايكات مماكددرضلل

 | تناك الك نازراب تسل لل نب لص نسما رهط دارجاذ يلعي ال تموب م ةرقب ا اش
 ةلاوتك 2 ناتضا مالك تاتو تااىضاولا نعالوتنم يراد مالسإلا دان داللا
 |١١ اهلا ول اض ىراستلاو دوبرلا يو نعاضيارعإبماصوس ملعامشااو هديشب
 ْ ١ك نؤيرع نيكس قو وسو دعا بذد و لعا دتناو ارز نازك مح باجاو
 معني جد يحتم اذ اتت اضعلا نم جلا ب ديحارلكا عمرا هالاطم نساركن و الشبل وكدا جايا بع رمزا وولف داهدسب + ركو لجل ل بدلا
 "0 اهمناوتصتتابولاكأ ل موكا ومو لاق تاما ال لوي ىف ىرعلا جطقل يش سام ناو /! ١ | نونملا لالخ هال هركيو اجب وعلا مق ةجتبم تيب نام لمه نم ءاشلا عجاذاو ممول هر ءرش انكم 8 الب توملا دوعول لكوبرال ىوورعلا طلق تنبام ناد ىدرعلا



 3 نيب طبحوب د ءانهلا لال ممي ناوب و 50 يوياد عل نأ

 قامت سكي نا اع ذووغيطيابسأر ينال كن نعول هدو دخولا لش ١
 ايفو سل لن ونت عك قف نالوا لك بإطضالانءئكش نأ ١١

 درس ناش نار حسلاو هداف الب ناويلل بيومي هداي د سف نال ساّرلا ملققد ةدبانالب 1 ا

 هديك للا وتلا كس و دوربلا نمْن سحاب نمءإرلا سومو بااعضالانعْنكَش ىا ا :

 30 يلا لا هلع رق ايضر رن! نعمو انكع للا رلِشتي ناعْزلا اذا 1

 اتصالك نا 0 لل جراخال ظماراسم جلا نوكطرش هارخجد داماك كلتا تيحاةلشتسا |

 ديصلا رع جد وال الح ناكول مالديصلاب دقو حيد لكقبالابرحم ناكول نال ل الحلا دابق ١

 دصّرارلصاحو دبصلا ف الذع عورشس شراسف نالدالح شاذ ديصلارغمزملا عرولاكزعأ| ملا

 اعومشس وكيل دنع يسن الال الحول يرحم حالا ناك داوس مل + كولا ال مرا ا '

 ماهطو اسس دتلالاق تب انما ناك ءاوس تاذكاو لحال مرللا ةاديص جيذاذا َقانكلانكم ا 7

 تيك تسول دوت يدا ب املس داس ندركذي مهل كري باكا لا | |
 هيييس ةألاع موكذ لح سوح دقن ميسو نلوملا / 1 ظ

 لمس ناوديرل تعد لكالو عوار عيال سعورس وكلا !

 عك لساعات ل رضاك ةنمدتلاب ذايعلاو بانك صا ذلسدلا | ١
 نومحلا# يملا ناك ّدح علو 0 عانت ةاكفد| |
 ة العطا اىآ فلعا يزل ناو امرت د لحب ال يمشلا طيصيال و لمعي ل ثيكب ا

 طال الب يسانلا4اموؤم نوكير كلا نع جاع سرخالا ارلع نامت الادأ |[

 اهيائالو اص دوقلان نعاس دع شيستلا كر مانع ناترمو تب وجو تشو ٌدممذالمؤلا | |

 ان دع جون ملا ايسارْيجتلاىا الس نافوفاشللا١ الخ لعل ا 5

 2 الالصو 3 هاتي 3 دنأو

1 

 متابعا عدرا 0 الاثسو نالك نموا ياذا ْلَسن 7 ول ا

 ناو جالبلاب كو تسادمولا .لكورش نت هخّمانع «نسرست يت كولا دل لام
 ٍّ الص كد كلمازم ملال بلف عزب نا رجاداناانال وس مالهاش

 ارك للا مساب نيالا نماناو تب هرما لك ذر و ل كرش ال نيللاعلا ترمدتل قام و فيابجحد
 | بوش نعمات كولوم تمت طرغللاو هصودتلا لا موك تقكنعغ ىد -- ع هو رن مث

 جلارنعلا ةول ضم تلا اورد وعسم سب! لاف ةرمعا ىرللا وتب ل جالف ريع ةعدلا
 هع 5-57 00
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 تو ب بفم لح 1 م حس ويت:

 يب بص, سس يس سس تجي دوب د هع

 2 مح 7

 رومدخ 5

 : تيرم هل نا سوا لل دهلا فالح لاش دءاعد ال لحال بوتكام كد كيتغا ملل

 .ًيدالعش دريم ال الل الهلل دجالاعم جلا دنعرتطعولو لكشاب تعتلا
 :ك دلاوسايلوعي نا بدق يول ةزئانا ئامنلل نعل ذ برع ث يح تبعت الكب سلا لود

 4 م يمس ووسع هدام يدا

 ا هه وي ويروح ستصل
 8 ١دللال ام دنانالا سولاكل حيل ضاممال ىا جزا ذل ديمتلا نوكا ناىونو حولا
 00 0 وفا باوج

 2 ١ كنا

 ل صالالع_ة لاا ق ضلال ءاطت تلامس اككولو هركي ماعلا قد خاو دارمالا هددتل عد

 1 لح تول : جوبدم مالا شيك نم صنتلا وعلا راج رتعلا 2و طاننلاذكم زجل
 1 انوع ةوصعد يرسخ الا متسع الا لانك ذاقلا نفل هام الاوبص نم ريلاكس اكل كالا نملك

 ضال جنجإلت كسرت وغلا مور ورد وم تفوذ نزلا دب رص
 ١ اهطئاش نم نوكمرل سل الع سقم اب 2 لعايطملا تقدص ب قلعت يذلا آباد
 ةأللو لج ادع اعراب ىف تبجااو ياناباهصانا يالا لاك . الالب هكرلا

 ءم امتليب ا نالؤلا ماياووو تقول ربسس و ىو ئاسلا ن ودراصمالاغ ملا .ارمسوملا

 نا |: ممتد «ناانكواببس نكي ئيشلائاضا ةيلصالانا ب مل بلا كلل دبسنب فرعب

 ار جول هوبا .اس نود معتلا نممحيذ 1 طوصالاف فراك وكيف

 0 | مولا اكان يمس! دك هىهعلا 2 اولا لا لوسولا ايلا بعولا ءديعنع
 “ انجب قوس ص دلاد زعل ناويشلر ب و تول شامالاائالع لبلد آم ملا نسم ني

 لم | عاش اسجل و ب يل جرلادعب
 20[ مدلاصانإب ل صحتها رمل نال سرد نلاب فرصنلانعيوأ يصار د ةرشعن دبحصالا

 "7 ماك بخالف قس دبل لع بج الخرم كاوا سلا ءاكقرصلاب لصق ال
 كك | كلاننعو دييضاالد و تماس ايعر سي ريع للا كضر ىلع لومل اماسملا ل عسب الك يقم

 20 يلا نال سو ير لانك يداوبلاو ام يرتلاهرصللاب يملا ديت ىوتيو دماالا دبع لهتشيي ال

 0طن طوب قلتم سن نعرتملا ن هد ىلا ب دذداعلالع الاب ال

١ 



 ا( ب دس سوس يع هيتس 73 ٠

 جالك باهرا عام ةياهسملاهدالوا الط نعيش نا يلع بتال ملع بوبا ْ

 الاد ةاش داوتايعذلطع ندب عيسوا بكي كمل نمل دب عقرب ها ١

 الد الا قربا ىو هدا يرد الان ال دهاو نعال اوت ا

 نخر مالا بلع دقلا كوسم عمان خلات ب ادن لل يضر رباه كور ُط
 لاو دعبس

 كالا اعلا تس نعر و يو سايملارصالعىمتش ةاَسلاَة صئالو د دعديش نع 5

1 ايارخأ ل فاعلا لع بستن 3 تكتف ذخل لو لا موب لصالا 2 ديت هركذ ظ
 مانا ىاممابلاز 

 ص الاوس الزم و 0 يا 39 ْ

 .ةيج طاوس قامو لاطلاس رام لاخلا للا رن انة فداك

ان اسكسائيوصال ترش لوب ف تنس لش تصد للا إبلا عب سبا ١
 5 

 سكش ءاثلاوعب وان تيس[ 2 0 هينا 0 ا

 جالا سنوي" دال دأ عسامالا نم سم مضاناالانززجال ءاسنلا نينو ملل

ا نم بش ساجّلكذ 0 نوكيا ةداكالا نمش و ىلا ممم باجل دلحلاوا
 قضعنو يلل

 الخ سنجل ردو كا غاو هدلجم بتاج كد داماك ل باج نوكيدا دلل

 مة يطعدسب هزيل ثوبي زنيعلا ةرلصرعب ىل ىصم لليد ناةولصل دعب ايمكد لداو سهلا ||[

 رتل ثلاثلا ميلا بدرع هرم هر عن نارا هوب ا 07
 ظ م نامملل لسفلا ناحل ذم

 ظ
 كك
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 قلامد ام داوسلا ةتناكول عتيل نام كد يملا نبا ير شل ددص فان ظ

 سيعمل نقض حلاو ىوتنا :ولصلادعنالا مؤكإل سلعإعو !ادامشنا عير وجلال || اي

 قاد ناد دلع بُجالا هل رب خا زيك مايالا ل داك اييغ نايولو ىوللو تالولاوهرصو]

 نانو اليل جلا هركو لع بجبال ىاال رخالا مويلا خىا بقْنآمْنآم ميلك

 000 7 .صتصتلا تكرتول دليلا كنة طلخا لامضالأ

 يقف بجولل كد نك اوس, تبا :ةاشلا ذيب ئيضي نارنن ناب تيل

 دمتم عف لكاولو امانا لكأنالو ةاشلا )ع عماش متم ليفي نارذنول دايخ

 | طخ فو 0ك ل ا ل ناصع دصتلا سيلو ىدصتلاارليبسُت ال

 رمتغسي يعاب :اهاش 3 حا للامر نزلنا

 هج ما اهررشا سارة اش :

 اهم ذاهوزوجام داما ثنايا هنن كطبقاف ”ةادشلا مَع . ١

 ٌْ جخدلإ نامجاعام نسل تقوم تلادبعب نمنيظانلالو ببتشيايانشلاب طلخول د
 اصلا نع زماوعرم مكلعرسعي نأ نك الاون نبال 8م السلا سلع .اومل تاّضلا :

 ما سلا عيا اول لول 00 الع را ا يس

 يسع تح دعم وج :٠ تدحم همس هموت" دج ه2 د يس وسم دولا كلا ها ا ل يي
0 

. 



 ' وك نسمع اقل نس لش نسادحاسصؤ تلا عد ضاع دحام لتس يدا هاد |
 0 ا 0 , 5 7 ص 5 ا ىلع

 ١+ قطو قلطاىوز نير ناو فمض إو وحنان ليتل نم رفا نمدزسم لانا
 ىلا جاوب لبالاب قنملاو تلا وشباب تسمم مالا نوكس ويلا الغل سكي ضاظلاد
 نيو 2ك جانالا يب عاوالا هلو ةاشلانملوصو سويا رقنلا نم نيلوحولب.الانم

 كيك ” يملا ةاكصالاوجو تحارب ءاكرامجملا سوما بلا تكتل هدي اسيا

 0[ لب لا ايلف اورنعللاو ناضل ورقنلاو لبالا نم لعب دا نم ديحصالان ا يفعاو ىلا يد
  لصالا يب هز ل مالا منيب مشحولاو ىلحالا نيب دولولأو يينارمعلا مث نائما يرن
 5 كارد يلب را حرص د تمرللاو قرلا ءارعسي اذه اه رجال ديعبسلاة

 أ كذلك, ئرك ةينكاو جاد مدع بجف دكيلصااتاذ ماسلا عادلا عبتجالد
 رثأ] اطقزشاماو تلاد نمله ةككلعا نس ناك ٌناواير ناهكذا حالا دعبل ايا ٌْ
 أ او زكسس يوس رد لَ يواش ضورعل ها يعدد نأ للي نما يمي نفلاو علا |
 ا لاو املا نقدص ةييغلاوصاب تيما غلاف تيبلا اش ادارسسبلب لا ايت ْ

 رز قو دتخو نمو هب لوف كلل جونا نالانا قارصلا نم جركل لعالم رسوم نول
 1 مقسوم نوكتالالجؤم ناك التبر نامان اذ و رسوم نوككال طغينحبا
 ا نيخا عينا ريغان يجزم ني ززئس لالا لصنلا ديانا دي نعاعيم# ظ
 زا عرش دبال لحال بآعلاو لحوار صاص مش كبه جازلا مسي قارا حسد ظ
 1 َْ ميداب الادامإو يانا دالوانعوضي نازح .رالعرسلو ىلعا اد حاتلا نم ْ

 :ل| سالم ف ناتباو د تضيع دنع رصلارلولا ءواانمتسا صرب يشب داوجيشنا قسسون ب ٠
 1 افلا تعد نعز فل يود رصف فرص فال بكل و بت لياعالا |
 10 لاك كاي_ حصل نانا داىرلا عا زج يوسلاب ل باال يزلاهدل هدل هذ هدلد نع
 7 اسافر شلال نب رضينا تميم و لوف 2 قمولاو بالاطكب جان ياشم صعب
 100 رشي هراضّدا كمال د ُككلَصَم نارا ليالب ديجي قدصتي الو رطملا ترص لع
 ,.() لشي ولاد بالالعربل يصتلا لاس ف تبالي تباعا لجو نيعب عشنيام كذب
 2 كونو نيف ىوتملادلعو ىسوب هاو رميح د لق ف نيال بالا لست 20

 كاد طزع د لق ف غ|شلا نكتار زو دب لو + نضب قولا «ف نا فندم
 هما نصب لاو يال لك بما ناكن ا مضسب لاتو بالا نمتبالاك نضيالرضعب لاق

 , ١ لولو ناسلجا نالولو موملاكورف يفيد نجيذلانايصلا لجان 2 نجلاو
 "5 نيم تلمس يلا مايل هرلو تامّنآن هداه نعّوضي نفاسملالج بيتطد رخص
 "10 مايالوا2 بطال اش قرتسرسوم فوللاو ة دالولاو ءانغلاو معلا ةرؤلا مايارطار بس

 ا ل را نر اج ا تن 2س شا م دعست تح عع لحل د



١ 

 ا

 / ا

 دنع تطقس باسنلاوعنننانج قنناوإولامايايطمابقرتنفاةحوشي زلال ٠
 طممال وارسم و ارمي ىرصتسي ناديلع ناكزولامان' ضمان دعب مَع ناو معلا

 لكأراو رخام عطب هيما نمزكأي نا يضم بيسي و ديرادلل ثيعضا نم ةيتيضالا شع |
 لل وايش ارم برو ارا نمو عطي نانا اءإياج اكل |:
 - ملا نود ةولصلاداعن «نايطرشب ص ماالا ا ياه داتاتلا هانم داو : ١

 دارّمالل نام هدصو مامالاّلا ةولصلا دبعي ال لامن ءانلعلا نم ناب كلعمىبلبرلا هوكذ 1

 داسفلا نع مههءاشال نايصد ناوجل ابرد رضا ذ وج رز ءانل باس يق

 ديلا امال صب يلد رار هل تيدا ٍهداو لاك كلذ ف تراضدلببلا نال
 لاول ورجل ساّممجالا 2و مرسلا هركذ احلا يداوي واط دعب اوت

 م آمالادنعدرعلا مويا دبش ولاكى نما ماي الإ ئاس 4 دوججو لالا مويلا لأ
 نكمل يضالاو وصلا يم دارج فرع موي نأ ناب تاو تدل سانلاب صف |

1 

2 
 ل
 ل

| 1 

 ل

 زنك نييبت لبا هركذ نييلسملا عيت لايدص نوهلاب كيب ءاطاللا عرش نعرر تلا:
 نيبتول وابا صقلاو ةولصلل ةداع' يون لفرع مويا دبع مانيب ديب خد تل

 سس 00:1 7 ةضاو ىُيولاو سيال لص والذ آلاوامص بسب قزعنلا لق ناك عض هس بص مامالانأ
 قاعي فرع هوب حري دال هنو ورنا ءارقل ضب دنع ةؤيإعب سولص نال نسسعتسا ا

 صنذزلا .اوكذاىوم تام ْنيدلاَمَت د وىا رولا لاك ى دن ذبلا كاوكر اش نيدلاتعبسلا ل
 يلا نيمو لفك م يولاوصَم دوهول فلن عارحجذ ص كنعد تييلا نع با نع
 الا ومحتملاو نام مضيال تاويل ىالتضلودتما نعيشم السلا لعسال رق تع ا

 ؛ةاحبجد 4م مس ةاشوتو مو سم قتلو ولا نيضارم ثيردلاوج ه دوعن اتأل|
 يدل وسام دعوا يلتللالا عاب ديَصلافادج كدسقلا واتك تاهل ديما ض
 هدي اوف كدي دارا ةمابع هدايادسب لات مان هدئاوف هر صاصائالومابلع لوع ||
 لاو اسانه ددداي مارحكمسلا «دايبصك فرح الانامل خد كعل!اذم ١ ل

 | اهفكَع الف ب َيرئانهاركماو دع ذاتا حابا نمور مدعسا- ىرنع علا
 ا

 ايبلقسناب لكمماذ تا قتاهصتاتاام الكارب تكلم دبصلا دك بصنا

 دررعد بك لال مالسالا بشباب ضمنا نيدوااماخ هريغدا شل فئادجو نأ 0
 جيلان د جابملال داليتسسالاوبو دكلصا نم ككدلل تتم قلن لكلا بلابسا نا للغأوا |:
 ل دس اولذ ككلا نعت] لا اول طرش لدالاف تداولا كلك هالخ و امه وك داتبهلا» |

 .| تؤ عرطد بار فديملا مويمبللادارف فب ونت دلابلا ف تضل



 ا

 ظ ا

 ظ
 دلل وم رع 5 كيج احلل لجسم 0 ظ
 3 الاب ككعرال دوب ه دهان لاق و لكم ١ ا

 رض ناش ها ديم تيرراسلد نامزروشق كلم تاراتاتا ةتانللا كير ل السر زو ا
 جلاديصن انتيصنس دعددلام ناك نا غاب دلادانام دلة رعب دول هرم ايلاف اهدِلجْنخا لسا كفا نم ٠
 ظ قكشلاسمت ا نام ذاثلا تيد لعق بتمام ءاليسم سالاو ش 7 ١

 7110 يرسملا[ةمتقاطاط ملا بصئ ااو نا جلا ضنا ناام الكل معتان ككمدسعلل 7 ْ
 "10 ء ذأ ةريرمول تكل ّدالا ناكناق هرمخ هذا ناومتست لامن ول د دككم يم ْ

 ١ ةتيمرخلا مده باعد باي الادبصلا سيروم هالك الاو كالا نمه لِ دككم / اتاك ى رو ْ >

 ل010 0و سراة رَشمتاَم و داو لإ بؤلا عقوق ايديصل 1-0-3 ّْ /

 | يت لارعالا نك ذيصلا ابارك لكلام غلا فالك اهرش نم ا ظ
 / واق هرع ماه يراد نم هر هفول دل« زمول ثياب نكي 3 :

 1 11 اش قتاؤر ضدك د10 مل لابن الادب تم هرج ين ١الا ذخالل مفاصل ا
 لرب 54 ١ نط, َسكو دوا كمسلإ] دوا طاط قب قلتو ا هاد ]هد واارمك شاب وا ْ

 ١ | يتلا هاد هديل هزمانال لوب هملول شال دك هريملا ا ب 3 1 ْ

 10 اه ةوعو مقوولو كك ططاطقرس ىدافا هذْخادعسِدْمب لاي داصؤ لع . 1 7 ْ
 ب. لل تمالخلا صك دانا كك داب صالاهرفحول ودلك ملاكا 0-6 ْ
 "4 تدضابلا ئاديصلا فالك دالابصاصل ناكل مرهف كمان كلاذاتلا | 2 هج 1
 , 017111 نمضردالا ابماصل نوكيال كد نان ان ارا 4تضفاوا ا 0 ا

 نأ ضار حرك ةريصف كس او دولا ذاع نيدلاو ختام 00 ْ
 0 ف تلو اس2 ةكمس كلس رلاصفام ية هضاكأ نيكل ثنلات | 01 ْ
 5 ايدج اولو صماء شمل ىداّنعل ارم بستم تلاد ةىت اا ّ دلل 28 ْ
 ىسلا ا

 رد سائ الاول هانم لعد لع رسل طال طا حبال يالا ىرع |

 0 عدت متماياش لبر بح طاجرلا نا قودامو مجيب الد طل شال عام 3-8
 1( (لعرتعاس نزح ارغوسلا نسب و لاف طش ردك نال تر ساه كذف |.

 1 اكيد جر جتي ثبختاسااغلاو فيجا لف١دانتعت كلام دا الخل ن ناكل لش هركيد | 0 َ ٠

 ل 0 نش ارظمال صواعاهرغو فيلو تاسا لال وامين نك 30

 10746 ىلا الاف كرس ناتال نيب قره كلابلا نينو طاب سائل ملجأ للم ةذرب 5-6
 لإ ل ةدورشم ةكمس دش رشا مصتاط تصورتب تاكا اايلفزخو لاح ايلماب ساب كل بك 21

 5 1 لا عبابلل _ئىلتسلاو ايمعلسإاف يس لاو ككأ ةلار ضمد هاما 2

/ 2 

 كد الا للا ١



 لوذإَتلانعلا# ءابش الان مال ءاارضبق يشملاهذ دوو شلال تاكا ١ ا

 حجري دابو بان يد لهك ل قوبو لدالاإل جحرم بلك سب لكدا دانى دلك 4. 2ٌِ 1

 لك ومال لملاَّنشابلا ام ملم رز نابلاو بيسر 1

 ا _نكمالاولات مئاندسالاو فدلادسلا لرب جزم ماسلا يبات طرشب كذاك - :

 دساو بريربيملا وخالف نيعلا, برب يداص ير ناويملا كا موك رش دأب ا

 يح واراحابرشب ديع تلال هويدا مدشاكم لعل نإ 5

 ني داررع . بلملا اذ لمكالا كسب دصلاب ردع ي!!ذ و دسملاب لخلل يدوباثلاى|| 0:

 10000 هك ذل ترض دم شلش املاك نال 1

 يابو لاوهالاو صامل الماي نكس شال قمل ا ىفونسشعا أ

 يابا امان كك ذ نو دعب تنصلا لما نال وعم انادوإطلا نم حياج دج 5

 00 جرعومو جونا مدلا جاطادوصقلا نال تم شوي مرورج يشم أ 9 5

 هم ص ول ماس لاسوإ '

 0 د ماش نم الون ماومبوا ميعاد داذالا نع منتمي ىقفوتم متم ناوي مل

 دايك كب ال ناايرشب هرخأ ضؤل لون الامو كويل لكوبإم دايطصا لكيت ْ

 ارم ولسراو داواديصلإ] سم0 بلكى ا يوب باكو لسير بلك« ديصّر خبال كلف ل مر

 نوكبف دايطصالاٌ للبنان ديصلانما م دلال امال علاسرا الانام
 اوله عزل ارسم م انمالائش نعالقان د

 هلمو تمنكم حرسملا نكي ساب ملكة ذضاي نا لتاع يكاد
 نما ا فالحب هورعره اع ال نالداسلل قست دريملل دسم لص ||! ,

 دورذلخكرمعم اس نو دمب الثا مودسنبل تاخد وبشوؤ ع
 اي اهنا سم لوي نال اسلل يسب اكسو بست حالم كارااتكلاوب ! ْ

 انكسو كلذ ما تيفرصلا نمر اسيوي يبس يضبنكام ضلال ظ ١

 فيلا ل وانتي ل نا رسو يتب ظخو نسوي عاين اك هرب اف عوني نالت 3
 تيا يمد بيطلاالالطبال نال املا غش اذكس و بيطلا مل ابلطياغام مهلا 1
 ١ذكهو و مس 1

 لاتالان الاّسيهالمارلسم فرح خا مثال ةفادبص ذا دبلكس لس داولو لماع كوس |
 البط دانا مصرلو ريح باصاق نص هلاصرس ىكرولام دم ىببو طش ىل ميو ١
 #جد نا

 ل وع تصبو م

 سالك هدم تلا دال لكس روم دهم لوطيال نا اشي وادع يعش(

 ٌثليجككد نكي لاا اليوط سل لاسر الا اطمن ُكلاَسلا لكودرلل كنف امص
 اب ار 1 ب هو

5-0 

 3 هل لذا يرو

 تا ا
0 3 



 0 0 م 3 ْ

 جاباصماذ ١ را للان هذه ست ةيلصالا نا نين مما لك ةاعوململا جزل

 00000 ا ا11|1 1 1 1 15

0 
 ُّث

 0000 ايزو ل زروق اب نانو يكملا تماس
 الاموي السرم ناك ن اوس دال هاي الا بش الى لاسر الايكَشلا عىتول لكبر ل

 ةلعانصع د عتود: تلم ركن يضلل بماص ن ىاي الا هل توكإلف

 ظ ين تناول مابا لول داخسا ٌمونزم ساس رجد العر ناو يوتذلا

 0 ماايلعاط للاي هوال ما موك لك نم عانلا ناك ليلا ةوقول لجبال نا
 1 نكي لنا 5 دابا يع ةاموب ذباب واصا موتتلمتنلا باقم ةصالقلا نك

 :/ |ةلاو دع الاب اال سانلل مابا كل :لعف بعاص نا بلقلا جه هووالا نسابيرف ص

 ركن العض وكذا طر شل باول جاب دمع يرن عرصلاب تباشلام تلال دلاب تباشلا نال
 ل اياك سول ن ا يكونان لكن طْشرملة نورا الها 0

 1 تبليلا لانا هٌرمد 2 نجلا 0 لكوبإل ديرما ةىفاشلا جنعالا عام الاب اثم

 ٠ اوعي دبقلا نمسك مانام دام دان ناكواوسان ديعاءاطم لاكوي ال ىا 5

 0 ْ 0 ةعتامذلن دادي لكابهوعب داصامانك لل الع د ال مثلت

 2 ةقيولو كلازعب لتر 9 م هداصا لكوكب دا دا ءادس الا 2 57 ىذلا

 : كرانذ 5 ال ءديصرعوبال 0 كا 00700 : نا كلت عاصم

 1 زطاولدان 5 اذ 0 قاببص نم لاك اذا باكل اك لزم .نكعلا اناع دب داص ام

 ” |٠ كاتم بالذ نط حو الط ل١ ملا بِحِصَي نم ل جلتاو إلك نمديصلاا دايضلا
 : قبال باص لاول. كك دعبل لاس بجاصاع كسا د 207
 . رفدش بيلا قئااذاامكراصف نداسملا ةداعوسو ررصلا نم لكأُي لش ا

 ولد 11 ريال زك انا كيش نمل فورنبصلا د نم ىا ا

 ' كارا عسا ومب كاي دي سل كعمل
 بسس

 "1 )ل هلتشف كدا اوطا دعسٌمب م طفوا يشوفو سيال عصا خصب

 ١ ٠ لمدربصلا تايغر ولا نما تماما جيلا رابط رم ال لكمال تنم

 ١ 4 داَيِحْر ٍصلاداَصلا أ كردااذا الملا لكا مصاص ْدَغاةحشم لفي لو
 ؟ كل عمم ناو يلع للا يسارك ذا كلا تلسراارا زعل مالا لع ذوتل

 : ميتا مسوس ئادصْنم ملأ رزعاو و لسورة ثيرطاخح: داق انّيح

 1 اعاد جرجت دربك ذل حرج )0 دهال كا حلا ءاصملاو او ضارعلا ص رخو تق ديبلاب ديلا



 1 لان لعاش اطاطابتمامامم] حيل نك هالّمَتلِإ لصمح نام له نيئين يم

 تبعا ايم كله .ساطلاو صاصرلا ىنرب ادوبط داامصا نمت ليس هامان ةرعلا ْ
 لهوارمتع ن وكام د هدنم دويلطلا رس عدو جز هب ودلا حارس لمس ىرسااياللا لكل . ا 1

 ىو بآجاو شمالا ُدَظِر ملل صحت قتلطا طولا ]نعله باق كتل |"
 اجا نموا ينم يدون باوشسم نامل ارنا ااادارب انتساب : ١
 تا ندقدمل مالشلا لع دونت جلو يحض راب طخ طيش هاف دكت ١
 ءام ذل عودف هدجتنالا ليف ]نقد دجو نان لعد لا يس كان كرس 1
 و ناو خيو دال جلا مرش هدعاو لسد كداعتلا» 1 0 ل
 رب ل ناو ع تين تبمدال ا مالشلا دلع دلل لوشن ماديه 1
 يول دججا هود تيل فونبلا نم كات ال تكد اسال رمل نمزياتالو دانا 3
 ةلاشامردلا هو هاني اما بالا سرا اك يصلا نم هريغوا سس فلا سصتي نان /

 مشينا مرسلا 2س باكرا بط نعد عقيل ناو باصملا الو ىلا نيعي ل ثيحدبلا ْ ْ ١

 لل تقال نيم باص متسبلط نعدمت ناهلحببط وسد باعد لما ديب 1 |

 دودو ملسم . اد اي لاس دلف ةكدداو مابا ثلا نم كمون تيهدلإ 8 ا
 فضال مآل لات دفا نع باز لن مالا بلع ذا دكا تلادددألا

 را د,توع نال تبن لد دعب لاذ ايع لوالد بط نعرمتططعازبب لمت
 هداسعإا طمساو ىنعلا# تانوغاف داب 2 موس ىملا ن نحر نمار 0

 .كدانا5 دايطصالا باب دس تعج اس 6
 2 تلم هامات هرج ايلا رشا 00 ناز 10 لتقول يراد

 قو ايلات سلالامو قولو نينا يداوم زرار ا
 اكل دلت ةابعارز هام كر ةحوداتفلاو عورشلا نيتك لق قولا لعد
 كذا نقجوااضمإ 220م اقارزع ةرددلا تادع ركل ىو نان يكمل . ١
 1 ٠ نرحب نع ياو وم دليم مال لاف لش زا نالةياعدلارصاظ ذا

 ري كبل هرج دبل تي وح ١ راوا+ ؛ورمسحاللم جرش ةانكيفاشلا وأو! 2

 كنا ري ١ مصرعب ضارم كف واذ مش او كاصلاب هالعلاكا ١ ب

 لشابال هلا جتنا الة يمسك قالا اكلم هةر
 ذم رد مض] بجو ظس ايحوا من لق ءاملا نالمتحي شاق ءام 2 مكون اريص كددا ل ظ :
 قلوس دوا ارتب مالالج عدنان نكن لثمن عذزرعالا نال مرعشالال |

 هولا زلم عرس دارخذ حا مزن اه لس زعرق دا سري لدار جدخ رزقا ْ

 )ا ١



 ا

 1 : الز نا ترسع دق دج روما لهاوم نم هاند نيدرِصكد دكت 6-5 نك 00
 5 كلو سار وصم م ل  عمرنم دكا ةالثاىللاىطم نوط اوضعلا وبل ىا 0 0
 ' للعلو هواش مت 22و لاا وق ايتووتلا هب 1 يرلذا 3100 ل طفوا 0

 زج كم ةشلللاد ىأرلا نم ة.ناثللا نامل العب تنموي ن اسلم السلا

 8 سال صن نملك! طقازاامق الكبد جوزلاا ةامح قوت نسنلْلا 2 ةاميلل ناك ال

 رايتخالا كلام كد )صانم 0 ا يا

 :”' ازككرييملا قه ةرايتخالا ركن لا نير مل نال مرا نكو دإ)طشالا تلاه انك
 " اومازكما انامل ةوكوازم ننال اديص /ودو سشرازغضالا كر نحن ال

 7 (السلالع لام د ازئالاوب سن الزح ةاَحلا ودفء ازيص يد ناو
 ١ افلا هن 21010 الازحْنم لالا, جرميفش 1 دا امال ديلا

 ١ ' عانس الا زصنع صرخا ناب 1 اد اا يا

 ا بع ديراب ةكذاليارءاق نان الذ ال دا ءرعو لد الل دسقلا ىاذ ٌداللف

 ديصلا رقاب والا قاتلا نمضو مرج النام يالا داصف كن . لاو طوكذ لع
 ا«رعشسوا هنلجبسم جلاكو الام هل ]ام داطعص الجو تمار تصاب ا

 0 ب دا اطدانطساف همس د مفالطال عورشم كلذ لكد هَ د 22 قدلسإل نا ذعر

 1 سدح يرسل تبا واطي
 : باليل طلازحا الص رطب ال ذل نيعلإ في ناكل مال نيعلإو غيب وكب

 3 مدحت دون سروال خارططلا معن كلك نيل ولاب يدابلا ملت هرب كلا ةدشم كنان ةاكراسق مدع طوال

 ا اذا ير ةربلاو بز . ّة الانس :ريعوأ مدارات متسلسل ع نإومدلل

 ! 3 الامال رل أ رع دسار همس اذا ام قالك قالك دصلاّع .لاديص ىاصال تاصاق

 ظ 525 اىىاالالا 0 اه دوحولا ليلا هاندا ن١ هامالا نا تلق رداظ ءا شرف ىاصاف ايت

 1 ةالاقاس موصل د دمدرصلا خل دوم وعد دلع مرا دلاخ 2000 ةرملاو دل رش . دج كوت ال

 د لوصول لسا م دترموم هرسصلا ل كد ناب دمالساب ل ؛ال ندا ا مسم نبو يد ناب

 ,سلالوصو لف ضرع سلع مث 3 2 موجب و دييملاك د ناب دل ارا بدو و كنا كربلا

 خاوي نزلا ىرتلاد وص ورق مرحا يدل جوب و يلا يد ناب سحاب ل ديلا

 طلالعرش نم مالشلاسلع لوما رت تبدع نيل عانيت تائاتشلد اناتجلا 3

 لعبئارب دس الو 2 الو بهاوررضلا دكد ن نال موامتاو هريزصا قاده لاس 27

 املا 2ك خلتني عورتا وفدا بكا ناوحب بوصولاب لوملادعب كاَناْماو

 الابن 1 اللواط مداع جسر عاش لم اضيا بك 201سم

٠ 
 ظ
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 حمل ثيمارك لع ورمل الف هرج غانا ييدارصم الام عرمان داون داعم |(
 م دي رع 7 ل ل تتيططك د

 1 0-0 0 لا الو كا ا |
: 
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| 
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 نياق ا رمل تانج تولت دما تانازل ا س

 سم دل حنات كاضمالاو حالصالا تانج نم ديلا رس كيلا 5
 :اطع ةزيعمالجر برص يولد نعل انه لقب آلا هريرط عقد نكمل ذاع طور / رس

 مول هلت تياقع ةرزصتناكؤل تيا تنم بللي هد! فل جدلع صاصخال 1! 1(

 ايل ه دحام اطنللازم ورشلابلتعلا لكس يبو صاصتتلا لع بال بق ابا لب 1

 ل ا ا و 1
 ابا نالئاَملا لاك بارع ضع دل ويرث سم لك د تش نإ ناودباكةركو لو دمع دإ نم اس

 جم نطيل يانج يوان نابانج اما نيا بلاش ايبا أب
 متيذو تاق ّيصلا عقوف تنازل ذعار ةيمموبع صمام يلق دمنادادبع ذا امل

 كواليتي لاهل هديع ل دب 2 قلالي ىا ديدي ىل طولا عدي ديلا ' اعرب

 1 قل اا تي ةام عقد لحب تل : را

 :الوا ممل وسنن نمي نانا سا ميع ىرحا ءاعث 0-0 ا

 2ك د هيدا يحل هنا اا فالعمل نماكيت 7

 ناسا اجد نع تس جيتسلا موسم سة لان دودلل بانك وسل |:
 تشن ذاتي دلع بلدا تف نم ملهي جو هبا كاع ضسد هْحضْن 5 1
 «داسملا عج تايانجنمديدلايلجت تبا كمنب تام شا يلع تماد نسبا« دارقإأ 5

 تس مشابلا/ نيل باسل ب١ ديام لا رصاط رش ادملاو نيعلا طفي تقرسلا قد 1

 هدا ا درمب عمم ى مالا ل صفلا ىف ىداَتَملاَي لإ

 الاب نينيعموانينرتمول ناظم اناناس ان حدر فومتزإ لعب جرجنملد لكن |, 5

 درب عهتمي و ىسنلا نودامؤ دولا باب قا تارانمب نم مريع صاصقال هالو ظ
 ديه ادماد لسن ةيركملاب ودلال ةعاجلا]ةفيارمعدعاعلساذ نعد
 عا را بوتكيامع مسا ٍ م

/: 
 ب تاداسنا ىلستلا ب دان وش ناكفاأ | 1
 السيتي |

 . هج

 ا روس



 ٠ اسد عطس كاك درا جو انقلش وست صج لود نيس
 اصلا كردي تامل: اظن لدحلان ناد اهكلمرابكو راغص الدال

 14,مَنبتساة وى مدل لون مدعلرغحبلااذ ا ؟تشم صاصقلا نال

 ميلولا هياط 0 نيرا نيب ناكاذااك ماكر داهلا ! وش راغصلا ىحلاطب ا

 ةلازبومملالاّمحإو شاولأو بو يْرِإل سبب وشل يرقي قه ارل عر مص اع دعاو
 ْ 1 : نيك قالك ج اال تالا ذئكدجا يكتم

 1 صوب الامو صاصعلا بعوبام باب هيد بنوا تل نمنع نئييلوملا مم و تباات

 1 داغصلا ٌءولب لص دنع ءار نيغاوضتعت نادانللف ا ما وا ناو

 5 دانيض دنع شاكردش دوي ديت د! نع نس ض١ امرعدشا !يضراع نب نسحلا ناك دام

 نإ ةعاوصسي نا ابك بلدو ىمووإلاي دة ضلت دكذاغ سلو

 ذل "اقلاع و لقبا داو يجدلا همر ا 0

 :» |ة5نالتاجف راهم ثربال كم كا ودْش ف عسبج ملا يل نكت ءادنم

 ا 77 ةدادخلا ماه اللة رجودلت ايا نجم َباَملاَف الع 1 3 ديصدألا او توملارعبب

 1 ضافلامطق ءهوساصاصملالالسن نادفوحك دود دءارعل هز لس ولىداىطلا

 ا لوو كن سنس تب نير اا يطب قينلاب لبو رضي لدا

 :| عوام داريلو ١ءاضتلاب كتف ءاوس اوس دفعا كون داصد ملغ ناضل الا سرعي كاذ

 سني شب نأ دل دصالالا تان نينملا عاذلا نم عون َقايَوااوق هاتلاف رحم اتباد
 1 ايت ةومضل سلب انش الالعردس ال دمام لكن الزسلاب هرعت ناب سانيو

 1 رولا لمان يتسائل اسيا الاذنع هدوصبح سرب , الا

 نب لاب عمان زكا نا نم حرجوله لصالا ةصاصٌت لاس ارم للتشلاانم لذ

 1 يمت ال لطرف يضل ف1 بوش نزال ةرتتلاجم ديد 69
 0 كت لاَوِسن امشي ملك تعيرصميريعيالو معا عايتجاراصخ ل تاو صاضصّملا نع دن ديم

 اا ا ١ 6 دعاهم 2001 ١نبلا تاادعبْنن صاصّجالا مومن ئعلا

 0 سلا يي لآلا دهان نان ادعم اكول رس طن لالا ناجدحاو

 / اولانسو و اصيل شرما :ما ولالا و تنهال الا ااماد كنس حزما نااضي ا نامجَو

 لآ يلا تابانج سيدال نيب مين لالا ولف دلتا 0

 / نيد فرص نما مداذا با راب ندملا ثيدهلا ور بات اهكباهرغعلا و
 , اهاناكل اق« 0 دج نع كروس نب ثلا زرع كن نع عوسوب 17 هه هولا نم هرهاتم

 5 لسانا لمع هولسج ثباد لاا تعمل تلوم جبت 2 لصرل ابلمعان ا ديلماحلا



 ا 3 007-323 ا 0 انجي دابهتلا ودا 3

 اناووخو ومسلا# ابوس باش نش نان اره سدد كس ملا طل ا

 طقنبإلا أ دج ماضل رمش لاب خ قسوي نإ هإَيمامدع سد ذاكرا ضال ا ْ

 هل . نم َقرِحب بعضو ذيهاو طش لع رسم نكد سته ست ار

 بابي ومدن لاك اض ايعدق ه كمل دج ءاّيلالا ن السم د سدت طم تلف الا
 00 امو سم طقسا نك نيد الد لاس الباس لا كسل د كَل لا ميش

 الإ, دتيالاصخت نوبدملا لاذ لانا نم يلا نع المن تيني لايصال
 هي 2 2 دك نوددلا واود دمج ئتاذانكد صاصملا ءارسسانم صاصّملا ىلو ميم

 ايس هرعوطالكولو دالاس الاباب باسل فاتح نيود نتن زرولا تطعم ! ١

 متجر اسيد نانحنل الاانا تسر :١
 ابرْدع دلالات تسلا رجا ناك ان دورغلا هر دقم دعا سما دي ل ١شالددع

 يضخ ألا معصم لتقل شاب لل نم لك جداول تاياننم صاستلا دِلعَوفتاشلادّسعد 7
 رك راعي لرئيبل ءات !ولازكو تكس ها ةئلالاب راو قييضلا ل مومسلا ماظل
 دادي يرلاكدامزيصتتب ناناندهتالاةواحمجَد ملف لتعلاب فعاد شو

 ادخال انام مَسلإَو نامل مالا مم دُي ءاوقلا تاب نماتومتالاو] ©

 نكن تي المال دسم بتلات نامت ناقداسنلابضمالا ل
 نزلا ّرعملمالا بدفن يبون يمال د ىابالاو داما قازلاه فورد كيد ١

 12 ربا تانج نم ملم و هاوس دجم نيمار نانا لبق د ,
 موتا ق باث ءاجّشوبل ماءالا ديسسلا لآةو حابس ةريملا 2 تلاظلاو ةاسسلاو َنوعالالت
 بايو ملة نماباب و ضائااذكو غاستلا نرتب ايتصار بيلو ةنوعالامكب هل تف

 ابولسصت ل افق امر ةال لش نع ىلا لكس كذكللد مس مايل ة المل ْء

 مل بصي يلو ب اصف نصح ومو يرخا ةأمادا أما عم هير الجر ئانول هزاذناا ل

 بوي لف سب اصف للام قرس الجر يار لج اَنكم لع ضاصف ال ودلع ]مانزل نم /

 د لم هرب , مو س ماصق تقرسلاب فورعموب ةري حاط باحوا طباخ بش الجد ىاد

 لمكاف هالتمي نااملع رشم أ اواامالغ 270/١ استاهل
 فمش ”ءالإمؤصُم 2 واتا“ ناز هاركرم +اعلاب الارس طي ملاذا يروم دم

 لن ناب ف قطر در نم شم ناخول و يرلانمعيملَدع بعد ذف ناحل بطلاب تيم

 : 5 فيروس :سريوستولاوك و ىراسنلا نمعي لقلت بل صحو ثيبلا ة نم ذا تيب 0
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 ا ال ما ةّرعِطِخِر جماح تلاه أ 2 ارءا نطم ىض] مسد نع كل ابع يما | 0 ا

1" 
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 0 ع لع بكيت اما علا نفاوح 0 معلا اببوصول طرشي ب لو جن

 م نا عرش نكأ نيد هاب لعل ايروجول طرشي الو تلا دلماعلا الوش 5 3-2 ١

 لعب نعتلتس بما لاناعرجو يجلد مولاة اك ساسي ا قالنيبتس | 2022 اي
 ١ تمم مالا ناصمن ببكيما يرعملالع 0 ا وملا س ولع رحت .

 لكن ينجب ملاك دل تس الع آلاو تصس نا مالاناصتن بهمن تبجاو ْ

 1 لبصم الو نالداقم ويبي مل تام م نالف هتك 212 لاذالعادقار تيرم 0

 8 داوم .انعتم نام م نالذ نمرجلا اناا فالكل رضاان الف َّناث داولا نيب |

 ١ املببساداقعنال توف ش اق ثداولاو عب روع وحب ذيوطنلا رش جابت مرج
 . ايكربخيل 2 هويات واتصل املا نما شاش الا تابانم نم تدارس ءاك

 ) حرش و لام ومن ميلا | انني حدادلاع يوعرلا حورجلا سدولىيل تام مغ هن الو ْ

 017 منيب شت للنفط جدطعتنلاثرأو ماقاو تان مئنالن تملا عرج ةيابولا

 0 لامولد خلا تانج ىلا نام لف لومي سيلا بز كور و ثرولا قماذم نال |
 0 جورج اذا ل ساو القت ل هر تلا مثدو ماا تامو الث كلت حمرا ١
 *'' لاو ككلدنعابولعم عراج نانا جبرا تام ص لان القنا سْستلعررشاانا |
 *' ١ حان ناتنا ولا نحر نام قرصلا لحال عصام ىرعم نكي مل ناو هدا يرش اعمال ْ

 : | تاء يدانهاةلزغ تازتمت ا يت نارتو مدون |
 : اًمبترهكيرل جلا وبول ابد لس اناناس ازاانآل تنسف روتانا َنيحلاَ |

 ١ 5-00 متل عفام لش شن لف هسا نبع اذاو مواعم دع دربيل ةارشلا
 ا / شال صاصعلا بل شاناعاسلاّنم ناسادب طق نك اص و بوهولا عساف تلثاملا

 اهلعيدناو انس !ذكوجولا منسم انما دل نمال و دعاسسلا نم رطَملا ل يبسال |

 ١ عملابتببلا اوانست دوما صاصتلاابرف وسخ دايلاحايع قدما اب عما وس بهذف
 4 1 يو لولبملا نطتلا بجد جام ناب نكم دلال اليس لع ءادسمالان الد ْ

 "أَن رثع هللاوطر 56 ىلا ا ىررمما رع للاوا لس ا انك داون بف ةحرشع نم بقدو

 ش ١ ا يي

 ) ' نوط رئت .لاراشاو دنع دتباوضرؤج اج ةغارطك دنع نكي لذ كلغ

 . 1 ادبلا تايانجن منيع ىلع ل ناوضر تصل: نمضي نامعس ْقْمُم
 وص بصف د - تكدر دم ءانتمال بلع صاصق د لحر نيع 0

 ا 0
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 بطر طع رهو اعرمحو ةألا باكو لاعام يع ئاممل نامل صاصملا لع
 رع ا ٍ 0 5 : 0 0 0 ٠

 دياعن مللا نوصر دراوصلا نم دع اج نع رسوشاموس داهّوص بهن ألا سعال ١
7 2 

 : ا
 .١ 40 عل 0 ّ 3 2 نمل ٌ 7

 ا يلج تماش لش نصمنلا وداع صاصملا باب ُك ياهلا نانانحب نم نيعجا 1 ١

 3 3 0 4 ١ ا 1

 دج دايمإ ري دلرلذكادإل هداف هوعبو ءابعلا حا مرخص لل دسكوهدالعاع نب ءابع مصو نبع | /
 ١ .و 7 ل |

 ا 4 صاطلابامإو هأبملا باص كاع لع ثدلا ملئ لهفه ءابعلا هْذَما ببسم دو توكل

 تح | دارقل نمكساي زعتم نكي ناورشابلا نمي شاب يوكرصتل ولا نمي ا ىمالك
 فب 22 كح 0 2-5 هبهبسهل 0 8

 8-0 ى ساه داطت باخ مديراف بوباح# ىداذاراصملاو انيع ءاَمْمف ةدمدلل قرظانا

 0 ف + | ليام تصنيوصنلا حاجة اءاعىد شاعرا دارلإ مديل شاسءانبتس ارض
 كادي لخير رلابتعا ال لاعا دلاو يؤ ماسي لولا نت دسم اعلان سَ 2 نا لعيو )أ

 طايل 1 ماجلل طفارب مقدام نكي ىانلارعرغت ترق ةلسيممَزذانلادكّشل لحل

 لتلانعلا 2اس الا تاياسصجنم كيرلا ىصن يل عف تيمعذ و ناصرع ناكو شع نم

 مص د و تي لإ ىصن ”دعادو دلال ءاطْصاََعْف اذا نينعلا 2 ا ءاطق بضانا ككذكم يدل اوصناميدمأ و تدل لاكراطماَيمفاناَنينِسلاَْك

 نصمدامرف.تيدلا لاك ب جينان امبداهْؤُم بهز ولان خام ركدابتشت لوأ
 امر د لي جر بلص الجر كسا الجر ناول:ةيدلاوصن روعالا نيعةداعربدما كب كيدلا

 ' | ىلو دم ديم امل لل تزد ط قولان فقوعو نيتلا كسلا ودع لتقل ىلا

 2 ا رطعت بلا لادم بابلا ولعن لخو احبس مل خداو تيب لال لخالد ب 0

 ا ن اهلي ىلابهيؤص ْنف نع خلا بحاص لمس ةيريرطلا تايإ جم لع شالو سلتمي ف

 5-5 ضيركفءابانسومل باصام هديدي قير تملا َنتلا برطف باي سداح صدأ أ
 + دانا كمي دانلود فد ءادع نا يوم اما كلذ يللا ءفصنلا

 تردي 026 | عرس لاءستفالبإلازمىفومو تار شع ضم نسل بيلا شدابءادذ
 عب ْ ”«اولام كل رك راصانااّما ةابلإس جواركوا دوسي ماكان و كلذ نسينا ا ظ

 ل ههيإ
 ا | اةهمعت

 رك 11 كلا يش لك جولبلا دل مة لادسب ضخ ءاانزك حاد نليلل لل ا

 | دالاس له ًءاطنح شع مج طالع دع حان م نب نير لس ملعادقتادأ
 0 |لعلشأو ءالعم هيذيولاهاين ابر تيتان تن دمام «ديس ما شقر

 1: اكتب لو يطمن نلاثشش قنن هزئاطع عدمت لوم نعملتس ئادع كن .٠
 نيس اسكس قتلا تشو ناةدنس] يتيما كدب دع بيشإف معاضومأ

 فج ات ىكق ىصنلا بلا لسيد نان تدل نصت لع بماولا فصتلا كال ١
 :١ |ةيلا سبب كيال بهازل اي نوضتل ماالاكتهددعأ 00

 اطمن لي يفانات نيكسنجر جنت كلئسدقلا ده دلل م يلع هاو يذلا إ 1

 حل

0 : 

 0 ل ا ا 1 جو

 سس رج ل را رم ب ل يروج سمسم

 هوس

 هه ببر مح

 جر عمو سجد



 لح ماقام ماسلا مع 1 ديدلا» 710 تامنا السافل
 اجاب اعبت 4 :اباذاس هدي ةمتنم تاع طبإف دعام دعا صم بطغلا بحاص
 ! ٍ ' 5-5 لتس مز زمزم كتس امرت مواد هي انيلانصن نب

 4 امك لماع اعبي تسب لو و جس نإرزيصلا ولي طس تما مهلا سلست علق و 1

 1 58 نلمح نعول حاسي تسم لعل داو يلع عيال تبن اداد د ْ ١

 : قيل طعنا موعلإ:ىجيال مدا يعن ناب ءالانيوعلالا كير ذاَباَجاو لع بجاذاف ٠
 ا اًنائتالسمي تام يانا ادا 1 ولف لك 00 ناآلامامالارنع
 ١ تام ورولاة يب وضل طم د ديغس ةرح 1 برمج نع تس دق صد لاي لعا هشام ا
 ذا دري كادبت يع رمل ا كربابو هانت هج كاد بخت
 0 دياو لامة بوضلا د براضلاس قرعو سرص نم رجلا طمس ا مام نم د د نمافا نأ

 ١ ربو افو و نضيال صودا سوم ان هزايلت فرحت دايم برص لع لعا قامتمن  1

 دمعزبتي0تاّياسر د |بص بر ْضصووا تادانحم عيضوم كب نا نأ الاهل د د ما ١ “
 ١ كيل نزا, د تار طو ةرطس سمو رس مول و نمت ردح كل دعو لا امجد دنع و عوسون 2 ها ا

 1 ظ هلك لد تافاس . داّررعصلا هزل وج صا يعيح مايرد مصوالو تاالؤوبب متي لتاث

 ا لانك لعق هدلاو ناب سرضرلامَم لنج هوذا راكع سب لدتعد عديل دنع

 ا لمن مرلع دانك دب تعد د يوما لع نع عضرمأ برضوا دنع نضال د

 1 ”ةولطعنامضال هدلاع 1 الببدولام يم يوما لازما تال ب فانك يوانملا |
 )00 ىواظلا تاناص نم ىبويوب ارك و يلع هدامكال دجلة د 2دانكلاطع د
 ؛ ١ تارعوتاب نم طيح د ل وق نورإلو هرانكاو دولا تلقا أت شا
 5 | اميلَع ةاائكالو نينس شلت 2اس شالا رك ىلاصماارلع بجبل ادت هرا هلت لعد

 7 ابِضو اممم نادال ناو 1 رماد نال !َ 1-1
 : . ويدوم ناطنس همت يلا زمنا 3 تنادلا نم هدائلكامل و ملماع
 ! اسوان يمارس نم شال نرلاولالع شال مرعب ل كأي

 ةراؤب موفسنبكاقداطمنلا كل «دالك" رج ريانا ماعدا دل الالع ندكي
 نا هيما ا نكاد يمس .نالاوملاوو هاما
 ورع للا نانو ؟اوافاصتلا بوي بزلمتي زلال ينم درا الا نم اعلا
 ْ , اوشإلا بجد درء دحلاك زج ها! دود د 2. هارى جامو ا حالسب دم ضروس نا ا

 ْ :نكي ف ناو الاخ سل تسبامبسصعتاذ ١ تموج دو سون دعو ف ةدانإالد | ا
 ا همت رشا نايا انك وع 5 مسقلعشإ ى مرسلا دمت اًضِياربتملفع 295 د

 -- داهية

 هع محلا م



 ليلا رخال نود بسلا, لملم ايوب هاى الخ سلع هن د ابلا كرولا ".١

 دره ك7 يك ب 2 يحدد

 تدك جوع مح

 كانو < 6

 دكا الاول ماسلالع ّبدلاس نيل بصرسد ابلاغ بلالاع مس سرعت ناعادممأ ٠.١
 تووالسم لع مونلا يلم ولاناسناباصاخريبملا د كال امضأنم ف دوتالدأ ٠

 ديولاو هرائكلاسجيمن تاق هدي نم جام سوا لع فس نما مس داكار وب و شبادإ
 لتَملا نكمل الك وصلا هزم ثريا نع للا تلمجإي دنس ين ئادل املا
 داماس نكوالصا مرجالة سسن نعاسذ دواالعوااصاصن ام

 نالثالاذلانكو ةرآمكالو مؤ صاسفالل و لالا عدت دلا يف كمرجع ةرل مادو
 يلا غلا جرش نلا ضبا روملا هز ملا !:دنع نارعاللا:ونجيد ا بصلاغل
 مبشيامداادوتم رباب ضنا هتيرلاردغل وبلا كك ال هلو, ىلست ضو و طيرشل

 نتيدت نامل نضل ما ودل يا تاج ماضل يع ١
 اك ونلا كميت تلق اونا مطل د كيلا نم شد تاجر ع طفلين
 الازهار تلال كيس تفايارام اب راع طم لل ا
 نكس كلم لاق. جئاربلا ع ٌتئابهولا عرش فين هشلانبلادس مالسالا يش
 بلا مانام لاله نالالوو مرو كاسه دعدزع بذل بوددمتحل
 م لاساو ساب بمغلاورق ب مديز نعاضيا حلب ماص] كس يرشالالهلطع م)

 دعب تاو لالا .غالا ]جنو دنس غلاما رضمو صرع يتغو مايا دما مدد
 ببال, تام لات شي لد تال م ءإربازا فاعلو مرادلالع بيرس ذاق ككذأ .

 والان يلعربجي نك ثار ضي لانا دع ّصوكعال و تدالو لاصق معي يلع
 تالابصة يتسع ايزل دش هزمد تلف قعارشلاو بنا ةاكس ةئئلارتك دف ا سا ل سس سلس ل ل ا

 مدت اكسب مهلارج لواط تودال نق هوجو بد كلانس ل تمار ج ]كد ٠
 نزلا ماسل تس و اناس لدع وكم بيشو ةدماد لك تذل(
 بكررضي دسم دمدآ باصاو سيف ب و دليل ياسو سيف بكم ابق
 ظ طفلا واب فاك ةنلا/رصتل مال لعمال ال طبض مدع نتن اٍباماع تبذل

 |متلبأف قمتءللإق كلجر ىرر جد نعي ماركس نإوبمنلا عباج مكلفا
 1كم لعن مردتامكريدلا يل موعلا ميال وبوس سلال انكمالا تيجانا
 ات ادارب تتلو ريبلا بوش قوطنايف فلا ]جد نع تلمس متن اه لاد عادت
 ارتقوا وللا ملعاشاو نمضي مهلا نيمو نطيل فلم تيد فايل
 | نود ايخ دار مفي ملف لاسانبادأبم,تضلمف قرط تعا لجل نايا

 تعش يلا رشم نوكيس دل وما ف نوذايرغوم العوم نمل ملام

 دعمت

 د عي يسع ع. يو



 اسس

 يي ري را رج رج ير وو جب روس حجت 70

 ا

 ا

 ارينامضف تيل ناو لنا عالج يدق سب ناس نلف رج ضو دا نيل كلا لإ
 ا كك: ككع داهم نانا بصق ةماعلا طعاكيش عضو ديلا تاريإلا مسلم
 ', ١ | مضزانانر صيت لانا برش عاد صو يقلاوبو نم نم د صرخ نمشلا
 . || سار عع ررتلو رمز دالخالاو نفي دلعشحو عمم! ناكناالئالاو منعا
 مزاد نيلوصفلا مالا هنيضن لاه نلتم حاجز مشط هس فيلا ذاع
 ورافع كيلوا نضيال نانا ةئرف تفخر و)لا مل عضو هرمنا, |
 لما عرار ناو نضيمرم ةرارش تعقو نإ]صنتلا ل جباولإ عضولا ك2. ١
 ١ قرش الزخ اهب تقعاف قطلا# مدد دليل + لانيوشلالورماطظلاوبو ٠
 ماش تسون جم جيلا نال نمتبال فما ع ل عر رعتدول مولا
 رسم جزحو باذو د ماعب نمسصأ هذ ةفواشإ طلاس عتيج منقلب اة مف دع نع
 ديما ناكل شرع دل نال ن ضيال بلا تبإف دبا لدول هنتي لاق نمسا

 ]2[ ئاس: نهد دٌقشولو .طكزم ذنرهدال يعول: نيل معلا بها |
 | ساطلالط ض]دطصا باب وارصمت7 اب دياذإ سود ,رياو يصوت لاق تاناتل ونمت

 | تؤ ذاوفا شارد ةداوتب د واونت هنمتبالالان برذدج دقو راجل عا
 بماصائس رب باطلا ىذانتلا نم هت سعأس نعبد ناد نمفيال بهذ دعاس

 حنس اضمن اكرشلارع! لطرد لامعا ناب قششم ئه نعرولا
 نوي تبملو التل مهاع مابا مملارعناىشلان وكب مان انا فأل اذ طمس نع
 | تناك لعب درع بي د كدا ذل اج دلع هداضل

 « | وطب راضلا لعب قتادا(كو نال جوس تانج تقلا يسوكبا ديان
 تتاَقاَنَس رولان اد ماتين ع رج نا امَسملا ناذ تنس ةةيدلإ رش زنصن

 وب نالامف ترجم دولا تان نيدإ 4 رغد مالا مد بجيمالا
 !! ١١ | امنت مالزلولايدو مالا مد داني د مل عرج تتالامدسبإيح دعا ناو يانبع
 ١ | داش ثررلو ع تروم نير يرعإمو ناد ىلع اانامو سمانا امكراصق
 ٠١] | تا مالا ثربالو ةرعبالا لاحلي اتَيمانإت ملا تأرما نطب برضو!
 ر ٠١ ليلا لام راضالالم 2 اول مق عوار شعق ثوم زل نال ني سو
 ٠١ ٠ (ةالللع ةدئان مالم «داسلا نال ركزلا ف بجاولا مرتك يالا ف بجاولا ةنوكي نا
 ٠١ ١ | تعاون وتر وؤلاب ىلا لالش يذلا مالعلا موي مدد فلاب دي داعي تموت نا تركب
 اكرام ضل حرطس نايتس امو قنا ادا/ دا سعق سما نوكمالاكذ نال نأ يل

 "0 نذل لع داود ونام اس كممساةأ د اتيان ولاول ال
 همس دس - - جوجو
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 ىلافلاو فب داق اينالاٌيش ره هر زوق م جر 0
 الوم نللا لش نيبال م كولا مدع ةرئاابجإلك د ةالارعمن ةذانان ثريالأ 7 ١

 مجاب سماع روبط دس اش ال الاو مجورلا "ويم دا هلا ىومش باب ّقلبزلا هكا : ١

 وَ رن ايتسأو «رركذللا هزل الا نوكال دف عرلا شدا دولا نامعا يبا ا

 انين ميا هديل كبت لالا لاتأنل بعز ضع بقا ملفا
 | لعبعرل حبل صا ايل نيمحسم لو تدق تقلا رش ادا نيكو لماع
 ْ "0 ماعلا فدع ,كارلا نص معبر اس ادحر اب ويلا تايد نم 2

 ار لم اجرت زنا ايلا الاكس دو ءاطي الاالا لكذ ماع نبال
 نبا وط داس ف ىرعبلا طرشي َسشَو 70 هريعو دب هداوللا يلع بكر ثاريملا

 46 مرككأ ص 01/2 امرت طق نيالا دامك

 0 مدكلاو ءاطُيالان عن تهالا نال تن بط ىاتطبشو ريقي تا
 يضم ترمز ستارت ثراه دن ول تايون امون 23و31

 يالا مدنا يلام ومد قولا يام نحل كم ةرسلا #2 5

 ىا 127211101111 ةررع ككم د ,ايشالا هدبب تن دحول د قرش انم

 ظ لانقلاب بكل نضيال اتعامل يومتاعم لن منش اب نكي نا
 مدل ا زدنا لا ناّالا كمال مال ةرياس راما اا

 ياي عنب لحن باي نم تليهلا ءاحلاب نب و رص اذا دعب دهن لاعب تساقسلال نيف الك

 تلادااس ن ْن هكذا تعفاووا ةرئاس ٍفداطلاةتلآد و! تن آنا ناعحإ لعواامرش

 تايوان !نااامف دي قلثام نضام شع بردا كمال لوو ثور نعولخيأل
 نب الا مدان[ كباس بالا نس نال كليا اناانكو رست ضو

 ىعتمش النص اسناد كامن تئارر1تلابف رجلا وعقد اوان كلنا دما
 ا دول - نو وربط تاع زم وسبا اق 8

 6-5 مانالا نذا مشو ارق يدع ينشق سيلا

 كورلا فوقول ف دولل ا يضوم ماع الالاسملذا الامال دالا قيام اكرويسملابجاب دا

 | "امرا هوس كي بادلا فاقباازكو سن و فوقولا نم ثدحاعف ن امض اله زنجسملا ياي دنع
 ظ رج تفتوانا ةلبقبطو تالعلا 5 ناطلسلا م :سدل نو دامب

 ديب سبازلا تباص١ناف 0 ..جلامائ الالب انميات ساتلإرضيال ذال
 | نال دهن شيلان يع ءاعمف اخ بياصارت دان اش تدان 300 6و ودوأ ةاصما ولعت وا

 ا

 صو مم سل - نجوم م هيج وو مع جصسصع دع مج ديب



 هب ب ب بيس سسبمسل

٠١ 

 ب يس مجل مل

0 

 #0[ ببر ا ااا

 مس حست تج مصمم صحا

- 

0 
 ببن لو

 معصولارع اا

 ف يرشلابدامضدامرلعب جف اطال رغ في ابني م امال داعي بكرا نضي شي لك
 قانا نايروردلا دو جوعا وَرلكشيو داعي دئاملاو نَا نحتو دلوقو بكلاك
 يلا رطبا ورسلا هارزح نارصالا كم ضع يسلم

 ١ نبيبت : اك عاشلا ككلعو لو و الاصو قارا كاش مم لعد امزعُو نياكي ٍ ا

 7 3 موكا لع تريل اكمال يلا حرعنم شي ازجرايع رمل كاسل زنك

 لسمو دابهل جلا مالا لع لوقدات دان يلع دلو ةلم وتلا مزكنوتمتسائاشل كاتو 7
 ٌداعاع نحو داَعلاَو َىْنِإ سلالحال ىلاعرع الدسك بكرا يا دلع لجلب دعنا |
 المال نلانام و ةدسمج حالاب) مسلك اصتلاب بق النا آمزاعصا نإ كاب سدانلل 7
 ب فص د ا اناوورحالاد دى صن اممم هاو لدا اعاع محققا ضلاوفد كادو ني تناول ١
 المر ىذا ولا تناذ د نمدع ءارذ ءاعف دايستم تمل تامل ن الاعرمد ردت نيرع ْ

 اىزمزماو لكن الامم ردع دام) د 2 اف انامد اضم! لعاطع لجل حملا البح |
 ١ 3 0 الرمال ماعزعامزمدعإو لكس د بجو صولالعاسم و نائف وما خان

 ا صالاو املا لعام دبخا هك د ناب نان اجلا 1 5 داى دصاص 7-3 هاا

 تام مالو تام شال ءائولايع عقد نم م دردسو مصاص ةومدٍ تام شالزعالا رماه لع مولا لع |

 اغلا لعامزمدحاو لكون نزلا سب ىاامزسلمملا "مرسلي ناسا عظؤلو سمن ةؤقب
 ًانتينم# نايو دطعتلاو سو ملف لا ناضم مال هال ء اعط نيب اجلا ىاآمّسيدت انا ْ

 ًافللكراسملا توات هتاف ل جدا موتو جرتلالاّملا ىلاهإدا عقد دا قيس ٠
 ١ الجر سعب عطورات ملا 100 تالعمو نينمن نيتمضبإمت عتجاو لد, الاداطف

 20 تباسلاب تلاها انمةنناس ديالا ع ا را لوول

 ه وإَ يلعالب ءاطق اجاب ميم ناد - ا ال نامضلا مولا لع

 1 تعبر شلاررصللا 13 2 هدب كمت ظبإرلا 200 لاب 7
 الامام نمو لاملا نعم ىوشوا طبالان ال اطبالا لام نوك نعش كوكا

 ْ طاقم منصفا قوس نالاط طبإلا ناب ديه اراعز) كرا طا ةطئاغلا

 ىو مررت لس د نمو سلع اعلع دب للا تبصو 51 نكن اكذاو ذيادلا ةاحلا ىبىيدعملا 2

 |فئاضباك ميلالرلعف فيض  ايللماخلا مال نص آهروف ف تباصان الايس
 نيس انك اللا تيبرلإاب دارلا نآ تبايرلا كرو للا اصب امف هرككا لا هركا

 ا 06

 1 0 لو راو دَدَجَتنو عمن 7-6

 ا ل اى ابرعم زلم شيمي نا قوسلاب دارلاه 01



 | قرانا [ييسلانآد فون لشن افاا ناد وسبب نهج كلذ كلاس أ ||
 | دولا هز ةنيفيزل ىآلةليلو آان داواالام تباصاو تبادل ىاداَتباسأ ]با

 | نكد اهو تباصاا-نعنايلاتباس نالو مدي لسدا الجد نالت كد ارلكأ |[

 ْ ريشا ولازكم نمغبال داماس نكي لولو قلنا نمضيدلامئاس اكو .يلكزس داولا |

 ْ رعرش ف تيا سلو هفوسي نذل نمطبال باين تّرموا رقع لمد اد أر

 ! لس للنسابت ف هرمدا لق اناسنا هدفي باص! نابال سراج دازجد درعصلا عم .

 | مانت ب نموا ضعت لجد طع بال يزعل هد قطانلا كرو و ل اكم دوف مادام ال اس

 | ىو هلق يول ساو بود ن 223 لشرب د 2 1

 لرش للا 4 ضيالاناسنا باصاٌانياس نكي دوديصٍلا لكس داود ١
 | نمت الالم شع زاب ىرعلال تصالقلا هى رباظلا تاياعرلا طع أ

 | ديلا لس داعلاك قوموا !هدوقي اوس مدي ىسوب ةباقدعو اب نان لسا فاول آس

 أ ىمملاو ى جداول وال كيلاناو نياكة دال ياس ناك دج ليعو ْ 7

 | كو زل 2 هريمصلا عداقل 2 ليو شل دص كلف قمري لوعب عمي ناك شيلا |

 | ١ فوسلا ]يرش الحم باكل ناكانا ىرقعب لات يرمعلا يلع لكن باهداشا | ما

 | ليكازماولنمي نامل لهالف عد لااا م ل
 | ناو نمتيإل حلالي لاري لنا لاك ضعيام نان بحاصاج بيرد ألا

 ظ ,تصالتلا# هى ليام طال نعانماض نوكبارلات باك يمض الاسد
 .ةلالرقعمان بالا زمارات َناَدن رول ال هالف ضعي مدلعرك اذكر ومع بلا دلجن اذ

 أ مدرك حرت بك بالذ رن عش ترس الملا نست واع رلول١ آو

 ا رم وس و |

 | شامي لاذ انهضيش وتم ايلي رقع نولي طن ليام طماحلاك مدان فانا ١
 | ركون ىلتلابتع كت ف نات يضم )2 ل سغ نعت الا

 ١ ناك هلارنع كلوني لموال ما هوو بنعلا نم يلا ااءلكاايعاص نمتبلهأ

 معاصر هاوس هيحياتلاعس لك نعيش مبعاص نعي ال طال ساو ال مارضآ )ا

 0 .ديوح اماورتكالاك لوا لب بيلا 2م نم موتنام ١ انّماال ما أذا

 | نالاذا ديوك نب نإوغشُ ٌعاشملا اوم اعاماو بهزملا ارم اظوب,ام لع ككذب 1

 سرا يس وانا نكد تول تحول اك يوسملا ملطام لع اني وصلا

 |مدش لد داتا اتخ لنمو وتسا ميلحو تير ذايعاناووتا اتاك 1

 2 ارا ميال ركل اىداملا لوصتلا كان لنا نضيال دانا صدد اك بألا ل
 هج محو حمس حب + ص موج رمح

 ع



 ١" تع بلف حشم عم وتين ال نان لام تافاثا نا مدصان سيرف دب عانإكس نع لكلا 0
 ١ تاعد لثمو ىّرشا هيلا لعرزقي يلاذا نسخ انكم لات نضيف بلا هريس ناصيف ا

 4 / تجلى زارعلادوهلاونإ مالس لاش الوم[ غب اعاد د ىوبعلا سقاد ىبو نيلوصملا ٍ
 5 ظ تار ترض نمد نص معدتانا فا فلنا ةجارمم نع هر[ ملا شاب سيدرل اداب للاب : هع يع

 ١ اس غاهرب ترضداالمد تيضداسكت هوغدادومياوط واسعد تكنارتعأ جا.” كيل
 36 تك ىضازلا ىارب نمتملسسو سمدصف ب وا رب رض نم ترون وا نعال ريغرخأ ا 7

 ال يبحر مانلاةالدامزعقا كظدوعس نابزتنع دوران ال بكل نضيالىا| ١ ”لاو
 /:4 ةدداعلالع ادا قوم نايول عودت منعنا ة يد اب كرف دعت لعف ةبكولاو

 ١ | ينل تقتدداضبإ قاقبرلا رس ال ينصت سضانلاو بك[لالع ناضل نولي
 (كئاع لعيد تنال لشن بكل انتل نأ حضن )لع اذ ال ااه سد ناكش لكس ف :

 ١" اقر نريرم كارو وول ناض نمير ضل يحمس كالوضلا ١ يعج
 1 | انام ىو لقشر للا لاط نم ال بكل طعنامضلاه هدول نكي لا ذاع يلاافاضم 5 ل 27 5
/ 

1 

 ١شيكاطسد ىدميرلا ناب ا. ذالل ترك ترا و رضا ةازكبكارلا+ل 20

 1 | ياقلب يحرك بص اين ةحدن لذ يلع ديمشل ةماعلا قطاع 3
 0 ريع هرون طيسش يا لإ هرسست جطنرو هرنع نعل ناهر لس ]ير كرت ام لير تب 2

 "| ناداوشملا نال نهال نيولا دوب ضال كاي مالم الاد نش ملح رياك انين
 شال ءانالَم كب لوبد لاذ كت ىّبنا ناوبمل الايام نكي ظ قف

 "1 اكدي نم براةّئاَح قولا امو لخدا ب سفتلا نو دامو دوسعلا باي ل خلا نم للرجل
 || اود نعول جرس لس «لارلإ كلير تسمم بابك ديما تاي يم نمضي لام ا

 اذ | نغيله مف ظلجدواهديباضسا ضع ب ضو اض شيا رص ضخ قرة تاس رت

0# 

3 

 1 م م



 تابع ءايهلاجرع مالسلا يلع لومل ١ اطايموااليل الاءدااسمن تباصا سايل

 00 ديم ناوي ف داارصاص لاىوضد ىصين مهل مشلا نال ىو تشلتدللا ىفو ديلا 7

 ,اهملع تان ماب ةريزلاو رمل تايم ن ماب ىحعو فوستلاد لاس مالا نمل لإ
 ف ناكلحد اع تنج مث مقوامدعبارعضوم نع تلازف تطرب رج تالت ا ١

 لعد عدز ترامصاةايربداص لاس داري ادا !اليل دل تي ذ لجر تباد مص الذل“ 0

 انلوتريقلاو ادني الراين نهب البل تبهذ ناوفاشلاوتعوان دن نرع لع نايل

 اجلا مولا دوملاهراشحلاب تذل: قولاالو للاسر الاسم دع وب مل نال

 داما جوعسلاوبإ مس د! ]ثم دهيرلا ريان نان :ديلاَمْمم نسر دمع ءارهلا جرع ىادابه "1

 حني للقو جيا نمدبادلا ديالا ام وب ْن م 3 موتو كاس دابلجب ادغدُد ليلا م

 | نضيباجاد ياس م دلومم ليحوب لبق د ديكتكذوكلا نم

 كلود 51 ١ اك ةعوسو عا دل او سحاصل لكألا مون عربا دعي

 اهيش صحت طع اول يول ذلك شعم 4 لوبش ليملاداولا
 دم ناسا ذكي سدلا كلذ نوكب نا دلع لع يدم ركنا انك عبس سد ناعداوأ

 تي 00 لصر.نع هلام كيس اع هدي و ةموظنملا ةائكدصإولا لرعلا لو 1

 37 0 ا بيا بل يش نسررلا نع ننس تعش ناضا
 قررا و ت تب ذو تدرمضرحا مها ايل لش لماع م فلا لا نامعلا

 قيد لطوم ال نس اند حتمي ملع نمنع يقل ا
 ا كضوم لع نا ضآماع ككهاذ قوقلإ غلا هدام لو ملعا لاو ىرشا الف الا 8

 لكرة قوس ذب تبارلالع كيانها باب :ةديملاس نيا هير

 و رولا ظلما َيِمللِسف بان هدانا ءانف لا لاما م

 لاسم بما ناالان يال سن نائل لف ناو . 4 : : ١

 0 تي لاك دايرعاب د ىنطلالع ا هرقل 3 عيزلا :

 ا ,تاائنأ ناك حبلا فتولالع نايصلاف ثيعف ابل داض ضر ءامزغاماي كيف ١

 يحتم ء م١ املع ]مدا ةرعب هداد كاما منتو طسرإل ماءارعضوم ظ

 ارم النو نمضيال بلا لكذ لخادل لسن رصاص ن ذالمعم

 595 6 اراعوااسمواإ |مىثد يغلخدأنيضيالاصنخت قش ناسنا جرس ةاموطت

 تلقعلاطعاساياساس نكيلانأو نمي فال اَلاو فلنا نماتياس نامركدا ا

 ةيانلاف لص ت تايدل باك فاو تبانكلد ديرب تنم باب لا
 1 وسام هسا راسل اضن ديالا 7



 ١ ف مالسلا يلع يلا نع يورانانلو ةاضلاباراتعاا ضي ناستنلا ىئاشلا لد
 أ باب خ يارب تاب دم دع دنا جد هرجع ازكمو ذملا جدر تياولا نزع ب
 لاح دا]غبوان ودراديع ءافدو فيهو نعرف تايانج و سيبرلا دياصب

 1 يملا, ملا صمام لعن كلامو لب .الاووبلا نم سلع جيبام لك لكذك و معي عند
 |! ايرصشا اصلا اش نيع دو معلا عن ررلبا قا ددّرجو 2 ةرفب يع و

 ,رأ أَن بصنلا باك ة ادلل رسرل حالا نمد صنملاس باكلاو اجد لاورطلام لجأ
 | دشن حس نانمهلا ياسا انف ىا يزال نفاذ شق يب ملعف دامني
 كبارلا لج تبان باب مسلم ىدالا ى لب ميلا و صن بج ةاضئلارخ لاو
 رن اوال غال كلا« زخانا ماس ىو دارت نم ارلجر عطف تبادر بصخرلو كن
 مانيلا رش رايتحالا اهلا الخلا يملا نتا ذاك فينص هلع تولاخلاو اكرم
 ا مف خلوا كاز نصر ضي تل مودم قلو بش باك
 ,رأب الانامل دل سالك نانا نكس قالت نكي هنا يواتنلآبصَح مو لصالا
 ن١ (كصمن اسنان مضو كس اش ناو سبلاش لا لس وا شنرادبلا طقردعنب مَ

 : نكو رضي ازا داذلةد ىلا _لعواَُص رزمتب الوسصح ءاّمْساك كيلا وى

 1| جالا فالك ن اسمن إَرمفيْنا ربلدجم دفاع ليكتب ال حما كوتا كبف
 ,:/ | باب نيكس طفلا كووف جرءااص صداع بتول د رفلالوكبرعسواو هر
 .. | نمضي برس لقوا ضحوا َتبارلا ندا طم ناو ارلع انجلو دمبرلا ديباشب
 زا | قاصدا شرايح ب دا زجر وادب همي كميوا هرغدام لكيرتس ذأ ناعمنلا
 را (ليج دي دارا نم يوتا يلوا عرش منمتبالو كسا ولا شبر او ديلا لس و مص
 .ر ١ تقلا قدالارعش اكسس لجْؤت شنابر د نمرعشلا سنا لباد نتكرعش يلح
 را اياها امتاو تايد نساموبإم ناصننب عجور عجرم موتي شما م موقب لا د
 مد ىنب نتا نوكينااممو ثلاشل صلب ةصالقلا تايد نكن وما العب
 ١) صااوسْمم 3 دفاسسلا مل نالارث مرعالو موقت يرجو دمي فاسق الف
 ,. ١ افيد لتمر خنين ددعلا بعاد رشم ٍخ نيم بلك نال سايل قالت

 ٠, السمح ذل ةطوقسبح نيم ن الار ديرما بوجولاذك و يالعرلإ باس رعب
 / , | ققصاخ ماب وتلا, كلانضراتاّلل ىداع دلارثإس ةلكأ نب تامل

 امال ةلاركداومال ماس ةتيعلاو تدارك لل سالالع يوما كاميفرمالا 3
١ 

 ظ

 002252525 تت

 1 1 ب وي

 5 ا ا ا

 نان يللا ”079١|

2 71 
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 070 تيل ادعو لاق املا بوخو طفاش انو لضم 2 عئاربلا نايا
 نمر راري داّوْضع طم نو َماَنِدِل و تدارشلا ا ساهل تابانج مارت شالا |"

 مخل رو طنا اوما نم كلاما اشيل ل 41

 ا نا كيلا ثيماراجروااههذي د جطممد .,مساوا البع بوضععلا نالولاب |
 ء اس ةالاد از تيامرلرجان 2 _ةرخلاو ةاشناكد وكب نموفعلا لق نأ كل : راب لاول“ دعو لكس لجل ديلا طب ي/ررت مصل قدالاا» /
 هيجل طبخ نم تنل سمج ناصتفلل مضي نا كريو يلا عجم مضي نا كلاما ا

 لعلاودبلا عطاك نا ناصع ضو عزل راها كس ناككيلا دوج لوح 1
 8 تير بص ا انم عطتلاكوهزابترع تراص عد .ارلجر برضو ديالي :
 ل 1 10111101011 1 سمو صدع الضار '

 _اصملا» 0 ماش ,ضلاناسل طق كلم و فالمعالا ت تاون ميلا لاكن تيدي .َ
 5 تملا جاما مالم دا يزال ان امها بعت هدد سلعت راج نيع ءامقولا
 كيه ناك .حالضا شكت هرشروت برص دالا الخ تملا صن بئس 0
 لع: لو الامتنان متي كك, ضان ناو ١اعاجا مهلا ميج نمي كالشنتب نال:

 2: نيرا الم اننا وبصره كن ٍ
 عر نمارجرطلام دعب |رقاس ناو نمضدال ب . لااا وامام كذ نيزك ار :

 سولاف 2م امحالا دعب اوم ه ءايعرحا اليوم ةَتاددصو ل د تنل تمل اذا نماضو |( 'ش
 رهن وطال وادا مرر عرعر لخ د 2 نامتلا ارك ىداتملا- ماه نمار 2
 سيصل مناك ]جام وسكم دجون]طصالان فلا باغ دبماص قت دعس |“
 تايانج نم ضال بت قى ئالا سب مىهحاص لليل نارا دذ ونمالاولا“ هلا
 د رت ى لما دساواسْيذ 3 لس سازلالع مانجا! رجا كد ٍ ظ

 ئلح شالا د ةداضرد ب لوسيدأ !3لا ليلتي ةياهابمغ نم ند 32
 نوشع تيا سدو مانافلا نع نزن ع ابمأ كي دواغردن شعم دل

 قيفب لهارما هدارش لطبق ةدايرشلا لسلة بكدغدماب' ىراولتلا يش نماعب مم
 دمسح إن ْر ع ست هارلعا نم نارصاّس نيش للا رماح لولا قدا يعيب |“
 ليو جمال ىولا وعرب عدم ءارصصإور د ناددصب اتاك مدلل ضتالا 0 ل

 2 3 تاب ءامصخ مر ١و موصل بش ذل تيوصخلاب ليكون مندا
 دعب با صولا نسجل قيوم اربد متون تاق لد
 .لعلسلا ل 7 ولا ا د مهدارشرطب امهم دماف ع "تاتش 57 ا

١ 

 منصور سس يس ع ب ب صمم ا يع -

 اة دج ب مروج بو يصر بوس جوس سس تهاون تت



 تروس

 6 ام نوف تن اريد او كلم تيت ترق ل ذيع
 : اعلم قلن لات لي جد ةدلن دعو نق نع مشين قس زارا ظ

 ]رشم وع تتزع «ذلبلا]ءازمملعضدلالع نادعاش ديشف ودبل مارغ نس
 0 ]قدجو نق كاتس دللا هد لاق خكاشإو مريع زلال يدا بال باجام

 "10 لازم عاعبلحر يشر ضاعن دوج كالت لعب يلد ترق
 5 را ياناو يلع لاو لع ميدل مال تبجي زرار لم را ْ

 ١ يرعب هلوعد ىشال تحل هز هال نم رج كن نال خه هو ناجم يعرب

لطمالل برا ها نم نيعم داو عّذولا ىوعدو لاف |
 ل شا اهلغا باع هاوعر 

 " || ةلاعاقاط ىطادلم نيزعتلءردلتق دا قار ما ذن كح ةرتتلدمتاا |

 7 2 شيلا نازصالا ةيكورتشلاب لح كك د عرضا ودجر للا زهارنجنم

 10 هرطعايل والا نكي هقارنإ نو ليلا هرج زلال ذاع شفلا ءايلوا قدااذاع ١

 نا كنف انكم رول تيرا نو كنيبلا ماو وجد كلل هالخالد |
هلع ناسا تب رلاسخ اولا بحاض يعتمد لد كدا ان دلل ىوعد

 ” 

بَك الف «رخازحر 5 :انملالسعلا و ىدانإو دادلا
 9 لابحاصإع ولو ٌماسفلا

 1( ابسضما موتلادرْاداورشع وادب )صنلا 2 تاهرانانلا تانج

طربرش مزالارج ناك ادولف تام ةحرشإزت بهاص ىو ملك
 70 عملا ا

ل ارعام مورلا وصول بببس مب الملا هرهلا ن 0
 "7 بقع دم كل

 إذ

 1 كارير انف لتقلاو دوملا ةتدارشلا باب 4 خت المك تأت نم لع ْ

 | ان ن الايك ناكنا دولا لذ تا تح شارة بحاص لن ملت را |

 «” .ةداوتلا باب 2 ةباربلا تايانج نم هاني املع تماس تباشلا#:ءارشلا يا و 0
 ميس دس

 1 1 تلايزلا تيوب الابر ضاضتل اسحون امن اساأو تقلا
 1 - حشا ا ' -_



 روع لا م 06 ب
 3 تلاد لك د ماسلا لعامل لال ادي ل1 ذل مالشلا |

 : وعد دا يرسل متررلاوريزعلاورمدلل تايد دنماصورع شا يظر و كيونامطق ديدأ 1
 للاد لام لإ لع ميو لعدتلا ضرر ولازم ووش سام اج لمداإرقأ 1

 انبات ىذا نيروش ملص تانعالانخا نعترج ناذ نمو أدق ف نعومي دشن

 2 2 حس 0222

 ىلا ب ري الامه ماتا. مدان برغلا ضم فاد ناك أف 1

 نيل اسن لل اس يووإلعا عضد ىانعل جيد عاسالا بكب الرد دافملاو| |
 ةمالسو ناي البت تكة 0

 الا كذلاوأ سعداء رضنلا ةلصلاَ ارب دىصن ةالاسدد تنال ايل! تايد ًّ
 تيد "د اللا عيدا قاصنلاو ىدويرلاس دقئاشلا لاو ءاوس ديدلا3لاسلابأ 0

 م دورا سيل ةولتملا ورم نلاد كوول لا نامت توها
 تينا«, لاعش ةوتست سمسا سلا ١

 ا ادد د ناصح ك رم الاد نيد ذالاو نيلصرلاو سرج ١

 دي, ان ال لولا جدت الع ني ا :لشلب ه3
 تيدلالكت كم لدع لموكب لاككالع: لاجللالو دعمتم تبون

 لونا لوقؤمو نضمدتدة ددادنبالب راما تلاها هدا 5
 راش راما هو ةدعاولا ديلا ةدماولا نبدا اتيان راد الا هلسب نمدحأوا
 1 ةزش عج نينا ةو وابد .اءااضعالا نم نوككم مك 1

 ناقش الادمإىاضدحا د د ثدي :ب قوارمطاذ ١س ننلا نيعلااصشادملو دنيا ٠
 يايا ماس انم عم نب 2 لاك جاهل ,مكلعت الس الثيدلا عمر يارب 5
 تك يلا د ىاامجرشع | '

 صامولي « داي لريال ءاوس اليا مالاو لالا نزشع عي سل
 : ل سصالا دي هلت لصافلاادحا يااممدعاؤثرصقم ومد لصاشمأرل |
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 سجس ا
 0 22ج ل
| 



 ا يدبجو مندا مولا نر انس 1 ةسب لك هلم ماير زلا/ نالضنن

 م ص بهذ قاعو بضلاب تش درك ب داص بصب _ىمد بهؤوضحزل 2 كلما

 اح دجو نادل بسس ىو هدوصقم كلا عساها هام طعنا بلصو برضلاب
 016 نا الماك عد انش الاديلاك داعم حش ب ىلإ م نايعس هدو قصعى كباب ولا وع ١

 ءابإبجي ان للا نم هذ معتاد يرش يده د مو تما هذالاك لعبت 1

 .اديمتلاع نالاو تالا تينب : ملف قتنوا قاس لاش هلّمصلا يذلا دامأينم ٠

 الاسم نطان ارب 2و ودود رمل ساو اف فاد عاطمنااذا اداق هن د تلمتلك لم

 .ن ان ذالاعنانسلاو نابجالل ريدلا اين نيزش الكف ب ىرخا هرشع هلع نكد د |
 رجلا شن الاون المزاد ناننلاو نايا اتتناامسما َناَتسْحاشلاوما

 رول معاج قبب مدمس 1تينيل الاس دلاسجاع اوقطانلا لاو ْ

 0 خي" ليملا داصو تنين اد نسأل ١ جرن طمناولانك  لدع دوك الاون |

 1 متت ناما دلو من دنيا انلانصئامدحا |
 دما ادام لصراحيصاذس ْن نا تالا دعت دالعت نشا نإ نائمرماو ديد 1

 |ايد ا ناهرعاو اعاو دي ود شاع ّناتايد عن دانيلعم ككدعو هس عو هرعس 5 عرصبب و دعم ا

 3 سددمالا ةعتتْضلب ورالَس ددميلاىا ىب تئلب نع ديمة د دس اهوا جرش ا

 0| تس وزيد ثالا ترش 59 تابوا يالاظدسلاَس 0 ا

 ىسوبوبالاةواعب دنع اتم يضم لما ران الغ وشر كرش عى الا |

 نز/ | دسلا]ت ةلوبجوا موعدا كجرمرغ ناو طدهتي نع ىودال تئابإب تعلابب سلاف |

 "5 ذاع نعدق ات هسا 21 سلّتلاشلاَو يد تذلدام علاه تعج |

 1 د كلام ومو را انا انا معا فرت نانا نعاس عراوبو ا

 | مدغلاب دنمد ميلس نم لاومالا لاس نابت فب ككذ هر نع ىددام ربل ىلّمملا ْ

 نر يرث كوسر نم وعملا درع ومايرتداعي ال شو راب اولان مئالع الرجم ناو تغلدام | ا

 ةكءالرعلا م هالي دِصلارجوولدرببلا عتب نإ ةزصت لانس نس مالت الع

 ثيل ا قمل د يصلارجو : يال لدا 2 للصمت دقوا تايد نمدبف

 شل دوتال صم ةوملللا تايد دس «نونجلاك هوتعللاو ىذا «نامعالد قةداوكال و

 ا لفل اسس نعزاكؤ نسبا داعصانتب ١نادلداملا نونجَو ةأراو تيكر الو

 0 ١
 ٌ الهيام قيرعم ثدأو لل نمو الن اطاملام!|لسسم ن سم ناكأذا ياكل اك يعاود

 : 6 «ياطاع يمس دع كلاي - ديف

1 
١ 

 أ



 لاا اولا نزلا ست نعيبلا نمطصبلان 01100 و هصنخ 44 در ْ
 ب ولافرتمجدباميتنلاأتخارم د لال ال ك فاعال ىرضمبكات احتلت ١
 فب سوبا تسال دو ةلاسغرلا يذلا لارين ماح الاسلام ال )ا

 ل .اداعال ىرضحب + لامن ورح تلا ميكن ام ]صئاا نسب لامه ةاولملا يالا ا '

 نم! تاقظنك الان ال او دن فعج كا اهب! كيوب يقفل كل :
 هبي تي >0

 ربسجلا يلق حالف صويا نورصأ ذي 3مل !تااوعبضم ل مزان

 ىف بالامل سبا ل تاون ا 0
 لغاان يدل اتيجدو ءاطخدملو لاذ يمول ب نيراّمصلاو تمككسالا| |"

 لف الاسترا .تغلاوبد ع ندا شاتسر ولالا لك
 ا تى دار ظداتسالا] جلا ل كد ا
 شيل ةفككسالا 2 ةجاهرص أ ننلل ترجل بالرغم نإ ميشا لوني ةضانئيطورلا| |[

 ىر حس ب ةيو نا مرج نع ولا ملي الق هال نو .لموكو ىلعلاا
 ندا ظهر كر كو ايفا فان و ديب لام ند ددلا. ذك ترلاوإ هام "لمآ /

 اءوموتايلاا دب لص هاا نالصا حلا لهاوع يبل و وراال هاني | 'ء
 ا ناويدلا لسا نم ورضا نسل نال أد رايت م عم اوما رمادا ذادا ' ١

 2 يم يي رشا م ناويدلا ها داملا و فوسلاو ت تلا
 ش0 2 * دن لموديل ننام دون ننال م
 0 كلثدلام ةيدلا بجيش عضاولا نر شكة تيد هرفْمم نمري ال واتم ال

 داب هانم الا يا لاخلا نوكال مزراب املات نيس ُ
 مدمسادت امو كال ايس انيس سس نك ميرا لدحر وتكررت شعلا دال نورصانتي | 8

 دعو 0 37 لئلا لئاعلل باك ف قلن ىرشادلام كج ناناعف | /

 عينت ا ريو دوحلاديدللاو ىلعلاو نبتلا«جالملاب بضع ادعلأ 1

 اما ةاريص يري نادصق ىرالوم ءكامتلام لنا ملالع يدلاو هراتكلابقالت |
 رح تام باصان ارت دار كد نادصق ءااناسنأ | |

 هام لاو كولا ورجلاو هوتلال علل ناو ده يشس ماو لئاتلل احا ٌْ
 00 !.ةياوريردلا ةنياوزاغاط كو ءراطكا ميحد لماع دع ظلقلل دولا 1 ١

 هراطل م انتل بول جرا تشي ال دضعلاو او بخؤلاو ىاصولاو سبشل مر
 اتكيت, داو دبل نيعلابز راع دكلاب شالا قتال 1 2 ْ 1

 كا ا تا تت



 و

501 

 5 كرامي ذاع منيح قلك وكل بجو ىضنلا ف الكب فالطالا ٌةدصلا ريل عب

 تبت نالها مهددا ام هل عم هزل جذل
 00 دلولادلون م الع ناو راسنا قلاجرل]ق نمرعالو ءدلوه دلاعا

 ٍالالنق نو ةدعالد ا هزلوب ةدلاعرتسمال د ةدالولاب 2

 0 0 ا وكل سيالو تلتسوا

 تعابجلاب دصاولاو دحاولاب تعال دميد ىونجلاو عّصلاب لّداحلا بلابل فرطعالاا

 يلو ديبلاد بعالا ب اصل هلل ة وتلا ةمجإلىاضاضق |
 ماسلا ءاطموس دمع نونحملاو دضلار يلو سضنلان ىداعث تان الاد | ١

 مسلعاصو اللداعلا تمإسفلا شه ف عقدي نال بعت لئاعلا لخص اصفلا ضقاذا

 اناضالساذا ذا صيو نجم نتي مفدلاداعب ن نهانا ديدلا ملعبك انطقسا | ١

 ا ” اسال 0 تعا اذا

 000 1 و يح ظ
 رب لميا نيطتلاو يدب د تنال تانج س بلا دب ديا دبل هكالادسب طعنا
 أ ْ ءاصعالا نمش لهاود ءال دياصالا2 ككذكو ْى ءبلابالا كيلالو مملاب لا كملا ْ

 1 لص|ا وارض علان ناد م الادلع طع وكم ال دال نإ اجلا ملا ْ

 ىلاصتالو كيابل تايأنِمْم مب دّفلام_ىلكاق وئامو ّيرلإ وصف خلا نم ْ
 تلز[

 | هاشالكو الا نمرءاستل!] هريالو لع 5 ءرلذالخ متي ناد لف نيم

 لدرس طماع دل مصل تام مث سمضْنف افاد ل هددي طول وضيبلا ماا ف
 / مسا عب تائ هردإ تعطلت نمو الام ديلا حسد 2ئ ءامقلأ سارع تابعي نم

 : نقص لوط نسل ةقتطاح مزمل تلا

 1 باشا يرزق دمت دوا نا مالكا

 ْن 0 صورا سف ارتغياولغا

 نك ةءأقيع راو دجولا ضب ى كارب نوكمأمو ده سالو مولا, نوليع حتما
 | مدصلاو فاشلاكأميرض سمول ةعويجتلاو بمال 0

 أدإ كتل لصق خلا تايد نم شع جإمجلاو اىاوكو سيكس 0

 نإ ١ تاوالالابتعا ناكمأل ذعشست نيب اتم ضل يداك تقلا لاجل
 مسج - جس ويس سس يس سمس حس



 ١ رشا ادله اكرر يدمر الو وعر نان اهمق تاداسملا ا 5

 |. ين اكمال صالاوبو لصالا لدم هركذاضبلا ئه دامذ ص اصمم ارحب تباودلإم ام ةوأ [٠١
 !الاذو تدل امشجوصد ” اما هد لبلاك نحول رك اماضيابت ةاواستملاداسعا| ٠ ا

 سكوب لعمان دله تعيس دا رشع كسلا يف كت اجار ر
 ١ نوكف ةراغاصد ببال رضللا نال دتغاهركمي ىل غامدلا ماد! ]صم لا ىد سالو
 ا كس ا هيكون زودل درت ت10 يما دوا نمال الس

 !امنالو ضر هنعمل كرر كابن َن الاه تنم اجل! ىذَس سلع دثدحلاب

 | ةلرلوإل الب ودرع وكم الالم ن طعام وود 3 باشا
 0 رطضالو ملل ارم هلا و دلما نبعلاب دعم لاب سمارلاو مذلا جرغالو شخ نال صر ا
 دابا ماؤبض لود تباع او نيرعلا ل مدلاب تمل ذل مز2 جلا ا "

 | لضم لاوو نيم تكاد رداطسو لاك دما هلا عه تكامل طق ى اراه عضم

 | سوزموشرارفر ملال درع ترمي كت سال لخعو ىلا يبتسم هلع |[
 ىزملادبع سارت مخلد ,ا نع ئاموببو لدع تولع رت ا ضد الها كمال ءاعرش |

 | ولا نم ويسكب تيبس دبق حم نرالا زم البد عودب لوغبشدولكأ تين
 كلان نار ترعمو يضدر فلزش الانسب ال, سمك رع للان ناشي دموكشلا اسوا اب

 | يضاقم نال يي وو دوما ماصرتس |

1 
 ا

 ناك ةدمس هندية فالا ظ
 ضن ولا نجر مولات دنم يزل شع وسن نم لك ذ ردت نعي

 | يصل #ةةسلللِج بترتس ماهل حاج عودا و صول ع ل صول 1
 ا 0 تا مئاو رزق شراألامول ةزكل الديلاو فا تاركا هع 2 تمم رمل

 ١ ذل نيكي موف ككح هدا ال دام فوده تا 8

 ْ ب نع |

 ا هلم فت فني يتسلم قوش نمل فدانا ظ :
  هروفم شرا لتعم يد طنب م ضعبلا ةوددع ديوي بيطلا رجاد / ١
 هلال ىوسلاو هداه كلا دراؤصن سم سكول صن تمرر هذبب ناكاذ كلا |

 مالا حاذلم2بةلوشبجإا زاب دب هاذا اماتحا ا ياذا نيرا 0 :

 اهنااوسالزال+ ؛ ناوضعلاوب هبلاشلا غامض ريشلا و حار !رشاءاقبب هع |

 شع بلا و سو شع ص عسب ناك ناكذأ انشا ةذدير 201107 يكلم |

 امين اغا ررطلو يرمز حارسا 6 1و: خلابصاص لاَ مياه تابانج نم |

 : 0 تحتم



 ًازيلا مياصا و ميرنا تايارشإ 2 ءاندكتاذبر, ةعتدم د تذل ءاكت قد ا

 نوسؤو لد نوكتافانو داملبالا نما عما لك نال هؤمئ ةدمارلا
 ام بعرمولل اربد شطبإلا ةعشسس ٍييوعن عيراصالا عطش ف نال هىصنلاوب وهرورم

 ش ىصح عب نيك لف ذا ىا ل دع ةبوكعو سن دق صن نعاس ىصن عمو قلكا عبولو

 | 1غ ةيدلاوصن لدع ولو كولا وصت بج دعاسلا ْ
 عصا اروو نكر ملطف لو ىمرن هات اى دددخد جدا لوتوبودعاسلا صن

 ًاطبصاوا عيصا لك در ناهانا ىف فكك مي الوارف رشعاداحبصاو
 ا 72 بجعرللو نيعبصا كايتو ةدعاولا عصالا د يول شع بحت
 ارتكاب جف عباصالانلايزئام شرا نك شرا كل ظنيالا ود تئيع ادلع

 تبكي ةردانإلا ميصالا الا ةداعاج منعت نيشر الا نيب مهل دلرتككئليلتلا فديه ْ

 اقف كودك لمد نبا وي لس ل ا نانو هلو يا نفعل

 فاطخ رعبا وةديازلا عبصالا ةملوت مدّقم هرحد دءارس الاب - وو هرم و نزع د 0

- 

 ا امتعالا هزم نمدوصتملا نال سيلا م١ اداري لاول مديل هديل عبص الافلام الع
 كرم امها د عضو ْ

 ندعد طي تو ملا اماكن ولاا كيلا درع اذا فارعف نم

 ةصخالاهو هس دصتملاذاًاءاو عدا تعال تلال ديدبجياشلا|

 ىككدإو داخل امةابو املا لك تمانارجلاوالمنلل الل ذاب كعك نوك
 سرالا لعب تضف عااللاتاذآآَّنكو ذيادل له لولاه تنس دب من 25

 - اة طسرتشا ىلا فر فصال وازع ١ الا الم ْ

 ن ال تيل ردوا شر خر تبني نو سر رعش وار عسص ذف نيون العد

 تامر ان كاف سول د وعسل 1 ذا دياضعا دعمس عما لطسزتملا تاوف ا

 عاق الا هزسدعا بهز ضو ديتول ىاال مقطنوأ رصدوارعمس بهذ ناو

 نمل نضلا ندودام 4 تيار الكن الاهم دهإو شدا 2و شدا ديال

 ءاضعالا عينعالا رباع من ّن 3 القعلا قالك ملتح ءاًصعالا يضاف تصدت

 ورش كلاذوعس لصماذاامات بوم تازجلا .نماصخ مان ناانس رجولك لاترم

 نيس ثلث 2 لذ لو للام كار تناكمراو كت اعالج ءامم تبانلتس كنا بدلا
 دولة جركل ءانبع تبهذ نادرو ال هلم وانما علالع تيجو ءاوس

 د للا د نذا ثاينعلا ةيدرعاصتلا تضولا ةالام دسم وبإ نتعازسو كيرلا نينعلاو

 ّْ قضيكماذبإ اىتاصت الدق | توك بكم لصنلا ببكي حاصالا نما
 تحيا ااا ربا“ ك0

 | قابس ماصالا لصانمتسزعالا طصنم رطقوصاو هداعتش عيصا هطمت ال و



 تيا عاطل هاتر ضايق تنجم : 1

 تلساعصا طخار انك مدت اك نينا ل يدلاو لاف صان ب الاقو ا
 ثىشملا ْءاًصملا بجي مال هلانعو ٠ ىرحالارش درا خو لوالل صسي اير ىرخا 1 ١

 | لف اال صيإ] مسصالا روق ناب نع اوضع ناكال الا ضسدماو لك اس 75
 ا ةوطملا ديو بكرسي جمس ناك ناو قلاع مسني ل نادبحاو شراب تكا سف 13

 ضصاو اقام ةوساو لان صْر سكان ء!اذكو عامالاب ىلايلا 2 لدع سوح دأ ٠

 البجا اناجاولا )ملا َن ٠١ هرئعرصالاو عاجالاب رين سلاسد بيخرض او
 هامل رشد الاب ادماواوضعوا نيونمع ناكءاوس صاصقلا طمس علل
 نابع نالاو قمر شن داعأ ا لاعذ دانا نم نس تيب تبتهآ نس

 يامن ىكىاهتإهنافتي توزن لوب زك ْ َّك
00 

 ٌْ 5 و نال ىلا ولع ننال رماسؤولنلا ساه ناش ال 89
 | تنتلا# نا بلاد كمال 1يلامالا وست لانااغم مالسلالا عشان نكدوطتال

 ظ ل فى يلع تالا زكر تسئل اك يلع حت الف تداعانااماد كاملا
 | عد وحن الايربالاهْش را جطالايج يتلانارفصلا: ل ذا يطقولم ناذاللا,

 روض !رن عازب و رع سرالا طمس أف ع ير ماكس ٌىلامانعلف ناال
 ب مم وسم نر ىدلا و ل و تشد تايدلن الاله فقال اطال

 | تي نال افيع هب ال رضا لام للعام نلاسنل الام فان اولاد
 | نعو حاجإلاب من عين بقر ال ىرحا | سام سن يصل علاةولالبلو نعم تلاذ

 ٠ ثسنراو لولا لش تشان اق نبل صاحلا الا دوعول لدع وكعب حي دا ىسوب ب
 ْ شدالإ صن ملم وصلا لاتسي 122010001110

 | لقاذلماع لس كطتسيول و داس شإإ الا وعذب تكف ناين سَبَ
 | ثيرلمس تراصرد و ءاج مث دحوم دانا الج صا دبل توفل
 لارا داطوتسلا ث دوبي رضا تلعن فرنسا كرا نال تال ا كيش ل
 | طمتوو قا وض يذلا لما كمدف ورك شال بداضلا لوَملا ناكل وحلا

 | ملكش الابن ضعاوا ترعاوا بوصلاب تدوس ىلو براضلا طعم ظ
 0 يالا لاكهرحتو دادوسالا ٌطبجواف الدال صاصمملا بث بجيل لاخإ لات زل

 ١ فخ يو دل[ سال نيب مي نا فدشي ولا و نس و نس نب, فرعي ل ْ

 يع لل ا
 يجو جس - صو تأ 1 ا اكال اياد هي 1 بج حج عصا 000

 مكتدأوعلا بو يوتا ديا <

١ 

 لص

 دست تآمر: 00 ب بري رجالا يس“ 6

 ا 1



 دوم

 5 موكا بجي ترس نام لال ك1 نا اخرا نك ؤانقبم

3 
 ثبوقن ةئؤوت ةوص ملا نال الماك نسا شر ايت بجي فذ كاتو لدع

 1 له ا نول لنا سنلا لاهل ونت بجيت ال ةْرصلان!انلداوسلاك

 دامت ل قس د بضم لك ةلصاح رعت اهورعر تل ادام ادا وسانل ا معب ةسقلملا
 ناله ل ككياد لالا شرا قسري لن دن دوق و سك مَ ل ْ

 م 0 دنا بيبطلاءجامسعر# لاكو كين ملل صاحلا لالا كان نابجوللا

 لاو مثزب دعب لا جدام الو بيطلل ناطغلاو الب نان يك فق الل نسمح

 انلو نملة صاصّملا اك طوئالف محرق جولان اللاذلةس سني قفا
 مسرطعسمت ءارللاب الا جرم الطي الك ]كنار لطرف راصخإإاب كرسي نا لاهتعال ىودام

 يل ادونعلاوثدلانايمالدو ةدائكالو تيرالتاعلعو ءاطخ نونجلاو صلاَدعو ١
 . .عولب طسب اهعسأو مص نس ب مص تصرلام ةدددلابختد# هرغقفاشلال اهو ا

 ٍ دالاس رجلا نمو نيد عطس تبني وز ناب ولا
 تسكر و لك جىشاارصف 2 لا تاب 1 تاما تاي للا باك

 بأ باج اعاتنام يتلو ملا هفم جاو اجا شاف مرع يد |

 سدا طسدأ نم مد جموع !ئصيا بضذاو واجرعسس تيم ماسلا ما يوبصلادبعلماتق 1

 ياصعا مل اعف طن س2 عم تصمم داوشلاوا دب ده مدا هل قدجد شعم | ا
 هللا نؤتشم فص نارام قا نمو هذلا نو وا سئ كلب هزي لجو وا لكك ا

 نر ديلا 2 درو دقو صتلاب د ىفىرخ مههاذس ن : ال الرسايل 27 نقصد د نم لها زج و نان

 ا كات لم ماد تيد تامل ةازكىداللاباغمت ساما لعن نما لم وزال نككو |

 كللزإل خود ا قو تت ةاويو ل دوما
 يصعب اعقداماكلحلاو ىاآيلعلعلملا لد ىدإن يلو ىقداف هريغد ١

 تامل يبسط يعانم الل النام كاتلعالاو هان سنايا ران مومالجد نوت رع العر ةوضطع ا

 سس عيار الات مك تياعالو تلمس امدااب ٍ مومدعاو لكلب نانا جيت

 الا نوكيا علني دهدهو الاف نوكي نام مس ال لثملا قداس 93

 بالاع نوكيا يهسدو و راد لدم اباللاعوني نوكي داو توت 5 ملعلانكو

 هدد ذات رعأةتبازب) و الثا ناك ربع عملت اذا بال كش اكد | الوا

 ا دع مومن ماللاو فاالائ ديرب ايدل باراصارعضا ثول ال ديانيلا عام

 فاعلاو ىرللالع يلا ناو ققاشللات ادع اق تيت دءاتبلا لوب

 0225222222225 01 -- ت2 -- ع

 . بتصادزتفانا نونجلاوةدوصفإاوررشلادجمانالوم مالس.الا يشك يوت لع

 ٍ لتحت كارما سب ىل



 هةسسسس سس سمس
 م مج

 امن نايف اك نيل نع ارنا نم نوب نراك نع
 اا نيب تلا دوجوليدلا بائس متلا نع ة:ربال صمون ١

 |0١» تب .! ءاهد تيدبعو ليروس هإو د ثيدح شا سٌملاو دي دلا نيب عجوالسنلا بلع لا
 هد

 1 دلل ٍيوعذلاسكد نا نع شاوةبرغ هقازكو قع طيدايذ

 ل ناو بدلا اريرعاونلهول ضل كل نبال علل تش لاذ منوع ءاطنم 1

 كج نلفاذك مو احلع دب دلاب ضف ءاطعلا كلمادرعلا ىوعد خانم ءاونلع تع نوسجب
 0 ف يو لا ُِ او رش

 ءاودرسعلا 3 / مراو صنلاب تْسامم نيالا لع فقوتولاست طمس الو نما سمات

 6 يرسل مود الكيت اولا دانا الماكد دحلا ناكل هداك د ه

 | ىخسيف ليملا نال قاحرتجر دع نيعلا ملح ترون نذل نماقأ مزمل نعد ًّ

 3 + نيدلانللاسالا لوكا ال يلع يدي عن مهمات نان [
 5 ميانعإ وي رفميلاو املا ها عجاعل لا ىلولا قدااز ١انَسو فملصا اع لزب ع

 | بانك باودل الطالع دوي باوغل ككذكتأمشد ان اكيانغدل و لع ا

 | ريقلا نال دبعو ماو ةونجل د يصلع ساسقالو ايوسبللا 2 «ركذازكعد
 0 الع نيملاو هرسنلا لها نماسبل ربما ةاللاو او نيملا لقا نما سبل

 لتعم ةاييلا تيانوجا رع فلا نال يتب سبل د را مال شاال تيم دالدأ .٠
 ١ ير ب دلال ترام تاتا ناو ىجلا ُ

 | قتل ارو اعلا (ةقلاب داع جياخلا هوب سوم مدلا نال هوكي

 ناو ىصنلا نم يا سم لد اواال وش ثيم نم صن 2 دءاسق الو ىا سس ىصنوا

 | مدساكدنو درع ا اسلاك كارلا < سارلاوصنلا نمل اوبام مدعم

 | دفلح امد تيل ركذابر تام نزح الملا نال تدوتلم مشيه ثيلا يا هتف راع دا

 | لهاا هت الف يضل امو طّمسوا نيج مرتدبج و ولو يتبل لاق ب

 ك د ال مولع راع دئاسملا تيجو فلخل ماتوب ه بطلا ١ نالن أك تمم

 | لصمني دن ال ملح ِ الم نل لصقات ناكنادايم] سني فذ مان نارمالقلا

 تينا يطا هبت تلح هلغ اصعد عاد اعولا داناث اشم

 كفي باكا ا تالطاع ماسلا ط غشا يال كهلالم نموا مزن دل
 نيدابلا نعمت دلو ّتاسنملا نا لوسللا ياو دغش ىسوب عل نعد ككذ لح

 لامصال هايآ : نسا ايبلاَّنأ دعو د بلس 3 ا نع اس نا ىدد و تلال هانم

 را ىؤن ملكك نلاءاسني نام 2 ناكاذا ضنلاب فيعامناو محرع نبإسلا حوحو

 ص
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 2وعراش لاو نك لكي كو دن ف دالاو يوم تومقلا امس ارش دماسقلا مولع 0 07 ْ را علو اصلا ا
 تلا م حوال ياواد اءاو وصلا مؤم عيسي ثيحياون ااذااايع لجانب لبث ِ كيج

 صلع ل! نوب ف تنل منكم توصل مم عسر ثيياوناكأذا منال مولع عيال 8-5 : بجي
 قاربوى رنا ةرصنللا بِمَا نوال :مرل توصلا يؤم عمسي ال شمحياناكن اد 0 د

 طيزي ىذا نال الالعورةرلاسملا وعد رو تشي كالايوعد قمن ام كرب. تاقمأر

 ١ ابيع يدلاط است يت داررذانكاس كيل ناد اهككمدلا دادلإ بدن دايل نيام 47 ل

 كامالع دلانلاو تلا دعاارس قيد باهرا نيب داوي قزالام لبن بابل 022 ةتصيج
 ثبادلا يزل عضوا دعو كتباولا لع هدصد نال تبارلا لعمل مدعو بيذلا 902 ”ك0ايتار ردم رج

 روس و ع مج سح .-ي# ظل
 ا

 ٠١١ راصفرلت نم تفرعم ىئدا ثيح م هزسإ نيعملاا ثم لج ىا ءاوعد ن ال س ايلا لصا جم 1 71 |( مح ك7 و ري ري رج ري وو وي صتص
 ٠١١ تانمفارجإ ساو ا اقل طق كان صرخ سرمام طعلّسفلاجدااذااك
 كاب نايف ىوعدو ىوعد نيب سوصُتلا الما ةلصفال ال احلام الع يدلاد
 امو من ديقر مل شال مئرنع سداد لع دان اام ف الخب ساسلاب كل صوصتلا
 رو ناو دنس هل نانا لاحد اام تشي نا كلذ لع من هم وسب د سابقا امال تبعد ل
 نيم لع خدما زب ْن الاص مالع ثيدالك نامل ناو هدماو اليس تشيب.
 شاملا مت الف يس ناكل الك فلمن اد يلغي جوت حلا لسالع نسا

 يلح نا سيلا خاْنسساو صنلا مانئش ال سايل مال مولع نابع نالالد 0

 | نال ةلفلرما نود دلماعؤع ندد تارا در ام اثياش ايمئامإدلعلبص قوعرلا| ٠ ني د. "انور
 اييج لع ديرااذ بر ودعاذ هس او ياولد« داد نة اكراصف هدي 5 1 0 اا - 9 فق 582 1 . 0 _
 كاسةرم ناك صن للا )هان ود ميرر يفلان ل متبادل نك لص ناد 2 نع 25
 ؛, أ افرك نأو يلا تبادل رد نا قوقلاو رانلل ىالخك يالا نيكام اوكي دا طرشي الد :

 يودالاع تام تير جب لص لسلا هلع كان جدلاطي مايل د تيمنا 2. | ا 20 34
 ضب برغل مدع كإ دوف يدذب ناب تينيرق نيببدجو لبق كرما مالشلا بلع نا

 مول اعالج ترلاو كالا لع باسل بجالوم نان لِتتلاِضِدِحو ىلا نايا لاح نوايا
 00 للا ا 05 ا ا يل 3 ١ زيا ري رح.

 باج لمد رثرا رهو وو لالا تيب 2 يدل اك نيبال ىديإ كا ماس او ١
 / اد اجو ناوابع لال ضرالابصاس لِ ىأ يلع ياي رمد لا بعاص سيل سرق ْ يلا ا

 .(| تزل ور واس د مس وهرب 2 تادلا نال سلقاع دع تيرلاو ساسملا لعق ناسنا بلان يصر ين 0
 1 طلخا دع وسيع ءادنعافب هاييشلاو ناكاتلا نود طز هالعشا فلا هول كك 2 0 2 9 51 0 5 -ِ ا عمس 0
 1 .نويشم] ف صورو لاةد م! عنا زول طب شاد الاوسثو مامالا «)طختيزلا مبا يا 0
 1 لوو داضي ب صول سما زم واعمل تبال ول نماغمللا كتب بكمل انامضلاذ الإ 1 دي 2 نار طول“

 يس يي ب بسسس هم ملل ب فاك يح 7 اضع ا : ا ةيسسلا

 اة بكام
 صني

 د يو



 | تي يو عل
 | لصازمدحاو نيتك شلارادلاكلاصم قو وتسادمو ف نوكا ايهاب ظئمدلا تالووأ ١
 ْ باص نامل د قرتشلا كراش امل يومنا يأت طعما ناكل د نرتشلا نيبوطنللا 7

 | ناب لاسملاو تيدلان الاهنوعب قت فعلا 2 دنعتبلا صب ضتيلاوم ةطنفلا 7“
 ا اقبو مشل لسد دلمللل مل نمرماو جري مذاب يرشلاطس مكانا ا 0 :

 | مات سول دنع داىدتع مولع مزمن نمكاوزل يولاتلمسلا كي الولا نال ءاهالا| "٠
 | ىداوتلا دومسلاو لس ماسلا اب خيل تايد نم لهثأ مرتب نع لامن ديالولا

 | يجر مدلل مسي م دالنيق دمجو ثم ديْن ار نكس دين كلا هدادرع جد
 | بج الورم صني ىلاذا_ارلا كامله بج ال ىاجاو _ارلا لكم طعدا كلميم

 للان لعب ف دالشت ص دجو جر تيم, 2 لانا ئيضلاا/اضيا لتقل كل لهالعل |
 | 5 دلاو ساسنلاكإل بحت سسانلاس دكم كب و الم هرب 2 تيبإا ناك اه

 ] هزي المس سوكلاحالتت مش دجدانوداصما سمعا سأ نما صانلا لك | |
 اضن نة نال مهي كك ياي رجو نم مكه خوه يكسو نق ف تؤئاحلادا لنا ناكءارسأ |

 ١ لوما ذب لما لع نورومام ءامملاو وون حإ لوتازنب و معن دب وارء اع ناكر 1

 ْ لع ملي ال ىو كاراحو ترشلا طيلا لاك مكءدمب ال مالك كلل مَع

 | رولان م تلاستلا باب بيرم كلم اب نوكئاك كساب نوكيرب نا تبالد ّن
 | تنيطدل لع فاشل كالا عم نوتات ضن ان لف دب ال د يوغا
 | ككلاب نوكلاكركسلاب نوككر ينل ديال د ن الا غيم مولع فسويولا كاد دم
 هلو ناسا ونال أو دوبرلالعّيدلاو تناسسل ]مج مالسلا بلع بلا نا ىرنل
 دج: سف نع تلثس خلابملاص لاذ وما ناكل عتيل صن ىقنحلا ب كلل

 | فرمتدللا سمات الع مااوكلاماخ بجاه ني دف لاق ملعب ينوون داد
 ْ تيلاعمإتم طاعبجس ةئلاغس ءإ كتل اوكا لع بجامع تبج

 ميت قا كلماعإعتب لاك سمن دار 2 مادع» ناد ملعا شاو َُن الان لملا

 | 2مل علعف تنرولالئةلا مرت اللا نان نسعد! دلع دو كاع ىدتد
 ؛ ءاللان الان تطلع دقوا عرش ف لانو ورسمالس جرئ مهب بو ف خالف ذدأ
 | تللان دة روه راد نال ةافودع ناك مس ناز دق تام جر
 | تل ىش انشر ولا ف مولااع باجعإلا نكاد ملام يلع بج!س نرمي ا

 لاا وبل لاه_ادلا نا مقعالا ماسالا لون نع اوم راكم رولل ناك ناد وق 1

  يراولاوبواومكلايسملادجو لارارلا كام لح تجول يدلا ناصيف و تنام
 | كما ثراوالع بكينا ملك داوالا ثرولادي ها

 رو

 دبس 2 مس



 سي سس سم تس
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 / |[ نك له نق يراعلادوسنتلاو بالمس تاسنلا باب جلا تايد ننال مادا

 اع نيف كلا لنا لاعب لو دنياي كسلا دبجد هرم يرجع دهوفوعدااد سم
 5 نيل لال الطلق سن رولا ماهكلا هيج الو التف لك دج نم يعل
 ام اعدم اسملاو كيرلا مارإارحاص لعل ملل ملا كو يدا نأ ملعا شناو لوشلا
 . ١ اصيمازا ابماصإع تلاع كاستل بالذ الجد يعتلي هدا نآو ماعلا
 | ' كريالورجدا ىرساصأف تلحم زج ررمول ةيصارسلا 2 ورشع ىد ١ ملا 2 ساه راناتلا

 ١ 2١ صاد ةدج لست يدلاه ماسنلا لإ ه)ل م كك نمتلامو بباصا عطرم تنم
 0 يكسو تلت ساطع مق ف ملي نول تب الانا لس فيدل بق تعد 7 | انيمي نوسمت لع ترق ةداد 2 كيتق رجول مولع اعدع تيدللاو ثءاسملا هوتعموا
 , ١ 25 ناواموف مال كيوم تادلادا تييلادجد نام تناقل د يلا لاكن بما
 . اللعن متلا تنال ذي هو يلع نوكيناّآلا سيف عشب الث ءال مدام يتق دسلا جد دلد 70 نيس كلف ف يلقاو عع ملا لا سلا تبجو كح هك البق لولا ماهربدللاو باكل
 ت2 ولا لج سقس الوم لل. 2 لتةباهلك رجول د لولا للك لاك لام كاع

 .| لهزادجو يل تقول كعائاري نوكيقفامو ترحب كو تاك زم ضعي نيس كلن
 | ١ نكي ىو انونزمناك حولا لنا عالع تيدلا# تءاستلا تناك ن هذال هدبع دام اليت
 ا اح لها و وا رينج تالا دج زار هول
 17ر0 ركاز يي رتادسرلن لن عرعم
 تطفاعإست اري دجو زميل اللا رغبشت ىلع يلو اولا تعيب ناو يفشل كاك

 | لاو تاسئلادللاى د لت اعدع ءاشويبلإ د عنإبلا لماع عشا سف ومشيد ياوئابلا
 ' نايمخ ب هداك ناو كرت لاننا لع راج بي نكي جناالاة و معيض اداعالب د
 | كزؤووضمجب ؤ نيك بالا سار نازي ككتلاو ا صي ىلا كاع لجن
 ١ امل قزتلاو ككلملاو ناار ف ىوسي ناك الرمال غن ئسوب دل كوثالعاما دش هريغو
 ' 2مل اولا ءاكركل نود ددلاا بف :رعتف تتحوللا نكي لوغو لش كفانا
 دوس د ككتلا يعزم كابن مدن اكاركع اذ زيئاندمدا جا كول الشاف
 ىلا الع 0 الا نلاشلانعس نارعادلحلا علاش ىاارعداش و لحم
 عرروتلاو رش عد كاللاذع ولت وسو بشرم ررلاب سانا قما منال تلا
 لدبامست ىلإ ءازسبا يسن قيزملا نكمعاينغلاب معلا ال لاملا تيب ع ميدل للا قم ومتعب ال لك دو لسلام قار دوصقللا نال تماسفال جانو نحبلاو لع الا
 ١ متاع تيمزحألاو جزج ال لشد ل نوكي هلو دصلوب ىتكيامووو صاخ تاطاك دعا
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 امداضيوبد عاشلإزب سو جزخو لضدم ل نوكهرثكاا دماوب ضال داع ١
 انانانب داضيا ميل وكيد و احلال سازكال بم ورا وكيك وب هللا عباشاعبتمتا

 فااملا#تيودالع فق امجد درف نوكيا وبرد لتعالا عداشتإرعالا تالاف: ١

ونياريلاهّلاَداماَدَمَم نادليلا حراخو كاوس الاة شلل ظ ْ ظ
 عراشلاو حادة دجو تس

 ؟انلانب لامي نا بجيانكم لاه صغ أ ءورسعالنم شنمازكم ف تلاضالذ لعالا| ا:
 تاع مساجلاو نجيلاو لقال جاشلا نمو اعز ديدلا يجاممأ مدن شلا عقدا دع

 يطاطسنايشماسبرف ناكل عايل نكي نا ئاّلاو تالحلنعاوسب يات ناين للام

 14 ب عمم ذا نولا نعلم ناك ىذا: دئاغاو لاسنلاو ثيدلا لا تالالا
 . عما ابلهال عل كر ويس و رو يش ةئزلك رش ةرولبزلا ك5 حورشلاو ىواشلا
 ل اجلا ىرلاتل لاسم سلا ناللاملا تيباع ديدلاوسءاسق ال عباشلاو

 تيا, ادع سلاو لالالا اراهالكول ا تاوس لانا بج مل تئاعلل
 أيبابدالممت ةافونحت ا يئالاّنص ىرلا فالمخالا لع كلا لجوال لا لهالع رينا ابك

 دارو ديالا لام تانملا ف لنمالآلان وتيار موتو ىرتا زل زها ظنكم ْ

 نيكي طلال هانم سلا يفلاملادز روكي تلا تاوس الامال حلا نعلاثان دوكين

 ناموا لبللا خلارءكسي نم نام بانل! قولا ءاذكو كلا ]هالع دلو تباسنلا
 |ىضضوف مطولا ك1 نابض فرط ضال دلل بولا تامل ن وكاد ردع ١

 مالدي وش تالجل اموالك ايبوجوب فادفد تلم يك رجول بعصا
 ؛عراشلا ناكأذاا مذ لاما تيبلع نوكتكماو لائودسو :لادايرلا ديم ىداكلاوعلاوبا

 .يخ غلا ايدنم يوانملا تكَتماعو تيارملا جدرش 2 لكذ طع ضن تالحلا نعال
 ايلف طخ تكمتلثسلا زبر صنت نعيداجلادويتتلا والسد وتس تامل ١

 جلاد اوس الاى ملغعالا عداشلا#لال إس ىلع سدلانبجو و لس اهدا تدجو دل

 عض اولا لت تنالاذا لالا تب لع تول جاماَدلاسلا قامو الاو ٌسرشعلا يامال

 ,عمس ثمار يبرق تناك ذااّا ىرم تونصتلا عهس ال كرت ساّدلا نكس عة

 يما واعيد /لاوس لع يف ّيواستم تنالنإو مكس برع ديدات مم توت
 سي وزنا مدل طبي ىارر والطعم اليف ديف دجو نممدررع ثيحنإمسهشتساوَسم
 سرع نالاذا كم غال دمازي هبل ملط وأ درس 2 دجو ىللفعالو دوق ديف

 ؛ نالاناام الخلل نمو امردبن كمال ى اذ دهال ديال تيران هال

 و <
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 .اهلهاصاصتحال الها لع وص رم يد طوطب دب د منشلا ب نجي كب ريمصرْلا
 تسرق ساكو دعال لولمم را تكول مولع ولا ماسلا نوك يلع دي ايل 10



 /1(/ ةألطمتلاو ملا قسما سشلا نام تصمم تسل ةزرلو تل لهالع

 - و مع توج 4ج

 ١ نير ذ وبلا هك تتركز ادا ككل بج ت وشل هنن عسب تيك يتلا نع
 01١ عشا نال ضولاك ذوو برص طنا! بتك] ملا ناكود رض درنكا

 ١' نيب اح نوكي رف نم تصلب ضماذلكو ماو دادودروبو نم ادوغسي مان
 يدا 51و باهولاو الامن دورمي نانا طشلاب عرطولا/ نال ماعم
 1| اتي ملا ناو ولات ثيح تاهل عصب و يرتلا لها لعب لل توصل لصيولادا١
 رص راما ىلا مضومل لإ ىلا حاملا رمال يدل ّتناسستلا تناكرينلا نم تباج ل
 1١ اهل ٌك]فلادِج وىلد الق الاى لا كرعلاف ضيال له توص)صم نانا لسا ١
 7 5 ا نماربرف ضر عطول كك ذاك ملازااذب ىراكال اه تي ىبيل
 أ صوتوملا ناك يوعومف عضوملا كلذ لا ناجل د تونص خس تسحق
 1 الا لازال جش لاق ىامجا عضوم ةراطلت نعاوق سوبا اولعاو ىويسلاب
 قريوا ةواطع للا يربي ناالا مولع ظضملاو ميرا نيب شعلا نال تيدلام
 يوعدلا ركل نبات لب دالعال د دل لالعال نكمل يزن نعم لع
 لسجل جرجسد مولع دج و نال لاهم طنسي ممرات
 تمنح درنع قل لق هج ساسملاو ديزلاو تام + شاف انقسم ياكل د نم
 دب عرج عمالجر اولد ولا الابتعا لع م الف سويوبإ لاو و جلا مابتعا
 سود دل لوق فما معي ل تام مث نيمويو موب لما باسم دلع تس
 لت دمادجو ثلاث الب دلع كوريل كلارك كي فسح الو : ابق
 مست اك نا لاتصال هرتع نمغمال ماء رولا هالك سوم لد شدرمالا نعمك ١
 ا اعمل امال نمل نو سن ميال ناس الازم اظلا ناس ديلد
 // | | اهمال دكماسلا ]عاصي اا سما وسو دارتع زج و مش ادعت اعيد

 ) درو تاسَملاَ نمولعم باب الع مدوثومرادوا سموتوم ضد نعول ضخم |

 :(/ دهم زار ودجاج تفوفوم دارلابا ضدالا سانام مولل يسد نالاهربدالع

 اق هلال متو نايك دوال رح جزل ديمولعم مولع تفوقولا باي مالا وك
 ذو ماطإ يشاان رووا قلص وعام كلج نم نوكي هش ال لالا تيب نول ظيدلا لا
 دامس ساعاماطملاو مالو وعش ءالف ةراعم ةرجو دلو ب جرمم
 يلي ىلداوت]يتلادجو ل صمت لج امرجامولاس نااطاغضلاو يدا اهعباخ
 مالدي علالين نيدلتح د ملول زن لو تايمرووم هيي جاكم كم دانيل

 ك0



 ١ سنا - سب
 1 0 |[ قلو مول يونس ةرماو تحن تار مالا ت داصتلحاول نال مزال مهل#
 ا ب , رق ةزجدولو عاعإلاب يلا ماسنلا يا كالا لجف دكولم ركسعلاا رف كزن كلىغمالا

 ل يي
 ادم ١ تللرلولاة كت نيلالعا نم كردلا نال يلام تلاسشلا ملت مدس من ناكولو |:
 ا | ملا عحديفيكنعرماعائالوممالس.الاْعشلتس تلاسشلا باب غلا تايد سّربأ ]مع

 هه, ا | 2 سي رضوم قل نقلا ناك قلع ةىلحالا توصلاب لجد داني نات دوصصاعإل
 طر , منع نييعملاخ دل ملحي لد دب خ صوصلل لق نمنامقعا شا مولع ديلان كداذملا |:

 0 "ناو ىويمللا راو نا لعرداصو دمالع ند الواسع لل شاق رت دوعد م

 ناو ديبرشلا باب كلا هولص نم نولداع عسانا ناف انمب لست محدإ
 به اسملاطاطفلادامايخلا 5 سلع طالت دامابح ةدعو ناب ف

 عيرلالا بعلاص دل نع ركسملالعا نم ديلا عضو صنملا تما بهاص نال كيدلاوأ
 انرهارك طال مالع ل لاو ندجدانا لول ابماصإعتلانلا غد ل الهإ |
 ةماعلا يررقبو دما رق سل تيل لست دجو ذا عدازلا تاباذح نه | ا
 تايد نمببلا بذا مل ماسلا للا هال نيلاو ئاسنلابجرثكناضا 1

 امال دا تنام مر! يردي الو تيارق موس تعامجتاماذا تباستل باب ذر ةييشسلا طم
 | ضاَدلاو معمل لمي لترا لولا سم هرانلا فوت واسم سلا ةاوفرعاذإ
 ءال نب ضعب ثرإلو ءاصال اسر ول ىزيدحاو لق لاف اًسماونام ماك اولسجد مقدم

 اهيجوز دكر تماميررسن هذغلي تمول شدو واثق نع دا ةللاوب ام سنه تاول ِ
7 
 م

 1ك 8

 مقار نادل ثيل ت الخ نددرولل ن ال ال2! تاناماإ! يردي ال واسم التكتم

 ديلا س موب بقشولا انك روش و تمل سلا فاك للا يدايلللصنلا 4
 طاع نيملاو انسصوم مدزحو ميلص ع دنع مسمنلاب قرصتلاو فئاولا كمال |
1 
8 
 1 ا كفاؤلا لكم نع ل هر بوو نيم كلم كود كللا و فلكم هر نو نا ب 1 ١ هنا طاف رنار داب اينايند ب نايا نمدعشالا |

 امو دماكم ]مني نارغْن ين مولا موز ةاملسلإلب ني طولا كاناءاضمنإ |
 أمنت مول مدعّدل ب سالني و لع معرب ناومرر من دونما ضقدانتاولا لس نأ باقل ءاكاضملا تس زف دارتصالا لمت أ هاذ مال لع راما مدزللا أل
 فتاة ناماضبب مزلي هلله قولا, ىاسب قلع تولاب اونا سرب ضعيف اقلاأ 7
 عدعلاب صولا ال ثلذلا نم جرن مد ختام غازكع ىداد تمد هرمق تماذا 1

 حري 2 ناوامياد نع قرم تضاكمأ اب تيما كد نوكب انما, ديضولاك ةنإب ١
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 ويرد ووا لوتس ب مدس ضمد
 ” رب ناعاذ ا تول آبآ لوك. و رئرولل ناّلثلاو قولا ايرث ان لامر للا سس
 . | يتدلمنلادسب تول نمدم لل كك كا زيي ال تملا, قيلت رج نادل هاما
 / :لجبزالالاة يحمر نلملا مولا معلا منال عالم ميانهل ابعاص باخ
 ل الا املا كوتشي تس تانك ألع يراد متو رعت تزال تومي تلسبوا كح
 || ايناس ءانا د رصف ةواضنمال يهم مكه فان لاف ىرودتلا نع
 أ 6 طوي مرا اني نم ضانم قصت كالا دكم دورا ل نا جيلا تدب

 .( اولازم نا مادا سيح ادع كورت س اعاقة هددبدةلصلا 2.
 , | كتلزيناهت امص عرب ف لد دع مجويزأ كورال, اقولا لعام كلغلاب قرصتلاب 2 ليج ز

 11 لاول كول نركب ولنا ناناالا هع س زك صو نيش ]لبس وكأنها ل ظ
 . .|وهتبالت قولا 2 ناالا كلل ثول | سدس! ]صب مسؤل, ل صولا تامان كك١ك لع :
 هع ]سجعو عب و عيشي ةجووتولا ميال و تيصولا هذسب قياس مزرصولل طعنا ل

 ٠ ل كرثعتال ىموبدادنع مزلي ثا نتج كاع ةضاخا ديب شل نابلس هطتشمال كيرحلا .'
 ]الخام ديتلام نغالاو تلاد! مل. تلازم دال دج دنعم كلا طاتسا بن اج هيمو

  1 3فلات درك لوتلع جوسسلاو رب شلابدصلا لاو و ئسوب ومب نوتفي جلب كاش د |] . .

 || 2. غات ل لازم و فعول كزداح يونس يلا 20 نيمسحلا رع صوا ىسوت وتو 2-1
6 

 , || فراج كوسلا) كج يحال جرشو تتاولا جرش 2 ور لعبا ددعا نترات.
 "1 نلولودع اوما ومب ع وتب ةضالاو قاضادف عتلا نالصآلالاَ مجيب 0-0 | اند ولززكورش ةعدجم دفاع رخل نابعرم ضالة نياكة معسس# ١ 0 حس

 ا دانا يتنتولا  ىندلا رت مود سباع زمان شسوامرلاةيلام | عيب
 ا نان ءنعإل و صاصلاه/نوكيال كام مدد انام ققولإ)طب ىالطب فقولا يا 1

 | ملينقددتانلطل ناسك ننتس اسد فان ذنن ةشلانقو اج 2 ران ١ 1 :ن3 010 نارا نبتت ادرس أل مشبلد جر |
 "21| قتووامرل ةداتمصلا غن وكينااءادصوا شلع قولاد القتل دابلاو ٠ ,.(] ىائالا طا تهييرس مسار نويخ كلم عيال نفاع مشل نال 2

 | تتسعلاو نوك نإذالاو وغسل: تهتلا 2 ناك توب قولا قل ناب تووملا دعب
 را( ثلتلا نوري شالا تيصوش ال_.تمتلاط شب, #كتوألاُم نوم دعب ناكامو لاك

 1 ١ سنزعت ضرلاف تبل شلل نيرسي ام ناو مصل نقولا كرك ضل ةناكامد
 .[| يكاد هزل ةيذنولا ككل نازالاو نفل نسب ايا شلا كيايشي ولدان
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 ظ : ١ بيق+ د هما شالا سنجل ةعتمملاةرذ رشابلا تزشم تول ليم ضيرلا ستون جيتلاو"ا 0
 | 3 59 'بو4/ 0 9 يصيد ثنا ل 1و و ناالا مرداملاكمدؤرلا |

 ْ 00 | فقولا يّ ارشد نم تولا دعب مولا مف 3 ةتمزنلا مل يولإ درمكربالا 7 ْ للا هدول ١
 : | جضناف ذارئالاءىغَسلانم نماررو رشي است دقو خلا زورو بتنيك شمل 5

 | اعيان و كلالعدبانلا رطب آلاو للا ند ة دمد ثراولا داماءاكلتلانع
 ةذنف رخال سو «الجان سدني بغسل ند
 يزن ند ميلعو هداد قو ىيرتريزلاو رافد نم ناجل 2 1
 نمي 2 ناكوضشلا واج ارق داناد ءتشاولاكى قول غشت ودادل نلف |
 قات ينم وول 70124 مام قوس صعاب داذلا م

 25 وشل درس و ها لانس رصف سمتلا مالع طش و اونو تجرد ىالاشغ /
 | ايشلاط عفتوانارم 0 ١ اوهاماد دال د اجد ىقولاناه | 55
 يخل ان كنج ةدصانال رشا ناوماد ىو ادن[ / ٌك
 - وون دكع تيب تالذلا نال شم رأينا يلف تالذلا هذي نع تا | 1

 تا ا دل طم نود سلعو هدا فق ضييرملناسولا عفا |. 9
 | تايرا ضم ال مد ال خو ناو دامب :اهك نود سلع ججتلاو زديدلا قولان ّ

 7012 1ك نصلح ةعربلا مهم لعتي يف تالئانمالاب .رخللق ناكأؤا نودزلا ا
  ليتلابإ باَوماَعَسْلا نعم دو سورا هل|: زعم لياسولا هينا لاس هديئي 7
 8 ويزملا 2و ]هلا بوم قاويداتنلا 0 ةاولاط رش ورش ملون دعاس تفاناو

 | رحلة لانلا كزميدل كاتلا نا طرش داليا خال شل هان امتالدلا|“
 ؤ هذايبتسا# ةويشرل نانو تس نيزك طف ورجربال الود جالللا - 4
 0 ظ . وذي الروت انلان ود تنلاخملارضا تان رسل فن هزل ل ناكل تنس م

 000 دج "انينمالع خلال ضانب فرصتي ناس معيارا لطاب نيايسنلاو هرمشال
 1 : يح مو 0 غارب ل موي لفات ْ

 ا ١ د وب لا ارضا طش طخوت مال لان نسعد ١
 | نم هدايرلا اني 1 7 نّمعلابلط مل عضوم حو دهتلان 1
 ا سيان نينا ناييو نكي ال نالاذا مام الام قلالي |"
 ايخالب لا ورشللطانلا لزعضإتلا جل ١نالاذا لاوّسسالا امل .

 25252 ,ان الانس نمي دال لرصم كانا وتم انا رعمر ل زكا |
 رس ربو جس اشرف رق ذا الا نابع بجلال ةرجزلا ب هرع /

 كتالسصحع ]حس سسمسملس# 1 هو وسم »ا 020200
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 ا ظ مارب ين سبت يركع د 171111

 7 .|يتس مالو خرم مل ؛شارلل صاشعا عمره لانا كو تانج لا هيتياعولا

 , والاب تان تنرلا ثارعا تم ماع بو الاب لحبال ب اطضولا نم ”ركيرعتالب شو

 ”ورنم ىقو نم ناييد اتبعي فاموالاب تاس ٌتاَملاريروت نعت ليس نفو 4و الاب

 5 مازال أمن رخال قمل انلاو مذالب سلك را ءارقشلا
 8 لمع صحو انو نم نكي لن او هرعت ناصنلل 30 2 هريتيورس مدعب يالا

 ردا ةءاش نيش الانساب اصن كلت ن هررشد عار و راي 20 عصب ميل

 / ١ تك مارد لدبي ناائلادإ امارجج اع تفوقومراد نع كا صاصرمس لَو الا
 :!1] تاصاع اسمن ذككرتزرلاب يلام نال هوا ماش نوك وكله ل هاب ايا انع

 مم لاو نجا عفد فول كك "قةصاخلاةلملار اذاف املا دل ضو كلذ 0

 1 ني انت الا نجارسلا يواّملا ةملام ععسو غل كاملا طعاتس د ملعأ

 دا طن دومد عدا رلاز 5 را دلني رطيعنو ست بع نم تو س عمتي الى وتوم ا

 1 1 فقول ناك اوتو ىبود كوت ةروضلا هزب 2لازسس الآ فقول داع

 م ”سارضادفصو اتفصوس شار زول دب نا طعانلاددتسا ةيم بغي كو

 75 00 هاو الاو يلع علاو عسوب هل ضاَضلارتغ ناعب فقولا دمص ْ

 د نعىودولاةأجرشو نام محم ل ايرم 0 اس ىلا 1

 4 ب ا تاو الان ع ضوقولاشرالاتغمض نالت |
 | 0 صدالالزديسا نوجا ءارمعلا عمدا |

 7 أ مشي و دوست ناضاملان نكس دب دل تيكر اصاذ ائكولاع

 اا كد سيو د نعتباور 23 لعاب تت قولا انسانا 1 د ياهل ًالاكلذ

 الهال عتسنإروعمو ننجح فاقول تطمتاذا ذبول لا تالا وَئَس طيف

 "5-0 الاوعمازكهلاععتب لوإلطمت ققولا مب وجيد نم جاشلا نملك 2لاذ
 مالا العر نعول ملامؤتس ملاعاتاو دواعي كولعللاْاممْدم را فقول,

 يع هد لور د كلور

 ملأ طوق ليت نعطرعب رفبط ه دال :ةدالوالع اع« سمن لعاشفو فقو

 1 مح لمن نتعب ال دع مزن نعمل راقت ,للارزم نوك د قيطو سب
 1 00 تارا: هداك 0 00 ماي

 لال

 سيسي سصمسا
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 1-6 0: كل لعق تت اكااما 7” َ

 يانا كتوالماة ملا بمن لتنلاد ففااولا طم مرسي ناالاايلعلا ديلا 5 نا

 ضرار ؤة ول لج تا طلت لءاشاو لا اسولا مساكات اسهل"

َ نيكاسملل هرمآو ىرلو دلدديدلولعمزب 1 1
 هدلو دل هرلو كاد مت ل

 فرصتم الو نيالا كلانا مت ثلاثلا نابل دمع وأمزمدجلا تيب مفاتن ان

 تلخلا صياف ىدلودلوزلو :ىزلو دلع دله لحلات نأ ثلاثلا نطبلا#ل ً

 كلام اولثس ناو اى هدالدا سرماونإم ءارملاملا !فصنا اولس انس اماوبإ ةدال دال را

5 2 
 تكول رح 1 55 ع

 اع اعدل ذخال نوط بك نر كلذا دقو ةكالم فداه سعوا

 | 0-5 يا .تكوسدا برالاف برقالا سمو 3 فق اولكر ناالا وس لحب الا الاو برقالا 15

 يا دنقلا | 15 «كداءلطتصالفل قلو دابخ هز تمارا تناوب 3 خطب دان ا
 هالدالومد نأ عكتو هد وامك امتد عدي وطلا يوانفلا فاضي ل دك 1

0 

وي 0 دالوا دالداوهدالدالعفقواذ اامث تانبلا مس
 59 رج فم

 0 1 ل ديار يتلا لو ىَشاهدل دلو وهدا ها ءأ ا
 | ناو لدا دال كيم ألا ديفا هسا يا رازرصاط أ

 تارمغلا دونا مغيب و تانبلا والداي الد ثانالالع _ىكولسني ال"

 ذيج. ىلا اماوبإ ه دال دا دالواو هدال هاع سين مقل جد فاضتملا لاي زعم ا

 0 | جدا شالشان الالع_كإل الضم الو توسلاب مزيمسق هدالواذلل داط هل ب

 هن كذلك نول ديال تام اعف نولي لع تاب دالوانأم توتال | ظ
 بالالا لا ويش مال هدالوادال هقاياويل ءال امص ماع ىوسشلاو تصولا ا

 2-- 1 فيلا ةلوخرلا مدع نم او ماَتآِج يول, بتقلاو تلولاكو ىمتاتالا هلال 8

 0-2 ل تا مولا ياقلا» ةفلإرخ ن | سصم ن الوتايرك الانامل ناوى يمول 1

 عقار تاع“ ماين يسمل تيالولا صامل جيدا هامل كا كأم دحاب اشلون انا فاملإم| 5 ا
 كوهاي 6 نق ىصولاك انوماربجرل جرن و صوعنملاك شارخربعم تناول ارم نال عاعالاب داما ١

 ا ضال واع نوما عيوب د 2 ناوانعم درت مدعأ 15

 دوج قوس دسسمارف بقتال يان لس قت 0 : ايلا“ + | تلاحم يس شال دعست ناضالالد كا فداولا ل هش ولو دتم دعي ناآ 0
 10 مثالاع دكسغالاءاضتسمو يلع هاضتمو ملعبمام نبال اتلاَذنعرا ا
 ادم نجل لي 0 ب عاب سنل ى دولا تلم ءجداجو دي 10

 ادق نعد ةلائابت ب ملاعم تاوذل ل الهو رم هديب زادي ااا ادانإ ١
 هع

8 
5 
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 ري ب. ريح
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 ا 20 0 1 لاي
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 ١ ٠ 27 فولا هينا نللابضرن ىزشلاملعو قسري لوقيام دعا جب عشم هللا

1 

| 
1 

 , | وللا نوكينا طش دانا نق دع : 0
 | ةاقامضولايلوتمر سيال داينوتم يخرج نات دوج دالدادالوام هدالالاع | هدالدادالواو هدال د1 نم |
 " | ثالالاث ود دىكذلطللا لا طرغ ىقو باك غزفلصاص[لس نيد كر | يرانا الزتاولا لل ىرخامتق صن لان قزايلاوتلاتانناكذ
 7 ْ طنط صم 3 جرام رومى دولل رجا إنك قالا 14 هنت نالانربادك د ْ
 ٍّش نينا 0 عراتلارْخأتلا نش ولا بانك لهب يلع در يو ناصَمملاما ةرالاءارلادّرسا ىذولا )صا دسم طرشول ئقاولا ناب باجاع جالا | / || ىفولا جتا بانك ما جراتلا مرمنلا ئقولا باكير جلول شان الام دهلذلل |
 نيولا باك لاك نقولا ساي سسعنلالورشي لوله اطنخ دكر
 ” | تك لات ناصحلا مسالا ناب لع لدتساو عباشلا منكن تاولا طرش ناعم ' قلمي نيضرامتم نرش كا اففاولا ناك ةلصالا ناصخلا نعلم ” !١ مرش ذات ضيشركو كى رت ازعل تو طرشامألا دل دوجإل دك ذ لسكن ا ْ / | لذ لع هزي لع ناصتملاوا«دايزلاوا دلاربسس قالا غسيل اشرد | 0 نافل لاك تان لاو كلمنا نا 53 طرش ىرلارع 0 جراتلا مرعنملا ا

 نأ كيالاوبب يلع لولا دوال حان كالا ن الو كربتسالا ل ناكدمثب لادبتسالاع عرب ن المل نالع رع ْبنكو بحوبإلد عاببال فتولادعب بونكلا دنا
 قولان الرمال تلاد دوصنلاب لحي ن الد نيالا وتطل يربل ورطنلا طرشب ةريهم َتيالولا نالربيانب وا سضنب مداه نيبماّآلا لارسال انتم ل هانرمخا

0 

. 9967 + © 

1 
1 

2 
 ا



 درو ةدو دحملااذكعرصبلاو تالا انكم ينالاوركذلا مف ىوتسي ومب لا لصحبال دوصتلا
 سل ميل ءاضملا بط نكمل طوس ال دولا ءاوتل الط لجد سما مال تاناثا

 ولاد نكل و ًالديص ناكاذا ىقولا نع عوجراموعال فقول لغالولا بابك 0

 / شر ايرولقطا نام عمر ّوكو نقولا الطببا كم كو نان تاولا ثداواتاطانا
 ظ حج زنون اويل ذل لات جيبو يقول ث داو كلم ل دال طباث نقولا نالال
 نقولا وانامج هلي نم وزعم ضعي للا ىا خال يلي ثرى هدي نم صا شابد
 | ءارعملل ان[مكولا ساق كارل ءاصملا ةماوعد عمسالو هْدَحاي نا رو ول ىادلرسملو

 ْ ءارمفلا لعرض متاعب و ءاسعالا دال دال كولا ءلغفلا انج دلل و ارصاط وب د:

 دجاسملاورباتللاو تاناإطاط !نرلاكءابْسغالاو ممله ناقيرفلات يوني د
 وقوم قلب عاصا سراويل ود نم كل دوت درطالاع تاياعسلا
 بابلو قولا طبي هذننبو طعوع ضام عيب ضعب ملاذا لو لجسم 2 دانك
 | نالت تصب كو ققولا عيبا يدرلا دان قولا عسر ككل جبن
 | جورب قدولاهلا حاتماو اولد مالس الار سترك و لات ث فقول ةالاعسب اع

 يارا ا ماالابص ماجر نانم داس كينناجنب جي
 م الملا غاباجا باول انررب و دصالحلا ة.هوكد ف درت جر صم 2 عوتولاصيا
 ضرلاباهصا نم ناكو ىداصن الا نعو ملعأ دّدد او داحلا هذ نيئداعلادوعسلاوبا
 ليك سدلات كد دوجإ زري د لارتامدا مامظلاوا ماررل افق و نحيت دا دحر

 كايتو بكعوتو يذلا صولا لص ْفِب ىرصتس مث رام ياردلا عفدي لاةنيكد 0 1

 هد(_حبحوي ل

 مسح

 ري رسم ميسو

7 -58 

 جس

 “(١ كازعنشداذاسق لات قارزلال تءاضباتبراشم م عقدي عاس قويا |
 مسلخ ميم الوعر زر نا مهر دل ءوفلل ضيفي ن اا شلع طضخلانس 0

 اج نوكل يبل اذمعارباررنلانم ميرزا يقي مزار زق ككددالادعبا ١
 | نرككتم ناار تلات ةلمانع خلا بعاصلثس كلاثلازصتلا + صالحا قكد نما 09
 | تع هاردلا نقد عصي تتالاذالئازكب صم دعا وكام نم ين اطلس ةرشعأ 07

 ريو وتلا لا تاس مهاررلا نوكم دل عير كرلل دولا باجاع طولا ل اأخ د
 هئسسم يس



 يب إشمو ساللل ةدفسرب داع لم ديلا بو متيصل طرشي سي

 تن هال وثو ورمل 2و دج لوداع ىوسلاو زيبرشلإمرصلالاة وع ئشسو ا لوفي

 أ 32 جطو تول هر وسوي دل لوفاع يوتا د نيته دوا

 . هك ىتلع ميلي داوغمو عن ناؤنينافس لعو ىسوب هإ لوتلع يونعلإ| نجا هرسح

 0 لتس لعادتاو ىتالاكلعاور امان ا ا ا
 , دجال 0 ه ميو دعم يصارذ ىقو لعد نع ىداوتلا جوعساوبا
 ١ هولا عيل تازحلا هوجو لع ترم دعب وايح ادام سشن ا برصي

 00 كاش مامالا نحسب وم دولا ْسَقو ص نال صب باجاع
 ا راما تسر ركالعو ىلا هالج باككؤنو مرر معا اوف دولاب اك

 : 3 قسرا دولت داعاو رجل منن نوجإل ربع ل يال جدا هرل دلع

 نا رتل 21 م السن الا دس لكس لكلا مج وم د سل قبب وا هريجي ةنادحال

 ”- 5 لومتلا ود عله دال داطع مسن يجر اخ فاد قو دي نع بتساقت

 . اذن لا هك اكلمات رمل ىزلا ومنا قو سوجيإل باجاد عقد فداستي ل

 3 5 00 امو دق قد نعت هر لتس مت ماع دلل او لب نلا

 1 دعو اجكولا مدرلب مكع مفي يلو تامو هدالدالع صنم و هحالا

 0-0 هكا تان اجب برق كلتا زود نان لم
 / ومملانكو ماعلا شد جيد يعاد اول رانوكب ككلاب احلاو نقولالاطبا
 اهبا و ةراتجلاو ناشنلاو موردلاورلاو ةرلاو سا هلاك لمع مقدو فراعتملا

 371 كاركاو جالسلا منو و سم قسونولاو تكا قماصللو لهللو ىورعلاو
 " الل لو سول اردت منا مدد تاز ةرجالاو لبلاد

 / ١ ”ك«ال نشولا اذا داو شلل آلا ارباَس و هدربع مجداهنركواهرفس دعبَص

 "| 0 الا امم اعادت يجن الا

 3 5 32002 تمكنا وج ناك ةنشيت سك

 دم 6-0 تناك ينم صرالاداقعلاو 0 تلا ارئاس ازبب لغد
 10 | نضرالا 2 . ةوالاو ىتما تضل لاقملا الاد

 ارك ة ركل شلال لا لماشلاهسامابئرح
 / غ0 0 قا

 : اللا تاللد قو زاد ايقنت وو ديسسرطت ل تتانتو ماكو

 رمل نارلعللا معلا نأ هرخو عدل ]مسك آملا ىطاءاضملا لش لمسملا | مك



12 
 0 نايهتمن الوثَدلمَلا 2 نالاناو عورلا نالطال نالطبب د ءاشمللاوىو في

 ظ كوسا تي سس صم نونا 1 ل يلا
 ' يا دو 3 ايدو مودقو ساؤكو 000 لماعتانااو

 صو وجل نا سايملاو حيساومو نيعيشلا نيب و نوال حالشلاو ةأركات
 جملا اهرمبلاو لالا ورمل و لاقبلاو ليزا غرك مداملا ه6 ثااران الا نحس

 قي ادنعت حال لاو كى وس اماناو تحب ثا لانملا بورما يمسي ام جالتتتلا
 | يضلل لورمت تاع زورا جتا كف ند ا مالت نكإل
 جوصلاوب فاضل هارخخ ذك داتشلو تل نم لما بكام ص دهوك

 ١ نءاتلاكلماشلاست د ىرعام ىو ذاع تعد داسمالا 25 كصسالاء ا ١

 1 هلم لما سلا بوو وكلا وم فلل ةذانداو دودتلاو داتتلاو مودعلاد "3

 انو مالا لعلام اتصتسيتةاكىابتلا + مي لماصتلاو ءاشالا| | 0

 طرش نمنال# تعتمالاو باشلاكش لماعت الاى الج: حشا عواسصأ ٠١
 !..هامواب قش للاعتلا ب يرجامؤرتلاب عالم جالا 2 ءاكرتوديباتلا ف تولا| ١

 3 1ر2 ا كو مابا سنو سلانلا اخر زم كوتالخ ىوتسلاف لصال الع أ

 0 تكي اذ لاو 3 "مدلائثد كاهرحو تسورلا#د البلا ننام 3 لئابعلا

 ١ صيصخالانبدع حاسمآلكق كالا كامن بن دوس كو فو سب قلد كوت
 يصاصاتالا الوم فاد ه يداصنالانياور نسف : ماءالا بهل رغع وناوك لوغلا

 ...٠ | ةاكورتفلا لعد تكونو تلا وإن انوجدان الخ كب دارت هنا
 5200000 لاحت هابل اق ءامإ يسب دف هولا هدوكي مو

 + اصمالخ ىداوجلاو ناماعلا وفد ددو لاش! صنلا 2 هكدا نم ىوبسلا لغو وكل

 ىلع رضي تال بول هدبعو اوكيفقواني داج كش جول دوسارلا
 اًنلاصملا 2 "ا فعؤن نمروك ل ققولاّتبا نم ةولادبع عم 78 عملا

 2: ونيل ملدا فإملا حالصالو طانعلا ءانبل كلام ىتو ني

 0 اهراس ]جالفروجلل نيبال هامش ناملةلاوارشل وا تاياتسلا االول ٠
 دك هبي يمنح جلابماصلتس تلاَتلإرصملا مالا وده نم دب فبل نيرا ١ ١
 اولا ضال نب قر لوف دسم رغب كارما لع وفتس لو ضاتنا بلا ٍ

 كملف نجران قت و برطر يس وأسود لاذ يالا دل جرد كك ذ رفا
 يرق نيو ادهبر اذالضيلا ره رخأ ضوعمازاوجبس لاضاق فتم

 يعي ع او دادال هذ 0 مسا ملعب ملاذارعالا دايت مدس روج هدحاو
 صمم ١ ١

 0007627272 2 ا ل يس ييبم

5800 2222-1722-2222 
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 انامل هش ناووا اب قرع نا باجاورحاد دهسم ضان انجب لص برق كرسي:
 درع ناو لوطي ءاننا ذب ليت ملعا تاو حادعجسم سرع فرعي منا كوالا
 مذكو وسلا بلع , ةتسردل اى والا . اوبر وسم فدو هيابلا ككم لل دوعي النمو ها
 ل لاف نك لك قرود لجاعمد ةرك هك داقاا تم مام
 لباب نقولا ةراخنكيام دلذلا نم, بلو مقر اضعو معا دشاو ناعس الا ةاكرخأ

 ا ًّ

 فزشلا قرم دو تونامازس خو طن لياسمملا هني غو سق ىواتشلا هَ ديبرشلا

 37 35 323 ٍِ 9< و . 07 ا 7 عسسل

 م كارئلغ يمس ىئقولل نيب ءانبلا ىاورت دولا صرع 2 ب ىلويبرسا ا صملا كل

 سل جب ناو أتش يلوا ىنقولل هاون و مشتل اموا قولا لام نم هاب نا ف مولا

 10 011 تول زك نقولا لج نسناي ناوؤقولا تضره هر خلان 3مل يضادل اطر |
 نول نا بشوق و يب ناع لل ناكر رشا نادل ىنب نا فقولل ىنباذا نككفنن

 اسلوب جملا نت هرثمال عئارلالصنلا ةدص الل اود نم تنجالا فالك

 قولا لامنم لو سهاذا مب سينام عو نمي لئلا ماو: ابل لامي به زللاوا
 0000 ] ز] ] ] ] ]7
 ْ لصملا2 دارعلا نم صول اككلذ الاد جوصرلا طرش نا نبأ طمشللا ةركد طرتستي نأو
 نداولاث للموت من نم سنن ىقولإنضد ات اذا قولا 2و حرتملاو مداسلا

 املا دييجو نم نيشاب رمل متن .اضلل هامل نمارس انا آلا رّرملا ةشوتي الإ:

 شياو لايع همم الار بلاد قولا ذأ تملا ربلو ماوس تافرصت لصف
 تانكاَملا نذل لوليد نال قيلوصملا هلام نم يوت انو نص فيرذانل د
 | فلا 2 كسنالا ءاصم نءابع شما نيقو جمالا نمضاالا لاقل نال نضال
 املا ئماه هيي مامالل رجم لا-نم ضرر نا لالا يِياَبلاَمَيلاَ هذيلا

١ 

 "تحج

 ىدتلا مس اَنيِب سكئررطم كارل

 ملا 2. عحر نالع قولا رار غلانب صأت

 ع ا اك .٠ ىلق :

 تروداح جوصرلا

 0ك

 ثزاالب ككاس سيف فب مو

 خاقلا ذاب ضادالاب نضيال ملال 0 ميلا معي الالنم مامالا تام موتا 2 + هكا 2

 امتازس؛رياوف كانهم هر نكعايعش ما ناكر جالا نم ضال الل نالإ ا
 تياخلا 20 ينولا الخ تالخك نشيل طويلا مال تاناذافانلا قلاوعد نم| 113. طل

 0-1 1 5 3 ؟-
0 

1 . 
 و 1 51 2 ط2 7

 7 ع 7 د 22 0

1 1 ----0 
 7 5 4-1 اديك اح 3 20001 2-067

 0/7 1 2 ا 1 أ وال ل ا

 5 3 انينح ع 7 وي 1 /
 وب

7 
 00 تيب ئئش شل ل :

 || "8 كلوهو نم تطقولا نم جري تنال شين جاسر د ى عملي لل لاب راصو تواحلاو

 خوك د جرت بيرل هاسع ٌئعسساو بماذا نول ساحلا ةدءاش نا سيك ب .- 0 0 . 7 .٠ 1. 4 دمي م 77

 | يما زارجلا نعم نب نين لكس ملعا لاو ذاع حار بسم دل غلا فصول 2, م

 ل |١ | صصلا كاناَتّيم نالنا تداولا طلو اّح نانا اولا ل ءاَنبل اضمن عج قولا

 نبأ اشرككون ناو كك لن ايوب لو ياذا ٌسئجالاو تن طولا ىا ناك يلع دررش او
 ! ١ | ةيورصم يزل رمرلاتتد نمان واي ءانبلاكنا دعي رانك نقد ناك ولا



 ليي ام طولا [رصلا صاد باوجغنيميشاادب انس موق سوامَني د و باشا ةلك | يالا
 ماعاذعجإل 5 خآاسددو نم كاد ىوجنم لون عرب ماع دقوتولارشان دلل "أدر

 مم سلب طل كلازانالطْلا واد ءارشلاو عبيلاب لبكولا نا ىربالا ب ع نسل

 فيزعد ع منو يسرا يبطي عير صم رجلا 3 بالك داوم ْسْءاصرلا

 و ورمل عسا نول ةرجلاةل جرعات صملا 2 نيوصملا تاه دفقولا
 ايلا ل قسامدسب كول عجرب نا داناول 0-0

 نعم داعانم ءأرامجدن ال نضرلإرع لل قصي نا يوتا ساو 5 حان لع
 رولا 00 ءانيب نساردلو كاسل باعت اق فدو ص رجلا
 1 0 ال موملل عجسا نوكي ناب ةفصم بم ناك

 ِ .ش طذاوم تاوعإ ال ه داتمرحب ناد الا نعم روي ال مدأ نال ناب فصم دك تيك

 3 ضرداّتَعتو نود ارب ضر نه ثم نالاقولو فوتولا صم باب ليت جب حملا

 م اق نيمي ال رم نم تامولو كلذ كاوعيبو عم نادال 7 مم نم ءإس دنا |

 مع ودودالطشلاب قولا بلش | |"
 ”واتملابل 1في انج ان عمو طع نا لاى ناب 0 فقولاتلماذا وب

 م 00ص 2ك ولما رمل دش | |
 أ اول يكد يا رسجام تصالشلا 2كم طيملا ف لش و يضيال يشل ادداداد | |:
 | كبل قولا ئاسم تياسولا مقنانم يسقيال رمسفلا هدام بايد الاطاعقد | | :

 | ققولا غاشلا ةرتساف هرعب صن و ياهلا رع مئنلاىغبتو قفولاداد داد كيوم لا

 اناعونئازس هرجالل ع الاهرذ نكسام قرا بلع ببي ضاكلا 8 يرتشلا نم

 معلا نعرن نا رعد ال ولطابلا ٌىكولا كاحأب . 3 .ضاننسالآ ىو ع نم نيرحأتملا

 ب يلا نعيرولو كياطصت دسم ميل الق دب ىفولا
 "هدول فلاطايّسحا كل, مدادالطتسالا ها م ائلاق | |

 بص ا ا مأتملا لوق لع ءانباذس
 كتب سل صان_ لال تسلل هرَسلىييف ل ادد يلا لا كلنا: 2

 لانكا ىبولاساككلا نينا كتبك دل .ماثب كسا ذا الا وضم |[
 , دولا اككلا ف نيكي شل دجانكس تنك لونج نكسر كمال بحر شاع اا

 المس بايك افوفوم ناك اوسرخالا اد ان ورد لعلب مبدل ركساذا

 انياب او كبارا 2 اثم يتلا 0 هلا كسلا اعرجال ابكر نأ

 1 قطا مالكا قر عاتب ]قاب تدولا داعم نقولا باك
 مر ل ص م ل و



 سيسي

 ك7 و ل اتتتاتتتتت ا تا
 بي يس ير ب ير 9 ١

 امو نبيبلاذكو دعئانم اا هس هود |

 نيرا 2110110 0 10 هداصمنلا نان ااعتوّلك الايآلا

 يوبشلا لع وانْيالع حي دنع لدلارجا مائاهرجاَذس مزلي للزجاج اسرعاؤتولا
 انلاذلإسئب الايمو د لئلا مل سرق ابداع ميلا اذا ّرضذلا 4 كام دنياه ءاذك/

 هس 1مم لح عابامانغلاب لئبارج الغ نايم ىلا ايؤستولو ةداج الارجل كم
 اهب هدالدالعشتو هذلاع ناكال معاج ولآ فهدا عاشلا سن لوهان
 صاولإماب ئةولا انس ة داع يرجأت لافشاو دليوط ءاداجإ ِكلااقنب همام اولس انام
 ايلوتس نكي 0 ناب ولا بال درعاو مل نكي قنا لضنلا نبدي لول مالا يالا
 قمساايرجات لل ععبالو سب قرصتي وج كلرجال لرجال لعد ناموا صا خرجا ولا وكي
 مالطا تلالع نالابلوتي اولا ناكناواجوطتس نايت هرجع و رجاوملا لع هدامعلا
 )جلسنا قولا ةةخ ةرماث ىلا مهب ورثككو ا مادادتس كتابا جلا
 ةداجالا ككمزل لع وتولاَو يالا وققولا ةداعا] صف هبال قَد نم
 لوايجوبولا ناب ديشرلا ىو اسنلا ةرطد ىرصسلا قهدل نوكب اوت دوك ناالا
 . |هددعي لقد ال كاملا تالطإ شب لوئلاوم وكي نا موج كاسل صحب لأم نيعم

 تضلوا شح مات! ئذولاف رسل يل قمل ال طصيال و صبا نا ىوتشلاو
 ىسرواملا د ْوْفِب ثموصخلا ةم ىلع وقول نمدمال نوكيال دمام قولابصعول و

 معلب مثالا ني دعاجج قولا د الغ ناطق عاب نقدم نعلمكم
 تانابالاو هدايا ه زير. جييلإ جلع وبلا ريدتي ليفلّالا ضو داير نم

 ولا مب 25ه دايزلادركر حال سرب وجت لتر ديالز ثلا نمي شمر دص عسيلان
 ,حجربي املا ناك جابامم 2000 ميتلالا» ماكس لاب ٌيَطدساَكل 2 لاك ْ

 دا ناف كرم ناور شعب ابا امالاورصبلال عانس دانا هريخا نإ صيلالصا هلا
 . جيس. سي اللاب ىوسلاو هكا, يشي ةدياؤلل ف تاكد ديرب ملل تمللبالا
 اقيم مل نالها عج )هاد عجيل «دايزلاكلمال قصلا
 مانا ملاب لعد وتد كنا اك كي دملولا لواملوفطعانام دج كونان ها
 ءاباذا قولا مئطيظلماسرإا وت ثلد يتم كدب ضان تول ننس
 ءاياصو ةرصنسوب دل ن كمر نكص داههرم رت و ادد افلا ماي ف تولا
  .ءانبلا عسولة لهواتف دريل رصلا|ككارطصو تس ودلال ىلفن
 هدوجإل تةوقولا ةرملاداجتال اكلك هرعب هوجو مدهرلإ)بةروجإل فوقولا
 ”اكلانم هزاصجو معمل يم ريب بوجه راجشالا تشاكناو هزي دوكو طقلإلبك

 ا



 دينم جواعوادإمملالع فوقوماضر بص خجلا يمدلا كو كاكا
 هذمع نم ىترالا 4داز َبْصاَّلا ناكنآو بصاغلا ساصّورسسي نا ملل ناكاستدتت

 طلخا و نيقرسلا كو يلا ولفه ىضدالا بركب هوس الاس هايل كيل نأ
 يس هوس بازل كن
 قنا نإ نار الاورموراجتالاولكو ءانبلا عقرب صائم هور خا اوان اكو الاموداب لا

 ا ءانيلا مترددادلاو داجت الا جانب ضدالا صرخ ناب فيولا كَ ذرؤاتنا اىمكولاب كو

 !1 ده مو تجواقم سيلا دعو نمي ىلا نا الا اراهشالا علمت و ءاثبلا رقد بسال نكي

 م كاملا كر ْيَكي لاري 2 دلع ىثولل نان !تعوئرم ءانبل

 | عومرصبتا نم سلالم بصائلاراتمل ناو ككذ نم نايضلا طعم فقئولاماوي د لع

 | يشلازم ىغدالا يتب مهلا ندد لوما كل ذل دلك ضضدالا بزل
 ١ فرالا ابصاغ نا نمايئزامتلك قدولا داما رصف ةساخلا ترة |||

 ْ اما :زممأ# تدرعا# ىو لات لاحت ايلسرجا نمي ل دفوقولا
 1 ال 00 ولات الغضا نق

 | لبيته نهوترالسذ مؤ لوفاغلا يثاب أ
 | سلتفإو نتولانلغ اا تيجو سعيت ظ
 ْ أ هت ىوصتيسورلا يع | ظ تقع باول تاكرعب ثقتنا كيال شارياوملا 2 كش دمع 5 |

 | -باوَجتككال ما لكذ 2 لون شت ل سارت نمفقوادلع عقد وتلا كالا
 ا. قدا نا 2110 ا

 ايلا تبلام هان اولاق ةوكلسب الاجوُكو باول بى لاو عماخلاب مام الاد اعثدلا

 ظ ياخ سود ين لوبي لبا رجلا ياض قل ثمولعم رباب 1
 0 رحم ظاّملادا فئارلا ضو ودامت فكاولارح 2 داس ]جسق نبل ش

 فكو نم مي عم ل وُملاف و ا مولع فودوملا عابد هوا تعاضُم كلا

 ا | كاّملا نذابآلا 0 ب ميسم

 اهل نيتملا رم كنكمشتب نيب ادب وتلا ناكاداد ٠
 | تضر ا طب فصد ققولالع دادتس] م ةطات نعل ابحآصرتس ةياشلا نعل
 0 ا دلامإع نزلاو هزجيصتو و كرحو
 وقول رجم ذايب ها. نونا هوا ققولا »ن١ دءادا

 مر اددس كس و نيج لا لج ملا داس نا ةونشإإ سيل

 يرد
 دصل اناا

 حج دع دس زالت تالا30800 27-72-105835 هج 6 تس ع جود >8 >

 غطا م تاي
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 تةسايييسس1ة1سسة تسد دشتيش الا

 ' | هزعتادتسانان نسل منك عاش ءيتانكع اناا فمر زب ةلشد | اناا 7 قا 3 6 - ا بع  سع 1 ب
 7 (| || تل تسلا ةازآ حرب وم ضرم ضو ناو عصي تضف ضوت نأ الا دالطس ص قفا ننلو>: | 0 طلاس ل لا ١ ". 35 0 7 ا ا ال ص سب ص ا وس تع ١ -45 صشلا , /
 ا |١ | كيلو ىنبورتلا دامم ناول ناكواالاو نع كمر طش. ضيؤتتلا 51. | "يحين

 ١" || | رعات صيوسلا ]دعى ماولا ناكاذا لاو هرع تلي 8 كيوي و 1
 ' (| | انلقواهشالب رم ىضم 1 ضوفاناام كريو ولئاسولا جاف يي طلاهرصاك | ١ كش[. 0” ا 0 1 ع ا 4 ءءاث ا. 8 ٌ ل 3
 ” | | طلاب نيسمرتا نعاس دءاصي الاكمرع ل افمولا وضل ظةائسيونصعلاب ١ 2 ىنتح_ تلح تانج

 * (| | سل ةدانشالاّفقونم ساقم اصلا اب ضوئلل مادام هلع شح ةشوُف نادناب | منعلاو الا ا ' ا تس مااقول ةداسنو | ١ ب ضب | |١ [ 5 ل سيسسسسصس 0 ا 6 2 3 2 2 0 ا دمج 0 1
 0| | | نتولالك ماشا ل ورمل كدا هرئغيصنو كرحاذا ولع قطابصاصْتس يتلا ْ
 ا ماا حما 4 : داهم نس ا

 !! | | ىمالكصال اعاد تنس نم دبال ماكذ 2 وقلبك اوكهدب تك يذلا لالا نم |
 ' | ١ عدو زماادسب لونشملايكولا وق ناب يركن صال طاع ككذ ب لوتس دوق هدا 1

 ها | | ست هب 5 يدرب لكوام مد قانا عقد تكا ص نيعلا ساكو دعس لك ا معلب دا ظ
 * | ١ هدئساّناب هوللعو دوق بميانكسلع تشان امتنلا عاب دعب قداول كولانآك | ٍْ 201 كا ا ل الو : 3 م | 1

 * |١ | صاد تاني امقد 2 لعاشاو نك داع ليكولادوتلا ناو ناضل كام لاما
 * | | هتيجو لآ ذنال ل ورمل هرمالاَذَحا نوكليفرعال ا بصنو درع ف قولا توئاص

 01١ يق مانسل ةطي وج عايسمل سم | ا

 ا ا ظ
 / كومو نم يكل اذ 4 يتلاك نيم الكب ديني ريل يلا نارها ملام سنن ال ققوللرجأ ٍ ْ

 ' | | ةيطكف راسم طولا لهستشاو اك ضرويشلا ولا تقولا نعم نيني لتس .
 دا | | قواصلاساخلاوادعو نا قيإسلا قيل لاعنم دويملاِلاْطْس َتاَجأو عسا لع

 ا | | مب قالا ابن مسلع نوؤمينمإلاو ف تولع نيكل نقولالعراطنلا عن ' 2
 ! || | زا دونما كلذ لام دلع طوتسانكتاو فنزل يوكرويرسس ققد ياعااو كل دلع 0

 ؛ | | هدايثلا ال عينا دانحلا كزكدورتلادبرثو فوري روبه شانك ايوة و تعبشلا 0 د |
 طب كلاطياماو منابعاب زيلع نقول نا/خطو رانا عرج رشا تدلل | < دامس يش

 ؛ || | دال جم سامزتس ةةمالرستا يدان ككانكسلانفاسال م كيتط هونبحا . 
 " || | تالت درياباماو ككذ دلع لولا بل نما نب ديو هاني تن ناطد ١ نارا نم

 ؛ ١ | ليالي و مالاوثوبو ءانباد دديع اسس ديري ناك! عال وكت كيال هال ا
 ا 3 ىرل مارس الاسنمإول سقي نادل نااما يرشن الاون نناولخئ اذا ا نك 3

 ' لاو حامصولا جتا كانك تالولا هذس ير[ بيا قولا صخب نال كالا مابالا : ٠
 ا ١ تاليا ةكولم ضرالاتناكناىقرالا دودي ى!اهنودب ءهنيلاوقو م ضدك ٍ ٠

 . 5-0 2 33 ١

 يع هدد
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 ءاضقد تستبلا)صانالاذا ترفل 2 سرعة درع جت ذاجإم فس أ ٠

 ديءانيلا قوات دايد 2 ىداستلا لوذاىهشاتبللا سين امامنان اجار ل اامَم د سمبل

 دو لمست دق لوس شال جم رافال نعش اهئديم امال مه دانا هال
 انام عاكس ثح يوسلا اوم 2 هادا نزلا حارس مالسالا عش منح
 جملا دوعسلا اون ]حسم لإ وك نم 0 مطاع يوسلا ل ومب 3 ودسرعلاو

 فقولل نوكتما تش دو مسوق ابل تام ثسئتلاداد ققولا شدا تي نسمع
 لوم تناكنإاو شدا د كال تنلط قلاب ]جمة ضرالا كلن تناك !تلاحأو
 يسر ىو ذام ماك .ادنناو ىفولل د 0 لالمسلك هداحالاب

 :ةاهض ضاَملإ روف كلهن ةنبضو نع ولا رماص ]كس ىسا دلقم هداك ,يعلاو
 هددكرلا تيظولا يي ملط هزار هتتر طع كك دعم ا ريرطل دل فلك
 دئغوتلل ه داتس ل رروتلاا نم عقرو كلاثلاري شل وو واذا لمد كده

2 

 عي

1 

 يصعق

 ٠ | ىبورىبرلا مهلا هتيكذلاتءيظولا 3 يرق تيباجاء ال ماوي ويفعل كد ف
 اعط كد طرت يعش طر خب شحال دب هر رقي نا دير تيل و هريرت عايل لعا
 امل نيو م رتب نالل ده فررشلا ةرشلل ىلا خلان رق! هدانسالسبلد
 ماءالل ربل نيشرلا ن وراه لا وسوي هإ تلاس ر كلاب رعم ءامانق ب لاه ديلا ماعالا

 لاومالإيعِضْولا فايس 4 ةركك اتي و ف ورسم تبإث قكرلا دعادي نساثيش جرجا
 ن اطلس ىذلا كالا لكاباف روكا لمعلا مالا انس نال اذان فرغم
 وجلب لما ذاك قاسم ال ويطملادوعلا يزد كان هدم: ككل
 توظاؤَق سودلاىوادل د دولا و يراصتلا د قد قلع صن لهاشاو
 مالسالا درع نالاذالطاب :_ٍزنلككع لعيبلا لع قامعتلاو ىدوبلاةدانل ايي الع
 نيتي ال تم نلادتع دبع كلخداذا دا جالاو يقسم لما ماي ةل ههنا
 فورم ع ثإ سويف مالس الادرع يلع ىقوو يرادبسم ىومذخاو لسلفاد
 نييسيتلاليعوارثدام لع كاض اورو وا دان ثيب وادب هات سجول و جلا
 1 7 1 مولا ىب الإ ١ نوكيو بزجإل تحتل يمس ىزلل مولا لكمنعارجزمل نا طديغاو نايصرلادا
 8 2 0 / 1 ينال 0 ايم و ا ل ارت لعابوت ٍِ دلام الكب لطاب ناار نيطاملاعداا" ل مهلا يبس لا ١ تعيب زول انجل لعيض قود توف دع رون الوزتلتكواةاطابإ

 1 ١ هلو ( | .تختساو تيرملاتاو جاسم اما تيرم ا دات نمار نسم لص م طا رغق د ولو دةدصل

"9 

| 



 رد

 .ةزكوا ضي تندرا ولد يش ابهم تسيل لع قذتي ل و نيكاسملاوا املا ا جرس ال
 مضوم اولي اولات هاو تناصاك عضوملا كلذ كله وي نا مانا مدل مياكّنم
 أ ديلع هدايزلا نم فوعنمد كالا ءانبلا هد طولا ككذ كا هوبسلب تاو 5

 ملتي لالا نعول اللكش عمه الن دار حلاصم لع قولا ن د دايرتداغان اوك ولامف
 مارب مالاوبع هداعالاب مدن عدوم مامال ايري مهرق ام شا باولو لعالا نعوتملا
 تلت مل الكات ام داما ٍةاعسالا نم_:وجإل لف ءاشنا ام فقولا فالحب
 هراد ىنتدولخ تا زملااك دن عدان دنع يرق نوكينا كلا ناو تعصاطرش دعت
 انمح نفتساو ثيرضلذاو جارساو تسّرموأ اع نما صرب طاصم لع ضدادا
 انرلَخ م صِيَو ئتولا_نك نيكس وادم لاك ءاسدئملا يب جارسال تَلَعلا نول
 ءارٌمْملا وا سوما حاس لاتآخ فصم تبرخاّذاو ةروهم تمادام | ,لاصم لع
 املا سروللا تسب حارس الو ماسح ولو تشابم تحسلاعقفي الو نيكاسلاوا

 غادي: نال دان دنحال مولع رن وكل نعل ريم فقول ناكنيككسملاعا
 ا ماديرالاددع ةداعالاب ملديعر وم ماءالاارع را شال .”اربلا سماع يملا نود
 ”اجلاووصسلاوبإ]سلاَلا سيعك يلعارتلاو دوخإلت لعف ءاًسس اننا فقول الخ
 ١و راةملانم نوككلي#تامو ننلا اع رول فاكتوللالال نم يَرْسا دنع
 ككم مزمل نوكنا_ن ول باجلاو ضم! لال نيو دسغنل نوكي ما بكذا
 صاد نخب لاعا رشا اواتسم ناش راو اميحول تاو كاملا ىرتشلا نتبو فقدالد
 ' زف ذب نال ت]يموب تام دش هدا تيب توبلي قلرططول تعيب دوو
 انض دنا نانا نام لجل مزلدالو ترون ة دلع يقل قبو اردع ىقولا
 | .عتصوتو ارز يسال ةاذكى ذل ءاياصو ةروتا دهون دكدإالك سمسم اذ
 تلاعب هدالدانقسي لسا: مسلوب ريم هرحأو ولسان امادنإ هدال الع
 | ناهنيلسلا ادق لإ وضعا هدال ءادالؤاوهدال ءالع سيضم يفارصت
 فرماوضْناذاو نا هات ل سف وصوم! املا ةولاوكو طضلانسب لع فقرا
 نخب ل يسمو لا ياون يبل و راثل اشي لع رعي قو تيوب نيفسلا :مف لا
 تو د نع ىداجلا جوعسلاوب[[سس تلال لصّملا 2 ديلا ىفد نم فدولا ذم
 ةرمس] كو سم دل جس وللا هابل يكن اره عدلا سركو هداد

 فكولانزاجاو دبع ثرالا دريك دّرَخاَو قولا السب لاطنإاُثْراولَلبُ تام
 سيلا ثدالاب كد زان راولغ وضل بججالا رقت جحر بك نابت دلع

 2 أتأتآذأذآذآ 1#

 كذلا 54 هولا ينكاسلاوأولوتلل لاي [س ددللا تيب جام اللا قوكاونغ



 ءاطعالا بوعد نا نيالا هرم هرجع دلسنو هراو لعل 010 ل

 ها ناجل الما نيكس تق يشحنآو زل لهاذ نيل نيكسملا 1
 انماض ناك ريع املا هن ولف يمانع ناالا سوبا َيَرمْشْوَك

 ىنرت راو ند الرمس لان 3 راد لع ىفدولو هه آكل ١نا

 | .ضئربمحاَعَدَي ري حالما نم نال نائم ط طش مل تكرصلا نم جرام

 | نيلاسلاورخشم 1 رسام دكو 0 سزل لها هزمف لم وولو ناضل كلن ددع

 سال دوجيرشاةسّرملا تسير ويس الع ئةو ولد ننام نام نيفسللا ال ةومللا ةقدولو

 .نيملاذوالا عاونا تحدرازع عسلاو اد عيوسلا وانك قامت قا ذودو نم صدتعو أل دنع كرف

 كو تنعلا 2نيض ا هي دع اي 5 دل
1 

 0 حاّألو ْمْم
 ْ 7 مالّسالعل تحولا سخمم يطا 5

 يبوسي هاب عقار رمي لاه دال ةاعياتملا

 ضل و جس عيل معب ال ىردلا بونجتلو علا عيب فوتؤلل عيملا اسبر عي
 ا هوىنعلاا ىدكاملاوا هذهوداريصوفاهذلاو ةراجالع هّ هواش داعين كود

 | تي 0 س كاملاو صولا داما عوف قاس د قوتي ارعم داباذا نونتاو يصلاو

 | ١دقعرمعوا هربع ب اكوا دما جمذداحوزت وا كر كم. اوا لام جانا ذاب : املا

 نام ذولا هريجيذالق طبق ولاعب هدرا اهريصلا لاح لو ذاجاول لعد 9
 ديعومكإوا دبجؤنعلوا رجم اليود ةناواغنم جوابا رضن:موكإلو ناجم

 تبعا ةذاجافإ ع مهمل نيزروص فر الكسب وتتلط ذاع

 1 ةنامالطعردنيزب ره نشلانيند لكوللا دب عام لك ءانك جدا حدرتماجورموا

 عينا لطبواُم 000 جوف د لاول[ مار صح انا دمها سوكو لاح

 ابد هناجال العرب نيام ٌلوسْنلا باب جدلا جوم نم يدا ليلا هرك5

 2 كاملا نموا ضال اممذعومعبو ديصو وأ زك امردع3سعو سس دصووأ

 د ومو هند للا مدح وسر وبل مدما نوال هذا دقو لاحو

 ةللامس مسمللا كلم هلغلاو عيبلا ]معي ىؤلاهوتتعللاو تاس من كالي ناآلا ملا

 ظ وجو عا نارسلا عداد 1 نرعد ود ددلاو هيمولاو بالا نذاب

 | ئفو و هرج داك 7 هونعلل ٌقاصوأو ا 3ك ع و1 ولا هيي معب

 ينو لال ةناعالج لاس دي شيريل عدس هو ءالوس ناو جادبعلا عب
 تحصيل تع دهس - صو 0

 ١ - ب دودصسج 0 251
 - ل يش ل و و ع سمسسص وس ساج ع و سستستا -

 تعا جحد سم جبن ههصصتسول قدح 46 ون اه ب" هوو ات 5025 تت

 3 صلال اا 1 1 2

 ص تح د ب 37 صم ت83 وسع
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  0320و ومس .  7هه ع هس 21 ا ج2 لال 2 ب يمس ور ل“ طن بو هقول تستقل تك

 هاشاك سولفوا ماطر ضال ل ناكولو جوست و داع 5

 يس ير
 2 ب ب جم

 ؤدولو 2 ١نطاورع .انملاو نير احا ايعرسلا تعد سَ ةصرالات :رجاتملاو نوهحملا
 > دلو هرلاد راو نول ةأبا ا لال نصا تانك م ورنشلا السي نازل ةدالا

 ء عالج وشل لحنا ل يدلوشثلاو نب نلاو ةرب طعن جي قدم تل
 مالم ارث دسم يبرم قل عرب نعلطم البكاره

 0 اا املا ليز لما امك امام لهب هلطم مت مدل ضيص ل سارعت د د مع لمدد
 2 لادا نمل نحان . نمايرصعم| رعي ءاوالا نع سوار, ككل بلاطي ىايملس

 32 ني راما يرعاباب اد د دلانم ندب نيد نع قرصان ال د سف شاد هواك |

 ةزل غابماص لاو كوالا الا ادا ىداسلا ماو نم ومس ال ندب ند نعا سما ٠
 هو ل نويدلل مدع ولد ال لعو» نير نم ولا عيجذلا» ,ذا ةعجالزعال فيو ذأ

 جم زفولاةسْديصم لو اول سنا للا نضل و شلاش غلا 2 اش ١ الا غن ذاج
 يل عاوفاطضا نين حتا نايل غةاطعدل ديد ل تا !ك

 َن نلذدبد ءاطعل نم دكئّشال اًرمالاو ءالطعلاذهات .داعيدعإ مسا ناويلا 2.ب

 نال ياغي ءايإإ مكزلا» ءاطلاو طصلا لرب دمولطاب ٍلَصلاامولعم 5 0 ا

 مم 7550000 هزل ضل لضدال مامالاءاَتبان ءاطملل فامهسالا
 ؟نيزاعم بولو الاي الاب ديال زج ا معاي ول ءالممل طيهاص نا يلع سدو هاقاَنك 8 |
 م تس : تارا لص 2و ناس ار 2و هدرا ةاضملاكنيهاسملا الصم موفي نم ىلا ْ
 ف ملا ١ عال ونا دك يشد قدا ماثيو الءاطعلاو |
 وكدا 0م شوارع نعلم ةرعاملاب املا فرات دك ضاخلل |
 | كك د كل نع جوجإلا دار اع ديلا حل :داداو ناوي وس كد 9

 ف نمناباوهصدتم ,باماو شل وسدد : لام اجلا وعلا رابع |رثسب ,نعتس ىكس ١

 | ةتفيطو ازال فزع ال مظلل وار عشت لوح وفرحال د ريقصو نع ]

 أ ”ءانشالا وس 2و قوه سوه مالو قلاب نعمات عيادي شياعنس
 5 0 الدم مارس وت كد لام ممصود دىدعا لمدد و 2اثلانعلا 2
 ١ قلاصاص يقتات ةرالا,نيظولا عض ايتعالا: ولا ذب اعو دمْمُشلا د ظ
 0 يي ةرماو ٌفعصنسإ ايفل مرش إلِجدنع ا

 نكن اك نابصلاب اعبوما ةر د ئامضيفاذااجلو بيبعلا ةداامو ضل تشمل
 اهو هدف 0 اى دال ينام ةدماع أك جامسالا ٠

 ظ كيل عوبإ ةدتساردع كابا نانتإإ فسم بف كملالز تيا ضصالع



 يادرلا ايلي صئتو هدام تمفصب نيدبع يت شاولازكداعجذملي ااه: ري لباه دعو
 اننا ذات .كذاسدمل نري يرش جمع مطلتسس بيس ماب باب

 امم دريادسا لبا دصنوكيال باجلدال مااهيختعببلا نركيل عراب تسيل اذان
 ْ تقلا رطرولاونشلا عابولاكركولا 2 ميلا مج نإ بيلي دان يبلاذاسنملا عيه

 سدللا كذكال د وي جزم اهلاكججلا ال دملا هاو شلالاخد ال ناماغا داما نلت

 سل ءايشاو انيمي جيلل ناو دلك عيبملا يرش ابق ديو يواصل هاو جوبي نم
 يشل :تلس طيعوا ذا ذ واي اامهرغو ديصلاوبايشلا/د جلو يشكك 2

 | لي ياو بلو صاح بيل ررداتنأو نفل يجمد بيضي اش اداب
 | اعام عيلبلاءاضوبوا املا ءاضعبّل !بيعااورب نا د, لولا هرج ايضإرتاذا آلا

 | لا عابس عيل ظني بيلا ذال بيس طنا نددصه تقام
 | ميج نبنيدلام بيعلا تاراياصم 2 شعلاو ىسالل]صئلا ديداعلا نم

 ا 500 0 9 0 بسس ضيولا# 7

 تطل سدازبا يشع هاطعلو دبوددم نم نييملا ش دبلطل هر نعانل مس هافارك

 نوكيلانبجاو نيدلابا ب نوكل هذيلا رج نما نادي قدا صشم ارمي مد الش
 اِلاشَعُم ينولاَج بلطف ند دعب استلا رستج كلا نيرا اعيب
 ,لاعالم هاياعي ىلناذأ يبن مولحم ايي هسلاو دلبلاعسب حلاو وابولعمارمزيفمعش

 ك2 و طمشانم دمى ةاطعاو نودلل نم ةرشعلاْس د بلط جتا عباياجم تنيقلا تأ
 1 35 ترياسإ ءركييب "وه . الل ٠

 م ف دلانمّم منهل دعت ناهولو راب جيب ىبرع ىلا ديرما هرالعي مل د ايهرص

 ياام عيال الاد نيا نماررميق درئباعيب نوكبامولعم موسعا ناك اخ

 مدا نمي ثول باجل طم ركرج نع طاناب عيان عا شبس مش
 ري رشا لعاب : اد سيسخلا يمن باماوطتنيصلذ ماوكيرصا

 ةنكير لاير دنبال ناب كذو دوا ذنب هذا فالع د جو وبتكو ةزيخا وشب
 منك در نيبو نملا عيبج بولا نبب ةيعي خ بءاهنأو نانا هاسبلع تاليا مددت

 |عابو يفشو بوث لدع يرش طرشلا ايش باب عررملا نم لابس لا ف ببسي لا

 مروا سبيله ةريب طش وا ديد داع ل دعلا درب لس و به ودا مإبوث
 يل دالا فر كاز الف تغناولان هذولي البلس يانا نيرا ناب باي

 يوت كلادس رو عوابلانع رم نير ملك ةرجنل نايل ر كل قلو
 ْ الطعن نال نمر مل خي نوكيا عقرتشملا ةرامكب يل دعب حابلا اكد
 لمي شالو يريشلاا ءاصو جيإبلا اص ناكاصم ىرجع مما اعلا عيبا نعى
 هوما ءزنبو مالرعلالام ف شصتلاو عيلابلا كو طور شل رمولا لعوب مينا

 كغ” نا: 00 ل 2 تس 12 ل 1 ا ع رج و حس + ص جتك تك01لاو

 أ



 /١ هينا ندر شل نديزلا نالانل اباد الكب ناك ن هذولا
 : (| دولى الك بوتلا ةموصو يزللا ذااضياىرتشملا «دايؤلان ال عداقمابىث

 ١ لكازبت ف قمتي نا ككل لاعب ريما نيمو ديزل هذ عمدا اللمكماذا)/ا (1
 | .افزجامربايوت يرتشا نابانم لجو يدل151 تياهو تانمرلا

 ' (| ليك جريإباك ةيداس اجى رواه ليكا تامل بشل عاب
 / عيب ى لأ لات ىدد سرا نع يرش اناا نانو غرام مإبلاالعنشلا دان و

 , | مايتو يللا دودشامولعم دل
 / |١ لئطلاو يلا ينام ةعطرش هاداجالا هلو طش نسما لاجل عانتنالا ناكمام تعمنملا
 : || ٠ هليل كك دوجرم جاب يشوا طنص يرشد ول عسب تينا امهماجلار جلد
 | | تتلو كان قبدا ناجلسلا طب عايالو ةداشالاب لا عيبا نشيل نك 1

 / | ١ كمة نكيطولد كلم علب د الباع عيلة فصوالو بلا عيلاؤضي 3 ]ريش كبدل
 ١ | | نكي مول دطنع نمره هيرغعب لاتد بككميلام كب شالا دلةامب اندر 0 -

 11 دك مو دويرلا بدسم و مو دلل فس دكة عب ناك نو لطب كم ف 0 0 ١

 ْ لطب
 : ل

0 َّ : 
|| 

 0 ١

 ١ ظ اهراع فولو :ذلا عيرع:نبلا هس نعي مالشلابلع ا ثياثل لصقل 2. 0-6

 , | | اهتياسلل هاشلاٌة او عزا ف يلا وجل ف الغ دحيم لكذإ كذب فوغ ا

 ١ ائالغف خاايشالا نم لك ضو منال هزبب قي دوا اههدولم د اارعراماىلاوتلاعا | .|| ١
 ٠ هايس امبكلا دمنا م 0 هوبشلو تلا دامايالا املس وانما ككل 1

 , || ١ قومتلالد ربل ف رس ننام, تحتال رت قدطنلاو بصذلاو
 | || . يالاكرقلسبو سردي ارو ناك ادؤب بدر جال مرسلا دمشق 2
 | (| شالا تبانلالمذل مسرومو ل رابجالوارلكتس ة طرملا عسب وعاكل هالا مق
 | ١ امال تشل نلكولو دال تشمل عابلا سالف اذاو سالفلاولصبلاو لجعلا#

 هافاول باها ديف يذلا تبني ملك عربا هسسمس كرش ا نخ قايم ْ '

 0 ا : نعمل ع
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 يل هلك لا جيم حمري تسب ملاذا ماهل صسل ام زب فال لكلا ةراتو ةعامزال ىرتش

 تاج نمش ارب تس هدول هديسوب كني نا نيل ةمذب ه] سلا ذب ى

 ا يلعب دلك نع ام نم هزسشا : ورع كلم عاب نسى وامل ! رت ننال 9

 ٠ يرتشملا كاب ميبلا سرشعلاو جارلالسملا 3 تيداملا انس نال الطاب هنا ن 7
 » . اقانتاىرتشلا ملكت ويابلل نان اذ طرشر اح بك ناكاذاذلا لولا باجل

 "1: نان فنون الخداع ماما دنع كذلك شما ناك اد
 ١س ءددلا لاهاي: جيابلل ويف ديسك نإ ناو سح نم 1 يىرشلان

 07الف هيلدا منال رقت تول ننزل يكل لكك ادب لوتا

 ا اكع ناكشلالع د ربا دبةلوف نزولاولبكك 1نوكمل بس انلإوغ

 7 و دارك مالا كلب الوارسس معابر ل مر ذا مالا بلع داومل لل جيب

 ْ نتناك) ل! نهعمال و لثللا ال دمعلاب يش الا هزنب نمتنو تمرس لم نكذ اكرحلا

 ١١ لسالخ دش تكل ميباماد نوقالاع حيب و شحذ موتنملاتبلابمال الا

 | كذلا نالطبل نامملاالونُملاس ادهرلب ل مرش ور دم ماسم ييرتشا جلا رشا نم

 ا وسن هم ل بلادشسلا ىف نذالا لان كوت دان دان برشلاو |

 بيلا ةام لع نة نامضال لاب هزل يشيل مق: ندا يتشانا كلنا
 | كي ذلا ن ذابالم لال ل عنامضالو زف نقم لسلام مالنا
 ١ لتق نكلع نامضال م ذر خالالا يللا نم مايقال الع طّلس ديم يعاب م ال
 !انيمانكم نيم مل صاص ن٠ دان ,ناضاوضع عطع نكد نامصال ذا ب هرمع تب اد

 !ناتاوي دلع ناهالّسد ١يشيارملساو ل يلع ناهضال لسم نرسم بيش ول 7

 صود نم لع ناضل تالا لات دارا نت ذارعب ى درم 1 ْ

 مدازلانتيشلا اما نا دي داو تنيبلا ماا اهربإذ عيبلاوانملاءاروم كالا ملعلا

 أ ميلا متل نلا1لا يطيم وعدي ده لكم نان تلا مناف دا
 5 آو صااص ىوخد ديزل ]يم نمو ءاش ميا هيام ءارس و

 :دعد املبخا نا اهيل درة ترجل اوس اال طش وال مالا
 | يالاملا قف, كل رسبانلئماَن ايزل كك

 8 مسلاداروم لع نايات اما دال 22 دوب جرم ةيوبد نم نم كلارا تصحب مدا

 هراذا ماعم يدا لدم وب ف تيه وكرتشللوبو ضير لولا سيول امد 3
 7 عياض انياسباتا لل هزت عنف اياها

7 

 ا للا
 للا سا

4 
 يشل سس

 ا اع



 ددع جسوم

 | عز سس

 نادال يرتشل تن تيأداس كتب حبل لان ديور داتاسوت |
 قلتو كسب مانو, #ل جدايل كشف بلا لولاك دنيمي عموئرتشللا لوف
 بيب منيل هرمنا ىرتشلل دارلاذ اب جلارايخى الحب ىرتشلا وق لوقلا نافاقم ىب
 517 مابا لون للا ناكمدنع بيدا نوكيا جابك كرتشلا دنع لم ثددحي
 جمرلبلالاتف ديوك داطش داي عيللاويل عرتشللا هاوي لارا بضلصوم ا
 كيلا ناةبيع مايد هدر ءاجاذاآمتالخت يعن + رشم لوقلاو عيبملاوهرسيل
 ىرتشمل لولا ةارشل.اابا جومانا .تراعب ىرشل قيال هلا عوام يابا
 .يلدراذاورتشل ا عوبب نم نيبعلاو طلاب بايخ نمارطم عيبا ناهد تيما عم
 نهب ورلاو طشلا رابح الكب ديو دوتلاف هر طل اقسب تحد جيابلالا هو بيعملا |
 نيملا وم هركب نلاحظ غ نانا تل ئلتضانإ شع ىداالصفلاَق ١

 أ كوع ةاكفنب نا لولا مداوملانم نايم ططرشلاب تئبال دامي نال باه ذرماظ
 راها تو لعن داضتامزال هرككك وعلا باين ةدم يس ءاَملَضاذاع لالا |
 كنس لوملاف ا لا اولا لوما نايم ةرالا مش طويلا امهنحا دا ١
 طذل)اصبابررولل حو نس كيبونب و ميلعاط رش مداد ق َوِيْرصالاْن ال ينقل صم ١

- 

 | اياه كيوارابخ با, جلا عرس نم يالا كطس دجوب لام دعت ويري /
 | .هزتشا مت ءاشلارسماال ءارولف سا شلاصاَت ياام تشاو هرب لام نايل داضال و
 | كضرلا مدعل ايجاد س ماس ولف ءزشلا تقو رع ااع تررظلا هلك دن
 | اللا روكُذلا صولالع تبا ديىرلاب هلصاحملعلاّذال طماضالف تبادبلا ءاك
 ١ اى شاب تشاو ه ىزناورب فالق ئاصول, تلمس هنت ديلا كلذ الرب
 0 .. انانكودشا نجوا ماس ىداسلا عباج عوبب نمد لذ عيا لوم هربت ءآيدقا

0 

 . هيشللعكللرلا ناكر ذل دع دنع حشو ادلادنع بيانلا عيبم بيت يداتغلا
0 

 .٠ اك ا دورطلا نمل ت داتتلا نا: اماما ةرلايل له ها تالخ كطابدجون



0 
 0 بويا ىر
 اهيطَنمالت_ةس المديد ءانبلاب بكر سالاسابك لمد الاالاع ءانبلاب تكرم
 ديب دسصر ناك دب بذا لاعف ابوث يأ |1نم دانيال جد عسملا ىونحب اب 2

 ا 1 ل ديس متيضر ناد لو نمد هدي نم اضم ١ ١
 ظ | قب نللاو اديتنلا لتعمل نايك نىمتس كب: لشلا وساع ىو ْ
 ع نضيالكي ..ديهزت تشاينا: بولت بمسار مناد نوبسلا| ||
 يسرب ربا طم نايت تسل حاول | ب سوو دم ليصل يحال صول ْ 1
 ا هأ ١ 2 ةارضو نا ماْرَس لب بهزيلا ماتم شحال جر هاسشالا جوس نسم ا | 1

 | نكن اناا دوا ه نهال نترات كا هدي يكف لع مورو لماع ١ ا 5
 0 هيت ل نادل اياب شا اعلتم ووتش ذا تسواسلا صد دعأ | ٠١
 | ١ يرتشللا للة ورشخبت اف عصيبإ عيادلا كوك ع وبلا بابك مالنا ص نم سيئيلع 1
 اة وزعب وف بسنت ة يلا 2 وتلا نال نا رشم لا هْذْحأال ا
 ادب نم تبتلع دلني دانس دل لس هد ]جريج ةرشسج ف ديلا سعد .

 ا ل: الارق يلح ناي تس قو و لب تعا لانش بط يرلادنع صصصوت سولعم

 ! ا ينداث ناملازمم دانت الابل ةنلا أيبدسب موسلا بدلع هذ ظ
 ماو تادل نانماض ناك كور: قدام نكي د نان يمال ارش ورم نه إل عدلا ا
 , امو عيل دابتعالان|رمقنالاذا نامت ارعس نوعكلملا ءارث !موسامع ب يللا ا
 ا | نما يشد دابرصبي ىو لاس يي ءردش2]1ل نم ناب 2 ءاسيش الا نمكلسلا هىبدا| | ١

 ' جال نقلا عيابلابلطودقملاس عئو ىزللدلياز ع كايمنلا ثرئاس د يابلالأ
 / يبلغ حبلا نال يكفلارل ملدا لارا ناموس ترا لاو ماسلا ضحي لام عقد 2
 1 تاب ل هيولاةيغ ووتش طيح ابماص ناوي وضل أ

 | نسا وم عايل ىف ىتسِق ىرتشلل لج دلاع رضا ملاّوآ ميابلادب كرام نّملاب لاطيذأ ١
 و -3773 رنا ال سلو جال اكد ديزعاع ابل رشم الااو 1

 | تيقسكدلع انصر كرت مال لات تنقل ارفع دوست ايت ىرتشإول و اناضول نبال ١
 كر كف ”735 يب ماطبم كذ نوما كرئع سيدو لبدة تل |[ ١
 0م ميزا ديان زمان داضبب ريمي دا امانا ديوس ١ | يداوي جلابيل دا نكي رجلا م هداعاوا الميل كهتشلا عن: ا ظ

 2 لع 0 0 و ب جس سسص

 ا ا 11111151277



 ذلع كين هيابلاةعدرةتيعوانيىر راض وشلل و لجشسوالاعشلاهت ذم | هفيتور *© جيابلا لب ميلا تشل غبار عسل ناك د هوسلإ ةرجلا نامسإ رص ضيا لا هيما

 1| كاسل ةكرو دعاباضبا صيدسالا جيلا ىرسشلإبكاعمادإرررلاكلتانس | 22 2 .عتاه يد

 1 دبعلا رت كس رونو نما ازع بف همي ىزلاجال ا ءاضمارصب ةاضاحأ ا

 | 2 اه ةببسب_س-تبلس را ل ءظدح أ

 . |ضيالج عابلا يبل نو لا حملي ديال ربي نم]يكادذعنلا لد عيبلا ثنايا |. بيعي

 الع ل دارلع نشاء ب داهارتشاذا ٍترعلا ةدنرلا نيب دلا «ريشلإ بو تماس بو تو
 0 كد مدنا 20ه 11 بإب طمعا د هطول |

 . | كاتدكياايرقس جابت باغ ىدانادويولاءااشبإت نوكيالاثيش لتي فد جاسللا 22ي . تيار
 1| |فشلا ماتم تنان دف لا نالاضبت ناكترق تناك اداب نكي ابتضبت يرتشملا
 ١" 2 دهديعت الاد تيبرت تنالارم الغاطع دي لاح تنال نم لضافلاو نكئلادنع

 1| موت ير والفل تدلل مثلا ءاطزعدسبب لعورتسلانالذاو عجل عتب لكلاب "فشلا رج
 20 | ءاضبارصي دسيطلازم بتي نانا قتشلا لبن ىاملبقخو صم علااذا لطّلا نأ تل بلع“

 1| | داولاةتعيضلا نورتي مها نولتاغارعساتاهلاتاضباةريبالا دعب اى 2 2 ي تا
 ها 5 0 0 0 . سلا | 3

 ا سسوس ا ْ كلا لام جرا درب يشار صيسلا ب حصمالام كد و ضبتلاو مليان رعي ١ اصيب
 | | ند عالم حابولواضِبَ وكي سيلا هراشالا سكي ثحب ىرينا/ناضضاو بهذا جنابلا ا 4

 ما «ن مع « 0 5 دك . 3 .6 . 5: متم ب أ 6

 ا يا ا لا اورج
 11 كاش الاكيضيحب يري ناك ناعما بعذا يالا لاه علا ةلزقم قرتش شع ةلاثلا | فلكر هيو ةعبلاو
 3 1 نك ىرشلا ةمعةرمبلاَنآلو كلم يوانشلا سارع جوس نسال الاوايظيبق نوكيسبلا ايش

 0 1 مرالع انت لا نن كر كسول ةعاشبلا: نوكيزعاريشجحو شوك ضيف نملك
 (( ادالتن يحفز يرش نكاشبلات نوكيلف وعرض ضيق نعد نكي جالا

 0( ١ ملتي ووجب هديوزد كلاوم سزلاروغ سرشما رب عفف كل لس دعبل, ل
 717 اكشلاول عاب ملت ارش تيبادل ة لات تنسلا جوس هن هكك ماس سل نك قولو | ار

 . | [هملسرب لة ع ورش وهنا سس نكي جدع ميل نيبو يبرق | كدر دن
 :11 | لامع كيلا يآس لاو تيلغآنأم لاب ذيبصلا جوس نماضبلاراص هتشم فبدلا ا

 . 1 | رم الغاا عمد تيان نكبر تناو داش نك كاشي يرتش 'ء
 امم آلا يسب موزع نمارعاب يا «دلب بدار نقد صلام تيل دك الك الا
 | باددلب اليك ثعسوا سرتشم حمد صو زمراوي رع ادا نم منين ييرشت جا:
 1 | نكن اوريشمَسن كيل ارئقسو دعلسلا هذسب كتعب لان اوفس ابنك ضرب
 0| نك ىضبقيتعباب هراذاد يشير اضف كك ثيح لويدعب لسن ةصااملست

-- 
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 أ

 تح صم عصام اال
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 هيت يبيح 2 ا
 | لدي ريك ال ملل علاج هاتلاد رادلىغبقي يرتشما ذاع تشاو ذل

 : جيابلا مسد عوببتءارمإش يي اياشم بلاطو
 ١ ا

 كلهول علئإوس نم ضيق نم نكت جوايع ميما نعي ى ديب فيرنا تشل
 يع ع ا

 غبت ما صالاو ناني اور دسانلا عيب كد ضرب! عيبا لعل د اليعاىمأو |
 |نمائالاف هشاكالب اريك د ءاميساذ انانل امسك تنلاغبق ارقد يداتنلا ا

 | ا هكالذا ع دآم الوم دارلا جاننم غصت مدل نم شيلا باكو ةض

 وم ميلا حضني ال لكعتول ةعاضب | صر موش 1 ا 210117 00

 َنلعناماذإ هن :قلواضمإو يرتشلا صيال سف ةجوبابلا ىرتشلاراذاءايشاةعيدأ|
 وو .ارلا ءاود سمس نابي هرهاول ثلاشلا تما, رماول بالادب 3

 ْ يزاودسنلاءاماتلا هتيم ضع طبا قيتشل سجد سر 2

ْ 
 هدو نا درب م رمان امم عيبا نال سرملا فرع رطقي نآوأ رع

 , ةاهنالاذ ا عائل !نساوب وهنايلا نءاهر مات ان اد نايوا ملا هرئاذالا هم نا ١ ا

 هين وسوم دولا داير لحد ءارعدرف ارجعي نا عيبابتمأل| ب
  2 000 4عيا شرعو بّيعلا تامادمو م اعلا 1تانامض ةاركاضمات |

 ١ [سملَس ان نال بك مدام شام وابل ءالسامذل
 --  0ا ص ا

  2-0أ ع سال و وبلا سول

 ١ ,سيلع دوقعلا [سقنوا جابلإ) عمي وا وأمس تاب نانا ضبعلل )ىلع دوي هه |

 ظ ' ع ةذلاوكرس الو اتمبةراطبي عيبا اة دنت امفان اوبح اويمسيلع دوقعلا ناكل
 ىريشال ركيرتتسادك ناك أع ويد ع عيبلال كنا شك 0

 || بو واتش نان الش ناس انساه عيملا ناك 2000 ميلا
 ١  4جيلا وش 6-5 نانجلاب يشل: صال نب كمه نأو أو مصلا تاو ذْنمْوَ

  5 19نير لس ميلاد يذلا نمت حبا كد يلد

 نقلا الْمنم ناو او ها بطم ال تمانع انِعاصَف فون مارس رمد وناعك

 ببابلا نما راحو لك د كفوآمضلاب كلل عابشاع ميلا رتشلامآنماو دل ا /
 ا بطن الخ زمنا ضلال بطال ناضل, تجننن نال.



 (هيراوطسح د سس سم سرس

 1 مقا الطيلاو قاف ءااناتت 5 :ءبقالملا اسال ل

0 

 . مك لج شالا عوبب ات مسوئرتشلل لولا مابا دنت |
 نم مآاول دا وا هاركالا تيب نإؤسوي هان يور عيطلاتشي د ويبلالع هزككالا ليس.

 1 ةدماقدناذكد كوادا فلان فس د عاع جالا ىلا ينساك ايرش 0

 نهارك زينل و سوقا قرب نط سلك 27 كك نوبات
 / ارو لود هر تب رعت مم جوطلا تلي تضدا مناد 52
 ْ اسكو جسر صُة ئىلنعا١ داك عونا قر لولا نآيبلا م دعربع دماقالاو لصلا»

 دعويبللا ناهكةارلثم ةاَلااحسائناَلاَحناب اسم ناتملاذاو متنا دل لونا
 ْ لالعنيملاو ٍِس قعن آلو عيبا زلبو شالو ىلاتالق هاوعد قرصا منع لكنت

 1 ١ تيكر شاوماريصن يزل تاو ذاقلاتلا يلا دشن تامتاواذاك

 عنب صن اعجرما ري وهنا ورجل 'ضدالان هدداتبلا نم
 1 ماكل طلو ةمئاجكيت نواز رونا: اكو عتكرع درج |
 1 3 1 ا ولا ا 1تثدولا |

 او ةسسو اطل بصاص لة بيم انس مشل نال تعال ملا ديمس عيش نأ |
 ”دوخإل لهما ءو . دارعلالوصقلا نموه صم كانا ةمنلا لك ]02 ميلاد
 مرصالخلا كد عياشلا ميب نااايس ووجبة جراح 1
 " !اعلوغشلا عبي شعبال 'زدزج حاشلايب لادكرش تنم راي ةلاشلاهداعاو شل ْ

 ددملاررع كهدوجو طيرشب ولع قلعلآ عيب, دال نيب شنلا يب هال

 اانا يع نام جانا ناد ءاسبمالا نصر نم جمالا جرش دل سعد الزياج | ْ

 8 ريا دلو اكويبلا دكر رس 5 ىارضمو مت 1 كاغفاتع |

 ' ' ةيدنم ءادنع نقاش رش نعد نم نا كش نع ديلا, ص وات

 رق رس انو هنن رش كارلا بابةيؤلا عجبت

 0 زل نلعب تكلاو سمو ال17 نزلو ردلا وباع هال هدم
 7! سب كرس ادب ة سسعلا و ءائتنلا رتل كم ناو مست الا ناعن ناك مانا لن

 درإ كي اسفرت يال ا كانا الا يول

 وقوف بل هس ءانارحاو ّس داب ناار دل لجد ىداني دل دانك

 ةءانالليك كاس ىذا قوسلا هل حدان مّن الميد 00 هْرُماْنَأَف نمعيالا



 0 ا 7 الين
 نامض للرحا .اجادتاو جرتملا_سكتاه جار الا طيح شم عقئذ فاظسبل لاسم دانس صول 2

 كلام فاسو كاتس لحم ماكل نآسمل نم جاز الا نص و سوا ىذا جرتلا كبت |رثا
 0 هددت اموات اوشا ركل 71

 8-5 را كيالم نسل كب نبل الادب انا زان الا مرش داي لرب
 3 :د عملا ناج دصم ان يرش كلااص نجوم ائازكو مازكاوف َنادع اضاع م

 يلب .ةاحربرمشلا ن ننا اك. ناو ن ثلا عيج ا فخلا ءاشنا يرتشل تشل ٠
 او ةاطا سقم هجيلانم دع يرتشل دعو يبان امشنْملا نموت د نركلا]

 ع ةرفيزع غارق ناكداهداقب زم اناا عدلا ان
 ضاذاق ماج العا م هعم ىرتشإل جد ياهلا جو نم نه نحط كرما نال
 انطممسد هرنشلا دايس يو بولا 4 يا دكلنم هدر نا ناك ةطفاس ناتياو 8

 . بيها زياطتس تن ك دجومو لاب طموقش دالج هاش وا طمس وع دج : 3

 ةطرلا ةنياواناط تاس ناتبا ادا عاج الا نعم يشاع هدر
 اطار كف ]كب نع جطمو رطب هرب نار تدد عيببوجإلاو ٍيدانملا مسن ع

 أ عطينا هامش ران هديسنش دمملا ششي ال طيش تال زوشلاا 3م ميا
 | نتا تماطتفركوا كك ذ نم لماذ. ذو وكيد هيغودجولا- قفلت ذهل رإ , : 5

 هاضَصلا ماو ديوك وراه منع املا ذو جطاطرش الخ هاضسسل لاك 7

 | ماك ن دوف يلا تشل رولمعب يرتشملل لوتلات هدهد فظل سن ك!َئلتصلوأ 189
 | لزم الف قرّيشلل لوما لاطرا ستوب داب رض صرلا يلدا امخلاط داو ١ / ظ

 0 . يريشلا لالا ناك اف نادرا وشلل هز رعي ناسا المال
 ١ ةوبز ذلذلا ناككد او عدوه (مساوا بص مداّنلا كوت كوملاو شم "ذر

 | نيم عمركم لولو دل 3 لاكن عرتشدل دنا هوكي نشل ةفالتطا ني

 ْ هرساملا جوس ك2 كرك قست 2 ريل وش . نم دي تلمع مهابلا نونا

 /اريسالدا# مقيد سابإ ىلا برش. ىا ماعم لا لجرلا ط ضي ناد ولاةرطضلل هين 5
 | ةؤطممدون عيباثاذ دارصاا تاب للا ة كذلك ركب ف نيزك أبل 1

 | دس دو عساف دو ٌدْضْمِي دضف عرم قوط جم لي راج حبلا

 ظ قلع وا يرويالوا ذا لش نشل نكات ---- ْ
 . هداج النون عرلانل ريدي اك سيتم زل عازل ديا 1

_ 

1 

 هل

 انام
1 

 خل. الج لطاباو ىسانلا يملأ جان يواسلا سس سماَصيا نضي كع نام

 اهنا
 ةيبنلا 7 جن
1 

 مخ
 "افاد عيب يآ 2 1

0 



 نيوم نم موكل داولاوا

 دير

00 

 ب ىف وا ىرتشمل

7 

5 

 اإل مبلل كاك نام ميال نكي ذا عصيالآلاد او عيبلا صرت ايما 1 ٠

 د اهفو : ئراصنلا موص كاد نيرو و ناعررلا ولا دبا عيبلا عيال ىلا تالت ْ

 . ا الكناع هاى ف حيا لوا وبلا وصنع ناعيا رم ملا اذ ىلإ 0

 1 اد بلا طقريم نامت سايد املا بل يقيووف وسلا ا

 ل يملا تلاوه نال تامتوالا هذيل كلامكلا زو فوصل ولات طق نمد

ا ةسسراخلادل ىقكتادلاول دد
 وساع در 

37 

 ل 23 ديا يرن جطدرأ نو عد انملل داك 4 الاه بلمنا ا

 1 ؛اديدلا ل جاتاذم نال مجاتلاد يلا وص تاقدالا هزوا نُملالمجا اَءلطن

 6 : لا عيبلا محدن نيلوصملا جلاجنم تبرامنمل يمد نوانتدل | أ

 :7 )تملإ,لجت قضم ناب تلال دوا صسياب رم سلا طبقا نا وتشمل ١

 1 , ا :نأذ ضِشلا موك دير بعيو بيمسلا#ضيفلاب لا ْ

 - ع+ دج تح دج

 نورتو زان يؤالا ميلا _دىجإل هرزد تكيف |

 ١ ث دعونا دشاص طم ارا سس ل اطلع بول 97 دكيادبلا ةاكم ومال نجري

 7 رع كاياس رما تارا س ة ملا طن نم نيزئكمّئاصلا نال هايلعي ناالا

 ل ١ 1 00 ل عيبلا عصو ل

 ا اي مارعت ةمووتشلل ناي دولت ام مت هرصنم يكرس كلزرع تدلوتالس ا ناعيم

 1 هلا جا احكم اناانكواب دلو ياه تعا تناكولا سلا ضال

 0 تن بك علاه ريد شلاد رعب! تكا بستان مالا ماقم تلات

 مسا لوبا كنزا تال كك ةدلرسلف تقاس عغي نا سيابإ لهي شلادنعا هش دلو

 ! | راجلاكتبادلا اة يلطلادعب عملا اها يدعتاب لاب صا غلاك يرششملا نمضي ال

 واحلل مؤدقو فاطملا ساي رلاو داضخل)ش عيل :سشللا ل هلا كرتشملاوس و

 اىب تايلش او دساملا حيل باب ةررغلاو يرد نم لم نوبردلا ةسلارجلاو

 :ل شعل ل دز يرتشلادب + وتل لع هود دك ند تضع
 1 ملا اومو طود نعم لاسم ليش انككاولا نانا مط 5 0 مواسم

 | كم 2و بصنلا(ري م معن الك نعقلاب ننام باخد ال ٌفلمأو ةزيةءسعت

 1 د ماللاو تايم ه ةداشاامزم,]دكمي ف نيحيلاتملا امس لكولع

 | ابا بلا ادام عملا دعب ى١هدعبانكو داسملل| عم دضِصلإ) سم |

 / بن لود رويعأ 0ع دواسات عزم قع ملا جاب ىا غاب ناو

 00 ا ا # )000011 اه سس



53 
 اعلي حفلا تتيوجي وش دكت ند داتا همم 0

 | ياسدما تبتلع لمدن اتش يخف الو الاد
 00 دى هّْدِجاَتِ ا كلك ديوايوتألاو ايامه |

 0 يعش ايالايميسناه قحاب تان نملا يصاب د تناك نأ يدافع دعب اب 3 3

 هررانات مام الاول خالك سم تناك نع اقعالا ةمدسانلا علا
 , الئلاعسد نارقاملا نيعاذا نع يعنأم ميلا عيبا ف نان الان دلاه م
 | قتاشلادلعو ميابلا كرم جهال هان دنع ئاضامتمدب ديد ىرسُش 5 املا

 ١ لصالانمزسافلا ميلا ل ناس مرآب كي نس موكل ضنيبعتلاب ن سل 9 2

 | نلان يضاف كمو ادرج بانا امكد حلا دعب ضهشا مو ناَمِحَتي الد نإ

 | ضشوادبغ كاباذاام دسانعلا عيبلا © هروضود دصالاوجو دي 56 اى ِر 03 نئعتب ال ضونتملا ادا

 نال درل نملا مبا دناعتي هرلو ماتا رظد دي راج + عابوا لنك دش ن ارياف نم ايلي

 نك ذ نكيمل ناو ميلا موكل ميلا فياطرش ككذ ناين !قدرائنلا لع سيطتعي نال

 دي مدانلاس يسب نالعادبع عابوكدساملاع سلا لباسم لوا ب ىداسملا ا
 | 35 عيبلا# تي ده دل ىزرر, العا ثان هكرتشلا نوب ناجل نكسي نا 5 1
 | مسويلا ناكول مال و نير اَسيلادعال محْمْتم بكد نوملان ضب ال طش ألا ١

 ظ كواف احل اود ذا 2 «داجأ نوم نها نسي مارباعب كش

 طش نعو طرش و عيب نع ىو دعفص ذي نيتمعص نع مال مل لاو: ل
 أ ويدرك العلة ادام مل ب يداددلام انا 3١ عوق عوببتا نسل
 | ديل !! صعب ال طر !اًممانس 74 وا نال اهبغ نمل حرك ةداهدل وني 0 يع م | ةطرغشل لامار مادمالايسو يشي دااج ماياشل دخت امل الارجل

 | يرتشما كلارك طيش نبإ عدم نخسر يمل نقرأ ا

 - بسسس سوس بسح

 نوورس وصوص سم د - سلا

 : اتباتكادبصغلا غسان قمتم هاما دمك ” يلع 5 للاذلاا كرصتلاب ديما

 / قع الاسهل سليف نيعلاد دنع هريس نام الاصل عيبلاكنعيرلادا ا
 يكمل لا قد كوب املا لا نا نسرلا - تم باهل ون دوعي داجرتسالا 8

 ل نبق د طنا دل توت ياو 1

 ١ 0 ا - تءاراكبصنلا مزمل ل :

 ١ 2جنم ديان كانك لم نملاذحإي نا عيابلل ناكها دعب كت لب بل امرت



 سلا ءاضعبوا حيابلا لوبشبالا هارب اربي مل دعا وممتي ادادساف ناك ا لبي دال ْ

 1 لالا قرا تتولا ناؤزعي ىرتشللاو عدابلا نايك تيلاو) َسْمَلا لاب كاملا

 -/ مداعاف طبعي لذ عيبادا سن يرشلا هدر ديعلا ذم صالقل عوس نرماج عيا ظ

 : ناب مالس نإ هربش و صيلاالو ملام سزرابرال هدتع كليف دكرنس كل يتشملا ْ

 ْ لاو كاملا ءاّض فو! ومقب الا كارل بام ناك اه لعام عيبا داس ١

 14 عملا ىلا هدرا ناالسا اب عيبم لكبر نييرجولا ب ناسي فاكس الركن

 3 !ةانخسلارةةسبلا د تبادل عيال يشكل عتاد هتلر دا

 0  ئطْوت نا طع فلاابع انم كتحب لاول مسام عيلاجاب 3 يرضلاو سرمد نم جعل

 8 ايفل ناك نجد رشامي داع ارش صم لل شكل نسب ل دمام

 للا سنملاامال_حعس سند ةوحلا رضع ىلاذعام ناكولد هادا طرعان صيام

 ذك ااخشاث هاا راّض ناي اوس عيبلا]طب اكن اك نا دلومكُه دلك ناكل و ميلاد
 أنفو! نازل كار نود ساق شو نا تعد , لومي هنا يود ةزلماو هاد وص الا ناكام

 نا اول ]سمانا بام ديلا ماهنماب عين حوالات يدا وبي تم مايا شن
 ِ ارش لطم ويوسلا ةهزو طرت تبع ادا نوكيا بلص كاطرش

 7 كرش د نعدتا هد ناهكمال كولا لمس 3 كداوبلا ٍطص دو معآ اورج

 ال بي لذ لا هوو يابن ضمرح هدو دس التو فورا لاس ةاط
 ِ تبصنح نكوس 4 عيلإ نال لاك نقلا نم تت يتشلا طربا تام كرس لادا

 ةرنع غاصم كلر نم راب ب صال نم لقي نانلاو نم ومعمل ل دلع ايش

 كلو رس امتلام هارب ىالتخا البارسا عسل نال دور صنوب ناكلام تنل

 ٍ عي دد بصل ةراعالاو ةراعالاو سن رولا# هولا نم دجونوا دك دصوا دن
 ' كادولو سلا هماقت وب 9 ةسوجا نيدو نكراشمى رو هابل دب 2 |

 011 !ايولورسفم ثلثلا فوق طرشألإ ادسلات عيل اتنيب عيبالف مايا تيدا ةينملادملا لذا | ا
 ١ 1 كتم لتلك ويب ىلإ عع ّن نمروك لم دكاقد 3و جنبا كدانزبا مايا تقنيا | ذا |

 ]1 ىدرادل ل طش ناو دساف انب كليب و نب : عيبالف لس انما يان ل ناف ييددفلاب ١ ا

 2-5-5 ١
 ١" عم_رخإل د صال عوبنما لنك دضاج مايا كل لانولف باجل مالا |

 0 ' كام ننإ فد دواد الالم هآود تائلاوءاملاكبيش ءاكش نيل نال ءالكلا را | ا

 ' .: ةاؤا .ناوعابمال ديس الا هئادالا ةدكالو ماتو ف دينو سابع نإ! كيرحّنم |

 <00 يضف هاو اواتك كى خال ماءالا ه ؟د بيلا ماءالاايكماذ ذل ادعاالاككير يصار

 ْ منا ل نوكمدل الءالؤهدذ و ةبتداب ماع تيوس

 هويمييمييبلع



 ب ه 3-3 -_

 اعمالا عيب رمل ولأ عوبد نورمخ ديال جار ءاطعأو تعامل ك كلل مام اونا ملل آل
 دتملا دراي ل م قصولاك نوكيف ضندالا مينو ب موسمي ربل الالهي ئد رمل ا 7

 اند ورصد ميو لوتبلاو ءطرلازكو رجب ف كردي دج دكر ناطج غلاب نع هدرا يلع أ
 | مغبة داتف باد لع نيواسطقي نابل تبلاضرانيلَع رشا يبل عميالقب
 0مل ادا داو تلاع كرش نم تصح يب دوو هدسني الخ دوعلا تتم طيرشلا نال

 / براك ناولل ل! ب لمني ةنا داصخلل كل عيابلا عني ناد ذاتي ريغ موالد |
 / ناش عمزلاو ضد الا نالولو دَقس و صرخا مح ميلا زيضب د قتسلا عدلا اد
 | .وهرشلا ماتو زاجدكررش لضرب جاوا كرش نم ين .راؤصن عي ضالافصن |
 ١ عتالابعاسل ناكمشوم ةيموجالاغاضرالا نودي ةيزلاوصن يب م نبا ما ا

 ' ميناج بصا تلا عارزلا كلي قعتس نافذا اماسسد كمة. عدز نابض دفا قا |:
 ' اولد ل نأ هر عيمزجد داسنلا ميري ذا داصحلالا ضب لنا كيرئلاداسنلا ||. | ترب غذا ءاصللا لزينب مناقل !بلَتنو عبار كذ ورشي ل ناو للا[: | ىضراورشملا لَ دَوشا دل ينام كوب وسا37سالل ةازكعالاغش |
 ْ طي طلو نبات ءاشا ذا رطق رتشللطج مل الام واالاح موق لاب 0
 2س نم ىرشلل هنن بيتو نفعل ضتمنال طش لن ال هرمي عيبلا لامريشلاايعاوا . 1

 / ٠ تعال متم كباورلاع طوس اك مسيل اذس صيال ناجام ال ما ميلا ذم عصير | قبه مسيو دوجوسضسبم هر غزل نمد شا] حر حدا بعاص]تس مر
 ١ اناني قفا نككدلوصف خ ىداؤلا حرص ب رك ش شلك جمالاومو يشل,
 ١ الييرشاعبن ثرح ميلا خالص ادوصولا]عكرد هيلا وج مد لا و سعب دمك 01

 | .مماقاو مرسلا نعزنكدرجولا نام لاضبل عاشلا شعب ب تتار ال يعمل:
 1 » عضد ايرضعبو يدلرنالا غب و مكانا ىرتشاناج مرصهومد مد 1
 ا هضم ض غي وأ ءاونالا ضعي 10 ناهض مبدا سعت جود لكن ال 7
 / اناث ولا ىرتككاازك ميلادسنبلل ل جوضا ردد جوقل ىرتشا مؤجل ىرتكو نفل |/
 0 هوكوا ىةكوااه ناد مهن وااهصحراُهلا ناكدا كودي نالت 1

 .لاتاكاريع كلا طمرتشم لول رشا كك رف و كردم ة وجت ارضعب كددااذي رع |.
 00 نيب مدكلك ناماعليس صيغ دد هد حم قلص عب 2 قسيودوبإ ١
 ١ ارض كميل يش امم ةزطبم زك يرش ناش ربع لكلا نمتصحا هدم عل ١١ | ننال فطبم لكماج جزع حدخنم جزع. د طم دج بلا قبو دو متقن الن راجح نإلدم عيل حيض ةيطسرش هبزرجال مرصحوم د كرش صلب

03 

 0 ب ا و

 صو موج مح عمم



0 3 

 5 ظ50070110 1 ]1 1 :
 ز: | هذع ككددعب ددجإم ٌلكَعُف ىرشلا مزاعش تبواعمامأبإ نهب دال ماس دن
 ١ لولو دريل كلا طرشي مك ذر عايول ونسال اا صملا 2 تيملا 2 سيم

 / | يه مل عيسرد ناش تليلاو رتل الزيف كردي داهاشم مركض صن
 هب دبس 7

 املس

 ب. /0داو ملا نم متصجح دلو اكل ضر ناش دلما مي مرلكاو ٍيدَشاولو غصن
 ْ .ائيشن نيش وكري ناري هذا ناي توما قادوا رشف عبيبا

 " تايدالازماي و رشلا يرن ةرتشي نا ليلا هد مويرم ناد ناج دلك« ىلل ثهْدُماَتاح

 3 | قادوا يرتشاولو دما يبا نإم 2 يداسلا مهاجنم يابا نسرتلا عبي من 2

 7 ٌفلافا دارت ءرشلاولاذم نم مني تل اناس انه عري دامت جيبو ناب عوجرلا ف نعال

 1 .. | 916سنجئالغ لارا دايخ سلو ليمن لطم دبل كوب نسم اج نبطمم |

 ظ 1 5 "فرصا اولا و مددقلل يب شوك طاب عيبا امن هلداشا انوا
 .[|ةقلانملا4 ءابش اللقب اهل كركرسا لش ىفجلاب لكمإلك لطاب لب ٍقورم كل داشاد

 | ضعي دنع ننام نوكيك ىرتشلل در ميلا كميل هضاب ككملا ديقي ال لطابلا ع يبلا .

 ل مالانوعتم نوكيضعبلا دنع و ككل نالي_ هيرب جوملا نال كاشملا ظ

 : غياتكآو دفع د إلوق ل الاد هش ! موسالع صوبتملا نم الاهإسدا نوكيألا

 ١ اضن الم يرتشللدي ب ةري دلل وارلول اما تنام ناواضيإ هشه 0 اعرق

 كل يتاعي كادت اردنا لمة هدا

 ” [ايمف ناكن املا 1َنلْدِم ناك نايم ميلي هك شلاوب ني ةلانومكم عيبا دوكيو

 0 8 كايعداومو تلاة الالي اسم وسلا اسم 2 اطل تاتآمضنت

 ذل كلا جرش تدعو مراجالاو عيبلانلادا نم معالل برع مب ع كفملا عمد ىعب | 0

 ْ | ديد خدام! نمرئعلا تابمج ورعب امذ نيدف اجلا قمت نى ْ

 .ىرإ]' جيلان كا راشام داق الالطبت لست نعْرججو كرشلادي نم هيعلا بان
 1 انوا بلش كلاب حج اعد كطبتانالدب كما |
 31 بادب نم تاب جيبلا اكن ال هني ير تشالالج بجكإل دن لو عشت جام عب الام ظ

 اللات الا_زجإل هياتل خود كرداد عملا ماض داعش تما رارصلا سلاما |
 7 لالا كلاخالا حالات حيئلادصجيلو طنفلن هدلصئتلالعد دم دقلا |

 0 تدك الا قن مع اريطغم داق يفاضل ىرتشاولاو بيَسلا بلاها نم نملانمارتصنح |
 . | نسجل تملا داجتالاوأيشو رادهغالات مق نم جيابلا شال نفل ميني اال

 50 | تاون عيبا. فيجا ءاشنإ يختل: الا دو ب سيأت نارطتب ميادلا عانس ايم |
 ل ل مآ



 رطام با رارمل الانا يابو يملا ل كانالا ناب يلا نصت دارس اا ' ١
 لمآ بلارة # و انركرحأ نم عاب لبد تلا الا عنمب بيلا درلاهدسائلا بلاها ظ
 تلصُننللاوا تلصَتملا هدايزلا ككسازااذكو عمال اليانت مدس لن يمتشللا /

 ات يملا هو نسانلا يب, ةورلا انتل الاب اب مالها نم مالا اياك رتساوا : ١ ١

 بيا ناار جر عابد ابيع لا هر لماذاركهةرتشا ةلاذالا نم
 اير هرشم لاو يابلاب مان ةربالد بيلا وسلا جرم 0

 ا درب هامش نملك هل اطل ناًآلااضياَتلاد الاالو ميابلا ضد كأو اككمإلا 1 1

 ١ نا ل |! نمري زج عسب 00 جيابلال يع هرعبلاو دميدحلا ىرتشملا 1
 ١ نتعون عاصم لكو ةلصتموءزصمنم ناعود ةداب يلا نا ىلعا تسلب :زاعتمام |:
 | اهئناد .دريشااءو سصتلاك روتي لصنللا نم ةراوتيربخو عيبا نم ةرلوشس 1

 | تول لصتلاو لقي ملدا لكن كملنا عمإلبلا للام هاوس فائتالاب بييعلاب درلا علمت
 ْ اور ضاظ ةيبيسلاب درلا من الارلاو ضابيلا مالم او لاجلاو نمسلاك عسببلا نم ْ
 0 ىلع درع و .كيطعا ال مبلابلا لاق و ناصملاب عوصرا د١ اداودرلا ىرتشلا ا ناو |

 دلولا تل منلأك كبل دزجلاةد كذ ذر بلاملوغؤة ناك د ال عيبلا |“
 .ناصتمنلاب هرب و بصملاب ترلا سارا قعلاو شد الاكأمبانسم يىببام رتلادا |
 سسكلا/ جزل ويليام تا للاو و ختفابابسإ باسب كاك الا عا حلا حنمازكد ] 7
 معمل تلق تيدا نم باس راسب يضلاو قرلا عمت الانا ملام

 او بيلا: لا نع وو هسصلاك يملا نم ةرلوتارنعلا تلصتلا داي بلان
 تيسكلا# دلو تلا يغلا تلصعمملا داي لاو جئلابابسإباسب لاق الاع ١

 ْ مس اكرم ةالوتلاداِصَتلا ةدايزلاو ٌفاَمَت للاب تلاى الاك درلا حب الدلغلاب

 | قريب تشل زو اعرنع دل الاو بصلاب حلا عْنَتال ضايبلا ءالختاد او لانجلاد
 بيسان جرن نادف يفلاو دولا مْسَع نّدكذاَو هوان ملا عسج كوست |

 ! الام معو وزثلا»داولاكنم ةركوتلا ءلصننلا دار لاطأو مابا طك
 | قالوا نا تاك مناصب شلل عجول دزلا تضاينافرذش
 ايف قواد درا نم ىرش الهر نع دنع جاب اص يما خا ميلا بابسإ] 5

 اثوإم تعقب مجرب نا شملا الكت اناوال مالا الاصح :لص اليات دارا ١
 ةواوتم جلت هواي ءانبلانالثلات !لاوصتال باجاو كد يرسل ما ميابلالب ١
 ش0 00 لاق الاوتك بسلا درلا عمبإم ذاتك الا ٌمعاَنكَد بسلا جرلا عْمتاهْمأ ظ
 | هنلاقانااكتلت الاوصماعد نحس عوجلا تشل رسل ندمت ,

 ا
| 
1 
 ا

 ٠



 سا عملا ءانببا لاصار كلاصتاذاءانبلا مكع ف نوكيال نا بشل تاب
 كك مابلارمسي روعي ناو معلا ءانلاي عخرل ضل د دانان حتر بلع 000

 هنا ١ 0 ل زاولاو مولسم لام مدايزلا ناكل لما راديط عب نإرَح نم وفتشمال ايزل عي
0 

ب غضا كذاذ اعف القا ارت لان تمالال ةاكد جوي لو دما ب لاو ٌ
 1 تلاتالاطنم

 تنايانااما ٌجاضولا عرسلا2امامتااسيب]سكبال تكراتلاو تعساتل املي كت 3

 تنال | تناسب لاق تيرتشاامزعي منابإل لات اذااكاعاعإا عت تن ميااطقب ن0 ١

 هاه 0 للا طايبددب راووو كلانا هلا رسب هيمان ل

 ١ ادار عصير نمؤتن ارد قيل .كئاميب كامال المصيف 4
  2نعل بتحم زلع كلاقالا تح كلبرامت مث ارش راذحاو هزي تدطمت ادع ىرت :

 1م! هامارش ذدخا رب هري طق ا كاثالا تو معانا ديلا ش دانم هيرابلل م

 " .امئارموكو تلد قلاذانك يلام ا دن عج دخلا ْ

 نبا | قامحسالا مامدكس لارا, هيلا هركك ىتشلارَن ث دال باب 3

 لادأل . نيل ىصُلا عآم آج نماهكأص ديمعب و اعلا عيبملا نيعب ةوجلا بيبو يما

 امو لعد ءاج ابر ددارضية داداد ىرتَش دش لج رشم راسا لصنلا ذ ةنإ 5

ا لع مجوو ميلا 2اءانبلا قب هنلاب لالا مجرب قش نان
 ل دعب اضي

اسي ول ونش راهم ءامتلا
قرصا نآ#او جيابلا للا ءانبلا م

 اولا مهلاومجلاب ىب 

 00 اكن اخ عبلابلا دل قس موي ميابلالج ءانملا مب عقبال بزل جاناو

ام ناو نكس و معدد 000 راشإاو نشا كرنم
 داي يو دانبلا لذ حان 

 ب« يسب موي سمقبالا ميلبلا ع عمربن ١يدشدا نيل ادااؤتا ِ ا

 0 | لانها اءبام عيباو داتا غي مالا سصستتا 1

 ارم اجلا ونيمار و تعلن

 م ءانبا نامأذا يصرنإ ا ءاشببلا تيب جيلبلاا وت 56 ريخز

 ملا دف دامها 1 او ضمنا مايد حيطبلا مدييرم جيانا ءاشبلا ٠ ضل كا ُُ "ا 1

 نبك ف رانبلا شعب يرتشلا مدع دق و عيابلإ م نان عبابايعيأ :

 1 مدل ميلا قسيو اجا ءانبلا نموا تميقب عيبا نايا معا

 شل عرب الد طنا نوكيو اضتن ىرسشللا ءاششاو دضنلل وكول هللا

 " فيعد) نع ىودو تياورارعال 2 ىموت أو فلعل دار ل رع

 0 . ماو شتا كرش دوني يانا موقي نم تعبي مئات نا . ستفالوو



 راب يب بلع كمن رغقنلا لس بابن تا اظل 1
 ١ مهلا حم اذا ىتشلل نا ىدادطاث

 برئااثبو نمتلاب الا عجيل عياببا ازتفلا مل ناو ام ءانبلا دعو نما 1

 ةوب دانا رتشا لجن عوتنلا انكر مروولا لباسم 2 باك ع وس تمعن |
 ع ادام كارز د دال ةلئال م ورح دانا نمارعلاب عيابلا نا مئتاْع د |:

 3 هينبا رجا تمذ دوال كاملا ىرتشل نمضي لكم ى؟ تالاب ةياشلا ىنب نازل ارتمس او

 قرنا ملكرمتسا نا! تلا عةْنمصموامبامت ناكن ادّوالا يتشل) صل رمال
 01 ءانبلا سم نا لالا كش وانلئاس غافلا ىرتشلل نهضي لالا صب

 أ اجا يطعي نرجس مدإي ن لاخلا كيرتشلل كم1 كم نتك دن ال ءانبلا مقال
 ْ قبس صالخل وبن نم نمملاب الا موس للغلاد موس لنعمل

 ٍ يبل هارب يولد فششااملع مهو دادل! ب ماضل ءانبلا نوك, ماي هرمهلاد

 ا ثاسلا نايم نم عنك 2 هرضي ناالا هدانا

 دق ل1 رمل, كلام مي نم فابلا نوكديفي

 5 7 هن لا انبات مدا ادارلا ناك 2 نآيول 1

 الكلب اسلام تاما الشم لاكد املا كك س

 | قدس

 ا < نس هس . ليز

 مالا © ةايئلااهمدملاو لك نوكي داك و

 اواي ةءاىم الم مداملا فتون عيابلالع صرب لص يرتشلاأ |
 « ماتو انما قميص محءايحالا نال محربال لش دعم انياهعاأ |||
 ا م 86

 و رافلا ا ا بهعي عمرنا نادر نمسا م ارصصجو 1
 00 3 نكل ميإبلا عارم عمي جرن و سيلا الس د س دهم / :

 يل انوار ينل از بل اجسمب جيدل ل كعؤ يعذمل| ١



 ئنيطو صمرئيد يي ص يييلاداموس داصعت نت نك تيب مضي تاط نا

 2 مراغاخقنناه برخاضرارتش اولدْيَشلا عيب ويب كرك هى اوصل خاج نه
 !ةوابمد اع هوما قعملالع الو مدابلا لع عمحرتال نمدهس ١ اص ؤموابم اهلا

 ْ . مرن ال تمس جاع رمعو ماخلا ريوبش داما ةدح ترخاَضدأ رشا /

 بو تنئاس صولا رةوضدالاةيوتشلا 2و رز راحت قشنااع خللا عالد
 يدسرالا ةرطتفلا موب جحيابلا الع الع مجرب صرالا نسا يابا هلع ةرطْنُق ١

 يوطام_ةىّدب د جهر محال ا« اهارطو ا ذ»211 50 حر هريزملا رك تنساب (

 طرشن يد 1 تالا لس ىئبإم .مزيراواورعجلا#نسناانندد آ

 ' ا (كانيرغرالا 5 مدس يار ايش سرمتاضدا قرش [2 دارو ءاّسلا مايق عوج لا |

 لا | نخر هتدنامطنإ نجس كيت الإبر ضيب كم ناكنافرجتلا عل !ىرششملا
 ١ سبح بح اولا

 ع | انا ماباع دج َيَرتَعلنأَ جلعلارعب مييابلإ زعم مث ىرمشملا علم د هريبلا لب هما

 اربد شلال يفر ناو ملااتتكناو ىتدالاناصتن نم نضام ,لورشلا عقب عجيل -

 ذأ هابلالع عرب كاف عيابلاب ىرتشلارط مثيلا ءاطعاوريتلا كيج واعولقمر خلاه
 . ل 000 نونا نوكيا دولا يمس خد دل هنا

 شه شا 1و رطك ارم, د دلإرم - م ئرلاوب حملا نا/راصوبلا دق مف دراتخاا شالو الا

 . 3 0 « نارضانلل نسخ هلو جاد ءاويييوم أ 9

 9 العلن هيلا اسم هيايلاب ترظاذ دصاغنمادرثلا عنا ىرتشنلا إلا لومي
 لزاا| نكحنَو ويمد حلالي مدارملا حلب هرشلام عطرا وشب لانا ديا اب
 ١ 1 ا 50 ناكر 5 رج : ايد ضنالا ْ

 1 ىلا طب يحول هابل د لاَوسيوضدالا رنا حب 22

 أ قتلا لاينر عقال يابانيه لب ح درزن حرا عفر هزل
 وس( كالا ومي لوشلاد بوسكلو نيمانرلانانص نم اسس و" تك دم

 سروباب اه جرن ال ءاسإغ مداابلا نال ا عملا هلقب نع قت نزع تا كان ٠ ١
 داب يرسل عجربإل م صدالا داصقن مدي نإ مهمات فال عمان

 سوتلا لع ةطْست يبو ديفاس غوار مز ىئدالا ب يركذكق دوست نكاد لاق
 ءازب نم صرالا 5ترحاام دوقبو نلاقي الع حر يرسل نأ دال طش 5

 : لأ بلا نمايلسجت انيهال و ساس وع عرزرلا يلة عنا عضال ياش

 1 01 هداك يا جرد لل داصقو هر عا
 م : ل

 صم جم جبت ب 1017727“ و



 قيسبعو تبيض ب

 امون ةرعب واانبع ىَن 2-0-0

 دنس اونا 3 يا اي منال يرتئلاهمرالا هسا |
 ٠ أرطقف راج ب7اقيتالو كلماتنا هاا هجرت كس !

 مي هس ع الاكالياقت ملا 1

 نما ءامش امك بلاى لل تق د مب هيلع نان صال الا ضع بلا ملعاذا انسب
 مميع هجم ع ١ 200 ديدي

 | عمت ا تلا الا تنو مهعاناريلاش دانم عيابلل نين الو نما عيجتسولو كلا الا
 دهام ادد تاو رملي لل ناعاهرش دانا هدي
 | الب بلا تقو هذوجوماهنال ارمي هلال حبلا ىرشملا كت الاجل
 ني ريشا لجد بيلا نمانمضالو انصم ال الصا مييبلا لني ماش الدال
 .َ | ذلثلا ىتشللومو يلع تضم نان دادلا سكس منار لاثلا يدش ند رضأ نم

 | والو شاابألا انياب اكل ماعلا هعرب وانيت همت دارت وا
 | ايعابمابتابقد دراج ىرتس اذ دس نآااسب دع وامها المنيع علق كتبا '

 5 . نمل مجدي غلاثلا يسشلا نان تنس سا يك لا نم دي رابلاتداوق ينس "ا

 0 يونغ رلولا مودك مالا مبابلال عجول ثلا عئابلاوزلولامعقدو سيابالعا |[
 ا هولك يدي الاه دادس انجرح نمدع ايو اناببح رشاد لكلام طع دامزلاف كح 1 ١

 ْ نيالا يدق ءال هديت بمالاالاب ابيع مضالوتشلا 1

 |ميادللا يدا جدلا هوايا و بيمل ناَستسي هسا يتعود فاك تالا 1
 | ث وللا قش دي 2 تاماذ دكواملاه الخ شح ع! لوق ةئاصتنلاب لالا

 ا 1 23 اخو داب مجود لبابا اصاب هقرو بيش 1

 أ... ليك نا يدنا نالوانبلا تشير طتنم تتقسا مش دانبايذىنبما ]7
 ١ نقل يكد ناصمنلاب حجر نجحوا ديثم دال موتي دعداب لع ظ ١
 ْ 1 جا عر ساسنلاب معيأب اع ومجرب نادل ناكر شا ايرشلا هلق توسان 0 /

 ْ . ويم لطي لة وورشب ن ورا لهي ءاحدا مث قاسس نيزك هيض ءااموأ

 4 .دئاش ءاناويلتوا لس ءاج تل س نسور ور شرفا كلاعبت 9-5
 ا | الو نثلاب طماع جوجل نود زايكأ له فاحت فص غلَسَن كابا نعسسم 3

 ' كلباقمإ اذ اسوصح للا فالوب نم قالطالا دنع اككأ ن الالصالت تالا |
 001 م سس اجت نم قيل ةادل للا 1

 | تقارن رجحت رم جن الك تم ما نمادبع لاسم عب



 22 سعد ا - 0 تآ23

 1 1 ير 2 2052ه وف ينالوا ساي
  |رجايطي نا كوسلو #امالا لمع ام ايش دخاب ناد, تساي م يلاو بنعلا كردا

 د | ات يسجل الباع ناكلنإا ااا ناياتونب و معلا الا موت ال فاما نا الل جلا

 0 منو دصِبمَت ابركك ةرتشلج نعي ذرب يدل طماع لتس بد قوببا ةءاكالا
 بة نب مناد راج مككوتس 1 ممل قاد كاوا ينس كلت سيف يرتشملا

 اا يرتشمالع كس يرتشلا اهني قرصَم لا للا ششلا نم ده هابط مث ضال

 د طاع :ةيتفاو يرسشلا هرعو عرشاةمابإرخ مك ناقة ال ما ةلغلا تاس
 الأ | يواسي داو مرككا تعق تد ماع دخولا خالصام مركك
 اهدا | كلل تناك اماملاو ل م١ ومامرارتم كَما عضون هش اعضاب ءانماانعضب ١

 عوبتمورو د عضمملا كااضدرابب 0 ءاضملا تو سلع مْضّملادِ ا

 عوس ةازكر نصت الك دب ضاتلإ لرصد ايس امانا لهوا« قنفات |
 : دبش قرمتو ضعف امركى رش السد يدانلا شعب كونان اهلا تانافلا

 ا |. رمال ابط مث الا ءاضنب هذ ودنيا ماناهجد سس مشنينس ثلث |
 | ياكل نبا رارومدلدلا نم مضون بت فولو ال ما رن بيج لمت
 ظ ةلانوعسلا هذطاي كذ نسق رمد ناطبملا انب قالا جالصاد مرك

 ل دلئسلا ذم تلاكس قَد لمس كل دسانلا يالإسم ياام عاج لع '

 ظ مدرس قرصعللا مزليتاملاو ماشلا قشمدب ّرذلل يداعلانعلادببع مالتسالا حش نع'

 )5 التؤرإم بط لف يفرش تنعي سين رم ننال يش اهي رصت لل ةذلل مدلك
 ددنلا| | توطاط , رع يعدها «ادشقاو ككذ دل, بلف ىدتللاو باصتغالا ترطب كاياذأو | 0

 رمد 1 و سوو >< ْ
 لما كلاما يب يول د ض ٍ

 : م 5اىلو تدان تيارا 2 د 1
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 دم ع مع حجم

 تصب ة د تنم دج تحج دصمدح

000 20 

2 
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 أ لطم ناعوت اسلي نع سبيد هدم رحداي ا ججرنلل طافي ثم

 انالأ | لقال تاياع الكف كاعلابلا جف نري سويد يلبلا قمقتسلاةرِظ وعدل 1

 || لليبلانلتيركم ياهل ما 3 تاعايبلا خف جويل ناو دلال اكول
 زوالا جوهر لص ىقمياع موقعي 3 تعابلا]طبلا ساق عوجزلا ةلئانلا ج م

 1 اجر ككدكد ثلاتلاع كاكاو الذ |
 قس اواو مسابلالع ملا ىّرُشلا 0 يوضع تعاذلا ع رتل ظ

 ا 5 د اا ناهد فلنضموا ْ



 ا 0

0000 2923739 
- 

 | كيفاي يت يع سا دا
 0000 دا كولا ميايلا ٍلعرخالا يرش جوج وبي د لالا دولا 1
 | لسعدغي مع .دد يزل ن لان ال باب صوصب درعا 1

 | رمت تانضسا ان 8 آس لاا راملا وعسل 0 تنل 1 ١
 ْ ١ يف ادعو كلك » تامح لاير لولد دنع عمد عرج دل تنك جف مىدي نالعوو

 تنراد حس دهسا مالا تاتامض جوبم نمش سلي ال دعوا هزعو دلوع سنا

 | دشيسرسابدعوو) يلا كرتشلاوب و يلع, مظطمو ىراذب يششلا بنس أ |
 0 | ضان اكان هدا نيل ماواد ىناخب اقل .رظاو نملاب بلع عومزلا 5

 ديس بنما عوجرلب لع مم فار ميو دب لوس دارو رس صامل دول ىداخإ| |:
 / الب نئاهإتشادلا تبارلاب دلع لازع ى راج هضم يدا أف نادوبشلا(

 دامعالا وكلف طش تبا مالن الاثم لع هلا نماصرخاو نانلا
 قا دبر صقلعم ِضاَملا ءاضت طعام ررشي نالجرتشب لب لئلا فن يع ||

 ا | العا لاما وساعد تاكل هدأ مشل لمن ىوسانادك دي داملا ةلاذك لع
 ١ يعزم ليي دوصنللا يال بكل نومضم اب ةدايشلاا ببالك أن كوكو ْ 1

 قمل ان هدايرشلاو تلاكجا سى الخ د الا دج نوكيال ىود ممهلالع تجد

 عمل اناا اًمكقيرطلادوبش نب ذوكم وع الامل ضاملاب لاب يالا لوصيح امر
 006 هنا لئانانخلا ع نبا باك نم تامه جابة رداد . 2 ىردلا سار 4

 قيد ب يابا نيدايضا نك هذمام ثم هْدْم بابلاِكادسعُم د ىذلا
 1 ا متادإو دسم ترلوف دي داعب يرتشا نمو الل جوتب نم .

 | , ما زم هد وزس دله ضال يصاع مويدلولا تف بالا مىعاب لبحا

 داولاهكت لولا باوجرت ىتاديلا حرش تيامنلا نم نيمججا ىرلع تلا ناوضد
 “ افلا بجاد زمل يشن دان دنع رعملاب يلع عجوبالاو نتا عيل

 ٠ م تؤاون عا ىرسش ؟يلوصملا ماع نمل اله ناكولانزلل درجات امأ

 كءوصفللم فب دلو ةععب عننا لخ جصجرنو ىلا نلولا نوعي ديلع صفي

 كنئاوعت دا تشل لولا سلاش * ول ولاتامولد
 دل«]لاوإنيقت مرعب ال ضمد ف الا 1 ةرشع لت ولولا تاو ه دمتاامحسملل

 نقالسلا لا عميكاذصاَي دفا #),ضووا 3- رامات كاوا ناب

 قلوب نال بسماع هيجاقاب .حاباط دش عجيل دابا بصدأمد ' ١

 هو مع 5 حب رح مسح دي



 تت ا ايس ل يي ع

 / ١ لاتن ناناومللم هرئجدااسرف لجد عاباذا تادايزلا هش نع تيارا لعش غد
 ىرشللاو . دال دا عم عسيللا جاي نتيلاف تيد ىرشلادنع د داون لكموب

 بيلا ةدررعلا هرم ميابلا يري نسر رص شال ىال والا تمت و نملاب مابلا لع جرب ٍْ :
 ايلي بل وجت بد يتموم لب الطالع مزمل اذم ديل مانا تانامدنم ظ ظ

 قايل د مسيل سراب طع عمري الف نيملاعداوكتدايرتشلل ادت ضسعلالا 0 ظ
 ءاشنالنيلءنةلا نايك تلاد ةيلكعوقءطشف هذخا ل مدالدا نكمل 7 ظ ظ

 هييلإ لطب ىرتشلا نضنافرضالا يدنا مدما نيمضمرايتخل دعو ىرتشلا نمد يو
 ل | نمضاع عرب مياابلا ضنا هدم ناك مبا نمن فلا ورسم نا ىرتشمل اكد بو
 ,رايض خلا نوكيلص ىرشلا دنع عيبا دال دا ككسول داخل كاك يرش لج ب

 ا ةملاي 3 نضال نرتب يمال مالظخ لصالا ةاكييرتشلاوا عيابلا نيت لب ١
 || اصل ماك ماك تام!اينال بوصشلادباو ن غاذلص قل نا( كبلطلا دعب عئللادا ظ ْ

 0 زويل ةصالقلا ام لكذ معبر شبام و يزلاد ىلا بصاعلا بيعرصت
 1 اهلا لعمري و: <لاراولا دمدب سلع مضَمي محاكم ترلوفذ تما كرش

 ب ْ 15 اللب ىلا ىزشاايرجمدش الدلولاتامولو بوصملل موب للولاد معبب ٠
 1 يضاف ءاضرل اا مايد تسلا لصرار مهدي سلط ابنت باطن ئررشأ ْ /

 اليل كاتب لجل مانا رئاررلع دن د تاك جنك اضدلو ملي مك لجرلا ظ
 -ج و ررزأل 2ك ىامنخالا بباب 2 صالذل نم سيجا قااد ليتل اب ل عقيب شاك

  [طايرمساواراب شاور دداع سرك هلا م0 ال ددبصو تامعتسلا 7 ا
 تّدبلا يرتشلا مانا نا نمل صياباتي مهري نيملانح وكتبوا قريشا ّْ |

 اضاع دنيا ماثآولاسا سب مم النذل سباب عيري خم اكس دارلا نا
 | عالاراذالج نيب ىقي مولد نمل: عياد هرّست نجما كم عيبا نا جابلا 1

 | ثيما'ن عزه ناتج سس ال كك دل ناك ورلل ىدام شاي ينمي بلط لككو كلذ 1 ظ
 | | نايك هه ضّياسصو دامت ةلزكككد دعم ن هلا ورتسب درقلاك وكيت عب ا ١

 ناب تئانااما تلا, امد تجانا بابا يع نئلأب عوج بجوماملا 20202 - ْ
 1! | بجرل نيديا نع الو كيو تموصاللاب ىرششلل لكم )تابوا نيعإلانع كلوككيدا
 العلا زغالتن ديكو باشا لانه رخو حج تجب نوكيال هدإف نال نما عوجّرلا

 ١١ ةطاورطلا لك د قدحت د يطلب لاك تمل ذا اسي لج مانيش هىرتشاام ا ْ
 بعوجر دوام سلا دلع ملميال ى ميابلالع يرتشلل جر يرسل دي نم ىرتشملا ٍ
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 ا
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 كي يوم

 هس للا

 حاملا ماناولد اال يلا حا 77 و ل 21211 ادض الاعيت

 | تللاب عوجرلا قملاهيال نحمل عيبا ديك ءاشلا عدرا يرتشملا نش 7

 ا اهعهش نا نمو يمساب كلاود تالطلاو كيرحملا ال كلا يوعد همم صنت ١

 | اياغوالضاح عبإبلا ناك ناف دبع هاف ذرششا قسم دبعلا لانو هرمنا ١
 ا قرعشللا جدو نبا ىرديل 0 تن دبعلا ريع نكي مل تف ورعم كبي و

 | 0م بليزر ا :.ءشالقب مل ناو تبآ ا نبرلا نم عيابلا لع نعلا ع جر و نسلالل 2

 | ١ عجل جس د م ةامقالاباب 2 ناتلل جوبر مارق 4 كتر سلايعرسبل دبع م

 عرمشلل عجول ماي ىو قاد قرلإب رعي ىو ارشلامماول منال دق الاعرم الابل , ظ
 | لصالإر جا نه ترللوم ام مالسالا داد ةلص الانا ىشاَناَمَنادبسلا) ب

 | لصالا ما يداه الكبد ناك اذس نع و لصالاب كسفتي لل هل ىش لولا ]الا

 أ قداح ن كتبا لا ةماعلا دوش لوملان ال ديب لضت ال نيرا. ماقا :

 | تزاتلاىفدلس الا ٌريرصالع نب لصي نالاك تْيبلا ماك اوس -تيلكت فرل كالا /

 لصالا ككل كما لص الاّماَنادبعلالاةولو نيعب ,الازصملا 2 يداجلا نإ
 00 دايمنا دن قيس لا

 - هلك اى قيع تاك هَ هش يمال هو 5 فرلا يوعد كم شع ىداجلالصعلا ه |

 ْ شاذ نه إلازكو طواقم لاب سنِمالاِلِع مجرب ال ابلاعأ |
 ا | نيئئعرلاو صو الار عب نمتك دش الانماضإع جهل دبع د يود 8 ل

 : راس هال فاما باب ةريرزلا نم كباقي صوع الب سمصإب كذا

 ا ا ناك ناسف فري داو ١ تيان دعم دوا ضر وا يس رنع هداسناو :

 ىدانت دارنا ولوال ملا ءابش الآ نم جو رندا عيبلل رضرعوا دس راجادنعأ |
 ؛ اكو فزلابس) اءاويتتلس ]هدول رشاد بعدد روك دعاباذ 2مل ١

 اة دهوز وا حساالع مضرعبوا اد نا تا مانع دعفد واديصمصداذا |

 1 ”مال3ر نزلتاو تلاقلآسقل2 نام مدربات 27 الائرص توكلاف 1

 ا يلع لهوا 1 تكسو طابا 1 ترلاب امل امالفا فوك ملا تولس عضاوم دنس (

 باجيإلا قو نكسف ب قدصت ا لول بهدا عميل
 0 تراطكدا لوجو او

 55 اسمر د فام سلا2 تين اهراماسلا نم كسلا الا هاوعر معت ال كاد

 تالا وضْشلاَرمااْر ا تعامل اميَدِما تامل نع ,ءانيلا عقب عدل

 ١ 3م ندع نملاب مهر و زعازع ءانبلا مع د بعسل ام ىيد

 0 م زحام لكئبو نيفصُس _ارلا ستقاا ذايب و سلا يسال اى بادلا دم

 ا

 دهب ممن ب

0 



 و 12 سدح تن » كيسين + بس جوجو جوسي

 ١ مم صر وجم
 تا سلا :

 0 00010000 يللا

 .لإ) ائازاةروسالا كيراجلل فلانا دنبلا تهيب لجامدعل 55
 )| يزكسا امد وبساو هدي ساه د عاد ميدل ككل ءاج مت برجر نمزج
 +. هعتإا سراج طداذامالا قع هدب نمايزحا ىرلالعرل ىلا معقب جرب ماجد

 5 : هدام مشاعرنا ال الا لعراولا يب عجرن ملم ارم مت لم
 ا ْ ضاق عطب يك دد تستند ناصايطالخ نم نعال يول
 )0 5 درتسسي شامر و صلاكدداُ يرتشللا اين ضاع نلا ىذاستت ىو دما اد
 0 ل لا وحرب الد[

 (يإ رااءانبباوتن قلاب بويول انك تنحي شمالا يطا جانا ذا
 د لاب الث بهاولل]ءاعرقبوم و عرست نوع تببرلا ن ال شن نش بصاولا لع عجبت مل
 دار تام دولا نم جدولا لداع عدوللان ال تسردولا "لك, موملاسب تبل الك |

 : لإ“ عيحرب دا نرجس مث ةرصل رئاذع م اصرد ولادي شلاب دولا ناكاناذكم
 ن1 ةعالك كولر ارم زنف ةرحلا ةرحاوإ]ج رو اولا! مجمل بعام جوزملا دلع |

 ْ ةددداتلا يدئانمد وس 20002500 الا جرش 2 ني طالع دلولا دعب |

 ؛ لأ ةراعلا را كا دع ظزلم لا هادوداَملا ثم! نا صولا لاق د نامه دلال
 7 ةتامررل لاق ناو جيابل العا ْندلا كشنات واو كالا ىدطلا

 نأ ةجد تضيف وإرسب يدش الجم ويرتشلا لع كليرب الاكل ئسلا و ىالغدب عا
 را يشلا»ا م هششلالع كيران قي ساق قداطلا اعد ذ هدر جابلالل ب بص ذداسسع |

 |نثا "5 ن ىبلايالعدبإ جن رشا يربي ناس حجر بيعلاسبت أنا | أ
 9 اح دياب فرمتب لو دفطاو كسلا كادي لو بيش دب عطاوام العدا | لرش 0 اد رشا ناصئنلاب عحر درلا دل, يلام ناصعش, ناض يرخادعن ةرماررلخ 1ْ ٠
 2 لعد تيران نع المن تارا تن كلم نا ناصمللاب عصرنة رضحول هدر | ا
 7 ارمصاخ مئاناتا تموصفللكت م نيراجلا يع ف جيابلا صاخو ارض كراج كرش 1
 0 ا مناقلااةد |

 لاس ظ اسر نوكبالاذبل سوصشلا كرت مالا جيشا ال مابيعلا كى لمص شارات ال
 ويعلا باِصُ 3 عوسلا بانك حاس نم هيابلا لعين انإدع ري نا بعلاب

 يسم

 املا ظ هوجن ال نب اجرطأ نسرعاش ء ءارشلا ىرتشلا اكان لجر نم هدا خاب لمد ارو ا

 ل : هيل كابالا زج وسلا تاكزخا 12 يداسلا وكرم عش كيلا ىوسان | ٠
 ا

 ءذيأل ١ 5 عك نايل بيمن تشل هاف ارلإ ه نب نم

 3 ؟ملبلا عرج وعد لوف 2 رجل بصنب شلل لاسي ل هداف او لوبا يابا
 + و جس 2 رج اج 5 1 0:71 لا ا رج دوو ا



 م ل 0 ب و وس د ميسم همس هس

 ظ ناار وجو طلع رق داع مق هعرتشلا لعد تس اهكلانم ملعب موا كالا

 | لطم ةنوكي ال لاحت ناك ناو آضمنلاب جرب الد دري ال طنملا ة نوكيام لل“

 | يمتريد بيعلا بتي 3طن رينا لبيع سان يملا ١
 | ابيع ىنانلا دعي لا رت هده تان عمرلبم نان كل ذ يبل مرسل"
 تاو «ورب نا ل ىغ حلب ضعبلا طلخول ليك كذب مابا اراه دري نادك 1"
 | شنب جون نك درلا دير برع ناب بازتلا كك ندا طلو بكا كك كبر
 | مسملاو لكة لف بيحب مْْماي نا عيابلا رضي نال طشحلا نصت وبد بي |“
 هليل مسلإ كباولاّماذل تليد تدرطااذا ةداصلإمصنامماتص الخل ن مانا لع هدأ

 __ املا ديلا فالتمالا ممول ,ميْنلضا «دلبب كنار د دامعد |
 هايتس ىلطملا لصيف فدا ملاوب ملال تبادل 2 لام بلال يلاميلا فص |

 ! اهدمل ولت دلبلا دوما ذا ىوعرلا نع س نالللا تو هباَدلا ثدحل

 ويب وهنا جو دالا لل قرصني مان عيل الخ نيب ملا ىوعدلا عمال حور"
 / ٌفانثلاو ىداحال كيس ااولضاو تبلاملاو جامرلايونسانأو ىرعلاو يسن

 ظ الشم جن لك سرب داما دايم لكي ردا سا اطال جيبلا ص 0 ١
 ا هختوا ثلا نم نملاواىداحالا نمائلا ليي نا يتكلف مب دد فلاب امبع عابأ |

 وقيم 2 رابع ف ناك كا ادب صلص هدارام كليك ةكةاماذب الا نق
 | ةضيدتحا 010 ناك ون قاسردمااجو دارا ديد تاتا نراك ا

 رخال[ شم وبن نم يب لام دسم يلامالاوجاد د تونس هاو جمالا شام!
 | ناصتنب مجويد قابلة ادرس داكن لع مث لحب فزنا ةيق د قرتش أ
 | سد داق ميش عقد ناك سا يابا مث دلك وابإ نانمس ىرتش ولاذك سبخامبأ ١
 ةةمامرج رخو نسوب دِإ وتوجد يوسفلا 2 ب يعلا ناصْمْب مجرب نادل
 .هةيليكول م ليكولالع ةيدلادرر دوك تشملافاْنَم دارضجب ظن لاهو ص |

 | مند اوس بيحب كلا ومو « داب ليكولالك ةرولال تيب ليكولا يع ةددل كوم, |
 فقرلاذاد قي الضادالا نوحي مجان ااكر سي لت كلا ل يبلادسمب

 تيرا ماج ترحل نق رنددم نيب حجو عااد اكو وف دلكم طع كللاو دلاح الخ |:
 | ىلو د4 سي قتلي الس 3 هراجو و تعدو ضب وك يري سرس داسلا ل صش |
 تسع ناصتمنلاب مهو نا دلع ثداح بيعرسكل ن الدرب كاددلا كارظنا 6

 “٠ عريب نيل رابح ب ابننم لاب عملا # لاي نسل سال نما لك ذا تشملها / '
 | اب نسال ةدسافاص دو ضِصلا دما ينم دماورسكت ادع[ فطم ىتش اولي

 تي ل ل ا . 391-2 00000 عك



 ' ْ قبار اضاع ناب ناالااهرع دربال و نما نمارتصحب مع ب

 "6 تسلا وذاع سب ناكا ذادجاو ميك وذل نال وخان يتبل لاو
 : ا ل تسلاو نايل طل اءاع يلو هقدسشلاو ىدتشلاو زوالا نك لكل در
 ! , | يملا جدئلاوا لوك جاو ابارش َققام َْنَم 0-2 سال ةدحاولإيغ دربال

 1 )ل مداضن ةرتغ ِءاَبب 0 0

 لا راجع الالام نمنا) مجم لا راسو حم نمد لد نماررعاض ارسم سانلا

 7/1 لعام يون ونئااطبقل بق تشل سنان يضبقاا شع لااا زصي الي
 ,|كالخلا ومب نم وجرلاطوشب طعا مال حاضبإلابلا عادلا عقدلم وسي نا عيالك
 #1 واطت دارس دنت نع كلَتسبولا لل ست يارب ى داسمسلادقد

 انهن مالانناه درس مالنا يرسل اص ده نعراسمسلا "هت يشمل ْ

 د صد عر شلع عرب ةج رن لاسم ىف دير اسمسلان اان دالب لت داما ترج

 ١ دلئاج اهتم مولعم ناكر 1نم عل لعبد نع قلاب حاص كس سلا تلوح
 لسانعؤسال ماد:مالوهد درج ةرسشللادع دعست ]تانك د نس لك نيس ْ

 لش لطم 3 جعاكا كضرفل ؛ ديلا : .الع زشسلا لودي ]حب امان ْ

 ١ ١ الاتبلامرم عشان عسا ءادلا سائلا ميج يلا جيبلا ْ

 1 هني ىتشلل ركب ال نهرا ص طع رتل كلوا ماها كاتلا ديا

 | ْ الاطتسو كلا اصاياناالا لكالاو امس الا كل جايب ال ى هرم نم لكاس يرتبتملا

 جابللو عنصيال كاز هدايرلا رشا ديال ن - ءائد دس . ناكاذا كال |

 كل ميباط نالان از يقرع ةرلاددعلا نا يستلاد تزل مضتاذ اًررتسينا
 ١ ' ثنو مي فكن اركزب قنادر ميلا خضاليش 3 دناطنب متاصد|

 0 ةيبنع رابع ميكا سامع هرباجلا عملاب الممل ىاداث ىلا ظرشب ميلا ولم

 ١ 0 طومسلاب داع ةرعاوملا سهداع ديت عاشر عنم بلا 0 نايكذلك ملال

 ظ | باقل تا سل تركت ديعاولا الدم ةانولا-.

 7 ءلالعو ةدملا 4 سب حطتن الا ىرتشلل كي لض دان لا عيب تع لاباس سنك
 ب كات متبْطَو ءاشنلاز مكادتع عيبلا بوسام لنتن الانوج ب اجاد ام عيال عا ١

 3 قياما دوصنلا يات اكسس اذ ارنا مرعدال و عيبا زيا ب ةىتئماا

 م فترك اطمن ردا دان اهرب بكسل طق
 ' انام ذ ما ويس معد يكونو ميال جياد مذ ارجل
 0 لشمس مست ادكول اشلاةآَسإا تل دئررنلا |

 مب حبس سا سمي وسما م يي وس سس 1 عم

 م



 عدمت واصيامت َق 5000 نموا 7 كلن لحد ”نعماشلا 1

 كيلا وسلاب العم 50 ولاويس, نم 0 لا ىراشلا نملاَوْوني م نامنإبلا نال 1

 يك نمراكلام ميإابلا يرتْشلن معد انا اعسملَمس نوكيال باصات الماني صله | 3:

 مدع وانك فكم لاما ل نا نيرا لاول نعاالا نا كالا لثو ١

 | شيعانات مهمين ارانب نيل كك. 1
 | جيلادنبب تْييلاَس ام انضر دربعأ ناو دجكلارعوي نم لوتل وملا نالادساة أسأل 1

 | لكيزم ل ولولا ناكني غلا عب اعي دما لماذا عيبلاو نعل نال.
 |ةننيش هي نعش وتل ردا با مضر 15 سيلا

 د ةايؤال نابل قوت لوما ةاخولا يب عيبلا نأ مب )يلا ق داو ثاب ب عسلاث ١ ىرتشمل ١

 1 أايوتشللو داولد ىدانسلا عاهة ودي دان كيوب هيلع كلاود 8
 أكو تدر مر كاكا لائولا 5 مم دياءامام ءاذولا عيب تابعا[

6 َ 

 / يلا وتلا اك لادلإ )هج عني هريعن نايم يتخلى ةاذاةاثكمقأ
 0 وع ا متل نأ جملا نأ « رعد نا «ررغ و رخاطلاو لمالابكّس فس | ١

 | 2010م 01 ما نا هدايا ءانك و كرشهلاف اعتب نام هنانأ :ط

 ْ فاك تمادب مقاما عمد ”ران لاجتدي زل لولب مانولا ىزشلاو بلا عيابأ
 انما وسلا باك 2 ىمدسسلا باومإلعإ ات نللوقلا كان: 13

! 

|| 

20. 

 | لمي نادم وزسعالاو بيها اسما. ىووولا عيبلا ةزص ليج نياق عون نع طب
 دن دلرجاب نااطلل موت لجن د صلا رعد ولد ديدي انك غ الاس ه هرم هداسإأ| 0

 مال الطعم درت ثيحسي 1١ تالا تيراحلا الخ تنبالا لياد شال رات اذن 2 ١

/ 

»» 

 17: 1 جم ل يد ومع هم« دم سس ب سس ع -

 | كوول عيبراعم ديما دانا نصرا مك ذولا عيب مع نا لل شملارثكا دنعامتسالاط |[ 1 7 | نعمت نإ نعالمن جامرلا جرسلا دارنا 2م كة نوكأ
 | وهنال هديل هتيإلو تابلا مييلاّكري نم كوت دب وسلا نان سعال حالا |

 / نُيلانوكيناب عيابلل معانا درمان الا تابلا قر. لوتل نايرايدلاو عانابمامإ

 ا تجهل لامد ابا. قاب ف كتحب مدإببلا لات داق نام العاق داصم هجر نسادبع
 قدا بكير ديصاؤدي زا اا تاما ا

 ا يق دي نم لوف لولا ناك منام ني تسب لل جانا لام د الضراضامدسب هاش
 . ةكعاا ربل عب لجو ذخلادعب دببلا عير ةدارشلا تاكا ناع تش

 ا فسر - اطمأن باورلا ذاك يس نوكناالاءاد رلا نم نال بيعه شالا ا

 لرب حابداع نيإنكم سايد اع بأي لد هدمجد م تبادل ع 0

 ا
١ 

 ا
/ 

ْ 



 ١» |عيابلا ناك نأ تابالانم هدوعربق لاب حبابلا لاكي هات رسب يصل نس ورا
 ! | قلن ادبع كرش ديلا دم 0 بيعل رابح ةءلصم 2 كلما ترال مهل جرش نم برقا
 7 دسلا فب كوالا شاع كو ىيجلا صح جنانلا عمل وصح ل ضيملا وجب

 ١  اللعرا بانل ن التان 1 ناصسنلاب عمري ال ألا بسلا ىرشلا

 !! كثلرنع نْرَم ل نأ او درلابلف جالا ربع تن ز كي داع ىر ساطي سا

 0 ادنح# دامب ططو شمالك وبيلا غليل نآلات كدددتلا عت تا
 ا )0 ا حلا هراء حصا بحت ضان نانا |

 / 1 م معو 1

 ثسعسلاو يرادصلا عمت د مج جرش نم ةدواعملا نه دب دلك 0 كائالع

 ل 0 بذل نماض رعو 2-32 3 المعلا برش 8 0

 7 جم زعابيسب ترانا رز لاناك ع وذ تان دوف ند 0 1

 ولذلك هب هيئابك دالفد ناصغلادعب ناومابللم حولا اهياباول ناصمنلاب

 ير سا ادلب وحد ١ بيعي سصداذ اه درب وا

 ْ ا !ءالع وو نال ا لالا مدل دن اللف امطرع نم

 هرب كرا نس نكي مانا هدري نا ل ناكّيؤلا 2 لوس ه ذجوتاريصانبع ىرُش ٍ اربع ىدش اولد

 3 1 دسار نامملا . مهد انذاك ناضل عصر نا دل نارا بتحب هترع بضم محا

 1 ذا نع تناقد لل بيعلا لاو ناصمنلا سماطيعاا م د درتي نا جدانبلل مص لي مدا

 1 اوك ,كلربل عرطنلان ال دراسي نا ل نيس نيا مالي سايل نك

 | عير ابار «زنغا ديدام يلابع قدا بيك ليإس 2 ولا نعلن يداّتتلا

 ! الك ماينزل ىف ببسلا كذ نم بابلو 2 ”ءاربتا ناايع لام دعافطصإم
 |[ رت حب

لا باب غر سرلا نامل طوي رسم نا جمابإلت لانك ةناكوابتع
 ا جص

 ع د ْبيعرسعلل ةفافداو ثبيكم سم اعل حولا دود رس دي نيدلا ١

 ١ بيلإ] باسم باص مدل نم القيبابلا نعو بع عمرا ىالطلا نبع يدان

رتشلارنع تام ءاضمرم ناك )رض منا دفيع رشا تادايدلا انك
 | قيالذ شاف ى

 جوبر نك ىب اسناال قاضي الم ديالا تولإ) صحف دادزي ضرلا نال ناب
 رم ديو ادبع < رتشا ديلا و هآبش. الانمي« 2 ا2بيعلا انعم

 أ ؟شاولاصمسلاب هع نكجبلالع هد هدر نادرملف يىردشلادب ة2ضرللاد١ اديئانأ

 ١ الع هدر ككماو عل هش مل ناد 2 دب بذا جنابلالاّمفابسع بد . دجوداب عا

 َ دج متعب عابف كيش ىرتش اول اهدا اللعب درا قمل ممف

 دقو كر 000 اسما مزلسم يدان انملا سارع نم مشن ععرالو دمالابسع

7 
 ديس يل /



 صصص نحب 022027
 3122222006١7

 ١ 1 دا صعبل 1بلس اهوا تطلل | 1 6 1-70 سس

 و ينم قبال لة دال تخش الانا ع خط فكي اصبت قروش ندا ,

 قكؤدا عايل هنالانا آل كلاس نورا نانا طاقسا 2 سعب دي كاد محن باجاو ديما

 ١ 1000 3 ءم ا ١

 ماس ى ه1 يرملا ةمص اعرب ل يرطب رع ناك اذآ دي داجلا لل لاه كرس ٠

 0 موس وع
 / سبامتلادسباملسحاول و صالحلا 2 لثم ىرتشملا هشبل تتسضس ؛

 | قوي نمل دّيبلا او يشل اوم و سدم ئدب نم لوملاه ش هدجو عيبملا بيع مدُق

 | تقووجم اتوا برئاوإ ناشي ث داخلاو ثداعبيعلان ال مدابلااوب 72 ا :

 ١ | فدهلا نيب نم كا مدقلا تيت هاع دام لعن امم داو اه لكم اق اولو عدابلا ف : ا

 ظ درلا للم لاو درلا ل ن وكيال +سانلا لعلب اهسع ناكاذا آلا سيب لاق

 | اهقاويب مجد بجلب ارنعصدا للا عا شرم يكل ايلا عا 00
 ا 0 يسم رع نم ىأد وعيب حل //

 ْ 2 8 0 17 ؟مالا»بلف م بلال

 | ؛ائنارايدلا ل وؤشلا تقد كلذ يرتشللا ىلسي لنا تيبرعو ديعوبورسلا هداج ف
 | هيما رضاَتلا مضره مليت لاب بلاطو يالا لما عد ءاشناع صبرت
 | لنا جيهتلاو لابطال نأسرش 2 وا جس اننا كن لع ناد 1

 ايوا نس تبرعوا نب ةاينورذ دايلااراسما وتشا اناانكم يوشلا لع دار
 | جل رابح يرتبشملأ# انوسرم وام صبا تسمم عيبا يطول جويببا تلا غاذلإ 1

 | !ؤيذاداناتاجيع ايدج تاج وتش اولد جوملا ماك غءانتشالا !

 ”متؤي ناذعاوفطصا نإ يار دلا نما شلام, ربحا عدي ن ادع افاطص م
 مروع لص الن اج كي داحملا ىرتشملا هر مع عرتشملا لا ميلسدلا د باجل عيبالا 7

 ماوي جيابلا ]شيل مابا ل ميار ولا قش عمن راجعا فطصا آل ْ

 0 0 "سر را تاز ىواتملا هاعدتو نادل ناد دايم »

 يس ويجد الابيعاريبدجو مث اهموتايويع نم حنات 0/

 ١ ع ناودإبلا ضان الا ناصتنلاب عجردو ةوبشب ارسطو االستىلاذ 05

 2 نئاير لعلام دل شب رطنلاو سلال ةدايشا يلع

 رمل كع شاملا ف لوملاو تف د اد تابالا» دحجلإ) صن ثىواتملا 0

 قل ءاذس لع مدعم ابيع نوكيا لقسيال ناله يبي ناك 1

 تا عل يي

 عدم

 عج ده - دعم

 جدع رب جم ري هم

 ا 2

1 
! 

0 1 

! 

 ءإ



 ْ و صلف رشا دن رمف مستلم ود َنأُه هن 3 يي

 ظ 7 [ةيدرك يشن مر قرشا نيام لمت ناع اقم درا

 ا رام ية يرسس وب رسل بجسم ذب ةطوشما
 ىرتشلا دنع مث عيابلا دلع قبادا ش للا لاب ىا لعتعص

 “ب مانع دس,الع درلا دن

 هركوو د تدل يرش لاونع دعوي ماد ابل ادلع دمورل منال يرتشلادلع بيدا |

 اهلا علا للا عوببلا ةريجولانم» رمل سكب وا يس يرش ادلع دعو م وجإللا
 ! لق هدنع قماام شا مالا أح مشا ١ذاو سو نم نبال هدنع فابالا قدا

 5 | اكد قيلالاق حيابلادنعو هدتع ةابالاتش تبثاناو عومرلا هنآ ضم 1

 ؛:|ا 1ك وطال الاد نماء مرسلا ءاعانل انس شنب نملاب عوملاو لعتيرن لم ملعب .ليسد اب

 0 101 كتم دولا قرشا يوانعلا نزع ىو دبسلا ضي تح جنابلا عم

 رادبإا ادا عع مراح جاضالاب بيعي 0 ١ 7 | مهل |

 سلال 00 للبغ فزت شلات صل كت تيحلاع ٌديدرلا اناهتع درية ادلة

 دل يردن و دهم تا يا 5 58

 ا اشو ةرمال لوكا جدلا دارا ابغا يطا اللادتع شاك

 ولافي« ناد نعال حاب لوهان زيجات ةاغءاتلادل يبت ْ

 طظفا يبجكب نيلوصملا حمام نم ءاسنلا ةدابرشب د درت ارنا ىسوب ٍهإنعو كيمي عم عندللل |
 2 عشا مبدع يدرس بم ج31 .ةوابس هنا

 - لاس نا نابع وسال جلا سي احر نوكيا يذق كعحدام

 مد ريلي اكل اء دسإلامْو نسلط ومس دا اهرعوا تناوابس ”متيع فا سلاٌنسلاَو 5 2

 اميامنم نم ممْس كماوٌصلاك و دساعْوو هيمو نيحاولغل انا ظ

 دنا لكي ردن وت دت قاع ايلا واوا وادق اسلا سسك:

 ١ اكونرامتجرشاول و ببعوز ىنرلكلاع ىرشلاهف نوشربال سال نال ران

 3 قالا هد مبعاص نينشبأل بيعءاووسلاّسلاو تبا سلا دبالتلا سةر دم يقم

 "ا عوالوسل وظل ابيع هر دابجلا ال هريخوا نامي طتاتكّسسا كرك ْ
 4 طرشلا لم رشات رش ائاواسعر ايلا هن ندعيش لاوسيلا نبمَمَْي س الملام صمد مصعب اا

 4 قولا دؤساوم مؤ نب ال دقو كارتالاك نوآلا غب اذ نمل بمشي داب أل

 لنوكبال نساريكم دج داس يشار زارت ادور نه
 لل را حس سالب امشااؤاآلاةرلا“

 ,«ةحغقشسسلسل يس هج

 ءالرأ

1 
05 

 ب دسم

 كثح



 7 ا“ دب عج 0

 ْ 171017 وزير را ا 5
 ا | نر ئوتكا يمل صان بيل لئاشب هيدا اج سيار لكلا

 ١ هم يدوب ْ

 ١ دادؤس دميلاو فلام للاى نشل كون مل نسرملا نالاو در مل تيس ايس داع ن 1 9 ١

 ١ لا ير ب مف ةرفدلاو دعصلا هابيل 0
 , رقاودل ند ىاصاو درلا دل لمص نسما ةريكولاذاخ نسا ةريصاهملالع تباد ىتشا نع

 | مددرجسم بحكم هبرسكأومد بع نرُبالآلاو سلول بيعلامسلا ل "0

 ( لكلا لت اهوجوف باد يرتشأ كمشا ماىجلاب كن عؤتبال ناوبو بيه جوجو 5ع 2

 | شعب ناكذاو لوجت شاع بيس كراج براجلا دمدولالذرلا

 | كر لال انك بيع لول ئشلاد نيلوصملا عماج نم انايحا ال بيعوم ابدا
 | تحت نوكيناوغابيع نوكيا كدليل ناقتي حضوم ةاناماذا
 ْ لا عيؤس ومو تيبع يداوجل يسع ملا بيع ىدالادعام او كبكرلاماطن
 اسم اوبس 4 در الدر نوكيناآلاتيِجْرتِلِرِسلااُك

 ككزكنب ث ند لش سانلل ند
 ا 052- 1 يونس كرمي قولذت هدجوف دراي دلغ ىرتشال

 ا اهمال د اسد ديف 232 ءاسار يشسناو تسلا جبيل اع دضرعو تاع 1

 ١ هلش مسا رلاهإ كيس دن ال ان :انتمالا للا أ

 | نطاانو ءادانتي الو داني الناب هدورص نع ان اك اذا اههضاق أد مصنع ف ا

 ١ رتل ريدا جوبي م هايصن نا دررصلا مدعاذاو ءاضد نانوك ال دهان: ل دع ا |

 ْ يي ل ع عام بيعلا دايح باب ا

 © | ةرالزوكبال سانلالع زوالا ناهاذا ا ريجملاو درلاد بيعارما ولع مث '

 -أ مباح كرش اب نش المد انع جلا مال تس ىواتملا هداج يبل ءاسم سدرلا دال د

 ١ طب باج دل ماكو بذا ابيع اسي لل الابيجرجا لما | >>

 لازم نم لمياه 0 ردو رولات عؤالايبايس اك | '"
 ثلا ءبيعزمالا نجود يشل رذع نولوت لماع ةرم ةرتسا روت .ضماةولد دفا

 يوم ىَرُش ول اول و بيلا باسم , 2ىوايملا ماعم ةرقبلاممقي هر هور ظ

 م نال ريوشلا ةسبيعومب لش و بيع ع مالم دبع ريال نبل دشن :
 ٠ داعال ثلثلا الام ابي عربا زم لع مداد ناليق د جدااذبرف بيع نتا 0

 د يسوم 0 سم

 ع ش



 ١ اتاكد ؤشمل ننس حسم يطأ ضب رق داع يال ٠ 1

 ١ ا م هل ى 6 ىرتشا بيبر بل يامل هدم ناد ديلا تولت هدحوت درعا ام هلع

 ااا لك شارع ث كل ذاع هامشاف ب برضصلل نم سباصاث داع شا عنابلالامف هدو بكري و

 اكواد نان ان بيها ح ايلا لاف كمبو ها اش لكي دربيل :

 ْ اللا | ناك ارافن سوك اببسلا نب لازلنا عاش سحب لاق د «دري اف سسكعلا
1 

 له اييلاراشم طمع ىرش ا ولو بسلا ىالمماب نلمح : بيان اولا نر خابسب

 :ابزّملا || سنع وا ا ركلات سعد هادرلا نال ررلا قع ل تشي ال تندر

 اد | ببعاومكلادرملا وحل تشيال يق و صولا ىوساو دصوف كراج يتصارلادم
 :هملان شا عبإبلا لامذامر ول عرطع ىادول ب يشلا تقوم سلالم اعسسشي ناوببو .

 اةياجت بيع ادلع اووشلا باش متلو هدر هدر مانع اَناَنُه
 :اال ا

0 

  2بدلا نانلاب بريل ن وكلا 14 ئراؤلاّتألا مز نشلاديدح كرتشا بيل الباسم
 ْ نا ظ اهياوتشاولا دما د بيعلا ناَضَسي : جم نالآلا كلل حصيالا بيع ب دهون

 مل 1 سا دك ل تك زااعارص وورتش!ولو مسبعلا عوبب نب ديبعلا عييت نم بييعرطو كلي و 7

 نييسملا دب ثبارخ نمنع كلك هرمون ابهش ا لعادبع ىد دبع شاول هةر ا

 ٠ ولأ ا متبلاباخوبصم هرهوت لاذ عوصم طالعابوت ي ورشا نم سول قئادلا لارا بماص

 | | 'دادأ واذا ةزرسلا اصل رش يملا تنم 2و عسل داسمل درلادل من باهل ال مادرلا
 خلاب عاص لام هةري نادلَنِنع هدجو نادؤي سكك مال 7

 لا مصردو هدر ليف ببعم ناكني لشي ءالاذ دعو نكاح يدنا نم ا

 انا محو دك عادلا واضرب ّرلا ملم بسعر عي ءالاب كراكو تعلو تبع ال مان
 | و فرعاذاف اسود مر هني بيلا السم دبو موقت نا نا صتملا يعن هرياطو اضتفلاب

 انا نيلإ م عدسبلا مطر 2 ادا ةصنمال ندتص خلع عمر نيدمملا نيبو ائتلا

 0نامئسانلا بَ ما ا كيش !نادس اهلل 2و يشرلا شو كساس الكام 7

 مل مايا فلل وا نيمو يطل نها منانل ادع ابو ناك اع ىرشإوا 7 25 صدا

 ْ | تأ ةشاوزع كذب شغبهام 10 در 2120 دس ماجي لو

 د ذين عدا نم قربذلرعتمركابع ةد هور و كاصتملب موجع طابيغالز

 بأ لصف اري لام كل دوبي لصوسلاو نامرلاو رطل« دب دامنلايددملاز جبل ذاكذام

 الي اطال بريل ودب هضرو صولا وف تمنيتك لد داش د
 رافال جوردي ارم اعمدص يرق نق ثراث ال نأو هاي 9

 ام اك نع ىورر الاوااسبرقوات بدلا تان ادإ زو نادج نال كا

 ب دج ح4



َ# - 3 
 ] 8 دايص]طب ال نأ قسوب هانعو توب كرف زلا ىالاذا دمت ني

 ا ان ويدل يس

 هذهوئاداع ىرتشًا ولو دل لان فاك نوكي مام ذل ليس لعاب ايدتاوأب : ظ

 ا تيباناو هدرنإ | تيباذاع هدري نا ناك عاب مريع نم مصاول ارفع ىدطلاةقمي ىؤلاوب داق در ! :

 ٍ | ىماقلصتلا ديما ه درب نادل ل البيت عيبلا مم دبس ىرتشإلا جدانلا ١

 1 | رضالفف نتا دالولاهكوربو مياررلا نود بيع ى داوقل 2لسجلاو نيرشعلا ١

 ْ | هدرد]سابيغ ب دموع طاطو طق دابوث ريشا نع مح عمق نين ترها بماص]تس 0

 قة هس جربت: تهتف ستش 10ا 1

 نيشواك تيوصخلل قح2بيعلا تشي كدع مرضانا ويسب الما عوجرلايبعلاب ١

 ان 0 بلاط ال ىذل!بيعلاو لع درب عيإبلا دمع ناك يملا ناار هذال /

 | تقلخي بيعإل داورارهان ذ 2 درا وهل تبوصحلا وح دحاولا ربك تبث تشب ىد

 | قلاب بيمللاذ عمم ا مونس مود مهددا ميعص موقم سوقي ناب ديموتلا مو
 | اويسناج لاب ا سيتبعوس 2 نوموعلا فعناناي لمخديال يْذلامإ سوسو معدا

 كة! نيف لي 32/12 داس 70 لئايببلا يضخ

 1 0 يشل م نا احابلإكلانابع دي دج ادب

 ير لكس تيامدانانلا ءوبمس لبس لل عبابلا ]نا طرخالاو بح دي ودعاب
 ننام كد حلا ]سلما لفادنع التل ]سبه دعوت اس رف يرش اعلا ١

 تبعت دال و بيجترمل امل نماجراغلوك بانا تا م 5 دل امل 1

 يمد وشل داو بلبنان ناداني شف رشات
 انك لع حاشا تال ياه تناك ارش ناك علان التنمر يش ْ

 يلوا نال دسام عيب لماع, باد رتشادا لاول نم هدسانلا ولا«
 وسال لإ ياكم رولا 0 »وجو اك نس ريال دبوههومأ ماو م وع م 4 ا

 دعسة روج زنا كئامل نعش نويسلا كلاولا نيل اب
 ْن كو سائلا مهد درلاتياورم ممم نايا هد ديت ىعست ١
 | واع ءانيلسلاد انك اسي قاتم رتل نانا لات ادري منن, بلو 5

 نام يكدر لم هدرا دول لتي ل نام رغد مع ةرلاد هفالرل |,
 هرردا دا كرتشلا عيابإغ نااذكو درس نادل عيبا ىرتشل عنا ميلا

 . دينا ول وعن اذ لالو هنن كل ]جارك داما
«| 



4 
 اهتم مهنا شم اين ولمس قرني نووتسملا

 1 سامان اتم دقق دل لاهو ىرتمشملا عيابلا ؛

 اان تا ا فيا تاك

 ١ ريع عيملا صممي مس الالاو عن ادرلاب مدد تيام لزمه اظ ةيرشماف نع كدا

 ١., جاك )خس اس اللوم عرش رامملا سنم نضطلا نرخ دانك لي لا ةنكد لس حمام

 ,َ يالا صا بخ ض ناكل لع دنع قول ملعب داع اجرت 2

 0 تازعماولا 25 داو داصاام لع الاولامتو ىلا ثيرلا داع د

 ٌْ شارع سداضلاَسب :اودوقكك2 لاك ةرلاتبال و عشملاف نيب ير مشو عاب صاصصتلا

 امو هدري شاك دلل لا, بو مامالاو ىف نلاماالا داتعاو عد لاق كعب مدد

 | | «وعب_ل زيان هيما درلاَسب تيالد لف رع ايدج نيرا لاجمامال

 اذ انيعب دلانا ىلعدعا اردتم بهرشلا تراسلني الام رست نيموَملا |

 / يعز عرجت باصولاو تل ولو تلاكولا لاو اورد عل اي آلا بل تلاصالا ٌيسصام

 7 ىاصاماد ارشلا,انيعو س 5 3“ - اولاد درلا صو دقن ديو رمرمت

 هلأ نفل عب ةياماو جملا عم 2 لبعاص هدانااكثر لاا ]هع بيعلا 1

 7 ا "مالسالا يس هركدس ا شمر سيلاو نصا فلاَنعلاب ةرعالف ا

 1 دعو دبا عالما امم ئوراداطعرسلاىرششالوتإول شميل ىراَشلا

 ! تسيحملبم تيريعمتب بضل نب نال دايم الانام الما دايخ نوكيزع قوما 5

 1 علا يشل #2 كرت شلال لدم سيلاتالعرجعا : 1

 ١ بانلك ثيجررمت عب شمالا نبرملا نعْولا بعاصرتس ا
 "1 لمساع كد مس لمه لإ و نل نم تام مث يبل وا ىرسشملل تي اذار عز معلا ا .ٍ

 ١ كللصاف باجاو ال هابيملاراض ثروإك دوس ْ

 ١ لصماذا ىتغيلا ان ١ متاارغح د ناتجالماو ىشعائلا نعل : ىلا ةدعا

 .الف بيسار يكتمل توب 0100 رع حتا

 هداباو داو ديتشمالإرسمل أد ده 10100100 طرشلاو وراك نكت ا 0

 ظ 9 يلا ماااةرع مالس الجش ب قادت ملأ ل ثدادلا داولادل داما يح

 ' ١ بالا كا رئصلا لام كيتي آول رس صل راببلاب ةفلعسكَل سرتلا تاغ ئيدع

 ٠ لال لا انوا سوي ددموإ تارا ديولد دعو عد ثيم

 / 9661 يلد ءالؤ كو اذا رسم نمد كانك 70م دييصو تاو منإ

 0 قلب دعي هداجالا لعق قبب الو شما فب ال عض بسلام اريسسماتيلازثم يدع

 2 لاير م / !



 امانة لا
 لئط لاش بالا هرغص سلع نم ىذا عيبلا يضل نسيلو لعل ميلعُذمن ١
 دجلانالخ ناجثككيولو شمت ثعولو هّضوال زي لد ثمان ب الس يسب هفنلا ١

 جملا لاح يس ازتمت ال يملا لام نم شيد بالا ءاضت ناجل ةبالاّدل
 اال ةمولا راك مئلالث كام ب الاع سمن نم صال 2 عيب ترش دل
 لان لالا ىرمت كاماد نيرشملا» عدسلا لصتلا :نيلوصتلا جاجْم تصلح

 هلقرنع ٌضاَملادلا تب الولاامئاو بالا كصْنماصو نكي ملاذا ككذ كف تعلاد خالل 7
 لالا ابل وكيت كولا طباص ماما نم امريصد دا بذلابانجللاوا بالا
 الاب تايضعلا راسب و مق حاَكلا ةايل و نوكي دو دجله بالاوجد حالو
 مالكا يبه يمولاو و طم لاملا ايل د نوكي ده د ماعدالا يهدد 7

 نين د امرت قا قصو ىنددجلاب ىالا الو كو الازم بالولان ا عإَشلا ّ

 سس داسلا هدعالا 2 ءاببشالا نم السب لامر سمن ل زمعولا مرا ديع عاملا ىكبسلا |
 ا ال املا ناب اعصالا جرصدم هامانت 3.قاابعاص كير اد

 سس انك الا ىبطلاص ةجلا اجلا وشم ذاكرا 3 صولا جوجو حم ىب سلا 0

 كالا مويس انس كش نالازا آلا اما يع ست ظ /

 ليوبمإل احتل -0--_ 0 هدو مج 07 ْ' 8

 صولا هاذ 7 5-7 2 ت ةلصت 2 0 نس 1 مرلاذ هدي نه
 داسنلا كوع د عجل عسب ليع سادتاو عمس شحانلا نيعلإب عاب ش اقدام م

 كال انا هلا يرسشملل ىضرعني الع الاو جبل رمسَسسب و عيش نيب ماقال
 ايس اس الالم تال 214 صنت ةنرغملل صا عيلان ضمن نأ ]ل
 .املل مول ءابضو لاب جنابلا ناك ءاوس ا

 اي نغسسنل مكحال الو كلج دلع نوكبأما ضاملا نم كاولل اس ١
 ملغدو درع دعس رجم منام نهعن ذب يسوم دس ل 017 ب
 يش لهن نب قد ل1412 دم لرجال تسال لالا 1
 ْ ءاسملا فاك لل هايشمالا نم هارعو يشكك داك ءابانإ مولانا /
 اضوعمد قلاع بايب مادام ميال تس داملا حو تملا نعال | 3
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 ةطخاسسسلل د2 مسحت

 اللب النوم ناك ناو راجاملثم ا وسم رز اب دا سجل الكم كالا

 ”( ل زيجيال دقعإتب تال كر دالادسب الا لع قوتيال هدول لش ىلا
 ١ رانا زدت لةدساتا ناب ةربر دتسادم
 , ١ اسيف سائلا ننام الامويورشعلا وصت نم ذك 11 0

 ام ساو 0 مال ةوزداوسنو ممن د ىدولا 2 ف نإ ديال دق يع نرسم ل

 0 نقع دعو 7 د 3

 دهوفارشع حدر ىواررلا +هسشلوب و هد داك هد دامملا ةىرشعلاوبو هد امي

 1 نكد اننصلات نوشم عنانبلا: لما نا/تاداشملاف نوبغم تشل المثل

 ..] يلام نماكيش علب صو وما ىف تمل شع مدر ورشا وصن ورشعلا ف كما
 (| ١ ن انت هرَجانا"نامالاورصبلالض ذل عجرب هامل نأذ عاام شككي لس بلط

 يانتدل تنعم الضامن كك : سمو ناو ميت دعاب نا امالا هرصنلا لاما

 هن ةدابرلا كيال صولا مس ضمْس الداب وسلا و دككب ىرتشن هددازملا ل ناك نا

 | 2 تاطمداملوعبذ طي اذ مهم نالجد عادا تاءالاو رمادا جريد
 اوال ىيلاازب اجو اهون ديكر 2 فوكس دعلولا كوت اصر طعاما

 31| ىلقم ىرششللاو شميضو مسلم عاب ساهل ءانإصو نسرجإلا ددزمرحأ ءاج
 عكر شلاوب 2 نيعلاو ءارشلا ىرششللا: 1ناو ييضالاو ذٌمنناَف ماي ادد مو ا

 1١ ولا ابإضو نستعد عيباكيبناك نا لوصف كاملا لاردالا صولا عذري
 سأكالا واسم نك يبلانا عاب ضاك نوع نع يسن! كود مااا ولا

 ١١" انبلاسيمب قتشلا حجوبدلو عيبلا وسي مانيلا كرواثكرتشللا فبما
 يي سس 7" راعع جباناضولان ا 5 سلا .. لة

 اندر, ملعو تلف وا جسلا ب ابن ميص اطر نم دمالع
 1 0 هوي

 » ةكرتشلا عيال جييملادرساو ةروصللا كرددا م ىرسشملا ميت دو شصلف ندعي ينبلا

 فدكملا نم وكي بنا عومزلاب جرم من دجوب ناالادماع نبل يب
 0 هلم نم ءلروت لوملات لاعب يرتشلل لا و شما نيكي مهاب تروا تلات

 "تعازي داو يصلان و دتصلا منك لب صد نيعيابلا نيب كال نا
 4 كا ١ و 3 مى < 3 كرا 2 565 5 3

 . |وا يشيل ل« سحولا كذ موك دم ايلا يششلا ماقااظنباماذاع |
 '  ااه رز! نم تجهل كنب نم جئاواسنلا تنين الوكدبان ارما تينت اهمال ليوا |

 تسلل ١ ,

 هع بخ
 ا
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 اه
| 
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 أ

1 

 ا
 ا



 صم هوس 11903 ا و 1 رج مسج بج حج

 طر ا 272777-77
 عدلا دونم كص رغب نمو هامل مدياسعت تاتا مال تيد |

 ايربت ا اول ظ
 تيل امانا نع كريشملا لوو دولا: ناعسالا ايف ل كيني دم تنال نان لال |
 ا ل ا م
 هاضع كاجاش نمل نسكت نم ٍضاَملا صو تم عاب .ردلاو بلاير تكلا 4 '

 تنيملا تيما لما شما نيب داب ثالالاب عقد ينك صولا لاَمخنيدلاا ٠١
 | هموطسملا وش نم ععس تلبب ماماو ميلااعات مما معلا عيب نكي ملاذ نيدلاب كالو ْ

 ىرتشللا لاّمف كرش و بل ني قالشملا نول لإني د

 تنم نياوتلا عصالع نيل رمل عوابلادعب ,ناك نيالا لاذ و عولبلا ده جيبلا ناك ا |

 دهشلاماقاف نلوم 27 تهطل لاسم لي رتل مالا نم يرش يب ظ
 يي جولبلا لاح كايعلاب د تعنت !!مافانبإلا ىنُملإ نع هرعص ةءايرعاب سا تلنب

 كرسص دانس دادس ىبالاوبو مياملاماتاولاد لدا ناالا تسسلم لاقت

 2 يدا فاه شل بو قناص سمكا + كالا
 م ا يرض يم يدنا يسال ب ةيبابعل هللا مل تانيسلا حجو ن ١

 ال نإإلل لولا ريس ص مشا بالا عملو علابانا نبإلا لاف سنبا ةبضأ 1

 ىكدآول ءابل هلا باب بنيات رعل نم تاتئالاو دق الكلس دو هم

 0 تقتل لاَمم كلما, جرتش شا دا طع قولت اة د دْيسلا مااحاضرا يلع[:
 الكل 0 انا كيب و لكل اًيصتشلا ٠

 ا داخل مرا قدا ذا يوعدلا باك 2ىداتملا ساج نم وت ذوشلا نايا
 قدما لام هارسالا بانك نع تيد ترس لام ئديلع دمت أن كاملا

 عي دللالع تلم 2 لوتلاف ءؤبالا تقدايّبص تن دك كم ذ تارا
 كويلاك ةرلبلاو رغصلا 2 بإرقالا نوكةلاملتشلوا شمالا) صن ةيررمرلا نم يلع ١

 لولا يعص تنك مث نعل قطو انك تيدا داما ان كانكرتملا

 -امالرانك كابس الا نم الذ الاد لع اهورعم ناك ناد نونحلإ لاخلا دن ادا
 يالا انا اوما هدلول ةفيضواأم 0 بلك

 ٌقلادعب هسا كد لطب: نارلولل لوكيل و بعسن تاه ىتسموا سال الْعاج

 ها راميثلا كمال ناي لي هدلاد نستله طي كل
 ا ع دول سمول نك شكت



 1 ل06[ اورج ناكذا جالا نال سلا ارح عسل نوكي ناالا علباْنا سيب
 ا

 | يو يطااسسال» ناككت ابن ع كرف هد الع عيبا شاب دم |

 ١ داك ء ناني اكد دعس ناوصؤت اوصوتازسسقم ناككذا إل الانا الاه باو نكن ءابضلاك

 | لمدة روسلالا نامل دع يلو تيد سنابي
 01 مارا دلو مي يصصح يلا ع نايك ذ رن هروصلل ا ضنوكيناألا
 00 كا كن احلل 2 ا تي نازل انك ككل جيم كلها 2

 |١(( شور مما َممْمَن شم دمحاي اد م كيالولا لاك ناجي صلالع لولا
 0 دنس قشعانشا باو ولاا لاق ككرتشاوا اب ص ءآباصولا فانك 2 7
 |١ | تسهل تنس ةرن رشع يدحا هربإناهولو ماوقدلل تن ل ملابب تسل لاق مث
 : متأكد وليل دنس عولبلإ نيبيما], اسمرحا 2 يواساا هل نم يم علا

 لشالاًملاني نكد كل ددعبل ولد بست وخو هدرا صادصإرم هداف نا جولا

 معكج لة ةدإزا 00 نكي نام دوق

 يرسم امالصق كسا زان اعلم كاع نكي لاا داتا 2#
 هواشو بجي كوني تلاه ءاشلاو بلاس تااسوسا نا لاشي يذلا عر جلا نصا

 ٌناِجدفْني ناجات لولاه رجوي دصلا حب ىلو ضاّملاوامصو داس ٌةْاِعا اع

 للاسم ةراسصلا ماىمانم هدعب ةزاجا ع نم لردالاو و ٌعولبلاسسْسْنب وكل د

 1 ثلا طوباس: نب رشعلاو 2/1 2

 0 ا فرم دو عإلف نون نيل وفصل جر جما وجم انا يذهلاب متل نمد

 "0 العلا نون صت ثوحإلو هدّيس ناداب آل نابعلا فر صم الو د بيلو ْن : دابالا مصلا

 1 دايخلاب خقولاو هدصّميد عيبلامسيرم وىرتشاو "ايش ءال قمم نم عاب نملك
 ديوب 0 ناؤيال وحك ءاش ناو ةهصم ديت ف ناك ناَذ داها ءاشنا

 أ نيرو طلاسم مائل ا نوعتست نقعلا نكد

 ل ّ الصتم ةاءانبلا نم لااا عتاب ل ةييفيحامأ |

 1 .لسسمتلا ّكسلاو 3 ءانبلا] خديد لوفي الا نب اي رو لارعبس هي لخد

 ب ' ا كمت ان قس عال قدا نس]نس الارق 0 2 ا

 ا مايا كانك هدام رالي يب لس! ةديو كوسنملاال دادلاة ١

 1 دتسباباالا رسل وا تراك ا رطب هشه رارمللابدلصّتم تناك اا

 1 هاش داره 0 حملا شاي

 هه سعه مج دحوم د أو



 ٠ تنااهن عاب عيلالسخ هلو داشسداجت ناد الفلا |

 الا جانا حت نيرالا هو نم مامن تناك نإ اى عسبلا ةلحدي اقاصا نم حطمت 0 ١

  1ملا باص نال يمس الب صدالا عب هش عمرلا له ويال و تيما

 “٠ | زي عيابلا موب طرشما وود رشا عيب رمال مري الو دارلا ئيضولل كاملا
  1الا جلب ارا دل اولولا 2 جرصدب و عال صرمطتب لن كسا

 “٠ | مسالا كم لوغشم ىرتشلا ككم نال يلا قلاع نابي احلا 2 هديت هرجثلاو /

  0ينم ند وتخ كارم ١و عاتم ابرق امكن كر عِزنو دعبول د بيلا ناكو /

 بولا الامو لاعم الاهل دلال سالو دب سلع بهاو د1 جياب نغ |

 ظ مليشو ىلتلا ماك نمش الرتشم لع هدتنو نك ن زو هرعاو بِحا بلا

| 
 لاعب نم صالدلا لاق جالاعج انبوب ازعل

١ 

 ن اطرقو قحايرلعو كي داج جابارعي ةيلخدي ءانبلا نمد ازا نايا طر سف ظ ١

 , لا اهيبع هداج وانو لدن كرش ْ
 | لاو ايش الا نم درر كرات اتا نانتكنإ

 يام ونا تدلل ت31 مات نما لذا |
 هو ماسلام رن قابعلاو س 500 سواي ناك اهريروببو تكس اوجد تلف

 اللا ارش ىا دس ب فايت ناك نا ساشا ]غد ب باش ملحد هس نأ ناو مروعا سام ذك

 اة, وتل باث طبي نا لعد ضرما باب كسا ميال ضزااويع نوكتل ١

 نك نال فرعلل عر ل مديال د جوا ةىدانملا تارغنس نا نماطست بهاشل| |”
 ءانننانادلاب ميابلا تاع زبلا برش كري مالغ ىرشاا ول ده الهلع قرعلا| |
 نهال بعال لش وك رملا كم ٍةيلهازلا نال هرئطوعا ءا شنو ميلع ديوث طعا ظ
 ' يواسلا ماجنم نقلا ضمحمل كي لذا نقلانم عش حاب لع عال بوث 1

 ياس يو م رق قرتش :1 نه عاام ا صاص]تس جوسلا

 مالا ذك ميما خ جرس خدي ال باجاو ال ماعيبلإ لحب ]صولا عم جستن
 . لتر ماجلال سلا لاذع هريعبلا ماسزو دا ونع ةدد شمال بلا سلا للخدب و

 فام الا لفدي اكلمك و يلام و ركن نا حال اال ضديال و رغب ١

 : دع هدي 22215 تايب علان هداتسي منال يتلا ىرتشا نا 7

 تداوم كلشسملاو ناكالا نم عيبلإن وداتعي منال عيبا ف لخدب يرملالصا نموا ٠
 يكرم لاو علا عضوم لا ناوي به ذ نا تئانإ مئة ا 1

 | تيكمالا دل اخ دبل يتلا فد اناا دبا ةاشلا] برن 0
 . رج -بيرومجر مست



 1 و

 حو طدجج ططتم ع هت عصب ا ريح
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 كالو ٌمالاو شانلاو ا 0 ا ناكأم

 وبل لك ةيكداسملا ياه ن امان نيك انا عب رش الخدين همقملا ندد

 ا وسلا لحن اوجبامزطسب لام ميال ثوخابل ةرهدو رشح ءايرلا انا حابأ

 ْ ميلا 20 الخ ديال ءاساععلْضملا نب دريد علال كا: ضدي رشهام كا
 اا. | ويم نم ىرتض]مر نعاناشس هامانغ ل عللبعاص لاف جوبسلا ياها نم طرش الب

 هزل ٠٠ موت مالا اق ما يال ال نرسل كلوب لقال عصر دل ءارجاجل د
 ظ الالم ديالو دعيب_لويرلا الصنم مادام كج لإ بالف فرعا يلد

 ١ كافي مل انلآع نات كرك تاددااراخيوا ايل عمد المجد تي داج عاباتاام مع
 لوول اص مولا نم هانئتسلاو الورع ذوكبياهالا يدا يلام عيل

 0 يدل يت 2 اكرم هانا ل كك نولسمد لد دوج عرتوك يلا دانيا نيس دوتنا

 طولا كازك ع الا لعلإمدتدعب مسرع مالا عسر وجال لذاتها دعب |
 اذ لدا ءابش لا نمب لوعلا لع ست وارعم ناك نا علاق دما عْسسربلادل د

 | |ةرجآاصاصلت ريل ةكوام ترا ف دمسقوا دم ءاواءاش وع حس

 اردد اس ب رجلان ناماوق درعديلا ىهنام ندا دارهم صرالا نم

 ْ | ||رّولا نم قتنملا ف دج سلع صن ةرش اسك ضرع ن ١هرغ ككمال ّع عرْرادمن

 .[ماو فصلاو دارقالاد عا وشل كبل نلقي ل يطل رشلاو وبيلا هن
 ْ 5 هوكو سلا نم دوصمملا نا ىولاو نمرلاو ديسملاو هداهالا تن الهدي و

 مناك تداملاو برشلا مدع عمارل دوهد الو معْمنلا ا! ضونعو ةداجالاو دوعوموب و
 1 .تاوبتلا عيبا عويبلا باكو سداسلا ضنا 2 ءابش الان الا نمانر هلع دوصتملا

 ن1 | كدا فاعال دوسي ناب تتجنب رارالا مجال و كيلا رب موال ا سدا الاو
 "1 0 جبال داتالاداسف طع اعشاونو لامي تي السلا
 ْ انكم راي ميباوا ذل هرمي ل صرلا ويا عيبا تلا ءدوصو عوببلا

 7 أ ١ قرط نضال هي 3 كن الع دمي دن بل, تيتا ة حس كلذ

 ل | نعت ةمجتلا عيب آد نعكو د لاول عبب ترشملطاب نوكي عيبا ذيم
 ١ زعل ف شال هركككن م ىرشل ا بشمالد انعام ال صَتَعاو دبعلا رتشملا

 م ل ب ب

 :را | تقام زعالاو ديت ناك مييلا ناامدم١ داق التم ناو دانيل شب عببلا
 :ملل|١ ”ئلا عيل ماجما2 تآكل نمل ناخب تنسب لا دمها زم دوقبعي ال
 ١ ضعي لوما اننا قدي هال تسال وتلقي يل سجلنا جسام دمحاق اولد داولد

 ,اهادماوادل ناو جويل دال وش نسما نم ركتم سال خا الايك بوو دافعا
 ني

1 
 ايس

| 



 فام اد ديان دهان ماك 22---

 عابلا لع نّملاب حجرالهي ةدشقتر اذلا نا شبل مانا نا كش يَدَشب "لبث

 /ونم مايلالع نمل جب تب رشلا نانا مانا ناد دويرشلا هوك نأ '

 ىصاو ساو نم هئارش د ضيرلا جيب اي سستاملا عسا )لصق 2 ىدانقلا ْش

 نعلن لام نايعا نم انيع ضيرملا عابرشرخالا ةةولعتي يذلا ضرلا نايس ل١
 اباذا ىيرلا ]ا 2 دلام حين م صنم ءامتسمساب ب قا م

 «عارم لاما حمج نمر بعي ثاخ ضيم ومو نما ءاغيشسإ قا .نايرقاو كيعا نما ضير
 جشلآلاف نمل ءائيتساب قاع مش داو نماقيش عاب ضمرم سرشءلارصنلا 2 طعمخت

 شالا مدر دانا ضيرلا لاحنمبلاغلا ناكت الشمل نيد كوب مامالا َّ
 الصو نم يتحد! لوق 2 دعب وإلا بسس شم وكم الع سايت تاكو ل

 لاهو عميال سيمو لاَمَح لثلا ىوعب هش داول ضيرلا عب خامل +
 ةضماع لتس وج ببلت ءاقبات عضم فاشن |
 ناعرصنا فوقومد 1ر1 بابلو الا باول 20 اب نهنرش فا نه ع7

 ابوبكر بال ةلل وراتب مسرب دك تالا
 دعس كارذغ منول داجإلم الصارعي ال تمد لست بثدأو نم يتشادا ضير ا

 ئكشلللاميو الواد رولات . هاا ليكنس تاباحلايضتالاباعّنإ 5 ضياع دعو 1

 ععبال تداول ١ نم عيبا رضن تادايرلا 25 عضال دمها مات ىلا نُملاٌ ولي نااسا /

 مم ل ثرإولا نم تاباهلاو او ومي امج دنع و مسح كإ دنع ثراولا ةداجارع نم ١

 لمي شداو نما يش ضيرلا يرتش اول بش حولا وم عاجلا دس ولايعب ثذايإلا :

 امال 2 مسنمالا لايام اٌثداولاو ناجن دم نما ع المقال ذا

 0م عتاجلا ضلال ديلا لاجارط د نهرو تنافي 1

 مصويمتخيرل لال ما جيل وج ثيحوتم و ىسوب ه) وتلحس نعاس كل[
 فيرا لفن الاعيعم )وذي قيدستلا مدع مضي ىمالصاظ اعمال :

 مس سلال 4 تاك نور كك رام نااتائتاوعبال راو نه نزلا اداب

 ضل مح ادلع شدو نم هلام نايعا نما يع ضورلا عادا :ارعلا نم هرمعوأ 7

 |: فابعضاب وا سيكل عا جانب باح قدا واح هاوس مولا كاب هداهم نم الصا

 انام 51010 ذا ضمرلاو نيا مهلا ناسضاب ة تملا اثم امج دنع ]1

 | كك كاحولاتيش داو نم ىضيرلل جبنا م ةكدنع باول دلك تميلثم قمر |
 م رباب امركم ةطبا ةياتم ا نامالسالا |
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 د ناماد تيل ا نمد دما جست 000 تال لالا

 ٍ 0 يس دو

 همميربلا كلذ ٌج ميابلا ثداول ]مدالو قللت ماَم اَنذلا علي نا كرست لع بيكاال |

 مهدت كش 2 هو ةرقا يا هرشللاةم نوكب ْ

 : 00 و ووم ْ

 كتواد ةيتاشلاةلتالابلا 9 دبش لا نم محا تلت امدقبالا نملاضبم ا

 اد فيريص كيال دوعتلاوإ يَ دوعن لع يم نكي ناتي 0

 دزا| كتبضم لكربلو ركل منك! يلع ت تّست» صاله بماض :ةاماأتامام بيها
 | صراص ص ضرلا ةاَضا الخ ضمرلا ناكنااهلات طماضةمنم قبال كالبلا لا
 الكمالا قع قلتي دوم موك اد سد تمراحلا دحلاصمي مايصلانعرجو شم |

 1 مجلات هالات لل 2تاطانات كالي دادلاعنجيلاغلان ال |

 ا 0 نامي هاا اسِمْوَم الو تمام ابصت ناسدعن كلتش ا#نا

 2 زلم تجر ان الاصلل نعمل باج يد تان لاصملا نع ء'ولاا ياهي يع

 5,١ دال كلك روج فرت 21007773: عيال هريزك و بسب ْ
 ١ يكول كال سامو دلام عجيؤاتب قاعتي منعنا تعد وانشر
 : | درو ظياناااذلا ميكاب د ءاضمب نمسا لع ءابزلاوكعب مدقب نا

 هنا| دس ا نويززلاو نمطتمنم يابا نامه كك ذل ثبح وبدلا عينا

 1: يك بالم املس دا م صحلاب ءابرعلا نيب دلام مسي ضال ضاَملادنَع
 تساوت رعود ب رم دس سس
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 22: تجب اللام نعش ال لاصلانب دولا شا تيما 0
 صمم ور تيب جدام جوج ادهم نتمنا يملا نمار صلاة ىالطلا١ ا

 فقيل ءاسلاكتيبلا كاي مايملا نع ١ ب صب 71171 تيبلا اهب مام نكماشأ | 7

 ءادب يشل نعررماعلاوجد دحتلا ىالطلا باك هيلا بيكن نم طياشلا» ] 1

 تيدا دارس لإ كلو ستسلل نع سمت نوبلإ وصْم ضعي ءاد ملكا جولمللاو ديلجد للا[

 مرسل . لرد تهسللا» تمد اغا هام دينيز ا 1

 نالازم تارصتر يعش ضي آلاو جيعتلاك نس تدم ليسوا ةنوكي جرقدجأ |
 د د يي وحلا :نامافدعي تاما

 -. هه دات

992 
 هج

| ْ 0 

 معيابط نم عيت تسمي ضراداص كالا نط اهيس زك هلا لوما لسا ناش الت وملا 1

 لاا سسم يملا ءاباصو نم ىدازنلاب لمششيال ةصومرلا ماكا نع صاص جرهو | امري

 قست الب كالبلاو ا توملا قداول|يصاص لا نيعلا قم دانا نيمالالةلا نالوا ا

 كرشمملا لال وكانت اهلا كانك اهدا انلا نم مامالا دنع نيب وم ٌقدصم ا ب

 | فعالا م م الازّمع يلح نامحالك يمت مم موت لص ارمصاص لا نامل در قدااذا 1

 ا اضياسلع ناضل دوت لبمي كالبلاىا ١توملا د“ قدامى نمعيت دوفلشي كامب كنعد 17

 لسالد يقل نكي دلع نكمالاهف واسع كلا ئكمإامُذ تككص ءاوس مامالا دنع 89

 ا اناعنفلا نع ف نب ليف لربي رك نكمل نصف تبالغ 5

 | رس ةدويشملاءاهاتش ة ردكؤمىداعلا دومساوبا مالس الاعش قايم ا
 ظ فصلاص بورق ناكذلا بعاص) جر درع نيسلا كيف سيلان لال د هل لميا 7

 | ضيمرلكك هرم + دع نيعلا كري نى ال هلل مسيل تال لال زل نهض نيملاب ةناكدلا| ||[

 ا سواح كَما هةيدنإ يمس قاوم ابملص ديبلات لال ذلانوكيناألا نيعلاٌدَبحاي د 1

 ست فبدل عزي مات لسا ان بتاكل متل 71
 | نيو يش رشلا موسع لجل كالدلا ست ده مجيب لالد لا سند الإ
 | بهل الات لازااما عبمدلا يرن الذا موشلل مولا ككيا ل ندا ذا انس أبا

 ا دي بع ذو ناكدلاّي د برع هديع كرنو ناكدلا بد دلع لال دلارضرعولو نمك لهل

 ظ نفيا وزمان 410. إش بام توبة ]ا

 ترا ىلا قرم سو انش ىسإ لال د 21 يوت ع5 د جدوي نا عدوبلل نسيلو:عدوم بْن 0

 | وطي دعوا نمالطعال ولا صاع شمالاقو مولس نمش
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 ْ اكوام ناكاذ التل الو شسهدادتس نكي لا كلاب عند لال

 1 00و سس عع < وللا
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 ِ بولا بمعُركَحْزآَذِحاُ كري م كنب عارشلا »درب لحر هله دوبلا وفداوا

 بال ىدعو ةداع عقرلا بر مودات نال لالرلا َنيقياكاولاَ لال دلا زي لد ١

 ب لاك ميدان وسلاما اما دي اع دلو بوتلا يلا ودان نَصِمالام

 , . لور ةفسالا ةرامالاة باك سريربإلاس دنع كرا كيوم لالرلا عدوا

 ١ 2/010 تجباح ل الا ةاما مشع ارسل يضل حاس ومو ستان يدمج
 دل اجد جما ةةبماسالا و دلع هلالوف رجال ياام العن وكب هاضات اضل

 ظ | رفض ابوس ومو كيش جارتنا نال :زما نم اش س او سائهلا نضر شن اماما

 ١ قا نان نوكك_ماسرنعو رطب هدبرغ نان الانسارمب ال كتشفصلا

 1 0000-0-0 هجم

 0 رس ب وي سس
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 1 تدع كاهل نزف تالا نو ةدسحلا كلت[ سايل ناحل ظ ظ

 نكأل كل تلا ريجالا امج دنع نال لع ٌىمسانص نامثلا مدع تل آد نم دحنصالا
 تي مار نما الد نعاتلتسرهلا صا لات ع د خ!اوكمالامب هدي ة نال

 ماو بلا ميرلب لم هدتع تناق ايري وايل دا صرب لال دللاواططعاُم للرب 0 ق
 معاش الم الاو شل اب اجّسوا يناجلانم فضال دنع نشل كك ناسيا هزل |

 عيلة يل ضرغناذكرحإ لكداررسو هيلا لع مصرا ضرع لال دلل كاد نتف ميل كسو] |

 | ساتان كبارا لاَ تبامعنم ملخر ديبرما كوالا لالدلل عاب را لال دحام
 ١ نزلت سب جامل انهنوورعب ال مود ماجلاب رسب لئلا قانا. .سا دلرجالوأ |:

 | ىخلارل د سنوصملا ماج سد ال ىلا درتسي لل هربوا ءاًضْمب بيعي ةرول عيب
 لالد لا ممدود يواسلا حاجنم درس الكيل ال دلا دخا لالدلا ناك ع دونا

 دن نآك ناو نمدي عاصم هاش قدرمإلو كاع رسل نم ناكذ سمو عاملا!

 | 7سم نضيال هدي جتملا كلس ءا بروف رع سري وا هزي ه دنع دكر هارش |[:
 ويش قامو هرغ عدونا لوسمل سال سالب نمعْرص د قرا ماسالا | د

 | متم ب مراصب ل نموادلها بريل مالا 2 نيعلا مد نال نأ مالس.الا
١ 
 ا

 طي ماتلاس به ذاناآنكو تلال د بان هدا ل اللا نات دوهس دانس |
 | تمّولاتنيدعدقلا نيل جيشلا لكس تلاكولا بام 2 يداسملا حاج نعال دلأ |

 1 بلط لجرلا ناك هاضربانم غلب نارمب دلارعيبمل عل الال دل مهد لعدن 7

 | نفل تسند دان ضان ارعس تس داتا قال دل كان الولايات شسل
  عكدلام ن ذالا 2كالدلا قّرصي رف الضم لال دلان ذالا لجزاركئان كبلإ |

 | كم دان تملاوب لال عسلاب ندالا مدع 2 كلانا لوت دولا باجاو ال ما ميج |,

 / هدب علو ت سين ذالا حتت ملاذاد لمد ركل لوف لولاه هركي وج هذذالأ |:
 نيماوب ذا مل نما عمد كلوت ل شيف بش دنع ةليكو ناك حابف عمللاب نذالا سانا |
 ٠ كال دل اكس ارئكدلتم ةيلقملاو نيعب دوت لوقلا و ارم جس كل كنا الا صياد ||

 مقلاة جرم تننح جادنع نبال ىنصالب هدي نمل شول نم كرتشير ع | ]
 | تطل نصي كرتشلرصإلا لكدل امض ماع نسعراسلا حامد موسما ||

 نكمإم كك ءاوس تفيشح ع لادذع نمشي سل مفر شده ريب كلمنا د علجإلاب هذ :٠
 ضياع دعو ديلا داش والاخ قطن ولا نعالاهءابصخو تو سكه عزرا ' ظ

 ناكل رحلا/نضيالف لاو بصغوادقإ سك نع ىلا كم ناستصال. هدب كله 7

 كفاملوقو نع تت ىضد بع دوت تفي دإ دلوتر ف تئلشل ان العر بلاغا |
 رم مورست
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 هوس هس هس حجم حلا يم - دع تتح مص هس ص سوص

 ١ ١ |ٍلصلاب ىوتشلا ةدرعاتاراحا يزرع دقلاصر تاحصلا ىالتضالجال م عدنا يضيع
 :// | يشوع ل ال دللاو تلت ريرولا ةداعبا تاك ص الخلا نم نيلوتلاب الو صوص لع

 | ةلولادا توحد ارا داىل كم شل ربجالاع تاويل همس نيلوصنلا اج نمانشرم
 را |ةولاكيسمت عم راوي لمتد لقال مامالاك ناملا مدعب لا ناسا هدية نيملالسجنُم

 ::1 | لسن طلازيلا تم سب يرض دشيبب الا هام قصي لد يصاصكسيلع نانضلاب لانس

 ارا ا نا ا كات نا لال دلا معرولاما نيلوصملا ماج كاز هرضرلا نع

 6 اهيثاح نص كام هلكت الايتنيبت الا ءدصيالك ُن ذالاركنب رصاص ورخأ كاايمق دوا

 ' : ءاص دا رئاسبلن ملا لال دلانمإ كنا لالدلا كد امتلاو مابا كم 3 ناوئسو

 م فاعلا جياجرم ىصنلا ا امو, كاصي نم عاضن مف صاصب ولقي كسمب ناموا

 : ٠ معشي عاضو ملام عيبا لام نالرلا شبتون كاسعولا للا د تلاكولا باك
 ١ نال ب صم ربا مامن قسلاف نم درمالا عين ةركم هرعت [باسمم 3 هدككا جلاب اب

 ذأ الك ارم الخيالي نكربعملا عم بدخل ناكل جوبب نم ديصملل ل ةلاعا
 :]| كلا لازعالس عوبلا باك 2 اولا تمواعسل ا عرغ نم ب عمير شا لعب نم درمالا كو

. 

 1| "يدع نمر هركيهابما صالة تنبح هل وق كلج نك رصملا عسب تبلد
 او كوت, بيتي اءام دجو اااما كلوب للا سرس ال نب قد نم عاب ذا هركال ملا
 ل مإ) ىصللا طراد رش دارا يذلا هوركلا عسلا 2 نيالا نمارمن هنت نم دعابإذا هركين ملا

 | 2ارقعدلد لشلا وعلي و املا نسارميس دج رج يرشلولف دنس عانت نويل
 با لست اذ اب يرطب هوو ديرب ءَرصم ةريررلا نم نادم« دكا درشككن الا

 ,رز]] لان دوطدل عيا مصمولا سالب 3 نلا ورشا ام ىجتانيدالا
 ١ وبدلا ف نتا لئاسم كر رمزلا نسال الذ! هر ةسُيامتإ نال سي طعررجو ثدردخلا
 ءارا| ارعبب ريباجاوارمس معا ورللاسْيعينل جالملاَّدلا عيبنع كابماصر تس
 ملأ نامت داسملا نازك رضا اناق ذي وتعد نونو الام الح لععالا مانألا

 :/ ادن اكل اع والعسل مرام ]منش ىذا جئاصلل مصب لكس ىلعا دقن سائلا

 1 2 كليا . . 5 37 م . 0
 1 لسع راو 1 وع ماكل د زحل وامارعريسلن وكب لص يهلكشابد

 :رلا ماسلا ]عزلرمرطل مولا طمع ناجل لع طابا شد نيزلابلا دكذلا نم ناك
 را لينا ماملال ورلد سباللا لع تيل نوكيو مالا يطيدو كك ذا

 ,.) كايد طابوث طن اوامر مر مانام اذكو د دام ايش دل عطينا
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 جيباذكو كال سغي نال ىدالل تالا هوان امال الا لام فاضلة ذاك !ٍ

 نسوية نا سا ىلع ن ناكل نمت 1
 وا ءاسنلا سلب واب .واطوبب دعب نارينعر وتصلب تيسلشلال كلا 01

 دلة لاهرع ل سبلو لاسم ه اتش نأ دبسكأل د كك: لختل مركبا نيجسلا
 ول و يب .ايلا ماو نسب اللاظغ ديرحلا|

 راش ابو ضورللا سوملا ةونل# و قامثلل ىراستلادلت د عسس اوما |!
 مسإاولاما لوا باب نم سته إش نمومب يزلإريرلل بوثلا جنن ناوجرن وكف عك
 ويل هللا نوم وي ابوت ركب لام دلوسل رراص عوير ىيدوهت مع نم ةدولا درجت ِ ١
 ل ]لج يوشعو ا يب ءانباو ضابالو اناكول و كوس دو دشلا اح نم نو داوب رحال ١

 لكلا نيرو لع مالم ملح او لجوال عصيالالاق يرسربإلاب لمي يذلا
 لعمان مسج وا ةزيكاداد دداوضك زب ناع كلر وانزال 5

 بلجلار الها معولي ١ ناءركو ديمعاإركلا 2 يدانملا 0 |
 سد أي الكشي ال ناك ناو دلبلإ]ه الرضي نانا ماعطلا نم يلادلبلا جرام ْ 1

 نان ابا حمل نيالا ىرشاو نيد داولا لع اوتنإل اال
 رامالا مدحاب ىائ اله طخ دليل الحا نكي مناف لولا دبع طل
 اتاري شيا اكو تةميستولاكاا /
 اي نااودارماع تذوكلااوم نو ايارعا َنإونسوب هاَنعو را مسلإ ك يرمزلا جوس 1
 ْن ”نومنمدلبلالضأ( ناترنالا لات ككذ نع الاد هجرك زهاب كة رشيد ا

 | رعسالا مام الل رسل ماعطلا ب نعمت ى داما لوصملا نم كي دااذيد 2
 دون كرش ياقوربوبسسب د هريس زك لقط ور 0

 اكرعدان ١الا ف زامل ساابلاو تاتا املا وساظسلانأثأ ىرعس ال مالا سلا 1

 دس ا نع ماسطلا كايد

 ةةنانزعنلاو ئارلالعا ةدوشممس زر شلال نيهاسلا وفم ايصنع لأ :
 بوستر جل نا لاقل سي تالا داجا ىوف نمي هاو كلذ نغ كذنغ لج دكا ١
 |ابجعارلساةرقو سو نبض جسر نإنرف اي لد ادريعسنلاب اكورم لانس بلا مداذأ
 هدروخو كل زكر خف شان سيلا ذا: فج ةرعزب اظل لال دو ضل
 و انزع عر دعو سخان '
 الامد 2ك هدداك مي حيزمد نزلا نمط شملان نيذبألا عسي اونا ُ
 نرد ويانا ك هزل ]0+ !.الا سرغي ناعما ناي ناك أ

 ع ا ع ب ص سعب سس صن ا سو سم سس مص سمسا

0 



 ١ ام كذ ل نو ىلا ةزلرساع هولي عا طصارل د لعيصاب شيب طاب

لا تنال يافع نع لشد حرياه نه فاخر ْ
 : 0 ١ لاخلا ةسارككا طرح 
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 4/٠١ 67 نادل ناككككد قرب التمشلاواصتان عمابلا هاطعاذ اهدار مم لص قش

 ها نيرا نم مامطلاذءاككلرلا صل الهلع ماءالافامغولو كرا َناَصْْنلاب يلع

فئاكولو تسول يروا ىرتش ا +لحو
 !ادص* النسا نع تدان لوا ترج مسا 

 " 1 ا

 ية يرد ران دولا هيام طال
 ”' تليف نادل وسر نم تس الا مزلي ال قرا ة ترسو تر ىدتم ليمان جوس

 ١ راك حض اراك تا ىرتشلا نال نا قد لهل رس رضوا ترك لا
 ن1 | لكم نم رع نم نلصنلا سي اخ دانانلانع لع ء)جساال و طولا طوبا راج

 5 اة دادس ةأرما نمت رشم وركب ول داع ريغ ثدالاو تصدع وعد شب ا

 || عدص تراشمب ومين تطبخ لس ةعريعإو دداثلمو لع مرعتبملا
 أ كك ةرملا يغسل مام ىلاتررشلاَنات غل نفطملاو لاو يوصل يا
 7 ا دكا تانكي ةيمصارل كلا ءامب هان امال كلثل ىهرلا هارب رتل ءارتس لا

 لأ ةوببلا بكه صالقل نماطاشحاارصوْزسب كيرا ىدشارا نبا كررلصم
 نأ ب داملاوزىرتشانلا ارو تت وطرد قلاب

 1 دب يو .ايعدرست صدد بصغ نام مرملا# كالا رمل 2

 لل بومنل يف داش ل بارد تار,
 وح ءاطسالصت 2 ناقل باك ىوانعلا سام نم لكيدب جورتولو ارطو

ل ابضع نمر س حدّرتول دايزطو كلخال بويعسلا صؤتلاب دي داع ىرشاولو كلاما
 

 ه0 لول انه سلاؤا هن أل لكلا ماج ٌتوصحلا ام ولاباماملط ىدش ولو صالخلا

 4 بولو حمانا سال طولا دل بوصم بوب ردا يورو ءارشل لطبسال

 در كمولالكالا كحيل بوصخم بوب دي داهو اا خط ىرتشاولو حاوشإ )طبي ال ْ

 110 عاجبصح انكم با كابصخنم تيراملا رسل يول و ال نامضلا ادا
 ل0 تابعة ادساو هارتشلا دب دال نطوط ادسا هارتغي ماهم حالم ىداَلا

تملا عرس مولد ةدايرتع الابعد هرعبو يتشفادلد ما تباص ا
 اداغداضيار

 1 م ةىوانفلا شارح مرعال وكول 5 5 الاومثلاك نيستا مدصلل تالا

 0 اسغل طعرتنو انسان عيبا ناك جيلا لل مجربر ايل بس نا فعاذاودسانا
 نر اكانالا لملك نالانبالزكألب ضمد هقول داع صتويصل ادب

 1 ةديبلا إس تالصا مالا نسب ناك ركن م بس مالم كل منا شالا سمت كم

 رر# هوارساه ءاش هاش لفاإلرل ما مدمن أى ايم اهضشاناانس ان اع



 يري نك يدنا سول ءوس ذا
 هيا تصاب ونت نإ تبا هزضاس مدخل ٍ

 فني ال كورد ار ديمو ديمي 07

 تلد من صنن كل تع لإن ل ال وش قاع لالا 1

 احس ام مبلا) 200 يل امرسشب محب ىد زعل 000
 م ال ااه ياو فوخلاك ف دامسملا دوذعللو نورولاد 0 نوعل

 | ركةيعاردلا ءّبب كيا تلسا لكروت يتب
 يرانا نم نماَنماَدكِ لاَ كب تلاس الار وا كامرا ن د مد سد مي

 | قيمي ناويع 200011111 7 ود اجت مدع دبا لال ا
 طوي فوف تن جنيد نام كالو تنؤم لولا ءانبا ناك داخل ا

 | دنملا ةيكرتطيإش عيسبألا كي هلدنع ملاسلاوممالو ملسلا باب ك ىردلا
 اني تيما مولععم راروم و دمولعم ٌدفصو مولعم جون د مولخم 7

 | ناتاوذل دو دعلاع ناد ىلاك ل كلال هرئرت لع نطل كامب الم نالاطل لارا
 | نوسلا صوم 2 سي نكد يبلانا دال انبعم ناد لان سار يملا 1 : جات مد فسييوبإ لاو سن ومو لد نآلاذا بف يقوي يذلا نايل حش 5

 ْ دفلك نانا 0 م

 ا

 ا
| 

 | ملسااوممال بلا 1 نادك مد دسسلا هدا الاب اطل ارم ندعو د 1
 ظ مابا دل: الطالع هش كيم اناا تعياعدنعو هدأ |
 رسب يحال د ىتاطمخ ملام نر نايم كلتلانيااع رح عمي المان 1
 ي رح بو ة درع تومي ثلا وجإلد يد رجلا دما دوجول سكس ال 220 .

 | لقا اسار ضم لسلام طش هر عوبن وسب كاوبرلا هاب ثيل دات |
 | ةرمرلابنيدلا 3 ىلتلافض نعل تارا رس 1
 ل ىزولاو تالبكلا تسب _الاوانجالا نم نركب لانتكاو رردلا قس انكي ا ٍ
 00 لا 1
 5 و تلاحدلام سر ذا ءاشنن ا لكك :نيبامي عطنا نيحيلا هدقع 1
 ْ ىبجوب نا نأ و سه جاب يزال دوس َث دجويال نا عاطتن الادعو "ردا صرب 5

 | بطلا يلساولاكرجوبال يذلا مت الا 2 دارج مام وي :
 وسان ناس دش يللا نع . ملا بعاصومس امبجلا ادلى واسر صت نم نم روكا تاسعا الر
 ظ ملسللا ملي كام مي ديل لاسم مزيل ص دربال راصد للا واعد ظ ا

 ا 0



 2 للا ا ا اا

 ” و

١ 

 ع 225217 كااطسا ءايقتاو 9 ءاشن ارايحلا ماسلا ترلاعاو بم ديلا ا

 رق يسلب تل نم ع اد ضلال رز
 0١ | سياج دول صللاو مثلا 2مل لاو ملسلا باب ةريرزلا نس مل تلاع دق دنا 1

 1 ١( | ةالمئابملا ف ماسلا ديلا لد جوبينم ماسلا تروج ضإو فجل تمالإلا نس
 : ١ | حالم ال وعيال كردالالم يالا جاَمتلاَ ملستلاو صيام شوكت دخلا

 ل | ايماللطاب متلاةابحارسوككلَم دثيدح منح ف لس اولى واطلاجت 2

 ةرعرللا ديا هش ّلحتاستو كلرّسعلات د2 2200 لال ةتءطمس

 ب كل نيكي | ئكريومال شالا ىل ه زد دعب هريذ ةداةديدع طلحة لاساولو ا

 را ينوعسدلا اباد ارنب يخفرصإع ملسانلانك ه ةصالفل خو ىرم المات
ىو دوحو لش هدير طن ث ىلس اناانكو|رع درت ماعلو َ '

 5 ل ٌتيدصنمسوا | 

 الرو شرما تماس مبا مالشلا لنك يدرك
 10 | ديوك ىاش ودمر تي دلير لتلانا دعانا بي ْ
 | طي ءالا دول تقو هارّرملا تمد ةابوجوم شوكو لالا ٌتوطَتْس ال لطاباّملبم |

 لا | نع ملا 2سلا ا سا كسا ل ماو دود نملصحإا كردي ال موصوم مالو |

 |١ ناعملا يددرللانمو يلسلا صال نمد وجل شبير صول رفعوا منيع طيبا

 1 خانم تما هرثدبا سيولة اقفل يبن يلو رشمشلاو ترث
 سر | نامكذا ان دونيجلاو لمبلاف ملسلاب الوان نو ىفوصلاك ملتلاب سان, الى ملسلا 5

 نابرلا 0 موصلاوب توائتيال صواع تعنصلا لما نعام ولحم 1

 ملل دعبلا 2 هدامأ احا امم نسون هان غل عامين تدانس ىددع لا ةلذكو

 ١ ا احيطجو مرربائهطب َُى 17 ّى الايوُعو ديا لعؤسلاو دل اكسانصإ ناو

 "0 دعوبلا وة وقلكت دارس ي داع وبث ه ا و #7 دادي

 .ررأ تسائل موكإل رو نبا غلاوي جان نو طبل حنو رياك لت ا دامب ونو

 ل ياتو نعم مالا يزل ءنطدابو وشو يعن مدن
 1 2نع جاب ماصوتس سان زوداالكّلالل انكر جاي نياورصملا لسا
 ملا مفسلو نم: كابا ما اوربرلرغعب ذهل[ الث لجا دار يرح لانس لج د لس.

 أ افالم رجال باجادازب دوغ ضد بفكوا نلبس لسنا ثو مربع هكيلاضببا

 ,.1 فخ دلاد رف ألو يعش طش دما يف نسا ناطتخ ال دان اسرع
 را لتس دعا ند جعار ةدسلا: دسانلا تيل دخلو لطاب نيل كلا



 ا شمس رو

 070 ص سمس

 كلذ دعب ملا مام مالم لس نم طط نالنل بلع ناد لسنعدمنب دعس | ٠١ ا 01 . - "م .ء و . ند يس كك / ١
 داون لدرت ليرشلا فورعممللاد مش لعب جالك د سا ىباولامك دهسلالع ءاررعخلا تاس لاق 1 ١

 -سكا ماهطا 2 ءابش الاسى الرجل يوعدب قلاع طمس اللاقف هدب | ١١
 سرمرلا سَ ملاسلاب اب اي صضرعلاد لؤملا نيب نا اها د دع ددلدإ ل مللاو ا ا

 لكس هافانت 2 موناكو لي موازع ولدة مشل اويكرول ابصاض فانك / ١

 هم له يتلا طور غلاب نيعو دما ريدم شيع دق 2عرخأ لسا نقلا بماصأ ٠
 ملس مولعم لجإب ءالصس الامس ووك معذادع ماسلا عصيال داو ال مما[ 7 ١
 ري ةدعالا يب جت شطو نمو تكسمانلا لالا بام تود الد لماعتلا سيق :
 دع قعر ناخب ةزغنالرلو هدعا نعمالا ععرإل درك ةدحو اكول عع هياصلا| ١

 مالا 5 خلا دلال يق عونصمواهريغ عولصمب نالوا أذ دلال نيدلاد» جيبات ١
 رعونملا نال عيب يعف هربت لب رملل يبني جال لع مسيل اكواد عما

 هم ملو هري للام قرتشلا ال دكرتو وصامل سبب جمال يسرلو هرمادي كد رعقا |“
 مل عرارا عب لسنا طيش ناب د لعاب لا بولا لا الاعإ عاذستسالا
 سيلا البن لسا سنا سا ناار ل تولعم يصرارب دنع نم طش ايأ /

 توبه عوبب نم ياست ضزعب دور جملستلا طيش نيب د لمالا دق طرشاناآلا |
 ناد نمل صا للام يدو يصيصلارس و اناس ئ قاسنشلا انك ملل باب 0 1

 ديوومو كئلمشلاب نم مواملا 21012 كاي واعلام كامو برعللا انك دعضا و ' 0
 لاّدِم نم لاميرا تسلا, قلاش ال مسلا ةيوللا قرط نكي نان لهنتلا تشل
 رشا طبلالل يدب تمفشلا تو نان لع مانام مرشمةعربجب

 بشلل عي اوم ةلاضيل د تبن يشل إسلامي مل دسي د حياتنا
 نوم ناو نسل رد ىرجإلر نم برشلا نوكيا صوصخ عم نصا قيرطلاو
 لينكون ساي بسنت كذا يكنه ةسغ] نايم ول انو ذا لامن قض الم داجل نشل كبت ايلسام دسم انئان ٍيرطلا ١
 | داون ةندانع كس ىف موتا ناد ف نيش نيب كسشم زم دن مرضا شمال |:

 رلرلا فاشل لاس ناَف تعمشلاب حا لنا كرشلا« لزشلا نمسبيصن نيايرشلا
 0 دارلا ص4 يوب ةكرشلا بيا مهالتكشلا خل ءايرشلا ن معا +٠
 اود ىلإ و لئلا اذب ماي ينلرب و قصالما راوتت تس دان فيولا ف نكرشلل فا
 خم ميلا( شدا ميلا ططباحاج لل عضاد قالا اد نامؤو ها لس9

 اسال اج وكن جزعإلو مسلإ قتلا طيلخن ىكبال دارت ذيرراجلان اذ طاح ٠١
 ظلال جا

 تلا رصصم 2 تمس صصص جم. تحسمسجمم»



 ١ بوب ”2

 تكتل“ ديس للا

 سس سسسسصمسس

 يحج

 ا رب

0 

 ] د ند ال سورا دع ٍلعسْمشلا تت دات خد ةلاوكأو ميادبرلا اوك

 "1 بط حْيشلا قح نال اولا بلاط سردي ال ذا دايرث الإيرمنست داك دكالع تي ا

 ْ وس ىو هئاعلا مكتب دوضتلا ذمار بط لع ونا درش انت ضارعالاب لاعبي ْ

 لإ فا حينشلا نيب ءاشرلاب لالا اضل كمل. دانعلا ككعد نيملالا ١

 61١ / ١ نواغال ءاسمّسلا سور دعاع جيبلا اعتب 4107701 يذدلا تعش أ

 ٍدئاطو نفسا ىو زم بمكه يلق ةاضسإ ل تت عي نم ةاطبللل ظ

 ! ا 1 اضم هل سلا قصالم داجل تشن م تمنشلااهنخسب ل نيماعان الانا ع نبال
 ١ ٍس 9 ماهل كشك عيبا طماهرجس عج ضاوكٌمعونشلا تادلإ طلع هداد ىزظد |

 ' تكلا ة.نالذا قصالملا اداه كاب نام كبرشف ماج سمن غ كرش نالنانطعئافالا

 م < الا نماّيض الم ١ 001010007 انا باب أرك ناكذلا |

 / لولي عسل مرا لبال ىّرشلا لاَدو تللغاكتيلط عممشلا لاكناف تسمشلا اك هلا ُ

 يد | مبتشلا لذ تبلد اذكناسدولاذكموتلع عيشلالا نيملا عم مْسسلا لوف
 نال عْسشلا نجت ةدورص الب انام ذا سمسام نعد هرخا دنا كسلا نصرت كرش لوملاف

 - ١ |... شيال انكر ظل اففاعو هوزع مط كلا طاكدبإم ا

 ذيل ١ ا ةيمشلا لانعتي كارلا تسهش نمت دئلحو بلاىاحا_لع نيح هدام دقلاب عملا |

 اد ل اموايلطلا تك . وا د اا ا

 41 ملا كيو ناو بط» كي . لشاب ميفشلا كلتا ب ل ناو معن لمن درست
 7 تشل نب عم كنب 5/3 ويلاطمو ديب ديلا اف 2

 لا امل ىف ىالذع نيل تناقاب قيم لو دولا نااذبول رحال كسمتم ميشلان
 ل لرشلا نوكرام بانت ربل معمش الو لشتالو يبلانا نلكي تبلط نسا تلاع
 0 ل ءانبلا يهد جيإبلاو ضرالاتسرمش الاقازا كرشلا ل كلا نازطسإم و سف

 شل ميشلان قرصلا ىداسلا بحس كرشلا لوقا امي .مسالبالا
 م لقالادّمنلاب فلق ا: خساىدب عْششلا نال يم مهى شما قوملاو نمل

 ! امس جيلا, لعلي 2 عْمشلا لطي هلا سلا انضم مرتو و هركس قرسشملاو
 ا !مكيملا ًازايخ ل تشمل ال ىلا سمان لدعد ماو وانس ماو لصد دانيل نم

 8 مارا تركس داب مبتلم ايرلط سم يرام ةريتلا ةياكلماتلا نامذ هل جدا

 !ًالواضيالا للام نمش تلطب هما بباكاتفطسو 22214 سنشلاو فات
 0 ,لا علال داهشالااماو مزالب سما ضدابرن الاد سس 20[ نب عيد قا

 ٠ باور هلش قلنا نانلادنع دبرشم مَ يا زك درك

 ملأ

 الزام



 نين ذيل مارال مرضا قساباام يبق
 مادلا هم نالق ىرشادلنإَت كام مال واف ني ناو ىرشلا اكمال د كدا ل ذا امصح
 ادسسو دابمشابلط حبو لعام مشا تذلا| همام تلا اتا 1

 سن لطب مرتي لد ديلا يد طعما دادلا دنع داير الا نم كما نص بجاد بلاعلا 1

 الءطعبرا الاد دا,شالابط نر ناس بط بد مسن ديعبر نا 4نلاذأن ئ

 أي بلي رطملاناز تمنش دعوه دجي نان ابانكولالوسرل ريالا ودجو ها اليكد لكروت 1
 | ! مايازع 0 0 0

 772-7 دوب

 ا 0 2نيللطلا 5 موب 0 ا 11 ةئارلابطا درج الع
 ١ مولر بحوا ىضرم تلا نم نكي لهدا الا لرمالا ع نمل دايرشالاو تئاولا طربا ل
 0-2 نكمل ب حف لانآو سنس ال طولا ومدي دا 1
 | هجم نع انا رائلصضاو احيا ا ةملايلأم نال هلظ 720 البا رمعس _ ْ

 ْ | الي رو تباع كو تسنش كاعد نكمل عسوفرم هد سوش سنن دام د
 0 ويد تاياع ىلا :نليمإو سمس تلطب عقرن مد ماياملث تضمانادنإ ها

 اعلا لت م م صقل ست - تست ديالا ةممَس نوررشي دوم ساطع يوسلاواشيإا هللا دج
 ٠ 0  مويلا ىوسلا رجع نم داش الايطدعب ككّملا كاد
 52 00 : كرت نار سيم دهم ذأ
 | ديس ف! هلع كسسشلا طبت ال شكا ناك زش اشو نيلط خشب رضا كعمل

 0 : نادجدات
 اىدامو لصلاس < الروب مودم عضششلا ترجم ضم رام قرصتلا نكمل ذا ىرتشلا رم

 داصت ةيراذلا لاوصأ ينل اذمم لع مودل يوصل مالس.الا ملام نامي الا يراك ل جاع
 اعثر و دع نبه ذل ماطر سيح ل لوت جو تياقؤلا ة هدانخاد اواضال ْ
 ' قاب نا شكك يرصلا نمو دامو داس ليمسم ناآلا قوت ناسك رخأتب لطي | |
 تن طلو لمني مل كّولاو ١لحالاب مسلما تع كاملا ارم الاوق 20 .
 | يضلل. تتش لاعبت ال مان ةرلبلا رمل مكلعولع كأم د 1 1!

 رو رمان سام ذع ل كانلانعال نوما »كمل ال ذاانانتا ١
 ظ ليال نملاد يرتشللا قاعي ملام مش لطش 0-2 ْ

.] 
 طنش اعد د جت نال اوجد دبا نا تل خم ترموسااد
ْ ١ 
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ِ 
57 

1 
١ 

 0 شا



 نزلا لمان رشا يشل دان 506 1 نايل
 ْْشلا ىمو و هاسئالا مش ناضل أصم لنا توطس 2م تسلا دن |

 ذل ابل ةرطح اشي مل ندمراد نحاول ماستلا ل عيلادسي و ىلا ثدوباال ال ظ
 هرصح رشم يدشملا ضرس تعمشلا تعوشلا ىوعد ةاَركّرعأل كلام ام دمالدبلان ال | ا

 تمنشلا طب الرعاذ نئلالا عْضْشلاتاكم ترا يوعد نم يرشملا عم عبابلا ْ

 انامل سصممل ناذ يرام ددد .ررؤ حضشلا حوف يالا رسمَعَ جمشلا ورب دلاتعْمس نم | ا

 د انما لو ك1 كرصت و كنا | ا

 7 وكي ىذا انبلاوبودادركك يب ةمششالو يلع وتوم هيئات 1

 در سال دش نم تالومنلا 3 تمنش الو ىلةثابرككن ال اول للعلا ضار الاغ ا

 00 هاولار ماع يان الا هد لن سال امبلا ىا راوركلا ذ تمس الو ْ

 داجتاهدادركم)) اين جلتحاب يانا 6 عر اين وان كبب هحتاا |

 ا ل يلعن تنام درك جيبانإو لطاب اسال هذس حسم

 '! اكندانع الاد سن مشل اشبال ةرصرل# لات ثلائلالصّملا مج

 'ء / 5 ىشد ماجحلاو قد 0 داللاو ققنالاكتميسلا] مع ءاوس لاموب ضوسد ا

 | الساعد تاما لارا الاكالملاب معي نوكناب كي ن1 ياما دل دنا

تمتشال قسنلا,سانلادلا دع سارمندي و لاما يبل |
 1 ْ الان :ةيتشالاكاوف

 | |اسياذالخلاد اهدا ةبيْمش الو قالا حْتَش نم يد بلا ةاكأض راعماو 5

 0 يل كملاو ةيرلاو فقل راكلاتشس ولاكن بظل نهد :د

 ' ثا انكوص لت فوكس الو هراعورعاو هرعوانبلا حب 6-0-2000 اما

 ا عب ةالاتسششال مالشا لع ةتشلانملا الا سنت : ث الانئالع دوت نما

 ٠ ِآ جين ةرسالاوذ ذداكلم حيال همت جشيرمحب كار اجل هلا طماطوا

 (// | توداعسان ١ ١48 اننا دش الومتلاجت حسام تفصل جددت

 "ا تب تبادل ممش نسايلتل نايك 2 ءارقال سال ل مالا ةدوكذم جيا و دصرعلا

 ردا نع دمنا امرت تنام ان ل ونبذ كتال تشابك با
 لارا نادشالا تلا باغ عشش ملدا كرش لج تلا نوليام باب
 "1 . ىميعلا تثو رات الاتسن /نااما نيبو عَ دب نشا موك نعحاو حضشلا ءانب مش

نسبال كالا لأ توداي دولا نسوي ل دوو نأ
 ا مقلاة نئلانم يش 2 يش طط

 هلالوالا سولاف نال ءركىرشلا ضم موش سيو كلذ موقت طقس تلا
9 

 كتابا ماسح تامضام نم حلا مح

 يو



 | م داك االاط مك شد تالاناآلا موسبالانع مركل يشل انساه | ش 6

 ١ ١ ءاوس جارح ملكك غنا كنا ولان هرمع و جار نمش ال ثيح 2ق انسب نسما اندلب | 1 0

 ْ قرد ديلا يهم نمازب يرعاك ا ملال 4 عفش الن تغيط ودا كجتناسس ازال ناك | ١
 الفلين اك ف فدل ودب اب تجبر تورتات قاب ولاد سلع العلا 1

 1 تان العراب ءانبلاو مكللانب رشلاانبلاو لمتلالداشملا النكت ل.سنشلا
 0 فى نملا نادل دع دام ايرعت ديو لالا تسل ناطلسلااهّراحآ كلا |

 ا اس بد نم تف علاكلطاب صانالا هذه بام منشلإ نيل 7 حيبلا ص ١

 ١ ”تبانملا نعش ناب, موف تعنش ا رطورغمل ذا مث علم يراحلا نبي تعمشلا 8 ظ كيب رعتبادنإخ امتشاسب ا جادم لاو متنا دوم ثنا - :
 ١ دكرشللا مضشلاريعرحا ءامْسش دارلا ايلا ميُمش موكا خال ا صحت يرش اول ا

 | اثالئان ادلا شاك شلات ءاضولك تعْعسلاِب نازل صم دعا شاف ابمئاو نععشل ابلطق ءاججا ؤ

 ْ آنك يدادعلا رسب سال سولو رش ثاعابدا د تناك اعدام مي
 | هسا رس شربو سشتلا اذ ى ةزشاول ىدايطتلا رس وتعمل ب د تريظلاْ ١

 2-1 نيحينشلا دمر طجرلو يرش ادارلاوصنذما دثيرغا حسس ءاهول تعرصتشلاب ١
 | يقرا ناكل اشتاق فمي ططشسالاو ذلاشلا لا نش كد ابشالا نعال

 دل من لزب نام نوكيال يمد اضنلا دب ظماطش ساراس نالت قي ماين ا
 اايرس اهتس و تبل رغسمل بيصن ءاحنشا رغم )سجدإل لمجرد هتعنشلا 2 تبافدلل تياعلاَنل

 ْ 9 ناعيمشلا د ارم 52ررأنيفابلا اسفل ةبشمل /
 هناف ةرشلا دب نركاف ديزنزم ع. اب رئاول مبا نا طنب يبت كريشللا فدل كذ 1

 ٍ يس ما يي ١ تيثي ف قأداصْذحلي عششلا 7
 | خيضات هك سنن حبلا مشل لولا ياللا ءاش مال ةمالل د دصاعإا '
 | هيلادمع ليف سملش مينيشلا اسوا زب ينسي ةمئشلا#اانإ تشل 1

 | مايل لس قرانا هلا قمت كنك اد تمنش له هو لطان صال :

 ابيل يشل ميمشلا الس لالا ذهاب ف كرشلا سول نع عب كيرلا
 [1زم ملاعب تلا تناككتل لا عنبشلا قمح قرر ظت نشل ىضعب تبصداتحلاوب
 ْ سمن مصلل تيل د قدا ملاك يضيالاع ناكناو دامعلا 2غ تضاْو دعمُتلاَو :

 ١ بل ص قاتل عوبب نم اوس لسنسشلا كنيذلاو لاسللو نفاه ضورعلا ١
 | ناولاإل لعدارشالا كيو تاوملابلط كم تمن شدا لطب و ةسمشللا ةتاشسلبف ١
 | ة6ابةعإ دات هبال لح نحت اولا يل كر ناب لّالااناامرلغإ داق

 1 د تصيح 07
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اب -
 

 دمع جوس ست د

 علا تش ا هو و ويجي م -

 لام تيان رب نرسل اج جان رعت نسنش لا ديو ان
 دات ميلاب ىلع نيحابرطالم دابرش الا كسي نابغ كاتلااماح داوم الا ىد دابا |
 ..ًاضيانلاب ميطالاهر رش مو تكسف َناَنّرماو لجد هاذ الجر دنع ن/ن إب لع
 . كك ذ عر وبيومو مع نيحداببشالا عنيت 5231 تبادبلا كات ضرعالا ليد
 7 (| ١ اهيالشاول بط + دايش الا تسلا لط فان كله لي كاد و سمس تلطد ظ
 1 هيرو دوق نع علاه ٌءاشنم داضتانب'بم ال/ نيب ناب قع ضاع م ردلب |

 1 لاب ككل دولا هل ناك سيلا عسانا عششلا اهدار نان ككل
 : | لاقو تاعلاددعممحاذا عالطس الدخارعمسب يل ناو َتعْمشلا تطل انما ع ْ

 / | ١ |ةشاولا بط تشو ديم ةاماب ناك ك دخلو اكسال تفشلاتلط عّسشلا |

 / ٌ 101 الرياض وو دل دا قل ام كراج نع

 1 عييهشلا نم ظوط نماعإرس الاعسم َتعْمْشلا تش :.ل كادي لعتمتشلا مدن |

 / اماه سس اد قالا ما دلو عماد بش اعاد ترع تادتمألا كا

 مآ | سس طاوس ال كاسح هزهو ماودلإ عاطتن ال ٌتسْعشلا تي -- وص
 ل

 لدرسساو نسعا + ىرحا كلب كلو ضششو دارملل نىللاذ ىرتشملل بضواذ يكمل |

 اريل شاوله ضم عم هناش الاوان رولاباّمأ تبولعم مهاردب كرش دا ومياه نا ٌْ

 ما هورس هروعلا لاح مولعم نقلا نام ضسلادحب , سولعلا ممضو اهريدد لجو ا

 3 ويرحم نما عجين بق ل 2 تريمشلا مدع نما َتلاصو َتعّمْسلا لاه
 عّْضشلان الانصٌرمْمْسلا ميشا 59 . اغا ىديعاس سوفسلا دعب عدابلا لكرسي

 1 جيرانهم د لثم نكي مل نا معقم لثم ل ناك نأ كرتسشمللا ىّرشاام لدم جسما هاي

 :!:| ملاك سنشلا باك 2 تررصللو# كاره ب ب اسيخحاموواضَملاْنَع ضاّتلا

 را [قاداسب د الامراطع ناسباسلا ىمتاوان ارم مسدد ادامه كرش لاق تصل هام

 1 املا دلك ]هم مك حيفشلاو صما|مملا دعب د منال ازنب تكل رمد م تالاددف

 اذن ١ اكرتشللا تين تبااالا لع نلعب مث تمنشلا, الا ذا رادللا فاي شكيونا نر ماءالا

 رمال لعرب هداه اف ىفت + ىذلا طاح ىرضنوا بس و لجد دفملب ىّيش ا ديلع دايد

 5 اناناس يرتشملا نبي تالا بط ناو باهل عع دلك ىلنإم عاب 3 م بلا مأس و

 0 سلك نيملا لدم تصللا حوا ْمْدلا نم ادإرف

 تعمسنم ممعس لاطبإ ككذبب ت ثدراام ديلا ىرششلا نعم( ناويعشلل يلو ْ

 1 ب

 ةتلطلا دع ز خالات عصسلا توم ارلطس و تاايامكال ل نكعس جيم ارلطس 8
| 



 0: ادب با ري يع هس صحا - ب ا حوم 2 دس مس عج - الهو مس اوسع سد

ْ 

 طبي د جنشلاووو حلا دوجول ىرتشلا توماهطبب ال لع ثرويال و كبت د
 طائازكو ىمشلا للبت سو بلطلا نع ضارمعا ءارسشلا نال عقرشملا نم عّششلا ءارش

 يحمل: نان عاب ىش عبإبلا لا عماد ثر شك ب داقملا كرش اداب هاندا
 ارشم حاب ن وكت يرتشملا 203 كلانعسموع بوشلا نال بوثلاب ال نملإب عسشلا
 دعب ارمإت ايلطسي د داجلاو يرسل حنايا هذسب هدد الرماد بول
 ني ضو ابل نمل اكول لاب عئشلا نم ملت نالاذادلب لعبا
 | | فالحل لعد حسن اد مش دعرفصلاو راوعإل فدو دخت كاعد دوك
 ْ 8 يلام نم ةزشلاب ماعلا رع ثمولاعا بالا ت نسبت ةءعشلا كاالطنب
 د | ايما نائل لصملا غي لوصملا يام نم طامس الاب طشسي ميضشل اهمايلطبي ام
 ْ مششلا مالس باي لخاب ل كرشلا سول تع جعإرشلا عمال ملت 7!
 مصتلا اعاخلادناعركىإ . هجاومصلاو هرنيا تبع صئال كلو وتلا لتملابهالا غلا صاعي رش 9-5 سا أن 0 1 الا سلا اي ل تا مارب كسر كلا فيهو. لامو محلا رم ث ودان هريْصا يلا روانك ةأط الا نم ضسعلا:نبرلا ا تالا ينشلا قم ةرطن نقل غعب عدا ناو البال رشا
 ظ تمتلك امزن شمل بصاماو قلاع نم ٍئلاو عوجرلا عب نع مالم ْ تبوجولا نيعلا يب ككل توي اعرش ارك وءباججرالاوج اكد وعشرات عاشم ا ' | ياضوتم ن وكيذاب بوصول ذيج طيارش د ]تدم دا دل د ماد بتاكل

 ا ١ يذل زمروكمصلا بروئلاو يصل مايخلو » .عصللاتيبلاو ةزعاو سان 5 راو .

 ْ | فزرلاو لكلامك ةوفو عم ذل بوثلاو ىضرالاو املا اتي امد ٍتبجالا نس
 ا | بلادي ٍيدالملا عوبشلاو يشلادسب آلا يملا نمالد كيرشلان مثول

 1 | دعت اش نم استي اشم ل نعبقلاب تاك تلا سبع 2 مياه نم تانل لاب | ١
 ْ ْ ضيعلان ال ىضاولا كيل ثيرلا تاكل د 2 خور لا بوتلاو ضدالا# |*1,
 ٍْإ ا تامومدوللا كروس و عاشللا بوهوللا ءلرزوا يارس نان سَىْوصَنُ ال لمارلا 6

 ْ ريم لامر الاملإش قول و سبق جونيش لل هدذحو ضيتلاب ارمامت ىلال لاسم
 ظ اتبع بالا زعم دينالي لعانوعتم كبد كف ف ظل ١

 ْ |دديوركات وان رع وجال لرش نم بضو ناو ليككر نع وحال يرش رع نم ا ْ نوزرللاو ليلا ضد الاو رارااكيسفيا مسد ب متو لجد ناهض ناي نعم
 ا ١ موج 2 نهاوج دن وجلش زري مقداد نم 4 ْس بموولو ري دايعلا لومصملاا ١ ظ ماقد يشل نم فشلا بص نقر يصل بولو دبا ميال هد دوك

 ا تكلا دعت كل تورش ان ا ءاشلا ثيضو تي داتا وصملا و قإَسعلا مامالل دمعلا ْ 3

0 1 

 ا

1 
1 

ْ 



انلا ميلا القل + د يجمل وجد كسر نع كد يدم لهل ضسش نأ
 طم ةرس

 درارسلاو نيلوصْملا ماه ورانا ساب ل بوهوبل ككلا تت الد ضستلا

 وسلا ايدل نكل ييصتل نمار ديم ب ونغسلاب ككل اديشن «دسازلا بلا لا ظ

 هل ١ لال ةرصلا سب ديو جات نتا صعب دانك ييضلاظنا سرت

 ا ملام لب درسوا ينج اللب معو يل

وصملان لل تبرلا ف العابرف وعدل و دارلان ودادلان م
 8 وعلا َن هلا نهد باولاوبأيذ د

 ا 1 ماسالا كلاكتعاولل كولا ترص كل بوهوللا لاَ ه تس تناىبهإولا لاول 30

 0 ظ يد صحا رتاداا سد اسر لا انش دم |

ا نيم الانا لعبده دلي ضيرطلملا |
 راع 0 2070 ولاد تب وعول

 | يت ضيطلاباب ة يضل لاضاق دوك نكد لولا ثياب اوك كلاما

 1 ل ل
 1 ١ الدري ةلابلعو روج اهركس ب دوس ,اليهو | ْ

ناكاد دلاضببات بالا نوي طل مترْمصْلا ١
 د اع. نأو سضسش طش تشيب يلا 

 دل يصح حسلل 7 كا ا

اهد نا يرجو تلا زق ناو مالو بالة يل
 لع اس ص ن

 / ةانبعماذا يلو الا الإ تطل لع بالو اسهر جه وكحلا

دأتلا عدي دلولا دوجول لوسي نملك ا
 ءد ايست 2117 ةيلتلاوبي

ع نيرا يكفل مولابع هان اهنا طقس كح بالا كيبع ا
 الإ 5 ناصلا ةمل

 هينجالنلطلل بهو نا هيد ولا ضب ٌنالدماو اد اظماب ين لإ ةلازكةيدالاب

 سلام لج يضومدشأو ديم اذ صوو بألا رسبو تعبرانمدهاو وب و و دبل مضي مثل | ا

 دوج د عم تيب دالاءال وصرح ضخ وإلا دال دا رض نا ناس لش لطم ْ

 دالاو اًسيهاوا مع :ناك ءاوس و نكي مت د1 ضمإّيلا ادعو رجلا ناك لوس نس صرم | ا

 ٍْ ريل« زف ضب نب تشن تي باذن روشغلادوجدا, |

 دل تمول نب توهدوملا اكول دم + د سيتا لب يومولا عريسلا ل ضومصوملا كم و ١

 0 شولاذمب هلال يدوى نومطم وان اماهربرة تناملائاملمشم دقلطا
 ص

 : أ ادلعاب داطل بالا بهوام دبمم مث علا دبع نم دهسقهلادب ترمتا3َ ككل ماع

 : اهريردلا تمص نم ل بيضوام م للعاب ب ضمت اوامولس بوهتوملا ناين

 هداج يتصل شبا لعتلادرع كونوا يق سماع ثنا 1 ارح

 دل ناك لالا اشبال يوثولو دككم نع صور ناصتمنلاب بلع مجرنال ه ترن ال بيع

 م ا ل ل تمم ا 11

 -- تحسس



 رج اج رس جيسون جو برجع وص مح يجو وم همس حج 2 ْ

 ا قوبسلا ةيلافل مشل وون يدال ملابلا سي ال كيببلا ن 51

 | ةرصتولو ام بعاللا كَم وبسم رادلاءاداورصلا سيال بتم يداتملاْ د |
 ْ 279/6 داره ةزقلو لا هقول ليا لاول تالاور وصلا شباذع دادي ا

 1 أ دمار اد نيت انج عادا بع يانا انك لرسم 3 تالا بكن 8
 أد لا اس سس لا ظ
 رراؤللا ف فسوب لأ نعو سردالا دسم نم وبلا مز دمام نموت بضم 3

 ٠ ملا ناري كارمصْن مجالا ابر د دادلا هزبب ٌنماَنصُن كل تبضو كثاَذا أ 1

 ا فسح كإرنع قتال نمدماو بيرد ثول و ناجل ص صن محال ذم ارفصم اذ ْ

 ْ ةوشلاست قم: لد قماو كيبلان ١اس كهل دبه هوب نال كك ذك الاق أ

 ْ اكن تلا نم ىودان سرا جوشلا سات الدال :ريلطر س ىضنا 506

 ْ . ةيلذ ديه قبال دعاس نيه نلقي مشيا: عاشللا نهر هسا يح | 0
 ماد نمد دنع ص سلعلا ةريبادلا  سرلا كو ليل دنعاضبت وكت ال ةدّساْلا| ٍْ ١ ١
 ا فلتخا ٍفَويىلاو دب ومولانسب هب بلذعلاب ]صخر سلجلا ةنمبشلانأ مَ لا |

 | تلتف يو د يامال لال ا
 ع و وعلا حا نعّتملا عي ْ ا

 ا بضرلا ندي لاند دوس ]جب 3 ضان كيرا بالهم 1

 0 اكو ماعم دعاك

| 

 ا

 .ل بومولا لات داسداو وام داوتلاةوهداس دصيمل د ما ماضي ةرصي اف سوبوبالاو |

 فشلا وجدل قرف الانسب 00001 ناصر صام توني قملاو بسمك

 | سييرتتت , يا كعلم تامل

 ا

 ْ 0000 الاد ص000 ماد تبدل
 ظ ماكل دك دك لا نوكيال ك ذ 5: ةزئات مي تير نارتاملطملا
 مهتما رعصلا ع اجلا 2 ملا اا ىيناصيقلاباد فا 7 كيال برا ال سميلال |

 ا ا 1 1و دبا رغب رِغ نم عمنا دوغملا نم سقت د تيل يللا هبلسمل
 ص ند كوت 0-0 ثهددد ”يمنالشلا هك لال س ارسو نصل

 0 و لكلاب ىليكلا ابا ناو لاحتلاو رجلا نسل
 دي ردل لثمن كولا يدا عاام تشن ا نوجا هل ضاننلابي 0

 3 ل اح ولّصائسلا ارق د دج تاه رطملال مست

/ 



0 

 ” نما 7 دت ا نازلا حدب الاد 1

ت بوصول نازصالاو ديبرلا هذال بارا هس و بمعاولا ماعط ْ
 < الوفشم نال

 دس ص يسع

 جي

 1 لفرط نص دا دسم لاتف كنز ةددتمول وامور لت دن تبعد |
(// 

 ”“ | .ابياغربسلا النا ضيفي ماماضباةرصي الالات هد دنع اضبارريصيو تبق

ب و تلبش لمي لناو تاج ْمبَتاو بع نانان الث ىربع كك تبعد لان
 8 

ا ىلا تطجتابي اخ بوعولا اكول و كيم سيال لد تن نإزبلا بص سده
 د 

 كلا بياع نالاذا بوصوللا نا هلع سس د كومان ىياالفالاو ديبي ماي دضِش نان

 ال سال لاو تتطدجو ناكمْصِسي بسورة شاب يدوي مسكس

 ايان كانوا كرينا نا رصشا تاك يجف ا 0 وع ضنالان هدواسل ايممدان ١ دازاو

 ا نشل لولا منْ لب لل عسمسٌشلاكادو لانس بعص جابلاو ىئرالاكيب -

 0 طاقسإ] ضلع نمو تبعهسلا نم سجل 177 ا

 ا | راد ءاعانم بدول ىّيسالاغ نهب سرملا جيبن : مت دلصاب ءائملا تبني ناسا |

 نأ | ةاساطلاو خانلا 2 تبان امرت ام, جارلاو ان تارللا ملس ى بلص اناعطوا

 ديش و ابإر مت محو دا بومضوملا لل نكس د بهاولا عاما ةداد بكد ولو

 : يي شيلا عض ماتا تمول لئاش ون طن يام لق منظايييسعأا

 ديد لوم شم الالعاب موسولالرالالصنلا
 اولا ككع وسم بوعول نال

 ذأ

 ْ نادل تصيعولو وزال مشم الف تالا فاطلإ] شد فوم الاذس و ْ

 ١ |لكا نعد مامطلا بهو تقسم مد بالا تتعود ال ابضو عسي لو ١
 ْ تلج مأب مم ئالام جيك سانا شال ليك يما تحص بعاولا د ا ٠

 نعمل دن داي يل ناش ال بصدإولا ن ذاب لاق اا مللتلا قراها! فالحب ْ

 انتبهوا كم نيس ا الا

 1 ب م ا تضع ال هرم كلع و ٍ

 لسكدا عيزابماضدابهد د نذل نملا 2 هاب الا الادمن نس هرعزلا ةائرشملا 0
| 

ا فدي زالوا شرا لب لذلك اناضدالانو دن عدرل اب ظ و وارعسلَع الكت دا ْ
 ال ثل

 | 7 يدينا طقوم تدفلستا ييرتويسولن الدوا
 ءانل ياخ اب نم يقلل احب ىلا عاشلل كرم نوي كاصتالاةلاع ل

 ْ د2 فوميويلا نوااؤ انا مصرا نهد 0 ءانملا به روك ثلاث تقل نبل ْ

 ”لاماانا ددرغارفالمم واش و ود عد اهرقاص دابهو ولازكو
 ل 0

 ,وثلا نذاان اف نيا ولك ل 00 ثاوخإ هز دال ال ماا الو در داصخلاب ْ

متسلسل هس سسلسلا
 

3111[ ” و
 تسد 5



 تسمم ل حسا مج مج ص وو ل يووم مدس -_ 00111111 - 3

 عر تلا ناخب افا نلاذ ل وعول عدد تالا داس ست ما
 ئيرلا نال بوجع بعهاولا عام ارقو قسم و ليجولاناد بهو لج ءيرشلا# ىمدلا 17

 تير سلا عالغاش بوجولا ناكاذلاءف الكرمل تلارصتالف سدو سييلامي كوسم | ١

 10 دايت ك1 اعود كاهن ال ا ؛

 صيف جوالادب جايعاتمو ةزلا نال _ادللاضبات جول يميد شيلات دامجأ ١١
 عن ينال بهجوف تيرالع موكل ذبل و تيعناومطيرش ءاضرلا نأ: يللا
 دانس, نال علل وعل فسود حإنعىسلل هد ءاشلا تبع لصق اخللا ||

 اق وايعورل مقرن ناي نشا نال سواطنلا جرش مص نماه, دانك ساعب دااد |
 يلع اير عج ناار ملل كايع فمن ىيورخااميش دا تمشنلا للا ءاخلادبعأ :١

 را يا ا را ب7تتطتتم 0س

 ْ متيماى كلام للارمسشن لست نات د ادا داب ل خدي نااصوتداماو أهم ذاب 1
 . ١ نابل ذا ليف اما نمار ور ولاني نم لعام ئؤرت ةعك ةنماموب | ||
 ١ م ياهو ال ما كذ عمن دز وشم ابدا نوه د تهدد كلذ نه | |

 | دّرسلا طلم فلام كلو اةوصب دهشبامع و هر مجم تابمال كلذ تمص مدع موال ||
 | اهرب نا الابوين مشفر كرما نم نيرنعجبل يشل نع مامالا| ||
 | ”مسفل 25 يواسصلا مكي نبع نم ته لاف (ناتلطاب ترلاذ سوا فعن تضوف |
 أ اهي ضسب كتبه وتامرللا كمسشسب كريم دنس ول لا اريونا نماوعتمول و |
 | قولوا ةبصنم ىومأ طا بتص كلا انال كلاب تان ئبي ندا هش |
 لاب تببرلاذ تقولاككد لم ايفا اَدكَت د هل اهرتلطي كاطع حبلا نمائيش ةأمملا| ||
 از نالعد حال تبمح دولز هامور شب كا يعاسبت تبعد دولا اهيفطي كولد |:
 | تجوز نللب جد نع بماصرتس كيلا باك يوانملا حام نمان الفأ |
 ! ةللرصوت عيكلا-ىنبت تع لمدزتاالا ل كَمش يرد ةماهصو رمي ادمان(

 | يواصوزت ميذلالع قرر تاجا ايرعورس نادل جمالا دب) ماع شر داذعأ
 | 2 لللع ضوملا نوكي نا ظصي الد جور نعاضوع لاملا تلسما مالا سن

 ا!رقادص قالطلا لاح تصحو اذا ملا هببولا باك نم تارمتلا انك عامنا لأ ||
 تصو صبرمالد جدلا ذو حالا بانك 2 ىوانملا ارحم 0 عصيال 0



 - مس

 1/2. لاجمل ءانكأ نم ارك دوجدل برطلالج حولا رمدق نا تبا قس لاير
 داق ناكزا تباث ءانكالا  اهررم بهت عبس موم كوكل ضال سلو
 بلاد اسوعي يلامادض تبصحو جدت ا برضول و ميتا د سا تضلاوع
 دول 0 ديو : ولا سبمع نمىجوست دلطاب ا تسول: زب نكمل ياسا رو لت ل مون تالا

 ك1 ةانلعتيبامرلمدعاد لك ماه ولد امزم نط عولملاب حيو اجود اد ده الاب
 ١. |ةلسد جوطلا دل لوغلا نا ممالكرتع م تبصلاو ىرخالالع مددت تذيب قا
 نيل نو 8 ١ بانك ام كك ذ طلع ل ديو يلعا دلو ءاركألا تيب

 عسبملا فلما ةاركالا كم هاىكألا تشب م جرطلا تن, تضر است انا اتا لاَ
 روصو صم

 اناا عوطلا فدل كولا يلا مدعدنعو دارقالاو ملا «اجالاد ءايك
 . اسر ان د هاكألا عم مال دومملاه ذب هوس ءداسم و هييملا تصل

 عوطلاكدي نلاضباشلنلا هزبب ةيلوتلا نوكي ناشد عم ضال ءاربالاو |
 ١ هدم هد ءامشسلاو هاد >الاو سل ولاد ه١ الا دب نمل دنيلاو _- اضببلا هارككلا مم رعتالل ءارشألاو ماج الاد تلاكولاو هاركألا قد نمل

 وتلا ةازمل سمول مهتم لا كم 1 شاثلا هذسب نوكينائيسنبف جدادبلا ءامك ١

 نكا مل كلا مث تكردمألا تلاذ دايرجو نماعررم تبمضو أر نا هوكلاد

 ايفا عرر تحد دب اهات ىسابلوةلوتلا تان تلاع تدك كمدم
 5و 1 2 - و ٠ ن< ل ا

 كن نالاّملطي جداارقتط تيلاستنع تلم لات جودلالسْفاّملَطَمال نابع |

 طرورشلاب لاطس ال كببرلاو دساف طرشب دصق تيتا ضوع نوكيال فالطلا |
 دل اكيصالل شو نكتو نامت تدع يو ماءالايِشلالام د هدسانلا 0

 اتقول كل :لقا رفات هن هذا ولدا وسيدات
 ان الت: ل نحنا ديعاذسب كك تيد ءارحور) مأرماتللا لد لاه دع مبطعرملا ْ

 / 7 | هاجس نم لوول ضوعلا طرب نبرة ل نم نولي: + طاب نيا ناناتل نايتلا

 ب تينا دلع طرشو يااا ءاض الجم نحبعو كافل التل دانا
 ل1 | ضان ابلغ وشو امرك سومدولا ناكر نسا: بيلا عياذلا نم بهاولا لع |
 .! | شادن دلاسبت تبوعوم م ركا رج نال لعاب طرشلاو يعم تيا ترا ظ
 ظ : الام حرا لاولببإا تكتف ادسا اهم 0 ريلاع بوه وملا ضعت 3س

6 

ْ 
 ش

 009 3 . 0 رم يقلل

 | ضوعب ديباو الويرجاضوع لع طرش نك و هدب نم جرعشت الا ديالا كلب

 | ديول ىمس اهرنم جيزخيام ناليعاض مرض بعص وريجولا عم نم ةدسان لويز |
 , دسرلا طاش منك صرددلاٌة ن النا تاولاوبا لا بمهاولاذع 5 1

 | ناتي ى ًادسمعلا لاق هاديساك سلا هاهارث صدالا تن ا4ناع طرشلا لطس ّ
ُ 55 
/ 

 هه سس 2 - دع جحا
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 عج

/ 
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 طلال طسيد دبل نوهت, بهاولا لع سيضع رسل بوب ىلا لع امرش ملا نا
 لل بوصول لح طرش جارفلا ضدالا 2 د د سائلا ط ورشلاب لطب الَسرلاْن ال |

 لحد تيرلاد سطس نامل نوكيت دم ءام ضد الانس حرا ننال وعاش
 سوي! لان هوجو تم ايف ءابرلط دع امأس هرخالا معو ةٌاَنل الم ظ

 ا كان درعلا جم صمال تيرلاو طخلع ديماهلال ةدسان تسعه ذم 1

 6 اربع لكس كل «ليساف ورب ىتوعب دمر ف | هدا 5 ساد بم نه تنل | ١

 َْ امني نا طرشبإنيع] جد نس تب د أ مانع ماشلا شد هلى 7
 | باجاعالما 0 لمني لاذا ليف ةوليلاةتماداناب بي د١ ١
 نيل ناد بوميوملل بمهاولا كاك ناب اتاك ساملالاو فاين الا رش ناكنأ 7

 | طرشلاب َتلاَعِلَسَد الدنيا تال كاش تبصوايمشم دا يس |
 ْ |لسبان اداروعز نيرة عفن جلا سال اكلم

 نمت نوع لة نابع ١
 ظ رشا: طبل برا طلابي ها تنال 0 ١

 | بتر 25 قعادتاد ءاصتس 012 سربزللا كانك واضيبا تيباذل كانك دسم | ١
 / لمت لان لازا ليا سطتو لع ىطنن ناطعانيع ةرم !بضدلجد نعاناس غلا 7

 ميلف رتاج هذه بنبل كنانبجأم طوعا دكا ا
 | ان الانيرعسايلاك افنالاو كلت ىّرنا ةد نيلاطورشلا|رشرش دال بيرل ن أ

 | شوبإلو ةريسيا رك مولاي سسع دب رسال اموكة سبح مد دبل نع يوم
 أ كوردي سنا طيز طبق ثم نان ككرادلإ هلسب كاي ولد ىبنا تيرلاداسم ف ١

 اما بع ع ططلا ]بي و ةنباعشلولا 1 1 ليوم داول يص دن 9

 | كيتلارصم سلع رت تاماناع هرخ ةلمرزحأل هداد لسبع نا ىرعلا هرم 2 ىريلان ع :
 ادن دانا ضال نوم لكى كف وا كوني كرا تاس

 | كيما دما يئالن تومظنل داك دافنن الاوبد جات الا نموم هربت .
 اكد آيه زصورمل ةراؤرملل دع يللا أ حق مشل مب قست ونإ 0 لادل# | ١

 | ككعهزدب ىهبهاولالاّث نأ زق 00 تابوا بمول كلا 1
 | لك كك مالا « نسب هرزل كات لجررهمدلا انكي تبع نم هزم, تسلا نارك ْ

 وال تبع نركيال ككالح لاول ضبا نارك ه زياع به نب قسد وب ١

 يبان ١كم تبطوعنا بيف تبصو كات ولو تولاسب داماك ساطع لدسسسي مالف ملأ 1
 داو او صود دي داح داعي ناجل يل م اوس: تبع ناو ١

00 

 0 ا لا يا ل لا مس
١ 

 5 نا لام
 ل 0



 ا 0 ا
1 
١ 

 املاغباتاابز ضيا 0 0 كال دعا |

 ىكذأو ه دلال ولا يمه صقل يبت سياج دمع نم زخ ماضسا مني مل ناد |

 و ا م 2 ناكد روعلا د ناك ردعلا عاضب منان نينوملاف ضبإمتلاضوملا يشب

 0 ومولانا كدانلا تارغ ارخص نب نمنع لاني بك 2 بياىلااد 0 ظ

 ١ جيجا باغ مدل تبع نم نم بيضتأو لع معرم ل د بريول رمق يساف 02
 د نإ )مف اضرعو سانا لعان س دن دامشدو قت لحام قحط ماك اررع لكس

 دب 508 تمحو تلا كم شدوا ةابل مصح دي ولادعابصو ككذ |

 ِ زبد علا عم رولا ضم جسرا: هوندا تم دعب | مه نإ نيدلا ١ ا

 ورحلوا ثداول بلا س تصمت ولا حب بعتوول ٌدْيَملا كتان فلاح

 يصون ندأرعد داع ةارلا ةأرلل نفالإ بت ايلمتعامذ مجصمالو دمستللمدعاللامي | ْ

 عجاالعمآس اذا انوحت درا لع نورنعنف ندا بضع ن نال مصر يصلااهدلوا ْ

 10 ديالدلا مكر ضببت ناكر وصلا هدلول تيرلاضعبق كيال د باللى |
 . ١ | نين بعدان' كداضلا حاج به نسمع طعروصلا كمل ناكر اصم

 ظ "| دوحلا ل ممكالد بيلا, طمس نيذلا ن ال م سيرد وسل ةويدم نما |

 ٠ لل ها رصد زاب لع نم نزلا عب تسع ةيكانخا سوح نم نم 0 ” 3

 ا الاطر بلو بطتسي نرلاو هيا هوك هني ست تلبس ا

 اضماع دمّلس اذاآلالطاب ئدلاملع نيرغنمنيزلا كلتا ؟يلإسبع نم |
 ايم الانبار تال ريدا ررتعلاو ايإ سب !حاماينإ ننتيصهد ولسمو | ا

 ١ يلاطل اذا ان بيصصو ا ناآلاَععمال ئرلا يلع نجرب اتبمع هياشلانملا ١

 | دما داع طوخ نسيم تيل طحن نرلاديهوان_خسانام | ]
 و هدام“ سار ختصم نم د طلاب دك مي ملا ْ

 ومص هم نما سه ذر اصول شدا ناك ءاسبا يوكل. ثيبولا تتسلل صو د

 4 انه نيع «لاتلوىداتفلا دحوم ص سلا ها را جصمو ممر

 || كممرت ماذم كاسم قمن جالا لَو تمد لاَمث مالا ولع حشا |

 ' جكلاددح ناو نيالا ثوبا ةرصاصلا تدسم شر نسا مدواهرإل ثسي ةارما
 1 بسلا نول سن رولا تصب د تام مدس بالا رموأ ىاضيانإ اللوم

 1 ' رول يبسالتك كد واول ب ترككس لو داع زق 20)ىرتشاب الا

 "1| لصالالم ليعف تل ديلا ءاولا ةاذككوانملا عماجد تمم نم تما تنل نوك اع
 !١ اكل كوم سعي نانو دبرم تقرولا تيقيو تام مايل مواابايُث محورا لجرلا 1

 ريشا ا

0 
1 

 . دبس هم يي



 ادب ال تك 37 كا دو ايبلا ملسو ايل ز ناداه ىرتش 7 :الجلا نانا ىبذلو ب 1 ٠

 سا 0 دارك ال :يال وجل يا تماع 0 وكفر ىذا

 اثري ل دما 5 ليغ مضلع

 08 دادرتسا تان هاش كلاش الىدوشر ىبمايس بحاصلا صدم غلو

 : دل ارلام لعامل نادا)رموصع ف الث 10عارو د دص دتقرس واةارما تور 5

 هرسنعل دلت بون لعمرو 7 الك الب تلات ايملطفارلامدل تعب 1

 | تاجزنسم ولا نم مر تاع ىلعنلا نمرلع بلو لسجول لَسلا 2 و ناب ناموا ٠

 فلا اّرمنلاب اد تااعرطمملا 2 شوب نال ضيا غال عصالا ضرغلا انكي 1

 | اهلام قال رعتل يصفي هدل د ءانسلولا بهدا ىوانملا حاجة بصنم ساب
 | اهث الارلويال ال صو ينتالد وصل داوم شرم به درل كل نكداهالا
 | تولادمب زل يئاذاءا بشل مدل كاهل ف 7-0 ةرودج ل ١

 1 | ودل تانلاذي ةرمودلا ةسمارم الا هك ذيل ملسنف توللب ى شعت وسن ابالي

 أ لجل بهو لج تيرم ماها كاش ال نم ه قيس بكام 0 ) ظ ١

 / نالط بوهرلا يلا مؤ بعارلانضالكوتسان سلتا ثلا شل ْ
 | عوهإلا نم_ئماملا ءابش الاتبالنم ءاضدوا ءاصممب آلا نكي لولا

 | كذ ةئشلادالداو 1008 تايمالاو ءاب الامد يمرحلا تبرقلا تيبس
 ابا ا سيبسلاب 2 ماش مايعالاو تاومالاو 0 ءاب

 ياكم ىدعاضرلان م تاومالاو هرضالاو تايالاو ءاببللاكديبرلا ّة عومجرلا جيك

 | مص نم تائسلا جاو داو نينسلا تاجد د د بيابرلاو تاج ولا تارماك رمح 1.5

 أ  ى هئالاداولع ناو تايمالاف بالا اكابر تس و هيدانسلا ل 3
 دلاو تاّيلاو مالغالاو اولغس فأو امدال داو تاوخالاو ةدضالاع اواغس نأ أ

 | ةوجألا معتمرَلل جلا باك ةرماك مداسجوسل مهدالدا نافطشف تالاخلا ١
 | بضو ١ ؟ىداسلا عباج صح نمد الا نود مرحلا عتاملا ن الارفاك ناكت ا

 نسولالح ايهوول دامس جالا طا 0 ديبرلا صرنا صاصل ندمولا لب ١

 |! كواسمللا شام ضد مص نهارف اكرحالا 0-2 سبرلاِ عمر الائيش - ١

 ١ 5 سطو 1 ديمرخم دبا رث دسنيس نيرا وجيل ناد :

 | ككاو لطم بلاص! ضوعو ل بوخوللاو بعتاولانماعه دعا تو
 نحلل هللة زرملا شن بو ريل ١

 -.ييصما |



 11 111 نيل اول 5ج0 جتا رك زم
 ا

 | همست

 ل بوورهلا فولاذ راما بلل كاما ةناوتمر وا ةناوتم دلصتم مدان د لك ف ازك
 نايزلا نود لصالاث عجرنش إرم علاو دال الاد شرالال صمم «دايترلا تش اككولو
 دهاص]كس ئداسملا حاج تح نم ججرنن ايمهاوللت عع يعصر بوو :

 ش هللا ععالابه ولاداماه البوبولادنعترلونالماح َتِايرحَألِ تفحو نعرهلا ٍ

 1 | افل ةكاداد مّسلا ءاللصالا ظعوجرلادل باعاو كك و للصم ملاو
 ش افرك ودورشلا» ايمو يورادايك ثراولاٍ امسي ال ملا عيبلا#« شمالا |

 . [صتيالك تيشمو «دارا ءارشْلاو ميال ينال يسلك طملنلاوا نشماغلا يذلا
 1١د يا دقو نك وع جال تورلا ب رجل وهتك ثداطلا كاايلاتننا ١
 000 تيبس سر وو تربح عضوي ناعم ْ

 : | ا ناعبلا |

 0 لاو ونال ميادولاد ىداومل اوهلاو تلاكولاو تيمون نمجرلاو او عملا بيعو ثدوبلل ا

 ' ثييعتلا ناتحامأو ثريوي نا لصالا ٌكركدف اصلا ةكوتت ما دك و ْ

 / ةبعرابدلذلا سلا < ءابشانا ضبا نم ارتب 300100

 7 اول ةيمدالو يصد ضر ةبه الريل .ثراولائيف بصو ضيم لير ْ
 / تبصو صمت ساقلا داياصو اومميععم تبجالو دش داول وتلا يصاناو ا

 1 صاحي موت تيلادع تس امكدإر ع مجوبإ سطل تنام يي اصعد سانرب ا

 "|| ماج سايرس صن يملا دلعي ٠ مالا لعارل نيعبرش نم عجرت و |
 .|بهووا ءريس امال ىيرلص هاذا ائ داما اجمع الجو متلا

 1 0 ناف هد 1ةافالكإ كيبرلاو دص هولا تلطم تا ماصرت ” عاَييشارن | ا

 ْ ٌْ ابعد ولو رررلا ءايلص ةاسم هدرا ناجتلام اص زن ندبة امال

 ؛ رتل لسبب نص شر دارج ارك مد تآمر يوس كاسل ابله يم

 51 4اس ةيير ازا يوس لام ل وسملو دلوت تلد ايلا ديص نم نيت فرط د
 0 نمملا دلاق عمم 1 يداك دادلا ناو الا ىدوابسي ب ارلا ىوش لام ْ

 3 هانلا تق لت كبوصولادرو 1 نيملاشلت هي يع

 ٠ الأ لن لام عيناك يتلا داس لك آَككَذ تاير ب صاولاذ مدع

 .1 اللا ولا لكذزم بهاولا تامائاانم ائيش ةريال ءاثلت نم جوملا جريد |
 0 يابت يتلا «وؤرعأ ضومانم تاو نم ا

 و1 د دع -< دعس مير ديما: 28 1



"3 
 تا
 0اس بيب بباب 6 يل ااا ا

0 
 1 توج ب 1

 1 2 تن تال 0-3 نم كثلالعأل ل بوبولل دب 0
 ول ةنوتملاب ا ةبرمالا ابإصادم ةيمولا كح كال كتانستسو |
 نولي < صولا ماحيإل ١ ارقام دبصوم ًةاوبح 2 دل ىكوللا تولاىا سوك صولا ىا ظ 8

  يرنمل 0-1 .جيالايكباجإلا عي لل يول تاماذان تول 1 1
 ”ةادهولا نال مولا لا ب يول ىادوسي دل صولا نوم ياش ومر عيد سومو 1 ٍ

 | اهتخسدو ولا ثراد هيمن اولَم لكم طاع ئانملا ةيونسسسل ل جوملا
 مصل اب ماب ةريزلاو مدل امد نحب جرعوم هءاضدالب ولا ككم» ءا '

 0 حبي تاباحو يصوو تقرصو نممرل + مولا رج ةاذكو ولا ءازك سراب

 سقف نوردرصو صو د ا نم الرجب ف كاملع سب انكو ديبحو سنجل: هزاعأو م

 جا ساكت زاد 30 مس نيد يعبد نيدبب دل ه دزشاو بن داولا 5

 ا | ده نيوتن مرج ك2دتصوو ساكو شراع نعل هداك 2

 | هدبعضواذ اصيل تادايرلا دوا قو شيؤإ] طش ت تام لسي لو تول ضر عب : :

 ديلان مرر , 1 ىوصولل قم تمني ال ل بوصول عاين ناكذقو تام هر الد ََ
 011 اله كطب ,تام لس مدانخ تصدع تيا 2

 تت تحبوا لص5 2 ماك بصنع غول ن ودب مدالف نائلشلاو كانا وسعي 1

 نامت 0 لاقل وق دوا اجار 0
 ْ "وا سبزص ول ىرةنم شربت اذ لكم وتسنا يلا ويت ةدانسب لا ,

 | تمزارهو ضيرلاسلا دار كك دلستو طاع نال طابو كد كيلع كك
 38 ال هلعرلا: تناف ييرونمزح ينل تلاد كا تقدص كبلع يريتاذدف رم 18
 0 نال بوعولارق داو ىجرلا تنال كيلا نا فد ا ر نيلوصملا جماع نم دعمالا ١ ا

 | عال ضلض اذ اريك تا فو ديد نمزعملا كل دوملا: ديلا أ 1
 1 اللوم |وملاةابرضرم 2 تصحو لم ن ن ورحالا برت دوام دارصو ءأرلخبع |"

 1 واسم يزال قيال ىروسلا هر ساطع مالس الا خش لأ 5

 ا نيوز سيف ديبالا ةزصيإبلا تر ةتعم لال دفا
 | امئالغان دنع اسي طتمال و تادص يرن طع ظرسل تلاتول ضير نينو “٠
 | لَ دااف د ىضبرلاف دإ بارك ةالإيق لاننا لصنفلاٌةص ةكذلل نم فاشل" “ 3

 اسما 2 رمال يار دابا لعب رمل نا دويل ./غل و يصنا كدا

 ' طنب عال, تتناسدداو ارا 6-2[ ورا ربل
 0ص -يكصولا 7 0 ءارس اه دعيدومدلال ١ ١

 ا دا
 يلق حر مس

 0 جآآآ---

3 

 ١ ]أ

 ايل

1 

7 
001 
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 10 07 حج جس وس وبوسي ب يوجب ل سس كالا ع بمب. ييسيوم ووو ب دل
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 ع ا جيزي نيس

 1 زفاف ع كيت انا نال نم كبت جو تاداجالا تك
 1 ضوعب ويخدم جاطمالا2 د دمها نورا قو تسل دل

 ' الاغتجوت ةريعماضرا عدد ”نلغلا ةزحماماد اسود كان ماجا قم

 كور ١ زعل هزه يرد وباع اكد لشباإ ابتكر | عيس اخ
 1 1 هدول د الرجل دوه رعد لإ -

0 1 . 

 املا درب عيصا عل! عم دوصغلل دانا لجدرماد ادب صو[خر |

 : قح بما غلا طعامج دوف ملا دزع ندع نجر: ذ هاي .ماقداللاا
 1 هرد ىلا رش لكشام حالا وَلا دازلا تؤورن هامل لومّشدَرب

|! 
1 

1 

١ 

 ” [2للاورتل انعدم صاخلاماقاداو 2 الا تا الشم
 ٠ سدرك صتوتماب ةرتكابلا سيصا ىلا لع ولام الانس صوتيم
 4 ”[بارلا نع بصا غلام وصخ اعقخارم راد 0 كرس لتس

 / أذهلت ن١ ]باغ لع درق ريم بوصول مدا 3 ,بصاشللا ببعد مرر 00

 2 1 مع بع لامال ل كاَقارتلا كلذ
 0008 ضراال لالا لوس ضن هراعالا2ت ١ىواّنعلا ْ

 0 وعن اممد نكسفشا الاوان, ىكسا قاتل ةولانكو رسم 78
 1 اسسوا ا ا ةرعمدار قيل الاهل هاشالا «داعل م

 1 دوار كامجانش داوا كل دل اعانبإد 9 الئالل ةراعمصيال كاوا ْ

 رسما تار اهانم ىرشلا ةرعمرصيال لالغتجلا رارلا ميايلا العاب
 "32 :دادل ناكذا هرجالات د١ جخارايسيلهنيتنسوا ةنسالجم ملج»

 ًالوزحإلا بخل اًيسئحا نا اد هردالارم ٠ نككوحرل رق مال للا احبج ريدر

 لا

 / ل هيراجالا اك ثري ال تامقأو نس علام نم ناجى
 / ناجال رقع مو دمسال هويام ملهم ال مالانيوشالإلمآعلرجا

 17 يسب
 . |لجاصاللو هدم داع كوب أ كاك لوس :ةاعرتم ناكرجدب لانا

 المال ايجاذل يت راما باكر دارا 2 دروب آلام وقتنا ْ
 202 رايك لو دجال هش الالي لاماغ ةرم ءلااطمسا

 )از هزلارحل يداسالا :اوككو وسلك مرد طمدإم تالذا عولبلارعب ْ

 51 : |[ ضدعطنم ءريْمصلا لام اصولا و لدللو تال ا 2 1

 : فام ىالما كلغ مالا حان محو دضا ىلا شتا 7
 2 »كم هتان لااا طرلااألا

 ار

0 

 ك0



_-_ٍ 

 ا

 ١

 ا
 ا

 ص011 ناي وعد شمصلا تاس ا
 | رئيولو مبصو ضو م م مصوو بالا! ]شملالام ري الول 2

 ف هم لات بالا بالا ءالولاو ىصويف وود تامدلف |
 ديالو و ميلا لامك قورعللاب هداج اريالو ءالوم زيكو ضاملا صم نعد 1
 | موكلي ريع ةاكرا داملاو لولو اىلالىّضنلا م هداعالا 1

 ّْ دع نال طولي درب ذاجالا ل ذقوةيال وشمال 2 تيلي ١
 | ةنشاشقلت هود نيتلاربسب متبل تانك دشجلا لاه زجل
 سي ماوس فلج تاي ةراجالا رص ةيتوكو ملعال مدلعأ
 يب رص لع زنن ىلا يل جضريلو ذءاضالق ك9 اوعلا 7 ١

 اها ةكلاو قرد ثم تؤم نرذعلاو عئاساؤصا 2 نادل
 | انكر قولا نم عاشو نما ضل نال لئلا ليوا لعادل
 ١ داتا هنا يزل لسد عام لاو رقحل تسلا اجزم يزاد 0
 ناك ةرسا اجاب دنع ناراخل نال نع لا بير ' و

 7 بك< 5 010201 مدس حل 1 .
 بجو ملا كتب فورم اصلا وباسم لانش 11
 | ةرللءاضمتارويماتس ل7 ةررمتولارم ويشدد فعلتم ١
 قال ذات سالب ليضانكر سسك كلاسك الاو مويلااصنذ أ 1
 ْ سوم فل الع لالخ ملأ ارم وا كتولاوا ملال يوصقلل امان ا

 ٠ تضمن اًمااهنمو لئيرجا ل ءاسلل ناك غانو تائاسما تسفاك أب

 | رنة دمعي نادل لائلزجاب كمي مام رد ىفرالااةوةزجالا ةرأ"
 /”ةيراوغلا اان كو ةلشس كلا لرجال اعلم >راضلل تيرضاك !

 ا 7 ول نال صلع رجا لو ئعاولا لارتشيي نا تولاططانلال ا
 ْ نيد راسب درس انخلا ةكيدربدن ميداس الأ

 مم يلا انك رجال نسف ل وسد نعم لاق

 ريو املا زر ليما داو 9
 | واما د زاجل ذر جاد قب رعبا 2 نيحو 0 1

 |! بتول ماسلا سو ديلا اك معمل درجاالاف تيل
 و بادمن عسا سول راع ع 2 اخ مياه /
 لا هان رج ري. راجل ةوماق دعبل 34 لش ١
 .- سمس

 هو



 ايكز -
 ل

 3 هدم

 رس 58 يض د دارنم اذار .نسفلاؤلاكرجلا لثماملاد ا
 م لهاش ا را ا ا

 ..(| ضعبلالزع تالا ناير) حاط سوفا بجرمللا ة
 ”ًانانسم 205316 سخان شع |
 7 دكا ْرُخالاِمِحِوْزَما دعت تا نان الادْسُم كلب سم 2 نوموقملا 1

 ::10 نالذاو بطي ةرسائلاهداجالا 2 [لارجلو ميلا باب ف مقالا |
 78 2نزنا هرعا 2 مالك داتا نقلاؤءابشالا نب مارعببلا ْ

 ! قولا لباسم قلاباسولا عد "نم ف نر بلظيو ملمع امج[ يسب
 / نات دواعش ايكولا نيإوصمل ا ياجف وضل ركل نيا قولا ا

 ٍ ل ١ مدارس خيال نيرا اءعَس اكولاَو الع دا ام ىانلارججا

 7 اكد تيلارج رجلان فاتت
 91 مذ وبدا اوما لاكن نوضعول دولا ٌ
 دلل رست لك انضبلا ناك يمول[ بلطاء بما اجي لاتمرمكا

 ضيا ةشعلا طارش وز ذل جايب ]هس هنامرلا كلت لكم صامد

 037 يوان هج نال مق وعم قرش ل دس طش |

 ربا رع ءاصغالاعق لايك ال هرزل وجا مر نت بتاهلك كاع 1 1
 1 دزرصلل درصلا تاعئاولاد م ,داحالار ودى ساس 2 رو

 ٌ ميما د ”ُنلائركلا ف هطحلا لاح نحب نضام ب وعسل
 ردو يورك هرحالا لحوم روج د ندا هدْسّشْلا2ٌو 1

 1 ناصف ىراتقلاوبآج «راخا نم ناسلالاب ب اول لاع جا ىلا تال ١

 جلده جاي لعن زخم ]كال بدلا ]
 نواصركد دف تاسد[ولأ انكي ورداَظ قام ميشا 9, نود, اويل |
 رطح ف بلط اماما ياعلل روع ب جزل ألو رجا ديبوشلا ا

 1 ايدل سوار بلغ يسمأ نيك انو

 4 00 ْ . د را ف ١

 ب ا تام تام اعر دخان اصرد نيعبرا ١
 " لاو 00 لم دريل د د مام ذل او ْنِإَو الل هراعالا رم ٍِيثلو

 ,. زغالب لالالا :١0 هاش الباك ة طوبا د زل د قالا الم او
 1! ١ 1 هراهاللا#نازصالاو نوعالاد اكتمل ءاطعا م مثال جاسر

 رمهمسصم د تحجب صل عل نواس لا

 21 ا

 جس سم



 اس سس ها | 1

 ا

 0 اريوج د يسرلا ومالا وبلا وو هامل نك اعلاع انتاعاطسا الر دن
 |.شاامالا وءمعلاو دل ملعتل تمص مويلاقشيوكاداَنل نورخأتلا ا ١

  1ةموسرلاو ,اولدلا طلعو بيوس رحال عت د طعام لابعد ناذالا| |

 | مولسل وسي ساو دررلا ةداجأ سى دالفل ءارسبا هد ا هالاوعترمس نول موس ىضحب سور طه نيولاسلل هلا يقرون ديد
 2/الاب يرش ايم تق وز قدح ماءال سدر للاب هن وشاب

 | بج ال 2و رجا مولملااهريزع اني امص ١ تال ماحالاك نيد ول 1

 0 ا / اكول الام عوُتم بام قب 2 الا لإ ةراجارعابرم اخ ع ءادابألا 1

 مهل مرسول م اهصالع هورن طرشلاب «داك و هل يابس ط شرخ ا

 ْش 0 اكالصملا# ناكل اك 2 ةنيصلا نم هدهراصت مره "+
 ا اذا

 ا

 اثاجا نتبلع ةرجالإز حا داللاو ثائالا اعَوْرْمَل الك صون نازوعال د : ٍ

 20 طلع و!اي داع ارعش هرلو ءا الغ لعبا مرسول دردلا#/
 كلر كدا كسا كلن حدااوكو هطايذلا نم ةفرعواءاجيوااباسحوا ؛/"

 7 كس | انكو كلل سبيل باو مالا موا ةرملا كلبة ذ ملعتويسلا بعون اه
 2 3 3 ايفو يك ووسع ةرساو 3 2 يس : 5 1

 ٠ كي سَ ايداّملل لامر طوس ثد ديال ةءاجا نم تت بجالإلا
 0 و ا ٠ 1 دقن ةربلا ىف مود الوا قالوا دل او
 | ارو ' كم 0 ا, وائا#رد ْن نيععدرا ١نب عوطتايوسو ىداقلل لّئلارع 1

 ا ْ هل . اا نا لولو كل دل ثيرحلا فلا

 ' | لما هاروع قاريجلارعاتسلا مي نك يحام مدارج مساواام /

 ْ | فوارجاتسمإ امال ابهد ىلا لا ىصتملا ضل ط انعرد ندعب دان /
 ظ 0 دو فالرشما اح هتشاذ .نيمبرا لويس /
 ل يلف وت اعمل يواذل راما نم ناي لاف“
 0 هرمالا تنامكياوس اير نوما حضن 4 0 ةراحإالا شو
 ْ دم ادواابؤت هرجالا] عج ىران ميسا "هلا داسملاو ترس قد

 0 نرجو ناي ديتسلا برس انال ا

 7 وأنا ةرشلاوا عييبل رضا طشقاب ترض انا عيرمتب لئلا '
 جددي لئلا 4 : كثي كوشم راد يعدو هزم بيع
 ا ءانمسشيموسالبخا 5 لال نقل عار 1
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 جيب سرج ببرج دب وسسج ومس جيس ربح مومو وهدوسج جرح



 0 ا

 ا

 ا
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 : ١

 ال ةرثو وصال و صحاب .داولجحو قارن ءابرلاك قاطعا رحمْذَحا ْ 0 د

 ئ
 ا

 1 سا راجالاك 0 كو! هراحالا تزيل هدا
 الأ اداجالا دل ن5 مل ابرق هلرومرسع حيبلإ كادتن دايملكو | ا

 9 د اهلد يضرم 8 نايقلاي عش ةرسأف 7 اماب نوبل ريشا |

 1 1 لاقتحام ا ا هرب 3 2 :تككه نا 5 ا
 ةاَواّث ري «ةاماوس طوي طار ملص داو كلاما هاباهل )يتسم |

 1 00 اها نساعاعارداما ةرجاتملا يلا سهلا تازاعلا نم نم |
 ا اا لدي هدا ايدل ,ناىدلا دعمت لاهل |

 .زاإ امقد 5 0 تلاولاه ىرما مامات وك ل لااا ارشح مو ًاتياولاوتساذ ةممو. د اينما ةركحن الى
 1 اعش 25١ لالا مح وأ ضب

 نإ اعشا ومص :دومالاف جالا مارح ينل ابلجوا مضلل
 ]ب اتاني ريما الامورجتي نات ءادجو لحلول ذو ا
 0 8 2 تاطلسلاهلا باب للا ةميق وتم مر اك مولات د ء ٠
 7 الميل هآرمإ هأردإ د هرداجا 2 ىوانفلا اجماع نا ممالاب ا

 نأ | حاميصلل يد هر فرم ةريشرر دج و ؟نيل هداطلسلا نعم |

 نا ص سا اقل لامعا اصيل سلا لثاسم 2 الارماإلاو ديالا ْ
 ناكل هوجان عش ءاطعاةريس لاكن :ءاطع لاو نَحالا ا
 1 2 مة رهتمال ف ةاك مندل ع حش ءادا لكلا /اطخبصاع ةوتس نا |

 ' ل لدرلو بلال ذة رف ميش از كهل قاض تك د هالات نالاتاذا درالا ١
 11 لفناب موحلل)يسالع كل :لك نأ ىوانقلا عباج هداج نمال سم شام 0
 3 0 رلال لاو امول مرسل احاتملا تال طاب هداجالاه ل درب

 0: / لن لاق ناي ىوصتلل ابسترعلاو ىاورجال ا رجالات .مدالا مم ىلع
 0 دا

 نا لو ناو لئلا يفر رقد رّرومرع ّماذلا ةداجللادقعمإلا ب قَعِي
 5 555 2314 لثمو تح ولولا هدام نمد لوالاو وبفشمرُعب

 هد ت1 2 و جر ب332



 رول سما دريطلاو دب 32 ا 0

 1 تايجر ايلا جرهسلاب وجو همهأط مي ريل 3ارررجلل طبق اللاب رجالا
 ١ تيب دوك هالرلا ةلثل صف اذه ءانم هراجازوع ال زا لملم ل

 | 0في دارلا ةرجات لاول و نانا لا م ءابش الا هداعجا نم عقو :
 | اللب و فورملابرمؤّماَد 506 لكاورل بضكرشلا لاق
 0 لازم هوصح ل ى ريا 0

 انكب ىرش] مث افسح عجاتسا هراعالا هرغتس اعقلصم# سا
 ١ / يناجي عل كافكا يالا تاو 5 ةرم تضم ورخالا لاقل! ١

 صاغلا ليصاغريجالاو بصاغرجا ىلا دا بيست سلا يكمل الا :

 ب ؛ قتل مبتور لع بجي لقا ةراجالاو هلعافذللا 0
 | ريمعر امل متم صحار امباثساولا كو حن م ماضل عيبللا ل مت

 ١ فيم دلاطتمل ةولاد] ملل ما اولا قالت لع عال دق '
 ْ ممككاف بوصغمإيلا تلج لعول مرهسب كامو مش عرسال وق ن
 ا تالومنلا ءاج ورجل لب عع ا هذلمالاتق رة مولاي :

 هير 00 دانورخا اج امو اخلق ورك ومأيف راد ]نعد اًملالصنلا] 5

 520 4 م قر هر 9 | يلا يمول تداولا نسال ءانام الان الن

 : ٍه ى | © داحالا نال هراهالا ست .داةوثلا اجر خلا أرامل ان هاش
 ' 0 ايما ةرامجل يانا روش لك دتعاهراتاددع : ةرجاشم تن ا ْ

 0 2 د ناك هداف هاني عفرين ءانيلذ ابحت ناك شضرالا بال ءانبلاهقأ

 00 2 0 ا رضي اني |
 يي يل برنو 6 دع هئاللطن ماسلا رد :ناالوتملل ناكل ولارلع اسلاك دمدو ءاسلا أ :

 0 27 هئيز هو يرجو ْ 0 ذب هول لكك هال امر اعورْم مع اواي يي 6 جنم احر جن ف4 ١ئقواشلا صف كل لاين قا ١وانماَسل ٌ

 ه4 جم تفل ترق يي ذيل قودرداةلادإد دال ميتا قانا: كوالا أ
 3 ار جن جيو مسار سا ةذهأذ د يتطمالاللبماع وتر. ةواريلال ١
 0 0 0ك | هقينقو تواخ ةداجالا4 ةاعسالا از فقكولاود 12 ال نا إل

 0 0 لص د7 م ايا مدل لان رعفررضم ل لانك ت منعت ألة بد يتم . .

 . ب 2 - 00و ايلات رق سلا مولاتي دال صيرسف لام متيض يراد ىف, ضي ناد 1

 00 .ايياطصاولو هزم هداجالادرامنارمأتللا زوكيالو هزه | فران ورواتب اة نوكبالو هذان |
 ا م نارا نبموااعوزنم ْنيمَملاَل عار :واجرل نقب ولله هابيل 1

 اهيل ر
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 ٠ لسمك جدل ناهز اولا دام حانت ناي وتلا مالا 2: 5 نا ٠ 5 530 رس ل. بص ب مصسس٠ا

 || 5.ىمنااهيوجيد نقول نان ئقولا لغة حرودالع ل هيمان ودل
 ؛|/ ؤقولا قواح بريد يتلا ل ىذاوعياتملا مّرسانااَماو سنوبعتلا

 دعب رىدلامِش وا شخ ءاارعالاممقواَو ىإلطنبف كاذوكو طنا
 10 كيش مفدلاذءدآو حفر نقولارض دار تيم سعد لونملا ل ثدي هلا
 ,دإإا ثيغ نال ىقولالَع ك دع محربال لم بَرداكوكلادعب ظ ريَال
 ذالاواهتعسو اهباطبح جالصاو ارم ل ثذاف هد وحوم تنام هد اجلا

 رد تعا: للا لامْفاْملَتمل هدآق كل ذ 3 ىنتااع عجبش عوبجرلا توم
 أ قلعتو صالإصا ناي ناقرجأتلا هاعّدلام ثودكرك ةوتملالام دانك
 رمل لوقا ّينصل))ا3َتمآْناَو 1 ؤلوّملاف وتلا وجا ةلازجدحا
 الأ سيد الناو يوعو ايدل رباب: يعو مبلاع نيمعإلو وتلا وك
 ل دابق اضرا ةرياتلا ءاشب ىاك او داكن الاد ىوعرلا طرتسد مارق

 ل[ طوير تنل ب ناو قوق ىتولا ب ناف الاد نق هدب عجل لوتملا

 لأ
 دسأ|

 :)() ملال رصتلاو درا انفو ةاواضما 3 دهن انش كلي نو ىلطاذلا
 ,,|3)و نقولارزمي ل ناقد ملاذ داكوامم وكي نبا تابانلق مضوبكفف
 نا لازم هوو تذاهل شتان 110 صالخ اوعي ءلامل ميضللا ورع
 11 ممرعو هزاع ماجا داجأو جلِإ دقو نم ئايب ضروف درا كحاتاو
 01 اني مال ةداجالا سلة لالع مرا طرتشا ل ورججالا لع ماجا

 |. لدار عرضوالورثجالا يقرع رم تلا تراصربأ تلال برا او
 د و تومان «دايلو تضل وررحولا سرعبلا نبيها لاهل هل ماغلاب
 ,1./ كسي كطتيو .توولاو ءانبلالعمتنيرجلا ءانبلا كلام ندب كوت عاد
 أ هاكات زم ” 21 501ج ناني كلا ئلابام ايف
 :,/ ةلدرط هراجا] جل ااع هرحائ اولس اش امارب ا هدالوارلع قف ةرلاد
 1١ روز مامآلا منال اةرحولل ماب ضقولا الم هداغ رأت لل ىلشاو
 ان ذولا وكيل وتم نكي لل كاب ئقولا كيد الو حاولا ركل ناصُملا قب
 نإ ااعدأت ١ جهوالو م ةءرصترف يسلارجلل ارجأشلا ل خرل ن فاصاع

 را |يلوتمجاوملا ناك اواعؤمتم نايل د ال ريد عال وجاوملالع ةرامحلا
 1 | ا لانا تسدل نان هزخنرجلازبأت اع ناك
 ابا لول ةلا لصد 3 تاكا مو س هراعلا شال ق قولا لع ةرجأتملا



 7-5 هراجالانويكوتلل طش نكمل تائرتس نملك هداج الاروع دش رم 1

 ننكر نعش هابل لد كاذبا جل« 22[

 تداجان جوا انبامصتالم ىومرملاَ هر ةرماط نمشي ىل كاد فقالا
 كنتوا لوو لع الن ارم قا توما تنال ركل
 نسا 2 نياتقملا هنارعءرمرا لا وسو دنس قالا ربع لو ننس |
 0 دمولعم 0 تو ضر سكذ ٍ ٌ

 صمام زعبل جاداد كاائاع تاهل م الابر جا تصْجم ةداجإلاا) 1
 كالا و 000 محل م
 ا اناذارحت هرجالا هاراي_:وىمس ارجع . يضلا تقو إو دوعلا د نجت 98 :

 رجلا تدانول جرشلا د ياورد لعورتعت ال اَسشعَت رهاو دا دول ىج]ملا دنع |

 لصف ف مدرآا ىَفو نم هريعرم لواوب نام دابزلاب كو الاعأت ف 7
 ليج لوالا همامجالا تاق داو تاق 2و .ترامبا 4 نقفاولا و جن 7
 يدل لع موكب يشم امو هداهالاويشي ىلا وتقل داق لدمرجادا اىاؤأ ىف مث |

 ا«اوقراتخلاف لئلرجا دايز 3 داي نل ا تن تناث ىاو لائاسول عودا رم ىمسما]| رو

 يضماقلا سيو لوتملاارئسشيش راما ةرجاب ارئادّملا قواطع دبغ هولا
 20010 ىلا منَ ء1 قب ءمرحات ىو هلا ارييسف لوما نم :تماولو “+
 اكو قمالاووف ارا نان رات للام اهضرعا واهو! !داد ناك ا
 ارملضا هدايزلا تس ا داق ةرملا دوا َنمال اروي تقوم ءدإ دانر لا ىلع الب /

 لابالك رضا نا داو درج« داب :ررحاتلل كجم ا ا 7

 دارلا# عينا ع راق تناك اذ اًضدا تنك كلو ميلع فايرإلا نال د

 0 : داما راوغد 2 :9!ابحاص رضا رراجأ رعد هل هوعشم تناق :داو' 1

 السمن لا ةهداق :رجأتملالع لدذ داو "لور هللا ايت مرم م

 ماحس دوهب ميال لاش رم صال ةرج :للتضنمللا 17

 ف هووماشرااتسإ جر نع وابحاص) كس خاتلازدلا 2 هاا إل

 ١ توعد قاحاررع ك 00 لسعر محد ه داي زلا تتاكد ا كا
 | درع جدال درجاتلا هرمي 7 نوملا ردو ةداير ابعت ةرالبابدا

 ماج ظربوثارحإأ لوم لوم عاد لاو ةرعالا# نادرو .ءاج م 6 دايدا 27 1

0 



 * ءايئاور مإ
 7 ٠ ل

 ل

 هب

 دو ك2

 1 | ساعرجأ لام ءلرجا تدرب ةروصل نول يلانكسماترجأتلا

 تما ١

 1/١ | يضولاو روزا انف د سطاتسالاو علل ديال وامر سيل ذا اشيا
 :ل١ | ع هارتع ةرساف كبشلْغ نس عاشملا ةداجا ديداجلا اكجالاك
 1 اما و امارب وكم كحارمطي قاذاارحو ديادل ءامك دفاع ىوتشلاو
 ان أرجو قسوباب) تافداررجلارح يعل دجرتو سدح كم هكعا الانا
 1 تارزصللاو نخل ك)سجو كب شلامع رم ل د عاشملا اروع, هد الوشب

 انا لاهي ناقاءاوس جاشلا هتراجارسق وكلا ءاداحا سام لج ىتفلا
 4| ذاع سروغاصرنعو شح !رَعكرَحو كيرشلا سالاال وا ةريَسلا

 0 |ةراعبا ف ليلو يلا وتل ٍمِصْم يتب ل ناو بصق هام شب
 لام يراطلا وسلا نال رمرتاة وصتلا ف نفد مليك جلاتسي دا كلشملا

 .افاجاو كي ١ كءاجا سم هذاوغ مكمل كيرا ميلا ءرسغب الارك رسال
 :| |ميص نرتب تاامامَنا هزي اهال وايل هع ناموا وس كمرشلا نم لشملا
 :إ»١ | دم اثق و .اعاش تاما امي قالذك دا لعامل ةوعال نيببول كاد
 |١" اناّمتاناحزجلا صماء ات مالا ورمكولا كرراط كوش نان ااماو
 |١١ لجلال ناكإلو ءاوس نرامللاو ىراطلا مك عدا عرعو اراها ِء

 | | ييسر دوو لقانا بسا صرة هكدا عودوا
 ١ ١ ةعرلا نع 5 مداهلا همي جر ةناخل لد وي ماطلع ىوبمالاو كشملا

 | [المتلا زير. ناو ةرجالا يل بجإلامهرجحا مكس كيش نيب, ت فاهوا تس
 رإ| |ذاجالل ةزحمو هرلا لاو جملا اجا س كلم البياتي نكس دال

 يل ا ذنومف تسل كلل دواتينكسلا نافرجالا ميال نهرا ل

 يروج

 اذا | كه كلل مكعب كسرت الحا ملع بعل ترس ا مث يس مارلا ىرتشملا
 دل | ةداجالا ولعت سارا كسلا ل جاور عال الاؤتسالل ةزوللا دارلا
 . لب ةلارحا تس ةراجإلل زعم تسكر وع كلم بوتس اكسال الد
 هدفا قدا اا ىلا و
 رولا لعتماة اوقولا )مان كلاي ؟روه ذا مجرلاه سلع شال دس

 انكو لامشال دنس ةلابلا نكس لابو مسنين ناهلاذاع ةرججللا زي واكشلا

 ذر

 هد ا

 /ر) ستحراجل نمو قولا كمل اجل قو تلق فول فالاذجروع ودنا



 دقعوا كلبليداتب نكسلامَدلَرلا هداف فَ دابا ١
 ديالا يباجاو فقولاكمتبلاناد لبق ويلتلارجا مو 3 عيكي ١ فتولا ١ ا

 سيصل مشن مبابجيرلا ىلا علال اكس لابد منيتي تكرم لاف
 يتلا لع هداحو قولا دود بصخ كيوتْدلاو نقولا ئ الع نيك ةلاك ١

 م : قواَسلا مجشم 1 ا تا ء انكم مقام
 باد بصغ لئلا بع تالع ىورشلاو 3 تامداح نسعى دال

 لدلوب نسيتلل مهنا ناصتنلا ىامذ ناو ل ا صامت انااا يصل

 فالاراد 2 3 /

 يلع الع سرعت لا اعو ىف[سلا لع غشا ل.ةرجاالي وتلا كسا

 فقد سديداعلا ان كمِييلالام ِمقاَنمآَرَكَو يوتغلا بلع لكبار زا

 تيلاراعع فاجلا لع وسلا َتادع لمان ول آما لاة_ررإ

 يلع رولا كف ان الغ كب ف دره بحاصا نيش يا هب و قولا |
 هوك ةروصلا قل كلج الل علاجا نكست بجعل رتل
 اجو ذ عمم تنكس تاكسي مهرب سيو 9/ ورثملا هاف كل

 بصخ رم نقلا ًاباصد تاركا مرلعرجا ال .كلازرد رسل رمجاذلابدادق |

 يحل نم كرش محا # رهلرجأ نيلجر نين دان هياشلا علا كابالا:
 "ينو هرمالايتلاطم ملفابكم ذاب صولا دفع تايد اق ممجالانحل ١

 نط, كد قاعلا دال كلا نود ل ةرجالا ايضا داص نذل رضوا
 سيشل سابو عش هداحجا نماطوسبلابهاص ديلسمت فصل | د

 ىمسلاوجلا مزجيإل هس مث ثلا بابلا# يملاَت ادا يو يَا
 نعو كلاملالع هدرتلب ل بيطيال د دقاسلل كاع نق املا ما كلامملا

 ضال جاع امودملا باغ نيب راد سا هدبدف لصبي ىبت هبا

 راّساانيمنع رتل! يشل عال كراش هابي اشللك رجالا نَحاه |
 فرصتي هاري مال راس الصالا 2 هجالا كلم لدداملا تالا ١
 ةءاجإلا ةرعتضمت انا عاضببا ديلا نيبصا هلاك كفا هكيرش تدك ١
 | هذملا ءاركلا مزجيال ةثس كل د رودرا ىلا نكسف بيغ ماَرلا فدو أ ١
 صتللاو ةرااتضتن اولاد ةداجإلا موزع يكس يلد ال ةنسلا |||
 | ىزتال هدادزجا]جدرجاب اكسو ةأرلك ل تارماوديةرارلاو بلش ١

 جرخ اررثلا مام دنع «داجالا نيني هاا مممزحلو ليك اكهصددب ظ
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 الهرعل ضوعولو .سسل اي روعول برك اعلارح توعٍن يت ِ 2 3 3-0 . - ه6 - - 1 80 م

 "النني برجال كيرلا فمع سمو درمان خيرا مات لبق رعأتسلا
 41 هع :ماتسل إتبع رع ريشي دادادا داق مص تسيلاهنلل ألام

 يي رقلاز جانا( معرف هاسناسدرالعاوب تسب
 را تارامإ سؤالا الست دارإلا/م ةأرل جر مالا نسف ةماجالا 0
 ان ولج سميلعجلان سرغم هدالواو ملجاب ئقولالادلجد وكس سال
 نا[, زل تصمو ادا دات ىناحرجاتسالجد عع ني ا رحاصا تس يلا

 !:نأ فاو ارا جني تا كلاما لهثرارلا 2 عانس كب .ةوأتلا ىاغو
 :أ | ةجوالنكدارة كبد دال نمي ناك يت باحامال مار نكسو.
 رم |طذاي دام قوتي ال ص مبحاص روع جيلا دنيحات ع هلاسي# عاملا ماو

 اذا ملزم ما كنرحالا 2من لا اسي لو تنل درع كلا باغونو
 ؛.١ (اهالب ةراجالا نمعسو يرسا ىاقل ىذا ب هريعرم هرجارترخااحاتمم

 يي
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 5مل نامول تجر لاو يلع قلل واقبل لولا يصولاو ليكولاك
 " امتذ ةدهؤ ١ مولاواى اثملادحا ّّف وبنين كذا تلطن ١

 ةراجالا - بيايةدر دلاغا )اهبل ل5 و ىلا رح َ تيدي و

 ' 1 ١ لطب تاما راجل لكر ولااماد داحالااب لكولا لاجولا نم داطاو

 ل[ شيك تلاكداصخ هفاتملا وش ليكوت اجي دقي ليكوتلا تال ةداجالا
 ل وى لل حت سلم ظطرم دمر صب سن اتسر ص نابعالا
 جرتالا ياطصا عامل هرج تؤخذ سمودلل ا جع جارلاكىدالا هرمال
 شد ”لارياوعلا ءاَنكمر درا طقس 5مالطصالا لسشامل سم بجو مقا

 فويسلامورجالا ملاع بجو رئتللا نمو ىتس امي نش دمضتملا
 /مل١ | امزعراّمعالاو ؛ش طدسي ال تاياو اضع د روحا دمملا يسن
 ١١ | ةةوامتلاشالاب جمل تار يباطمسي دا قط نيب مانص تيد عجم أ | يدك 53و قاب جرس طمس هاف حط نيد دال ص ناجم اذ ذا
 كات ىرجرتلم : 502 الل ورجال لمح اف لف الاممي رداوقلا ْ ا ْ | صا لوبا «سب و هصام جزوحوإل واس م اطقسي

 نسب سس سس سس وو



 هلكت فس 57 دٌقاماع ها تاعوسا ل ظ ١

 لا ٌقرعوا كلب ا ٌءْرلاتباصا اف ايتُرلاَص داأتسا 1

 دارلو مياعرجا الا ةأيعررب نا لبق عرالا سيل عمدَدك شال رجالا /'

 جات اول د نانا كدر هداج نيج تكلا طجردبال بص غلا وعد 2
 لايك يضيغرالا داتا عت تباصاو ارعترفدارَنلالاَضدا

 ةرالا دالاس بانا 0 باللق فعولوْ ا

 خلا سركتاذ ابعيلا ورجأت لا لعرججلا اره عر «داعل سس ركمدال ةّرمأ ١
 ناككمايتاث خزي نا زب نادامإولو ضدالا لا يرضلا درج وم ثودوا لالا لشماإ

 سجائلاع نا درجوملا ام دسم كوالا هو دز إم رص س ضدالا رضا الا

 : مذو طمسي مالطصالاىد بجوام و مالطصال)!بقرعالا سبجوامبأ /

 ضل ووماب 6-2 اتطقس تياطصا ىواتقلا [

1 

0 

 علا بيفؤسا الارجل كطيو نزعل يسيء يعنف تار زدلاشرلا
 طولا املا هطتش اناًضرارجأتس[لجم يواتتفلا عماج هةداجا ومر جالا طمس ||,

 ءائسلا اعيش تئاقاؤاَركو باتل تارا ءاموسف 00

 كرش وة ددزالو دازجام(ب جيتك باد ةداجا سيزملاا مطقنافأ |

 قلتاداو مترج مزلي بذي فه تالا وض ف ذو دوا شم عش ةداعا| ١
 + للانكاورشرالا 1 فئاووو التف عد 5 داعا نك ال ا يبل

 لطمو هري# تنالابررقرجابا رب وحوفرالا درب وحك كلرمالا عقرب لأ ١
 مودرن تنظم و رق ةرالا هلي ايد هش هرجالا ماكل تقولا م 1

 ّظ اه م رخل يزوج تسالب نع نع غلا رماصإعس هماجالا رضوا واع لبعد

 اجادال ماكل وم هدم اذا رجالا نيلات عمات لكل يع 8
 قولا .ةينلاواتبسا لتراجع لع كربلا رتل كل ذل ماتم جن
 أ راك مارلا 0-0 ليجد فوم يدل لن دج درعاولو يلوا الك دا

 فارسا د اذه و 0 ىأك كارلا ص مر ميحح م ادمن

 ادب زيا ررع قوات نعاس تم انا هراجل | ضابرع هوك 2 ساد

 | كالبتساالعتستو د ازا الارز ىلا ينال مال روع هداجإلا ططذاكأ

 ] وح صج ايما ملثم لاكن
 / ةكياجا مركو يلا ة ةراه رنوجإلا هلماملا نود عالي مداججالا يسيرا

 ماذ ته تس الواي سو غلاما ناريمان
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 : ١ نال مروو د والا ريع بايلاَدس هب لا مني وناولاب لومي نا ليال ظ
 0 راوهسا يال ء ديال مايل لا اش الات امال نس زل اهم دوصملا مففنملا ْ
 ' ١ | رس الا ةراجالا باب نم رع لعلايل داسيا كاهن رسل ةاّشلاواًوعبلا ْ
 شال ر اعلا هداجإخمنلفصلل سلام الارعأتلا داراولو دددلا م |
 ١ تسلا داباذا ءايرشلإ ضب كام رضومبو ثنوسبخالا اسال كعال ١
 كَ ريما لف رع دولا ف كك اد 1! اوس ةداجالا ف ٍةدزعويزؤس |

 ' : مد! لا اك ابوس صخرأ هاكرجم ْمالقر رمباتساول 3 مصسال ا ال
 حض ملع يزعم 20 دادا متاتؤاحوا امارات ا ىواّنْلا جماج هراجا نم
 ملل ١ تا رقاب ب الا ناو تاربربإل وطب هاشم 2 درجالال امانا داجالا

 ل 5 22 ار زال ميتا رغد ةحامنر رمل يشي هرمي وسلا لع تبزع
 انا || كجورح قداص كنا مللاب كاملا لي ىذاكَشِ / اوبال ةدرفسلا 1 طار,
 اكسل اصاينحا وصلا ماو خل د رجالا ٌةْواَسمو رصالاحلا ةداعبا نم ملدا
 اًمعلاو لن ةراجالا عيش ثم زعرجإلل 4 وم دل ضد هى ١

 تملا ةرراسمو منك سال اضن دكيال ى دي جات نر ىنسالا ا

 يجول يدانق نم هداجلا ضمن م بويع هس الاقاو نيدي ىونسلا نع
 55 ةرجاب ةزما اىرحأتسا جدت د ةييرلا جارس مس مس سووا كلن 0
 7( ةرالاءاضمْنا نعم باَعو ايضبف د 3 رحاب «داسنا سارع ْ ١
 0 ُكتلابلاطيهداإ جرم رس باجاك الرا كل د مل لس تامل ادي لارجوملا ١
 األ | ىبع تداد رشا !د رايت لعاب قاود دو والرجال ملام |
 ْ يم نمألا دل ءافدال نيرورعولا ١ ورمل س ةداجا ل اغسن ةمدع

 ١ .الائولا هاش الا انارثا سرح .انلإ الرضتح ىأد كيال وعيب ملف نيعلا ا
 1 الرام عدا هع 2 2 نسالك رايز 2و5 ا

 د لع راقت مع جوك ريدا 3 رداد يريشا داع ادع فوكيال |
 :ةراجاوكزها نم داجرجبا هداجالا جئلصم ي يواسشلا دْيَخْم
 1 يروا ةمرفاملاملا مالا قون د الل عش قشيارتكد اليت جداد  ة و مسالا لصملا ميلا هداجإرم كا دلك كايعلو كةفشتال هال
 3 5 زك ارك هدايرتإا ا يباح ماماملا تلراجا هورس عيد نارجالا
 3 ورخا بويوسلب سليل بيوثدا خا تلد بدك ا مكرلل جاهدا يرخا
 : ْ لاس رغد اماكن نجما ثاائالن نزع 7 لكضراياضدا
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 + حو



 يل دعا ووشجرم ناويلاب ناويطلادارتسا ةدساتلا اجاب ١
 2 سجو آلخ نأق نامارب اد ئكسكر جاو سنج نم معلا ةعملاانك م

 | تهئتشل ابل تلخو ارعساَنلشودلب كالَضلتسا تنل اجا
 ا درع و تفل طغت هرداهالاب داح هد 2 دريملا ةداجا نم عر 1

 كسا انامععللاو رولا يوا حما مسم تداقمبرو هرجالا سبكجاتل' ||

 لاف ىالارملا هداجا سايلب اس هن نامت الاهئاصتمت متبرجالاكقتن ١|

 نان مزراب ايما راوي
 عاجإل كنك لاري ناوللل هرعرماّسلااو كل ذب علا «دالم مامجلا |

 م اجلا او نسحمتت اوُنعوماًئسح نويلاسللا هأدا53امبلعقاو نيماسملا

 : ١ 3 السب نقاب قوما ةداعإ نمم رابخاطتس ربع :موملا كازاوا 7

 دمعك لعل رساؤ ةداجالاتنالكذا كوالا راسم الارجل ابجوب عاش الا عنا |
 سائلا تجلي ضشولا جحا ةدامساالا كامالتو يدار: صم ةاكعاسمالا
 6 ك0 ةسيؤملل جراخ وكلا ةيادريتسلانا ةنساشلا كلاب |

 2 السا ةلزوذ امك رجال ابي ىلا ّئالا,َضِح هريع اركاسما نام ش تلكمولاا

 ظ 0 ا ع ا

 سس
 0 د رجول ارك ول و هايس الا هاا ميلا ني |
 لور س١ فهلا دعزانملالاحماللا وكلا ريتملا داك لال معداوعددع |
 7 2 ىجااطلا داث كهل ءرجل ورسم لولا رجا ليا داك دار 3

 ٠ ليبثردرولا سمزع ان ىلولا ةءداصع لل وظو ىلا نم الرضا ناد
 نكي طل رعد اجيال دنايلع نأ املا نعلضت اعرجاذسا ىذك را وصلا

 او ل ٍ
 ' اة رلدتبإج, قيزعلا قل دانكنل يبني هدب الج نعزيبماسأ ١
 نهغيال بالو ارد ضم كااهترل ل وةيصائلا طظرجأت للروم لوي ءارهأ ١
 , متفق خيددارر برب اوربا: للا ملام حماتى ككل لادا ١

 د بص مسح ل 00[



 . الردع

 د

 2 لل ل راع بعد راراوراتسا صمم ل اضم عب لف نيل دعب
 لإ اتلاف دو سوس تعوم ولما هراغ ناوهلاذخاك دليلا

 نيل أم ن2 داولؤم عرىمبال عند ياك كاف ناوملا قرمال نا نىعمال لص و

 | ا وروسل ادرج !ةللال تاما وأ 2 يملا ن7 نييك تاناعإ نم نصي
 نماّصج سيل اق صيلخلعرروب يد هرب د ضاةريعأ اننبصع اذا وخد جيلا
 ا داد تعاد شالة دولاهداجأ نب .سرعلا 5
 'ء اويل ماعلا نم ةضالولذ 2و كرات ل ضلا ةروانلا تاداجج ن١ «ملاع
 1 ع كاد داكبكإ نس دوابّضبشو اذ نر باو عدو دداعيو
 0 ا علت مومباتلا وم هداجإلا ميال تاداعإ تاراعإ نمار دودو رححو
 لأ | ىرصتيو 3 ةدايلابطمالرتاةسام اكرم لل رج دال ضتمماال د
 ا نبك ءاهجسصرداد راتس ابرج الانا عرجوودا نورس الاب:
 ]مدد هداث لّرالا ةَراحالع يقوم دنيانا هرع سماح م ايل ديننا علك
 دا نكاسلا يوك رجلا عبجإإل الك تي جمل رجالنا ناحإ نع لطم
 رن (جالصا]عرجإل كلاملا كَل ايوخ وعلا نيت بإزسيلا جالص كرك 5بيعنا
 59 'اةايبشالا ةداجا نم ومحال هدامد و تس انكو ميل عال لات مر كلم

 ْش هم ودبارلا تدلع ل عولابإا 5 1 دوليا ء ءرس جال صا ُهِ هبال قل

 مع دابا ل تماا ىدارط ةحارامل مم نم راجل زيه لوكا
 موك جلجمامعلا هداجأ جاي 2 يريد 3 هدرحالا ليعف ريالا
 مَ ا ءريلاك عائل مالالخا ردا وقد 0 كسلا و دو تانسللا جالصاو

 || ةلدداسب واستر .نم هداد - اراها هرم فرعلاب ْ
 ةرااةرصم وارض 0 داع هداش عم ّ تاما ا ل

 ل نهثإلا سم صدا نات سا /ذ مالا مارح طالب 25 ال

 "ال لع داذولا عيب 4 م يو[تملا جواز انكم ةداجالا زبر رجالا
 هرجاد صولا ا ةرجلاناكورتي سورجاو ضب ولاوسا سيب لاعج
 انزع دا دال عد دجال كالا مرم ا ,و 2 وانيت ل ورجال تناك رع 3
 ١ هر و هيانلإا و مراحالا ةوراج) نيدو دعو ريلع ةررئردبلع بجاو

 0 سمانا لوملا خا 2 - ديالا ادن يعل سارح عبد ند ةرجالا وكيد
 0 يم زماان, لد عاب 558 هول كاوولا عب عيب ماوحا نم

 ءثروداب نم وياداننو م واق ال ال ىاجام اجامل ايقاعنم مضشإق



 كك ديوك بوجولا كرشلا دو
 سسانل وملح 2َ دم داَرلا هلا

 يريم دذاد ىرشلارتع كاملا عدوا ناو معداف ارةس وح 0

 ةماللا ةرببنم ير شلارب ةداصملأ تال ملستلل غاسيجعلنللاو دانا رغب
 رينا نيوسام يلع تاع لن حاطوجاتستلجر الاس وامست دواس جاب
 تنعي عالرجللا هت ال سقملا رشي دساف طشافبلاضيلاو الل لاطَسما هدا[

 نيد كسلا رخل جب مفتي القيل هنشنملا اتناول لد وطن
 رسوجرم شاف رق ةيوحاطلا ندمت اايلمال ىلا ةلصالا متم هَل سمانا |"

 6 ج77 عواد جرا الاعب قاعنالا بؤ ملالتضلا نع هدارا ذاصقأ |



 ظ
 ةدلاوا ةربالاؤ و لميا

 191957721 حس سس

 . ت17 وج جوج

 ١ اف ماداؤلا وسم هياكل لع ذو بد طبع طاع 1

 ١ ,٠ هتلالاثىلب رجلا مدد التل ةداجالا باك ب ةنيابولا ميوعملا
 لقوم ةزاجالا ةزمرجوللالاق اب تمل نو) شع رجول لاق دس
 د املج مات اموت نما انتا ةيانسم ىلكو فار شاهي ةمرجأتملا

 ١' | حالا ىوعد هلامدحإ م د3 0! 2دانلاك تيبام) نيو كادتنبم ١
 ربا | لاعلا ةراجا.نم عيب وغس5 لبق جيبل ا طخ مرا ضبت لش هداجالا تال ١

 ::) رجال يلا عرارم ءوم نما طللا هر | ةرجالا هشبل مش رم
 | ربل زد لكورجلا عبق دحدلا الاف حالاوورحا سيبو اع راما
 كال ةامئيانلج خوك ىزالوب كاسم الإ ق حد زك تاق السم الا فح

 را || كلاسجلا وهرسل يزالاتاو كاسم الاهوحم) لاف يلاثماك ًاصكلعم
 ا الورع ةائإف ئاالوالئاكإة لعق االو هلم د اع لع نوكيأل كزلاع#
 ربل 1ه0اط ذل جوسلو اضل عريض مدارك لجل ىاتلاوكسل أك الاو ىدابلا
 1 ليهاكا ساحل سد 2م مناك العلا سلع تاو ةرجا)) جالو كسسااذا



 ا

 ا

 ني لل ا

 دوا[َسمااذا مااّممادءاصملاو جاسّتلاو طايالو ٠ اسماك منجا حال نيعلا
 يأ لا جالا هاكأنا باع داعمالو رجال كلابرجال لال اراص لطم ١
 والرب يب ىب مهل الوب تدوخ ااجئرجالا |
 اناس دوا نيب دعب صو طاش ن تارسإلا ميا بلارسلا وع وعاش 1

 ا هوت راسم 7

 ةرقدوم اراك عبطرعب اوكا طناانناو تمالك ةمالخلا ءاَرك نماضو وف تكلس, ىلب سجل« /

 الطرد ةصددولا هن مذا عورلا«سهتش تكفا ةسي ل اريل لعروس د 9

 5 مالللو يراتتلو لاخلا لعل نمو نمي مان !رملهإع د دش 5 ُ

 بمصر راع سوبا ار[ب سلا امض نك تككسوارسحو ل رجلا نى

 ماقةلاذِل نيضبال لرطلتقفرجلا كيزطعا ةجملول ا كسالااالاة ول"
 ديل جر سيار نش ىرزجلا لكس ساهل كاداجا سراصملا:داىؤصخو |

 الكاف مواسير ولسا أيل هوقو تذرالا نينا سماع اعلا ا
 اصئعنلا هما دا اذ قش كرفاصملاو اورلا دمج مادا :مجلاب مياطغ

 جلال طبل كرما هذ جاو رتب باجأم داذ د لمربلا قدي : /
 ءا1,ئ0مّنسأ سمن لسام دعب ل كيعن م امتثال شال 1

 طسولا 2 نان ١2 هداجالا وكإل ارطسو 2 تاناص ١!رمدمعِرإصاصْرَشل : ا

 نمار تال يكاد دالوعول ل وحامي رص كاز 0
 الدلو 0 اج عرم تداكعداوابإ هدرز يول

 اياه كونا سدلاك عشومالعسو ف ثا نكون ودالطالا هد نو[
 العرس ةورتسلا يت ىع هابيشال !ايحاص لكس د ًّ ص لكس دد دازبلاتاداجأ مهر |

 اها ة راكب ةيفسم ري ايزو هشيم وتلا ل ك1
 رىويزع 6 ةرجلاباعاورحإ 5 للاع مااوضرب لوا ىل رد إوضد ها هاوس تس ظ ١

 داناررطيلفعا نب صلادح ادحا ىاكولاعاضيل رعاك ١ىضد أ |

«” 

 ه ابَش الا نمد والا فلا ٌةدِساَدَل ةرعاملا سئ الاي لازم نسال 1

 لالا رماإب جالا امرسآَت و كرتشل) رجالا رحا ناو جالا و ١
 كامري 20 ذاشافتقورِغالا دعا ول لكل واه وعو طا طوحإول ظ

 كام ”رحبا دالك نيموجوا يب لايعمل ل ةواءطايل رح ْ
 | مد رباوش محفل الا جرب كا نك هد رضح الباتعومواهرضللمعأ
 تنساب رز بدور فرب معيقزال تبان

 صال ا ااا يا



 ةراعم بلاغ صارعو رن! ئيتح ١

 1 اوس ورد كلام نمت هالو هدد ءابصل اكل ىهآلارجلا عزز جالا ا
 . |( لاشلا نينلاكن كيرالا بصخعلاو قررلاك عربا نكي بيس كلامج

 ,٠ وشن كلالطد ذاب ضمت تال هر نام نعل نال بلاشلا ةمااغلاو
 | معاش نأ دحرلاريجاد دولا لعانرعتم موكيالف د ضلعلاتماقا
 .// | 01م انا نيرو املا رحال ضمور جملا ضشال طم سال تاما
 | يصتلا لع ٍلَّصلاب د ورخأت ل ائئذاوركدال لني هدنعواكتنعرتعلاا نأ طيش ال ىوجاجدنعف مالئل لسد نكئيامؤ ماو ءاعإلابق معريرتلا
 ,///| ةدماصملا قد يا عبرا سل صاحلا برغل قزح ورحلات كاسم هضم ترالا انكم ةديسج موزع هللا ىاوضر دباصقلا قالتخالا

 5 مناديل ف ثيل كت م صحت د سزصاحلا وتلا تافداجل
 نر الهرش 2 نول دكت سزصح برس حلائلتلا تان للابد بح ١

 ,. |ئمسلا ةرم نم قام دا نمتمال اقع دااذلا همس ملا َفْعو
 90 رمل بجإل ىدالا هاذ تال هدرغوا د نس ناك كو كرار نساطعس وا ْ

 زرر|| دوععلا ناضل ءلماسلاو داداملا لع بجرب بجعامو دسانجلاب لد |
 ,رر| داتعلل نع دصقوا ةلادج سم كلوا مان ذم شوك نبع سلام
 | اقلمد |:ءالزرل هوكتوهرصق نسم تكلم كبارا ضب نضال ىإ كبادانكم
 :ر(] يرلازوزرولا ىكعرل ببسي هريرط فلكسبامنمضمال كب .ةعلرجإلا ددرلاا
 0 تقلاكر رع سلا 58 ببسي تكامل ومص نرع دلاغلا هراؤئلاو بلاعلا
 98 كواطواطع ل قوبو يفحالا ماسالا دنع ميال دار نع نقب صنعلاو

 يأ الخال جاكو امرعمتنا يكد .

 لإ "ني غكلمام نيضيال برت شل صول عام نيلوصقلا عياج دوم بيلوتلاب | الحواج ومتلازجارقلاب يوتفلا دورت تلااتخلا ضد ةاسصعملا |
 11 قداانااناف بلاي واع داصتب هوو توك اعاجإ معزول نكن قبس

١ 

0 
1 

 اعورج لوواعا ىو ديعداملا داك رماتعو -

 4 ْ اليمن د هجاززعد ءاّملاوا يلا َْت درججو هوكو وللا
 ١" اعتروزو ال كل تلا ريجللا نحف لاّتملاوا يْئلاَج) لوضلا اىثونعو نيا |
 ١ (هلوقلا نين الاضب# يرزح طب صعم تقركمعررإلا نكن ذو
 ١ رتل ىوتلا رع دولت انهار 2 هدوم هكر داخل ب سائلا لعمال أمانا ءبوعتمومىالوتججىجال نها دمعو مخ داعي
 ١ | مانجا اىتقإلو ل مسخ نم ةرعول ةارك يطرملا بالا نيكنل ]ع ويلا



 ها دك كيرلا ل وب التل 00 2
 لما رحيل دش ال ليوا: لدن

 . نط 4 نزلا طق 11 قوما كارما عبجاولات نامت ١
 تجري واسع ةمئانال ىو هرداها رم هرج "صعب ةرسك راكم وارهجاالان 0

 05310101 اتلاعدو >نالاقد كد قا عم داك ها .

 مسرص]يجوا جنوأ جوم:رمتئرعول ةيملانآو مسد ةرلالخرتا :

 :د اممالاف عم جان !يحاصو ا سال ساد كاملالع دارا

 اااه ار صر شكلو 0 .

 ديعلاتام دعلاو الوالد دود ملابس بطعن ال 1 ا
 ارسل طعيج تامامج سم دبعلا نود هانم نمضي تلادسن )8
 لالا ارنا 1 مانا تاماو محالصا اع بكن طقس  مماطباهَنلا 3 إ

 سو زكلرجلا تال نمعي ناش ءاعنبأتبل ماعم أ ثيل ادرِجاَمامهالاص الإ عرس |

 لمي نيران يجالاو ىعاشاو ءاوصق 2ك فة يداملا كد «دانتالاب ري تنجب /'

 كرب ل: وت زمن ماشروجلا رس ويغلب الم دل ظ ُْ
 اهنا رجلا ل ىف مةراص_ىتائم نال هولا ال داذوملو رعع كر وأ وامستكا

 نمتبإل ىرعلا ا ا معا كاد دوم وصللاو ضر عام ىلا م هني لامر ها

 ىيجااوالعام قرنا هية صلو لضم يطل لتواكب /
 منول ةزالا ءّنشا م ردهول 'اممجاو مدزلاهداجأ نم لح درعبا, موكل لدَح !ئ

 ”ماييالامال مل ع رجلا حيات ا هو هوس ومو ومنو تزل ىلا 7

 وجل وخر تينا” نمل كلا
 ا ميغلاقراوا دم نذل امور جوتسل وك منول داع ةرال »
 ثاجا نسل عب اهرب د 2 كلاب سفمالو هلا ةرجلا زكي ١ حوصن 1

 اىادما ملاعق سود اىذال د وراي ون اع صاخار حجل زعجدامثمال 6 2 :

 | كن ييوسملا غلا كِبايلعحلتن جاضبالا يلد اضلالعتب مانا ا
 | ضايع لامه فتات ءويرورلاب الا نمضدال ضانلزيجلا دل هر ظ
 والو هدانسالا نمتاوز عتب لاو 20006 2 لادصلا |"

 7 درا او و جا قربزلا لوسلف رح ورجال ها ءداق كرما مولع
 | ةتانكو نانو شاقرصسيال ءامزدحاو]/اجاط اولا وقس اهزظقدت
 | مرعب الو ميلاع ناضالاف رسم ايا قسرورن ك تقرْعوا مييسلاايلكأوا هاش

 ا ياسو دة شمس سن سس تسخم+...تيسمص+ص٠

 3 ب



 الاب وار فحد عيبج هرج 7س شاطْمَسِيال و دال ولابد ملعو فيطمؤالا و فيطم قالا : ظ اديعيعبب نيررد :داذلاَج) و نيعلا هيل ليرلا نس قرياوشصم ا
 ا ديبي هللا كلاس رمجولا هداج س ١ ث ١

 هد اكتم ءامبا انا نال نما ييملا سم تدراعلا لعاب دجال لج هجوبال
 : 0 يساعد 00 مدا رادو -ى "ىلا ىرتوسلد

 # 02 هدالوالإ!) صم 2 ٌتالانساَو صايدال هام رندا ملعاط مول ة دست

 3 تاراجإا نم يذلا بابازجطللاهق دار ع ةداجالا هزم عنان
 هذ 5 ا ,كلاقاإلاري 2ةروبوا هاش ترطب ملا وعالىن مياربلا لهم شو
 لاعطرشب ناآلا دال وال اقر ميلجوسل م ال نوتيل عض عش الإ كيراولا
 4 يدا نموماتللاد تبآللا تعول «رصرلا 3 دية د هزار مجال

 دال لرعالا نيميال راع بكد يامل ابهاصو عامل ارسقو لطاععس ١
 ظ قواسم طقس وورحاتملا تيارلا جشع ةحاؤلام قالا عاملا هيو ديب لحي 0

 ' 2 البلا قال نمحرجلا ىاك ارلاوامرعم رم ان هبهاصو

 1 يقاتل ندا دادرتساب وبل ةيازلا اوله عمو ميلاف سمن( دري
 ةلاقسالا اياد هدام خط ناردو ىرلتلاو ليلا صَعلا
 غ ا اوطصملا الو ملوأت و.ماصوبرءطموا تكس تلال 2

 1 يطال مدح لاب ضي هشبل هاذي لدا تشبمد
 1 0 و لائسالا| نسل نع وةداملا# كاذالاجل
 ملال: درو نك نامت لانا ضل موبومو ىلا نضْرإِاَخ درسا
 4 مم تلال الرسم هدا يراك اع ديلا هداجلا سيوخإلاك نضال
 اص رانا نال مد ةنيطول ََى :.اللا ةلذإ عمير انعاضماليل

 ملأ كرس مد كلازبتلا يام لنالخ هاريع أكد رعييمج الد

 اراقاوز ورمل نهاردوذا دالعو مزج مبلل عل نعرتول الاب بمب كو
 " | مساجد ماذلا تاناض سم لع م ماظخلل كرتب لازا نضال
 أ وادق رملا ةيدا ل ضم دياربإا نم رجالا وسحر ايد رسيل ريوصنملا
 ,َ امال رم نمتنال هم بي ذو ولتلاو دان كيلو دعس عت ابحاص
 | سوري ضي تلاد ود اون اطقسف تردعق د ارلا ةدارواسف لجل

 رايك اود بكيو لفه اركتسإوتلا و الىا جامل تدارعم داك ٍ ا
 الب ارساو ابنا دقيقا تب هتلختا عاتملا ٠ ا ْ



 0 نميال 50 هلا امل اجاصاو) 3 5 الاي 71 ١ دا 1

 !رصع) ىللايراكيرمباتسا د نرسل تاداصإ رم وك انرظ سورس لانكو نبضي
 سار لا عت تاونوف ىملاوك!ن حا اّسمِْصي هداداما او أ 5 لولا

 الام يملا مربرلإ] هني ناك دايك يرايغك سصضابولتو ىرلا تشات |
 معو ١ ىسرلا عاصف <ىرلابلكلا رخو مانو قيطلاو دين ا
 ناك ملل لاو جو كيب اخاه اهطضم :رضيو م
 ْ را ا نس 52000 ىاززا جام |

 و الضمان ىلا عرّغلا يومان احس ةداورلا تباصاخ تادلة |
 لالوإسو انئلاواةداورلا لا تررككاو تباعا هزاع ذلا رهان هميلاًاضم اهلا 1

 م! اود هنا ولسا يملا سان :رغ تود مو نال اهكام يدي ظ 1

 ! اره عضال ثلاوامْملا لاو اوت ]جو ديون جرا علامك دولاب ! 3

 اسال ديرما نم هراعإو تناعا )ب ةداعلاب تسي رهن ]هك دنع ماو ظ

 ١ جمائالجد نيبتساو بحي لق يرحل ذو هالو هيفا اهداَّم وصقل :

 - َتعاصْو امه رع توات داعم ملمأإلل جحد ةزاعلل :روتابلا ًَط

 داموا بحاص للرجإلا نممدال لقول دعا نضرب رمرجالا جدام 1
 0 هوس لولا روع نك 06 نأ[:
 كولا مالا سالظخاحبلاورلا عمدارتب لولانمم حالا نيام هرقل |

 | تاس ساو امضي هي ل ١

 قابلا ريجا نملك شلال ىشبلا قل وتس ]جد نع ف طا حاصر تس نيل وعفلا |

 تك الع نيج هرجاف س05 بجاد تصرخ نم ةزجتعاضنا هاج 31
 مؤ لااط مانزل ا,رلع عجاررد مجم نال تاب ةمدلاع لج داعم

 ظ بولا ورجلط نوب نارا 2ك 3 ! فرب نيش
 | تاه ضر اعتسا الف كشلاَالا رك لا هن راهامريسم ل نأو هربت سس كا

 ] نمَتالابابَواَش نيلبتعضراناالآّم دبل كر اكودال ارجو بدعد طولا |

 | فمر ولو درر هراجا سس قدساملا «داجال باب : هازل جلا هداج سانيا ٠
 / نونالث 0 08 وتآمفملاو ميعملاو معجول دش لع تال مم فرس .دافاتمحإي ظ ١

 1 نم ةدرد توسلاب هوم لاسسالاآما داوبالا اضع سيان النترا / ١

 ١ قاس شتباولطَو . تالا ا ةدوسلا سرا كاسم رنا داكوجدامكالم 0

 عجل دانا كل مالا 3 زج ةيلسراذل هه كوش شرم فرش

 م سس هيج رعجب مصل صبر ل جل ب سل مسج درع عا 0

١ 
0 

 ؛
 ا

٠. 

 ا ب و و 0



 يي 7 ووو < ا ل جي ب بس يسوي ل ل بح يويسج -  ريمجس مح وس » - ,

 ؟تيعلاةلث

 هيو ها فسم هس دس حسم

 غم

 ْ ياو مرا < |
 "1ك ” ون عاودت سلا تيل 2201 اجا سا
 دماء انك باول ظفاخد دامب رالاد لا مالا زال نمتمال ١
 : ملال هر ةمداللا راملطم رىضيال ع اورعاماامهل الس لاك ىوصلاملعو وا

 ظ ١ ْ ليل نسر ل نانر افرع دولاح ايون هام ا

 ار ا لفات جعدو قراس انا ونعم بالا كيت ءلفقمس نشيلسشلا همت مان 0
 ُْ .:( ا لرغتما أو هللا !بايل ةيراظ شن >بابلا 2 نضال تنال ١

 مل نامكنا آل لعل دازام سييرا ممف بزل طن ادقسا لعل
 لأ للا ةاروصتتلت ارب ارمارتت ]كمي غدبارلا كلتش دتشي ال الع
 مهلر د ةداكدأ و داو تدار 10 اريقنإلل هذي عل ا 0 دام ل

 هه نعول ا ه6

 1 يس و 0 7

 اه نهإلا هرمي داّتسلا برضلا اد هريائمو رافال وجال

 ارباأ 0 صوف هب هلم حراردااجايئاجاب د قطط راه متسا ماتا
 نال طمعا ماه سولت نهب فال وزال با زلوهلا وضن يلع
 ارا كالو تكبد نضج عرفو كب راسم نسال ادركت سارا هداف
 در تطضرعاب ذا ذلإو بباةزك ناب ايات مسسالا هداج دم
 1 'ّ 2 بسر لاه يد : هرج دامت كاد درا ورررا هداج سارعت نم
 دا ||| امباجالا بحد ناماتساذ ال سو ,نماضربؤ تمعن ع : ةضال ادد
 ََ اول الداعي يو اٍغئانلانا نول لنزع حركي ماب رب اانا
 دنا انعادلطس ضي لدوبْتلك ىالطال ا رع وظل مو نهغيال مارد رتل ندو تلق

 93 ص د١ دورا هداب .داهلك نع ةروا هلا ث يح سهام تيان راجل نس م ١

 |ر ظ غلا 0 جارّرع رمت ةلارلا تلظعف وصد منو مولعم نما

 1 انواع راسلاو تول مالا نايم رب داعزرقربو كلا عقرد لام نضصخالا ٠
 ' نابصلا رع ْك ير, مي 00 مديد لة داو ىلا الع ىلل

 ؛' |١١ اًيودرد مع ىلامولسم اليك رعش ايرلعلا عل ميادرجامسا 421 تاداجا نم
 ظ عالاوبب رات خدلاوبو نضنالركب لاتد نبيك الالات ضي 5

 ْ رول كارد اصاخراص مال هذانإ دوا مرق تكلس يقل جلد و ملاع دانو د ْ

 5" ينم دنا نطل ودل ةنانز دهاليز يا

 اهم 7 ١
 ١

: 
 9 ١ ك0 ا حوحو ب

 ل 5 دل



 -يولات يطع نا . لتس دانس قال 2 وقير

 صول! 0 نضر :هرركلاجٍإِعَس طش «داطرجاال وا /

 م مرار لخد هران نانذع اعمال اناطكامم مج 1

 لا سني اراب هلصمرج سلومرلا نيح هرعب نع داع دا هن ريما 1

 تعاضف اهنكؤكو أصير سال هدو كسلا ةيلؤتو كَ :ادراستساولمأتسا ,

 ديالا مالك كلذ :نساّرب نالعالامّال نوديال العمر داق لدبرب ماذا نم هب :

 و مولصل! ل زنو ءاوجلا ع نايل هج وتد هرصج نعابرمخادا ا ةزنع حهقلا ْش '

 يوب ذاشالاب هرعب رع ارسال ١ تريلا تاولعو نما رد نيستا ' '

 هاء سائلا بس اورد هرقل يميل راوؤوات ل طهوا هنن طهنامقال

 باجهذ قوحدا هدرولا عااطملل 5 هرسوولصلا رطمي وبس ليوا يبوس 1

 هر مثير حواطيامعوا لو ناو وارد انو ةزلضلا طق عيا“ 1

 يردن 'اعربأتسا سالذل تارامإ سوك كضو همب ص ىراو ىاراخلاب ْ ١
 يملا هرم !ةبز كل ذا نذل لاءاصوصل عيدا تاجا دامس شوب ا

 اوما مهلاور دانس عم يلا كا ذ نوككسي سانلا داق نا راجاباوب 9 1

 500 مما عمي نا كامبل لوب ل505 سموضالاو ملح دانا :
 رتل 3+2 الفلا كل : لفت سبلاب قرملا يدل لف ضو ل1
 80 جاردا د 2اتعبلاو 1 دارجاتسلا نا شو لم لأ ,

 يضهر عراك ككسأ م ا
 نيستا را 57 0 نكدككرلاب عض هر 0

 0 كلالرع جد لل درجتي بلر هولا رعالاد دي ادب

 دامك زهوبيلو د 0 هد

2 
 0 بقاكدزو 0 دد رنا قهرا هرحا لع ) ظ

 | سر وة اضن ةزماوك دباورجتسا ما« م

 يضم المت ال ىلاع نامضال هرزع تمعن دعاه حائل اا حاص جر
 يال ةادامإ سن يغيال تعاضفارككم يع دل اواسوأ كلذ عمو > 1

 كل داب,ىنان ف لعد اينإجواسساذصللا لا نايم كاد

 ْ د روف صم +
 ديارلا عادلا ةرول ةمولاب ىلا ديلا عديلة لا ا نال

 هع 1 1 يو ل صح جل و يو 21010 هه رو ل



 منول

 , ١ الخل تنؤم تلد د فم كابا ياسو 2
 لإ ٠ سس ادرحاتسا ل تاراحا م 1

 / اهتم نادانماض حركي ورجال ابيل اراسماف مواسم هايم لل رصلل جوارب
 ١ |انماض نكيوو ةرالا دلع اك كد وابكساةيللا لابو صللا غاب مكرتل .
 ملا مسعلاونوكاعارجاتملالع ناىغل ايوجو نا لع اليربو تلات اهلل م ْ
 0 الند الزلاق وسم كاسم الابل هلطاد درصملا جوامنوتبو هامل ل ]
 الأ (كلاسمالاب .نضيعاث الع دماابجوا نسل ولع نايل نزل هراجالا 2
 دا(| | ذهن ام اادل جاتملا سعّيتو رنا نيلوصتلا ساما ةلادسب
 نأ كلن اانا و مهلاملق ول نأ رجب سال امككسس نامياخااّيدؤم

 7 ةليرسلاو ضرللاو لوطعلا ف تو امش يحرس اند دو يغب هاوس 0

 دلل :هااو ىاقلالكسب اكاد ضلال هاد ونت صل 0
 نامت نم ثكرن !ياكمدلاد دل ١ملتلا مثلة دول صالخل لق تان احأ وم عم هزكو |

 كدارلات اًيداصاطج ما, طبر و اهبصاص الءدد 0 د ادت يات اعانم |

 عاضو ىلشي 2 ةالعمرب ةدازخلاول و تعاضاب دارلاع ىاضالاذ قاعام ١

 اناني تال يتلو ولام ,زجتولا, ضربت لاذ در سرغب 0
 اوان ةمامملابارلا رولا داتا وب ولواضيإ يدا سس ةردق |
 الرضا عركو 1من رضولو يمالدا ىصاتملا نم ف دارا نم ١

 1 ةامادِغِوَملا تالولاهرذ واللاب سرح )جا
 ةلزكد اس هداسلا جملا نال «ونصلاد عابملاب برضلا هدرب قلاع
 1 دال نضيال يرلاو يتسلم عَ تكلس 3 هانماض نادل, جرطاناو ١

 را 121 نضال ءانخللا هتاف الز ترج دا نيود فلا لام سقيا دعؤلا
 1 تسِلابواامّدد تولاكُش هنو زول منكعزلا مسا روتحد وسمح نولازا ا

 كرنك سما مال 9 3 وبلا هدرز مت يفلت درا توتا :نواق كانا ١
 | | ؟ ان. ئايس الاسك جذل كاسل 37 راتللرجالا رم طلاب لوف لوقلا ' : ظ

 ا( انك دليل وع صان اكان صقل داعيا اكل ضباكدتعم را 7 ا م ناثام كابل الو كانغ يلع ناهضال بصعف سس يدر احْمتماناكصواا
 1 1 طا كرد نعول ماش 0 ديوان اد ١

١ 



 .قنوااراد تكانت فاه اوتسا كاب مشابس ةاشا تطضارقاسدلأ ٠
 ةاعداول ولا عضلات ملكان فائتالاي نامتلا ل هفاروتعأ | |

 وقر شو ىمعالا ماءال كاملا مدحبلا دناماةري ةنريملإ) حنش تولاوا|

 ' ةالمتلا حاج سديتسالا هاك لصي ل ييعاصكم يلع هداشلإب لاق نمو عدوملاك| ا
 ذاسلا درج لانك كاما ان الاغو هارنع ملاطاب كيثلاري املاك 1
 اول ديناَرِلا 2و نمضدالث تبواوس ناب وسلا رنعتلاسب انامل يزيصلا | ا
 قرش اك 0 ا 1

 ىكفإاسرلع نم ناكر عم دوام نكي ذل رغما رملاو نايداو كِلاَعلا|
 ليعمل انسضرعبلا ىأسإل دامب اير ارمإو لا عربا كاع معرإرخالا |
 تورعض قولا ياراجج وارقوس غلام سب ارشح ةكووااضعبابضعب | |

 اح ناواكرشم هدا نصت مشيش هامل اهقاسو اايلجر ترك ارم رعب
 6 تكايس نم جوادام رك 4 لجو رجاوجو مش مومَلَمَلا ءداقولانآو نضيالا |

 ىراوملا3 :زسب تثرجو رجلا سالت ىةكلاَ و:ريلوصفلا حاجورم |
 الار مانج زوم نال لاج]نؤع ماض وداي شمخارلا نيكد قوس عم | ا[

 رك | دلاتوا نينالل اكداو نمميال دحاول ماّنَعالا اك دااًصاخ دايكداو |
 هس َترَلا وتحول صاخلا رحال اكل زمالا غاضبا ضو حض |
 تيل فاي نافارا دع كلال طر ةول ررئارصقرج سورتي ضراوعلا | |

 قلب وسبل 2 هل الزم اهلا زلم يف اش ويقال |
 عدرلاو نيمو صالف نيم تال + هلدزع نضيالةق آه ص2 يكشردو | |“
 ملعرجال صاضوُردلاىاب مسي ىلا نا الا لعاط م رصولا نم نك اع ريع 1
 | الدباب كد اطل نهد دنمارك طقه نقتل ثمل هحاسإ | |

 ه2 ل -- سصسصل ب يسم 4 .٠

 ا هكذا يراَإلا سرساك طغلاو رولا صل هرحب داو رسم دروملا ةاطشلا |

 | هملاخ شاب تكسب ىلا, ةرماعنبطعت مضوم باها ثمإ صرب | :١
 | يبلع تول تلاد موا. درلع سالوتسوا لارا |

 :ةلالقرلا قرع تو كالا دوف فر مضوي ضر كرارك ضوم ب رهاب
 شرج مدا متم :دذ الان ائارلا وعش حعإلاب غلا كوتلاك فاتِعد ٠١
 اكو تباييرسلام شان قرلاومّمال و دارزح كمال قصاد تيبلاوأ |
 شكرا ريدا جئالوصملا سئل الوله هانيبارشا اذن ما داماخ الفلا ١
 لقيا كلك هائل تندد مرج رج تقاسوت ورجال .سدايلأ :ًاشولا ١١

0 / 
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 مح رع

 دو رو درملا ف انلدخااد داو ةاق 52201 قيد
 ا ا دارعو الل تاز رس ناارلا بلو مئلابحاص د دنس 0

 انثاك ف ميلا برأ 20077 دالاس و نبا ىرواال كرا داّقبلاِل امد
 نال ميا زارع روح عم ةئرص كاس وا قرس كيوم جل اموال جرم ْ

 ْ قصيالداكرئع هداك رد نال نمهياىرّتعو هد هنايغ شام أري دري
 ٍٍ !نكجالاهئا دنع نايرلا عقم داعم د دياوب) )امص هس « دا ا
 قا اعداب نيعضا كومو يصعد دورك عَ ولا كامي اماما ربع |
 55 لع يابس ملا كالا ادام هاب رايات ؤ

 رساولراوبلا اخد هرووابلا س ةدتردولو سوت ١ س لوس كلم رببس
 40 1و دارا ٌسمسو ع ناكقابلا عصي ترام ْ ١
 ابا لعمرتي ف دارت تول ند رخو ىبوف غانو 2 ,ريهيد زمام |
 | لص ىواتصلا ماع نم ك دنا نيغيال ضعبلادكرتد علا هشام ظ
 ةويتعا سئ ليلاضتلا كبل داجمالا,تتشم قلما يولراتب داما ا
 5 اهتز واللرابلا ءاجلايعريل اقبل ا ْ

 3 ؟مايارحياتدجو ايدجي لذ ارعاص اهبلطف سيما! ارلخداو ةرقملادد
 يلا ومبلا هي هفا مسام فرعلا نايك اولا تيمعرو ابدل نم
 . جداقبلا لو لونا داكار صاص للم 2 ةزيز فل فري هدا مشيا وطي لو
 0 8 2 هرم لسد اقانكو ملاع باعمال كيررلا# ةوملالخدا منا

 ااا ل مال نذتبالاوصاص لال صن دال تعاضفاوماص
 نيب اكل اجا ساطرش طورشم اماهرع ةورعملا هرعل افا يرعابرماص كرم

 ا هرج يل بولا ةَِلِلداَشاراَقبلا ىتن راقبلاو قارا صخب
 راَئِلاَذاَ بهدا ملي الغ امل انت تنابجلر» 2 توعنرو د مايا رخو ٌُ
 داّمبلا ىزرصا رصاص ة 1 ملل ردداب هوني لو تن يزل ارواب
 جيم طغاذارادإا نا اوصملا هم جرم در هملايا اهو عا ءاخرتا 2 دير عم
 اهنا سو رانافانكوض والت رامبل خان قابوتبلا احا
 . 0 ناكر طلاب لجألا كل دعس ت مولا كلذ ةلزعزم ةزاشعب ان

 هرغلاف اطل رق ناكداو طعام دري ريوامبل : م ديولالسا نابد قالا
 ثعد در كل بعاصرياىف نع نعول هرم الكل ليك نماناسكساملاع ماه
 , الب وبلا اًثسانالك كت هراقبلا لداخل جري عراقيل ةَمب

 ا



 ارامل ساشراتبلا ةتكأاهبب نذل نئاناهبابعأا اتيان 3
 "نما ءاص لان مرا نوع ١ عروق سيل وانيمام اقبل صيقرمال رش رود داقبلا داّقنلا ْ 1

 | قر رضا كاس هريدي داع دويرصم جولف لب لاا نمضبال ناش لولا لوثا

 : قارلا نمقيال هتاف بلابشاال لجللانو كدنع سيدورم لاقو لعد ونعابو ول 0

 ١ 7 قتال كداب نم جرجام دروب هع هر ةرضمكداب اي دجوول

 |ميدطضم مان حار ا جن ل ظ
 انبات سالك 1 هرعداع ىنااسلاج عد ١ىاكلاض باك

 فلن دمار ل غل رع تيرا اوس جحد ]فم ل2 دس لزرع كرنول

 0 ديدعةرقابلاكرن بال نألاو نهتلاس ةامناذل هبل هاارطعب

 ' 3 درلا ةوومعت الط وبو طياخو لباريس هدا نتج اخ اهلل هم ظ

 8 رىابلا »نبدا دارا سم رمضمالاع جروصجال دلابع نموه تاكد ظ ل

 ري سابعزادا عملاء ارلسراذالاداَقبلا سضدال تدضاف عيد تعتوف |||
 | اماهارم ضار كالا ءتلداوا عراب هرؤادإات عفو عاب عمي مرنم و | |
 1 ماقال ضال داقبلا يشر لحد عيذدب ,رايلاد شاذ اسداسلالصنلا ظ 0

 ما اجرا وعلا عرجد ةرتدلا نصب نانو عشمب ولام نال عي را 7
 جلت ال للا هدا مرماصوبو ايرعرذ هاش كال قارا نامآدا والا ْ

 ود منان, جل! اسماء رعملا نش [كريالف نش : ع اع عرموسل

 ا نامت ” الاداب ومنين نا انااهتوموا ناي يلائم تناك ابإ:ايح

 يوهان م علا للساحل طلال اقيلارمالا نال يلع ١
 ايدتح اولا هزس لتس عال نال دبا 2 علا نكو لاهل هزام ل علب |

 0س اكلم عري ال دار ليال منا تالَِلانام عويالف رااان ملا 00

 ا ا سووا ا 2 د نا غدا لبعإب

 ا طولا راسل هاودم مومو دقي دية ناافاخر لال دع |

 0 ا 4 000 ا تا و ان 7 ى ىلا انا :

 ظ  ةالشيعْش لوو مرق ةوايعلادل يبل اق اوسات | شسا ومجال اياب
 ْ | لجّرمد نيلوصمللا نس سامراس كال _اذو ص ملا صيام يبججل
 أ ا / وماثْالاثياض موكا جرد كلا لع تذ ١ ازهر هاش

 | ىقاليكداش رمز تى >ولاايراعؤسش 2 تنفع كاش دا
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 راصأإ اونا

 رثسلاو مر سند وسما
6. 
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 5 وجو ازهرا
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 ٌربعإاعووا ١
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 ١ تمئاماّيلل نم كّسكيال وطقامدعب لاق متروطمذ ساطابنخلالاعف يدرب 5

 لاهيا

 ادع عاكغ إ اصق ان ب ءايت

 اكغاد هيب

 2 هيل بولا 1
 ل

 دجىوهمتمسم--ح جست

 غطا ات 5لسلخسسسسسسل ك0

 :1  الللاًمفواولا عملا اول ياذا دلال د نوذأ. الان |صسا صيال
 : * قالال قل ملا: ص سس واير د كااملا ادد دس تب دابر ذكر اع
 . لة تم كابس امال قالا سجو ةاشلا جد كول وصلا ضراارلام
 ”2قارسااصيق طاح اصيق ارت اش سلا عقد طبخ بمااصرياوث نعالتن
 رس مك[ جلو مودل بصي ح ملف لان اشر نيم لوس مسلإو كلاما
 ةد اق اذ 'عطبوسِلَف هوتوا ويصامرو ناكولف اصمان مب ءاجازك ضو داسبما
 اعوام نس اساب كا ايخالا هت حرص خم دانك ماضي ارت و ضال تم ئينم دن دلو لمزكا ب

 اولا

 اض

 اضيف امك الدنا طاب لام د تانلكاط ثيل فدانا ال بشلل '"

 | هؤلوطت ان بولا بحاصلاّمْف مضاطايتقل لاق داناعلطم رطملاب ل نادال
 ساحل تاراجا ساطغشلاب نذالا ولع تال ميفكيال هدام ذانماض هداك طغت
 ل]راّجلاب طولا ءاجانان دردلا بيث سمَوُرِسِلاَصْ اال وس لسا لجر
 يصلان عرس اول بال اماّصملا يفدلوسرلالاَمف تشل بالا ناك
 ةمالدكات نيئربرقرصاميانامقد صيام! بولا بهاص لاش لاركإ
 "رص نام تا رحاض هاعداام مل لت او يرولعت اك قعد نكمل ا

 راّمرلا زا ناد جال اهونلارجاراصملا بلع ناكداصتلا جدلا يحاص
 . هناللا يؤبال .سريلع هاع داامالج بويل ابحاص ل دار اصغلالت .ىلحي

 بارع يذملاب غزا رعب داصملاشسيول ديبالا هرم نم يري فاح داو
 لك[ نمتذلاو طمع نكن ناع ول نيطيال هىيدعلا ل كالوف لكم ل ريما
 20 الا س داصمل باش ساب ف بانا ما جسر اماَصملا يبت
 . ًاشدازالا نالوصالا وَمصْف لاحد ءالا ناوضملا رماه هرم هرهاب
 م .رجالد 5 مصل دانام هاطعلو هزخاءاش هداو فيدال م نمد

 لا طوقب د يع شماف نايكداو سماح نكن يق نادم عصود
 رجا نط لاصو تس ديما سوم! بو لهق ضوجوشعاو تا ئنصلا ات
 تلف يذاوجاصالارمضريل زاد هاص مايد ريد يدل مشد دكؤبشلا
 | للجلد ضبا ركل هزار رئت تعاضوا ل ١ وفدا بخ

 ١ انيئالإت2 نويال ميكي الوعلان اذ .ىطتمت ىلطت كاعف كيِنياَيل!ل امه



 امو تارصملا مياج اك وع دورا طريلواع درر صج نيمار ل دميشرتشلا |
 عقدا ميعبصاان الام هامسوا غال مقدما امك ذ رج درتي |

 ضال نمعللا نم ضو ررتعللا لا رشدي لاس يو معسكر وف يررمعم هيا ا ص

 : مرا نامشلا هرماوسرلاو لسرملا هرغروتعللا دازصوامل ٌالرحازع | 7

 .اباجاو كلذ ا لبثلا عوقدملا نيْعْن داداول نيعلا كك :عروصلا فعل | 2
 رماها هؤخاب دارمش!رل هك تسمإ ريل هدا عرق للا عوفدللا قالاضمإ كل ذ

 اذاآما نياوبففلا ولاج ءاك لو لاِلَع ضاع ْخاَشلا ويجوإل و بصا غالب ضا ع راص ظ ا

 .راكروزفلا نال ظقادإع ضاع جرن دل لذ شارل ٍءلاثكم ىيعلا هوكجسي ل 1“
 مضصيلابف ٌءاَبصلا قد مسا دش لايئاوثلا اياك رئارلاِلا صمم جرب روعش | ١

 ؟لضدور ل بحوا هنرووم منبشْخِلع باشا نم هرغ عميل عرذو بولا عاصف !آ
 ا | رمال كلو سعي نامل عياش كلون ناككدا هرم ىاطع مال ه9 يش باجا ْ

 بجإل ملل رشمعم شلل رثدورجلاب ل ةصيل ةةيصول فيس وكر ماكطالا | |!
 | ه سيوف ماما نالت قي عا صننم الا ثرايجا داق اد ماض لع 1

 ادام لل ]صف م ضد مارب سووا فصقني الريف كلهاذاف |
 راضفا اص )عبار انس مقدوااةالغ ضر مدجر لاا نمصم عفد ||”
 حلاة سلالانإصئوااهالغ )عيلورجاتساا نال نضال نيكَسلاواوستملا | |
 | رفيالكهري ة مامن الث باصنلاو فالْمللاَسب نآن تالاف سكسلاوا ظ 1

 ترم ىم الخلا هقدو مش) هبل قامو لاهم وتد مس صن الاب كللانرلاب |

 | كلصاذاف هريةتناما نايك ويعمل ع)صختم نال نيضيالا ل غلا |

 انتي ىدايؤ رس وس ضي ادكرعو وضبال ةيرصتلالبا |
 الع لالا نكمامالارزعو مرزع رخال اضف بالا ةيسواانالغ 2 خصيل | .

 ضيا عرلع م تيرا تاق مولا لسد دفعة رمق وا عمم
 ائيسواا الغ هلل جلا : صم هاط ولام هملاماررحم هيلع راش ىلا عاتللا نام |

 ل اه .ىيكسلاونيتلاوا يصل سف اباصم د ميلانيكسىاننم دلل ١
 . راها نم هرغيلع هرجلَتس ناو كاذب اج امبارح هريلتسي م رئالاعاهإ)

 مجلاربرمرم ةيرسوا عصام هدا هع آنرربو تل نر ضلع ءارعالا وت ةرموقلا ١
 عورلل بوثلا قزفكةراجالا روع ميلع فو يزلالاملا نكي لانا كرتشملا ٠١

 ريفي اذ كادت سب غااسو قالا دنع عرشوللا نبللا ءاناد طيالواعصللا ١

 نايتس اسامح ل مصقب هدا الا هري 2 ماماامزدمإو لك تالاعاإ 1



 و ىيلّمانالهد لآك ف طلعات ال الا داتزلاكراعيال همسي ا

 مدا انو ئاطنع تبطل ل: يعدي لاعادأ نضال باجاف ةريعلارشرا ٠
 كح مالا ىّرصرو نسل ملقا ردم داَيذلاؤ كولا مف طا داو

 5 لالا نضر 2و لوملا اك زوم هلق فرعا شبعا صالة د١ انس نب

 صحن نمل دم) صسا نس ملقناخ را رو دل نيود

 فد! ءالومد داباربع# ماهواسعم ارد تلاد ةزيراعر الذل ن

 ةرصتالاةفرمع ملك ءاجد اًصفروسملا جمال نعال هت جتملا انك ملع امال

 32 مدل ا 14 نقلا يت نصمت الا نانعمار صد ةرصف

 اا نارك «نلوهلا نمدامقلا ةلداع لع ديد كهلان ءاطخ

 :اح كة دراحاو لااا 2 ناك داق نمتال لماوم دالاجر لاكو ىلوقاطلش حم

 نمي! طي صْرو ميلا ل رد دل نأ ام وا لاككلهرالاقول نأ ضان داس عا

 هاجر عسر زجر يع ةركاتم انادكا 'رعولا باص سس 0

 /!تيلم ذا يزي عاج يذ نع عليم اصرسم نإ نانوبصملا حرم مرسلا زصع ل

 نيلسملا ا ىلسلا لبا سرما4عبلملا هب كانا |

 ١ ا الما ميد مولي اور سرا تامازإ له كل د هلع وفل جلاب

 | بجو تطارد تاما تفس «داربالا4 رتب ناسك! دج
 سف تاق لي هدل فاد ناضل قس اداعرش كا :نسرمنمد ةرجج
 امتالَداف مي قاعي 3و و داكأ تحد 'اميلا مهد نا نيبرحو ا ا
 افلم الع مرا بكرات 1 هصواول رب: مز وسستكيا الو سك |

 لالا هرابّيْطلان ب ال ديراب تان يش مرش 8 ملا عقد
 أ ذللو ديان ةائرانغتسالاو تلاه بجالاذ ير شالا 0 ٠

 جاللل زمرع 000 ةازيج .واايماصاكر ىعرطولو دييْؤَسلاَت عادا |

 ناىلائ واه ناب قلاح اوس مرت غد لسع داو ءفاقّتالاب عرضنا لسفو ْ ٠

 ولم تلا زا ءاملااهاخدولو كزاسرجا دال ا قلاب واوا
 ١ اعاقايغمال دبع را كمي ل: هدا لاعاد ولو ةىاعتالاب عرض هزمو |

 نزعو ءر قسح ها دنع عرمصيال مع لا هوك لحتتم تجاهك او |

 منيفمال وادا ملل ماتلل تر نكبر فز صو نم
 00 تالا علا واج ل ناب تلازم لازما هيأ.
 20 نا اوهفايماس دلعضمد مدع قوات لاقل

 1001 عسا 1 212 2 2

 ا

 مه يعج سس م



 قالا ضلي د 21371 قا ضيا كف طرا ولدا 1
 .جالللا دعما ضال نار رجا كيكو وأ امل ابحاصو 7 نئسلا تناكول ْ

 .مرعو كل ذ ىوسام ريكو دلكووا عاتمل بصل بحاصا صويمل سيرا | ٍ ْ

 اكلببامث جزللللع «نامضالّ اسمي واعم ديت رفسلا نانا سودا ٠ ؟
 عضيازا يا نيا لارعإ ب حاص] ثس ء رشا ةرحاو ريس نياق
 21 كلام لاعق رد يرلشلا علا جرم ارثع هوك ابو راس وناثلاستماايقأ

 ةيارال عساف عساف جوللو ما 6 لا ببزاي تحل 2 ئبؤسلا طبرلا دعم
 قس ني تلق ماعارلاو نهم ---- دوسسالا نسيم تقر
 الاوت 0 مما كل د :دا6كزاؤ,) د صا دعباوشلل 8 نا

 ْ بهص53تلارّيؤيو ريع تررق موملالذآلاو ضي طويل هسا
 تتءرحا بد ماو راس مئانع يمس ش ملول تعسالاكلاملاىو ٌدييعلاا

 ةطويم نيس حيفا لام مناخ هزس ُءْرْمَس ناي دا نهتم عربا م 1
 جن نعال تفرُعو تراس ةاسدسل ,تسن دار .ٍ

 ْ . قل س كرواجو ٌلَدعاس را 2ع راس جر غل يس دارت امال د

 | .مامشلافمرتلاطع هاد رتل ندا األ قاعد كاب مم ْ

 ًاعّس ةيقاوت دس 1 هرم يابو 0 1 | ل

 | مرا ماصدع هدايضلاف ى تئهاولا ترسكلا نا ةئد!ولاباصاف يخل تفاعإ
 | را ماقد <داسل مر ئكاول !بحاصإلع هلاضالو مراكل ثاءداق

 اضرار هرمزعنال د عضد تد تورك ل مح تقعد دلاوك دانك

 | ىللالاف ءلكوال وابرعم ِءاَنَل ابصاص كيلر ىنصب نانو

 انش نإ هداعسماك جرجنلا هاطعلو فَلا تايم عاتلا نك ءاش 521

 لجد د هنن لكس را سانام 45 وكس د مال ا

 يموت ةمولعم ةرجاب مول عم ل عال غرخرتج صرْسْؤس أتم
 ظ تدوقرد دش ع مراراصاك تماملا انشا! تلصوإل تداسوابجلالات
 سلا/قغاو داوم ٌرئ لاب حاص جعار لالا «رمابهاس قرع

 يلع هدائمال باجاف ةرجالا طهسسعب سِحاطملا هلو سلع هدام ال

 درلوإ جرب سو ترابا ىداق يفانن او جارك فسم كداطلل لو كلذ
 قيس درعا يفشل بمص راع ص رع تيالبلا ىد

 !0ولازماررشسم +لاعلا هب عوناعاب)] صبحو تشيمَسلا تيزو اسفانكد لبد 0



 . 7 مار 5-5 رجلا سائيث دبل اكول
 ١ ا تراعتدا تال لعام رروب مالا مب ماجاو عيوزاب رم لهم

 ١ دلاإ بازل لرماصو اذ الاوابرلعوت داعسللا هويابلا ةياايإإ باع
 1 نم همم ماو ميلاع جات ىلا نايات رواد ترفع قائد 00
 عادلا نزيل وتتاا عريجاب امس عوج عرج ا

 رةرجإلا سرح دلع ىلا تاكا دل علاش تفس تبرؤاس
 "قمل نامل ن نايك كلذ م عوار عتب ديلعر عملا تو
 مجالا ماعم يعت» يلاعإتمل يور نم ديفا تر اس هدد

 ارز جقلملالهداف هلام .ئعتس العر هل ماني عم دنت جأتسا فعاد :
 6 يزيل تفرد كلذ حطم عربات ملا اشرب قزح دعما

 0 وتنال اش ةايَرَشَلَو ىانلادعتم ةما هرم تيس لاس جالاملا صعبا
 زم كدت 0 م تالتماو بون
 ةيواملا ب رح ةلمنحمو نقولا فس تربل اع
 اوضتناف قواد دي 7 .نس رمد تلاحلا كلذ امو نمسح 0

 ننال لمده ّئالرعوإلا درع : مرملافاوعلاف مس دم للا ضب هاملالع

 تاغ 2 هتيازب)ا205قد نزعل: بلا صلف ءابتإلا مست نم
 مصاصلا#رجا لمد يا اتمام ريوس لم نك

 سا اراب رج لاهأ كافائاصما كتيب : 5 انه ن وكي بالغ كعامل ا

 اجاب لج مليصس م زو مايل د سم ىاتم دي قصد قتلا كلل نيكو |

 . |دنيتسلا مك لاعالا ضجر قابل فعل ةنيقسلا ترتساف
 3 :ل فراك 2 نا .ناوغلا عرفايرنسقلامالابب هدد ىاعصا ءاج |

 0 ال ل ساني 2 رش 5 حاسنا ب بؤ ناد قزم وسخ ناوانصاع داص

 صأتسا ىواتملا مداح صع نم ا وي ا

 ناقوس سم طشسق هع دوم 2 نجلا 2 ألا نم وهدارجم دبملارأج

 لم ك.هزايمال لاق بسلا سم لا 2. نام ناؤلا رضي تاق ْ
 ايكقشلا مي ةر دولا بشل 59 :رحذ اتم ءالاو ب

 ملورلعمب كلذ تاكا ذانس الا رفعي ليجتلا كلو جدال لرد

 م | ذيفلإلاّرفارحالصال دنينس وسفر ولاَرَكو ضغلاو لامس الا اع دذمي
 1 < رس 00 داوبلا وص
 1سم يجري 22 32 وج رجا دج وورو سو و وحج روم ع وجو وب ع - تح ع يوصي داع |



 9022212 يا 1مم 223 - دو جر بجرم رس عسسس < -

 , حدطتلاوا جانب جارعال دلعم دارااجررجاتساولابامتايانللل + ||
 دعب امس ناد مولع تامقلاةلهلا ساوع ون ت)اناضا ليقف
  هايغلاع يزعل طسو 2 ءانبلاب نمار اند تسسارمالالع نامشلاف مارق

 ءاملا دلرتع عبطلا ةنيطلا داتاو بارتلاءاّمكا مالا داسنل جالا لع ١
 تلاوو كرب رل نووكاطمهر دويداعاتسالهد ا ١سم م تدلورول ٌ

 م ديزل عينا ثا سدماو زو اهو دعا تامد ىزح سون |
 شير. احح يصيح رساب تيا برئادباوناكو ما عشب قدرا تالا مجد اعقسي وأ |:
 ني يور | تلف باكل تاياسج هاوعابرا شل ب جيوارمدر طمسمتا سيدا ميلع كيرلا |:

 اميرع وا مناف ماج يار ماطتسوا مولع تعذوولربلإ ثا وعدت ديد | |١
 يلج ةماعلا سين دا هرم اضاف

 «نوع ني يوجاطلا نمزعد واهوتقم تالا كرف نا لظمنللل تنك [|| ١

 «سرولا ممر ادعب عشرلا ناوهلا سي لص آل ملك نم ىددولا كل |

 هل

6 

7 

0 
 60 .اك ير

3 - 

 طع احلاها فانتا وادا لاتاينان نط من وككو نصي سم َق
 يس ف ميل دكما نا ريقي كله يارغ بعت بو كل عاارش ٠

 ١ 2و ةرصمو ديصح هع 2و ضرارراصمحم هرحابشت نم معلا نمالاق ظ

 ضر الاذ دوصخلاس ملا لوصا نمؤإءانرسابر داطاد د ,ويهرتا خيرا |
 5 8 - 8 او ا 2 ل لح 5 1

 تيبس نه نال مدي هركضرا جام ةوعحاذأي راسم وا اهراس
 تيئالار تلال عرلاب)طغتف نا مزكم غل ملا زاكي قرعتم وكي الذ ةرشاسب
 | هوهطيت تعش م يناواذ١ّم١ ترسم تنكس جلاش اهاذأ هدامشلا م

 . تيزطلا ف ةرج عصور شام هدوكف ضرا رؤس ارنا لسد رانلار ةومهذال
 . فاللا كلل مَحالاِ تس ضروس ساورلا اكل ف تتش ولاا هبال قولد يلا جلاد ثلا قمتم لاذ ضاثين تع
 تول ةراحإ سيئسسال شام تال نص هداجملا ءاللا ير ست وتسلا كلذ

 .سعد ل روتر كاع نا داما ديراسلا ةنداسلا دانك ينام
 اما ءائسالا دلاعذ ب كلب هنو جو ىئاشللا ف الخل ئْنععتملا

 رشا وقبل #ةركذ عامإلاب تمول لئلا, ءاقالا دنا تاكسول ١
 ريل عماصلاطشانالقو ءاربزان تاك ةمزس للا يتسللالجداهشلا |
 " هريس 2 وءابشالا نموهم لا هدد كياور كنرنع ديري مرعتا ١

 , مالاز وهاب دول بد ملع هداعض الف مل ناضل نان لص نام كبش قرع
 مح



 هاج الاَنم ىزصقال ص ْ

 7 ارم دراع سمر نمصيص ا 0 ناونكش ذ نعنداخي

 | ةررل تسي تلت وإوس ماتم دل ناكر يتلا ساما

 ا ا

 ١ ١ 0-5 ل 2 ارنعو وجا هولا ماب الاوإس خا
 , ا اثرا لوما ةريعلا هاع داك ميراعلا 2 بجنن يسسلا نع مع نبا هد
 0 عملو هزسالب كتف ال مي عمرنا اوُمَلآباحا نما كيلا
 ١ ىلإالل فاما سابا عراتسا ور عا هلناو ءاعدا نمل هيلا
 0 مسؤل حدب طرا مضوف ىانسولا لا عوجرلا ل قمن يف راسل
 |1١ ةاعال ةاطرش دام كنار نوعا يراد كلب حاص لاس وانساب
 : اناس وكيال اقلطسر امس داو هغدل عش ةراانانماض ناكرسمبب يتم اسكر نا

 3 اوانلا توافتسامثهراعالا تاكو بس هرق هن ل دولطلا اعالن ال

 نم د ولعازس لو 0م بوكر اكائن الاؤ

 راتزاواناش داك دياعقرتإل يللااهلد غري الافلعال تلا ا ١
 راندا رجول دات عدول رودددل سياكل داع رع دازا
 الازم ىرتا 2 داعراعا ييملداد دام راعلاف وبتسلا دري راعن تدراعلاو

 ولولا ىذالا ظراخالاَت رام او دلايغرُج دارسي ال ببمالا تالاللشد
 0 وارعةراغاد كلم داق 2 ءاربالا ف مدرعموسو عن الاء ئالاطإلل

 لود عاري كلاما ةاشلا دل نال ستان اك

 كا | مايتغاوجوكلعي تلا ميقملا ويضم م 1ءال الا هش ءاشللانلَحا
 أ كامامالالاتحلم دمْمسلمو تزل نأ ريلللام ديلاو هىلرلا يشم
 ” ١ فالخالا رصد ريالا كليتنا نصوصنم تاوزارجوسرلا
 تيدآعلا يتصل يوانغلا نم جاديالا كك ءالاملاما «ناعالا كلب اعف مو
 ةيأزإ لق ءاثطتس دونا ةولطلاو ةيقم نوكتدقو دعلطم موكرق

 دا | هد جيب شبام لكودللا درنمد 1 دامد الا هتدلا نيك سرب د 0و 0
 ١ / ةالداتحلاسج) كر راو هر روزا دول فو بو هنزل د مد عسب كلاما

 را | فانتي ناك اير اياز بث نشب رات ناتي اراتاواذالا نولي ع
 «رتوبطي او هر كرب نا ذه جلا هدم حرت اةرمألاو بركذ وراك حب
 انايبزا قوص كو ورع )ملة رار زكسكت واننا انش كاك 58

 حالي للرد عبابكساجا نضابرصمزعدولو ءرمَ ةرللؤ تولوا و

 -_ - >> تا لج وج ب جس ب



 ١ لالا سايل ور هم وق نلت رخل كسرت 7
0 1 

 ١ | الموا دراثراستسا نس ّنناَدِحَدل ال دءااشم تيعونلا نايا سرانخل

 ْ أ يلوستلا سم تالطالل اسامي لعالم تقرب لؤ هنت كان رك
 /|( موطئ مور عري داو هر لطم تقول هريقن مي داعلا اكول
 ا رس تكعلذا رضا داكالا ةمتقو :واوممزعباه درب لول تب ٌمعَسفولا ةوهذال

 اقوال لاهتسا ٠ هاهكنِممسألارولطلل محار نامل ةيشم ساكو |

  0داكلازه نامي شو نهتم نايل يك جلنْلو نهب نال كلذ ضد |

  | 0ا م داب) نسا ىرألا هضوملا 2 كيازلا كسمونا كو هدودأملا داهطارسملا رق

 تالا تاكل و هداجالا ةاركو ستسبلا رامتسا يَرلاعضولا كلايبصيإ
 تبادر اوجد آلا قئطملا مكحاركش يح لعمل هرب أ /
 || طنط هزل شاري دعوازمآرطع ف ةطنحمت اخ ةسعزعاراحيردالع |
  0قدوم ديسافل ادا ةرللالاذ 0 مالا براع سرمتي |

 1 سما كور ئارجتملا ظ 5

 اعاذتسن ليحل ايت داك كيد اعلاب نات الاثر متل ورجل ازرار[ ىيلومقلاا |.
 | ىلا بوثدوملاو دالطالا اريتل اد داو ضوه سز وصخ عفياريتما |

 | مارب عراق ىداتن ساررغص ةاذكف ديراعلالساو دو كمن ديستلا ك
 رب كو وصلا تارا لعل جامد ا ناك كدا ماي الاكِستلاير يل انانلاذ ا
 الئ ناله نكي نا نضال ياللا ة دان ١ نعالج نيالوسنلا وماجنمس الا داؤتسد كلاماوم مال د ةءارلا]
 ظيلاداهن مالا ولو ناهتلل بسس ف صرف بال نميابمكدلاقول 0ك دي |

 صلالعور لدوسو مد ن اان , نالوا تالعافن اموال سي هه ىلا لوف

 شارب كلامي دلال مدريف تكمل نرد يوه وركب ومو
 5 اقساب آلا ديل امزح لايام سب ال مويس لام نيعلا دال انماء
 د داع ساش ايش يال باد هداج ميتة
 0 نبل الرول ل ببال ينل ضو لربك ةداعتملا نيعلا كلعاذا
 1 دما دل الذ ”قداجلجب راي لاعتماد داستملا كاسل هاج الا انكم 7
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 ربا ل 0 00 دش طب نمت البلا جرام رتل ني نغفل اعد مرا .انذجخ!ا- ظ زلال

 / 1 ن1 4 م 1 0 ,



 بولا
 مرد ا

1 

 مح بابسط عسسل /( 0

 ملل يت سرعارتن نامل كارلا إل ريل عداد
 ا  يرآأ مشوللاكلارجالا هاطعاورجالا لع عمت جات لا وزجأتملا نمضانا هراجالا |

 0 لاوورتم الملا ىلع كربلا ارش اب شءالالا دل سضكطال تعفن
 أ هراهالاو 0 للا لامع حرت روع 0 2184 ناْلاْتلا الل سر اع نم ١

 "ا الانبا د ىلا نو تيحشمم رجاتلا نيعلادا تي دولاتككمح») ديه
 االإ| ١ فقِضلا نال عوعرال سرلاو مراعلا اجماع تاكسانلو هانمصاع عئارإا عب

 0 | تكتعرعاه دو : راما لا بللان!ءاشالا ماكل ل مات د سنا ناك
 ١ م لال قو تراعل ابلطولو ضبا كبف ابكرف قريع اعد لاي لو متم
 | كار صم الرطلا ثنو لا ما نصباع هداكدا ترس رن فم حاصر فو فدا

 1 ١ لب انانلو نهيتلسوا كاسالا تبارك اهذعل ارا كا
 وأ ١ نضال ازال لل كاباضإلاب حم هداذ كشاب تتمالاضَ نال انضَلاو طقس ام
 سالو نمصنال ةيلطم كيراعل 'ةاي/ىا ةضرَخ مد , ربو بطي ل ناو

 دلئاوتسا ناب اا سو وم .تناكانانآو قد !دد تتولإ يعم د مليقوم

 اطبع هداف نإ ارامل سنس هاللي راع نم نحلص ةعدرر لو هركقدبطخلا رك
 اة دناما اال هروها سوا تفرد اسم موك هدارعإلاب دآللاو ننال ةرعجاوا

 اناانكوملابع هنري مال تداسرجالا فال يدل ةلكماعإ سدي.
 ّْ ميلالددو مايرالا يضرم كلاما ل م هريجاو اير دمج عباس ةرمووف سيلا |

 1 ةرنفد ضم دراي متي كلا دبعلا زج دارج ةلاصدووبف

 / 1 رج لاراعتملا عقد تيار اَس راح رم نيو ماصدد نا 2 الاومصو ٠

 3 روبهعلا م ”رجملا نايا عفرلا انريسملا مان ائش دار جوجروع ناهولث فإن

 ردا | كيت تناماناالا نعجال تعا ر علا لابع ؛ رت دعا كلا ةيداسلا د دول ٠
 ' البعوا شإ عشر دد داعلا درر, جؤلا نس نيتي ءالرمإ كلا ةرفوعو دبا

 2 سواهرجاو :!ريلادبع دهر 0 مسدولا لن اك نامل عد انعدام 1

 ديعإلل عقرْو است ايش واجود وع ترام ناهغلازرع ءارس

 4 | الدار ول دا بول كام حضي هرم

 اوصنلا مماج سس وللا لع ةركرجلا مداخ لع ولاَ نا يعي هرمال ليلك
 1اس 2 مراعالا دال ثلا كلام انكم تن 1

 ا ١ ةيكدداع لقمع ادد ن 2 نيعيال مان وهرب انثن راعمملا مضورل ع ا

 ”/8 |]ىضيممب || ىنيس لانو نياوصنلاو 2و تارا ننام شمالاسلاج اناث
 - مدسا»

 و دسم حم - - دمع همس حج سجس ل > روم بج و جوبي د مس رس +



  «صتولذ نصي ربخذاارعموب لوا طبر كش يك ميسون عط |[ (ةرمنل لاذ اراء ىميرسلايلعد هلع هاضضالب جزل صير عيال |( | يبس ]غدانا َنرروصتوومارمسردف صب نعاهسؤجال الاهل د | الراو نمامغرب فتك انواع جلا لنحو تكا كارز ف ةداعأل |
 لاو ميال لغد ءارطب رول ليقد تكلعماذ ا ضي تلَسلا ف اكو و ريسللا
 | ايكالماخلا وراس هكا ديراع هس حس وحصر مالا هك نمضي ها |

 ' يي ورملا نايكناازقسو ناصتنلا وصد لذ كا ةربس مالا ناك
 | نمضي ًالرلولاتطتساو مضصْؤ متاؤفرادارطب ة هك راعتسا ول |: ١ متل مجروش يمي قالوه كيال نامت اناث نانشا بكري نأ نكي |
 | ةلوتسيل يسقي واس ا ىفرامتسا ضد هنيعءاطقد ماهقلاب رقه رجتما ||

 | كللذلش هدولسِغساّثلا ناد اراشتللاىفللبط ف تنام يداسرف شرف
 / 20د رطبال ناجل دال طيبادا نم لاو سعال
 | ضاّقبرط كلغ يدل ناحوتو تيطع نأ ريم واسمي سباب كاش عضرم

 ا كي يني داهسانا/ناانكو مر َّك واسمع كادعدإ ةاك نإ ادىصتالوا اوس ةداكدهأ : ْ

 , مل طلاع: لاف لل2ل مالُغش عبو تلدر امس ديداللإ نمهرسب
 | اهدعررفارادراعتسا ميار برملال 2 عابر شبة نركيو دعما قب ١ | ملغم تكلا ا الالام مالا هذ ءالوم إلا رج راطاس ١١
 همر ىزمصلا نم تن ف مدرب ليكولا )اجعل لج ليكف عاهتسماعبأ ٠١

 ا و الز [6 دكان رمد ا :
 . فك جلل ةر لل هنا كل الذل راح نم هك كرشم ةداعلا شاك ||

 | س#» .-- ١



 خاص هسسصص صمم عدس عينج

 ١ الدق وياسر فج دايك ةناغو جرم ل مكب يصدم نا يلعرل
 ' جلال5 اروتساو زيتا كرست 1 ناخب سم رمت كرم ةداغلا اكو
 : دل ناو مرمتجال ؟زاعو عرشلا ةةرعبإ ةوك ىد ل رجام هاماع هنا عاصم يزال

 ' د . إلا رالي دال هناقكزا ةئلا هند ساملا نم رمت كلذ

 تامر يلع أرّذدا نهاع مانملاو داعم اعبلاو قاناال ورم نيا

 تاكا نزلا دولا تالا يعش كتملا زم ةجاشلا
 لو ٍقراؤبلا كرت 2 تود ذولاوب ءاركُم خجرسلا 4 1 !ثعبلاب تنوي اهمعومو

 "41000! اءاعرا تسلم ثراهلال 0 ما ساب فيو ش عاشلانانغا
 5 مالو ايل قرض ال ياابن بان وسجد هك يزل اجلا لغدان
 ظ . ' اسال هعديعد .و نهرا ناقل نس ميت سلو ةداع افنم دؤال

 1 موه ة فلا نكد اغا عمؤلا ةئلا دم فما
 3 راازغْنم هدام ةرشعابرلع) كلر اتوا جلل معلا اوس دوالي ١

 00 .ايلعإجو هد نمي يل مداستس ولاول د ضب درا ما معاش

 لال نسل تلال تالا ديعر طربا ذل دال ب هر
 | ان قما نا ف لاخنااسابت نو 7 ها ةريع : ريحا زلت نأ يار داعتسا

 ْ .هيولا كل دم العر نكد «ملانم١ انارر توج! لا خل دم

 #3 انارج اراك ارحب امرك تبارلإرإت صْرَحانب دارج عشلا نم
 ن1 اعوان اني زها كرمال سمرا ىلإ زماني اا قو االطمل

 "0 لالا طلو د ككك1تاوزغا نكي نه ياخ نال ضل نو
 ا 0 ,و ةرتع جذر متاع ةرشع العون دا تسل داب
 ايدو اهنلن ومصْحاطماّنا لخول و[ ولعن ىال ال ارم درولا ذنب لع
 | يقع ىضرا يلا موترامتسا دل ارك يلو صتلام هرج هام رزقا هداوشلا
 ا "وص ورد بركة كد خيرا ىَل رضبر لاب ططعفو ىرحااشرا بنكو شرالا

 ؛َ ًاكاسالاب كلل ماض 5 نها بظع قع وتين ةييوقلا كساررل د '
 .“أ سرع خو بزي نا ملذانكعضوممل) دورات تنام قرصا نم
 و رضللا نماهد و مول يمل نمأهب عزي الري اعضوم متني ل ناك

 "5 ا دضعرصم 0و هلل درع 2 ادارات هش
 ١ (جئاللمصزي 57 اوصملا مما جرم يم اعبي
 لو اويلام فالح روف نؤقو قمع دانئملا ثككو نهد

 , هامل



 ذل ولاا عالع هول ناوي يلا لابع ة سال صّدرو ناد تلال |
 نلاغيزجا لاوستلا اشيا اياكم ايزل ىلا ئاغولا لإ دوعلاب مذا 1

 ! نم ىوتسلا بلاعو د عرس نارعش مرضاولل لايع سلا صدر د (وداو اع ا

 2! س6 ملايع نما دلايع ةسمال ييلاربع هن دامت زوار ونمو تلاثلا |

 : مت ااكراستلا ديلا نم ةيبعلا نم عمت هدرد لو ملايع :دجو هلو نمل كلهد 1

 كضلاب هم هرم دلال عووواضلااب ني هذ دا .لاطي بانكلارع ايعاصواقلا ا

 ًايداكتدأو ملع امال ه ووعو نماساي كي هدأ مر“ كاب 1
 هر دوجو <دماس

 نك ديال نموا يوعد] ننال د اماَضْكي لاك باكل 2 : دانماَص و مولا

 دوو جو موب دولاوا مداعلا مارت ةاوعسب و ترا لاند لد تيا 257

 ايرعضوم نعابإ وكب 3و هركدباد 50 داذاام نال لوعيج ناد غاز

 لتس سلك دي ! راع مابك ٍيرْل توداي وعزا هامضلادامعَت 1

 .ةهلن لري| بيل لع دراج داب ملاطن اكيشرخلا نسرامتسا ىف مند
 عدول وت كوول امه ملا ةنامال الاصي اى دانيال سعب واقر 5 ١

 سيح ادد طريسلل سو ماسالا نيدو َءارايصْمتو لكولا ولان دااذ |

 هب لالا ناكسركنأ ينازإلانم داما يرد !بابكالساإبأ]
 عج 2 ا د ووملاف كالبلاعا مىحاصإع >رالمراج داق تنام

 0 ةىاب ب مرعهرب نأ ملاو سس » نزعت نام يس د مصصرلانيه راعتسا ىاَشل هلا

 عل تا ووك 3 سنللا نع ادي هراصنا كلصوان أك جون يابن

 ةئلد كدامدةيبلل ني الا نيتي هيرل عسب طقست بيع يعلم وراك ديلان :

 سعلادع مهرب نافل تاك مالا نا در طق تا فلل *ع مداد |:

 صادم ةح كل ؤزمزكوجيوإلل و كالا زع قولا نعطتسبام دز ! ٍ ٍ

 نكبنجالع وعرب) نال مددقلاب كلاملا فاما ندا , نيولاسهرو اف 18

 ةاايلا دعدال د دام للوعتسي ناالو صحا 0 ناريتسلا سلو فلان 1 1

 ا 55 هرئرعسم لا ولا اسوا! ادري ذأو ناو ماا نم ضؤعذ أن 1 '

 ' | الفرع مدراس ماولانكو داربلا ٠ .سسانماض صيد ذ دول الرخا قصتجو 1

 ” , سوانا نجل ةرصبلاب لص فل فركب شعرا اعتساول هريئرنع شهر ١

 مهرمكو صراع العر يتلاعب دار تالا نم نارللازم هزات 0
 رعد دامي هعيديو جانا نيل ولا هقرسردا دونما كرمي خا ١

 ناكل و هانبلا قيام يَراَتق نا هس ع 7

 ن1 موج اجت هس ع سس 7 جا بحس عسب راسم ووسط طال نقاط ل لل" تا : ع ع ع سس سس ع يم سم جر سن سس سس سس سس سس سس م يي سس يسم جم عب

 كك
: 



2 
 يحاكي
32 

 ل/ 5 جدام لن فاح شال ءا ن الإ ب زمقمولا الرع اماددإ ةادالا

 دال ل عمرو ثلرجما د لا نم جلا يال دع وريف ضر نمور هافم
 1 اعسرعولا نلْخرم ن هال مسِعش ولض عوجألا هود زر الا, تسنل هراع الا
 ذا تعاد دوبل دمع رائدا ذا ءرمترلا دم هل هاكر زرلا |

 1 الص - تاهاباك كتارا سد فيولا نك ناو سيم صالعسماا
 | )اكو لع رج سبع )+ لجل خا ىلا هزمت نعم «رلابشما تسلا ىنش نع

 أ لعالو نزلا ءاض تع جللرخإل ناجل نهلا عيس نجت صو متل ادج ماب
 1 اعراب للا ىحتالا عم نيلي رسل سه مالفؤع جلخ او ننزل
 7 | رتل زايرا سل كلصود دعا اد ند ةواس الإ سبغا اما ْ

 1 لاو ككلبلاءاَئلمْجْآولَو نا ديار مديلع نايصالف كيتا ندى سرنا

 أ [ينااهرعجوا رثععوب تالق كار لالا و ستر كلل ٠١ !كالالتم ٠
 1| وصلا همام مرد ثلا مآ ساحل سم عيرجتلال ولولا سال
 1 هتلاعرولو دفسو اقل ةازكف د اكاد ولولا نال !ريمال لولا |

 ١ سلو قائلا نجت اري ككل ارك ضعمل يصر نإ نإاومحو دوعومال لد

 ل قال جدو مازايسلا درعولا درت نهترل نضيءاوس تلاد ١
 ) فام رشد اسك لع ع نهنزلادب .ةرامتسلل كلسولو يادي سس ملثم

 ظ 1 اًطايثسا بع د وارجولا سريا لامي ىملا كلذ نسارلا ف جثدي ونسال لع ا

 1 ضيا يلعام اف ممط بط جوملا ناكتآت رضابصرلمُم سم ةهادالاف
 هولا كله سواسمرصلا ومتواطاطسقو ا اجرام نضضيالاو

 8 5سم ناكرما سوا طديسو ا امو !يوقاستسا تافانماض ةركيال كا

 /.:(/ ولع مقوم راحوا ري نم شلع قد انعلا# رنرتسلع قولا سلا 9
 ! هرم يراسمل اعتسا ديباحلل يداع سانماض موكيال قرت
 1 كيداملادد ةجاو ى ىو 2 ا 2 مراح رمرسبلا نم َفْرحاَ نع دوبل نكد

 | صلو ةدوللو يرللاع صعألاو يو ةرعاتللا يلو دهدولاو
 : ناجل ورورلاس راع نم م)تاصمخ يقتل اذ الن يزد بصاغلاو |
 ْ رت ف اعبر تزال الذ و يداع ب مقدم دين لعوعالا ا

 وقرا لئلررتا نم سكي كام اذاانا بزي لانا انا صوؤمالا دوما
 ,ل ١ كالا ءاشوتم مراسل درتي تاي هنمحا ةرلارسلف باغ واتش  دواولا
 5 داوتباللل يعرلا هارون الانا ال_راصو هرثف ضدال ةتاراعتسإو لاسم

 سهل



 ذأ
 ءايدكللا ٍيراغلا اهم 2 ععولو ماطملا 9! ما هله داد هسا |!

 امساناامِدو دبل ةاصولئل مل ملف كو رقع ياأرشلا نع 1 ّ
 عن كلرمشو تف هو 2 وادرصخ تعش لحقت لاروع 900

 ني عوولا/ تاما هري 2 بعلا 4 هرم م ةداماعاو ل اكدت ملا 3 هاشال ا دا

 ليكدل وتصل ناودل-.ذي بالعيال هرجاتملاو ضمت براشللا 1 ١
 ماد متللاَو طرمااولايكاو داسمسلاو دال زاد ميلاو لوتللاو طوسلاوأ
 كلا نالخ ورشا جلاو ايل جلا درج نعول دانطم هاد ىلا
 لا قول اوتداوا!رماصٍءلا يملا يد تدان جس شل نكي اذ دا مداسللاو أ

 دربك ءيراوث لوقو نيما مم دملو تل داق الاي دسك : عم ازد لعن

 اهدااملع شب ل امان ااما نمنح ككارإلادا تولوا ٌقاللع دسك يان أ
 دو ساطو تيارا س مع حربمإلا ةولةنِلاتسِلطاَّاَو هلع يعل ناب
 رولا مالم دي نإ ] عم و نيلوصملا عما ان لهكشم هالامالعازهتلقا 1

 رجلا هام هري أ سيلط سجق كالبرلاىا ترللوا هذاا دكت رجالا ل
 ميبحاصكيلع«دامّلاب لاق سو عدولل ءاكيلغعالا ماءالاكلوإبمو نامل 7

 ياهل 2سداراوصملا ب سا ديؤ يما لهدا نزيل
 نكي مالا ربع نارضلا هن عقد ا

 أ ارلغْمحْع مة ازرممضو ان امالاايع كرا زان 0 ١
 است بالا عند اق نيلوُملا ماجءاكأرممار حاصوغ ا
 كلساذا ؟«دوللدب ندد : -الاصو نيمالارنع كرم هاما دهدولاو دلام طماع يل ١ ل

 سول« تنشر تناك ماك تبدوا اشو | ِ
 / يا م تيادبرلا 2 لكلا 2 هزه لفاب ب وللا لع هداهقلا طارد

 ءامرلد دل د وع مراث دزحال الشو كعدو عدرا لوك ذوبقلاو باج لاب ع

 كراس و كردع يدوس كامو همود  ةربر عض ددلجدولا برسلع 1 5

 ل لسد حشو رحال سب ذ كه ويلي ابعاص به دود اع دوهراس 0

 7 نيب هوت بؤلابصاص حضدولانكد سعب دولل نم كوتاذَسب ّتالانماض تاك
 مي 0 جدبلا نس تالاضبا انماض ثاك ايلا انس تائيق دلو هدأ إل
 21 ولا اضف بم دو هيرب نيب. موت ةمددولا بمال ىلا لاول 1

 ا رصيد جبت! لاقولو دوبل افورداع دوءرصمالاذ جراب حرم رمح دش 1
 مدس 2 ملح ااو ل يعد ف نرعفر و بب لَك دانيزهت كانو |:

. 
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 وررتيلارث مثد عدوم ا 1 ا
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 - عورماءرونو قد ْ

 00 ا را

7 

0 
 هجم د هعص

 0 0 0 7 اه رقدلا ماسالا 7 ريرك

 / ٍاذكلوصيلا حاج نص سرنا بصا خا راص ٍةأرب الاشيلال نال نيا
 5 مالا نول نيتمال ضو عنج مد رع د واسس لن دينب ديم, ف عضو ضاحلا

 كراج داما امي دولا مقري نا جدولا ب نبل نم لفمشل
 اسم هرجأتسا كاد و ضاخحلا هرجاو دنماو او ؛زيعو دي للادو هرلود

 فا رءءائيما ميلا عوقرملا ناهد ةمدانمال ممم نكسيل ةرعاشم ءا
 زماننا زوما دل ةوكيت البدل 00 دولا .نم بع

 املا لا 12 نقب تغاضق دار اهلا لعد اكو ديمي سحور
 ' 00 هرذ# رح ار دود ىادملابع يزعم ظفحدأ علا علام | ٠

 1 اما قره نا سيياس 16 هداح ملا اروآست قيرخ هدا د غم ناب

 / ل ولا نكو ديان س يب الاكل ذيع ىرصبالاو ب ودنا
 اذأأ مقرللا ياهل سانباض ةوكيال هرج لا ارعفزذ كل 3 ديشاام قاطع قاعد
 ١ تاق الاببعائكذلا دام ل ارفع نحو دنامالا طش فوك الايلاج
 7 | «رمىوتشلا عود جرلا يعج رسلو انما حرم نيمأ لاانرعقدو ول هضرلاة
 مس كرك بع غيرو ملام 2 +, يشي نع انما سحيم لارض هلضبالا
 0 مع ؟ةم سس يوتدلا ماع نيكي ال توذأللا هربعو كانعلا

 ' 3 ةدادلا مودال هربعوا ءدائعلاوا ضواْللا كرش دكلمئبدولا 5-6
 . الكولا لاقرب نضل هر 00 ا

 1 نع ردؤكو ا مد دولا عدا نا هولا أتي امال امالاع شاملا
 ّْ ركأل راع ذوو ملام 2 دب قي نك ا دوا اع
 31 .افنلا م نم يونفلاباعو لاق معد هولاند مداقوتوم ناكل مذا
 1 تال ذولا قراني لنا ةانلارزم تلف هر لا ئدولا عَدَدَ جدولا
 4 145 نرؤل رضيالو تنس ميل لعد الا نش را داوم دحاو لع

 1 صواني لج يول قالا ضو كاش
 : ١ ركلاناعإ 2 ن ذارزبوا كلاملا ن ذإبرخالا ئيدولا عدولا عدو عق دلو
 ' 0 كلاما عدنا نس و ك كلاللا هكد دان بدلا نم جدولا جرح
 ْ ونكو سضدال هراج لاا برست جدولا قرع نان هد وصل هك 0
 2 دزويوغو رش ارجاص نانو دل 095 ني

 !اد" ١ اهرضمل هداك عورتا لاةدابرعاص رطب انبإا "سماهم ولست ع
 1/7 ١ ىل نعش دع دولا ثم بلطا ال ضال تلكص مث جدد كيرف عاسلا



 | ملا تايللو بذل نم عاربا ايبا كلذ ناوهر و كنا مانمشنع دْزعيفف |

 | عيال اككعإل ليكؤلاو عادا عربا كلاملا نم كيلا نال سماتي كلاملا ايكو بط |
 قونومو ملوعب هوقو تب ادب لمَس نم هفرللا يع عررسلا عموقدد لاا نم |

 نايك لفن تاون غيل ميشا زيورخ .ةلوتا
 ٠ | اي ارصاص باطاؤلاب هنرق د مرمضياضر رح ءرم ناتو تعد دولا شنا دمع

 ملعب الد بكراوا دعب دولا بوثرسل ناب جدول ىراداف 1-2 "الدم نهال اوس وسدوا هليكوبرلطول ناسيا دع من ضوم

 كربع هال دو لاعام هاضادلا5 ناب عدولا صو الاي ددلاداو ل

 ”يهيعددو لاعام لاق داب لاب دلاطي ناعم جدولا هو ةدعدادجت
 ضد دوثالع رف زو ىسوب هإ نبب الاخ فرصا ىلا ولان رج |

 | مماجطو سال ةعدو رمانماض موكيال فسوب 2! لوقزعو انماض موكب 9

 اهتردابرطط مرا ىسوب د لؤتالع ال رمد م هالو فلع نض ىتومصتلا |
 لسنا هربع َنِعاضايا سنبل د وللا مانا خانك رع دش اهات ماعاف دخت ئ

 | دكوو دول ) تءاض تناللاهزا يبل يدوملا ماقاولان كت اًساض ءنوكيو يلا |:

 تلا مااو كل : نسيب در ساجدا شددولا ولاد جانآعسشلا2 !
 نيحئ دور كشفوا تيضوا دوش ]نإ ودم دشبلا ماعاولالكو ديس |

 | سال معو هوم هالوك هني, تلهب لوف قداصاناو اعف |
 ملول عدول الاماررعم فرس ناو ريع تدرس وا تللمح دا عدولل نبعدالُو ْ ْ :

 ١ هعرلل نيتي كلام لاة ودا كلطو داض]ءللرغ عدوت لال عرمل متاع |
 دع مائخم كرو ديب نع جدوللا اع يرزلا هدو سالتام سلع تقلد | |

 معد و نم هرظلل اقل هثرب نمتمال راح هدول دع مجدا ةرغ 1

 ات لاح نم بيز يف و رشم نم ةمددولا مذ لاثازا جدول ديالا |
 فلداو) دال دام ىيدولار رو ىلا ماسح تاممآو هرم يدم وق | |
 جونصملا) سائلمو الر د هود تداول ىرصُئي دع ارسل لاو ولو قدصيول /

 سم رئي دولا جر ماب ديو ا يلبس طيعاب داق ابر بط دبا ررسجتا نأ |

 اهرب نا <بروللا هذال دعددولا ترد سلاما ال ءاجوجلو اب انا ءاوسأ / ١

 | ةرلاوكدا جول روب كلاررص سم اظمحلا باب نما زوم نال نكدال كلامامعاتا |



 يضارافلاودا

 رازور ورام

 مرص# وبلا ١ د |

 0 ١

 بنذإ لا

02 
 عدوملا

 (١ | كنمايؤتللاةداتديدو يدنعا عضو لب دوما لا داضو امض | س3!

 تاار»م“ ' كل

 نلمح ليت تانامزلا

 أ ص سيح ححسصمو ةصحسصمص دج هج مع هه

 ْ الت سانا د جدوبلل لوملاه قال الاابّرر داو كالببلاوا

 ١ ليل نحارعفد ىئداولو تاهل تي مثال كلاما تسيل بتق داش
 0 جو نا لعول كد و وسو باو 4 ٍبادنع بسلا عاصي ال هود 7
 ىخار در مئبجازتعابرعدو ا لاقوتى الف الاو اوثلابت هيب 2 فرلل
 . || بلع ناهتلا بوجوب اولا رعرتناالا رض عدول يْزكددنع تكف
 ١ كب ةموملاو هيحا عب كيلإيشب كرك هتيم لا ىزصيالاف ةارلايد امن

 ,.ل| , كلالل هدصو نضلاسرلا عجولاكئاق جدولا وسد. ل ارمضدولازكد كاذ :
 0 0 لا

 1 ”دصيالا د اهناجم ٍداهّدد ايلوجسشا هدد قاولازكو صالا وم ىالادك,

 انكو كلذاتي جدوللو ىبجا عم كيلااهن تعب لاةولازكو :ريآوصملا حاجب س
 .(| | تعده د كلاملا ترصو نمعتلاسولا كلاما كمت كالا ل وسم لا رعقدود
 71| وقم وكي ناذلا عوضا بلع طرتشب ىلو وسر نا قرصول كوسا لع

 للا 00 3 6 5 ٠
 نا نكاد رصد قوسبلا هدد وسر للا مْرَكباد تبادبإ ا لهتم نم جرام
 ...( |شللا هرجرلا ذب ءاوسالاطع نمتاج هدولل مجيب عوضا لع طرشو مقرصو ا
 .١ زم داي دا ويشيك يد 3 وتلا دعم دولا تدون عارل لاتزال
 | |لالبلاو جراايتوعد خ عجرم لول بارد ايوعد نم ناي قلك شال ىدصدرلل
 , (أ |اهل3ةلاومالا كابن بَنكيلارَسْمدَف دالك وبا اررضدب ئزم الاانا.
 1| اكل ئنكد الف كاري دولا مدا ا ترا كلاما وتلا و هاجشالا ث

 .(| |دلوق وتلا نايا رمولالجارتددد دولا تومدعج لاك رجلا وم بالا نهض
 1/ | بلاطلللات:تعاضئانلاْرعووتسا ريلؤعإ' ايدو نضيالو نيعإلوم | 01

 ٠٠ عووتسلا715و7 و مبلاع هدامضال و نووتلل كيف لولا نائب صف تبذك |1
 لالا ت/لاكوت وابا ايار صع] ب لالا بهاصل اك و بعيدو كنسامّلحا

 ١١" رض اعدؤصت ب ساق درو نم ىلع نامثالو لوكل تعاضرؤو ةعيدو
 ١" ا 101 ارض الا يضرم لة داشز لوريل دكت ورمل
 ١١ | بلتنت تائامالا مرارا ىوعد نم دارشلا نع قري كاف دناكسبلاامعفرف
 ١/ | املك قولا ىاآلغ الرجم تاماإض ملا ثلش غلاب كن حنوللاب ثنومغس
 7ك دلو رعد عدوان ا هدالطل سلو ابعد وا -سررع ىااتيلا لوما الاموي تاما ١
 0١ | ةاضالا» اما سس جلا 2) دوا سرع اسدي مو تام م يزاغلا دبع



توابل ان ةريمت تاما لضاع لفركو هاثالا 1
 , لا نيل, دت وع 

 ل1 اجو اكمل داهغالث الهي تان اقول ٍءالارباس الع تدذ ١
| 2 
 لى خيوللاذ راواطاماذا شلاشلا اضيااهيف هذ نيالا الري تاماذا ىالا تماثل |

 عربا تقلا الدر تاماثا .”يدارلا نضال ثرومرثع جدولا البكا ا
 ما يا سلا مفر دي كك دعضوامل اليم تانانا تس 3 :

 تاناا ادا نال للا سجاءَررشو موس :
 :رمراوتسي لوقا هابشالا تاثاما نم تنايلاذ . تنال نمضي شاق ذريلال اا اليحب |

 2 و يرسلا هىداو باوع2 نمصِمَذا نْضِدّداَف دررلا لام الّنرجتاماذا 9 و

 خانم دل ذ زوج نيلوفلجر ترجل ذولا اليم تامة لادا |
 ماري ش داو نا يئيال ناكو دئامالالاحنتببإل الرش هوم عمو | 1

 لبي والا تلاعم دع ثراولا مومو دال عالة اهتددد مايحة كانوا 00

 عدول يَ َتيدارملا لاما. لوف الف اونا العب تاكو وق |
 اولي عدوملاو فرعالاَمأ يدولا ثراولا ملي لانا َلاب ياا ظ

 دوج ل ا 1
 تقع نإ ولالا داك ةايش 00007 ئرص تلكم وا نكدازك ء ارو و | 1

 فرصكسرقوانؤعاناو اركو انكش اكلة دائم نابل طلركلاو دفددولا | 1

 بيلوصملا عباجو تن ]مكس سم تاكص لاف هع يدولا تنام ناك ا
 ا دوم نب 28 توناقو رف ورعم زاب ولا د الورع ت امان داكأ

 تثرولا ىرصتالف ككل ةرمالشلا ايد تراص هد ولاَدآ رلاوساهر

 نوكي داب نائبا دع ال وق سايقالع عاب نبال لا ١
 كيدي دمرب ءإ لق ىلع تيلي ناهتلاثي باطلا لد شلا ||“
 بلاطلإ داو و اذ مكر ولا مام يات ثرلالا الن يملا عمنا ليقول | '

 07 دق هرعم فناكد ن تام 1 داق ةتناكألا ثداولاو :داولبلا |

 تت راولا تاللؤ و ثلا لا ف هاشالا كاناما نمر ! رك باطلا |
 7 اون عدو نيو نسمات فلو دولتتال_ ىرصتو دابحألا
 ]يف دليلا قدردو هاد تبلل يب تاثلا١ن)] قباب ددر مداصٌشلاو 1

 أب راشللوآ 2101000 ,اوممملاو القل نم 1
 مالا فريالو دايإالق تالا ورد فاما دار ورحت لاوأ مصيتسلا 1

 تصل هلب تبدوا سراصال كوباني دركي ناو !



 ظ ظ

 -- ظ

 | هحطرل ةيناولا
 ”-ىددالد . لَو

 ا :

 البجع نك

 أ
 أ

7 

 كلر لعرا مايجلا جلال ايلا نّيعوتو كلل بد! مَِسلاو كالابلالع شد '

 ا! كه م ع عج اا

 كلبإلالع ناثَّرصيو هريج ناو اك مثداو كدا صوري منام كلذ وكن
 مو راي ىو ديلا رن سابحلاح تيللا ههدصي امص اصلا ثالاد ا
 / | | نيغرجو سوال ننيعاناع نأ ماع دن ا,ريعب دعنا مصودولا تناك نا عدوملا
 1 ْ "2 7ايعب ف مال تنداك تأ مالسلا لع هنثالوسر ءداسل لع هب ٌقحاوبثدلام
 ذا وكلا هرمار جز طعم هوما دج درل الرجم تاما مال ايزل مات تيل دكر
 2| | . تكلمنا ميلا كاونو فال الاضتوم م ليررجتلاب كلل قابس

 || |ك هارشلا بوعرل بيس حل يرمب تول نال كا دلع ْنوةَرصجلل كلاللل كة ددددا ١
 دراعات ديالا بشت الف قراغ ءراكوع داو كالبل يوعد ناكقاف الا ْ

 ميدو سرمملا هدد يداسصاث كانا كالبرتسالا بيد مثال ءانغلا
 نيبب قام قلبا يع رد دعي دو هنانعو الد مع لجد قام تزبلا ْ

 أ | يتلا هاّضالا نانام'سزصالا زل ىعصملا وم دول ابحاصو ءامتلا
 مسي

 ملص ]م انك دلام كامي دداصا| من دولا يمؤمال و عدرملا تام يلا ١
 نأ | يتنو ككتلاوسملا 2 نينوصملا سالم نوع نضتماتىلاازكو ماما
 ان.( | دولا فرعي لو عدول تابيلا لات مكن ب ةركي ناضلا نا دنت ١ .: | | "ورك كو ف ةرمدولادجزت ىو تاماثا ندولا نعلاصاسللس

 1 [ًالكؤب ةوزلاو سرنا هولعصربس يال هلا د ىواسي كرة بد هذ ْ
 1 كد نام ضالة دونت ثا رنوم رم رم درلاب ىلا ذأ عدرلا١ْ ١
 ١ انلكص مرصد اروفرح هداك ال دا و ىلاايثوعي ناامااولخع الد ضو قَد ]
 ١ اولخي الف مون تق ايبوقوعت ل هدا كلا ناضل دجؤن د دقومملا لع |
 ىلا دسم ا مود دوا اَمّشسو ةورعوم ش8 تأ العا هدوم رو ١

 تراصف الر تاتلادلل هزدب ف نا عوتبالداررجاص ا ءَْمل مث رولامف اب

 اصعب رمو 59 |



| / 
1 

 يم 2 بسسس ا

 نيب دل يرتصلا سار لايع 4 ند هثرلاب ضيءالع ىلا نس
 مدي لايع سرملااوا عيرللا كرت كان دولا 3 دانا جدولا ديداسلاو دوولا | ١٠

 أرد دال لاق ثنو ىلا لج لا عمد لحد يدانفلا هزغ سم نمتيال دب راعلا وأ
 | يكرلاب نالاث لا مقديل ل جر 2الاملا هجوللا عثرف مقالا كام مُكَلاي الذ لا | ١

 |ايممكارلا ناككو تيلاصو مال جدولا لع نامضال م ءاضوا وعلا لمان
 اهعيامث لست ف ساهل رم نامضالاد لابع ةرخالا وكي نا الا ليكتمل عديل نص | ٠7
  قعوخدي لف هالكإلا ويلا هثدا ل لامو تردخل الجبال مخول جاي | |:

 ١ اهعدااذا ةودملاو عدوا صالحا عدو نم كلذ ميلع بي يلد ال نبغي لضا

 | يزل ءامإل و جدولا نيب أل رعد ظاصاوا نيرلا تررلو يعد اعدوللدل ددع

 | اهلا عدوم نضال دال متل ةرل امم باب نم لحوم جدال تكلا
 |الجيمسال هالو تياسسالاب هرشلام ف كصمل ضاقماالب بوداليع دولا وعادل |
 نزلا سرلعام نرفرللا مودَكَمَدرولا معن باي وم ملم مال ىضاقلا ةماناامأ |

 | هيل قرف سولار عشا رب ءارمإ) ىضاقلا مالو شم ندْشب دارا جودا
 | جارلرلاةاماعرجم ننلاسقتنادت ال قا عوج قاوم تباطم |

 | نكلدف دئيدرلا ونجوم نيرلا وارد د ةعمدولاب عدول اوذكول خلاب المس | 7
 يصل اءاياصو اك صاالع ضم ابسالا ةلاد ناوصملا ماحرم نبال لقد | |

 أنا بول واتطتم فرك نان ماش هارلالع شن رجررعإلا عدول كوبر
 | عددا عجرم رشإو دومملا باك خ بالامل سوماعلاماب عودا ام ف الكب
 ا اجرنا عدرا رسلو دي ليبإلا نم تيس الان ذالا وعد لع ىداصيال ص نذاالاب

 | يعتال هرجاوتالمراعتالو جورنال فيول رتل داع نم صدرتو ا عددولا |
 ضف جلا د امملاو )هلل سراول عدول الاقل راع سم واهس اتيشزسف :دافأ ٠
 داتا هداف هراد باباع اَرلا دولا طيران دينا وم فعلا يرجي 1

 تايد صلل 2 داك متبادل ناك داو دامت ايان تح تاكذا| !|١
 ميرا نير وعذو فعلوا لعوا مرلك غارطجر داك نيضمال يتلا ١0

 | نمش ركل ةارلسمول زعل ل دو سانجلاو انوع فر يجيرمو نمي
 نغبالاو نابل ىلع ا عرمتيال مركا 2 هداملا يرنال فيك زكا هداحنالتا| ٠١
 ياو لكاب)الولو ةعددرلا واسيا عدول نتاوصتلاو تايب لمس تأ ١
 اذاالا تنمو لاعاب) تاكاذا كا ف رسل الاكو انم ١ يسع ناع"نا عدنا تعا ٠١

 22 ملقلوقنيف نوواس دفعت الاوفاسيحا كويلو اناقدلا| ٠١
 وح

 ان 177 0-7

1 
 و /

 وئربل اسوق

 اغلا
 ِ ا

 | ١ مهلوولا 5

 | | دلو مع ءاوم ا نول

 |١ لالا بدلا



 ظ
 ا

 ةيارلاوطو
 [عوارايلاو ]1

 كو 1

0 

 زيكو سيدولإواسيدا عورقل تارا سيد دامماظنسلل نيس دولا
 « ايأا نمأي ىف ناو سلا نع حدوملا مو ىبزطلا سا نا َدْنُوم هلغاهل

 اسي نا عدومتل زا هداهزلا ب انك دشاو يرزلا بعد د3 0 نضتعاضم 0

 ضو لاهاي. دا رسل رادتلا# درتسلا ماكماءانجالا نم ندعي نككوذ را 2, عدول ؤااسولو ىز اول مال لالا دضدولاب
 دميدرلا ضد دولا عضو هدولالازانائزنا ىانولالعدري الكولا
 تامول اك مرهق سامالا لجمال اساض ناك رطمجلاك تئيند و 1ريصح ناك ]

 وكل نايل اتفشو ىرار 2 تدل اسعصو لاق هدا ثيل اويل آ لاذ الايرجم
 ودا[ صوايماض ناكرخا ضوم واراد كابزعضو يرداال لاو داش ا
 كافرا اشو تن 31 هد ام كرد ببي دولا عضد لاو ىبو رع
 قطتي: نا ثيلاو!ميممالاَتم سيضم جباري هملالاق قدتطتس
 + رمضصال ساد اتعب لاتوكاناض فوك, منكم رّيمرانلابلالو سيال
 |١ تعدؤنكئرواالو دم دولته د لاقاناانب اهصارغمب لآ سلا لانو
 مكتب دؤ نيب قزالانفرع فطحل: وديع ناضالاف ذي عمدوتلوتلا
 لايف سدو هئَعَّرِحد لاح كل عاساَص نوكأ رمزا داتفيد, لاق د١
 مضن) ءاتعاضا قرد ال لاةَوقو اا ٌموكيأرلامّبضايل مانيضاىرداال
 كيلع دديدولا تددر اق تيد .يدرلا تعاضلا كرت ءانباض نكي
 ااه ضفرولو ةراذل نس قفئانس قالوا 2غ درق )كيال دانماض هوكي
 لامس لا نامض ناك اذا كا يىرسبلا وا ىنمإلا هصنخ ل ماذا نيل سلف
 دك ايزل رولام ومو ظنح كا دداآل عرفمال مداضالا بت عنحلايوساعثو
 .ىتاللا نان الا رمضرال ل اخ رف ءصْنخَد جاف دو رضاع إش د
 | نقرا ةرنوسف ترباس يزتو لاهتسا ىلا ذ تال سعف يي لع نع
 قواد يتلا درر نم مراعنال يلازم د نيل نك كلذ
 تسي دولا لاقادآمرثلا نتلاهتاد بكووا تدع دول ابرت سي هداب عدول
 تعض يلو نتيال يلب لوامركو الما ناك هدا كئيشش انك تام غ دولا
 رضوبتل) مدام ةصدولا ناكنلاهلا عل ئسللاو ىداد ف قري يب هضددولا
 لان جرالان وبا نام دما سوكو بعد ةرصك كلان غربال دال
 تملاة وتو سيمما ميغوم 2 وا يزاد ءارمعضو ٍرداال لكل سبا
 كلو ردود اسلام دقي لام نبال رع بقه تددولا



 دا ساكت دبدو نمد نكون يلو عملا مل قرب حني د ْ '
 تي وي رم ياسا | 0

 كاتو ابا جون قشر توعد الالام عدوم 2 عاج ناب

 فر مك انشد كولش عرض رض ةرخداد ةاركد ناو نسفجال هداذ غابت دذا

 بإب باكير تاللازكد عضدربمالاو عسفتد وسل باب نالا لاق | ا
م بلطو هدرد 3 ضال ا قدا مالا ماليش دج دنع ءدداداخي ل '

 لاس

 د زب ايوا لع نامالو اوعجو -ءاميملالاك بث تاك ام ير داال عدوللا /

 اسكءد داعم 1 اى ىر قاعات قلع يلا عقر ادفع

 0 الولاف ةدانالا شيدول ا بعاص لعجئداث ريف ]جررنع اند مق

 عضوم ّث عدوللاو دح ادار نك . اك تست جونفم بايلاو غو دارلا ال

 اياكم د خباهف فصتم لا ننال حدرلل جدولا نضيالاخارلا يح ممس | |
 فنك بياع كلام او قصلا ساكيش د ولا تنام( يارا نم را نم ماءالا رزع

 . لعذاضالدش ده ردو دعس جالا لا عفوي نإ داسملااولاع

 فيعن يو د لع عدول طارد نانو هنن تنيؤزلا تاو
 ُْ لع لطم ارحوضي داو ضال هداقلاب ايش ائهص ّنا طنط ا يعاصرخا ناف
 الاجد عدول وال ماذ تاهباص اف مار تددولاتس آول وانما نايك هوس فد

 ةولل نهتم شاع ريع ايللب كبارا ابعاصف كلذ 3تطسقارللاعيل
 تّو ماش ومالا نايجراايزباح ير ضو هرماب ارجاع ير لع دعونا

 قتل كازا تارا ابماص تا لع ميري رجل كبارا نا دل
 دو تنامأرال عدولالع ع عجل ثا ل نإ ثادل تاهت إف نارا عيل ناد
 دولا نقدا نا جدولا ديال دعددو تددو مح الظلا تيه ]0 ددنلا لاو عووملا

 ١ لاسج نفي ةَراقلا شو نم الاو ننال تالع كانض)عجحا شرالا |
 .ءولشم اب دل ناكدابل بصحن اكن ١ مركأ 3 نقول ول عع 320 تالع كاتص
 ازا دعا) ةريدل مضوم غارعضو نلا.يفدي) دارعضوولو نال

 ا زمجوال كعب دولا نت سرد هداغملا ة بدولل ربومصللا تيعؤتنأف سد م 01
 0 لسداد نانا تاره ير ثأ اي" دود محا قود ةرئضرتما ا

 ا ل طتغادسب تانوالا ب 5 دولا لم ذاه مل عمي لذ معالع ك كاعد

 نارصهر وعدمي دولا بد نانا اضيا نوعي يقل جر شو ءاج مت نعي يضف
 دن نروتنل ا بحذاقنرقدف أرد كمد. لات ىوهتل ةيع

 نوم سسوم م و حج -



 وس

 ل7 271 2 2201

 ك0

 اش, | تيت رزردولا هضواد او كلام اف ذاب هم ىفرلا نال نمتنال ماكمالا تل
 م نازل كابا عج هداك نقم ضر الا امض تا مقلا َنابَر 2 باخ 0

 ؛:/ | ميلادو تزال 1 :نؤادلانمةولصللل ماتتخوس دي اهبإا لمح نم نضعبللا

 ا ميت ويف ئارع إل ئاعتالةزاقلبمام غيل يدولاتعاشت
 لأ ١ شؤاعو تؤادلاف فنيا ناهرسؤب تيدوللاعاردإ انوع نوكيا و

 :/آإ | لمالك ىاضلالعةربإم يلا ىرصركت نياوصملا 2و باقل سس ىيرغ
 :الا | ةتتوارصملا ورجل 2 ه2 د نضي )ورك ناجل نكي ولد يوتشلادنع

 ل ١ تاجا رعاتسوا دبا كرو سلالم ساجد ماقد لعل ابدآ نع
 |١ | ةيع داك لوالا تالاعي جون اضف هركرف سمار اول نع نوع دوم ١
 1| | ادهاو هوهلا ماكتدأو ملل اع ظاتَيف ركنات ةسارق

 ب دو تزاح 2 عدوملاارعضوو يددولجدزنع عضو لجد مصولاوا 1 |( يعن اهنا نيرا نال مط ألا نادم دج
 بعدو موا همه ار وص لعا واع بفم توفاحلا باي كيتو دمشل لا
 . ضب |زذعحو ءابخ الا اهم نم متصلا نال الق توا نم دعبوولا

 دك( ١١ كورت ال لاء طوع نضيال ليقود ضم اطضيال تن ناكت أد جدولا |
 00 | هرظدنخ جاتا كيوتو تيِررح جدولا بادب اهل ةلنل رح ددولا |
 0 ١ هر كلا كذملا قرا وب دولا سعي سب ف ةعيدولارجرف جعراملق |
 أ | ..يادو ف زاب ةامازلخو باطجد يراتشلا حاجاعيد دان
 1 ةرال ةنيما هلا تناك ن ١ارجي لَو ةوددولا بلطو مجد مثساقلا ١

 || ١ ولاة الأس َنَعَو ني رويدولا كونان مو كل لاب عردذلا ىلحو كتم مينع

 | كني زل تضر دلال تدوم بلعيج اسود 01 | نيدو مادري دل بيزو ددصولم نال ةند ب ةانا ناقلة
 ان( | افا قالو جعل ]طنب افلم اركعإل الاهل بع هل عونا نكي ناو ضياال |
 1 ١ تيل لل نال الد عقاب فاك ماض اري ع قيدولا موك

 ا! | ازكو رحتدولا با بحرا طرح .نم وصل ال قمل ةرجللاو « الدي
 ' كازو صلا للولاد انإا حس كيف قاد رض الارض ز للا ةأرلا تعم دول

 ماا ١ اهكرتالال ولو 5[ مد دو سما ملل دعا دات هوكي نا قع طرشب نك
 0 هأويسل ايع د هداي نمل لي الاف ميلا يرق دك نيبو كلايع »رم ْن الكا

 كا ١ ايلمعال هلاقولآق كاسفد سدر رق ال هيه عمم دال ضي م
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 | رم هيغل يعمل هداك“ 000 77 دل نس ذاتك ْ
 داناعذسيلا عقريبال ن نا موب ال د طففشلل ف نونوانني ىاثلا تال بهن عصرا |

 دما لرد هددولا قري تأ ل '

 هااهنش كاد يددولا تنافآ5 ره شم زمال سس لاارعفرشلابع ينم
 لا مزلا نع هاهم الاي دف :عرئيف تناماذ ايو ءالغإلل خروع
 مقرف كنباوا كنأرما لارضرت ال كَ كي اريراسم نهضت هل ناكمنلاد طأرما

 خ نمر هقرمال الاف لاو عرمض عيل وس لايعمل هداكمداب يومي ملول ا

 ١ تناقل ملا ترب ركل اصحتب ل نكمل ناياريرجي 2 ناث كلابع
 | مزماللاةولانكد نهضحمل مفرد كِعوَدلا مقرنا لاق تودلإ 4 كسماسيش (١
 | قس قرلل مثو عدولالاةوأ سيلوصت نيلوصملا سم نيو عئرذ كمالغ لعد تيارا ل

 | سوي هاو تنمتع ب ارذع ىرصيال ةريورضلل يرع لا عد دولا نشد 1

 0 هزتما ا( نم الهلا ام كوثلش ديب يف رلل مق ٌتالاع: ناؤس اة ١

 | ارتنع سلكت كيم مدا |
 دنعو والجر يدلل نم لئاسلا نوكأ هس فردورغا ناد اايلقني |
 تلاميى تلا ْنُعْأِب ناطلسلا باكو سواح ظرضاَملاارعضونابايث ضاق

 ا معلا ب مسلوب دولاب ان ناطلسلا د حاف مولع ديو ءاععهش ]لف

 ' نماطلسلا عئماعررودال صاقلا ناك نآآولا تقرت ءريعريعارعدو
 ا . تالا مةبصانلا عدوم نال نيرملا نتي و نيما مال نضال ارقد نم

 غول لع بو تلف ديال نم ىوترلا رض ءامش ناو ناطلشلا نض أش نا

 ا , كااطلس نيالاوصولمزغلا سلع مدت الد عدولاوينم سيدولا ٠

 ْ يوسلاواضدنع بلم نموم ةامكألا نذل ىواديما فال هرعوا '

 : المالعلا عدوا سل زم ام ينس هاك هاك رماد دب لل داق اماوفلع

 / موق ةاماَض ناكرلا لا ضريح صل متردانلك عاش رماوالا م عقدا ةالاولات .
 | . ؟يااعدوا نآلجر_ّيستلا كلعال جدولا ريسشلاباّلا صد نيعتيال مال ع
 !ةهعد د جا جدولل دار اناث اًماض نامامدحإيلا اًاعيعالاانيلا هن قرد! الالاقو .

 ”ةلالل ضد تايرحت :ملاطيِيَرَل ضال دوسي نا كلذ دلالات

 دفة اآمٍدو نم لالا قدا شيال اكئاسق ة2ةحمصؤمملا |
 0 لطي امدح 3 تزوجوا لام ام مارْبع هي درا 1

 ا . بيعت يل كرولا يريد وبال هدو مقحم 1 ٠
 ا ع لة خا ديمتف يل

 كالا

0 



 كم كللراوددا ١

 رضوا
 ه0

 عكواراوما' ١

0 
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 ١". | ورز سرب دولا تناول الخ هدزع تح دولا كج دوم هيفا ىسن نض
 ْ نيلجد دنعاجب داق 2مم نساف اعلا مرئلا نس رضديجلاو باشلاكميقلا

 ١ ازد هول ورش امستب مكر ديا يدحا وهدد, هرج يشن انين
 ْ الفري نازاجمستسالا2 ناككناو ىشباهلا جالو هكازلا ضم فدو روصن
 ميل ارم جيجا ةزجلا ندا طْمُيْن ا دعال اىثرزرعو م عبار خر حوران ذاب
 4 ١ عدول الاانا ررجإلا نسا غيلاعاض وم نيغصن مسي اما عسش ولدنا
 اه: | تكف لازلا كلت راتب امم تيل زوم ف ند: دولا مما دونا

 547 | الا ]ثم ىرخالاىلزلا نايك ورمى حاداد الطحال هزع غلاما
 <! | لّضآلا 2مانصاوخماالاكدو نير لاررصت داركم نيالا رز عزرعاد

 0| |(مضي توام 2 ايرمضتال اليوند والا :رسزرحا سياتل ناو سف
 ل نه دال مرجإزحا ناكل سود تؤاشل سزيرح سيب وكف نا الابل تورش
 ال | د الف دا ةدوولا فدا نائما عدوتللا )اهل كرس دو نم نم لاو

 : ْ امم الف اموت دولا عقدا 5100 الا عرض 42 ,وملا موكوابرعفدو

 /0/ املصاولسرائلا2و نيكوم عدول ةرص تمد دولاتعاضم الد ميلك تعفد
 | | يواتعلا اجيد نم نضال ضل عدوللالاثو عدو تاكيوولا ادد
 2 || | نموثواو الرع ورب ناك أو نقيا نأ عدوا فا ريرث كلم عددا خال لاول
 "؟( | كيو اللا بماص هازل جد اد غانو ضورقو ىرارلا  مككلار ديد
 1/١ | فال ررضلا هربنا دلدرضت دازلا كي تبازلا ْثآَل نضدلل ديالا ةو نض
 ١ ١ العطر عدول دلع در عدواازابصاغلآتاف الانا ماضل نالت بوثلا

 1 ترسل رت ل نئعيال هرزعوا مع عاتلاو عدولا مانؤكو امن كدآسدلا حياج نع
 لارا 3 30 :

 نلا] 1000
1 

1 
 وال

2 
 ثلا تع

 د



 ,هريخ تاعضال ولات موق دسيال لالاااو تصد قيكيءريالو انو ١
 د دارصالو نيعلا عم لون لوما انب و تبعح د ثيكّسم دولا تيم د لاذان 1

 وأ كرس كسامدعب تعاضن ىلا لبرج ميج قوم دولا عجم |,

 داو فنلاءاغنحي عيتوم غار حت ال نضال مميت هر دا طوقشأ

 لاماغمع كمال ثيعرلاناذاما امه حزم لانا موضعي لاو بيج
 شاحلانم هرشاع روموا |عيضمرصشر سنو ملل نعرعشالااضرصيب |.

 -اهرال تقللان! سكبس ءاوقلا دودوولا عدول ايس! بارما لمس |

 تاسول ذا عيال يمملرفعي لاو لاسرالاب ب رعت ضي يدك تككةاهلا |ر

 عرضا فيش حر ارالاواتعاسولا الخرسان رفدال لطصالا |

 لوم ودعم تلآبف رود جولالع عجوللادي نمش عذواذا ايمي حاصر اق نس ||
 يال سماصتلارصن نزصإلا نضاصدسف اف يدولالع عدول جا فدانا |(

 رصنلا نضتسي دولالع ةرليش تعقون عدوملامابواو مداخوا عدرلا صاد وان |١
 هداك ةياص نسف روم دولا يع مداخلادبر نم شامدس 21 وللاال مداحلاو 1

 ك١ يدريالو دولا جد باغول نتوصتلاو دولنا هم[:
 درب ةهزعتس هود هيلع نكي نا نام نات ثوم يحي حارب اسكت ما ||:

 ءاجاا عدول لوس راضيا اهي هلل نس مصو لا عفري نانا مشرولا

 ' | قكوق لا مقري مذارءاج يزل لاذلا عقدا اللام ةديدولابلطو عدول لا
 مح ند ١نئيال بزل مها قو عبو ها دباور دعانسو لاق سقي تورس

 هرم نيعبال عدولارب ف تلكسو كلاما ةركلاو رسما, رج دول هشمايعاب جدولا ا عدوملا |[

 .لاف نك يلا سفد جوملا هالكلا تعد دولا عفدا كلام الاول يدك | |
 ”اييا فعال اروح دوبل لولا ءرلا مقرن لاي لاول قرد جلاد ||

 ْ ةاورحالا ساضيا الذ عضدإلد ميك . عارلارصي ىانالذ ع دامقلا

 57 سوك هابغالاو و مرتجإلا مزم جدول الجني وار طوملاف مقرلإب د مالا تاقلَمحارْلو

 . ن”ناناك اوردلع را قم موو ترلعال ثم ةأرن ل دولا كال ماول
 طول او | بلاء نوهشم ناكل د طولا ةناسأ تناكمداخ هاب و كو هاع 20 نادقزالب تا

 انازماسولا و مل بظل هش اكمال ىيرصسوأ بألا هزصيظيصغلاو

 كلانا دراكولا بن امال الاصيل 30سم ليف لاتلاندلا# هابشالا

 دارعب وامس تايحدت الالاوس مولع شوكولا ل! فمات ١١و يكول ول
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 ... | | فالح نسل لتس يل دئاص 2 امعفدد لكوللا نوم دعب دانا نيرا نصب زر دعفدد ضن زل لولا ترمدعب دانا نزلا قتيل كلا ف الام
 | لاكيببد سرواسا ترشاتاىتا ديلا ولا ف ترتاد اهيل عسب كولا
 ا نم ليلا ماما جدوملا مب تلو الجد تعدو اف هولاند يبل
 . رعدواو يمك رم ءابش قردشات بكا ذا قيثالا تيرا د تصالشل
 | عدواو ةرجماري ريعلا ثاوم وللا لام 2 ضد اد جدولا دبع كلممو
 .٠ (جدولا للرب دولا فد ان اسما نذا نا دول هنا طولا ملت لاخي

 يس د ل ديت

 ا

 | |اهتدركد عفريا رجول تكسو سزكول هقدصو تلال ناكو نمي عيسسلاب ماي
 ,| | طوعشي ند ءارصو كولا عدول جبال دلالي هيذكد اهيدرضعملذ دريل
 3 اطالب مقرو شرصول لوقا ماول ريق و اًعإةول مصب وجر لاو لع بارا
 | | كياررزا ءامىعق د عضمت دك محي دخلو ل بكقلاج عوز
 | تاهرلا باج سا ز مز اص إبول هتداص كدا عفداع عجويريرلنان»

 العتاد كرما قرف دوو تبعنو محبا مادنع يردون هما |
 ا اول مشو رص تعود ننظر جالاّنم نانا تش رولا دس د مالا يدل
 1 | دلال اى باك يوارلا مع ارماصا عداص ميجا هي عش لاجد دع هددع ددأ تابانجنم نارضالدآلاو تضاح رص عت داق تتاث
 | | تاحخاف كاف تعاضم قال ري هدب مإيت دول امد شدد ؟ات
 : لم و ىداجلا وصت نم قرصملا عاربلاب هدول نعيم اد بص كدب | نايل داوي طيغم امان ودور نولا رد لإ ذل هض
 .. | | بحاص وصوت لئلا لحال اسد اج ماظابعاص اكو ماجطخ داجد ياللا

 1١ | هدجع ل و جرجو ما خدواثيغ ناسب لدي وو شارما يركرهرق بولا
 ١ انين ابحاص مالو ضاحي ىوردآو قلبن ماجا ناكناد فانتا | | ثم يدلاكازب بايقلا عضو تالة بماصوخييإذ ءارخل هك ل هاذ
 يصر تن ءاللا ول مالا ف ةأرلا دمج ديمأدِ تلد ميما تل د ةأرما ١١ | تألم عيضتلاب ماج ابحاص مي ف مالا بعاص نماظ ننتقل اك ١ | ةافيماص نم سرلاولاب مولا ةينورف وإلا صان خد زحل



ابن تعاضف رايت يرن ماهل رادع د 2 اري عماش باول 1
 اهلا 50 ب

 ا ا ِ

 رخال ظنوا الضم نع بْذَت ملاذا ابمسادسٍ اتا امم نااهل تل 1

 | سمسا ظنوا اظن مع بوثا ا اباغناملع سو لَم سافل تاءاعل س

 ضيا ضف ايامها نما طل هورس مسبب قال 1

 | هوكي رجب الاهم حان ايد طرشي ظل ءاذاب لاطشي لادا عدوملا

 ل سم كسب ن الاعإلاةالاغ هاذ قاع ملح دابثل التغلب ا

 كلا ناك بغل طءاقدن قابشلا لثة ب ! موكب ناوبمو تاربرلا

 رن ]دنع نماض نركب عل نراعي ويك هلم زخاي يال رجا 1

 ظ بامايفو الق 3ر3 سو دولا داص لازلت | 7
 ١ لغرططر ضالدل سدعالا اورج دل اجر ريوماذاق من ش١ لشفق املا نبع ا

 ْ شامرب فه بايث ىبلو مآول سيم جرف مال بعاصرنع ماين مضدو مانا ا

 ظ راو لاق لم تسيل لاذد ماقل باجد عضم هرشبايثوا بايث | 1

 0 الانماض تاكسايثابزا دلت تلقب لإ سدلو مال سلجم 1

 ْ ال لجولا دافعا تب وو هع كونو ياي عزنو سلاج) جرو مالا ل هد ا

 | يو تِصباّملا ع عءزرزكد دويصرل نمضي ججومرتؤ شااضيا]مي فداظفما 1

 الدافصلالاكو سس ضو هارب ياليل ماو رز يش يلزظني وداع ْ

 زامل ات عضدد ب يلا وجم تلات سا ددالاوأ |"

 عمنا مياس مربوكللا مبايث وجعل مال نم جيجا يفند اب ماغل ظ

 دوال نبال راهشل الو لاما ناين قاد هرغكادو
 | عصرلا ا د ةولاجونع ميايث رضو لمدازلو هداعا اء خد نوال 0

 عيا علم رموز رن قرنع مضنال ىلا لاب فدا سحايب لو
 سبكولا مرم حدرلل ب نضباعإلا قالو َىالالع نارضال يال ساما ض ناك
 ظ مركماإلا «آلا ضمال قاتلت ) كوول يوتنلا نا اطيق دهابتالا ها 1

 .”كريللك طعضت دولا اع د دمر ظانتدلاو نو كلذ م عد ,وللا مب |
 ئ

 :اتردعو هنم ميت ردي لرقدح نيم غوموو ةلايبع ةيرسإ نمو عاربالاوأ

 | كاز سووا باص الا ا 0 موكا 2 ظ
 ١ ككل كعمل رعلاز و عدول اسوو نا هلك ةنياحل هاك مسعد رم رومرولا كوول

 ا ناضل صرب ردا ةرمقلاو زل فراداضم ا هذ اع تا

| 



0 
: 75 
 بيلا "ياما مل

 / أ

 بايث دبلوم ايلا وضل رولا مايل عرإَخ تاربالاب ىماحلالاناعضو ٠ ٠

 ٠٠ انسارايد عفا مالا جانسن الا ءانايرجلا ص هرامانا يافا قالاثع |

 الئ, اص مايش عداد ماهل ل خدلجد روزا تزعل اك عدول لع
 انعاش امان نان كاوا هاهثبان ماه محاصراجوو مات دبع ف ماهل نس نرخ

 ...دهضم اهثإن ناتاو الا كمان يي اكماظَمَشم ثالاماط كوكل .
 قبلا مانول تاهل سماطمجلا كران متالاناض ناكىرالاٍيعمصاعضاد ٠

 لب 01 رم نصا لضم مان ناو نضيالارعاق مانت اال قرش
 ٍطوناع ساي كو مارح خم هرب مزن ذ لكس ريلوشملاو ياقدإلا | لتس هداع اظن زرنا ردهشم نامالارزع عدول ورينا عونا نضال.

 سرادلا ضب تعاض صاع فو فذ ناباجاو ال ماسرا لل امرعام ا
 ميد ذو رصاطا|وحتسسراملا هرم يعل ايقاع, اْشلا دّصو تلد الالا6 ْ
 طاوخم كا ماجد ماجيالو مرد نيب طولا عضوا ْوْشَع مداؤلاو ا

 اوال ابان عضو هداع سماضا تدرين ىاولل يردد بالا كرتد ماقلا لم دورما سوّيَملا نيوي) لح الف طمؤتللا بوث باشا عابط درجيد اننا
 -ذلالعورت سرانارجاب فمي ثا عك دماد فالتخللا ريع ع تش ظطمشلو ماجاب امشالاءاذاب طرشي تالا عدرم ةالاعاعإ نمكيال ءاَضْع فم
 قم سيل رو مييجب رص له قابتلَد نياوصملا ماج ضاضببا
 : دياطوتشي لازال ىزصي نا ممالك الطف تولوا قمن الب اهكالم ا 1

 ل

 /(| ةدلادزع جبر ىلصم والخال لعق طش انام دوم دال ب طعط ءاذإب
 مدلو ماظاب عانمشالا ءاثاب طرتشي تالا عدوم تآلاعامإ سيال اشم :كو ال لقلي ىقوصملا اجو لاد كبل ترضي الا#نعو 6 اني

 ماضل الضال يعربخ سرادلارجاب الزكي الإ عقد نان فالضالا لع 2م ١
 ١ هاالع درا شمرما صوتا رم د د ءاكرلب دعمع سداحلا نان ٠

 لاخر حاصل ما يطدرأر) نك حاصل لاو مارب ناخ دلل خد جد طروقام
 ناكل بمامعلاة ده درجو دانا باص هاجمت بصزو اهيا ةعبدا
 هدا بعاص نا /رحاص دارا ارعاصل هركي ف دايرعسي ديارلا جرجا شبحاص تا
 بناءه بحاصلالاةو الخد قهر كل نكد اهرحجادسسا شالاساض
 داو (رم ءاوبس لوالاورل ضرما كلذ ماج ايحاص لاك وِباْيلا عصا
 الذ دقو بلاي هذال درك دعيني جرا سعرا انك ديفا



 اجو نونرلا سسوعبتو صال نسال لسانا مع جوجو هيل نعال | | /
 ةهاوددرل عرعر مرم عوجإلا حاشا, صحزلا ملا رع حرتاللا كلل سصاغرتما

 صولا نم نجر ايش ىو ىضرلا عمال نيالا ب نوكيا ىعلا ةاطرش | ١ادف

 نم مدلل عقر هو ضيش تال كاد مارهيلا سا ١

 دجال هبه :لجالاَللذ اسرع طوول طآسو لجتوم قرب يب صد]جم / ١

 .مردبال نصرا رولا باك ٍةدمادل سبططاب حلاة لعالاّحّدِع صقرلا ا:
 - | -امرلما طك تيلذلاب ضيبلا ل ئنكمو ىغبتلاب الا ءرهترلا ناضل غريالد|
 ملسلا عيعو خت نوال اولدنلاب ذلا لوعنلل 2 ضسلاتمال وسور

 ءاسش ال ل لبو مرايالدابر علال تومجرلادارلا ل عاشوا سسرارلا ن
 ”ملوعشمانإلا نال م ميلا رمق دان مان نوكي تحاهذو حال سراناام ُنالاَك

 أ ولاودارلا نود باعد ةلاقيشواناد ؤاعاتم هدانا اكانصداصُن| ||"
 شيع مالا علا مالا عفوا امال تدارس جانا

 ليغلا ثا معَربَرلا . عير اس ال 21د يدعو ياض هك الإ |

 كلذ و وكي ننام ز هيحصل نم +

 نك قضم هزلي هد نيل نفع مالا ستجد ذا ومعبت دانا |
 نك ضدالا نود ضرا عز عوصرورتلا نود طعم عصر زوترل سررملا ا م

 جاساب مراد مور دعا در دا 2ك ضدالا ص هوت در تضل

 نعمل ماضي ١ شاالارغصلاب فرمتعافاداد مصحر ماو ىرزإلا رم ,صئارلا

 "0 مشل و ادار نضدوجد رفا هون ضاصالا و ىشضلاج عاد دام اف

 مباقا نائال مااشوبعم ناكل صل ءثروو ىوترلازلتخلا# تامقعض أ |
 لاش جرا داسذ و موكتزلا يبكي ملَشلاو صعاب مرمهإ) ارارفالع ,نهشرلا ْ :

 دي ىاكربلا ف دعلع لاب هرارقاب ملح كحال تال سمالادب د ناككيصاطتبأ ١١
 الاجل فورج ضدالا صدر تا هد! حووعإل 2واسلا ماو رع شيداعلا | ١ ١

 ةفدرازالا عرج دام الكبارصضلوجباجشالاو ءانسسلا نولي تبذل مسالا | |
 قرا ودرس كلك لوم 2و ضرالا عمان مح رصين نا مساج ثا ايلا 0

 | لعرب عربي كالو رولا شال + و زوم دزح نال ناجابسضاوعلذعلاا
 يش يت خنتلو تاز سا فاوكداا 31 يزل اتالضي غدا ىصدةديوام ةالاطحإالءاميمعلال ٠

 | ومد رك ىسعلا) جك الاون عاشلل صدر د وجإل ويارب صداع 7

 ١ يصتسو بادو دسلا وصد هك ززمعال لا هوزولاو ليك ءىقدالاو للا ١
 ا -ِ د ا ا م ا ا د ا بح 2 تام ا ب بج



 روث 0 ةرارلا نرد
 ا

 9 ١ كرفان انكو هرساعلا تانرصل ]صن هرااوصملا مام تاج سس عاإلاب نعم 5

 ةهييب

 تاعلاكيراطلا عوبشلا«ىيبمبا نموا ركن س صدد د ءاوس وروص بوند ْ
 ججةلاوصوزع د حاشلا ىنمْنلا ل وعلا ختان مث رارلاٌرك صر دلو ا

 / لامضابرجااكوأد ار رول عيوب كإ وسو جلاد يرمز ميد نس ضاق زك

 ظ صدر كاتس اوي مازال نس جيلا ترلا متيال كيلاتممأس
 | ا دام مبادل سس ناج لس هاهم رنيعم ديدإط دان اد سالي رعم انيس,
 اىناو ةاريهلال اعين اكد سانلا ىعتلاو د تاضللاح اكد قحا ىهترلاك
 : 55 تدساعلا ضصالرب م نهنللو سا ا داصنامن اذا ص 1

 "1 اذاس س4 وادسالا ثوععملاب هدرا صقارلا قوم دمبو عب ام رمت ديلا ْ
 1 صار سلا رسام سداد املا ىئزأ نت ك ب اك < 2 تب تالا هرم ءامرشلا ا

 ١ جل ةاكمإسوبجداصف ضيفا ماس لال بادر هداورتسا
 1 ١ | عبرلا هرمو دعت موس الاي كليو مامزعلا إس سئ وا نهتزاو دسانلا |

 5 اصمحأ عين ل تيش اعوان نوصل كلف سوترلااماو سميح س
 1 سهوا كاوح مج كراش نا ءريول يوك الذ همعل تشي قاعرش ميوعحرلاب 1

 | | اهتم لئاسايلاس إب ىطمت نجوزلا نا عت هاش الا تانيالم أو |
 دعب كال ىلإ نقم نوكيال شاف ىرلا نس ءاربالارسب سلا كسول
 | داع كلصول وكانا عرض جدتك. ئرتاولبلا لذ ءافيالا
 1 يلا مكْلِح صلو ىلزلاب كلمه صنالا نس شيد ءاعسسا نعد نهدرلا

 | 15204 :لرزصلا الل يرمون نو شم ساق تلا كك ضربجلاو
 ١ ةوسر جاو درساؤلا مرعشزلا ٠١ صو ىوارذلاب قواها سار موحد سانوكتم وك | |

 1و فرك كما كابر ره للادي كلوت ءإشلا عدرمورسأتلا 0

 ا هيكزساو صرب قامو صالشل 2 جاي سد الإ ناك العذديائيللا
 ْ طابا نستلايكنموفلاو ميال ]دو ىدتك < زل مو سمت مد ستالاب

2 

 م اره حارلادبِك ,ىهرلا عضة انصر ىلا طجاو الخولسمل

 : رف مرمحالا اضف انصر لقب هريعدو البع يرتشاولد
 أ | ودا د رح ياسا ا يعم لا



 تااربإلا سم زا سنم نسونرلا ع نسل دحر قلا عودلاو م ند دن مدي مو كارل حلا طوهضم صقل فرونعو نادال ضنلاف وكما |"  .تناكاذاع ل ضنلاب سل هجرت تا اكن لابن تس دوز

 هدا عزي عدول دب مزج تاكو ول وقصي
 | زم ااكيت رض نان صولا ؟نزاذ صعب الهرج الو راامتالو دوال ةعدالا#(

 | "لتحوركد ايعو مست ارو صلال ربات ارك م دورللاو نرعمتلا تاهت(
 لال نكسب ةرولا نا وم نكس مواصوا ةرماشم ةريجاو سداح ةزل ١

 | مرض عر ظنك ضدولمرلا لذ نضمالابيوزإل سف اللا
 | معان شلثلا ال صر غيس راسك نذاالابرلارتساو ىارباداجيرصت] *
 ١ سرا! رارتملع ةدانرلا نال ىلا عرج صَل راض مروصلا هذه ة دال |:

 . 2 في لاو ىندللا وجر نعش الاد الاب ضم تائامالاو سامان ثا[ شا
 ل واتم الل نسف عدود درج زج نا لوسإ د نجلا دعونا رت
 / ياقلب هوضماثلابع ور طمع نا رسل و قووتلاب والا رق
 ب ضر ىضرلا ب نول فرعنا اد مالت! مقلا سر كمن الذل لكما

 ١ علام الغ ىلا ف هش رعب نا نهرا مك و تياربلا وعد نعست عض ١
 | اييرصتم هاملاهماٌةيشل ف ناف مزمل و سلابال دريل درعا وبرالو جت |
 | ىنو هلو 2 نميز سب ناسيا نمو ضاقت نصر نم ممول لاعبا |
 ْ مس اكرم انما نالا ناو نيتمال © ها دوت 4 ءانماض تاك فدان دك ْ
 ١ فانئالاو ير فيدو هام ند لامتبوتلاو نإلا تلف باوستلا 0
 م نزع نور لج ىونا هيضَم ملل ربصعلاو ل وملل معو ا ضيا دمت د تالا 1

 نيف ةمرنزلاب كلوال كدس 3 دح يداع اورق ناس ةرلاب مادا مضع مل"
 ١ فارم لرجردا ل نائما نصور دال كاس مقرا

 ١ بنما ناش نيل نصب كليف ةدزلالاب هر رلامعولامآ شاما كلا |
 / سر نازكوروزلاب كلرح) هوة ظمحيئ خل هيصا لمحو هتساذإ]

 . ويل دانملا ارم صدر سورا نذاو ماد ورمل 2 تاافاجأ
 مءادسالا مرسل يالوصملا رع رمرشالعيش ]لسا كلاهما" ملخج ارك ا نب تاو: دا لاتسيو هضم دعيت قة سانأ| | داضزود راك ضال سيطلب قلم قرا مركإلاب يشيد سررأا

 2صظكذ1101 ا بح - بج هج جب جوج سي وج جسم يع تن

 سسساس ميل تخت يلا 4
 6 ديالا يد ا ا يس و



 راو ١

 . او لا

 نصاب [نتلا
 سل | ل ترلا

 مال الخ

 > ممل 0

 5 0 لا هانا :رزجالرسإلا الد داق
 .:/ لاخالاوعبازكو صفا لادلاتلانرمتم كالاتي مام دا

 ١ ا زل 0 عرس رش داسعالا ا ددارملا لو 1 نس ارب دةوعد سدراغلا ندد

 5 دلو تمد فما 58
 1 ةريىبشسرإللاو راكب 0 2 0
 ل تازثلا شي دوغلاس 2 اكمام زل قددرولا نس

 *- سومو

 1 اس نأ دأب 0 |
 و عا نارطاب ذو شلاونئاجمرحزاف سلاف ةيرْعب لَم لضمان ذاع هْرَما ض

 ٍ تيا مب دا هم سعرا الم تفل قدا امنيا نم ناملا بصر |
 : اننا لا سوانا معلاو نربولا يلا رمال اوم 0 ع ا
 ةوهرضابلا لارمالا ل نيقي كلام كآكو ىغورعلاو ىلحلاو تزن لطانلا | 0

 !ِ ا ْث ساَعو تصل داتا صمرلا داو داوفلاد كل قيرلا دا رم |

 5 اردت نس لَدألا نيقيش مني .مدقإ اوملاف هل سس الو كالبل اقرا
 ْ ةوءسرعم رهجاسؤلحر سرك ش المر نجلس تحتل بعاص هدامااك

 1 لف نيتاوضلالة> ىلا بل« لبيد سيلا شاي نس ]
 !'دصخل يصل ناعم حرمتو ]جيل ما نتتلا .راض وبلا نيمو كلذ راو شب ١

 ل نري نعطاامآو دي جمل ارمله نمعإلا كالاب نيي)اكداانا باجاو

 را "علا مف سعاد نسهر قلنا يدع لاو سزلا رمد عقم دابان وزع

 هرمأأ يف ذاذان لولاك صارلا لراعلا قد ص ناو وترا كولا نعزلا كرعلا

 , 0 بالا كولا اثنا ىقلا 2 ءاسّسالا وعر سوال دعب نمعرلا

 7 ؟لارزع كلم هلا ىو 3 يقيل سانيهضوان ايامنا شودممل ْ

 5 رع طيلة صه ارب 2 كامو يغسل د ميلآ دد لا سوزرلا عزو ىرلا

 1 يزل اطمسواضبل نعال انكر نأ 57 ا دىراعغلا درلاىدي دل مال

 هل وتلا هضم ىهالادي كاسات معز كو هدايا تاش ا

 صان انبردأف دنا وعد هرايال ننال
 7 د هراتيعلا ماش ا

 لا تدع كلم نعال لاهم ءنمقإلا ف كلن مورمحاب عاش الاؤ نجما

 ل 7 صير ذولا مسن الالام كرس نه ترند و أ



 - ع ومس - رج ير ل ب بسم

 دلع سد خال اذيتلا يونا ههزيدي د3 نما امال مقرا .
 هر رش طربا رتركطم ركل د نعل دولاب دارسلا داوملا 1

 ىراازملب سيرا كاتدانهرغ سيلا ارالاهف إلا لَئْلْحل ءابالا بأ
 هس دق تموابيسم هدر دبَصلا سم سهلا لولا يدع نعد
 وا اراده تبا ام رع ممواعلس تضيكلب ىويولا لاو مص |
 1 ا تدوموزكرل داك داو صدا ماس نارا نوعو ماهلحالا ناس هدد هن 1

 1 يالا ارث 05 1 كَ دل سلك 00 مهددولاك# عب م١٠ الارز عاسا ىضزعلا ناك دا رض

 لاما انطس الا حو فاعلا لامالا عقرب كلذ ذداداونو فوقع د نايل ابل ولابد (

 را 0 ا رو نرد دل عودا بالآد تول طيخ موعجر زم كل لد هاي |

 و! اسما اسلامنا ريتوصتلا صاح اج نرم هنيدورم دولار دش جولف ضن |! ْ

 ' رص الا مصر وم سال سريع رددو شدي بالام جالا ضر و 0

 يالا اعراب 1 كلمو يؤول ايزت بالا يمص صولا ا .ةرلو لام عيب ل ذا قولا سود أرز

 ظ بالا يتشصلاو حاس لصملا ب ناومصنلا ئاجنم سحرا ل يصادر :١
 ءاضمرش هلا نالاربإ بالا امو ب الا كرواورمخشلا )لام ٍْ 1

 ا نا بالا نبل عجريو نن فتك ال بالا ىرمَم نال سلا |:
 ايضا دوله ال تاع ' 1

 دبع علا كليف بلل م دمحزك تلا ناك ذوي اك فدع نإ ظ 1
 سعد نغم اذ صولا ناك هدايا ندد نئرلا دق الا نم هيهترل

 2 رازبلا وموصولا كا نكالَو دج الوزع يصلان ناجل نا قل ١
 لرد دوعون ان دبع سهر هابشالا ةيد مريلوصملا ا كر بالا ىدر كابشا

 تايلر ل نيرا وصلا موس ولج قابلا رع عسا نغسل /
 ١ هلت كا سمن و مرد فلا شرعي ءدادع ضخ بلك رمد رصر درسا حالا ا |

  "9رطعي نمل م مس لو صو ْناوع نصر وأ ف يعدو فلا دلطعي صيدا ْ

 ا 1 لا لائولوانإي حم ددسل لا ىرضيالو أشم سر

 ١ ةعاللا ىورو الخل مال مم رول اش ” صدرا ميلي مصاب |

 ١ رحاو ززلاو نزلا مي فو قتلو ضر لجو لجر كاقرل يدب

 أ دابر نصرولو مرا ىثملع لاق مارصو» مد ءاضِش يمر /

 لزعسص:نداج )لا بيلا نعت مل ايش ديطعي ادا لت نونا ز ع كلم ١
 الم كانمحر هوتيسن العب دوعوملا عفولاب رمل درعا بذا ٍ

 - - رص ب يي
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 دول ذر 0 5 ١

 رثألا نبا '

 | اجلا ارا

 معشول ال للص

 رينا

 الو ان ذاب

 : داو نإ س تياطبلال سب زساع كن كسرت عردنلاؤنتمل ْ
 ظ بولا نيون نا كلبا لالا سيوتساع كلييَغادوعولا رولا ضيوبتملا
 ال را انعم مضحإلا 76 لدثك ناك او ضوسللا ,صفرلا ود سميك دوكوملا

 1 رهف يذكر ىوكيال نرصاغلا نال متلازع كذيَتاد ديد |
 بلا (صالا س كل ذلح دعاه قبساج واعي كف و ”اليبسالع نالالاد يتلا
 411 ةاجالا تحضن !ارطبف جاتا دذع رجا ملارازلارجكا سعد هشيالاد
 أ هرااّيشني امال رعب ةرئعارنجد مثار دازلا نوبل انص داصد 1
 جوف 0 ”راجالا ثني 72 سمار نيا زول إل ربت اينهولا جشم صقر سا

 ْ نيف ال هراجا الاب يّيعا رم صقل سراح هانم سا عرم نعوم و الا عرع

 د ساب هراصتي بصا خلال درت وماعالا انوي هزستيد نورا ْ)
 را] نجر دانك نعازلوجلاو نتلطب نعمك ناو كاطع اة دا
 از هد ديرج صوب هدا سرا سإرلا ىذاب هرععسم
 :زأإ الح . هدائلد كلال اكو مْ كل هدا نمتيالو يزف هاررمملا هع يللا ا
 5 ةداالا«ةنب نرلاد لاب اال صار وان هن |

 ١ ؟رعاوندا هرخوااناسشثا مع دود .نا معالم الو مها رلا نم عا خرب الاد ا

 نبا هداعلا ناو نعول طب عراد ب كلمم َنآَو رلاعإع محلا عاري الافات

 ند نيبو نهنلرجالا انجلو ةلرعن نا سيروا نهشرلا نا نع ع عت رس

 ءرردأا سام آ نهترلا ديا هع نم لدربج ءرربإلا نضعزلا أ ةررغي هدا
 مصداق تلميع س بماذا اك ارم دصتيو دةلزلاه سانا ث زا ١

 ا كي اعلا فالك صال طب وصار عانوا الا ىلا

 ل تتلاوجاتس اه اررطبشو ومال الع ل برب كاد لجرلا سرا زاد سمرا
 و 0210 دوج نورا ةكبا يو لبو االاتتم

 ازا ' فال الاب ميلع ن بووطم مارك مَوحرَي ]نمل سمانا عد سفارلا نيم

 ار 0 ا اج هس اهب حادتو

 3 دنيزب نضالملا ناك نرلاب مسج الجم «راينآو لا
 ا. ررهتربا مالا جنك فسر توج ملكا غل وتس ٌدِح |
 1 11 26و طقس الو معا ايلقاع نورا أسسا ا

 از ؟بشاررا نهذرلل حاباع ةالش صدر شالا 2و جاقلا عرفلا مرم هاب الا نع 3
 0 .كلامخ ةاش عرهثداوتو مرمانباضنوكمالو بشد و ليات حا سهترلا ن

 هس | /



 جا و د سا تي مح هج

 نامه رعب هضاب يضر, نيمو ١

 ل رو لصالا مقلع نزلا مسقرصالا كلب هنأ او هازل !لهاك كيا راصت ناسا |

 | رعتارلا هرم نه :لاةزخاانلا اباصاامد رلا سلع مس لصالا ىاصاانأقلا 1

 تلا عازل نذل كاع دعب جدني ناةروترلل ا :
 ان ذك فسار سة لك 12 ثذ صرااجانك هبا |“
 ١ انمي صرنا ريدا لبيد ولولا جلال 1

 صر د كلمد ىنجالا وحر كلم ناك هىرلا عم كله فوجدملا سحد د كاع نارا 4
 كج كطعام دارا نسال ولورجيرع سرد بيرد سال نمكر نم | 1 ١
 جاما سرساف طرتلاو لاعزع صقرلاو كاد رزجل كلاعب شلل عم ملا انك ||

 ل

 عزل اجرئ كوملاوا نول صال زئازآو كدارشل مااا ةإسمرلا |[:
 لكل تام نسر. م ملام يب لكون تالة نام ماكولات لجالا لولعدنع 17

 سي ارابجلا ديمو دهتلا زثمتب اليل باخ ىو لجال رعت ادع أل
 داناطد ياني 0 7

 لضتإز كلاسي هدا هتالطب ناحرلكو. نا دم
 1 ذهبت و يصل لطب روقشلابلاكولا فالكل
 هللأشقو لجو ذمم ميم

 نطصوف ى الطلاب و اطياب كلك لطب ةة ماو ح ناش ال تشان آن كل زكا ّ

 دايت هولنحال لإ رسومئتعلل داكن ىلانعالاب رضا رم جزع دوه ازعل(

ْ 

 نس أرادت دع

 ظ لا <واتعإلا ع عجل 00 ادا

 ميم نزلو لف ومالا زا نسا ١

 ١ طرد طعركانعلا رع .صقارلا ىدوصْحّمال ازا حال

 ا 1 درت سورس ارضاىلاو باسم ِلاعرجو ا جرشلا هد دم اطال 5

 ١ مد ا س21 تداول اكل بجو داجرس وكمال حيت ارسل امور ظ 1

 1 شن دياعسلار عبرت ناذازمه 101ج يجواسص لمعلا 5
 زاب جك هاب لصد + ادب دو الا لع كل ذة داترا

 ع وتد و «ريعإلا نم نهملا جيو زمني هداليسساو هرمون نصار قايتع
 اوال خول ناراب :بلزسوول جزم زل اللا تزازيت ةوكتدارمرمول دع ك 8

 | 1 هع



 ْ بلال ينس سيد ىلا يعذر او ل 9-5-5 ستساا 1 ىلا 0
 ير املا هوس لنك باررلا نس تص اي ليول طعوس ومب يجو دق سدا |

 3 ” عم ستالاو سهلا ناب ةوعرل دبعلا لاق قيعاول ا علسمسا نبإ |

 ىيصلاع عرش الزعل ب هم ذاب نم هرعورقلا صصررصولا سدربلا )جلع 0 ظ
 نهر ناب لص يخرج هكر نة مص م شال 5 لاو هدب رلاجت عر يسبب ْ

 1 صعزا هي عين يكل سلو تراضمل ْ رس

 5 وعم ا ب اةركردلو
 مز ١ سرس صال بيب صر ائضاقلا عيس.] 2 تيدارملا نم جويل رضاع دلي ودل ا

 أ دملاعم نمير وعيو كل اقل يبباسلفس تان صل امال 1
 / ايام عيبا لو مالا سطل تبزلا نا عيب كانوا يشي ظ ْ

 010 فلست و ضاعلا < ذاباعلاوزصالازم هذأسك
 1 انا مك

 52د 3ضلاو يكل ةزاجلاب عن :ْلا ميد مرهترلا كينرارمْلا كارل باخ سمسا | ميديأا

 : دارس تيما حرم اود كير رس تادعالو مم ةرابياغ اإل ل 1و را ْ
 ال نك قانا ناجئاجإ كان وزراة ذاجالع هلا ملا وين قوت ا |

 5 سالما غذا ىلا منك نانا ظ هس و كهل هذ ظ
 اناا نع لهام عسلاداجلا ءانش داع يربشلا ضواش نإ صارلا ضءاش نادايخ ٠

 ١ أ انيش عبدو تل تمسح فاد تمالا ديب نااعهداشاانسد |

 ر تلك اربلا تايانض 2 هزيع الايد ا سس د مالا ٠

 رار اانا مالدالا عباس سو روحا نسر صد م ميس قو تاسنا سائش ضرولو

 .20 لخديالو مديل صتلاّنال لّدالا ىددخاقلا ةعتبمالف كيعالات
 1 | ىلض صارللف ملي اناارعو ٌةاربا ءاكوتمتلاب ا ا كاضُو ١ ا

 الاحبه لوكا هيل مدمب دارا سرك ساده عجاف
 را 1 هتافرمت واس ذاوعواع بدا داضيأ مدراامتد تاك ءاش نمملا هكرلَع د ْ

 0 1 ْ | اع ضان ةءاملزعجرلا ةاسرلسي اكو كيولاهالاب |

 ض: نعاس زا لت يزال نوترل سداد زنا زوز نذر ١ تزل هذاا 7
 " : الس ةاؤسم دانا للان سلا دجال ١هراع نم 0 سدا سيو عبرت لا ٠

 1 ديما طيار هذ 71 ل 1 ةائارلأ نما «ولسوا نوصل ضرالا عدني نا حارا سيلا
 7" 1 دلع 0 ا



 يرد انتا يل يلق هال رالالفد هك دنعشم ا
 *ى تاجر يلع امزمرجاو لع رند كلج نزع ةزماع يع صدد نإ ناك .ىصرلا لا ل

 0000 ليك ادي نادم مدجإو لكررع نعد ٠

 دج انهو أك ها ءداع دما معا ل و سما مزمرحاو لئذع ىووشللو

 ٍ ٌئاجويتارحاو امر لجل الع عيون تالاجر نسهر نأ شد قوس يصرحالا 0

 0 اوضر نس دل تفوت تعرب نا نصترلاو ترا صضر صراو !

 كازاع نيس, دل 55 دوا تايكرتاهو طعام) "وابا هح رلجر نس ن الجد نينداول | ْ

 ٍ ام دمت مازوت يالغلا هدداعدمالذ وو الضاؤا ئه |

 قصنلا بر لاةواوزن صروكو ىكرلا نصت درب تال نوال الق دئد

 | اهيل سافبش رول و سال وعر سروجدل مهالالوح ءرموصتلاو اند نم 1
 هاا ناو الكرخ ئركو تاررإلا مد يبإلاهزرب زوجإل طاعد الالعرصند 1
 | رلع و اوسلو اقدح ور نس نصح لزج ناي عناق 0

 | مالا يال نضالاو ىلا وولاعاًو حس ىلاعتب مذا ءارغلا ةوسااعؤف فون !

 | | سلا لعرب وح صد زعصلاب قحو ضنا م ”دياعرجاال صار قاد ظ
 نال اعد 9 ظ امرك ملي ارب اللعوب قل اماما سوو دابزلا انس:

 اسكامهتاصزم دحل لوس نالت تاو كاععوإس نسب ءريقمل ورصيد ١
 دوما دل رحاب نتف اح يكد يكل تام مياس تاداضن)ءاوغلا
 الا كيلاعد »الناجالق مد درس ُ 0 مهرلابشْن نال عع رشا

 0 | مرغضيال هذإلو عار دي ماق بؤللاو هري ب كلبز اعاتس هرارع صوف اب

 كراعلاو مئادولا اما جيلا جاييعالاب ,عقرلا عدا يقلل وهر م ذاب
 | ديك 5 ميار 2 ينوه امعالاب وبال كازكو كغ كامو تابداضلاو | ١

 ْ دكا ئش دابلا نضيو نيعلا كلمهدا نا بجاوم سبل هدام تال إبلا ١
 /هداجولل صدا اذ تيارا نس ,صدرلا دوب هاذ مايلاقجوضو ىشلاطتغسي

 كلور جت زلدنع نعال كلو اللاب هوك دامإ تساند ضيدولا 1

 ارم هزخلوا رباتسا يزل يحل! رجاشسلا ,صردولازكو عرق ١
 ١ يرشاانا كلج ميما ثد و للطاب داك يللا لش هرجبا يذلا سيعلاب

 يزبك الا ملاك دنع كلف ىنيتااباشو هابل نم زخاوانيسلمولا ل

 0 اا نيمتم اباد وم علا رتل بانل دم يسن نارتو ْ 1
 00 اتت - بص 0

 ْ ضل ةلارمل فكما كامي د اجا دنع مشا /
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' 
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 تت 1

 الرككسانلا لن رلا ١١

 يا
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 يو سمس
 لوريل

 فكهالج

 2 ب بسس سس ا

 5655 ا تالا نيني يفكلصول بع

 ل ع ٌن!اجولاّنَكَو ئاجوئاعلا ءاًضق دعب َتَرلابانصد َءكاسلا صولا |

 ع

 ٌْ بيكو كلضادات لطاب تانام الاب ؛ نهرا ورجل دير بهد د كالمهول

 هنن نزلا قلوملا هم هايم الا هرم مي! اك ثوهتم ما دساملا صا ُفالَعاَعَح
 . بدول دونا نص درجات نيريعلا مات دن قم ولك هل اش لحرلا ناشساوا و |

 رار يدنا زصد :نيحاركَد 3 رعإل بجو ميراعلا دولار مم ل ا باضن

 1 ماو تاكو رج دمر ودل قعبال و تيساهلا نم راما بدال موعإلا م . داعلاب |

 1| اهتم ءاؤسم الاسس كلو ءاؤّشسم الادب تونت ذ صعرلا كبح 1 ا

 ل ا ا هاوسام عيب ناوج مدع هّرال تالا هدغل |

 لا ا اسايرقار ان رصدت وررجولا مرم مرم شن مهد بد د : كاعول تعملو حب دوعشملا

 :اخاتررزلا مرمر اجاب شاحب بازل مهرو دلوع رمل داع : مرمعاولا

 لاب ىالرملاباب :ووتم 530 نوب داهم ”ريوهمللا نايعالاب ,هرلا يو دا ظ

 نال وبلا مد نعويصلالوب هرم ورهللاو ولها رد ةبوطخل الم كال دنع ْ
 ذاق ءاطم نذل ناكل: نيو برزلا كيال كيانابلا# 1/0. نيزعمم نايغلا |

 اع الانزغا مو وشر الإ نضاّملاىّصْف و صارصملا ايرث عاطمسبال تصارع ريغ ١

 عر | ظل ها ملداملالخ مرلاوصني ىضاَملِإ ثم واط لعب دي معك دان ْ

 لا | مس انا عرم هداك د قا اب رعت ععماَنكو نا ”لئاسلا رمان راف 0

 .ك سصاو نزلا طاعمسيال نضإلا يال صال نم سيد بلط نهترللو |
 ! 5 داب هاي روحت الهلي 2 صولا ناك اف سرلاب صقارلا

 ”/رسماضيارلو يظللاعفد.سيعيىضاخلادزع ,لطير هطاناخ مظل رع
 . دل ا درع ] طبيال نسترلا نال ءاردوا شيد ضيضي صولا دعب 1

 ١!: يزل سر نم ىنرلاو ضل امانرصموقبب شا ينهابطب رعازلا دع
 | ابل مرم لما رمش هدر لش ل انا, نحرلا لبي 1

 حرم )| طب معسل مار لا ءصترلا نجر سولو راو ريسملا روعي هسح

 س | 1 ممم ساما كله يعْساضلاعبت مركك ومرممإلا لاس العد ْ

 نأ | دال نلارطعا ,نصوترلل لاق ةرسالا تاق رد + نيلوصملا نم انيس 0

 با اعيش نوتإلا ضيالريق كلحو دلل ضرذ كنز خو معرب
 . د ناهاتسررجالاب لمعاو اغيب ضوااادرع تساوو ل

 ار ءاوسمال ف كامرا د ري .سهضرلا ”مالارعي ممل هل يسع

 2 رس ور يس

 عدم
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 بصل دا سانا سس ندا ف در نهتملا لع بكو نما لطب صم انيس ْ

 ْ اح يما اذ كلا كالبرلاكو برت وصولا مازملا نهقزللا س ١ | د

 , اباد بصخ بلا ىهاق الامي ثادلف عارشن الالام تيمضف ||
 تم كامن الا نود 22 ستر ماو ايمي ايم عرج مل اق ْ 1

 ]أ 77 يا ْ سمت كلما ايرعيصاغلا هجرخا اناعائتنالا ظمانْداَي آف ارا نم | |مل

 0 11 7 ظ :ضراني وفقر اج ل دعو بوش وهوا وج ورجل نعم نم نهتم /

 1 ا عتب كا سول يعيب رصدوهف رتلا مط ا عانصر نهرا وكل ات 1

 1 7100 ترك ثان ياسرزع وتلا ل ايلا وهنا ى دازيرم هلل طوعا 5

 000 فا قيرماا رغم عمال مماسدؤاانالخ |
 00 1م دايألاق تنام قعتضمبو مويا لعو شق مويزصالا |(
 0000 د: زل تيهحم تاغ بيدا تت ب

 0 لارا ا ياللا سدابتعالا نقد ئارضيادابتحا خير الث لصالا و بيلا ش1

 ١ ظ ا ١نبع دولت قسد الاف امري دو ءادنع نزلو هدايا والو الر
 ا فربحلا وكي ناديع يرخااضلا رتل ءرم ضمت صر مدس !يئيعرد فلاب ناهلا مذ

 صاخئلالاباضعد 704 هاطرتعم وحال -[] ء يهد انصحر نورك هردحراجلعمانصد ١

 ةالالرلع هو درتم نأ مرعقا مل ل وال زوال ضن داموإلاا هدب كاهد كامو و ا 1

 ا ( ني انو تع صالا عدانصد ةوكؤلاو فولو بلو رولا وكذا نم ةزلوتملا 1
 0 ل اب دره ال ا ١ هرعت كمت شل ينال دبا هل اونا شلاوتعو رمح قون قالا اسك نا م

 | ٠ , ماعلا َلْعو سكو# 5 مرجامل ةزلوتلل لا ةدابلادائشفا لاو امِشْف امشي نحل صار وأ |
 ١ | ىلا رع ةراوتملا ةدايّدلا تراصانآ ّمٌقباقط سر ساةافناانهرصتالا |
 ١ ظ , كالا مويا ورغبلا مريزصالا مفرج لامن رزعانسد| 7
 0 ١ 2 ما يشرب كاد صال لاَ اح هايف ءاَقلا كامو يعصوا سم ماقال 1

 00 ' لمالا مهيفعت «وباَقلاٍقنولصالا كاهن رج نا ١

 هس د

 ظ ظ 1 ندالا “ ظ كإسولف يرسل رم زق نا كروب قيرألا نم ظ

 / ١ ظ دلولا علت اولو نا صن امرنس سراة املا ع كايملا عويرلولاةمقداغلا ظ ٠ ظ ظ ملا تاو جمعي مرسل هلصدم هلأ |
 ا ا ْ مالك انتا الام ىيرولاث ّدئام :ىئيواس تداصخرعسلا فتي وابيعلاب ٠
 ْ «رزلا اًنلَف نيعلا يواس تداصم نلولا عد تدار داوكو رولات 1
 ْ لالا جيس هفيسسم 1

 ا د - سس
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 ا و يي و م ب وم ع رم بسسس



 | © لعوب
 ومب ربها لال ا

 بمرهجإ ولأ ا

1 0 

 كلام 1 لاقفايو جابلاول عت جئدت يادي ع يريشا سو 0 ا

 اناناو ء ب نع لدم واسد نزع الرفد كاقو د بذل نقلا كنيطعا ّسح 0

 1 0م تج ارول اقتل |نضر ناك كلاكىا ني دي كما ا
 لاك كاذخو ضّصف كح ىف عبد اسد الص لح لاَى دابوت ثددللا هاطعاذ 0

 ١" ]دب هلا دع معو وستر أش اعيبصلم. .ىسوبو!لاك و دهَيلاب هلاب كلير ا
 ضد اكوعالد نورا توكل 5 نصهاتلا توحي + صقل لطب ال و >2 3م ا

 ؛ ذكرئلا تاق كرولادب َّق ,نمجرلا مضوولو 0111 صدا ب 6 ا

 افلتفلاّسآك امريب ضار سرا لع ديايع نموا وضودو صال لامبيرالا الا

 نمار ناب نانشا دبع جزلا رهترلا يا دع ني لع ضاَعلا صصو 1
 0| نورا طهر ركاب ىرلاطمسي ةدولادي كانا لامع نصصروبو ١

 || يفملا د وريم اذلا هرم ل هال صحا نم جلا وسو رج نم هدانا

 ارإا | مسمعرولو مرو: ضدللل كوالا سوال الاد 211 ل 5الاءرهتللا تاكداصو |
 لا ||| "لبر ض (شول خو نلا صعاتلاف كلكولو داطبا صمارل وزعف صاد ذاالي |
 3 اك اهضب ككبو) ساقلا ضب ةاتلارد الب 2 كلنرو رعد دا ماض د كوالا |

 اا درا نوح نزع ىمهر تاضم اتش الا عرهترلا سول ودفن كلم +مرعمد ١

 0 75 كنا رس ديو نضام لوالالع كالا وحرب د ءاثلا دنع. محلا لاعسي ى

 اف للللايذا ءاش نا مهمل مصرا طبي ىو ىزصي ملجرل نومجرلاب صعارلا

 دفء دول و مسمو نمعإرا رم ءأ ةانش تاك ضعارلايعوهماع ججرن وسهلا نصبت و |
 معلا ف ترافؤااب اان ئذالجر تلا لرصو سلع لع نهتللا نانا

 س ْ .صرلا اكو اعيصماتلاورجالا ةطعإلا ديب لمت الريغلا ةداجاغ

 خاشفاباًش انك صدر دس ال يوغد رم ءرهت ماج .صمارلا مرصع طّرْش

 59 ١ ةيولاعمالا نع ءامابلغولو نياوصملا نم ناصتقلا روب هربدلا نع طقس
 1 ظ ادع ءرعدد درصولا نم ناصتلاب نّودرتم طقس نككو نزلا لطس ل ا

 5" ]رام ضدنا :بعن اذلا عزا موي شق تاك عال لانن دوعان |

 را ١ داوعال اثيمحد يعحدو تام ضيفا رقسلا موي سيك 5 تناك هذال اكو هريرلا قصت ْ

 ربل | الان نضال رجا مد السك ود ءرمقإرلا لوك لوما تاه ؟رزلا عيد |

 7 ترانا دع هزات -هلاث | ةياضي بلاء ثكدانلا يواسبامالا
 0 !فصموو اين اصمت عب 1ثتاوان فنع رلا هرم عِش بق ذي ا لرعسلا

 نا لوك دنع وول س.داصتتلا مث بعت د رعت تطعش اه ركن ايلك ثا ءداي

 1 سحب سورس و



 | ةاءرتم تراصْخل جو ئلابذلا يواسي نبع سرولت يا صر نم نا[

 | فاو دوسلالامحالاكالمجرسبل طاصتخ َناكْرحَتلا ناصَسنب طقتت رتل
 | عابد دحمان ا اكرتعن جلابلا هوكي داع سس نا صانإ مارد داقابْ مولا

 | ىو قادوالا تو بهز ذ ءاصؤلا رش سر اري ضر ومرنبإ|
 | لع لانمي تلك القل ءسرعسل) نت 2: زعازوح ثلاوناسمالالاق نع ||

 | ىلا داصتفنلاراروم يزل .ساطتس نهترلارب ةيتفرملول نوما نادل نا
 ١ ضال بوكو ح تطسف نال نذاب ديوعللا شبأللا بكراذا ىهترما | |

 | طوكر ب تطسذ هرعت نو ا هكر داو يلا نم يطيل و
 ١ صار اا هكر ناءانهر تلم ملا ررع وامور تبهع تآداهمت

 | تكرول نحلل سب الل سور ط تسال يطعم د ةارؤم انها نذابأ| ل
 '” اللد بوكر سم تءاسول نتي ل قّزملاا بكه هت دايعاعج قرب كارلا
 مال صدر سل اًعاخ مرتو ”ريلوصفلا عاج سايتمالس دعي الا
 | ضمك سامو لاعتسمت الانماط ناك مال كلمذركسللاواوهملا هن
 أ اان هر نوكد و طفلا وماء ومو اظمحشا ذ نال ميال مداصالا عرم

 للبت ٌنيرتاللا ناككناالا نضال تاغ قوف همن حاقطومل نآع |
 | ةأمازهترلا نايولو باربرا رم زت هلامتسا كل تال نيه نيتاح | لا
 | تصتمارسداصا مروج هاا سقلا 50 تنهض تناك عبصا قاد هب تّمدتف | |

 ظ ع اهيابوا سقانلا ءافياب ضعدوا لم ىرلا .رهتراؤوتساولو يرتصلا | |
 | متم بق نم كاوعبقام در ملاعب ججو «رئزللاب كلهد هريدي كلهم عوطتم | ارد
 | ديلادإ نجا ضول ف ددنعو باربلا نم عوطتماا نيَرلاد دع سومد | |

 "عما نم عوطنملا ولاا صارلا لاعبا رن نهززارب علا كاع
 | كاهب هري ف كامي نيعاع دع جاصواانيع ىرلاب نتا خاولد | ١
 ا تلطب ستإلا كاع مث هرغالع ىيزلاب سهتللا سارا لاملذ١انكو ىذلاب | ١

 / كلهن زا كلمع م ندال ناؤعاةداصتولاكو ىولاب كلاببو ءاوخلا
 ] لوعالع صال عضورع وذ زلإو رمال شاول دداربإلا صر م هعلاب | لا
 ,صارلا الو هرهترلل كو جالصالا ج هدد رولا عصب مرا ميو اج | 7

 ١ او داص هرب كاهركت رهن رع دوكي كرولا ضبقم وتم هرغائيذا | |
 | كرولا :رضانأو ريض صترلاواصفارلا هيا مرا دعلا عقدوتو نساكرلا | ١

0( 
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 ا ا ا
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 ا لات

 ”مامالا صول

 لدعلا سارا كو ٍ

 الارملا حس

 املس ١

 1 رئلاانلخا

 انام نافل ا ْ

 للا ءزرعو

 ناررلا نارلا ْيل ١

 زاد ١

 ا

 وج سمس

 ل 001 نامل ابطل ركل دام دحا ل كفدام دود نمرلا- دعو 00

 : هل الع .رهدزلاو سما دي وك هني كانه رداع نادرهال

 منا فاديا هاجد مم تاع تاق همني يا هري اضن داهلاسيو ثم

 اعلا نكركو :نادلا صحار اى, رض كلت كح |
 2ظ7771 00 0 : صان اإل عقولاب ىلا
 '|كلعإو سام الارجولع مترا لا ىسرلا مقد نانا ذر ةادبرا ل
 ,سخإو هزعكيهداث ص لاى ناباّنصد شد نأه ددأف لعوب عجورزل هرد 2

 صنع موهللا ميسر رولا ساو لو ولو يضرم نسيحرلا يجو وم دولاب ملع هجر ١

 د 0 ٌّ ع نونا 0 راكع اجلا و تاوزحالا لواح |

 دايملب «دردلا مث كرعلالع نذلاب مهم يدشلا نان ضاك اضم سم ديلاع |
 عيد ءاش ناك ملاعاع مرهدرا مراد دوسي د يلا نهلاع عهد ءاش 5 ْ

 نقملاوؤ طور شرم «رصص) انوع دعب ليكوتلا ناكدل 3 تيان نم صار اع |
 َبالالو ارقلا صترلا شت نهارا لع د عيحولاو رولا عرم كليلاتشلا |

 هدرعنملا ملاكولاةايكيلع ومال هوو تهل ىلعتي
 مر 010 يالسد نمر اتعب كرولالاكّولَو ني امررلا عرم نمعلا رع

 افلتخا نأ وى هدرا «مدلطبي هلرولا لوتلوغلا تاي د نرتاكتاو ظ

 يستر .مرهج مالا و دن مسداحلا كل درع هر و افلا ارممذ تاكك ضار ال اقف ٠

 1 مصار لعب ديف د وحلا نزلا نمرعفدا مرقلاّن اك ناك وسلا لع ْ

 الا ةريعلاو يضاقلااررعس ىاايعرب لع ع صم! ارك ارب نعدرعلا |
 اعاتم قالا يا دماج الع نيا نيو تقف |

 اناا زيبا نوورلاركد لزع صال كلعال ارم ف ووقع صا
 00 ليدل ناماذإد ميباطت بع بلا علدعلا )انام

 باك ةيكدانضلا مارغسملعرجإل ميبلإ رع طرا مسن اه ءرهازلا
 اضم 0و شيد بلط هزؤازلاب هي ءرعالا نمتزلاىاولا وفد مولا
 ضصخوحولا ا | يح سمها لرجل نكي ف فاعن نس لة ضامن ءرععألا ٠

 0 هسهتمالوف لوعلا ناس اهرب ابعدي داجتلا |
| 

٠ 

 ..|ندلع مدقم ديلا ءرددذلا رهترلل زي رم صداق مش عابب لجرل

 ظ قضاها نا داي مييطاعاطبلا تل اةابمالا كورولا سورهتللا |

 |١" ثوع كريو دنع رمال ذ .صلار وعرب هيلاع كيلسلا تاما |



 عرعد ل كلي لوخشلا صرتصرال ئا جوا شلل رس سان نوم
 1 بلطف هدحج ولف طوشب تتحمل عيبنع.ال برجال

 ونضال نوب : ءانسلا عدد و ل وطقالا الا جشنلا خانك نعد دآل خا ا

 ! 000 نعالاكبشب دل نانا وعزل باك ٠ ؤ
 | تذلهلتت كعامل عملا دا 1م عفا رصخللا دانك رسجولا
 ١ ىبماصاغرصيال للا ةزعؤرغ ساما .ا.نارتتلا ميقاتي 5077

 ابصاع وكيل لام لاخلا نم كي لوا هاد لود هس الاجر هتمول 0
 ْ ككل نك

 | ايهتنلو نضيال شاول تعاض يعش اولا نع كلاملا عزمول ةكذكو |“
 ١ بصاشلا لع بكو هال برهم ص طلال ندرض ترهل مس ل ا | .

 ْ | تنكمالا الغاب ملا وائل صْع نام تاما ٌنالول بوصمللا در 1

 ا ٌمالابصخلا كحَداَدي دايهلاني داع ةهذع بصاشلا لع ةراةرعكو 5

 0 كرمتشاوا ملام جوعان نإ لق داب تدرب تكاد ما ظ ع

 | ملا مدع مم مالا انا مر هزتارخال هداضلاف فام هظ تانيع

 | لكرزرعللا طباض اف كالا كيرلس ءيصعم ملم هدوكقشا ]|
 اذونلالا نياك ان ردزعتلاو :11لخو دووم زحل سل دصعم 1

 از فاس نام لابن ونوس د راشيصت للام
 0 ىو ارم لش جلخ هوكو هوو وجاد ابيع فاك اب هدررج غم

 1 رؤس ١ نع فتسصلا رو 2! ثوذ وللط ذإلا داللاو بداعتلا ددملاو ىوزوملد» 7

 مل موولاوٌوقلالمف ثئولا لعام ملا 0002 نزولاببسك ٠
 ين لت سالو هع( معتم ذاع ىاكماي لثللا هطْمْنا نك
 المو هد قرع اطمن « للا موي و ىسوت اربع بصل هدب و ءكاريع

 ندوصلاعكا زمن كو دكا ,دعقنب وأو كا ذ لسن جدجو» نا#لا

 الو | يووم تح ضضحا ءاش تارانقلاب كلاملا تاك

 م 0 5 , سوانا تار نول او تاناوبطو تاعود نلبس كي هذآ تانيا

 تعيب: ري ك6 اةذاحا ثوددعأ 7 هع د ىلا ال من دععلا ع . هداحاتوداَئَس .ىزلا 2 ْ

 ١ 1 تا | موعيو رمح ود مدام نيإوصتلا 2 هركذ يم سلم ثا داك ١

 7 ايوكتسإغد داسولة بسمتي تباررلا قَد هَرَعِبلا خلاد ٠
 هٌشومل ىزللا ساولتمال دايو نصيالو ترسكيزلاللع 6 ادع
 قال وتلا ءو بصنلا موب مضل ايحّرلا سار هنري ءادتعد

 امي

 عم



 رص حم ب

 ةاعقر دمت ا و 0-5 طب تنام موج صاغ
 !ذرأ] ١ ثاو فوصل ابسع [بسهخ نس تواميرج م ولملال ةيدعلاو كك نك يمتشسانلاب ْ

 هال ماب تن امولاهذا 0 اال كالبرق دا

 3 ْ قثلاو كاطاف ع ناو اديس م
 ا 0 ع نادر اعلا ددد 2 ركددمعاو
 مكلا| | |رمئقو ناعفلاو ءاضتلادعب :ديعلارهظ نق «دايللا يعرج كاملا مدل احا ١
 5 كوكتيل مناع كلاما رماقا ةيبب ا كلاملا لوَتباْمْصَدَمَو عميع
 ا ابْئضامابركم: دا بصاّسلل ىهو كلاملل داصالات نيملا ني بصاقولا ا

 ان 8 3 0 يوح سسل ذ كلاما لومي دامغلا تاكدق و

 مار توعد تملا ناهض ناك و جاضي الا نم_اووللا ره نم قد' ثصشللاملا

 ا لحا ءاشذاو ناضل نوما ءاش ناداتحلاب كلام ٌثاف مليك ابصاولا

 1 هاما دكت 12 رتود قارنت ام لم ارعمتثو يعلم رلو ىوهلاذر و انيعلا
 .ردإ# |بصعس ارنا نك نابخال ٌداور كا كنانان الاخ ضالاومو ماو رلارصاط 8

 1 |بض لال ةد كهل ارمت نال رماصل اه يِقلاَف امتلأ هَ يدا
 ادأأ | بصاخلل لحال فلاب بصاّلا طعئضاملا ىضون كا ذاع ئاخو فلاارمق ١

 7 بماخلاارتتعا نا مان ابميقرطمي نال اربيل داصأطي ال دابمّحسي نا
 را | تما بحسم هلا ماتب رلعو متع ئعرصقاَنلاقلاب ءاضَملا دعب
 هايل ءاش : ىاو بصاغلا ماش نارائخاب كالا: . ت11 لابد

 اماعألا / 3لنم نسا نال ثاكو بصاخلا سمرضغاذ ا اًئتولذ 127

 ازا, | ٍفاتلالج ضاع : جرب كوالا نقف أب هايس الا سس لالا رمت اى 8 3 ْ
 "1 _نمضاع جويفإل ب صاخلا ص فراش نكد دوالي مجيإل يالا ضنا ١
 /.| | يحورمقسوب ءرلاث الخاعرتعرلا هابل عدحا نيضعتدكاناداتضلولو
 نشل كالاطخ هور نايقال كو تضاؤلا لع« درانابصاطلابص ايصاخ تضيرلا ا

 " جماد بعاص لاق بصا ملال درلاب ةلسيل راويطس او بوب هريفلطرعو
 ا 4 9 م تأ صوعر رصاص لع 0 رونا ىعزر تاكا ١ يريح ورتصالا ا

 رز | ملاك هزل ابلاطي نامل سل نيبصاشلاداحا نيوضن كلاملا داتمإول ْ
 7 مسلي ةدرتشاْنا لولب ابصاشلالجدرلاب ءار بصاشل باسل ِصاَعَو د نيد داربرل

 4 كلها رص ءلا)رتساان ل ايوا لاقل لصتل را ةديدامعلا نس نس |

 1 0 ياو ليلا ونون نإ نحو هانا ع ردو الاول لمعلا قىداف هويغ



 ا و حبيبي

 ٠ كا لوالا صائما اول ارماولو لمدنعُو يرد والااع تيضالعلا نع خياثلا 50

 | اللا ةلاثلا ضي نا ثم يودع لل ناكورسس بويهذلل ذيع ورا م اد س |
 ش 0-0 عدول كبصاغ مه ءاّشلا نام ناكولازكو 2 ةدااماع :ةلبلا عملا مقيد دال

 ا | كلاكسسل مال مسنشلاز زحاذ والا اتالابصاغلإ سلزرق ن قد بصاْعلا اصاخ وأول

 نات ريم بوح مانا 6و سونلا ةاجل ا ريشا الو 006 |

 قدك 2واكلالا دبه الكب الع ديلا اضاعلا مهكر

 كلذ 3 ةةلاويراالف فلها اهلا دن جراحة املا داداف يشيب |

 ادي صامل راع رجلاو ِيلاياعرملورئف ديلا بوصغللا مآ
 لاكو بود تيما هل ١ تبصتيلبال كاان تبصخان |

 ةصلل رص نيبصاخلا ديف لوملاذ اورو در بولا زبر عابوش |

  0بهعلل وتلا بصغلا تقورْرعَدُؤ وانفصاا بوصل نيغ انتم أ |
  7فةصيالو ليتك لوغلاف ميلا فاو ضلتملاو بوصل نقدم رتكلو |
 كلتعلب ال كلالا كات و هوما تددرءبصا غلا لو دووم رم |

  14.اايبارجاص ماقاع تكانو تياد 0 كلاما لوملاف كوع

 ان تتاموا ها تاله اما سب بصاغشلاماقاو مدوكو نم بصداع ت تكلمم ا ب

 ا موولاب بصا غال ع وكيد 1واارجاص دن 6 تح امجاصرع

 ا تار !ارجاصوم ١قائادادد وصلا ناكل بصانلا اايرظانم دوب

 ديب تاما وجا طلع در دادي بصاشلا ماو دارلاهذنف بصاغلا '
 بصاغلا !ماعاو بصائلارْدع تنام يملا! رجاص ماقآدلد 2و ارجاص |

 م كاكو 2 واابرجاصّمِس «ءوسر» : الق اررجاص لع ت تناقل 3 ادب

 بس : هرم موثابصغلاْ ا ىوسوالاو آم َدببادظِح ل نعيصاة لرب ىغقي صرنئاك 

 / مازجد دوب مب ج راجل نق مانع دعذ ١ لافرحب اميرساشل نم اًئيِشرروص

 || ظنه نمئهالا يجرب عبش رشح ثكو قد ىلا هال انما
  1مدار نو بتل رشا ) ارشالاجغذا دا ميرصوَو زابحام ل5 يزل ساكن

 ٠7 | مالعتسن ضلع رو ةرارقا . قرد و بوصغللاع هريعضو
 :| ةيحو رضا رمازدالا سيت ضار رسب وعل شيلا كلذ تيشولام فالك
 ,كلاطاربل سل لدرطا ءلاطلادبلا بسب نائذلا بوجو رن وذو دن 34 زوعتم دريل

 كت لاش امنيا نييضم ذر كاملا بوصعل عبصانللا ابوتو ىورنا ميل
  1رائبللب كلالاو_بصاملا عال ديه نم يابا رضا سس كزانا



 1 عج الا ضو لاو دج: ناجبسانلا ف د 09 ْ
 أ 00 نا وات لاق اع نمت امب جيجل و جيب عبو ملا: هن ابلاذع

 02 ب

 : ْط يهوى لد صال هرم ناوتتابخإلا مليت ندوبإما لسد
 اا 0 هسا ايو النشا دا داغاول اشم هدول رع نضسشناو اذ ا / 0101

 دن م بويات هدنع كل دلع دنع بمال تم ظ
 9 / ابصائلا )ع ولا قاف و عدول دعوه وجرب د بصاؤت نمضاش واذا |

 جدوملا لع نامل لف هانم بلد لج باودباف جدول ملكرزسارلو سام.
 09 00 بويهوجل ناك كلو ضو ١ ابصاصلا هرياولالد |

 د نكو نيت لع ال هرج لا لغبصاغلا عال بصاغلا نمضئاق
 ا اذه جربرجاث لاو هجر نمضدأو زن طارب صر كلن مسد |

 دكا صاؤلا هداعآولو دحادبع هحوبإلف لكس اذ ١الا نمضاح

 ] اكرتساكو مصاصديع مجرد ال 0 تاك ْ 0 1

 ناو ءارجالاف بوصغملا جاان ١ بضاخلا ال انصع سرع تاضلارارف ا كالجمانلا ١
 ها الاي ”ناعتم للا مل بصائلا نيو ريغ تن الوالانشوت مرنم | :

 .: نادل لاي نامكئاق ريف نايكنا فابلابعّرصمد تايضلا ءاداّ

 لاخاد ارعاب ئايرجل ف خلاذ باد تنأكولو جاو هدامشلا لدا معلا ْ
 جد يكتمل كلاما ضو ير شلا دنع دأرلا تتام ع لافندر
 را سرحالاب ةنارضلاءإ١ انا متاعتسالا ةرسل بصاعلالع يرشلا

 روق ءاسعن امو تلبقلاه دم ئه فذد تاس هبا ش ا : 0

 .نبيالالا و2 هاونعازصو ة9ة.لع تاب فوتو ا ا
 ْش كلاما لعاب در مث ريع تيرم يداجبصع لحد دب رمزا نماضيا مالا ا

 ؟ةبصاخلاايع تاماضما تماس قامت هروع ترلوغ

 الم ساسلل داصقد لالا موال سس اوت 9

 اسأل ١ ايت ميعبصاثلا نما هرلو قيده هد لولا هرم2 دامو دنفبماكا|

 م بصا خلا دي ٍةري اكلت كولو رلولاب مالا هسأ شري وو غلاروب |
 ا ىلا برصّسن لل ابص بصالا نيكي وتلا عال سم هني ٌجَتناِف طولا العامه د د ١ ْ ناس

 "كدي ؤترلد كاد 3دالالصتلاف طال بص غ ساسيج هت. ْ | لا
 ١ مق ك ناكل ارلولاب م جالا ددوأال تدان سم ْ 1

 حم عد جلب اس ب ويمص وع جم وس يل يي ل يسوم

 | ههه + -دصوحمم بروم عجب موج وج رجع دمحم جس موجات محم 2 0101 1 777 ل 1 جس روس تن وص سس وووه هع تن ا 0001

١ 
١ 
| 0 
ْ 



 ١  977 50سورا اله بص |هلاِلع اف طتسي هدداصتقلاب 8-0

 ها سماوي نصي دلولا و مالا تن ايولور جال اة ورش نكي ل ناو

 ْ ا امنت ميعسغيو جان مدرلولاعو ةدالاولا ندا

 ١ مس قم الرااعلا تاجا م ةصاخرإ بلل كاتم الا نيكل الات وأ
 ريملا الَهْنيْمتارْزعِبسْملا ١5 م درا ناب هدي ّي كليا ءاقع بصق

 : ْ ضرادعلبسل ابلاغوأه داعشاو ءانبلاب د به لة لايس ءاجوأ دي وامس رقاب 2

 سا و ف وجم نضال ءالل تك تيقس | اا 2

 ! .هايكس نم نلثإول راّتعلا ّتاوععلاو ٌدياهمرلا بروك ن نم لكلب >دىئاشلا لاك

 بول ٌَنااومجآَو صال لل نم ماهجإلاب لمقام راجت عطونا سعي اا
 ١ لادا ضر امعلاو فالنا مال هاتكسو ملعب م رصمْتام

 ' دلو مجلات 00 اب ومع داشلا دنع سئانمامآو بارت
 | جتانملا سيال رْرحلثملا رج ”اببشر لهل نو مل ملاع نت الئ طع تا كلامأ

 | تواشلاو ٌبوحاطلاك ومس رغ ثاعوت تودصصألا هن !رانإلا د اارإللا نم ديا صمملا لا

  | 1تاممالنبلاي د بكه 5 لبس ءاجوا دي هاهنا .بصا خلا زرع مرا ناك

 ”رىهداواعاعإ نهم وازشا لظجو كل راق الخ وتع ملعا ]و

 :| ينام عر ولو ءاشامرا صتدرانللاب كلاالانرخا هدام طقدارخا
 | وسو ملاع وعدا امد يزل اردد عقر رجصللا ماج ما باع فاق مول موههت د

  2سارا ف نولاو يملا تاكا ئلت اى! ابصاخلا دب ةؤلت

 يشار توا نيج رات خامل عونصلاا زارع ظ
 ف كزلا نول تابع بالاك ناريملاكقتمرغ 3 و ٠ ريصيعس

 ١ بصاضا | ميول نو ع موهتمت لاحت فاثدا فلذا ث نا عرتصم اك رض

 اش نا ددانلالِع مجربو بصاخلا نمت ءاش نا كلانا داس بضاشلا دية

 ١ ْ ونعؤولكو ناثيصاغ لى الا نعيصع تور ال ونال

 | بصاخلا سمو ديد بل بص سم لاذع تامل قو دانيل كلا
 فالاّت اف دع رو صدام و هاكر لب ماسلا ناعما |

 موععبل لت! د ال فاصنتلا معد عاد لاي تتش نا ٌتوصغللا 522006

 مارب سسارلاو اديعلا صمدداف ند :ميوصخلا ادلاوا وعش ادا

 : ىعسام نضل ل ئّتسإ ب مذ 2 يم 0
  1ظ ىعقساورلعتساد الثم ىغ وإن تالاداكزم أن برنو طاولاو

 ا



 يلا لاا تبان يكد و لازال كسكأموفانس آنا نام نما هشساب
 ا | ةزم_[سعواضر حا ص مينا هتان بص هنو فالت الاد بصخلاب نمففالك
 '؛ السا شار ما مسا مئانملا فال ٠:ةقءوصو مكس لع د: متل متسم الد

 كا | هامراولو تاؤول اصنع انك اصح نس مصاص لع هدو م صفت الاعا
 : 1 ١ 5 1 7 5 2 - 1 سا بسسم وسبل

 »00 ١ بصاخللا لح دم بوصخلل حجر بصاحلادب 2 ويعمل انصمدولو فئالرلا
 رم يوصتللا: صاشلارع دان ناصتتلا كلذ كوكي ثادلا ىاصتنلاب |

 نال | وال١1 لصنلا ةملدل بصع نمر ملل عادل جورنال و ياض 0
 رك | كو كارلا كل زكم كاملا نود بصالل رجالا تاكد ةانبعبصخول
 نانا (تموولا ىذل بوتملا ِءَّم نم طوسللابهلص ماع رعنو ىزصتلانرمؤي
 | | غلطيالو ل ةرجالاف جات دبع ناك اب بوصل ْستساول هل ةانكأ
 اناا | دول ىّرصتبو لل جلا ناك بصل جامد عيدان كواهب ىرصنف
 !// ١ |عالجر َثآرلد تاربلا بصع سا)د انم كلاما لحشلاملا كاَدلْعلا
 دولا | دملج ىَرْلا وضولا لا هذاركلماهلل لع تاكا ممركد البلا صعب لا الجد
 ”" 1 2 امص صاع الام ذ تاقرلا هداهاف 25 دس بره نم ا 20| || تاناعض 2 ضاعت. ك5 تافرلا هراجلو 7ل 25 سيادل بصعن

 انا نايا منلاو ىوبتلاو نيللاو نلولاك ل صتللا و )صخنلا بوصخلادياقكو ا
 اناا ككل صمنلاض ىلا لاف اه عبول د عنمدا فال اب هلا منوع سمع

 نسل لح اىعسسلا مىييمت يع شللا سن ءامش ناو بصانلا سمضءاش تادابجملاب
 ةهددع تا قالا ىداسم ديراب بص غ ثأخ دلصتملا ك كل نك ْ
 :1 "اغلا متنا كلاهللذ يرش نزع تاك دارؤسواهعابف عربملا داس |
 | فعبشلا ميجاررجت نيولا صفي تادلاعوتعو 2 كارمعربغال جدد كلا

 هدنعهوابدلا سفيال يحال ةلصتلا كلتسا نادك د ءرشلاها 2 هينا
 ءد هفمض]إوع +

 دوا ماقلار ا

 ابيع يو“ ةدات ع تادؤإ هرب
 ١) ١ ه كيرا 0 ب ب - ص هءيىيه 0|

 ا ثمعلا موجود نافلإ|نعلا ودرة ماواا دبع ن 0 ريدك ومب واع)اف ااه ْ

 ل نات نوران كمادات ضان نضخخلالآ نا تاورضع فض لمف| 2 *دداتس هدم تاك ىوا
 010 يرض عتاسو ريناحلا 2 انارصولا سوديتس ثلث ْ د ت10 تاك بصل 2 يمض وكاسو ساسلا 2[ بائس تلد كب ْ رج يلو ناكل رتعفسس اى ١ 1 |(نمكترل يضلل تاّنمو تالا "نك دجإلا ىو و قاتلا كلتا دمت تاكشمأو يثاب |

 لالعللاو تلا لام د ىققولا لام كملارجا جيو نتا هناف ثلث آلا بيهه نب هتا ممر
 ر نا كاملا نيكي لارا مكس كك ك)ملب كد ةينال كتان كلل ا تاو

 و دكَسللاةئقوم ناك ءاوسرملا ادا تود دلتا ارحل كساد
 ةراجالل ةّرعم داركنةعلطواتب ولا كسوارعالا بجرلل نا |
 2 1031071201 رح د مس
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 انباهكاسوصو كالئتسالا|| :

 جرت اد داوتسالا وسلا هترج| ب
 ' مل بوهولل لكس بيرل هدايع عفدازاالا ةسِف لع جاوب ىسبلابأ |,

 . توفريعمسلا ماتم ءاصتتلا غل ابصخ سس هرياوف كلامك |:
 .. ططتلاماع مبارك ادرس بصنلا تام جلا نالاذا بضاغلا لع |
 بهذلاب ماضي ازا عيجت ]خد ل دلع هدوعغسو مف ءزللواىصولا تاون |
 ككل دوبل 2101 قوبل كا ذهو تقدر بعت ةريشساف |:
 | ةياددرلا ستابوبزللا ىدكو رئاللصالا واد تما وه اصتتلا نينا |"

 | مسشكالاخوا لثم يضم نيبو مديعّشال و هزضل «ريبب كلام ممتد ١
 بصح نلوغ الوم لا 2 قصَولاتاوغب هداصتتلا تاك ناو رسولا كدا |.
 ككلا وام رف بف الخ بصُع!نانّولاوا منار سكتاو ا نع تْتفحف طلع |,

 . ءاثاناكت او ملثم موو كرت ءاش ناو يلع شالو هذه ش تادانؤلاب
 . مسن الاخ سررت مضواش كاورل شال و للا اش نلاخ ةرير طي يشف طف |

 للاومالا سم نكي ىل اوان ىو ابي ناناتلاسالاورمصلا ياكل
 . ميلاع فوفتسر فل نابض و عمسلاورمبلا هاي زكى صولا «داضمنش كولا |
 . تادلة ْمقَسلاو ىوندللو نابالاكمتمي صقني بعم ترفل لك |
 ١ عملا وا بيعلا ربو موتو | ميك دبملا موتبش با علانوعتتم توكلوا ب

 ْ اقطاةرلنهأ دل ذا ضرايعط يلا سنابه اك مياس ريتا
 133 - ح2 حم ص صحم ..- - تم . هم ٠ . م هحملا77

 هع 12011 0000 اس ف 1 و و وو

 ههه سوو دو وجل

 ثاجالل ةرئم ب ورح ضاداد نمد 2 كاقرجللا هزلي ال نمتملااهنك ١
 دما كلو منوف تسيل كلل داب مكس قافرجالا ميال نهرا اكس ١
 ٠ اوصل دعا يوك ناةلالالغتسالل ةررعم نأو مليار معالج القل |!



 رس اهب ٠ 9 / و ع

 5 سئادت م ل يايمو ع سول
 ل زب اهئ شالا موق شرزرلاداذام هاطعا ءاشانإو 10

 أ ء 0 هسماعبإام لفمم هاطعاف بزيارثو مومن َّ

 اونا رورز ارا بص غل جرجا د نس هدرد لس روعي سا ىمود

 ظ ,1| تمس ْ لب َنضاهكد ٍءاس ن نايكي فردلا ابحاضك تنم ص اصتخا

 97 كورع عهد رشمزبإاداث ام هاطعا هس تاوقعودذ ملتاد وتيم َ
 1 امساملْصُم اهيا ضف هاطعاخ بزب ارو موقتو دزبرث سلو ضرالا موقي دع

 ددأإ رص صال اسمع سم هرعورا كاعودرم كدا دمث 3 متت !نانكاو

 53د فدالا ناصف رْيلَسُف ماب هرعضدأ عدد 00 ىف |

 || كتل اكو كلذ ناصتندعرهت انا هتسا 1. رماتت يرتب صمدت
 ار لصد هنا كلذ نصمت لع جالا هتسالت يَرْس يدم

 ْ 1 سراولا نم صرألا نم يمن ام ريلع و رلزلعلاو شدا هركدا عدد

 :ررأإ اوتهن عاشلا ىواسملا ماج 2ازكو ىرلا ماسح استاد دانك
 هلا ادعمو عاملا ل شرج مرطب مرعب لاف ضرالا ٌتاضمن مثرعم ث

 / ١ كلان امد ق١ اعد هرعضر ١ جدو ضرالا ناصمت 0 دازئم |

 ان 2لعشلثلاوا 3 0 25 تاع صنامْرسب رمان

 زار ةرجّوألا نم دقن سلوسملا + اجا يداتملا ةعدازرم نسبيرعلا ٠
 0 هرع ىذا و هرتع طخ رون ذا فبصاغلا 2 لصالا انعم هب دعو

 ' اماى ءاوبرلاو ءاطاف فال عيطمرتلا ناكل آو تصاقلل عددا ا

 رانل فراَد : نوملا بولا ط2 عييصدصاب ب ثىكددردوجرع طغضأ لالا الا

 , ' ا مما هتزوخلاف فرالا كلام ءانوتشوابصعلا ْ

 5 ُضااساهج داعم فاطمامعمو واض رابصكل م2 علا ب صع سم ىرالا

 1 .ارهشرطلاةد زا ارض دا خي قالا ليام سل داكلاملا نعال
 د | كمال رز اسولف الاء هي داصُم

 را رع ءاَشلل اكبر ارصيجاضملا وةيث هدواسرعت ير عيشالا |
 1 ١ كلذ ساكش عمي مولورجشلا حفيرمؤوريشلا تربل قد جرم

 زل كفاهر زب سايز همامسولو كلا ,رملاو ءكلل (معشلاك دصعس رع
 دلل اهناضزابصغوا كو مهبحاصل ريشا بلعو فرالا يدر حب ةللما

 ,/ كالا واصمنو هريؤب]ثم كوالا نيو احل هلك علا فرحا عدن م ل
 0 اج هج دول حدو حج دو جسوم ووجب بي رهيجح مج وول. بس ل بسب
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 ْ ريشالبماصا آف حال اميل ابحاصر)ٍحد:طنتبفاع عدزفرخأ
 ا | ةعمرممضنالا مويرعشلاد ّ ناييشلابح اضل يلام تحل لاقل ْ

 الاس ءاهرم و ةرؤد دقلاورخا ءاخرْتتضرا جدد دلي م دعىدرمرع |
 طر

 بانر لامست ضدالا بصل ببحاص مؤدب تسلك ضر الالة داهش هرزج ىلا

: 1 

 ما دامؤبلااهنت تبني تالف ضدالا بلاقد سلا مسن تونا هش قلا

 | اطوفبم هرؤب لذئابصاشلل ملح ل كر زبلا سم تباَف قس ملا 1
 , ءاج مكتسو كلاملا عيناك اما امان عملا كب يادار رضوا /

 ا | ةهاكنل باق كاان كذاك وكت ثبن : بليل نا نب قلاحرضأأ 1 ِ

 ١ ١ عمالاف تيثيول هاككداو كلن كك يرخا ةمبلظاذاتبإذلا عملا 0

 | يساضر بضع ّصالقل عدازم شابان عر ذرعق غافلا لعد كالا
 | صتشت فرالا تناك تاكا رو لاو ادا ءانمإا ملّفارل لبق نسوا ا

 | اهوا قتل نوكيا عوام سلوا ءانيلا يذل نصب نا كلاما مولاه
 | اهربد موتو ءانبلاو رش ا تيربونالا ةفيطعوا انما ك0

 | رع ضر هرا 2 د عمو دس ربرلا نماعوبإم لصف عرمميف اب ورش

 | امومام ايد مل صم نا كلاىللذ علتلاب ممتن تنالذاو درلاو ا /

 ضل ئه ا شرما هب ىمتووانب واش الاب ضدالا مونسف امرأ

 : 0 :.سزككض دال د3 تنام ل2 :ساّصعلا

 مابك ضرالا قل ضي ْئآبصائمللد سكعاراو ءاسلاو ' 0

 مود رماه واءانيلادعت تءالولدد اصخ ةاَدَك د ابصعمرب !

' > 2 0 

 | باو ف نخنو نسح اف ير ذوقي رتعبلا ىفارتد ةرملا سل |
 ا كالا ةاانمارشهلاعابت١ بانكلا |:

 مون دا غال نبسح يادار يلوا :
 ْ ناعهش العا ولطصا ول واوس ءانبلاو ةعاَسلا دعو تاق نواب لذ

 ا مدقالع اعيش لامست وامولع ءانبللا عابياحد است ااا
 نيرلا نعش الو هلو مام كل ةونكو طلح ساس دب نشا فارع |
 ا تا ناي ماني ءاهلخد إو طاس بصعول د اهضام يجو سيمت نضمن ا

 -.بححصيحح

١ 

4 



 1 اري منع نيزك راعي تنادى دميلاب بحاص ايكيا ازا دع
 را بحاص ميت وذاع نكي 2اس 33 ا تفتر يسم بع فلاملا

 .| يبا ةككبحاصل رك! ظند ناحضاف لاك هابشالا هرم لو الا كعذ قذكألا
 ُ | هطعني قاض ذاهلم داك حاس ا ال هئيؤيزالا كلب نا

 ل كلاملاٌّوح هاووني الاوله ئض دعاس مهاشد سمعو ءاهنع كلاما قح

 . لالعحما شانب ةاياغداف داس صح روما طيبتك ايلا دعت تالاذا
 1 "0 ةاررلع ينل ارامل سابع كلاما قح طنب يوب اركاب
 ياذا دعاشلا لاعياد ذاءانيلا فني كلائ ا شرك و عجودا مينا

 :ررأ| مدلعم ةئابحاس ]5س كاربإا سوعمنبال نا يصالاو ضمني رس ارلع
 ,.اهكمرتلت ثيك ضد للا داهاش ىابرسرعو انعام ا اش ارجل حم

 1 | ةيكيش برسخملا دوا دز ن د |١ تاماذا لهدا رمي بصاخلا

 ىزلا تيلاأمز هر أس نم ناجي الاد _اجتالاي + وا ىوصغلا
 ا 1 اى تبلل وا سم كل لد لب 2 واومم 9 د ىاجآو دل ىا

 1 لات كاف تاس ولحد ةرد مما جدات غو اوأنك ةتىالاعلاو

 : 0 هاكاام الاخ طب قشمرالالام عدي مداد مكن س هامش طم
 آ ليلارخجدالا دن ابص كلذ 2ث الاهطب شب ّءاف ئرل داهتطب و

 | ارمي نضب قرم و رع ةرد حسد 25 دالا انما ٌفاَلَحع دوج
 : كام هرعتاند لنجاح ال ب مدياكل بصح سرنم حرم نازطشال و

 ١ ىشلا نفد د الو لصنلا َق نست 1 ةرول ف الخ, طبوشي

 درإ رق ركاز لا قولا است اذا تاحتلاو وستت :الرباندلاد
 1 طعس اسلام 2 جامل تاك 2. نقل نوخالا دعت عقرب عا
 3 روما سشل ضرا نامت امان ميفرخا .نش نك اروع

 را ص رشوقوموا دمام ضدك نات ايفوف هيفا ود يماقلاو ديررخأا
 ١ ثاضاابق قاذف هربغ كام كمْ مصرف تلا ىف ,شد سس عزيعدعترت ةاملا

 "/ كل فدع كاريبزعح نمو هاسبسالا سم قبال كم قول و رص

 "1 5 رلام اهنا مغفره نلت نأ تلعاعايع تيد ناسا فاَتغ) دا
 1 مب نا ناكل وت داطلسلا اما ٍفداعلا لهل ارعتجرعولابلا مّمِصلا
 كاف ءاّمك ةرخالدلو شي كم ايرمخنا او

 7 انوا دا نوصل شو هدا

 3 الانام را نيماسملا عاجل ناوكاامأ ميئزفلقحرل اكوا لاول



 يبروهوأ دب اددإلا هدم عيصازوحو .رمضي راد 2 ندا يح كس تاكلي“
 م نادي يطع املاساُص ىوكي يل اوس ناو لترا 1 ,
 سينام فانا لامق تاو ناس ااه امس نيرطلا ارك 7"
 ١ ا 00130130

 ال هاضالا ٌتارعالتلا نانا ورمرك عّصوم يربرصمللا تارمالملا ةالدحت]

 ولالا [ْئِو ح2 باكل مك ّشلاب دارها كشلا هتواذإو ضنأ
 ا ا اورشابملا عمتمتاتأ عيونا ةانك احلل لوملا:نفططمس! ايل لاند 6

 6 8 1 رار ءانلابن تاب لاهل ناهال رشها ظ

 ا ] تارا ضال تاس هابل كوريل اذص كري شاذلج دما لج"
 ْ ْ يثاتلا دابا 3و ملئ دانعلا سمالا دع شال فرق هاضوت را اما الجد“
 ١ ْ "ىض املا س بصل ابلامذ نم بوصل باغ داع ا ظ
 0 2 اذكرو بصاخا! وع تركت سمْعُنو سما ئلادنع 7 7 تييمارلاو ا 53 20 ا ا بيلا 00 سبل كألايع كلب مير نانا 5200 ا !)
 عبرا ديول ِضاَملاياو ع نث سبوت اإل رم بوما الع هك انئالاب 0
 لف دبأرلا بماصل ملا كسمُف امه بصاخلا تاك أب :بارلاوادبعلا|

 كلاملاعؤخلا هزارعر كدر راجوا صام الاَغ بص ياابن ابصعس كلذ | :

 يرعصلاو واتفلابصع نم انوفا هرمبصاغلل ْش ال
 كالو بصاخلا سيال داي نا ِياَملل نجم ةىعرعاوس تراه ه رتل 1

 ثعالو دود امثبصاخلالام جل فصتي ناىضالل نال ىض املا ن حاب سر ْ
 بياٌقلا قوم نعيصالااعان ىعملالا 1 رثومجح ءامدإ كي ىلا وحر اعقل |
١ 

 ١ 05 وأ. 1

 1 ناس هير تقريب اطبخ بصح سم قالا درج نم اولا. طقس م

 ْ | ١ لجل طر دعت يو ماعد يي ١
 ش يت باب اوما هك تلا مع 00| 0 ب ا 1

 0 هداولا5 ضم يدي قامتلا ساطت '

 انا نوكيا هلل دكماو هاب وسو ربها نم بمب طتس تابت | 1
 مدعيا مشا يصنتلا ان صلع وكي نعي طولا اثم هتلق ساخن ١
 دليم تلقسيولاف لل ةتلطة شوو ىمورهندا ضوه هلا لا
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 الهر بسص

 دبع مزج

 ٠ ءالغ سلالم 50

 يق

00 
 2 ل نجاطالا

 ه ربكع وو |

 0 1 وا كتل 1 ,

 دن ادلام نط تابوت صمال ميش راخاف جار كع ف د ملاعق اه الجر برع

 1 نوي لاك تش رم طمسو يلع نيش ماعم مهضوقعاضانااًضيا ماش

 دلا ننزل د اطيح نم كلابتس مال كاش و لام نم لعام ى دعما ني

 4( !اوائيش اهلج عوا دبا بكر وا سماح يف دلاسر اوان نيني لجد كول

 4 | دال هالوم نذوب هرمز دبع ه0 ا اما لهن

 ؛*| | يحاناف ملاعق ملا لاةولازك وال دانابعّا لع ءاوس سلا تا لاح
 د رض )حث قصام الاخ ثحب لحد تيارا شم رم سقي ضدادا كلف

 : ا تسب لس قا داو مدرسا ىررعان نوعليانافع ”العلافف مالائل الها ندا

 0 لاذ لمت العتال#ابماخ ءاسرتال نجاح ثول ىضيداف فض

 1 رجلا سرهفوول عطف تنازل شون ومع اشاو ةربلا هزم ىف دارا دس

 / "رضا ترا مالا للا 00

 1 لت الامال مجال مالا د نارين نس ْىِصْنلا نمضإماَنل 6

 مدلل تاوثازا دلال | ىمائلل وللا ناك ديت ان اطلس مالا ناككذا وآل

 الإ نمعمالا تاك مئ]يعبوا فان الايرخلا دبع ةرماك رجله سوما

 دالة هويسرعلام ىالع عمالالع نامضالف هريس لام ئالتاب م

 1 'اًيبص, ومالا تالا زارع 0 سب مججرت ل يعلا صرعدإ يزاا ناضن

 : مائل مالا بع رع يملا ضولاذ ا
 7 مالا هجزد : ماخلذع .نائملان )ىف 5 زواالوداح س بإن وك هراؤا

 سلا رهاذاتسداستا :نيإوبعنلا ماج ماو ريالا امدإدل توكلي ف نا
 هاي ةقردلارثم بلغت مال كب نمي ضد اَش الا نس دسصلا2 اك رشد ١ بجو بالا

 ما بطملا ارك د مدزولاس راد كل ةةالع يطا ني ل

 ان "0 انينم عدول بد نمميال سِع ءبطملا سروسكلا روعب قمم

 / ّْ اما هرث مروتساول هرايتملا ملا ملمتائا6رلامتسس ل ةرسكلاب
 ١ ١ اكرعدا يدل 1 2 / كلم نيماهبكر وااثيشايل لعاب 0 ساد

 ئ 0 ااا غر اص واح ةريوص لهي ررع هزبع عدوا|]هر ل بام ع عياص نم

 ظ / معِصَع عنو لاما نم عبصاخت قياولت لامللابصار بهي هالوم لاء مسارب سم

 دل وفل هاجس اساسي مو رمساك لو هددت كّرال مون ننال بوث لع



 0 206 : روق ريحت 0 هرج !ابسانلا لكل 14
 0 ودي انك شرا ءرمو سعد سلق الا ولا هرغبص ايلادب ةررللطولو
 بصل: د احلأ عومن نم بمحلاب نودتم باكو رولا هرم بضاعل |

 اهل عرب 3 دةيلوصتلا حاج نم اداهشلا نع ير كلارك الرباب لبسي ىف ِ ١
 خيل لارع رضوان امان كلاما رزع عضم لانا طن هلالولاب ىلا |
 00 هرب نا ذا اما اساض ناك لضم لم اضم مس لا رحل ةرمدلع ع هزني م3 3 7
 ١ مخ اا دسسلا ١ سني ْيصرعبصخو هانا لد د همام مد ]بشن لوك 1

 تر !نكولازكو اضيا سيلوصنللا نم ند صلاه ماتش وا فرحوا قرتلز ان
 5 انا ا عمال ارماينبص 227 البلى ءرعبصائلا نمك| |(

 ريبس رلمكوأ هي ف يمل ]شوكو تام الما باق جمع رصاغلا |
 عيَطَو 0 2 5 ىذا ضرع ءرم تام .او بصارملا نشتطف ياخ نم 7

 ا 0 يصل خصاداذ م محول و هودتج ل نع ريض نيصدد يان |[
 جل رد جلل 10 .:
 اد بملف ا د وو ّ ئايببصلا هم تيل قودوضناد ملطا .ىذاالب ظ :

 يصلان اك اوس امال ملداعابع ل مذ قو ها َدباولا او 2ابكسا 6

 ةنايالوسو كا ذل مّيو) تداسام دعبل طقس ءاوسو لوا هلم تلو ظ
 فاق سمك اصل اكد اجرا ناكل وال ار ازاالع كس مسببا

 ا هلا مداد هلا يعدي ذو تاويل ظ ]
 !/معداص تال لماحلا ملداع ملمضارمسغنب تراس وارفكاو عدا ماطمس تاق 5

 ءراهد بيبسلا ملمس! |هئمتياشيحجومب وصلا اهقاس ل 000 اص | '

 تق خريس كانل صل بيلوسلا جمالح ؟ره سرا هرشابملا 1 ١

 معد يدا ةأفب هدي 3 تاب بضْتيولو ببعغلاب :نمغنالك ديلا 1
 قضوا غال 12كاملامتب وا يح رتب وانه عانعب تابولاولامام دربال كإعا ١
 ا اوبال صاْملاَرلَءاعلع سد 3 مالا دوا ضبان امم وأ ْ 0

 | نللك تاهو ارد سرر حلاو يال الاب , رمت الو لصغ ناحضال فانت ١
 0 ه1 دانس ذو تطل
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 د ءابولا نالوا مبسم لفنان اال مشي ل هدنع تام ابص بصر بمذلا |

 0 ةأضملدرلد]هترلابلا سرع حاد خص داسنا رئاذخا شع اشم دقو ءاهلادا
 دا ؟(جلا قاف هردوجوضلاب اننا بص ]جد بنان ا كييمَف إلا

 1 اونو نتا زمر كرات هدانا مميداوضلاب كو عسعب
 01 كتل ةدكوت رهف ؤخالالال ساما ةيالافلا يتباكة زا هم
 م4 اودإ سالت لرش ساهمزجاو دأرماوا جم تْبب حزم ومو نحو جالا نم |

 د لقت البصل كايرلل ميا ءابشالا سايرس سداح
 :1لا1 نير ناين ضال كح ثبارلا ف)هزداهكو ورمعلا ٌدناد ثوعبلا لحام رماح لا ريغ ظ

 أ تاراعم ساضورالاو ناهضالك كلذ لسعيد غلط انا ةوعبم اورملا

 لذ ىافلفا طرا نيكرتلاّرخا ىراذلا ملاح وسلا نعالتن ماعلا
 رمرلأ ةورلا دوعول ربي ىف تامد ولاة طنلل ا ءاجلا كاك دارك س سطو

 هنأ معطرع ىكدف الخ فرللاندافتعال كاران بجي اتَكات كلذ ف الد

 مل ايلي حاي مدجيي ل كاوا تذالادموايذ نشيل السا
 اوال دوعول مومشمال تامدرخل ابا بصولادهارانكملا ديكو اذ هنلو

 "0 3س ىضيال تقباداهتنارغي شف داش ؤ جوز يداه رواد تالا

 ا ًاالزاع  قي)ارصلا.تداجو ل يضلادبع اهتسا نع يرض الاد ىالإ مش

 الأ يبا شاربعلمتسا نسو هريس نبلان ايصانلا درس ساضوب غبت
 ادنأ/نا ىوف تلازلا 2 يال سلك تامو ربهاص ةطعضب عر سيبو ٠
 01 كاما لام فرمجلا كلاهغل كولا طذلاب ناك ناجج داغ ةريغ كلم جل ١

 2-0 د عير لولاك ثرداولاركت عا ذاب نازل ى رداد تتاث
 ا ايلتس! هدزع غل يحاصلعس ساما باب ةءانلا تاناعض مزيف يع

 ٠ |اكالجاماو ارو نمعيامأمو ام هني كايفرن نا عساعود تيد ةأرما نم
 ناس ١ صا سالع تنعم اع وهو ابرهت يجوز نبض ناو ءاش امنا سوس راينحلاب ْ

 // ١ تيراد لاوتسا 2 تناك تا ئامنال د مجوماغ مم اع مجرب ال صل ا هوم ناو ْ

 "كاصقر لاك اة تااهوسل نكلسيعلا 2 ا رئالد نوراما عوز ١

 رعلا اد لعتسا نم دال بصا ضل بصاغ ناماهسرأتللاو صاغ داجإلاب |
لا ىلا سس ا ١امبصاخلا درع ساضوبو هدية ثتكاصو رد دارعب 0

 يا

 بألا رعب ككد نضيال برحيل يدي هم نول طارد
 ثلاثآالصئلا 2 ساوبمملا 5 ا املا ماسناءاج كرلاكرغ نخاع نيململاد



 ا 1. ا 11 21 0 ٠

 ا كناراط نير اباالالا نيعجالو اندل نق تراي دوعم وح هرادر لعرب مهو د / ار ْ

 |ريلطو أ مرعوولالفلاركم دايم لجد ه فحل لا ير باشا بصخ م هيلع
 ا ْ

 1 لودعال بسلا لالا ىذا ضيدان لب ا '
 ١ 0010 ا ثداو هلرسبلو ثوب هسائلاايع ءلو تامل صالقل سبقت و ربع إ رب

 ١ تسلا ُن دروبد اتوا ره ع بايع نع تيما نويد ناطلسلا وحل مولعم 1

 0 الث قل ماس لا لاملااوسفري يف ءامزلا َتِاوظرَت ال ثداولا نه ثارغعإ/ر
 ا لاي رمتؤمن الودي سابا ماد للا ميلع ناو أرب ط صحن
 ريم يمة 8 ءارسد ل رم رجدرخل ليا :داسش |قح كد سنا اعرت ميرا هناا 5

 | 52و يش ا سرام ألا ايصخ سرعاص لا سائر دات معتز نا مارلا لعن 1
 | ءاطلْساذْمااَشِياْوآبصَع نم ساهر اناَتلا ل١ اك افبال مولطملا تاب ا

 ْ اهركم ناو د تموت طحنا سال سار الع عجربال نهتإل صرشعلاو افلا 3
 ْ لِجَرَسس د د امرا عوعجر يدار ور م الخل ريع الا عمربإل مولطللاو ناطل سلا ظروف 5
 | اقرا ىغيال اق موعسوسباناْن للماك َتِلطَماَع مالا ره زك هرج لاق 1

 ١ بص نم نيبال صويصللا حاف كاسف ءسائاق يملا امص كلسا هر ظ 3
 ْ رطاوزأل دبع ناىم الكرنب كلون نان اق هر وصال احلا

 0 "| ةعاوبريل ئبانجب كرات ال بدوي بضيو رسم هكا هدام مظاالا|

 ْ يل اون حان دنع يلا لذ حشا مدا نان ىوزلا هدد :

 رطرعلا عال ايي ررعإ نهضت مزح وادا تايامج حرم صاصقلا |
 يا ظ

 ازرع
 نفل اهرار

 ناعنم نكي هارر شابا نيبو ستاب انشا
 5 همم هراج نواح مرزاك رمال 5

 : ”ةدابلا نعي ةشع يار رمد رددسأم ميال مذ تناَكتاتاَسيِم ١

 ادار ملوي دال طباهلا بملاص7 موتو ترا بماسل براق اعد[
 مرت اي يدرج رد 007 كلذ مل ناك مداهلا لاسم دا

 | [قيّيعولذ نيطلا سولو ثم نمربشلا نم ىامولف ريغ دادج مدعصول
 ْ] أر مد نم نيلوصفلا لاج نسي داعإبرم ياي دخولا كلذ 0 ١
 22م هايشالا سريسلا طياحالا ةراهلإبرم يو هداصتعتلا فتي ئاق ْ ١
 0 اهداخلا رمق نيم بيب دارج مجول ميانلا 1

| 
 د سدو  جددعصمو به

 ال

 كش
1 

) 

 1 صسوس# 0 تسستسشس - رح د ييرصسمس جحا



 120 0 و ا 1 - 1 ا م حر

 - اسس )0 ا عبس - 1 8 - 5 ١

 : .يئنبا طير سلو استعلام ربو ملال جاي هدا 5-5

 انآ ا صوهكعيال نابحلا جمس حرم نايم لكم تالة دفئ كالا

 1 يعتد ادب نجاه ياهل ناك ثا دو مىازبح5 مهتوامنل ملتامملا "اتا |

 لال ورعب فرعا 1 جيلا كي ار! 7 1

 َّى رعت نضر رطعسو ىلإ هد اداصاخم «راطلسلاو ا ضائلا ارجدوا 6 9

 نأ اعز جز. 0غ ماهطراغم ذا ضخ يجد ف وادق | ْ
 ؛ا/ءابشالا الآ 00 نيالا .ناطلشلا نذاباريدعاذا 3 2 تو

 ا
 نها
 ا

 دندأأ 1 2 ةروعكرجد . يم قي اداه يلج لجان 9
 ا

ْ 

 الإ مال كالمابو يهاب ءام 2 0 0 را 39 5

 4 1 رمد ايزل اا هيبنحواقزلا غر ١ بص ولد ياهل يح سلم

 ال كك نمت الاكل د ىراامانلا دولي هناذلا ةحاوضاو لاف ريجرلا سامر |
 از ام ءاببشالا 2 هد ايفا! داضالاف ىيرطسملا سيزإل هيب :مولغي نايا
 ءالل] ب5 انف قرد تافاعؤورصللا ةيورانلاو بو ارطا نع منك 4 زا مالها

 م م اناا نعايهناهشادال لسلام عقذ قشولو اكلت نيرصملا
 عفاف قش سال 5 جن سدر افا الاخ وبرج أ دبع ا

 1 نع هغبال مامالا نذاب]عف نأ شلل دولت :ريزال عسل قع | ْ

 ازال نا طيف ىشوطرسلا بانك ماش و ارنا مولا عرمضم ري زارشد و

 أ كزلا نيد ماسل امو 1 تملا تسلم 2١ مرىدجال ميسهسرجلا ١

 | هاش الاإ و نصي ناماس كلذ يواماما بوك ثلا لا مومتم لام مال
 7 1 لمت قاتلا نالولو لايقل بجويإل يللإرغىاكتاكّذلا اكحارم
 ارز يب واني ىلا ذ ىوباماما ئاتملا دوكيدا ريدم سينا رعسرزظي ثاآلا

 1/4[ ١ هدا لو كارشلا بوجو مدح ارسل هداهطاك(رشلاناوهفا نوكينا
 دارا ماسلا ةناياز سة وو هالو والج قطو الكموااطمدو وااقرغم ب خيم
 1 الافؤاهإولابشخرمَي د 2 هارتع نق ةاضيال ل0 اسال 2 اكوأ

 // فونصلاو ىباملل ةءكد يعش درا تو الكاز هع د الصا نئهيال

/ 

 ل 120010177 ا هس حس مم تا ١
 0 10010 سس هع فسد ين يول مس سجس جسم ع جو ا سس سم سس



 ةانماالطاتاة وول يضب يزلا ىرلاو لطلا © فالئمال امال وفلع ىوشلاو |(
 بلص لد اولو فالاغالب ىذلت الاب نمش ىرعلا غرب ض حابب ىلا قدلاو ١

 فرامل الاخ ديادهلاٍجآك كلذ يرق ئالابياص نمو رمضب قارمن ىلع |[
 "ةاتغلان صلع هاميالا ف هكداوزءاجوي جد اراك ايدالاك هريككهتاف |
 بعن ءاوحدافنطنتدآ ندشاو بطلا سولاوجدلس دسك رهاول |:
 رع ىابلاوهو مضض دا جويطلل و م ءارئعابرمذ عملا رمصن |
 .ىقلل جزعام داس صولا سام قاع يرتفلاو ضيالالامو ناّماع د 4ث |

 عنو ةياغرمر من كيذا ديانا نوف سس
 معدد عيمتناد جرخا لو سيال سدو سائمضوم ل م اسانا كلا يلعانؤمضم ||:

 | اروزؤلامدحبارفاس ناو سال بيلا اهلا دال كل ذ مؤ رتسي لد أم
 ْ اهقسي مداهعؤاذ ةطبمُو 9 نموا سلما ساصوب) عرز سا |

 تباج| خد جد تالا ماارلل .سارئعتب ىغبي نلارظكاو جارخالا دعب نا
 هداد كيوت عضو نو نمضجال تكليف دازلا بحاصاه عل زجرراد ذأ
 تبارلاىائ الثا جايفالا نالةدارلا شب ال بوثلا قال نمت اضف بيرق

 | اههزلث كادر ةدجواذاماجدلل اصعد الانا بوكي ل كارا نرضلا
 يسال دهام ارؤاسا اف معابر ضم نوكيال مككم نعا ومعاذ ادت

 | اهاسانالاذ ما آلا منوناىبشدقرتسل لع: دانا ىو ننباماغ |
 ْ الف سرد ل مادا دجوازا مرفعتكادوانماط بركب الف نما وشو لإ:

 راو ملكم وعاوجزعنارل لل يرد مامالارلاةام تاو ار حاصا برجع مح ايضا نص

 ضلي هربا رفاس دانا ضر صب مكرزعارو راح دبا رفاس اف كلذ ادد
 5 ناد دعا دال اولد اًساض ناك اررمكتاوا وبلا ةَثتِطَحُف ا َْإ

 | ا/مزجولو تلك ارعرطلا »رعب! زيكارسبت ولكنك و تناصاام ركض ابرعرملا5 محمد[
 _ دول نيلوصقلا امج وم سخي مج عو نضيال ههاوج ضبوو) لاا |

 | ]جت نمضي ا دطس دإ ىعو جرغالاةبارتسي لذا وايل |
 | هم تك ناك نا بصالا دب ذ يوه راق تع زارا هرحالادم دي اندإلا |

 | رصالتل تاياسب لمنال وق دعا ناراةاو باطلا لا .
 يلا سس ومس سس و سس حس سا

 «. | لعسنر» «لكابملص هم تلك, ارسفرعم د ترسنه قو باد مركوأ عدل | ب
 © ١ دياد عطاول روصملا نم سم تصع ورجل عير نعايمزجولكرك وديا |
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 الي اامحاف لا ْداصعنريَضو كلاما هزعاإريس ىإل ناك أ 2 نبس

 نإ امتار و هذنما ءاش تارا ملاذ بولا عامتنا مبا متن طا برصن

 5 ا رللاربملاب : جمال وه 5 عاوسام تل لاعب ناكل ويلا لعك ءاشذاو

 . الاعل م صه نيام كصاو دج اضيإ 215 ابصع سد اشنلاب دب دق نمي ١

 ل ٌسازِعاْيلاشم ماع ساَظابصح سابوتلكمقصلا نمضي نارشام ياو ملعب اعف ١ ١

 ا م مدع ركل 5-5 ره رعسإم الا نار مناد كرشللا دعت منيوم 1

 )|| لئتل اين اقل! نيكل و رقاب توام نب يق قف يلدا
 نسر 55 اازج انو معنا ريم ركام رع ذر ها ناو سيال هلم 3

 ا ريعان ه واحد ريوق نا قع يف ف هاو |معل ايحاص ,ستال هرج مزجت ديوفرقبشلا لد ١

 | '؛ ! ناد ةكلذ سطس هرا هراد د قداح بيرل وون بوتان ل ْ

 ا مدكداتا عقار هدا هداد دعى دبع كل ذ نام ناكفلتك م هداج | ا

 تا تلا اهات الا وم مركك موضي نا نيولاد ةرمم سموا واج ناك داسساالا | الا
 ا! دعيراجمالا ف راخالا دمة نوكيامشإف اجمال طمس ميو 0
 "1| تمول ات نضطاقلاِإ نطل لاجغالا قوداش نا كلا رقيشل 1
 دا .ء هنياو رع طمعا راجخالا دى را قا > ع 3 رم طر رويوفعملا كيسا ءانش نلف ْ

 ل موحد عملا وم عشا موي رمال مَا حاصل نسانص غرك جد لبا |
 ل .ًامملا ضيفة خخ 20 جاو عملا ةدوذد |

 توكل لس و نياعي ثا كلاما تاكا شفلذىككأ ناكلو ١ ا

 تكمل ةرلكمؤ ا هس ٍةَْيِصَدلاَت نصا نسل ساب صع نماشحاُم ثاكوا ١
 ظ 5 3 00 كاواضان ّقدَع 5 الاْمّشَتلاَتلا تلق رضدأ ا

 ْ 1 دع ددزت ل وتتبتولواهتلاهّتا قش التت لوا دهن لو
 ا اذه اوت هياجم هدانّرلا خللا عضو ةالاضيا

 2 1111 ابعاص مافي دعي ال فدل ابعاصو لعد برتاع سلع ْ

 ظ ا فيتم جرحي نعو قّشلا نامض ىصن, لا ايح ناكوبلا لإ ىيولجترم
 ج١ لك لجداضيلايزم هز هدو تياقلا اصاط ذِعدامعالاو قاتلا ١

 ' 100 «ىان : كل د فرمدو رئشلا نترك ف |

 ١ تور عواتلا داما كسماولش ناعم ابؤضط نيش تعتد
 اذ ١ هتيدارلإ «رمدلع شال ز وول تمرية عولتمابمم3 يواس ناواٌعإةتاصقتلارعق
 | ا وهوا نكوا واذا كسا 20 8 در سلف م١ تيقن ع 1

 ا ا اسس مصحح

0 



 . تا

 ”دباد لااردد 0 ءايصقلهد رم اهْرْمكَمَلَو راهن اك كااهدر مث و نس

 تدالاذاف كلاملا ئاجات بصغولو نيكرمداحال داهتددجي .لداهتلعم دعاوطبدو ْ

 وافد دنع رت هه كرت لا تالا دوفعلا وكن ًّ داجلاإ افا هرم ا ! 5

 كلا ءاضلا سئ يي ك دخت كلاما ناجل ينمو عريف ايصال ١ ظ

 م ناو فالخالب كاس ذالإ و33 ةداجالا فة صَل 252 ةاريعال نضرذع ْ أ

 ١ ! كلاللة فانتوم رع لامقلنإولذ فالث دايدطتال ناجل ياوسلا ١ ١

كلاطلاة ناسا ريا منلتآول «آبش الا نم نافللا س) سة مضددجرعأ
 

| 
 ١ تيزازلا مولان تريبل )متم هلال تحنصام تزجاو تءطماىٍتيضد

 ١ 5م لل ومي دون نانو قكول الجد مع ةحرلاط هالملس كاوسول
 | لسوق مرر ينل ا عساف كاكا تالق هاير صترألا ىذالا مضدإ |

 ,| | قورصف يل بزل لطي ناءدائشلا نحول دبا سلا واعاجإا سقي ل 1 0
 هامالبجو زب ”لالادجو لكك الامرجو ردا ناملسار نعداَتوام بدل | ا ٍ

 أ ةطعل 0 "كرجل تسلل راس تبسلااودهر لاما نم زاخو داطلسلا تاعماظلاذا
1 

  0ةرتيدقما كاستل نسلم اع ناطلسلا ناك نا آلا نضرب كرم /

 ّْ : ماو! ورهاسؤ َنالعل هذا ناطلسلارتعلا و دقاَسلاك هرب مرضا دات ا

 م5 ٍتاَسلا نايوكو نحات ذمحا ىاطلشلاو ةديجأ |

0 كالا م ايعمرَرِلا كاذ ناو وا ناطاسإتن عت اسلخا |
 7 فيروز 

 ول طياسسلاو يبل ياوصملا عاج بويل نمط رىثر نعرجيو شم ظ ا

 ا ناكناك ديطرصاو 11 دالوسو لاطازحال ببسوب اع دوي نا ءداللا |

 قاظلا ناطلسلا لال جب وسو سكب سرب اسس نوكيال بكلدصاق |:
 ٌْ لامهزنعلاةداثاريم بلاصاواالامدجو متادارثكالا من الئ تار كاقدا |[

 ا | قي( لالا ذي نع داطلسلا تاكنان لاب :روخ اددون ياذا باعلان الد | ١

 , اقراص داك داود امداب 'افامكؤل ناضل ابجومايعس ك كلذ كبايس الا

 2 نادك ذكق كلذ اسما ورلافس كيال هلآ لاتاملا .|ب
 ِْ جى وسول ورمل نكي سعي لذ سال ساما ناك كان ةنئاكومو 1 ١

 ١ دعت درنع نوفي قعد رعسو نيتلثلآد تلاتل صن ٍ يلوعتلا |
 ا مودال موتو يداك 5ىرعلا و ىرزالا بصع ارك اهوا سوشي و 7

 )0 رمصاع الاىناَعلا مز هوتملا راض سمت الصا نؤ رجدهساْ ا قاتلا :

 | اقراس ل اذا نول هس وكت عد ال
 نع محعسم هى ع



 0 َ 9 -- سدس -_ د 11 ا وس م ص. ح - 3 تعض تس

 تيس و

 0 2 د و وح م مع

 0 اجل يوما فا ىلا
 | رهن لها هان دواي دارج سابع اهكيزتس ا | دسم | ا ١ و ١

 | | وكشلا عرسخام نمتن] صو كل: ببسب ككشلا مرايات اهلبم كلذ بسب ل“ '
 قل تاما واش ذي الا ضوال ءايياع 0 7 ا

 لا يتلا مكح سؤالا سضتملذ كلذ نكي ناد ةامشلا سف س ١ ١

 ١ فذ نحكم دناعسلا ه نوعإّنمب سائلا مرعب ندا منداعحص 1 ٠ ْ

 ريوم ْ ا ١ مولات واسلا تامت + هلا مرنم حا وحد عداطلسلا لإ عَس ا حداكد كا 5

 ٍ  0 ْ 0قالا تاع 21711111 .ىمه دانا دزاك نِحاَت ا 0 0

 : د | ىاياص جابمح سيدانتلاوج از كف سنار دق فلانا
 ٠ ىلا _ابجعابويإدالذخالا كيم لارابتعإب ظرف ةخالاب نوم رار 1 ظ | |

 مقرفرتماو أما جر اريل 2 قد يوبسلا ربع مشالمأتملد ىلإ نم 7 طل ْ ظ (

 ْ ٠ | قطو ريكو ذع ىفطلا طر حواسلا رهف ريزرؤتف ميزعد هداطلشلا لا
  0 5مو زكي مثقاذ دالف هذي دال اهاطلّسلا لاتاننآم نق هاسشلا سلع ظ

 هّبسي ف 7 ١ درع تف مهران ,نيعمال فاطلسلا سا ميك ننس يلا كف تمالم لام | ,ش 2

 ري“ هر ستاف كوزع عابلا ير اوضاع شي تيبرش ميتا قرع ٍ

 0 ْ ٠ .| هلاءاياصو 2و .سيتلشاو ثلاثا صملا 2 نياوصنلا نما داص :ىلآلانناكؤل 0

 مدا مدمن هوب ع يع د تئارس رىلع جدا : ْ ظ 2
 ظ ١ اء لا رعاه مسق كان يوسلاو وصخ بضلاد بيزعتلا نم فاح سجد ولا ْ 2 مزيف ١"

 ْه 0 ١ بدم ذخا ةروللذ هرضري اع تقلا تررظفرمالا انعم 2 اهحدت د نا : 1

 ٠ اجلا سس ناطلسلا اانهاخأ 0 تازعلو مع ملدوممي لب بك دقرسلا ١

 نغم 0 َنيواَرْيَس رذعركذ كرا بصح يام كاد 0 كاولاررع

 نجلا اصروضو تهت ناهس بح نم ُتارْضَد لالا دا دش نعي

 ثاهغلإبّةنتا ]فنانه وك قاسلا ضب دب باضاو طمسو ١ ١ 1
 هلذال كالا نمعمال دولا برمي دبع قأشلا تامولد الذ مريام غ 7

 ا قعذ ناطلس د! اساس دفا ساب اغلا تال ب اعسف مان ميش

 ا / قاَسلاَّن ان وتاكل عرب د رعوورالام هداطلسلا مسرع ةعرخا

 اةورعم داطلسلا ناكذ لامه .فاطلسو ناطلس نيب جر موجب و نمضي ] 2

 كاقمامال كل زدإو وعم نكي ناد قاشلا ضلع س نم مزيدو ظراعرلاب ١ ١
 سس كورتوو طال ! 1

 أ

 ظ ١
 | ا 1

 ا

 صو جو مدع

 هم 22

 همس
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 5-5 ظ لا نبت ضال كالىل قابل اءايتخا سا رب نال اذا كالا كلها 1

 رو اه | تاو وما هاففخإلاللا أراد دارتجالا عضومعشولل نال كل: ١ ١

 ١ بامر َمد ص الاغاب رمح يزيد عيل ندوارح خال دان 4

 | قلك دانا هاج مالذع ماعلا امد غيت هول نار جالمالا عت |
 تعود اهسلاّرلَنسع اهرتعات ءدراابع فالك .طمشل ىارمال نمضاو راس زاس

 | 72املئازم ظىزجاف ةروطس طلح نالذل نامل ظل ضان وصلا اجبر

 اتيان ميلا نم نحيدرلخالاب قالا: راكان كر

 نوجا ثيحفاا لد عوج 7 لالا هزيحاامب ايراد يجتلايماع ع
 اذ ! همها هدم تضموسايلا بيد د ميراج يرش ىلعا لا ددناو هداّسحلا |" 1

 ان راب د ةاشامن راو مذس دكت نهتم إيلا هدَعا فاما /

 ع يس رجا رش عاسنلا تت نائسرلا نوفي يطلاكلا .

 11171 مبيعلا ءسربلع وجرت نأ ١ مولطمالو سمضررم سالت تاغمولاا و لم 3 8

 ميتا تا يعرتو دادلا 1 ىزلارع اللا مح حا رغب 5 1

 هذاا نضر مزمل يلا ص الغلا اغلا 3(
 | رلل او هراسْماِي نما ٌتيعررم هوماامرظن .رهعي مشب م بامادال ماوس لاا 0

 ءاص دوت ءازرع تامل جيوش هناا هانكلإ انك مل ا

 ره 2 س ىوبملالعو ريد دوغ امم لك ومد ١ تلمس لك سرت |

 مزكمي ركل سملاو ا ريكس تشي هاك اسم بال 00

 رهو ضان نع ككل اع ياو رع نا ن انس يول لاق /

 أم ةرابعو و لاي قدم ءرم . هاركك نطل سلا سمالإ رصد هاكألا لوي 1ك

 هوضع طمقي ءارلّدع همام مولمالانل لالة ,بونأللا هع تال الادالا

 ديد ا د :وارشت لع فاك ارض سرطو |”
 عمال كانا امص + ملولجد]هئِبالِعَرَمَو و ىلا رسم نا :

 ءانضرب دوا هرد عد عم( )اماسي هرمز ف باشا ٌلاحلا هال قيماخ 8
 ١ يارد )ه5 ضاسركم اه وصخ ليو اس لل 2

 لسا ئيضلالا اىونمعوارضن الداب 2/3 داٍسغالارمي ميسان هانكأل ١
 ”ار ايزل زالرسيلا ة قد اطوسسبملا 2 نيزاش برضو ب رم وملابس دا بو 0

 ذوات نرد ديرشلا لالا دج مارا ىلا ضلا دات مامعال ١
 - م رع و عج

 وبرج مم سمس د



 قرائمؤالط الياور. مصرو قلع وزال موعب
 لِ انئانسب نإ شاو نعد هرزنو نيملا 1 ا/ يو

 هر
 مظالم يس وثزاع ,27,1 .٠

 2 اني ربا لوش هن لانو عش

 اما زعلان ابو الط

 03 الورق هزإزن» كلا
 تل هربا

 , قلع كد أراب نيكل و داتا 121م لع املا

 ا |ةذااعانك ةوكبال اف ديرشريغ رضوا مديقوا مويوسجُت لهل ةثداخا
 1 عراك ا نركيربا تب هاج آلا ًاضلا مدعي الف ةداعلثم, 18

 5 ل 17 ءاضالا ب ُن ٌتوُعَش هْيلدي نشلا برصلإ اهيرص سراشلا هريرع تال هاعو

 0 لعد هاكال بالسم مسي وع رسمدالاة ربع دبل هكذا
 ١ك دغر رد مونالا |فدوصعُد الناوالسو لك ادد ملوث يصاصعلا لئلا

 ٌّ كامعإابجإل د ءاككلا د ود موالاكدم املا دود ماع صاصملاب جو هاركلا ٠

 1 لطاب اان لات اره تلت لام خ دوما دما لع ناكر دحاايع ا

 دبا رسال 1210 215ضاطب نالتدب كانو ىتاشلالاهلئاّقلايعماسملا بجو ْ

 5005 و دئاضعلا وضع ايعوا دلع ىانيرماب مام لام ىالاايع « هلكنا ناو

 ب( ةلاطصم) مق وركلا ملا ورك دال ملا يشي نانا بعاصلو كلك سفيه دا
 ِ دال كلو ناقل كم اناو تيرم هولك سلبت ذه س حالا الاول 0
 م 0 ورجال لع ه كولا كالا لع نامقلاذ يدل ةدكي نا نا

 ١ نادل ةريلا لا كل نموها رسولك رك دع هدام: هرجللا ١
 ندعوا نرع ه هك دبع صاصع! اب لمعلا ع هكا ملال ةصاخم مكازع ا 2 1 /

 ال اره كمون لماع ورك ند وكزع كيك لد لك س ركع تيدل بع,
 ردا | لدرس مه صيرلا» عيبالع هلك سو الا فلا ثابتا انكسر عاسش د

 ١ ادي ٍغعسبلا لص ناد نينكاش ناو عيبلاوضم ماش نارايكابووف لد صوصصوا 7
 برأ ستمو يرو كل نم شاملا سي مابلاو اقلاع كزعوسو ىَوملا
 دبا العير ميتال يشل ناو دمولاب يرشللع حد هرككا نضام ١ ١

 | يام قلع ناهد خ مملا كلي ءارتلالج كوه تبرير انك سنتي
 . عبلة كسا يزمثلل )رام سس اما كلر د نمتبال لعن |

 / ىلا يابا ولو اما كلو نبال ٌرعدرع هرم كاس ىا يزل ادب كب
 ا دوعلا داسعل هلي ولاعاد : انا نأ هور ميلاعو هداج هناجإي كل سلاف اهتركم

 1 52 سام كلا ىأ ناب .كاَيلوَشب افق م الالام ناك ناو ا

 /:/ لاوقذلا رز ولاول سود هانألا را 0( قارتقداتقلا ديا
 / و ولا نم هرم ىرعلا ءاولاو ورصلاو دسرلاو ىزمالاو هداجالاو عسلاوك /

 ' دقينو» :.اول لاح الاةرولميالو ناد :ممتلا ةزص موعد دلك كلز

 ذا وعلل نال ملام عرد وا داتلات وا ءاملا ملام ءزمب كايد

 1 ب مي



 1-6 0 1]آأآ]١11 1
 تا

 ا ا اها 58 : 5

اى اهم منوكي الكل د روث /ٍ 1
ر الواو لسلاريعوب هاككل

 ادو

دا إش ىا عس دلع هرئكولم مان هاك ساعبعلاسالإ اب
 ْ ةداجلاو سؤ ا

فك نأ ايببرخزن وم سسبحوا ني لش برضو المع |!
 كس دسم جنو | ريبلا ك

لاملاو حاملا ءابشا هرشع هائكلا جم ويتسام و ثريكل ١
 م الاف ىاّحلاو هكا

0 7 5 
 | هللا

دتال أيش ةولا ١س وحلا و نيفلاو رش هوو ءاليالاو دانإللا 1
 مم

 | ةفرلاةّلاو ثيللا 10 ققلا مد رج ضبا ثالاو بلإا]/

 | 12 هنامالاو لاول 1

 ثار

 نعرتعو تارالاو يصل هراجالاو
 | باه ةءاشال سمه داس و عيبلا رض أ

 , دب ال ماهاذ ةاوئا شر ماها ناخد ان لئزتق ءاقالجر نع نإ
 ا كلل د ف درش] شيال نا مالكم الطب املاورمالا جرت الاقلاو تب نم :

 يملا هاهتن السي رسعو تقسم ملعا دقااو دل داع تيب لا ناضج |
 نبكاو ا ظسميرنا بلاغا ْن ال يوعرلا ضن لاولا رهان نلعاةوم ثاكأ لا

 230: ب30 نور جمالا ةالاضل يو ضال هال
 يعاامطم نيب لمعي ناو هال رغ دعي هدا دورا رح وتلك ١
 / عاشلا سو / د ممالك س من امكىضاقلأوا اولا رجل ناىواوسا ,١١

 . عمداشلاهزم] < داي د بو سعوا رمل لارقالا صج لاقنأ ١
 لاق يداسلا ماج ءانا سوفا لضيالو ىلا طغب لام كاقو يضعف

 تقرس ةلانكريسمب بأتم يتاروداهركم قراسلا قااناذلا لط ١

 لالابوف نالع المر ناو ةاثلا نضل هاش الل مرعا ةرم سررفلا 0
 حصص ١

 ست ل

 ذا دسم أ ل 2

 2 بسسس سس 3



 1 يلداساك نك 5 01 ىاغلام 6 اوم 001 مرتب 9
 هل دجال طوب برلامأ يكفل لا ضوفموصو اوكا ىارع كلذ كرت | ا

 0 ا6اآلاَتْكف سال ١ كن مازال ااوكدوكيال مويدفوا ويسعد ٍ ١
 / لمالزْماو ماك لاعلعدا 8 كيل ل ها سماك هرسو هاجاذ هركملا ْ
 ١ ازيك ند ورم هاكرلا ناو( سلؤم ناموا ع ريدم ال ثيعرس ناغدلاملا ا

 1 باك :ركلا عرب نا ناك و نلت الج: 0 ْ
 نأ ع مجبل و ةداينو طب وتلا دق بج لرهم سزكب نول لع لكس 1
 1 2 75 قو عطف هرج ودعوا هما الطابع هرثاول من انيهلا) يشم س<؟ را
 1 ىمذلا معرب الو نجلا]ع ٌدباعس 1 قارسمولا افكر يوم بلا دع ركدع
 ْ ا ناو لوضرلا لبق ناز ول ويمن هزكلا مرتو يارضلاب رجلا لع
 ١ نب مالا يع جل لوفولا عبو دمتم نمسمزلاج ملال معي ومس
 | لوغدلاب سرعت مهلا نال ثلا لع شدد زلال مناخ ترافيل هس
 اكو نكنازس هلضيالاو عالمإلا هلا الات عرس قلاب
 ١ اخ رم مرش مصر ىذ اس بع ؟يناك لين ناهكنااناال وثفاّنعلا لع
 0 ساجر ايعبرتبكي ناالع موكل تداولا لد 2 تمارا هركاايع هركلا عرب
 4 7 يرارق جام هانا يوبازلالا رعب ياي دياصراب يا فأما
 112 وون زون كلا تالطلا طب نقد ومنا علا سب را اا الل
 ارا رك هفالاط ىرب ناو يا كل د 0 د مفر مث هركلا ىالاط نالطس مه اضا نال
 بلا اهكداىنمب هعرال وايش تت كيباذل هس ملاطبإ بوجإل لالا ككل اعفاد
 1 رز ساع عكر اهقالطب ىلع هأرما عقر 00 :ركادع
 1 ا مالو نكون عمم هامش اى رلكما .ناروتعب ئلّمربع هاش اع "وا رضشاو |
 / ادرس وهال م رزه 4 < يل دعا

 01 السا ديو ساد .سويفم بوف رسال هلكرلو ياّرحلاد ىللأفلا وتوم ْ
 | يدر نول سر ريت الو مد 3. ىيعيالا لصالا يجدوا لشاب كلا
 م 0 كلا قلل مال اخ ١تكدمررلا .هاركا ف ماكل لآ ْ

 ا

 أ

 هس

 ايس يب و بيو يرسم

 ١ امال طيظاو لكألا 0 0 1
 كس الد رازاو دع نباجام الد نال دال يالا ضب  1ياسا مال سالازع رك نازفاهلأ سعت عاصإ سس مراديع وعسل
 ١ تملاباسان١ ٌِى صو معاخو ايداشلافعب ًُءو عبق واي واو دوعن

0-122 1 



 ةيعلا بل مدع
 اجدرشبانصسأ ايطاليا قادس رص طا

 ١ وصلا ناكثاف اهس اكن اف اهس.ثاثاداهت ن نع دعمت داهرهع مما

 ناد: ركو يوانغلا هم اع نشا يا هال سنا .دالطلاو كل دندن تا جالسا جلا أ

 كنا ب هاف دا ايزي الطعن رز ا
 كم الامم اركأ ناكيَبَو هوارصتنلا رم غاصنسل نلتمس ممرض َمرمارجتلا

 ؤ ميسم مي 0 1
 ع ل ريل يبس

 ومس سسوس

 ا و م باطلا اع هس 0 5
 ا 111011101111 تسال هابلكنمداَرلاٍؤ معاد را

 ْ دو دايتساوا ناكل رسل يخيل ة ولا تاق بعت 1

 | ؟دبع عيبالع هركاذ لمتإلا كآركو قرصا ث كارد لدبجلا يع هرككا لع |
 | يرجو هرقل ناك ل عرربالد عقرشملا فاح لاونعف َئ م

 0 ايوا سرصو اال نر غبجود نازعإلا اجلا هرلاولو هريع ريب تل دع |(

 0 هالك مش . كلا يع محوبالو دوذنملا هزل كل د لمد بولا ساثيشوا ا

 | بدال لاقمال ذا مهلا لياهلالع وركلا محربالو رولا تكلا بال ١

 0 ءاّضّعلا يلع بعال 19 لنا سيو منيب سلي موتلايساابيدلاَ | ا

 ] انك شذ اغلالع 1كوب جلا نان سال لمت ظدبال مال ْ
 رشق دعمك ركو اقل واليا يانغ لالا هللا
 | | 2انكو ناب ملا الامه تب ياابرللا تمم لوم هدا هماسللاب الدال |

 0 | بولاق ديلا هان نموا يكزل مزمدحاو لنأل لمجد كا هب 1

 كيلوا لاه قاركل با ذك لع نال كد البلا غعب ١ المر زمالجد ءالذإ |.
 ا هرككضالخللا سس نإ ايوا هنااا . نا ل تيصق لمريم 1

 وللبم 0-2 جووملا عربوتم يعم رجل هرب 2 تلتف طفيدولا ١

 كال ال نا ممالكماطت اجا ءامكلا حزم لع قولا الا ةاجالا نع 1
 الا ل مزلاهمةزاعالا تسيلو ءايشا 6 ةرشع هاركألا يور زكا تاي مرر عسل 0

 هوك رع ُمدلثلا ةلاهصالتندا دب قطتف عاوتلا جم ةركتشا |

 دا 44 ىوهاللا هداعالا ناب : لاولارلعذ ةزاجإلات الد الا صولا 1

 ثيجلب ا رشف تيار مث هادلالا عموختال لاول ٌمكباسلا أ

 اصلا ااا فتم عقد ليتولا هدأت «ىاتعلاو ىّداطلاب لكوتلل هرافلد 1
. 



 ِ تو

 را يمانع لاهل هزيل رطب مزإ لاب شاذآف ه هالوم وم دان لسع | 0 هعلإو 131
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 دإإ] -لاثماو هدا كما همانكك ل زول بم 7 3 ا رعمال نا
 |. لا وللماب بوي ىكو ديبلا اداعمتا عميل ه هاكالاّنا ناد صد

 م درا مارماىالطيب اناس الكا نأ زكا معا دينو هايكالاب دوعن

 د هرالسج سولار ضن تنطر رو اهتظف رج داوي
 1 قصنا مو ا ري ديمولابابسآلا هدد هادم انك قلما تنازع

 كا يصلان مند همك نونللو قلاورتصتر ع هرم موج ناك دحاب
 ١ وللا نوندلا ىرصت دلل هزربس ؟دداب , كل ادرعلا يرصمال و ميل ميلود دداندل آلا

 ١ يلف هدنب يللطنورم عرش او مشع ءالومق طة نمو لا

 .: ارصمو سل !اولوعب ثازب الو خيش ءاش ع ناو زيفصمسف نايا هذاما اش ثا

 :اأ| صو عمرا يكو الصم يذلا ةوتعللاوبو ةرسلا لع املا جوال تاكا
 0 ايسحار دوصولاهلد مال نال لعق الا ندد كش فرب صوم شلل قاعملا.| 6

 : معرب سرصلاو تلا , دووم ضرابسعاَن ل !كاونالا نال ةهرمصاشو ١

 انا ليت رءاصنلاو دودكأل 1/ نارا قر كرد 17 ٍِب د هولعمي الع نازاآ آلا

 ظ اهازالداعوفع ضال نينجا دوما قحأل نمش د كار ةزصملا هدع 5

 لهل توم ؤذئان رم اماق ديعلاماَ لاعض اعرمرل اًمِس الد او او الط خلد ى ا

 | كدا يرو هيانبلا هس الام فمَن د لاهل مزن صاصخ ارحب .
 را ولار وتو لاك خ لوم بسب بعاولا ىامتلاب مازحاوي الد وجايصلاو ١ يئن ]

 لأ اهبفس ايضا يصلان نارعلا طرد ىلا نحاسي ال قتعلاو

 اعدادي هلا كادصرعسيالامىيرتسا| وجم |
 انارة باو ءوئدلانوبالو لاك ءالمنحاوم الهوم ةلاط فصو 0

 "أ يشلاذ اكو سلا روب مب زماوبو لاذ لاهل 2 م ١ قاعإوم لل لتس للام ضوعمسا ا
 لا يال رالا مار الالصا نت ديسلاماو ارم قيال 020٠م١ سبر ْ
 ظ و 20000 سرمد قحو عبو هولاوح مارت |
 ىلا هوبي دوك ةاذأتنا» رس م١ كلل يع نإ فاى دصا مضت واذ روجرل ٠
 ١١ نم ئلاوا نغناو قزم هايلطم نو َدْوْسْحَءاَرْرع نفعبإلا

 , اكول موس وو هارزع نحيت رفلداف لاما راسم جبولاركو مللت ولالا ىلآل

 ١ البلع ىلوبهرلا نام رم نضرفللإو ندا تمي درلا ليضول تالا وعما
 آل هيلع أفاجلاكرتسا ودبل ةسواثبن يلع وهي يص نم لاذ دال



 ننس سس 0 اذ ذآذزذ1 1 خذ ااا . -هشحلا

 د و ةسسصصلا

 و ا ديالا ةكدلا ان ا الما ورح اع أ
 )ا
 5 ا را دس وو سضيواف دنع لاهل نبال الا 0

 | كاالبوسللاب الام ىوجربع عود نددولا لباس املا ماككا نس | /

 ْ سال طولا ندا اريد ىضاعلا بإب ىلا . للاب بعهزي نال سيل )م عجوبا يقلاك اق 1

 مانا مانا ولجج نود مح ةدولا ملح سحرا غش ن» 1
 لا مرشا يهد سا بناس راطسل مميش
 1 ّ 5 اوال بعب هارسوا 2وملالامساكش عابان نكد ىفرثوم» ف رس هالومأ 31 0

 درشلاو هيلا )دع ير ساكو د ثوثوم كللذ عيت ضرمسساوا ضرفاوا نهندافا] 5

 ! !ثاهائا هالزن ةزاهايعر لاك و مللو ةراجالع ل فقوس كل د د اس لعفاذ 1 6

 | | يراول كنب ىزلا ارسلك مب ملعب نيا عاب دع سب ارحل دودام رم لاعت ديلا ل

 لولب الو ىرشملا دوت لوقلا ناك ثوم تئال» ير لانو ىوكاناد أ اس

 "نامكزاالا ةمددام ناكت كرش 7 كرس و عيب : هريع كىملا ىاناذأو قيعلا )ل

 ا 207 رطل نون كانك نود ١ بارك دف دين احلا ساييطاق | 1

 1 /يجربلاو 5 هتوذامةرمازبا ةماهلا كلان د ْد ناك زس داش دامو /

 أ نحو ىتارح ناعو صاصملاك منن ىلا عب الا رلاونا هدو اهلا ىذاب ل زاعاوبب '

 | ديعروجلا يملا 0 اب 0م اصمم داق ةمذقلا نحو انوا ١

 | لام غلا َلداعِنع مناف لضاناو للملا وم لناس سفتيش لاس اب ىف وبا
 | تذلالبرب عييامو ميلا المو ملاواد ة1الاب ةنرع جدواا-3 مضاء ناد اولا

 ان هلا نوع كلاجلت هريع كلام 2و لبر وج وص هد ىلاذا مقلوبإا نم سوس ٠

 | لاكتشاال كَما ازيا تال تموصو .سلومصتلا مساج 2 كاد نالاوأ |
 ةابشالا هيا كدجوي لانس ارككم سام اميل تلا بلاغا اال

 ١ يؤ بيلا ادا كولا هداجالع قوت دعائي يزهشا)ذا ودجلة بعل 0

 نيمضو ا قلاب نحيل اا هكا هر ة كاهن او هب د1 هن بلا فاك
 اصول يربشلا نمي دالاس اكمواان والم اربعوا انو ا 0

 ! الالصا نمتالإ ارو يزل نامل تنلبام علاب عيبلبا تقبع ناك]»
 ,قشلاو ابو سصوا) واربع هيابلان نأ نأ اد وبلا دعب الودالف |
 | امِلَسٍؤ سائلتم دوك رعد ه”دايل اطلس تال لاول ىريألا سدىالزل أ

 1 تذل قمر دأماّيبصولايكر ارمع عمإبلا نكت جنابلا 0

 | ديرشولا ياهل ودام رم ضتيالت ايلا اذا نات هته سعا هل
 دمع وم- هيما



 درا لل كلذ ساس علو قس نأ دوا فاليا 078 ليع لع دوبرشلا

 : || البا .- ا مسا صعكو و ملاع دارشلارسي دامالاب

 تمون ناك وم ل د3 قوي قدوغشال مدداضملاف مهددولا

 ندعو خلو رو در ضاح مالوم ناك قاد لسن ال كل نب د نول سارق اويع

 را( |ليسدال يو ورد جوخو فزدوار برش دار إنو اان لا, هود

 يا مداه ش سَند بعل مار ايحاد دررش داع سدي إل ان الا خدمت 50! رفة

 0 لادبملالعام ضير اأو كلد ذ ىوسا ىلع الد ئىزءلازحو 2000

 11 سولو هوملاو م مهن داير بك ضاع اها صامد © مح تف 1

 | 0 يو
 | تدل ناك داقتام 585 هم ورسول وتل هموم اىرهلاواع

 5 .دبسلالعاورسرسولد الاصا نقرب صرارماايع ةدابْشا ]جتا واسرع

 'ء ولتي و مش هالو يخدع ضبا نبك ومو يتالرد شع قرب نب وج

 ديومال كلان سودا فال ناوفلإب شيال ومعك ناك نييعلا ود 0

 .الضالتسال مالا دبش كولا َنِِغ ندعم >ًايركازجمال لاما غ

 ١ رضايلاو لالل انك هد : ١هزرر ,طملإيضقيال رئ الا ضاع هالوم ناك اد

 ل5 دود فانك ح مس ذا رم مشا قراسسلإ دونم مق مسبار اناذع

 ا 8-50 :ىلوملا طة تئيلا مدع تعقد و ناف دطرشن تسل كوملا

 0 تالت هوما باك ةمالدل نم طرت تدسإ موموب للانسع لات دذع
 را قاعلا عل 0 راج ايضا آلا سهزيس ويضع آلا ميلع هدايشلاو
 0 1010 شلت صو دم اعلا ل |ترض ووعي سرا لالالا الع
 , 1 و صبا يفللاكاثلا ءامدو اوس ما هدزعد لك رمد اهمال قسي

 لال جيل ةردوبإلةدرللا فدل تلاد الرطب ونجد يطانلا جي
 1| توي للامير بابسا لي لاا ف وجر يبجاصدنعو هلاوع عئكال و
 ١] .هديؤإمنلتبالك لع + داىضاولا سم هئامْرعبلامند نودزللهزلا بكا
 1 تايد مفسلا يدع كاملا جلع ور شيد يالا ثاذ لالا س
 ,.ل ١ هيعنرال د تافرمتلا لا يرتهال ير معلا ع دئاجو اب الع رزبملا
 3 تدب .لل نام نانيصاىللا نكرم «يزآقسائلاايرجإل دابذ سبي داهنع

 1 يعوتديدب زا ةرصحولا ىقك طرشم الو ققاشللاذ الهانرْرع رالام
 / 1 ناصع دورا يلد يلام ال بياشلا3ةلاياغرا اغا مح رجعت



ِ 

 ةرالزع ا ى رس ايرصت نس ركل رعب للام ين يلع فاق 3 | ِ /

 اناع هنعدرلدعب لاصحيو بكبار الرف تقودوجول الام كر طاره
 ضر < ضلاقع ء هرائارعبال وب قاَضال ااوطو تاعّتلا نس وبلا '
 ,كانبك اكو تالا را وب زل ذهاب اذاهدلألا /

 اناداف مام نص” مأراب هوو كلا د ءاقب عم بسكال رار

 زل لمار يزل ق حف ل سدا ١
 |  سهطبو لجالر جى دا مراحب رتل جدع 0-2 1
 220051 هرمارق م مم دعب ىرج يزال لالا | ال

 امورصُز دزني كره ةيم راووام لكنا لصاخلات هرمون و مئادعا طودد 1 0

 دمي لام نسايش 0 وسم تيمزوس ال ل داهرا سئمت ا ل

 1 رخو ويقل سا ناضالام كلت إولو_:وهإل وللا «رتائابو نا 4
 2 اً و هري ناقامذلال مفعرعوَرلا مرعلا ضاحي ع

 كح فا نرباساستنئ)ميدجال دع, ريت. هراوغعلو

 3 تريد لتبامِش ارحل نس كاس مسرد ا هس تاك ناد 5
 52| ضعبلالع ءايزلإو غراب! نال ىزشلا دباصاصق شاالكصيال د | ا

 دا ود م) اطر اقوى م :
 | هكاشو" 'س ودل عس راوجتإل و َتيبافل نم ءامرعلا نم هرعلا ع مع مش :

 يلا ونعم هيصولا رع سمبل و رجلا غائكرسملا نيلاب لاول نال 1 !
 | رع هودرشإ د بؤولاو بالا دابا دام ىلا درع رشاد جيبلا]م 1 ظ

 , | دهم هاماش ف خابماصلات عاجلا تانامض نم تياذبإلا انكوبملا لم طعوا

 جالت | الطهو دع ياللا عقوو افرعت ةلفاسلا ب يضااكمونعلل نباص اوصرصأ ار
 ل ضبإل ا آلام ونار ساق مالا ملال اك هوتسلا ل

 ليتنا يلوا لولاه رج عبو صوار فخ روح نا شاول ئبعلا كحد هدويدي لمدبالا 0! 1

 وجا دج لاك م سذ لا الحان رم 0 ١

 | ةدزتاج سلالم ف صولا صن نااكرعأ لاسم 2 لا ىصلا ملم
 | ضالمو نئاج عاين ل ئالطو ردود يود قاع كياثلاو لطاب 2 ١

 لد ب ص هي 1 ١

 ىلا توريس نس ماعواف للود تاج بودل د داش هش! فدل |! .

 ري صلاه ب نفللا) الجر ؤسلاب للحرم باش دم تين 0

 د

 04 تماطل

 7 سس صوبمج ١ سس رم سرس
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 ميقسلا وا رصنال
 ٠ م

 232255552232422 22222 22 م ا ل

 د و

 ”!ققوو نار! طنالخ والا وت كلاثلا زجل ءاضمب سيار نال ٠

 1 ا يلا دالتسالاو تالاف هفالللاو هاا السام
 قد ن!ومملاب رانا د22 د هدجو شا الد لا نو تادابلاو لو
 ا | الاكرتعو هزاع مجالا ثلا سيلا ااصولا عدد د تاقنالا |
 ". انزع منا شاعرنا هرازلاماو : ىصلاب للا :.الاّوكيالو هنامكلأ ْ

 1 ”نياعونالع وسلا بوجي اه مَحَد ثالص كلو هابت الا هسا عال ع
 الز يعد نك 0 هذاا اهلا نموا هرمو مجال ذابلا م هيعيالام ْ

 أو عا و إو نع نعد عئاسل و حاملاو ىالطل اكابر هس ريصببام و ىئْضاَو ْ

 1 تراوكءرع جاو لازكد سَ دصلا وسي ورد جال و ىانعالا رن راوكدم 0
 0 ناجل لا لرنع عموجلا ةرهسلا ةللو يوصل الكيال د رجال ظ
 جوالة الشهم نع تصف نلاذ اوهام روجوفكرجد سار شن تجود

 1 ا اروماهرتعو اهفداق اش ع نوابه ك اش ءاّس ى عوالم ْ

 دل ةظلاكج لزج انعوت سايسضت تسللت كر وحلا اواو و وكلا نعال
 ../| جاتك ذلاَت ثا ملاك سلاخال جيلا م تلال كلمتالاتالا لامابمثليالو

 5 11917 ا و يو ْ

 ) تخين الا ىالخإ يجر نوكلايلاهجعذ سروتضاذا صلال
 1 لسفراو ماما الا ساه الاياب هدوكي < الاطلا ْتاذ لاملع تحيض عود ْ

 1 | ا اول نس كد الدل: كال هديعو ولان ذاب |
 بلا لاا ىصولا هذ هثد 93 ,يِلاخ دابيش الاالو ميصسلا ردا ومي الو ساهلارع م

 طاراع ذا :ولطاو تملك ضال دو اع دج »ولو تضاريس ول دعب ١

 1 اءلطباو خبل شوال ندا قواذلا زا ملتخان لاب وسلاب سلع رود
 : والد تقلا جرب وةاشلادثع ميقسلابميلعا وشل حيال ماقلآوبإ
 |١" محب زاشيال داره دجحلاذ الغ ىماعلا ىالطا سرب الو نشب نع

 ميم عضاقلازجول ةهآحانق 2 غل ابماصلا هاضالا سمياعرلل <يعل
 الن ع بن اهينو رْوَسلاِلِع هؤاَعب ريعحجت» داو دشرلا يدا 0

 ظ ةسلاناع و جال د و هركذ لع ضنك ادع نال مؤسلالاو درمان نال ْ

 ! 0 طال و تلق هسا هاش الا خش ماو ىضاقلا الا غال ٠
 / ةشراوانيتس انيس سربالةرش ولا دولا هش دااذاق مدرلا الط اكوا | ْ

 . د يما الص دوو ةرمسإ يارس د موس جادام اي د هانلالاق رم |



 ألمالا الا تال ودعا و ييداددشرارلولا ىداول تلا

 .عملل ناولا مْ .ناماولةدهاشي ثداح كيب نال راولا دب لاو كجم مدد أ
 همام يلوا ةاَاوتوْسلا لوك ناآلاوتلا ديول ديب هَناجالادن ا ظ

 ا أ عْمامو .ةالااناجْاتلا ّيلظاذرخل ضال و | عقاد افرك
 فمات قوتف ف ربع دال نالازإج نالهروجو غهاثلا .ىالطالم ارش ءارشمأ انكر

 ا الا نما ثَى مسي ثاكزا سضرلاب 2 0 ا ! :

 .امرفرمتسي بايثلا كنك ناقكاد ىو لد ةتيد نسال زال كلتا

 0 ابساذل رع نمرسوبلابو مدورشو وكن ةريلع ىضيالو 2

 | عطس ربع شلال علا لع ءامعلا م عراشا كلع هربدل ببسي ع

 ظ . دياب فلاب را وسلا زا اناهش ا '

 'ددنئازتوبر با داعب تال ميم روما رودو ني ودم سانلا هك نود لعهد 1

 | ملم وراثتالارلومل ما دإا# صصا يو رمسالا كلن جيب أيام 8
 | يراشلل فوكو فرم ذنب و ثودرللا تلرل 00 1

 | | شرق ل تال كاذووأ ءامز وب م جاتا نري هدر ويوم ا افا : ! أرب
 0 ااا وولد هررخ ملاح خال مالك 2 كاما ملا قمع م١ عاهالاب عبار وب

 اذه واضباا دنع قمنا دان رجم ذكي دكر داجنلو لذاك ريع
 | ومبلاج عيت ملارع برت د نإ دويل نا نا ةررصرلا 1 سكابلاع 00 ” 1

 ا دج وازع ثلث ترد لا يلهجد لاقق ف كلذ لع يرانا رمت تول

 نيج نا مملاهو ناتنام ماسدهاول و ما مرم دعاول و داموا 'ء

 ْ ١ ارضاح وجدل ن ملام مهرس مسك اقل لاب مهتويدد هووسنهوإ أر

 ضب ح ضعاف لوا اضن رفع نب دلو شنب مود قتيلا ل

 ١
 ا رزه رضاع ريق فرمسل را وحد قلعتي يل ءلكمعلاغ كن فرس مد

 | اغلا يملا مسيو طاملان ضال رح دست نودرلا ابلاغ فويل ناكل |
 17077 ضم م ميول الو نات رس ارهصفلاب 1

 ظ رس د ناد ادد بونزللا !مادلد تالا يطق ميرا لام عيبلا بودر اوتار 1

 ْ دوبل ا” الاد دق جرس زو ذل «له ني قات ناعارلا ثالدعار د نم |[:

 ك0 5 0 هسا د ءابو شعل ناىضاقلل ناكن | 1

 ا وسما نال 20 اقدم دق 1 1

 ا
 مي

 1-20 ٍِ 100 ا ا 2ئ2ئ52522552--------



 ءازلامارساعيابلا
 لتس ما ناناد ١

 -يئربازمبتلا
 دك

 عع

0 

 /.( قانا ةكل اضن انكي بداذ تدر مضر ل هداتملا بلا
 ايل اكوذبام)وتيدامإلت الغ م هازتع هداعال د نويل ةردرلا رح مسن لل

 ' (ةوبد هرامح عيبيال و لوتس عبس ميبعاص لاو دام لاق هرشبد دايتممالا
 تاك ل سلات اجلك بارو هزت لولا عيباك داع نيام
 | سمر ملل وألا ملل عقد نب هامل فدع نول ويدل لارج
 !,راآا نافككا ل يرتشاو ىضائلاارعاب ٌمْةمبإلبت ل داك550ل1 سلا ع هاَسالا

 1, ديراح نم نوناكملول هلال 4 ميلا تحرم ٍعتتَو نزلا كل ضلا يصد
 |: ضاعلطجرا 2كي املا نس ماىلا عاب لدا عشب وعد .نيط لم رل كرش و رعنجت

 1 تت اكثاو ءامزعلا َ وسارودابق روم انك ذاب صمت مارش ص ه2 حو سل ١

 2| مشا انكو رمل بقي نع ءانمل اسي نا جإبللف شيقل لس الاخ
 /.1| ةلبجلا# در ولا رجيم قلاب .سبكيو ه درسب نا ل تاكد ذارشب كرتملا
 !,/إ| نعت يرش ناله درسلا تامو ناسنا وم نادسس اف ىيم لسنا
 لإ | ظودأملا نايك مديقلا ناعم درتسيي نا سعال يحاصلاو 2ىلا 2 نيعلاقبو
 /10 تنس عمر شعوا عيب حلالا سب لنشر مالاغلا نانو
 1 ى.لامريلا اسي ريس س :عواسم لد! او لفن كل ذا دش ىرصن اماف

 ابا مضاد ؤين نانو 'ءاجدلام ف منو ميلاعرجيإلا و نشا رثم ثدي لنا
 ؛|لادلاميلا مقديالا لاو 2 بارع فعمل و ضل نمرغالام هلامفلني

 اى ال عابولف مش رؤصت زوتإل و داعرجيو دشرلا مم شوب مارب
 ذ/ ريا ورع اجرضاقلا رع قد مراجا طصمرو ناك ادا دزع
 زال زحف تلق تيارزا رك سال عرج «رماب وج نولي هدنع تاخ نجل اك الم
 زا تق اضل وقد سعمنتماق هدوكرلا ةٌرمدعب ملام بلطول هالّتخالاانمع
 ا, كاينملا كد نوف رظحللا مامالا دوج يام ابجي دي كلك ىضاَملا
 ,/ ا نظنال "لبا ص ]وقطع طرز ةزلا : روب مينبلا لام ف ىصتلا صولا بجيل
 ,/ ١ ةداداهبقسراص غاَدس رئلبان "لكان ساجد تادضات لامارس دعب ملم

 ١ ةلامسابجرل وزيرسو ذة وس نار بلا لج ناك داق نع هقنعزاعارابع عوتعا
 '' ا موتعاذاىارتدم_نمد قوس نشل رم شوب لو تاماذاو ناجاربع جدك
 )راو رسرلول اكو مريت تشيماعد اف داو: جدام كاجو ورم هنا دعب
 7 ١ بواؤي ال لاول مال مي تناك يرل د ما ةزدعل اة د ناداه نكت نا لزاما
 1 اطبخ نواهماكت نام ةأرما جدت ادد انهت عمج# تعس تام ناو اروسالع

 08 ا سس يس سس



 0 هلنعملا لطي داثرممرادوسرسم ناج

 نوعا اسم كدا 0147 ا 0

0 3 كرك دامدبلا عئري أ رص ولتسك ار واوصاعلاميلع رو د موز ف ا
 

 بالو سخيف يبضت يضم الع دلال هدد قول نش هي لاما

. 

 لال اضع ةرالاب رل الام بل اىصولا قرد كريدي مرسي السما مّيصأ
 هيلاملا مكد نال مل فتلك هاش الا جرش 2 9 رج رسقبولا ضال هرب ملأ

 لعل نىهجال سؤسال و ةلشا يصب درا طرعافإ إد مقنع عضم أ /

 ب د فرملا نزلا جايش مالسالا عب موهرلا ب يذارد داى جلا دلعلا
 هركذومال نست سرؤل دن نوكلاح ءابائبقلالا-قدولا عدد هادا انا
 يىؤبملل قدس هقد مرع يرش س د مةلاتتفللا جم متاعلاد اجاولو رضوا د 5

 هرلاب جانا عييللا ير ك هليغال دابا عقدي د ءارس مل ءايم ناد سلا عقدنابأا
 يلب دال مالنلا مولب يلم رقا هس و دب مسلالف مقداد 1

 لبي ضو اد مالتخالاب ميراج عولبو كارضالاو لابمالاو مالاتخالاب مالئلا

 كريو نسر شعر ماب اعرتالاة و ريس شكؤاع د ميو جوب منافسا

 ” عولبلا »رم ىااءصاب هاذ ىويرس عيش بلو رش ريسشع نشا مل 5 ةرم ىفداو

 ديرلا كنس اهل مارك مد لااا اة غراب مام لاذع 2 7

 حالاضِي ةعانشاوئدو دَسلا ٌؤولملاب هرماؤا وعمال نسم 5 ,

 0 4 ا ةراروأ / ل

 غئطابملاضللاو عقلا متم صريس ع رشاش غول راتالا ال١
 | هاوانف

 ناك عومي أو حسنت جواب دعي ش شبا ا ما 1 ب

 دعب ل نش لاب عولبلااماورمااظلا مب نكي لاذ اا كي ادا هدصو انعاش أ 1

 "5: خولبلاد مايتم ناامز ص يوتفلا لع ملجأ دس مع سلك ام

 املا 5 م كلذ ارسلوا لما ةصافعإرع ناكنا ىمولا

5 

5 

1 
 أ

 ا ننووطوإلا تضل لاب تسل لاق ةذنسرشه ل باردا نإ

 رنا كلذ ميلا 3 وانقلاب م ةزص حلايب تسل لاق نصرت ا

 7-5 نول اذلاو منسرشع انش يصل هوك الا نارما جوابا اا 1 5
 خوي ادق ةانرموك د ٌناَيِلمملا ناناعحو طغلا نعد + ]سلا ذصو هداعرل 0

 هاب اا ضو طا نيو اصر تسلسل

1 

١ 
١] 

1 
1 
 ا
03 
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 ١ اسال تس فالا ناد ةداع منك 500

 ابالاةويرتشاو جاب ص دينا كارت سمس والو هر ازا صدال نرسم |
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 !|| | م كئان الكرش صوتا الا ان لكولاملاطبال وقتما نشل هِفدتفو
 ل مل اداسبرعش ل مالا وصول يري ٌةمذ تنرونو ميلا هدد تشم دعت ب ْ

 ب1 ةةووتلل ةرِصالكْلا دال نيككجام يزاد هرب يحتل ضال

 لا ىكلزحاو دلاؤكل نود ازعض ميال دذو تاب ل سغد هلال ديلا تبي |

 )ال4 دب نيككذذا ىل ريا زمبتب )كوله تيرا صال ذاك
 ياابن يذلا عبسي ليكولا رجال لاو عومج را طب لنك ذحا ةهلع
 )تو شلاوم ىلا نبزككااو لكومل رهدع هدامّتلا هديعب داو تيرا 4
 | | اكهر ذا ن1 ىشّرلا ضي ليكولا هو المع, رشلالش ناهز نعتلا كالا,

 ١ ايلخ ىالطلا عقد خرا زهاب تزمأ ىلملانا سار ايضا الا د (:
 ١ (لاىنكلكولا ىوكي نا دلاكولا اش سد داكن دارك تايوتا ميلاعو | *

 "| موصمدو د كحل ةعب نمت لابكولا نوكب ناش ماكمالا سزي و فرمتلا
 لان لإ كولين ردحزكو الاب لكلا نامابونججواايتبص ناك هع ١
 1 لكل ناهان ١50 ]وللا نود لككولاب قلعَي رروُمُك ردا نع صلو ةراجالاو |
 4| عني الو موجيرلا: ديلاعا روج اربعوا ءارشلاو ميلا عب ماعايوكابص |
 !+ | لاعبان يزل نا فمونوبا .نعواتمنعتلفكرع قلتش و ىوشللامعب

 !م | اياوصتلا علاج و دانا سول رابط دل ونجتوا يتلا ملع مث هدإبلا لاحم
 ؛ | |رمببم نك عبقو سيشمل وسم الست لكولا هل درعا ىومح قلعت ىنعمد
 | د بلابلاطياشبت يرش واو ءاشلاب لو نا عملا ضبقو هسللاب لكف نا
 || تن يرتشااب د هلانك و ميلع شلاب يزنشلا جوي بام قم
 4| | لحب و هندي تاكل دعداب يع بيعلل در بيحلا 2 ضان سباباج نقلالوم
 | مش جيس لفات عابام :ىعش 8 ماخعو لكرلل ذاه دري ]كولا علست ١

 || قو رزعلا نينجا ]كولا ادالرىعنم ل يزمزلا نعش لكولا عاب

 نا قامضالو شلا:ال يكنه د ميبدإب ليكولا لخا دو تملك يلا

 ١ لكلاذالنعرل كمة انستا نايس: دابر الاد .نشوت تلات داهم ثلا

 ل يكسلك تياردإلا كركر بع «رجاكوللا كامبل دلو لاا ضب عسب ليكولاو

 ! ١ فيان نازسلا اكلك ولالع ناممال و عي لكولا فد م طقسي لل اف كاسم
 , |١ ةولعق اهشره طن .كرلاارعاب و ل ةعسض عبس ماجر لكو لج لأ ةلاكو رم
 ؛١ هل ناك كا زب لكولا اذ ليكولا هعا رينا يرمشلا دااف ٌةفوقوم ضرا

 , ١ لالللاايع تدر ناو رلكوماجلادع دورنا سياكل ليكولا لعامين



 0 اكتاوتفت انس بيعلاب .ةرلاووج رول العا دربنا ليزا هي ْ :

 1 ه”اقلا وإن رش 07 لا درلامل ثا دّبلاب نايكذاو روم لعا عد نارطرسل بيعلالأ

شل ا يلاع هدئنعةي لوا نشا خسف ىلاذ هدب عيسرمأ نمو ساحل 8
 / ميعب ترت

 ل“ ديلا نالمالا لع هدرمشاف راق ابو اَنيئاباب وا هتساشَتب ءلئمذدعالا

 عال ىلع ْ صدام مدخراسعإب ملغ سبيد دبع لولا ريش كولو :وظمدم

اوفس وهو هرصاو دهساوالاَن نال زوماثلا 9 نلداّواب كلذ ناكئاذرالا مره
 

 01 هافالكد لج خلاب حاصإكس تاربا 215 سدرك توكل امال لأ
 ١ لكولاص احا يامعشر و يزيشلل سم رقلا نعبف درخا بز كولارعاش كاد هس

 ا 11 كيكو نقلا تحف قاب بامان ثلا, يزشلاو لئلا كذدعب م :
 الإ "ش | تيلاطلا لولا ]مف ,رشلا غش خال عيملا غلا لكما ىلا لولا كاَمف تالا اا
 ْ لاكرمل يلا فو ف ليكولا لوف لبق امه يرتتلالع ا لكولا ميال غلاب 7

 | هدوم ناب مرسل ىلا. يرام تلاطم لقول سل باعد ال مانع م
 ١ : ْ 1 0 لاّئاوا طوي نركب م نا لكولاب قلعت هوكأو علا

 ١ ْ 0 سطس رشلانضشلا نانا ناف يكتمل هاعداو تعب ييزتا يدع لو

 ظ لباد هلق اق وش عزي لو يزل ذأ ةارفل فلولا
 | لكو لاذ ىدايعلا سارحورم ارحم رتب كاصونعبتول ٌصملاَقَح ديما ساب ظ
 هررنا تتبلاطلا ٍلارشعف هلا هاوس عام ملا سلا تمن ةبودقملاب ١

 ناو رزيجب بلاطلا ل فولد ل نعل يوعد د و داعاو ميرعلا عدد 1

 ى هرم سوا ممدلوذ رعد كولا ل ىلا هقدلادا لاح ا عيسلاب ليكولا

 ئرصخشلبز رّيلاسْضبم از هلع دعت ميدلاب ليكولا لاذ فواتعلا وم ْ
 الاقو عت ليث لاحفرمألا 0 قرصي 0ناوناجيزشلا 1

 لصلاة ميبلا ناكثا يتكلف نصت كلهو مرمل١تنضبشو نال سرتعبأ ١
 وا ههدصياووة# ذاك كاك يشم راك ضو ل دريد ْ 1

 لانا عربلاب ]كول ارسل سس داذسي هذال ٌةالرمالا 4 كَ الوحام 71

 0 ارسو رسمي وهرلوث لولا ناك زمام سرج اضعبش اكو 200
 و ساكو .صض]ك نو يلع تايضمال ليكولا لح ْناف يملا رم

 6000 لليكولا رفيضي دوحلكد مايمالالجشم كاذلأ | |
 2قفانكد بلاعبالذكولا نواب كات وتحتل نأ رمل مدعأ لإ
 4 .: 2 ااا مف اوفر الارهاب« ولا 1

 | نافل مدع ١ نيل , :

 0 و و ومو و



 ١ |  00و ووو جر 775557 تم تح يي: رس ردح بجو 1

  "1ٍِط ١

 | وسو ديس هدمويدي تاماعأ “وأ
 1 0 درو نانا غب عجرم[ يبل زعبفو تلامس نيئادارقاب لبكولا رو 0 4 ||
 ١" رك وتس درا درج يللا يال سدد رام بيلاب 7 هاب فا اري لال موت علا )|

 "0 ناهضانووعم ناك ك )سو رست ضاق يزل اذ الاخ رمال ونسي محك نا ٌ ا 3 1

 / بعتلا ناو هد كا لرقدبو دوت يا ءاضو يور قوزع نعل ١ ا
 "0 رهام ربال مولعمروع أرقم لطبالا ف 30 8اد حاوبلا لاو سقم دن ش١ 0
 ١" 00 هس سادسا ١ ديال نرسل ا

 1 كلسولو نابت 1 ا جا ْ 21 ١
 "3 5 يا ا وج ل ظ ْ
 | دب لكرموع و راى رلامعرم مالا هكدا ا ءاشلاب]يكولا ثووللا ملاك ثلا ا

 0 0 دا ياك ل ةرسم ةداو نافلا ا كلب |

 1 اتم ذماَو دلع قدّرملا راعقو كا ذ ب نلاطازالهتانك عضو عب نع ْ 1 . اداه دول عيب زاك دعم دوز زتس ةياشلا نضل ف ءابنالا 2
 1 توكيد يلام قالاالا مولا عمرك زلنا ذا رهدال ماناض ذر ْ 0
 1 10و لول دل ذؤ لوا نا نك ناجم سلدوغلا 0

 8 نيوز صولا رخايعر كولا ف نرمتاستكو 3 2 خا ابعاص لاق ديصتل ا جحع 0

 1 !(الاتيالدالو د ارز هرجلام غن ممادوَجإل د يزن ساضرهف بف ْ
 | جدلا واتم ضررا نم رارلاولام دولا نرخ اك 9الس أ ضر ما

 . ٌْ 0 وا ا ؛ ١ 0 ”يضعس لص

 4 سلا 8 مقفل غم تامل !ن ستي ضال أر عالاطتسا 0 ١
 1 ا ميلع يفا رثرولا ا رتقسلاا ووو رشد هدر نلخو اقاوعابش 001 1

 0 ٠ قد دب باها رحشاو ةدانا ضم اون ونوعه دلام نم يلع وضم ْ رلا يمقن ”للكرلا

 ١/ يلا غبن لولا قاتلا نفل +ءابس ال ابصع سم ناَمَمتلاْضا ظلما 00
 1 08 برهامي مهن شال نعدانسر مي ضلوا هرخاوا هاوناوا ضولابه وول 1 ال عسب ظ

 )" 1 ملي يذلا دلبلا فوزان قمولمعلام عيب الجلد اعلا فان 000 ْ ١ ٠

 | | يزل ةرلبدي كذب ليكولا نا ةددام لب ذالك لتكولا ٌْ "|
 ١ زقاق نعول مزديال اول احيا الاًءاصَءاي عاشو قرف | عليكك 6"
 ااا نيل إنتا عمن لاتقبل كيم ةرلبألا ادن ظ 0



 ةفاك ناكل لل ف ةعابو مح جنرفيرخا نام يا يكول هزع جوله وهل ١
 نلبلا كلتيرمالاررْقَس ال سن قمو لمحل نكي ل ناو وسلا تامة مليش ميلاعأ

 دعابشرمملا هرم عرخاو صملا كوبي و هريخ عسالجر لك لحد ميياشل ان
 | 0572-3 يوب زتط رمالاوع سس زك دانا شف

 ءالرواسانا نلطللا عيلاب لكولاو ضي دي ضاسانامووكاب هيبلاب لكلا ||
 لضالا لاك عد دو نس نم سنمد لكل ناكنان ومو لعل نكي لأ |

 امد لام ا ظفاعرصب ميامي الايكد كنلاعج لاول ادب: صوصخا كلالولا ظ ظ

 | 8طن كوالا عصب داشم كلاعب اةولآرهت و مىعلا هشداضملا وا | ٠
 نوكؤلع هان مالا رص تولطا لاو دّمْنب قئرفا هرمالا رشس لبكولا ||

 لالا ولانه ثيم بداشللا 25 تيراضلا جى دلاكولا ف الصاربصتلا
 يرو كايد الطالا نول دع ءانب بدال وص تملا لاَ ومب كرما | |:

 | تدان اليود طويلا اثبن مسي يليكولا اكو فلاب يبس, كرما لكوملا ||
 كينلارلاكولا ٍخ : بداضملل لوما ىالطالاو ربّنا ٍقداضللا وهذاملا ١

 | عاف ليك الذ سعب لافولد عاملا ضل هامل لرش نم اكممل
 | فوعالا هد زغب لاكوااليْفكزْحو ىجلاةرلازكم هع ليفكرجب | |

 ١ ١الأكن نذالا قالرمألا لوف لولا ناكل ذي فرمأي مر كو لات ككل /
 ْ غءارتع مال مد سدوم, ليكوتلا سرا انقل سم منير صدانتسم 8

 د 0 نا يوتتلل اور انما نوعان ءيبحاصلان الغ ا |

 8 مَع لولا سركولا ]بيو كل ن2 نكمل ليكولا ءاباذ تنعتلا ٍ ١ اذاو

 .ابناغولاضيربزكولا نوكيناآلا ٌقامك قازك تحرسلا مالا وستر ابتفاس 3 | ١ اصصاصءاضورلا لكون ما تيال ليكونلا 4 صاصنب ىضالاولا دل |
 مار كاع ةيوض لاشي نابرئسللا انادرف نا ارعاصتإلا 200 2# ظ 5

 ينم نكي ازفاسسي ناوسدا قا دوئ)َبيالو راسي سدئيه وفعال اف |
 ا جرس للاوك مووللاو مدانمرلا رم . - :روصمحو د داب اهم داع ل ْ 1

 دوت زمول الط الا طش لكم صلطم ماع دلاكو شاذ لك ترابا

 ١ ةمالطلاَقحتافرمنلا مع خالكو نال هرمازبإج دانولو طمئاؤمال ل "|١
 ١ عاالملل غلو وت هرئازباجداذولو يتصل يواسلا يلام تانعلا»ا ١

 0 ديل انوش ال كل ذرخو ٌرقرصتلاو ميبزلاو .قومحو مد ضاعت ءاشلاه | ١
 ا ا

! 

/ 

 ملاكا اسامي
 عسر نيئائالك

 ا ١ مالم

 تار يلطا <

 بلوس“ ٠ 7 / 4 ١ .

0 

 0 ملا يرام ا



 ضاع مَ ازا عع 0 7 26-525200 الع يرتلا | دعنا |
 ليلا سو لاق عيص ساعد رمعيصر جارنا ناجرستلعرتشاول د تح

 "ا وردا ملاك سرئال عانت حازب دس يداج تيما ن نلطاذا داوعتفل

 سال تايول قالوا 2 2س ناسا زم 4ب 53 قَرَس نا هرماش ىلاماع ناككذا

 اطير 2 تال ئدظاناو دلع ْ
 .(| انابهنعبولو لك اليخ تام ضبنإف تارك ةاكولا ضم نال ليكولا كلذ ظ
 : || |/ةطكشبا نزل دلك سرك ضباذا بيهمولاة لولا وع اة لقولاوع
 * || هت رش مالالاةو يذنع تامو تلحترذ لاف لابرمع ءلْشب الجد |
 َُظ ا الروم الودوعلا لالا ميلا هت هدئد 10 ركل كوت كوملاو |

 كك لاو[ وضومالازع شباب عصا وصد دئانتسا كاعيالانعرمجا لالا
 ::ا || | تب انهلا لايو.س كرفت سامالا «نهع نع عيطكرب بلع يتلا
 : |١ اسال لوتلوسلاك رولا عوق زم مان انولا نالو فو مما ررؤلا ةاَفلْْماَن 0 ١

 ا قملاةرعوفدم نكت ماو دول وفل نركب سامالا هرب رخ جورالَق دا يمال نال
 0 سولاف ىرل لعدن اهركس ماكاو لع هدا 4 راغب اا الرمال

 || ادع لايو ايش يمن ل لك كرم ماكالا و ف :مشلالصا ياناس
 5 وملعب عمال لول اان لالا نكيلو ميلع ا تير

 ارا | | لك سىنالا مالي عاص] كس مردلا اكتم م) ءاشللاو جمبلاب مل اولا باب لا
 0 ب دولا فرصو منيب لعالم فائك الا . زارع لجر رعد هر ريك ا

 | |بتظوعردول امال ريم لهالح 1 مرد ارازلا هررع يد

 1 5 مانع ثلا دلبكولا ارقالاو ىلا ءسزكىرصب 0 دور صاماىونمّلك
 ١ ماعدا عيا ى لول ناد دصي نقوش ف صاع دام قده دعا 5 قص لب
 لالا اي هدب بلا توش نمد ال مآ داوود ذراع ذأ

 باجاوال ما مالا لكرملالام سس ىرصلاا او امن الا ةوك ناهس ترماذض ع

 ةردج ىو هدرا رجالا يع عوم اموالك ارانب ساق سب,
 ٍ نملاد ؛ نامل نع جزل د اد اورمالا د للام يس نر نال ناب عصرا ا
 م( (سكلادا# ولاد نازلا نابع دن والا هر ىلا لامّلا سرتدو نيولاباعروم 0

 | | فاكتب نانيمائنباذلا ةروتملا خوركلالج ىيعإاو يف الادع كيلاد نارك
 " 7 نو سمألب ربمالا نورث لوئملاع ديامإلا ةددز سحور ناصدي د أ : اقل

 ةذاعراةنزعو ميدو باليل سمج بسلا رع جلود ساعراناّتلا 4 كل ذي
 د نوع بيس. ممم م ريوس ولا



 دلع لع نيو هرداب هوتي ن ناايع رتاع لا ملكي ملعا دكاو لوف لولا 5
 و و ني ملو لكوملا لات ْ /

 ايلا ردكم كمال ميلا سنك شد سيومشاذلا دي ا ْ

 "الاذن تشمل رجا كسي 0 ظ 1

 ١ وطيران دف دو تابح ارت ضبق تنك طكوم نومزعت اول دي داع دا دعيدو : ١

 و ل الثا تلكضو داوصفا فشكرا ظ : ١

 ازد سبام نامضلابا ف نانا طانتسا كلعللا ١ ا

 ا ضونعلا لدم .ىارض وو لكولا دع نامابِم مول ل نرلاو شيقب ل كولو ١ ٠

| 

| 

/ 

 قيودا اأن لو يل انا بالا جوجل لي ىل ناك ا سنعود لأ

 ْ هيعلخ وعزا ناو لاو ام ىزصيال نعتمد فرصو ىنماام نايتب

 | اهاع عيل ااا بل الكا جالا نبع كاف فانن الا تايرج فانب ميل عوسلو
 ا نعني الهرم روز نيل نا ذبل نب ةمالنوعاطأم ١ناى دوثلوملاف

 ْ ! ضشلبكولا -ىرصس ال نإيغيشا نص سارؤ لع لود لوا ءلكوم فوك كرت ارو و

ةعيدو ضيمب لككولونينتلاد مايل رصملا .ناوسصمل
 ا لامقاكولا تام # 

 | اما كه م كذا نّيسا كلج الارما كح سعوا للكولا تال فرص ل

 لاضرعر ربل رك ناىظلاوننكسامذ ئددرلارغبعب دلكولو ]و ىزصين سد
 أ

 ا | تعفددنضِيتلاة اذا بزل زعبشي ل يكول مارلولا دايو سدو داك س .ىرهي الك

 ا | اوتابةيئارتشمإلمامالا لاصار نيماال ءلوعدوملا ناك لكلا لاا د
 | |انناكلا سيشكل امه لكم نانو اسس كرلان لاب رمل قلل تعتد

 نانو كولا تال لكلا وقلي ال لقوا كالو جلا تعفدو نضل« 1
 ك0 كول سانلل .سريلع لال اباجإ وة دوت بيالة ليوم لع كالا :1 ١

 ولا ىو لولا ههرتعن انمرنح نازل لئكؤلاو نيا ةالوذؤددوتللا
 تسل سود وزع واب ف4 الربو يملأ

 الكولا وملسكولا ٠17 ضدي ضم لاقانا ضل وعشر كرا لكلاب
 اكل فلاحا توا كذا كاط كولو بالج ندا ١
 ناهد لاوس بدب كسل ةابت ل تاكو س يدار عوب امو 3

 تثلاو اكول لا .ليكوادي ِ ناكياًاضيآ ءاببت ل1جيا5 نمصناألا داع هلاك
 |. الل 25 ةادملايدات يدان اكسل ذل دب لكل امانا ا

 راسو وابل

 و تانك اس اما ْ

 لازال



 ١ كر لعمل نااونعر عاق شدا خرنا خا كو كاع دلاكو ملكت كاد
 - كنايتلابوا كاد الابرمالا ملاكولا هزم لفتني لاا مليكو ميرسجت الالام
 . ةانانروناملا قاملع لدن دلما هند الهولا ماها هس بياوسملا هناج يد
 5 عرنولا ءادان بوما اريجولا لو ىراشن ارنب داصت عر مانام سس بنزلا
 00| تحسيس 7 3 مجسم 6
 | | انام سعال فن لام نم ىاتنالاب ليكولا نو نال 2 دركإل ضن
 || فو ةنلالس يالا نام لمن نع عسانا لك ريع ماتا
 : | ةمالاف فوصئلاوثد 1ك داس عل جابعال ىكاكوملا باع مت اديع
 « | | مثلو هدعبوا الاروع ة.رطو رسال وس نععإلا عيس مال دانك
 1١ لضالا جو نمو ماع جرا جاعو قزم بلطي ةموصلاب الك ناككذ |
 ديب الط ريميل وألذ ءس بلا دباكااءصرلاو ئايعالاب لكو ل غرصال
 هناا | "شااد اون دعما مد .كولارخإل و ليولاباغلذا هالذ مس داضمد الذ
 ( | الا ب لكوام هانالع لكلا رجال دةحالاتلاكو سول لضم او
 ', ١ (ىًألبظ مككاياخو مليش نالذ د بولا انعم مقرا مل لاق داب رعددولا ع

 م: ( ريلع ره التل سمو هرزع بوتلا نوم, نا دوعن ال ميلا بلا مفددإلا
 ملا نس مِلع بجاد ريع «دازناو كلاما كلم يعوزت ايش الاشإاس تان هوز
 لبلاك ذل جيلي ح كولا رجإل دش رب ىف لولا امر
 ناأ| (!ةكاجتاعلا فركب وا كلذ لإ نوجتخدورشسإا كلام لكتب نا بكل ..نفلا
 "| | فاول شلا وانس لع رجل عيملاب ليكولاا رزق تيا سددلبلا كلذ

 فالكل رش ىرل نشل كلذ اتم هرج كولا لك وولد تعمل .ضنل لدتولا
 قب زيدل صوان .زيعب ةأرما ماكتب لكلا فال جالت كوالا لونا
 0 | هرزع حرمك لن يعد دبع ءائبالجر لكل هاضما مالا ملاكم
 ١: | كلها دوال رهف هرشلاف اغيل لطو وأ سغمل رشي لا رهشأد
 مالا ١ مات شلاناالامالا ٌريمعرْنع كاد نكك لو رشف كر عزت ع سننل دارشلا
 ا: | لان لكوا دع دوم الرصد س كو اموسج تال تبى ب دل ام شكأب
 || لدم اسما ندا عمدا ترطب ع هوك الل و0
 0 | كحال لش رع مرح مخل تاتعلاو ىالطلاو جالا بليكولا كت
 0006 بكرا لطب ةيرهدلاب» نسما شب لكلا فلا
 دوز صم ]بولا 2! سعف د لام دا ىرذع كامو تضب كاش ولدا ضصبم

|| 0 
 مارس ٌ رة 0

0 0 
"7 2 

 ليوا ا[

 .- صحم سس د

 : ولا يقي كلا



 ا /ىضدو دعا ن شدت ع لمولاذع عوجلا ٌّقحْك ال ثويدملا ا ْ /
 0 كيرلا ]مول جلا مجرب لكول نضر ضيقب | كول) مااءناسنا 0 ١

 2 دجى 9 :لنولادع ناضل نرغب رهيب كما 0
 اننغلنامَو تشمسر 5 فلالالاك هلم اش اند انيعاهم يدش دلع رد فلا لجر هي لل

 ْ 'نذا لكولل سخي نارصالآ 5 كمر ملاركالاو لاسم عمابل ابااعق هني
 القديمه هس يشل رمالا لا ع ليبولا نال جابلا لا ارشد و قرا 157 ١

 9 .دكرشام نركز انتمي سماالات ساما لكولا دي ايا ديحلاو ققلاو
 0 ف داقاقرم ىوكوُجألا عي لاذ اماق دبل دارت مالا دبعلا رع 0

 ظ هرزذل| سورس كل نم مالا نامّصلا باجا ىزصي لو رس لع نارقلا ا

 تالي لباس كيررعلاة مدرلل نلعب بتوسيع ممر ماض روخودالع

 تب سل اعس و كولا كراش اى لاملامبلا مق دو داشلاب اناس اكيرلءاضنلا 8

 00 ةرم بحر بداضلاو كاذ دعب مجو الابشاث كله ١ ]أ
 ,كملابع سلوي نامل زل زبشب | كرللاوفيونت ممتوا نالبألا لكلا ْ "1

 ا« نزلا نيتك هآبش الا نسريلا هكرلاب نودرملا ءاربش اصراعدب 1 ١
 هداج دعك الا دي كارل ريكا جلا ضبقب لابعاس ظ ْ

 ١ لعشب الجرو لسد عاب يرئاوم لولا ناك ناو قمَصْلا داماس ١
 | النو هلذمكلا كورلا 4! تعفدوا عاش تش ليكولا كات نقلا

 يرسل قت ابا هليورنوفلا سيت قلو ل عم ليكولل |
 || لبكولا كاعإل قيجاتولا سالك داصرتةوتلكوتلاب لولا ث ذااث١ ركولا /

 | ةكبماص) تس بزل جم سم لكولا فوم,ن ال نو هتوعلزنبالد كزع |
  1قا ملكان د ةشعب بوئلااذعمل عسب ناايرعكوديذ نع

 | | مل هيب متالاببإ غوالْضاخ ل قالا ناكذ اوس زناعوم باج ال مانئاج ٠
  1انهو لاو معا داو يجادل لاا قب دك د نقلا
 | أنته ةاناستنل نون نزعل لاق اود 2 كاتس قولا ورثيككأو لييشلاب.

 ||| | نوم .2غلاب كولا هربا لاو سامو دك شساّتلا ساشتيال داب
  0.تاثلا إنني الاعتنوجرل دال ةسانلا إف هداي نو لئلا لثكب هررع

 تللاِجو ديادبلا ةيارببلا سمين مني اولا منيعب شب مالا اليك ناو دس
 ١ | لوما ناكو لاما ةيييرتتيلهملانل عيبإب لولا يرسم وفول ٠
 : وتشلا سْرْملُي ل جلا لول تع مثالا سس ىد قيل لاش غل كولا بلاطي ثا |
 ا



 نلف انا ىلا قره يداملا سولت دياب زم نس فل
 ٠ صتالاكو سرساّنلا ساس الاموي مزعل وصح همنا ناك اخ دم لداوارشعلا

 تامل ةورثملااناوبلل فوشملاىصن ضورلا مف نانتياهردة يدع
 أ ملك رلاكو ذيزك رينا فرط هلا سودجمب 5 ميلا شع عيب محانزلا لو ىنإل
 عسب ىلال ثم ناّمعلا س يرد فالا رش ىوا سم م:الك سس يرخيرلاَوَتدَم
 |١ ١" كميات ميبلا وتب اشضلاذانبخانوشم ىرتشلا نوكيا جدد فالات
 كا | ١ يفلح علاق ناب ميابلا هرعنازيللا يزيشلكو روج متدد فالانس سم

 ١ 0”للد جسضلا فرس رعي ف داع روف وللا نكيح اسس ءارشااف هورتشاف | (1
 فالائبرا نمله اف يمس ناذاًضإ عيله اج ورد ف الا راب نامملانه .

 كرم كيل غلام لا حاب يرتدي هيلو ميلان وجإل ترد
 صن هلل لانب رىلابذ نعل شم كيسي سرب 3و دوقنلا جود يسم | |

  2انالا] ,دهالوسلو مّرعبلا مرخاسلا مشعل ىلا سبعلا .نا/ثاو رافعات اظم نع

 هنا (ةلولاو نراصولاو نالوا ذلاماو ملاصالا لازوح عيبلإ يش يرلاو جبلا نم
 امك نوزحأتل [يتاسو هوك عسل يض ظؤكمو مال شعلاطلا سيلا | ١
 لعزؤني ايفو ميباب ليكرلا اج الاد قفل رع درك هيب | 1
 ا4نا ةزنع كلو شاع نؤْدإ توا يراها كوقكجءابت كنس ١ 1
 تالسكولا ءام لش كااعع اوس ثناما نوكي اش بش لوملا هرم ملازعبت .

 لكو لعب باكل سس ربل انومتس ك) مد شلار عب لولا نم نشل ص ناو |
 تاك نأ هوجو ايعرت) ).كولايريشلاك لا ديلا عفدو منبع ضد" ء)شب الجد ١ ١
 كايلع افاصرع كالو "مالا يعدد مائصي»و 4 رد متاح, اشلاب الدكو :

 لقوورال ألا نوير نيوكا قرص يامل وضدواتامرلاب تي | 1
 3اس: لاق تاو رضنل ءارتلا تبوؤكولا لذا .كولا مولاه تبي ١ 70
 وكي مالا يقال. د كلا ثلا فاضالسكولا ناك اورمالل ءارشلا ناكرمالل | 0

 تانش ائاليكولا ىرصب ال داعجرع سوال كولا ينم قنرمالا ءارشلا
 مضض فلار د لاش ماض !لكولا ناكنلاو لكوملا ضزصان هلا رسسننل

 اععوا جامرلا كلن سردن لكوملا هاّرتشارْنا ىزصي الد ملةرشلا ناك ١ ١/”
 ايلملاعوا ذي تيرشا لازلنا عانت طنسصو لكوللا قرصان ١/'

 ارئن نان ارؤتلا مكي ويسوجولإ لاك ءاومس ملل مشلا ناكمالالام وم شل



 .ولل هولي ول شلازجت لاهو رمال لام لاو سنن لام كارلا ناسا اوس
 دس أجلا لاو نم عضال سفن ليكولا هاش اهرب مش ءاشب الاجم لكد لهد | /

 دكه ير قو هز اعل كو
 نت اني كابات كلععو بش تافرمالا الع ملثم جربو لوما وي ارا ||[
 ”اصءاجل دير لاك عقديو .ىببلا شب لحد ل مْددْلحَرريجولا سمارببا هجر |
 ابل الاعف نقلا لا جبابلا قدي كلين لاّمف دوز هس ّشلابظظو لالا |

 | اعياب عئابلا ناكنالنمنلا سرك كوب! ّمآمآلآ شلال نصلاملا تعذد
 ١ لولجف كل زكفرجباب اسيابتنادآد ميلعناحضالو هلوثلوقلا ناكرجلا الب |:

 حابلادنعمش اما ناكر د عسملا ل دب شل آل ءيصحاصلاف الت دفا
 ندع نامضالو فلا كل نكت نيما كنك )يصالا هرْرَحُمَأل ةفسيم ءاونع أ

 | قكورحادلب ةعببلاب لولا انك سم بلح ددج نوكيا ميإبلا دون الا |(
 | داو معدرب اهل عجو ةرلبلا كلت سيضاملإ] و عابانا ميلا ضاردلا

 | .يجل مرتد معاررلاو عد ١ حراج قرض دله املا ممطابد كلْرنو ا

 | لف از[بازكيلا دلاراه يرينا هرمأ لَكَ جوبي, نم مال لاقرجا

 ةناراجا س ضيالاطإبّلا نم قرش يقام دعب طايل ةيَركلالخداف
 لانمي اوشا رشي نأ هرهاو 'ردربأم زجر لال جد هد ديدات ا ١

 "نيود ردح نم دبابو رل يرْشو هلل هيلا جحد افلا تشصو ١
 حال الا هرم كلير نب ب بوثلا ٍءاَصّمَأُف دورا سوي هبا ءرعرجم نع | /
 انيملاح سا كولا دامب مال سا وزاره ىالغوم ءئشلا ةكداكو ||

 أ ضدتسي لبلاد تول داداوجاس لا يلام دانا وي
 دانك مشيادل سوصولاو يتلا كرهاطلا بنكي لاذا انت الاب تيمي |
 بصل 4يوكعو لال دلو عيبلاب ليكولام شما هوي ف نيعلا ناك صل دْياَعأ |

 ياناسو ةاذكىاضمسب اذار قي رتب لذ هدب نسدعيعلا| |
 ا دعصو والا كولو اٍرواس ولذلك رنعىددو ون َدلاكذ را هضبت 0

 لكل ةرصرللا هرم رعق هرعرعد واول مرضال هر وا مه داككملانع 2 سرزعأ |

 ْ ماجاك ةراججلاو هراعالاو عانيالا كاملا عدم ملت دعب نرااغشب| ١

 ليلا ىئميال كولا ملالسرلانا نالوا داسآ آس الا سم ىياوصتلا| |
 "معا جيريكو امل سوي وام داس عاربرلا داراولانكو تعب خ ل ناين 1

 | اة لمين املا مالالّكولا عقرب دارلابع سدمولا جا ذالإ
 حب عسي 1 و حس تحس جاهم هج دع ع حج هسح



 لا ذارهإر سلا
 لمعلا ليد شعب

 متءاانل اق

 ضو
 مما

 | ناندالغنسامإت جيبلانا/ اى قيال تاق عيبلا 2 مث رولا نات نوافكم 0

 ١ دانت بحاسوع ىاالاسا ناك ساعي سيلا ضرعدل الجر درعا تسال جيبلاب ظ

 5: و نإ 0

 ْ ” تايب اناا مييلاب ليكولا مسح مسالا ثرسادل 0

 . عيبا نازيكولل لوملا تاكد 'ملازعب ]كوملالاة د ريال بش تماس
 : ماتوا دثادلا ثر وله اصا سكول ل وق لولا اياك ناتو يلممسسم
 (انذ ةراوت]بةيلكولا الا ضل تلال كادك ضايرتو هام الا نم
 هت ناكر .21لقولا ترمدعب يدااذا ىرال غب كوالا نمد ديدي

 ظ ةرضانيالكولا تومدعج و داانااميفو وق شي الاف دل مسد دو ايع

 / 0 س0 طرطم الاكا5 ! ات ءانوملم لا تايم يشن
 ' || تكسابفد مد قلاب هن لك هس رتعب لكلا د نومهذعي لافاذ اعف

 كل ١

 1 ا ادا ضياود يانازصملاة ميشاولولا سزكلا ١ نمي كرس
 1 ْ سلا رعأقلا يسر كوم ماب صن كرز كولو لكل لح تالزعل كوم
 ١" عيبابكويرساوم ياعألب هنن لزعز كولا يلا ]ناسا لوف تكقرشع
 ١ || |يو اضف رلضا لا ضرمو رتيبإلا م بحبي مانبسلا كل ىيعلا فدانا
 1 | هلا لع وربي ةكابرصلالاك نيالا وان قسا سعال
 ١ ا نينا لص ب يشل شلال ضازاو تلق القل
 ارد : 0 ةرطحإ رسرش ١ سا تصر ناذ نهد ب هد "كيان نما

 سال ةانكئكاخالاب قلتلاو يسمي لكلا ناتو قلما لا عودوا قعشلا
 يارس رييعد 1 ماتلانوككنشل نقلل لثاد

 دبش رمال ل65 سراتنلا ل نينا ارجالأوف ٍكضوارعالا
 2 هردع كاصو ا جيبللا م العلا ,نوت تمل ساع رص ممل جد هلا عيبملا
 لسا اص :انيماربلا وقدم ناكل معلا د نفيزلا ييقلاو اولبكولا

 لا (الابعتللاو »عل سرع .طرممل الج درجت ساول علام ةداع كارل
 : , توزر لظد سررعد علا كول لامر دا كامو معرس و نوف مل
 ١ "00د رطب رم سيلا,مع داد لاو و روش لع قد سعب لع مرق و
 , ١ | نئاسول ميسا مدون فلاخامحو نمتال اريد نم كل يعي ال د
 ل اولا ذل داعول ماًماض اصر لجنس داب قلاخول عيبل ايكو نمتدعس مامر
 6 | عاتاوغد يايات ترسل هل سرعيب مب داب ملاولاو هجوما« ءارس
 ١ يعور نك 3 نارتكولاع ناوضلاو ِءاَص د هدام هر جبور ماع 3 اكد

 دال

 .أرثلا
01 

 و



 هم

 ا '
 320126 باطنل مني «ضيتي )نادال ضال يأ
 درو ىضسب ىذ لولا هانا مارشلا موساع ماسلا لكولا |

 الو عابلل محلسلا عت لبكولا سض عيابلالعاض ذرب نام تككب ليك لاذع
 ملرشلابرمالاو ءارشلا موس لي لخالاب هرماليولل كيرلا ذاليولا طعاهد جدنا | ْ

 ءارشلا موس ٍلعزمالاب هرمارمالا | ناك ناَع :ءارشلا م وس يع لهال ابارع ١ نوكالإ

 جف داّزآ بانل حو ملول عاب مينا ليل ناكليكولا درع كلاب 1

 00 هي كتحنمو ىددلاكد يرزلا ن تد 2ادنع نورا

 تك عام ازعقو صدا 0+ مادلاة عمان كقحتخد ايم |. ||

 ديد لاةوكو انغإٍصِيداَسِم ايي نجلا ثركر لام دوبزال لعشكله هدي
 ملا ارك زصلا قداس هس ضيميلانوهتم ربل من كل >8

 يولع وبلا يونفلا اولاين الْمتلا رع ضل لكو ةيوههشلاب لذ
 يوتشلاو متياعرلارصاليعومملا كلم ِكاَمَنلاب ليكولا ظنوا
 ل زل بعت لولا تاريح كمال تاع

 لص هأراوا هلم هاوتسا نانا نا ئيلامِلعِئَرلا ماناول م« ا 1
 1 اشزكولالع ليلااو د نمعردو لم ةيويمملا كلمال نرلاعبسب كلولأو

 الطلاو 17 بياغلا كولا !"مخوعمالاىثد دعا د لكولاا نا لرب

 ليكولالعكاتعلالع مالاواربعلاو ى الامال تلا هلو انالذأ |:
 لقت فالطلاو تملا تاشاليع ديلا هزم يَ لل نايك لا نايم نم 4

 ١ مدكور رك ةرل ىررلا لاو نسب كلوي ع كول ودرضق ف

 ها لبكولا نير صم عب «رعلاق دافبلاطلا اباحدرخالع ل سد ض

 ابلاطلااضما كالو يافا لبجا بانثاءاندانلا 8
 فقم برلاو از دل ,لعتممرلاو ولحن اف شيتا تددذ | 1 ٍ

 م ا رم بع 1 1
 2 هيلا نايات 0/5/3 العدان ميلاعب
 كرة زكا 0-0 اور 3 ناكو ءازثألاوا نبال كدي تا

 اود درجإمبالا تيب دو لت ثيعيودلا ةدانج < طاكاعذدنوكِدَشيا 00 ١

0 

 لي ا نأ ع ا سا # : :جي ا حرانس نهرا سا ان8 ظل



 ميلا نيد تم

 ليلا

 هريلأ* 4

 الدلم سلا

 نا ل ا 1

 --7 ١ نرولا

 5 مياس رعد ضيع بي هلا الو 2 دالعم 5-0 :
 ظ |ةئاطاتساب ىضتت فوبرلك "رارفم ىلا ذي ىدربإم فال نش ٍبعاْئ ال ل ١

 1 | «سارؤاب لكولا للا مف لاما هراصمال  نيازلا لا ىلا ةيدا ما قدآعل ٠

 امي د نامرمالامرفدصو بياغلارت 9 هاوعد درزي ءافب الانثي مو ١

 / | لضذاو هدب ةقتنا) كراع ب يجر رانلاث ملا هعّرصلل مرلا عقد بياغلا ٠
 ..'| | هاوعد ةرفرمي موا قولا دنع نارضلا" د ماع 0 مااا هجوبإلا |
 1 ملا واوعر مدل ب ناكم للا هث دو! ابباعلا ذا ا ف دذ لوما ْ

 د | ميمالث تاكداذ ِضاَلا كلِ روت ناك مانيلا اع مروا كركعلا م 0

 1 و دلاكولاب ميريل واو عميضاغلا هرفحاو الذال يلا سد شيتا الف

 انان اع سنالع .هررزا نال ليكلإل نيرلا عقد هما يباب ظ
 نيب وازوع يب قرف هفرالالح هرج ضالاَن اذ ليكولا لا هريدلل عقدي نا

 ا ديجمحا نان الور يزن ميسي ذي مبارعاجو اق دل كاران, ناكل قس الكولا ئ
 رينا ولاول يلا ةداعادلا يع م رلولاّقع لع دياعزعدا ذ |

 ل .لعقولاو 01 ءررالاضراعم دوبجيلرتمل ملاكولا

1 

 1 00 ١
 | عزل هرخإل لاَ مقدر ناي مم رود درلاو دلاكولا غملع قرلا دن
 " ويدل عيشي ولا اتينا هبل يوطتلا هر ِءْرَم كانكىصاعلا بدأ جس 7
 ! ا اول عر /ولاتبشيال ىالاوكو كول قاداوتضطعا ان
 لو ةبلكول وسميت و يالا تملا دلي سصتال دولاب

 1 1 ّطئ التو داماول ٌتعلاكولاسبي ال سوالرككاو ليون! .راناصخضما ا ظ
 7 ١ خف وكاب املك بمب اكو انالف ناك م لصمال 2 دلازع تبل 1
 0 .ارماجاصْغن عم هدورش س يسال املك أذ وعدل اكوئاادحا دل | لكرج هد بداخاولاو دلاكولا لح ناب اجو ضموصشل» مضيع و |

 3 ١ | ا دز ةزعامز بني دال لى وْ

 ١ ديلا يامل ند هز 0-0 كلل ز هرم رمح كلذ كشاوو

 ًازماع مطلع اءارةيقاولولا هلاك ل دلو هرم يرحل ةرعبلاكولا لع

 ليكود ربا ٌقرياطر مني ِ تباع احا دااب تساجلا اصر تسال يلا وارحاجو ئحاب

 1 كس ماقاولدع ا 2006 د دل ديومتإلل 2بياغلا
 0 افريل يصر اعرب احر ةؤجستيم)علاذب قد ةقداولاب ورسمت يضع



 جلد دموصحلاب نال ليك كئالحر يع ىتداوزا باصولاب عودا
 رم بك اع سجربوزيوصكلاب نالذ يلكمامملع دلالات ازكم إل"

 كال نالعس الا نم مَبوَمَعْيْحلاو نابوصنج لمواد تنازل انام سرس :

 قطر عفرلا مهل دانا مثلما تجولت ناميولا ل قالك |"
 ةيىماملا دنع ةموصحلاب ليكول الو وتلا سالثن مدرلا لاك نإ“

 | دلو يعتاد دموصصملاب ليكولا لاك تيان ءّصْومْما لاو سالألا || ١

 | ناكداف يلع وش رفاف لع يول اواّوشلءاَمسسإرف اف ىلا ماكو ناك او

 طاراععاش رب ره اهل ضد هرارتا ناكولو واهلا دزع داالا هلأ
 لاعب ب داود لاللربلا هفريال قع مالا نفط ببسد كوسو جصدال ىضاعلاوب / 1

 | كشكول الاول هاوعد لاعب شامل منال مشا دب مانا َدلاكولا كلا“

 ' جربو ءاشتسالا يصلوا ىضانلاررع عباَسلا هرواف رافال تار
 | كلحال اصلا لوول سمرا اكد كانت سويمبح يسال كلاولا ىل |“

 ١ ٠ ءاوإاناساللل لاو نسا غلا كلجإل يوهم ل كول توصالو فال"

 ْ لاذ بالاع قيلانكم نضالات هروعب ببي داكولا لاء سرك

 | ءايا)ناأبلا,ليكولكتانيارلا باك سهو هاب آلاءاياصو سرئسلا هاد |"
 فص ين ئئئس خل ]كو هرمو ماقد تالا كازك دعبل اوم اضم لل 7
 قلتم زرار 32 باب ة تارا سلات باكو لش"
 | ؟دعاط واخ هبرعلاب ميلاد 2ك ممورازإ عسب ليكولا 2 دآلا يلم غال |”

 | درا وصلا لكولادانلآم لوكالذ بولا جد هرازتاذالب معلا ١
 | لول عوج اراد بملعلا ءرعاعاطب ني تسب يزل رج نن بيلا |

 | يدلي وشو نات دحض ]اعف نداهتا ناليكو ير اضع لوكانت"
 ديع يبي طول ورا يرام يدان هذ كا ذ ف ريم مال يلع ناهضال| |
 | ضاصم ذ رخل تيانبإا اكد ساكرملا لكن انما اذ :نيئلاب .ىابج فلاب |“

 | كلم, سوار ةرثع زمالك ضنا ىنبوب بلطاو بصذا لجو افا[
 شال رساف طش ضعي ةرشحلا اطار غااو لثملا يصر شف يامل /

 رجالا وتعب دو عشب كم يوان 2 ل 2 نم نافل ضف يسم 1

 جماجم ديولسم ةرم تقدانا الا صدالرعالا ل )حجو ميد ضبسب لكو ناد 7

 | ادعي مجوف نلاسن) سئ ديبرب رباجم ليو ولادك ذلاكزلا باك 2 قدانقلا ||
 0! ةربور الفلا زعر نيل رادع يعن. ال اذن ظ |

 تهحوح بح يح سعب
 يو هيج ع مسج م صصص عدو ا

 | نمامرلل
 .؟

/ / 7 

 م
0 
 0| ىلا



 يال الصرزلو
 دارا ناعما

 وسلا

 ذأ )ادد رام عاج كل زكم ويس لك عملاق مماموفلاب دعا و يضدد فلان 0 اريج نيك دبرسنل رجلا الخ نام الاانا نا ليكمل هذلا ١ مس ل
 | | نكت فد 27 يل نأ رسل دارا نيه أما ىالطب 52 ونبيل 1 ١ 20ج 25يررز لايام 2 هروس, قط دا: ىداجلاب نينال ثيحفا ماما أ تورت نالغالد الام تيرا قلنا نيل نيتت و «دالطلاالبكد : اص ٍقأمارما كلاَرضوَكَلاَم ضالحلا ملام هرماريبج ناكثاو لقول اجو

 هنا |ءنلب صبي نا دارا لعد لوالالصملا# بدال 13 رجلا نميو كلم هدأ ضم لانو كيل مسي لإ دداو طوب درع مشألامانا“

4 

 ملل
 اعل

1 

!! 
 لالالا

 ملغ عرورلا كلهال ت

 2 نلومفلا نتَمادل] معلا 2: ىدانمل ع وعل امو نم

 مل يابا لكم لانش يعطوم هيبلاب نال كو للا يشمل صوم جيبلل ل ساالذ
 از قاخارزؤخرل دارو ءاضقلا ىاذ وي ةبش لك سوات نعل ذد بدات 2
 1 ال لازم ىم ىلحروط تلق دال كانى ةنزص اعيدطالاب ةاسولاو لادا
 :نلا قالا رز لام هيب زل .سماجب لاو لاددّْسي سلع اَنا سابباغ يالا
 ااا ١ قيكري سر كدر كيو كل ْؤبَْعم يَزالو لاكزلا حاج معهالا»
 0 تشل امرا نا نونا |هااطج ديلا مات را يزتشللا عانس ماين لكلا راو
 / [ةاديؤركدم دئيلا بجو ناو دولا نوفتم تازاؤكيال دال
 7) 5 قوسرلا لئاسم يوتا ههول اخ ربع سالك يزل هرم ميلا لوما

| 
, 

 تح

 ا ب يي ا 00 ا: 05 - هصمصحس ملل 2 يصمم همس : 4



 2 ”ناناوزيف نيلاو ديلا لوسلا جلا يورالا لع ا

  امالاب هيك عم قرص كال اليرلاىا نول يدا ا!ارحاص لا نيعلا دريدا

 دواي غ ]جر تلاد باصراناتلا كار ذل رمال ب زكي تاالإ

 تفددويرلا لامن املتغل ميم ميل ثورم كاالجد وتلا قس 0

 | ةيدلا دول سلا الام اتعفد لوسلالاة و لوسرلا شدصو كوسا
 3 'وسرلا لون دوما راهصتلا مسالا لق ملا دوصولا كتبه داس أ
 دال اب ندلا س كونرللا ءاس هش تلك دعددولا 3 يدانعلا عتب نهرذ ْ رمل

 | ةامدعلرب اليرعاغخ» ببذلاب ميلاطي نازل تلك ل ْ
 ' هدضشلاة اذا نرلإومبشب 11 رب يحاصر ا ثيح ىلا سس

 املا ماجيك 4ب يطل د شوطا 1و فلس ولا
 ْ 71 ل عاج و يعد ماكوم ل ضد ذوب شابت كولا

 ا

 ص لس اك م »دو لسرلا 0

 | ض١ ناضل سرك ركيوبإ ماسالا تالا: تلصوا لوتبليكولاو هلا برأ
 .ركتأ ناو همزنلا بة ]رلل نتي لا لوصول كو بنل دو برغي لسير

 ,لماتذ الدال منلاَت جون ست ىؤش اميلع نامضالاث دوت لوشلان طوس |
 ١ ال! هفرلاب سوم الاد لاس راش تشكوف و هاب ال12 كاك رشا ىوسشلاوُب

 ْ مل لاو يعرد فلا لا خد موب ئزئاييهو هر ريؤغنم كا نيدعا 1

 ْ نيازالالاة و كني دار تيتو كلعئ توها ملاّمَف الامل داهم

 ابل الكان دامشلا نع نه ةب نوما لون لولا كيش نفت 1
 يضل عسسل ةدوتلجي لوس . )تال صآخلا: اضبإ ميدي وم دوفدوشلا |,
 هيهرلاب ودم اطيق ريلع وت ديبالا بازل قه شل ب 0

 فاو ىزصيال ثيحائيرمو اى لالا كالا باش دومأل نا
 مهو و تال تلك جلى دس ابهولا عش ذهربمالا ىيزصتب وا ديلا 0
 عيندلل ازا ىلا ن 00 ا فاك ئانادي هري خالل 5

 ا يسم دالاضد نزار بنم قل ةيوض تدون 9 دال / ١

 | دعبول هن لؤلاذلا هلسوفتت .دابالجيرالجم كلا كوع
 0 د وس - بيوس

 . | ابصاغرومألا نالاناآلا سن ةأرب كرل لوملاف نال دب ٌقكو هاعالا |



 1 | تقيس لا 1 لالابع يللا بدك ومن ل ٌتاعت كلذ

 0 اع كرو نول ذ ةرعصلا عم اتوا رمصلا رماح جوس سعال ا يع نوما عيال نك

 5 مات انبوتا جرت يعز حلا هجري ندلاب دوي دما اع ىلا كا

 "ا ىاناشلبمحا لا عقد ناسا نب ادطا يدا ىلا عارس 6
 | و كل د ]عمك ريل ل ضو غلبما ٌناّرععر ليز سرح ناو نيرا معشراب ْ

 0. ريبكر وص ثودالا كوك دلل غول ادب دكان ريم ٌروهر ا ثوذالا ا

 ٍ :نعبسلاري نركاذا ى ريب لد د : ملا عقد د2 د د2 فوذألا لودوملاتامجاذ |

 المن قمُؤ اوبن ثوذالاّْنا باول كلا ضيإ بمب ةهرل 5 ل بلاك ١ ا

 , هدب ال نانوداملااع اطمناناو دي كلَ موعد ليم دل دوكتااذا 3 5 نمد

 1 زوهر هروح لك ضيعت داب نابع نرش جر راضحاو نب داع دابشاب الا |

 : ل ايراع فنيش لوثر عمسب الئ ائماَض ردا ناك ضسضلا رد دنا كل لب

 1 قباب دي ذرعا دقِش ف دقيشولاِلل ةععرلا ميلا هارمإل د دععرلا تعاض : 5

 1 للجد كال ى د دب يد نيزلا عئدانا فرلا اطول يلعاماللاو ١

 0 كونكورد توغل كوالا ل دريرشب الا قرت ال ل كاقاناآلا ١
 كصوت لا ثددإ نا ناره ل هلوسر يجد ضالقل سرليكولالوق
 ا لم مولا اضف هرمع عموا وسر همذانبلا لاعب نك نكس بازكد

 1 مث ةيلوس الع ناضالك ساو رقاو كلذ دعاشداصْم ورم لال ادومصولا |
 '1 بولا نعبق ملوسر نال مالالغ ناضل رمآلا لوسر عمداربلا ثعب نا 3
 1 لك اذا السي ٌقمرلع ناضالد تواجد لؤسز نال نو موراسنملا 0 0

 7 َلاكسنالاق و لحد لا لوس د لس راو اكانساض نركيمألا للا
 نا الخاب كح مالا مالا وسد ماوبتسبد يمدلافف اق صاند د

 َ لاول ل كما كالوسد لونا ثعف يد ا ككزكو

 ١ 55 هت ياذل سلالم سرورملا ل وسر هم دب ثعب ناوى كيلع ا

 : ْ كامو تعفددت ضلالامف فالف لا ىفدالاَّمك د قلالعر نم

 0 ارسل مايد دفد نورتلا نوكي نا ضعت ارتحت ررم ريصش ند لوسرلا|

 ا نلازلا لوس نال نه كليف لوسير ني ايعالام نوبل تحب 310 سكش
 ' م صايرب ثعنا يارا وتو يلع كلمع فوبرللا لوسر ناي لع 58

 ١ فلا ل هالغ فويدللالع كلاعم كاما مشممل ةلابييسلا
 0 2223 لاا

 ا



 يسم رهن ماي يا كلصا ذا لاسر شاف بالثنلا از
 نا مربلس راد نالاق عمي ثعبا نريوممل نبال لاماذ |

 نمومف اضم فويل العند كمال عمرا ئالغ جموابإ مواكب ٍ

 2 يادنيا دالة دالكون وسي نال عمريت مب لوتد وللا 5

 ظل تالق اولو رتصلا يداسلا سم بلاططلالامنث كاضنا لبيان رز
 2 : 13( ًاتقالاو يزل هل زك لا لعب جيوش لا ثعبان ناشاومان اكل جد لا رول

 | تعا باكي صمت إلا ثعب ول ساق سم باقكا لوي دوسان |

 | لامس نوكيال بانكور ميال سي لاق ا داعش ضاعن لا |:
 ا ا السل لام سسراص لوسرلا ضصش الوسر تانككابلسدا ناو ا

 00 قسلا ال تالا ةيلس 0 : لوسر ناككا )ماهو رسم فق | ْ

 اسالك الب ك راهم موندلا نارلادو 7 لورا ا 5 ىواتغلا| |

 0 هربالاذ لوري لاذ يعن ليلا فبلع لام يدا ذازك ك1 لادوا كيعبصا د
 | ل خاج هجن شاد لل ثععب ثودلم ءانبش الا نسل كاي يلا عفدلاب 1

 ودلال كلبرٍلض كرات ع لاقودب ها 1

 م سونام و هرعاه ءارشب ةرماد

 ١ م13 ستان ادد اهنا :

 | الا عصف دزاعمالاءاضَمب_دومألا عقرذ ومألل باسيل و تي دولا :
 | دست ::مالا انامل اضنب دوم ارث سيال سروجبرل لعند |
 | فاكر تالا يوسع دولا نيثيال 9 7 الاوت |:

 ظ
0-00 

 ْ 7 1 اوما ْ لنا لاالف الاد ا 0

 0 1 | اطيطناماذا كل ذكو عيب نا كمال ارش ناأذا درمألاَذ ١اومها كلب 5 ْ

 | عقداطال لاب نعول ابماص]مس م
 الا مالا لابد سلا هرم نفود هااؤط 57

 اه او سلوصملا هماه لاَ ءاطعإو دا مرمألاو مالا هديب نامل 1
 ا قوتي مدان ننال. نيه _رلاضخانلا لذ جا ايفا 1

 رلاطلهعارمالا يشر ومالا ناهولف مدد ايبلمكداال اضل العال ١
 ب

 الدرك 0وعس هلامع + دارا درعا ىيجتلادماد 1
 ا ا ري م كح



 12 ب جي رع و روع رس دج ااا تت“

 | مقدالاةرل يرورولا به م2 و سنلتلأو مدازا|صنلا 1 ياللا ماجا
 ءاه عر لارمصدت كبش الى مروهاألا اما ئرفال سبلوانلا نال لا 0

 1 لابو ملسيو ثمل ىلا طبات حرب سوي جارتعوديو 22 )ندع 2 *
 ل اربع ابدا 7 : مك لابع كو 24 لوك 214لال هرنع طي
 ل 1 "- 2 0 و الصم يوما ١ مالا او نأ مك داك ؛ ضداملالع 5 نلا عجرب لمع ٠

 مالالعلعو محر ءاصقلفب مد عقدا ل5 لاو ضبانلالع هئارأ ناار ومالا مجرب الإ
 آ | ورح لاثازإو ليصنم الب ضعباقلا ف عا هن مجرب نا قارلا مفك و ءادالاب
 | رالالع مجرب نا مل ريوماثلا يداذ ع كل ضاع فدا لاةماوعم كائالف 0
 1 ف دا :ريجل لاقرل :ماصح لابكس تنيعكاللا نهم اذا ازمه وكيد
 لا ثاكذاذ يعامل تبلد الفكي ا ل نيم لاه ونعلم ةداملا الن لا |
 9 الاو رمألا لع قالامب همت ملا لابعد د نايدام اللا شوا١اظملغدوماثلا ا

 | اصمم رمال يريصرلا نماتلاعم مالا يح مجرب وسرد ءادنعداضرنع جهرباله |
 دا ردد قلاانالذ ننالافوا علته دأْضُن صددنلا الذ اذا سلا | عتدا

 مذ لايعمل وارد ألا لابع غم تاكراوكد لعل ملغ مجرب طيلختا | ْ نأ ىهالا اا نام ناروعألا ِهْقدُم 5 نام قالَعلاَك الو ينعلتي مو 0 ا
 1 قطان جالا ههه نس نهاد نجوم ل نادرمألا ١ ا
 1 4 رع عوجإلاّو حيل تشيك ناك : نجدي "نان وهو اعلطم محد ىدب ْ : ا
 1 | + 2ع ًاهرك وم لاعالاب ا

 لادضف١ لادا ييردؤلا يع ةكلتنا جعل | صدد نلفت لاف داهعدد/
 7 .يعرد نا ئجاطعا ملوث د مالازعاهدب وحد 26 زعمت 2 مقا لا ذيعا ١

 إل | اوس عم سالو داق
 1 كك 5 مالا لعاهج حجداش نوماناو قوس وتو رع 5 قع وا

 1 ْ 10 نالذ مضض داضرعوا دبا نواادعوا ةيداعإاورعابو»لانمو يام
 / اهب سصاض :يالعاتلاويزإلا هقداحال ل5 مصل عوامل نم هركا بع 0
 : بمب رلكوردز هرماكارع هئازلل ضنهالاه ىتدد رعت ديو |

 3 00 هتطمازم ا منال لاكقلاذا رىوس ىش لوقو | ا

 | "قا رع رض قالا رو طمعا 1و ناما كابر هز كه قلو رضا
 د يعنالئلانلأ ا نارك امج اشرد نيد بع ضفاف ١
 77  هيعيع ماقكسر يوك هلاك قعلا انا آلا ريع هع جئىداف ضف

 هل بقفل

8 _- 

 ا
|| 

| 2 

1 0 



 يع ع سي الا ول -

 طالب مالكيرجت اتش 0100 ١ ا
 032 اىلمالاب وا به ع شبوعتب هرم اس الان داضا مب د دلع ل

 ' جارك ءاسشالا سم نابل كانك ةرلصاو حان الذ بهنر ابدا لاي ةوكلا 0

 طْد رس لاذ 6 هرعاديخ تنال ىداق مشن للام سرع لام تك ءادإرمارمالجد ل : ظ 1

 لشن ا قوجاجرل رل ىوصولا كاك دانل نال يقلدون ال
 ْ ءانك 2س يدالءاالعوا هلاعالغواالِعَىنفا لوك عمال ط شالب هحرالا |

 | طرشبالب هجر ها دنت دال لف و عوج طشالب عيب لشاب
 رجلا طش كرا :لالخ وحر هرماب هرثح رح ىداول لاما تولع تاياندلٍو جومرلا /

 وهلا الضم اوال رتاج يروا ىالعواغ ققئاأو ١

 عيلختم مأ ال هكا عرج ٌقحرومائلل ناك,رضود «رء ودا ضبا لما 14

 ا | هلو ىرلرار سارحال جدو كرسي نااناسشام لا لا حا ا

 ١ يروه طيددهرطواود لبد وقال را طعرومألا وجرب مارش ظ أ
 عرججالا ىدادز دكت الك نعامكي نايالجبمأ الجر فال ًالالعموعاملا

 ياما لذلو هرداب داب ملح جسد فا نو دبل كاك يبغا ارح ] ]
 0 ١

 ب اياصبل طلسلا خملاذاّثلاو مدا انبلا تاسزم سمات 2 جرمبس دل ل :الةمرلا
 ا يلح الاموال مف دف كاد 7 هرمع ماذا انارب ريس الا "ىصلمر ولا لامفا 0

 هو جوجولا طم الا يلم رولا وإلا معمل او سي اوملتخا مالا 0

 ا طرشلا دنع آلا عهونالل .ناطلسلا هذا يلا ذو مجوت م يسالا و مرحبا 1

 | عوعلا طرشي ل لاو يتلا هل عجيب يرش ةيالإ ومش كاقد عضل!
 ا يادار طماع عطول نوماثل ضعت بيزو اننا 45ر13 دويرملا لإ

 ' دمت س)لع مالا رشالاَءررسألا قدا طعاضاداب هريئرتانا يلاملا نؤللالا |
 دق نرعشلا يامل نم عرج ط غطت رمال لجر ومالا عجز قد درزي ١

 | نضالذا دابعلا ترج سم بابل طم ناماسّي انك املا تكانلكا جاتك سا ب
 | ”يارستلا ملم سم عوجتلاطغ شالا يع ب ويمد هاا هن يعادي اال

 ا رعالالاق م هرعاي كاملا سش”و ناسا ءاجو الام لجد نفتلطاتا نابلس 1

 / لالضي اتم الا رش ون ااا ءلشا المالك الع كارسإ هدماضلا
 ١ اا سديع لا كلاما ةيلاطلل 5 ا ماهي يلع

 ْ ةساملاكلزكأ باب ريالا لاه تيوب هيف قاتل :
 صظذ111ي اا



 وزو“ 2

 ا هد ١ ريو ضر ) . //م 40 1 ل

 وسان

 ا "اكرر نا ١

 2 أ

 د انتم ب م 0 0 وم

 :) ظلم لان دورت عسا ااازتسورنارد جلال تعغ ذاتك ذل
 1 والا نواعو مامالالاثد ويل عجب لع ميلا عقدذ نوعاتِش طاوعالاد ميلا

 ل10 او عجور ىو دزبلا ماعالا ميضرلا مامال الات جوجلا طش نورب هجر مْ

 9 ”رفادنو هم ئلا شد سوم ال جبرماول صال كل اناصو دم جدلا طرشي يل
 ١ هريعل اق رشا «دايزلا كاع نوكيو ىلإب مالا )ع مجرب نلالا :سسزتكا

 نا مالاؤع عمترب ]عطف ىرادأتب غاي حاف وتلا بد ييتاوا قداد هنإ
 || ةيرلل تب اككدنالا يع لاو هيضتملالايفوصو عوجرلا طرشي ذاع
 ٠ كوس ءداي الغياثواف هرداصم تحشد موتا هرم عوجإلا طرشي يلام

 1 .اضرمبتلاو ضرما لع ضرلل مجرد امو تان ةوملا هزم قشيالام ىر

 ' همت دانخلاو مجرإلل طل نورب ه جرب عوجتلا طن نارمالآ لج عجب رع
 1| ؟لنو شاذ سالام عفو ناب الجاف ىد ميقع كرياخرانلقلا سالب
 لزإ] فاصل سرمالالغ سب هجرنال يا ىداو روما إ)تفرمألا ديلا سو دوبل جيلا
 |(] تلال نموت سانا س يَرشي نا ل شك وب دلرمأ ىمرلا ملا ذك د يزعل آم تلم قم ل 1ك نو را ا د كلا
 ,[7|1 ىنم بلطيش جلال لاي وم د ىلاعل تلا نرسم كلم ميإابلا كرام معمسب مث
 |١ ميد اسي ابوفرإتلا ريب اعلا س نانجو < ارجتلا لطيد دكيساضرت
 رسأأ ةرشعلارل )صح ةرمعب قولا موماث ديل يبش هش شعر الشم
 أل فرت يعبي غاوترد ةرشح عرضين بالة نحر سم إبلا ميل ع ربعي و
 .أإ) بولا نابل ضال صار زلازمأبف ةةعت لن شع ىداسيإبش
 (| ضجاتلا كد ىؤلا جلاد لع رون كا ذل-نان اضف شعر للعقم
 03 قلدلا سر اكشيع هريلإ وم هولا زوم ٌرمَسَو تمآلا هزليالو رعي
 :ل1 2اولا مهد عاجا ونا ةوىما ونال كو ديس ىارنيصد دعا, لاقي

 ,ىل ]| عي# - همااو 9 ١ هراء مم يق 0 هءءعبو

 نإ صحاب انيلعوب) مكباصاامدايِلع هوملطمال اولا صدجو «ىذلا
 1 نلاوج اوي س دوا قنص ازدمو خوجرلا مل اشي مم اولا ذهخا ول
 ,رل | ظلم ايت قال رمل رو سرعبال كإشلا تاع لوف لعو ديانجإل ناض

 0 5 0 7 م 9 ا

 ١ قا سوايش رلاوعا لاو ميلا مف دالج) بولطملالاَمُف الص دفاصاثا

 ١ به دال ذيع مجرب ددرلإ ءاءالاو تضرلاماالالاق ماب مفدف
 ١١// تيلاطملا كتل ةلاطملاكلاقو ىرلاءاضتد مالا امو عوجلا طر

 ١ ١١ ةلاتكلا ععنال ةلاتكلا دارك واضَمْلاِ اك ف دصالخلا نم دعرشاا ةلاقكلا ع د ةكلائكلا 8 00000 و جسمي 0 + ١
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 د عسل ا رس زسزا ع2 2 و يس ب ب وو

 بتاكلالو دوج دبع الو يم سروال ورشا كلب نت لا نان |“ ل
 ماب ىض قو ماصإلا تن هيما

 9 اسوم لاك , هوملاو لا لاملإب اوتو ىشنلاب دا

: 
 0 ل
 مريعننيثان# 2 هلم د تلازككا غار ناو سف عم ماض ان نان إي

 نككو مكحلا_سبحالاو هشحا ناث'تقولا كلن 4 بلان ةداشعا مل 1
 ةرسيكك كا لما ب , لونا اباخولو يث دياذاع : ىرداال لعل ةملداديسيعال ١ را

 ريش ىيلكا باغتأو ني انبلا سبح هرم لو تنعم ريجو ساه ذأ |[

 اسئرلع بلاطلا مشد صرو هزجاع منال لنيك لاطيال ماك لاسي لد[
 افلا ناوتلاملكا قسرا ه3 را سءراسع انش ماا نود دملاك |
 دقيرع دعرحرل هداك اف طس شرعت بلاطلالاة ورام وى :ءاالزجكالاتغ | َ

 م بد بألا لون دوقلاو تشل راجل يوت شيتا عزل ظ
 ليصكلآ ل فلولا لاو قدي لاو باطلا درصالتلا لل فلا كلن ل بالا و

 :لمك ذأ يروا نارك ض ديل اطخلا موو ركلمد لفلم وزلصالاب ةَسممءالا| 04

 ديرك اطيل الكراج كلا فريش مدا مايل هاروت الجر نشب
 . بدي هنضو دبامرارهاط لال: يايا هاةلظا ملال يانور 1

 ياعلالاك و دايد رن لوثومو هاج الاوصمار اى لاهل 2 بلامي نأ ! 4

7 

 ١ هناي 2 ناش 105 ادلا ليسا سووا كوول مل

 ل 2 مث نم موصوف دومب ىف ناكل ملا ىرجرشلا ن ! لل

 مال 22 5---
 كس اىلا سرعان رع ريما ةزود بلاطي الد كلذلا

 هلو نم 2-22 م يبرر جلس رن لح

 دعب يوشع الجم سنن ل ذكرا هرقل ضع ذلانكي و4 اننا
 هاماتف ل اؤطآق لاك يداها نعال دب ادب ايم م نس لانا كسي ررلا الو
 م اءالا يالا( ريمان مايا ةرتخ هلا هال ىشنب لكنا كاقولو /
 برسا ايزو الد هذا : ال ملانكلا هُرب/بلاطيال لضْملا برجيكونا | 0
 ناش وزن دكني ا ناسا د امانا لومي يدلاو ناكو تريظلا 23[
 نك نلأرنع كوتبإ نا ةدطعح مت ع يملا يكرس ل

 مس همس رورسسب

! 

 مميت | لتر



 الاصصا الذكري تاوررتلادعبال نك وكل نار ل هالذ نم
 لأ واكرم لنيك ايفو ريل 1كايرتتمررلا كلامك ةانك تاع دانأتلا هس
 يرق لجامدرلا دامك العدو دتسلاِ ملاطب عشداسس وتب ياو
 ! .ىرادسرارامت صرع جد لام هرش مىاج ديرلا نعل جد جضاا هدانا 0
 !(| | لاسباب للا هم سرا نم حرج ل جرا اننا مث وشاب سر تاررضد تبلغ
 "|| لكس قدام اوم ملاك نم مي ساضلا لع بجيل تراها ريك

 ؛,| يسال ءافجاو نيج دكساف تزال اجوّرض سؤ ختان جابعاص
 5 ءاو نسل باص مطشر بسب مهارخ سس مبا هرعو روث هوبلط فرعلا]ل ه١ ١

 )| سولاّجد العوا برارز اخ فوعحرد [ض بسب سيول لما سرعاق هاياطقتلملا
 بماص بيرت نس فول! نصا لإ هس امم كب ف نا باجاو نجا يع مجرب ال دل[

 دي | كاثم8١ :نماضت ولدا ديول لَم نيب نأ لع نوجد الذ س ملا
 )از هال وازع كلام كي 0 نام بدابزالع نوعجو تاماَمْلاَو ددمالا زعم

 1 ]كذا لامك فرد صم ةينوكيادا لشم رم عرنئالع رن وتكلمت
 :() |( ذاو زلال ئيو, مرسلا لش فوزانلاوطكب مسي نالعا
 ,) | عد« هازنح يب يثو كيلا مير جز صم طخ سوك دال لوس ا يي ءس
 سببا دك جو امل بلاطلإئطرسجو د تلا رسول و ةرسالا دلعد
 17 ابلاطلا لوف طئشيال ونرإلا فرو كيرلا كبل تعفداذ )يف درا
 راأا |رلاقساانلركو ضلك سفن لوز ل سول ىلا ءاضق جاتك ملل
 أ طنا لع يوك تلو ضنك ذاتك سوس دوال

 7 ليك رتع رو سرر هزضلكا ئردزضكلا مل شا زولامد لل وضل لا
 ١ لك نعاقب ل ناو لع لوكان ليست ل فن بام هرئعزشكلا بانا ثان
 ال | لاو نيكل يورد دونلكا نش ناكل رع دع دوما نصا تسول زال
 .. يرضخ لس لانو ا نومككأ لانش لاساذإشَتلاب وتلك ى يصل سالف

| 

| 

 :لومك شن ل سب ناالجةسكأ دربال نبك عقب ل ناد يبيك دع
 لو نول" ئرن لشلكا رعد كيلا نواس بلاظلاموعألا لاق نا بلاطلا لا 2

 / ١ لف ناكل سرنا لاةوبلاطلا الر, دونك لس روماكسيئايبجالجد حد
 ”.١ "تانك سوبسللا ليال تابق دي لد بلاط سلس ناو لسلك يري بلاطلا ١!,

  1دان ناكل ؤكدخ كيلا ضن تعشذ يلا ةبولطلا لاو كدمات .



 مذا هوة سكن امتامال1 تاضارلا وبك قرب دي 1 ظ

 هللومكلا تأك ماعلا هرم اريدزلا عك سنراضحا نع مال نيك وسعي بك / '

 ' سلب ىلجي جْدرتِع ل اومللكومتل لَو نعاس 0 موث مياسلاه “ا

 رف درع سات | لاقإد نيل دلانك رم لم ماستر اذه باب نس جيد :

 كال فرع )اياذآ ورسوم كوارع كا د
 تال ساضرْح اناني ىلا عم هَ كل ساضانا كا
 اًسنلي وات قع عوملاوووننلا مالو ل
 تائسالا سعب معلا لا ىاضم 200 الزياجوناض اسي و

 ىح نلاضانالاتول دس راد

 0 سلا وا شن نوهت يبين .ةالئكن كلا يشفي اسغجج 0

 بيارشا ه ١هريفاب لملوم ه نإ ميشنلا ع ريض ثا قريع نا دكه بماص ||

1 

 كادبألا نمت داود 3 اد تاو ايلاطي نايكوللو هدول تاو و لْبمكلا /

 5 دللمإ 5277 لعق نلا سالشكُل ملاذا 2 وسر وات الأ ايزل غازل ل

 يق دلال ناو هر. لوسد لا تالا تسكن هرتارجب دا

 الكام عا لوس هاتاتلالاذ ناب رمل ل لانكا ؤضي ملاذا ذره جاريرلل
 مكرم را لوسم اداضاتلاىلا ول عرف مااطللز نب قو كشلب إل
 | لاق ابدل ناضاول لرب دلل جيرو ارب لشكل ميا اسوء ل
 لاقل يدخل ىداتقلا سر ماها باول بلال[ وضملاب الكا طع[ ا

 ت72 نب لنك نوكب كيلر ؤ سال مي كبض ا وا نازح هيب
 | | متت ريزب ل ةرلازعوم ]نيكو مب كنا ناولعوا سب كْضاوان تافعأ] سر
 ا ادق لفكوهف سيرت كيدزنب نالذ ند دو للفدأ ماسر وب ركزالث |! أ الأ

 اير بشوصتلا سال لليفد هزنيك]ش سر نالك فاشلة لو تسال | : ١

 الث انش لقانا ويرسل ليكوه تشم ٌغانشا وا تسانشا دال ب

 يوسلاملعال يكل داَصْعلا لد ءالسكر بصب ذباح إ كا سيب 0
 ىلانمانا كلت رسمرلا سال كيال فرع سانا لو ويلا | :
 ا 2 200 الع كل دان ال وا ريلع كل دا دال ساضوان الاف تعارعك |: ا

 ْ ١ 21100 عايشملا الاخ مشو مود هدم لع واريدرعبل سضاطالا 1

 داكن ١ دال ذكي جذل ساني الف معامل العلايا رجزعو لج 1

 | تاماثاان كى دئانكا 02-2 05 7



 لزمللا عرب 7 اس 52300 57 دال 0

 5 ةأرطرش ورشي نال لا ليك هريلع ل نقيا و ءامتالاطددلع | ا
 1 قؤلاملا وسناب تسربحإلا س عرب لازال هارب صرب مناربنكا |
 1 . وانصر نازل زرع ثونردملا هضدو م 1 ! باوك دمر هرم نايس الجر هرع ٠ أ

 2 نييهش و ريس د لجالا لوامررع هنإنأا سس صو ليكلا هاي ناابع |

 , نرلاب لسلك سارلا بطر جال اًرخ برعم اد ثوب نزح م 4 نقلا

 ةرلا دل سمرا تيطتعا نبال لاق ىيببل ضد ثاضيالّجككا باطن ٠
 "ا بام نصت يعي تنالش جك س يرااذعاتا ناتلل لوم 0 ٠
 , | عيس نا س]طكوو ناك و كلذ ل قالطالالع فلاب لفكدَ ةزيوكلا نانا |

 1 0 14 فاست دافو يعتلا
 | تاتي ساضوتز آلا راس ليوا تبلل حا هاد ديلا 0

 3 معروب لا طلاذا ءارسر نات رض رداود ال ملال لا لاطت بولطملا | ١
 ْ) العذل نالذ كيطعي قو لاتوكد للاب تلات تاانككلذ ا ملاذعوب يك 3 - ظ

 1 مد ةالذ نملالإ سكك نعمل ىل همر بو اناء |
 0 حال لل 0201202 هيلومملا هداج نس ريم هل تالف تا دا ْ

 2 داشلاؤنتكم كح كان نتا نمْؤماي قمرتكت |
 | بلاملل بارتي دابا هذع ف دوك مروا له نلف سب
 1 را ناعر سمن ىانلالف ناو لانكا هذ رشبال داو. للطي تا

 2 ايزطهني ل نإ و لانك لانك وايل الط رعد امافلا ف دانكن ددصلا 0

 لوالا تلق دَبَملا سكاكا دعام هدي غانا اياد |
 ل لاقولو ْئَن ب فريال باطني جدانكذعان الذ نا بكاناس دال غانا
 * ص 2 امين ورضي لالا عرسي نك 8 تبرعات او لظحز وع

 ادال ءارس سعب مثومْلاَطي تام لراس من غراس مد ذوككلا اوس: نادع |
 7 هيلاط عملا 1 تلا يوجو دلاملكا يلح
 1 لنك ارو الاسك: ىلا زق سرؤح نيكل ال ديار ند 1

 . فأتيت لد ف١! ذيد دلازكلاب نون ميد شمال و لى
 1 قطو رادالا ص شعرج كاف «ررجإلا ملال سم ئئرل نان ميلع
 1 انك دقو ماع نيل 2 ذؤيب دو سيح ناو سسك ريلتم ٠
 . اللاب لانك اذ وأ عال نك ةرعال بل غضا

 ل
 تو جوع بوجوججججمجج س٠. ف و



ْ 

 2 يم ننل

 20 كرجل مسا امد خل تنك ضوعاع ْ 1

 ادام اماسي وود الصان اوشن لاب ]سي ايارملا وسو هر ل١ | ا

 لج د كلّزدب نحن ءازبعأ ل21 يل نشد ديا عتيد | َ

 ساضلانْمُِب نا ناكر ةروزعا هالومناكو ارحل ديب ليما مام 00 ا

 دي لاو نامل ف دع فن ةيططمت تاولدطبط مدنهم نقلا 7

 0 نسوان ات دا د انابح ى ىرْش اجد نايغالا نام 277 كريما

 أو ةريرلا تامةلا زوم هدف ع ءارسابث كو ملع هداصالا هدرز أبيح دب سدصوت ||

 رضوان ك ارجوا ىرسم هدجوت فاتحلاو ادق ورا ناضل هزرع صحال ١

 و هراشلا رع + تابت نشلاب ساضلا ل يعرب ا زكرجر ىلا ءانوتدل |!

 تاما عي مع , سم ضارصلا عفان هيجل ْنا ىرشلا ناكببعلا ناصقس 1

 2 م الى هرجع عرق داس :

 | سائارغّْزسي مناط العنب م اعلا فانامص عوبس سم ريلع يش الايميبسي
 2 امك ةلالياو 5 امال تدعارغ ليسا مو لاملا هس لاء ال ساضا

 0 .لاررممكََملان ١ نمغ بولطملا

 لاق هوشتلاو لالا دكذ 15 تبان ةنيلالاثراو لبطل |
 ربي دذعلا غيم "ها بلاط ليش لالل م يونان انادغ هب م كتسشاو 2 2

 | مناجادغ سب ناوي ملول ءالع فشل تكمررلا نم دبات ءكلالل نم
 0 يقم عر يكل هرجع لف دزلاةبلاطلا اباسذ ضلع ميرذادخ هب تنأب |

 0 بلاطلا نعاليكو بش مادا ملا !مالازسكلا اعفروكو لاما مدد غلا |||

 ."قيفملا نم نمرمر كا 2] ذل بيعد اذا ضاق مب ليعذول تد ىسود

 ا لالاق هدب كسا ا الوسام نالافانا |

 يرسل سلا .مزليو تائارلل مدع تيثيو بلاطلل لوعلاف بويات ل ٍْ

 ١ الاهم حولا سّرلاو دنيبالب ب لجؤوم نيرا تارا ل شيال ثيحثويدملا 1
 رم ساجالا هل نس وع طمس لعالا ال :سازلا توم .النوندملا تومر|

 ايت ع ربوع لما نك تافلجد بلنكت الجم ىذلا ناكل تيان راد ||
 ١) تعم الاب دلال كن ناثراورلا عرهرالد لشكل راف ص هلا بلاطللف || م8

 لعامل مدد ىلإ كاكا دنح ]جالا ١

 8 نع دبا طل شعب فانا تادزارمان الخرعم نيتي

 / ف اليل جْوم 35و ذل النيكل كل وعلاو لعالا خانك و لاملائائماولد

 | 0 ام امؤمالانزمزجلا]ق مراطتل ثا

 ص هاياوث

-9 
0 

 ارق ل لاو
 كل ثونويإ



 1 ان تالا نيكس بامان رع دونك ديبكا
 5| ١ ال ىلا ىفري دينك ىداالساورسيال و ةايجللاهغاكامزمدعام ٠

 | | هاوس الارزجلف تلا ءاضت لاممالعوم لمت ذاسإلاماطعي ٍننآد
 .. | | لجلاَز جحر دومكلا لع يوردال ل جلا لومي يدنا لج للا ههيدلاب | | ليك مرزاك كرك والا, امندد مزج سل ومالا ذسؤتاب
 1 ًالسالالع ناكل لمالكي فهلا لحد نعاركتآك يرتصلا قداسلام ا
 1 اكواصلاس تسال ورضع بجرم ناك نعال همن لعب عآلاه ا
 ,,(( [بلاطلاومو مدلل ْئَرصئلجالا قاله فدن هدالاق نعمت ةداقاوت 220 |
 00 يندم لويز زادو تا نال بلا دامك( ا

 ١١ اهتلرز» ليماتلاف مزكو بولاق 700 0
 | لس 1000 20 ناو ىرزالا سم الاخ

 دارا قرا ناك ميريام لاردم ة نيم هم كك لوف لوتلاو ديلا نيل تاع 0
 ْ ْ وي ومضت ىعذ ىزميو ليفكوع ءوّرصي لكل ذ سكب رع دوغكلا

 3 عيت دلع وج قصر زعم و عمك ذ هر رو رزح دونر, لانك

 ل داازكلا عاصم الأ 2 ار موس ها دال وضاخ |

 ا )0 اروع نمرمأل ناكل «وجالا ببحوماغارماب |
 ونكت مما زيزمد سرك 25/5س اعمل عب هرا ' اجر نمافك2 5 بلوت ل 7ج نم صنع رعب شلالع هجددرما ناو رج |

 را لج درع نم ىداا4ريلع جعرب لو رلطاب هن داعاف كنارض تزجا رو منع
 1 ْ هلع دلع جرب يداوي امج رطب هروب ةرغ نع
 .. | |مورصالا دام دعب نازل كالا دا ]الارهاب يكل كتيره نم بناكللا
 مكان مكل رو معلا فريال يحن نال صالالع عربا لعب
 غرك 0 رداع ع كل دي كاَق و ترا لامك ضان ْ
 دلو ذم 0 ا ١]نكلا مول ا
 : 0 مول اد لصالا تشي ف نناد عّرلا
 رزكلاو يمر ددص سلع ملباعش راب طالذص يقرا بعدت ا

 للا هاو طم 76 الا ملك بلاط ا ناجزبصال ابا انلاط ءاشْئ مانجا |

 بلانولو ةلانكذ وكت .طلاهد ربل نادم رب لولا لاوعدؤخن 2



 مس سس سص»و» 0 ااا ا كالا 0 1 د ب ب بج

 | -«اتلاومانانملانا كلل امزلاعي ناددخالابلاطي نام دمابلا ولد /

 | اماعخ نع شال ملش مازئلالاوبو ةْؤِاجكرّرلاب توك يدل ةاَنك يملا | 7 سافل 5 نيتك ف لدتا ل ا ةذلامك جورب. هيإ ةاتكسل دوغكلا# هادالا لة نع دونك جك باب جدن"
 2مل يزاد بالم كانضدب فني عملي ديلا ١

 * ”ميبلالغءانبلادعب تع اق اييذ يامر مّؤو ك ددلا ناسنا وادم يرتشا
 ا تقهضذ اكرّرلا نام نعككلعرلولا يعِب معوهالو ساضلاا يع هجونالوا 4

 | عضال ملؤكدرل! لعب نعرف كو اداد عاب سورضولا تادرس تال |
 | اجيب عاب دا لكم جابر بكة ص أ تدارش بتكوت ارسل لادكس كلذي هائعد |[:“

 ا لارر1ل لانل عبله )قال ناب عر قاو مييمهل ملت تائب نشا
 كاهلانع عيادي ثرلد هارعد صداع امنورتلا صو ةداهشلابتكوطبزلا هلا|
 داو هنيلوصفلا ماحب سوقي موارتد اثم ءاوعد ععسال هادا

 | اول ساوأ كيلا رعفداللانالفؤع كل يذلا بل ىيرلابعامل لامولوشلا “٠
 | نت تلئكذؤني نب مممالالعلديابلكني لام دلانكوكيأل كيلا يضماوا| |

 وانا انالف يد نالاَ ناوغّملاذكنوكياعبِلعت لاقولاّماَتلاداياع ١
 يس ليشكلا نال معز مبانا دوب دلاؤكلارمتب و 2131لافكس دلاغللا جمب |
 ١ كلامكم رنا كنك سرع زك بكار صيبا نال مب ليش اناواامعْأ |“

 ْ يي يي ب بعاد تمل نكأك درا ديم َلكنإ|
 | 1 ماقتل دلت ديما كاغك سلانككلا لكك يلع اعرشاككل تيزرلاوا ظ /:

 7 طوس الا ا هياعام, كا تمرسلاواناع لوشك مال الالعدا مدلل كدت ظاغلا ساظنلب لك [

 00 مل زلح أ ا أملا عل رم تروا تاكو ا سيروا دوال سثوا نماض اناواّنلا لومكو 1

 ظ 1 اقرف هوكي ناب ملاملك ب سانم يا ميال طشب تأ ول للاب دانك عمتي ١

 ديد مدق ناو يتسالا نايمالاطش نوكيوا يبات ناكل بوجولا|
 هله ٌتافرملا سرع لونكل ابا ناو داتا د وتلا وا نزع لونكم وسد(
 ٍرِضقْلعن ا َكلائكا صتالو سول مساس لالا بومول باس طورشلا| |

 كل سدا ملفك ٍلاذكلا سرمل ءاجو ا هيلاَسَبس ناوخ مز الر طب | 1
 / تل انك يصمم الازعلا» +وا عدلا تيمد نارلوقكطّتلا 5ع ىبلعتلا

 وسال وشاب لطبت ال طّذلابا, لمن مآل تلاغلأ نال املا ابعد |"
 الكوري درتس الاودي دامو فاه كان[ ارا نم فاتعلاو ىاللاك
 لو دامنلو إب مولان بنيد يرانا ار اا



 | روص تكا ريعاولالا ا

 سال كول قس مل ١

 اه '
 ا 4 0 ا

 ا كلا رجل فعرو ص ا ١)

 :ذ كسب طلال تانك سيرفع ائرْع رار ريقي ْن نا هلفررش لك ْ ١

 0س روبل ةءادالاعادارإللابالاطمسيالاءوبد :

 ليمتس مرش روس دكان ك د ارحا توعام معدد طقسا اهنا همت 1

0 

| 

 1 ا 7 مارب نس ا 57 10006 املا ا

 ١ 1 2 كيلا لس اول كيللإىذ دلاناّم الفالع كل ىزآل يدا هردلا بماصل |
 لابللا ات مورد ديب ظنالعي لام دانكن !نكفوليال كيلا سف انادام ظ
 ل ننال دوي 2نالاناباَملعم للاتادااما نضع ,كدتلازصو كلفكما
 ١, | ةوكقيل لرسم ا تكي داون العال لامك نوكي هوو كبار دا
 انا | 2ائاخ مالا كفدد الاد ناعرلو كِل  هريدل جانو تاه وذا |
 ا ارو يوك باو سضال رنات مثيل لاقي 1 اتاي ل مولي. ا

 ظ نملك نوكيا سبوم تس الذنب كادكيرلو البق و قرملا مك, ١
 ْ اي ذالآنو يتصل سسرياع بجإلا يرب سلا نب زيدوغقيناهرجل
 ممدوح مانلالالل رب ططلملب ظفاتي ىل يو ل دم ا

 ىفعو تدم<و ١ دب نس ىو لام يباايرقلامولاوكو |

 ٠ 0 اا زيكو ةيكشوتب ىلا
 | قايل وإنا ريو فوودلا سنه لا مونعبرو سال المكسب م ظ
 0 مزليرال مدكذوق لاق كلوش كحال عل ىزلا بولا فبدلا لل هبانلا |
 ظ را لوف يو عاب رك ذري ذب 6 ا رللاطق ةمع جاع ذ ش

 1 معابرل وعر تعلام عيب لاه لاهاضارلو ٌدلانككَو صئال مدوتب لاماو
 | |تسرو بلاطلا لهب لاّرولو ميما لاوكءرمدعبب دع رخو نزولا كلذ معالي
 ل َ لع زيجولا سمان ,مئاذص نكي فهلا ىف داو رس رضا نانالد ع كلام
 7 شجر بدا فيز نلاودام لزب نال جرد ضادانلا ثويدم بيوتا

 , ازيش دهوكو!اهوبد هلجو دا بلاطلا كرما :زداج ٌمايْصم دقوتس وأ

 ظ 1 صخب ٌرحاْضكك ساب) نرسل ٌرفِسحِإديعو سووا ليشكل م
 ازيا ٠ قئنب ةأرهال الد كي بلاطلا جرد اهلربي يلع ضْمِف سويرم
 ىلا 1101 لاب رك زرواو ال كح بفرد تعول

 صامل هزم مرش لاب قطكرلاوأق ايدجوا«صصمإل دلت غلا تلد زيا“

 تشعام لوفي نال ديال ةمواسم ةرمّْرن يانا ملام كلامنا هانا الا سوو اهّناذ باصماك مويزكر رورو هل موجز كوشك قررت و
 -حيح جدي مح



 + دك سوسو سمح | اا ا ل ت7 و رج هك سستتسس 2018|

 هس ةزمال لاو ن1 ا سر تتاناموا كله

 ا تا و ا ا | 1

 0 يواصل مار حام ساهي 1م الينكاكادش اعاموااوب

 يب تعا ةزمأ , اهل ةقاوتادص ترانيوب اان !طدإلعتع لعتخدا 2-2
 0 | باغقنمدي يرا)مجوّةِالَذ الت عمدت دولاب العم فالف ارو الع |

 بعلالع دبل تماقاو او طرشلاوسب اركرسلكي وسن تَملَط ورهش فاْغوْدَم َقَعإرش

 ايا كام اي ناكئاو بقت لئعكلا ردح د الطتاقك 1
 ْ لا جايكإالو 9 اوصم فال ظلالِع ةدابشلا ابثلا .ساذلازصملا 4 صالقل يود س١ 0

 2ك هداهشلا ومش لف ايبا تاهكذ !اًاارضاخ جوا نوكطرشب يوعرلا ٍ

 ظ يال نلارا.:نتك سالك سبا الن: ذا لنا | ظ
 يتسم ماع نلالا دعاو كبل ط بئاهتلا عبادك هايل, ١ الادها |(:

 -  نالجدلفكتانآ تنازل ةّرل ماعلى ذل :نيرولا عدلا دك نم نييئابإا ع الإ

 1 / ير ورملا حرش شل سعال د انش السدس ا 1

 ةلافكأ ت اجسام ىدماو ]كام فلاب ج) نالج لفك »8

 .ميحاصإخ عبجرد هايلعام اكس ى ىداامهتاو تأ مرسدحاو دجخاو لك اعد

 أ اصنمدملاو لل تال لاه لجي نع نالجر لدكمادرتتلا و تملا ودركب نم شب | ل

 ا نالاللت فصنب يشاع هجواعدما هانا شله بحاص عرشك 9

 3 تن كومكلأ دع عيمجلاب عيحرب ىدؤملا ءاش هي يدم 4 عارتكوا

 نيك ان ءافاناىلبمالا نعّبلاب كلامك اواو دلل دست

 0 او /تصنلا نمش حاط رع ا ب |

 مسمر” 0 رعاك دار عام تعا ام دما يكد تناظالجح بدلا ثامكذل ارصولا نس ظ

 ا ف ذي نعانهَصد كادبلاةل امل رم با: دلا عيميررعالا ْنَع

 اطيرلاو ةلارمو دايتإلاب عروش ميداؤتام دادزب تعلم مش دوش هيع دب عطر ل ظ

 ٌّل اهات .امدمالتكو كا ارم ”رمزع ام نان داك 071 ْ 1

 ل تعدم ع وأ لان دال تصحي سحاصلا | ٠ ا

 هنزلا لجلال وفم يح 0 اوما

 ماسر ينك لع نا كا روم انسي رادكل و رسم عونا ةدعيفا اوه

 2 0 نيد الاسك سر رفح شوي ُىا للا

 ' ليك ءاعاب يلاطي نا ىلا تؤ سل بيني نا دانا نربدلا |

 - هس سس 0 3 نودع



 م*ا(| | ه /
 «ممزملا ابا رفا

١ 

 ْ : 1 ا

 | رإلو ةنمنلا سهام انه ةروصلا سككلذ د ارسل بصز م ارصاط ناكشاع ا
 مولا نرلاذَما0رص الذل نكد ناري دال راه سوانا كي
 9 | طبا ةرمكزملا ص كدا 3 ةرعا يدداب 0 طايل

 ذأ كالا 0 0 نق
 اناغألا ! يلدبجم ىلا ننال 0

 نه بامر انسح نابلسكلا نما نودازوإس فؤانلا وقب وترامب دا ا
 نبل مالا داب السك خس اوبل ءازلا تلاتوت نارها ملانكس | ْ

 1١ ل ندا بكلا ءاطعلا ةيمماملا ه رخال امكرْبكك ءاطحا يشاع رجال ًْ
 لأ | نطو ا بوي[ ن حو لعالا دولحإف فودوملا بيغي نا بلاطلا قاغلذا
 سواد ىلا تيب د! رعاتلسو ماغنلا الفك جوا رم

 0مل يررغ بيحب لاق نآو نمار وش معن لاشك مذحأي ْ

 ١ :١ نعىورام ساش طاولات لجؤولل ىرلاةئَماو دانك سرر
 ل ظ امسح تاكلي وم ىلا نال و فوبرلل الشك ضلال سلا

 ئ لضْرفاسي ا بولطللا دال نالوا ىردلاب لسكْلْحأي نول كد و ٠
 ّْ كريد عيلان آما ليلق 'شلجالا سوا نارها د 0 لجلا لولع
 ظء ا يصاَعلا نافرتسلا سرطرسر ارم وحار اوباما

 | | كلف ىبدوا رغم ءاسيع ملغ ةدلاق ليكي َيالو كلذ كلا ميجمرلل |

 مع

 ا | ريك هزت جونج قتراط دما هتالس داتا نا ةساجم
 ماا || ةرتالابوا ءارالانامااهنمماَ ملاح َملاؤكلا : ١ ساصالا عم ضال |
 1 8 نم ىزيصلا خ هرب ملازعككك تناهاذابلآملا كا هةر سس يكل 1 ا

 لاو دوو ولاك .ذائكا دال كلك نم هوا نّبسا كمل قه ةاسالا |

 الا هانم نوايا لاَ ديالا س زلال سون الراو شلس مالم لاق
 ملأ | ةمدلإ اوان ررإح سرمد تلازككاّناو هل صاصتفاو نيبوشسب دلافكلا ١١
 ْ . ديكصاصتلاو دددملا ةيوشتلاب تلازكلامب خالو درزلا لو دررلا كاك كال 5 وجا
 نا :هلاؤدريصلا ّقصرْسي ّن نال ندْرَحُد رجالات هنرعرزخإل و دوخَو!ا

 4 مشت تدك أتت تل طلال وذل نال ديما عما غال ْ
 0 ١ ىشتلليست َن نال يلع مصرع بيرت كم م ل ازا ةاك جالب هيا 0

 ب و د يجو جس و بيسي ب يسب جس يس يبس سي يسيل

7#” 30 |. 



 ب جو رص حمص ع مجعد

 2 ب ب ب وريم

 ارك رب دلاتكس مشل يمبف لتلك ب باالبن ا _ /
 أ ىبوب الاف الطلاعرتع تلا طشوبو وعلا رجب ةبلاطلا كوالا

 نبال ولا اا يولايلعو وتل بادصا مزجاما نبدا
 ْ قالب افكت لدا ل ذل نك م ىسوب ب لوق لع يوما دول ابصاصوأأ

 ْ ك1 را يدلل ةازكىقب بو ىسوب عارتع بلاطلا
 | هالاذنا كلبك رابخالا يزعبلا ةولائاسن | ّتالعاوععام د د
 ا تامتملاو دعي دولاكت انامل يلو طولك حصص دلال
 0 ئسلالبت 5 تالو دش او ديداضلا كام درجاتلا
 تكرم نإو اما بهو ةكاق تن 0 : ١

 اظيراملاليصآلا ةعاررلس بجو نام رشا ابتكار شكلا لع بكر لأ
 ملعار ملت بجي ىلنآَو دعا تراك ا/,ملستب تراجوسبملاو ةرجأتملاو|ن)

 ا 0 علا
 0 تلاداسيعلا لش رفكا لعبد ادسا اة جيبو ءارشلا |[
 ديا ارو عار و كرش ا ديع ى ىلا مهلا رشد كام تناكنااهنعت 8 ,

 ب لا ص |صملا يصوم كيلا اامالا هلقيد شرالا وبدا هيصوميت 1 .

 ا ناعوت كلل يدل للا بجاو لام 2صاولاذ ا ِ

 ا ملل ربو موبلاو بوصخلا كذواوبلانك يف رشم انما دلأف

 ميلستلابحإو ورع رن اما 2 تاييعاب لافكوشكل دك رولا مدع نع صلاو ْ

 دوج ٍدلد مليستل يجاوب سلام كلذوكد تكشلاو كابداضلاو عباد ىلا

 ةرجتسلاو ديداعلاك ملل بجو داما تايعاب دامك الصاع لاك
 بِ ٠ءوو وو يداي ماش وو تالاهب د لايككأ كاف عيب اك عريعب مومقم :ريعجد ا /

 ظ يبل نشرب ضو ولولا لانكم الك لاو .ةا5 تناك اب لس ال . /
 الك هوزع بت اهتاكييستل نال جمارتع ب اَمكا ل اكد اسلاك ديه
 ا شن اّمكلا لا لفك وحد د عجونو ديب 0 يتالاك لئلا ]1

 هو عتامكا لدب كد : عدول و عربوصملا وما رم ” 107 /

 ١ تلا ةرساك لانكم يدا جا عمرا 3 ل . بمهورلا 0

 . قع اداهبدلامللأ متو وومَملاَما2ماَك هاب ةلآءسم ملطاب تانامالالا
 تياربلا ل بابا. زمام رطل والا ال يدع هديع/
 | انين موك انزال معا ةلمكبد نيل دعلعل نامانإا

 _ اا 3

1١ 

1 
١ 
4 
 ]ا

 2 يب

 ا



 م لصالالع بلدان ءاّمب يَىتوَتلا» دوصُملا نال والا دامك ةلاطبا توكل
 0 : لتلك وم نان اروع نم وتلف رد زل كلا اديزبك م 0

 ْ لالا ماسلا صوم نا ل نارك مزرخا فكس ملا بع ذ ُُ ممني
 1 32 نساني الق ئشولاو او ندمت + مم دزعتم 1

 اول | انكريجولا سرصالا ستلانكلا صبرك صك سرك 0
 م.( باللرسلو هدأيب ًاببصلا اوما هاش الا سرل ندعو ءلطإ ىلا انكم 3 د كر

 م .قجيصللان ذاولامّراىوإلا ملاه ةالوئيصلالع ذا الو ئصولاو
 0 انك تابعولا ضال د دبع هرغ سوبملادبلا ذااذاىل نك صم للص
 2 0 10مل لانك نع رعب تلا بذطشيو دو هل هالوم ذاب علا

 ظ ذاب نكتاو نو يضخ و سدويمعلاس مسإ نذابولو
 رددلاا , تراعي سو ريع نرلإب مكب ناب هروإو ريصوى ا «ودارل نازاسا ولو مي دينا

 :|| تاجر ذاب لجر عنك و: ءابّوصرجإلا سبرشنلا نود بيذلاب هللاف
 لإ حا: :ناراسكلل د كود جاد ؛ وبلا مصل فن لذكولو ىيعلا مزخ ه د

 لل | يملطعس مهرب قيولاوا بالاول اتلماب دامب نعد كولو رفض محتل د
 1 الْجَرِل زعطاخإ لل ةح زوال دانك عجل ذخات بالازغمايو

 آل | كنماانك غي نإ بولطلل ل خدان .ننومطع صولاو سامرااتالا هس ونون لل
 1 احدنا داةطبإذا ميراج العز قوتالب لطب لتكرف د نهار نق داما
 | تطابتلنكبرتاذا هراالطب _ئولب لم لانك شاد ولب و لذ هوقو
 ميد نزلا ”ناكولا ا نورا سيجالا ١ ناكولاذص دع تولد ةئباض درعولد
 أ ضو ىذا ٍترل ضو هلو دئيض ل كيش رسصو وا هولإ ٍيرتْسب نابىبهلا

 | كال يم ستكر سنتلاب ماهم طبو لللاب مامر اج ولاول
 | أ | قفة جرد كراالد) نوكيوصلا نال ءاوس دهن مورب دا هل دامئاب ا
 0 همك. ناد كرجل و ناي لنكون ىَضااراضحإب لسكر ول د صالا الع
 ظ ولاا يصل ناو د زياد رخال مكر هاجد ناول دلع اسياد هبل ذكول و
 7 :ودالئبلا ىداوا لع دلع همجون ىر دا هرمابل امي نك هرجاند اذأم

 دل ملا نعلن 0 3 ناواعرش يعم دلللا .س يلح و نيثدوتم دلائكلا

 4 ار كو لشكل لذ ناجح مينا حر رم هولا ط رجل رييرلو رمال
 د 1 ةخام علل بِضتون زجل نصدالول نازك نسم وون هزجوا

 1 | قعبزماوببالا 5 صلف ضنا دما اك اق 5 مالشلاب لزمككأ |

 نم
019 

 ا



 ءايهت لا مايما ف .سلوصنلا وصلا س هرسرت وهرب لادا طع 1

بملا بيعت ترضنب الينكليعاول البق نسءراهغلا ةثودأل ٍ 0 ١
 ي

 ْ ديد سننب لئكرخلل لادن ذا توا 43 اض شب كالساطوا 1
 :مدنو هديب كيلا نادي داضماب بلاطبال كافكا رمالام نين باعد 1 1

 لن عسا ةديع رشف كي نايم ارعاول وللا ٌناولع بو تلق ] 1

 هدد ةنالاذاإ اموجتوا انو 5000 هداضماب دولا بلاطي ديعلا ىلع 0س

 لب ذاب سشنوا لامي هريس سيرت رجالا ديما دكر م ١

 ) ا داع دب بلا طب ال اازهب غنا او لاما وتل

 مدع تالا نسب طانح ال كلوب ذوطلا وب ق رادع ناغ ملأ /)

 كا: للانكأب وملا تاو و طوسبلا نعالتت اميل لا هرم[
 اك نأ لشاب لانا تكلل د

 لل ربل امن 00 ىازلاب كاكا 0 عابس

م حان يزانلاب لفك فلا يفد ليس ندا 2 | ١
 يفتن ّرهرو هرب مل

 اهيقداص تناثلاد لانكا ىلا الا نوي 2200 دو 17 ك

 كوالا قم ٍخ صنم غال هبولا اقل عتيالف لدالاب وشم عد 2

 يعاد خامل الاهل لاشلانبدلاب ْنِمْإوي ءاضعلاب دوالاٌق ملاذا 1 ١

 م ل نال سلا ولعت لاذ تال هامل نيدلا نقب نالبق | +
 رمد ديعلا سل اكِمابَ , تع سلا طبق نما كاني كن دع ىويدلا|

اكلك وضم تاب لانك رم صنعي يهل بجلال دبع + ا ١
 دل 

 : تبادب واه الوم نم عدنا تم لميولو شياو وا ديب 2و لول د

 3 اذا لاوصتلا نيو ل كلمم نارلام نم نسوا كسوة اك

 دبعلا َناممعُس لجر الفكو الامن يعولاح قدأ نم سو دي دارعلا غال 1

 6 نا لزجسنشب رنع لونللا تاكاذااكليصالا أرب لكلا كوول
 ليمتلا سضصدل ناكر ْمميِلا دلل ماقام ىرعلا تاق لعب 0 5

 ههنا ناقتي ديعلات اق دبع سْسِننَمكول كبارا سرتعق
 خو دمت نهعمو ارسال دبعلا ب ييدملا اك ناو نيعلاليع كاملا ٠

 0 لعلام هزي ف تامواربع بعدا يداولد دج نع /

 30001 هْرَخاِب اسوق دببعلا يب || ل
 قلع نعش معار امد ةرشعمس ل نع لا فدا للا لع :ررمالكل نسم 5

: 
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 يلام مرلادعد ضمانا 578 7 .وجييملات اه 58
 18 كسننلعاررستا لا دهام ةرشع وجم يجعابا درج
 انوع سلام( نمرتال ناضل اروجإل ةرثعلا هزه يبعلا نع هفانلل سو

 1 كلل ماض قلع هردح 1 ةقدالا5 ناب , مفدلالش ضو ل صالادعا ْ شر ا
 1 م 0 0 كلث آلا يومتلابصوبإل دورغا | كَ 0 00 ” وا سوالا دلع هئداجرومألا هجري نانضلا دوج ةرشعلا هذهنر هلع شو

 رو لمت سن سما ديعاعر طالع هع اف تعكس م ةرحاهشالعةأما همك
 0 محرنو دالتٍّسم الادعب تنجو ١نلولا 1
 ا عفازلا كبار وعن رعد روع 2 7 نادساشلا ءانبلا خلي نادعب داك ملا |

 "2 .تدقما ” ماتا نيعلاوايدولا كتر ةراجالاو ةعيدولاك
 اس ْوكو هانمص اع هن الا لِح ناعجرنامنافرجاتملاو دوما نيضو 9 1

 / 1 00111111 جوهر لل سرلاد ديراعلا مداها ا 0 ٍ
 م رلامذحاو كلسم سا هللاف قول ازوه كانسارخال لارا دا 28 ب

 اقاحبمتما جابو ابو ساصان اف د كلام نهائى اىؤحم ءاكتدالامولو نسب مل 1
 كم ةيورملالصملانا داعلالع معا ارورعلا ٌثالصالاراصو ىمض
 010 خجاصم سو وزعت مالا السلا ٌدوصراّلا سوا مصواسملا نوع
 ١ 6 اباعج ىلدلا .هطنخلا ]جال 0
 3 تالي ءرّوملا نمض غانا راص مال ضبا لاع نال نايعلاو ءاملا لا ش
 1 مد نوعا انبرعو رمان بالتسا ضانرش المال ةلثسا
 9ك فب هوا جول زن تدل ها قادها

 | بصلاب هةروتو لضالا دوعيال الباس يرضع واش بولا يلع نم نيزلا
 / ١ 8 هنئاولاب تايولو ناكاكلجالادوعف دخو كا نيش ناك ء اضمن
 1 [يط فويورتل نرلابص ونسال كاَو نيبمولاغ داتكلاد يل
 نال | كونان ١دوعم الو ريلع نولادوعمي ميرا فودرال درف لش
 ددخاطش وبكل نس ذهو كرك ةوبن آَىاك نيالا نم كارما
 هال فلالاوسو لالا كملي ررئارعأم د 1 مام شوي د تاليشكلا

 | ”ًاممقإل ءاميام دع عجن كل لصاالا شوب م
 ماع الإ عاني ملاكم طوش "8 0 7 0
 الاف راب نعلن تادازك الذ يعل تانيا نانا مو غاشاكلا

١ 



1 7 

9 00000 : ١ 
 سعي هارد ملاذكلا تناك ناو رع كومككا دعو ليكلا لع نيس"
 يادمرلا هدورالا لع يدا لكلا حجر رمالاب تلاذلك و دض امسك رك «نيرالا لع يد اا لْسكلا هجر مالاب تلال هو مان 2
 ادم هداا لا تنتليال سلا رككو رصف اباع نع كولن 1

 سارع نم .بللالخ ءانم نمد وكي الد بياغلاٍلعىذلا تاما غةللإ]

 ءابزلل ريع لجر لْفكَمم ائيش كني لهون د لعو لجّزلا َتاناداَف يدا ١
 «س روكي فودزلاىداو دايجلاب لك ولو سارا نمو متالاو ى هليع ل 1 ١

 ميلا وحد دامجلاىداو فوبزلاب لمكول و دايجلاب وحر رزع لونكلا لع يقال 0

 الدب لانكا تكل خربااع.عجوإّ ادلائللا ماج نكأ عوجد تال قونإل ل

 الاب ملك قص يلع بجعل اذ قدا حجب اف ولا اداب دوم"
 مد ىيويلِضللا يداول طلاو مررلا كامكس دام ممارس ناك“

 ليكماع اق دل لتكن قو نْيانولا قدام دايجلا لتكرذوةنناقلأا
 شةونس اوارنع كولا بلاطلا ءارانأ هريجولا نسل ذكاج وهير نوذ وم

 ميلا لع يذلا الشلل ةأنب بعون ريصالا ةرب تاز شكا“
 سيات ىو لبصالا نعبلا طل خان ااكو ليصالا ماس كلل شكلا اا 4
 كفك اناا ف الخب يلع ىزلا سارت رك مل يملك نعرحاو ءلغكل/7

 هس سداعلاءرك د يارب)ا با بمال الجانب ءاقر رش يلا الجتؤم لال ١
 لأمك نيلوصملا همامب اك ىسنلاب بكل! ةأ ب بجو لسمالا |"

 لبمكلا بوبي كنان شلع ثلالا نع ىبدلاقرل لكلا اءابش آل
 تشاكنا نام صال العر ْيكلا هجربو تاء سعال يلع يول وابا ا“

 ىكلالاب عج َدلدابم هثالرخاوسنجإِع جاصان ٠١! فال رهاب تلاكك| |"
 اد ناطع دام إيع نلالا نزلا وسبا مد تلا كصوأد تارهلا نأ"

 لرش ناوابرب ص اخصالا ةأنه طش كاو لإ ل صالااع ليلك دهرا

 لع هينا بلاآعلل ناو لصالا ودلك وب رَتَصاخرْسكلاةأوا
 لاب لنيكلاو رجلا ستاع بولطلا يعول عجرو ةأعتب بولطلا ٠
 هركت انا ةأرلاش اح س جلاب لكولا ُىالَك صبالل/ولل ملا جان ١

 رد اذانعببلاب ليكولاذكو لكولا ضو سميد مالا بولا مف كليو اهلل :١
 هلام سيور وصلالا.بالا عابرتو تصالدل ملاوكس سكول نشل |

 مولر مَن رلدط بالا جور ثآو تي ادها»سيمولا ب هزم فول
 ملال د شرت ال بالا ليعرهملا كلام مامالا اك و نضال هاب هرم مابا 1

 كل
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 ا
 ا

 ا
 ١
 ا
 ا

, 
 ا
/ 

 ظ

 ظ
 يكس اسسل هيلا لا ايفل

 0 2 2ئ2ئ22ئ6©آئ2525252592--95----5992

 : تارملا ناانلورهملا رب عاج الو كلامال ادلع هع جاما ا
 "ا مضر نكي لن لالا كروملا ءاضيا نع شنب عاملا و ئالاب الاب نأ صاع ١

 ا لتلل هازل ىرلا تارت جساس ماتا ا :رزلا هر ظرهلا ١ ناهض
 غ قالب اغلا و ركل ناب يباب ليكولادلا نك ضيالاَوَس م ديقسملا

 أ قرت يل اومن سلا نه رزخ دس رتل نر اد 00271 كلت سرعت ملل كلامك دددلا تلاَوك سلال يري كلب ام نهب لان
 شا ئاليتكسل اطملا نام كلا دحالع بادب نما بلاط يل هرجانضّشلا
 | دبع ذدكب الناب ٌثدالاب تكول وطلاباصو فونرملا تاما

 1 لاما راضهادما مريال جاناَمك سيرا شرب مباطي نانا تل 2
 ' د عامسل ىصالا سا كارصو 4 : راصحا ءوزلاهرلي اللب كلب

 ان ناتنمل نا فالا كو َرنَحاارْعو نقم ل يلكلراسم لا تمارسمإلو
 هر ليلا ماجزاكم رش نر ّ و رو راضحاب الإ هذ مس ساضلالطن نب نبا

 الزلات مللع يري طا ىلارسبح ريد نيدو سال .سالسب د يهبط الا ناس للا
 1 ا نمْدس زيروم الاد امال نمل لاك نو ناجل طي نا
 ل المار ع تنال نان اهراضبحا بالا سطو اهبخ شا جالاكداف
 '(/ اهلا سرا الاودين اهلع مودل ىداوكركو اهراضملاب ىضانلا الا
 ْ اا تملك ٌفاوابس الا 00 ءابضملا سوجلاولولا هذ ددانما نهائيا
 : ال 2 كاضما رابم دالة اذ يصاب : طنب الاكل اجلا
 /إ ا بلاطيال لاك مالا دي ب نان 7 . زويد نك خال لاك نجا
 1 7 للا هاو نيلوعفل ماجن هرم زن و هريس نكي ملأ ذارد ر راضبحاب
 "نيد! اهيلع تصورا اهّس كيني لكل قدا نص الكم الق نال
 1 ادهش رااح ا ملئ داري هم عفر فرعا كن ابألا

 :ء ْ ط سائلا ساه دااهرسصاع ارجل نروتهو ةدملا ل يطوزعلا نم

 ' ١ اجيوملدنع هرم جوحجون دم نع تيا درلا كداق 7 ررالا جا مس لم لب بلاثرولل
 1 0 دل بوعي داق لوسولاا حرتوسلاب وا ىرلا حدد وصور رلوسروا

 ؛ اللا نم نوبرل العام لوسرلاو 3 ناوجلا زل لهد كاب مليم ماوسلاو ريم
 ؤ ناكلعداضالن لسد ورولا ةرلوذوت رس ما

 : 0 رز روس و ون لاب تلالغ تدوم راومبألا سوره
 1 2 أف مولإبوم تهرب سريرسناو ناسا و4 لارئزما لعد تبان 1



1 
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 هيسسساااتل تس ل اتسجلا

 رمدراصق نون مقدولو كرا يلع يذلا ا سقيالو كاني مكتب رزيق 1
 ؟نازكو هد 0: مبا دنعال راسنا نقي سلوق ٍيع ذاج كامتول لمد ديان | 51

 اًركو نامصلا بون اجْلْجْكَلاَكلَعْدا عاحالاب هام هدسض نالوا لتصل ل

 - تارصملا تاع وتشاد اكو ناجى ْن نلناو ا دولا رجتول عدوا لاقل /

 بص غول يف هج نساىرلاو المع كاوْنع َملطاب ك كرا جلا ريغ كاع مانللاوا

 اوااهاش ثان مات ائت ال لعب مللاَمف ساهل مفاداد داركم دست قد ْ 1
 رات اهصاغاهتلن اول و بزلاربشي الاذسو كلذ مر كيلااض ادم |
 ”ييكرسصملا همام سوداسلا ناضالع ثاكو الطاب نامّطلا المص تاكيد |.

 "اان راع بدلا بذل مدافع ناني ووو بل لاول ىلع |
 امل لاول عونا كا سلا سمالقن :لهشلا نم سعيبل بي نما لاف

 ' .نعو فراعتملاوعب شال ةره كيازعفابام نك رفرلب ااه عيا حمانا : ظ
 0 دمي و رعِبابملالع م بولطللو بلاطلا ىداصتول فا ويصل ف ىقسوب 4 3 ا

 ا قو سدد ريعيانامان الك جابرخال لا رصولا سرك لالا مش ْ

 ا يرْدْب شكا ديو بولطلا لاذ قم ضو قلاباعاتم سب لاق ثا 1

 نلت نال لا عقدا هللا لَنادا الذل سدني ةوربإا غسان ملل |!

 صالانم اهتادتسا هت عيسيرضاح يلا عوئرللاو دب كل ساْض فالح متن ار ا

 0و نب تاما يطصضباهل كاسات تاب لك شبا 0 ْ

 املا ضْمالاةولو مب كل ساصّااع ددئلا الث 2اط عاد داو 1

 ضبإاملالع فرتووق د متلي ضاحملل عوفدلإ دلو ب كل سام قالت |
 ضرثو برت رح رم ضقت كالعائلا دطغإوااّملاىالاك كا قدالأةول و نا ه مال الابأ|

 1 نائمانالث َثالعالائطعاىغنآملآَلآَ كابول د تاو الاو شات ادن
 5 مالو[: ءاصقم ساّضممالاو ىتبائلاع فضّووو هئدو ةلاقك صامل مرا كلذ |:

 د ' 3 (لمتو نلاو مذ دام 9 همس اوك 4 !ً
 كي ليي ادد دوه سي نمو ل لاحيو ل كاّيعَو لا وكام قازلا ا 3
 : 1 طشرلعالّنحلاو لنجل كوقود را -لاوح له دب لام لال و معاد ب ل

 0 |مبالا و جالصالا سرع عصرا طرشاًماف ل بظايرامآو اواو |
 - هاش اتي ١ د قوضئاربتي كالا ع3 صئالك هلا تلز وشم تلال ةضاظلا |

 عمتي تالزرا 1 تنال و نال دلع كل :ريادلل ل جم لامول ةجاسجلا/ ىضحال هذاجأن |
 يحأ بوز كل كلوت اهنع حتجازجلا كلذ نويل تلاولل يع باين عا

0 20 

 د 2 5277-7 9و - رت ب ب
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 بسس سس عل

 ريصووسسوسص ل ا يك يح 1

2-2 

 رب م و ب جس مس مس مس



 ا

 ]ا

 0 ل بم حج وس د نيج جح و

 "1 6 200 هراب لاول نك ١ ليك اياب وري ماسي

 ,/ اما ةريقمامإو تقلا ملول سوال لاو ةاذكْهلا رماه يعل طش ةلاوحلا

 .ميلعلا اللوم َبِباَع لحدا نبا .ىارلالاحارل مريع لالا ىسج الو دع
 | جعلان لطائر رولا صو بف بالالم

 3 لعل ءلاملا او هعلا ل اعالا ندياهدمالد الاس رااباس هرب نىوش -تلنلا

 رك قلت ل د لايجلا "دبملاو ١ لآ ولا هثديتاميلعلاّد شادي نيملادا ىدلاب

 ا يسر يديم مز ف ضإب هدتع ا ميدارلع لاتحلالعامملع لاتحغ امن
 - 0: دعوا ابصعوارسدو نس كعلاجلاويعلا لجل 5 نايث ةريمملا اس١ او

 1 لقد كيلع يرام ساس دوت نافع مي لولا كبِلَع ىلالطلا تحال ام

 1 كزلا نرلاواب دونصرعملاو اريد ىلابميلع لات لابلاطباكايوو يحل نمل

 ' [كاالارفدبا الرع لاننا رااهم ران سل وحولها تدم
 : الالام متاسكلوساتال مر نئلاماضماص هدر
 ْ كلا لل قهر قلعت نإ ناو لاوم الا هزه ثاوئدرنوم عد )يلا ءام عل 71

 . 'اديرإل ةالجرلاوم 3 تناكنافار 5 نا ير امو 9 هر نايل ليا دوم ذدعدا :

 1 هززلا كركر أصق لل ارن وت روب سوما 0 نا سارلا ءامو دلل توكل تيا

 ' لااله 6 اوال نان روض ولظلاو 6 روسو 0 ناعوت دلاوجلا

 رنا كوالا سد العنا )سرب مد 517 ل 2 سعوا ىد يلع

 )لاا زهد لاعرابكي نا دْييانلاد ليلا نيعلاوا ىنرلا عنب .نارطحلاةلالبحنا
 ب الاس ل لاتحلالا زي هرياعلانحلا واد الص ىيعال فيد ملت جلا سيلا
 اد مرن لم رثع هد مسي الك الام ميلك داولاماق ١“ رالاعرجإل د لا يشل

 1 دّرلاب الا عجول سياننلارع ايعمتامدوااضورعداول ىحىداامب كل نما

 ل ةلانكةيرليصتتو ل يطالع تلا نيل كلم ءال نكاح فرد هو
 1 زاكمالاو سدر ىلا عدلا ون روص 2و ةنانيللاو رجول, اكزيجولاو .ةيانبلا ١

 "1 اراك باب , ملعرل ىزالا مرد دلابل يلا دقو لعلاج سعوا ند ليل |

 اغاتح كو كيع يرللاما ماب 5 وت تالعاعمل فرئالاب ف كيلعبلاطلا |
 بلاء مرد ولل تر رش نئزلا نيرلاوا فيلا قريت املعلاتا/رسسالو ١

 كان دانيل قعس اشم كابس .ئال لله انماضراص ضدول تع ١ ا
 اكلنا ا لوبقلاب ىّولا سرا كر كلاود تدل ذا ةنيكعلادوقنلاوم ٠ ا
 اكو دول علا تلا ر جنا سمالا دباب 2!ديعيوتلاو ةمدكوتيتا ثاالا |
 0 2 ا ل



 مكاين نب تاتش الار زم كوع لااا 2 .او لما /

 | ميِلع لالا ىرد 7 ميِلَع لات تاداؤأ 0 هتوبغام سال ابا" 0

 ا امرا هحوبدلاندملالوتلوملاف ينام لييجلالاذول را نإ كبلع محبا ]لم
 | ا يدناف تلاوجإصالا# 3 طرشي :: كانكلاو سيلا كش ى يملا ءرسملصالاب كسبنا

 | قطل ابزكم دان ودرب 2بلاطلا لان خلئيكاذب تآءولو ليمالا لع هجن لكلا “٠
 ْ مهو كمنلل سس دئام مِلع لامر حولا نم تنيبلا بولاطملا لجو بلاطلا لون لوقا
 | ديلع شال كاد لعلنا! ياللا نهال د شل علنا يزبك
 ١ باكئرب تامالرجمالاّمك سلعلا علاق ليات ن ناو كريما داوح نم
 كيلاب انا اما ةوكتال تلاوملا# ملح لاسحملا لوف لوما لع لان ل ارثاو كيلع

 ٠ كتلمااٌةاللاّةو رب ملاحاامبلاّلادْ) يل بلاطاذاو هو دبب توك د اهرئالا ا
 ا نالرارمالوف وغلا كيلع ناك روب يشلاحأ لك لاتولالاق و كريت 0 1

 ا كولا دوك تلاكولا ةرا رمت كلاوهل ظن و زم و نيولا م يلع كنب لامعا أب 5
 ظ ليكي دقواسل سيعلن تاآلو تبرر لاوح سم شيم ع دوقا|/
 ديلا ةيلطللا كلاوقل سب تدارجإلا سني لبغالع معرلا عا[
 ا نياطب ن علا نمي حا دبلاطم تعاطمنا ةزام 2 هروم ساكنا اهداوصو ف : 1
 ٍلسلاولاتطب بكاولات لبق قرا ىلا نا اة 8
 ىَخ'ْءاِسْتررِل العد يالا لدا هئلالاد: دو دلو ننال نم قريتي يا لال

 ا اكتب ناكولطش نسنرمولا زم غلو ناكر مياه كادبع نايوا يبا 1

 0 | ملامب هب عبلاماواكش انوا ىدارذل مانا الا لة  ةاوع ؟لمررد سرد لابخأ ايومرن 53

 | لعبقلا لق ضسلارعد 0 نار نيله ةررغم دلاوه يتلا

 | نخاع و كاوطا] طبي لل دمل ا نعاننواطزتلاو كيا درا رول ءاضتبرخ سل[
 اتعب ك1 ملام قؤسملل سوينا سارا ابا ض 1

 ديو صاخللاو دولا ربو لاول تلطب بوهذللو .يدولاتتذ اهب دبا 0 ا تلاوعبصانلاو دولا لج ملزم وصشلاو تعيدولا بعااص لاعلاف بونعشم قا

 لاعاد ةءلس بلر عير جاسم تباريز ةاناتباال نبا 1
 8 اوللويشتت هالبنت ممله الاد او يريشل وسو لع لالا ف هالجد ان لا
 عقدب ىلا مريو كلون يئشالور وصال ليام ال ما تلباملا صال |
 هدايا كين لمواد د ل داخل

 595 دل ضاع اع لع لاتحمل دجد لالا عاجلا قدا يعلن ملال
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 "أيل يواولق دوددولا هارربب نعسو نييعلا يال نيرا تلاوه يواتنلا

 .اهاش دال اكل, الوحل رغب صاملاومو لع لادم ءاسإلو وعلا مانزلاب

 ٠٠ ١صلالديى يصالا أل نيك لعب للا زيوس لانا ليبسالو هلع 7

 دج مح وح عج 2 م رس

 0| وج م
 "ا يال الا جعولرْرانَلا عوضا. دوااضورع يكول ده شادملا تلازم
 :! دلال اطلب هولاكو زن اعٍئزاأ نزلا كلم مال لْنَككأ كل بلاد ©

 ْ ١! 01 ةربمل علان نان لالا تسيلع لالا 2 دواديِلَع فّرصت وا دلع لايقل

 0 تبااطلال قو دقع رعد طعبلطل لاما ذاو زعزلا سم ىلا زيخل الع
 "0 عاجو ىزصلا س سلواللاَسْسن افلا ناضرس لم هرخاياشيإا لاما م

 -2/3كو دولا نع هيبوللوجو يلع لازم يور يلستاابق تكيف يلع الا حام نا
 نالإا "صم و قولان ريق هلال تنايكواام الخيل يلاإلا نزلا وعي و كالبرتاك

 3| اثك يلا نم تالت نم ثرلا تللاررعق نودابدشاْنلو اتا, لاق املي

 :”قأدلاهب ل عراتلا)يىلابلاطي لل دود علا روّصلا هزم ةوتبارنلات اوه

 لأ فاض مفدول قه لالا رشدي نا يلع تدل دذيالوارميلعلانملا تح
 دنا اعنا كوش ,ىرلا لاوج سل النحللا وعدي قل عتام لكبتسا هش الل لاتملا

 ال مج ءاش ناو نغبانلالع معيواش ناراتللوم لع لاتحلا كرار رسام
 0 جاوا يزشلالعرجاثلالاماوربلث كرجل عج ذاان هيو ليال

 «1 تايرعاتملا لج معبدلرث نترفريؤول ىلإ لا قرارقومو يزشلاربوس
 1 الم هوجو مرثكك غب كلاوهلاتدقداا نان س جالا لعمجنأش ناو ضب اعلا

 /1 اسلم ةضباتلالج مب اش تارابلاب لعادل دوكيد تلطب هرككى مدرمم
 11 كارلا س ىا قدا درو مضومإلا 2زكو .هابلاربو ليلا اه معد ءاش ماو
 : هاني تس 5م سهلا س دوب نالع حولا د عاناسنإلاهحاول ىلا ةازكا

 را ادبرانفانكس لعلاج سلول َععتو يشل نانبآرم ستيلا
 ن1 طعي نالعزلاب ليكمل اطلالامان لع مائلاب ناس لل لحر نعلن

 !/'/الاضيإ لاوهلوقَتُك )صال لع لاما اال وأب هلاوهلام نلانكلا ىلا هرم ْ

 أ اح دلثسو يوانؤلا رجب مبلاطلا ميرع ىيدي لن امص مزعو رثيد نم

 1 ارم دوست دما انطوت زب
 1ص 2ماَيكوبر .رترلاةننب لبر فويدللا لع عورات داامانربزكو
 "10 اعل راو جلا هيدر فييرلا يرن .رئزلاب مشويورإع ري يتدلايدلاعاثا
 1 ةالا ها نك 2 نهض م اكلنا ضلك لَصالا بزل د «رعبلاطي داضيا
 تس سيسي ممم م ف 9 اشم
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 تس ل يس اا
 ا

1 

 ١
 0 ترام ا درر رهترلا لاما ناو رسيا اذا لع) كلا هج 1

 رد ابحاص فانك ملعا شاع لادن اد عانمصد موكيالد ب قا 1

 براغ يلبلالاحاو دعلس رشا ضيالحر عانلشس لاف هافانق 2م 7
 ا | مسيحيا !نهتزلا ذا ملهفارعباب لع نشلإبامصر نمر ناكرَم و نقلا 9

 ا همم ُطوتسِب دع سصترلاوسح هيابللارئجاُ يلع لنهلا سرّرح عرس لم : ل

 ْ بودل بلاطلا لان ل جد الع الحد ىبرْسا حول الا كلانس شيال ال

 ايما نادلو :زباجوبث ]عت كال سئاَص كن ادع نال لع كيطع اكله 8

 | كولا نال دلانكاودإ) بين لال ع هاشلا وخال الأشامرإلللا |

 | قو تلطم تالا فوس كاش تالا اوم س تانك ارب دعاوش لب
 ديس نعام لطبش الو بدلا نم يلع لاملالعل ناعيا خلا ابل ام 1
 0 ماد يللي هادا اْيد لوضرَجلامف اخو دويدولاو ٍوصخللا 1
 هشبل لع زخلاحا لع لاحلالع هرظنب هعرو لاب ليلا للا يلاطل © ا
 ٍ 0 ميس كلكرث ل كلاردلا يصدرار نش سلال يلع لاق م

 او موجيلا ىف لاقل ءادا جر 0 جيبلا) ف ءادالا يوجد مدع 1

 المساعي سالمتال ةاوللات رن )ار اد نكس كلاوخلاام لعلام طبعي دال | د
 لطول بلا عرغ غلاب ويرشلاج عنا طشم كلب ميلاب لع لانملامإ) لااا الب
 | ولا لاتينا طشب كيوتو .يابلل هد سثو نوعا تميل طرق مال 1

 | سالو داسلا تلاوه :ارّرملابجرم زكري قابلها ل :
 | ولم ك ب وز هاش الابماصإةس يزال ةازك لا كالوع سو دوبل ط وكانا

 شالعو داق شاابميابلا للامم ميلا لستم ولم شن اشم خا رم يقرا وف 1 ١

 ١ ضاباهلو ملعلالل م ليوهّمو لعل هرندب براغ نالد لج آل يابا لا "ا
 ١ ضجول هراهاب ةريجال ىبيلعلالا + ىرلب قمو ميلعل احلا بيع لإ اودلا,تنملا عبس ا

 ..ىدازصالا اماما! وببو تلك يف ا ديلا ةداعادلا جاري الورك ما

 ايم يارا يدشن اجل مزرب زن وز فيدل دبب ين شيع 1
 08 اي. نلال انا ضورلاب هورلا زم للاسم غال اسم اجيال اعدل اميه هابل ناسيا ار !
 سيلا هطول سنة ءليع 2 تلق يا عجب هاياولو ليغالغمب 2 1

 1 / عسكالكو عبل عيلاباكويرزل كاقا 4 ديت يابا يبلانا ع

 ْ كاتيا تشل و تل نارا عيان وربما 7 حن د ربا
 ا لاب الع مجرو التام مسد , لع) ىلا الع تي



 ولو سو ولكم يزال ع ذو اطبق برج رول
 14 طي 4» رع 2 55

 كئلاواكرعال هاثاثو وا سزصدامرسي دا سوا دالتلا عد هنتوا 4 7 0 م يأ ٍ دو ييسر 5 ِ اممم م هه

6 

 : بولا, سايلا الع تيوتا تب اضل فتق فقبل عيال 1 5 3
 ١ غال كلوا دبل جالا ذولا اهلا درومالعرهتسنف عا كَ 1 0ك ور

 ١ اعني هوكي زب ال الرش ذاكرا فرعل يد داىثدمالاابداشلث د 03 2 0

 1 طنب عال لاربع طغ :آيكو لكم كام ال لال تلعب ساشا 0 حرر ْ

 ا اصلا لع روضولا طارش غال لابي ءاهرستب ال ةدساّملا طولا نعل ذ 2
 ا 2-6

 ل

 ”ةءابمالاؤ كلاس ورعب جدلا لسلق ساتددصدال امض 2 .٠
 ْش سوريغس برعم فانا ةزعاو ءانلا خو ريل مج عرفسلا | كودي دارلا | ١ 6 ىف 5 5

 هعئريلاّضْوامل سولت لا هندي نآسروصو ورا هاكمال سب ضر اذه ديما ف ا
 -- هه 4 هم

 )| | كورال ىزرلا لا وجم نيزتل لفض طوقس سررت حارا لا تيدصولا
 ' تطور معمم لكك: اوان جني نعي ماسو بلع مت هلال وسر نع

 تاوعس ني للايع قتل فش! احاال ب سائ الن رضا نرتب نالوا
 : كد ةرحا س)متو لجر سلام جالا يدك دمع 3 : تبِناصلل رانك متي ار ايرلا|
 /! | لوا كءانس وات رانغس كبل اكل ارض تعتد لاملاا ّير لود ناب اججإلا |

 1 1 0 دوكاوا نافصنانْيباْصَت هللاددد تالع سرلقاد ىلاللانه

 الاول رككو وتو كلف بداسضلا لوني ناب لوني ءاضل اهتم
 . لسة مزعل كلاخ نارصعو عينا كورس الو يلوبلاهلا| 1

 ١ يرو رحل نجيم تراضلا رشا لن علال ثد و كاجإؤل واس ا نوكنك ا

 ا: تورش ناو ةرساف ةداجاو ضب قر رغد لالا تد ناعبامثدي ديف
 :لاالع ةراع هدا او دمغلاا 22“ هاو

 | اع ةطناطالدا عيدرس سانام دملج بداششخ نشل اعراسنا
 لا رس انلاٍجراشللاغبراضللا لج ناضال,ةررسانلا هداجالا ف ف هر د 1 5

 : كلال عطش ىرخاكللالا مثداّماوانيصنوكي الق نسما 22070 امج 0

 1 ايدو ةدائر واتس عاهد تاجا 2-6-9 ترو سابع ل 00

 ,"/ جل كلنا
 0 هدول عربا لصعرل نالامااهداسف بيسو / 210 2 ير

0 

 ها قلق سالدلا داك طرش يككلامل ترجم 2 ناموا ة لالا نس كلايجارتال الا

 1 | نط رتاونت لال اضل نسال شلال علا.
 اهاليمالن كان الا سلام رب نيكو مسد زلال تراطم نم 0
 2 يي ب -_ 5



 ؛ ْ

 | ناضل ومب ومو د لال. را حارس داضملا دلع ب ٌمداضْم 7

 | نصا تبداشم كلم ه4 يلا ىاولاب لالا ةولماني دالان بعلامات

 ام سلقاو نالناع لضمان ثلاث لعبا 1 الكرخ 1
 | لرد دعيببلاعاسرخا و لعدن نع هلابع اس اس سمول بد اصمم نإ دوك م

 ا هت مدصوو نذلاز ما عانالف ا جرا سدقلا تاهو د راضم

 0 نصب داب نهباعاو الما بداّصلا سجلته زحاو دسم

 ا َّس : رايممل اللام ,نم ع كالولاو راوشسب و يمان الب داضل )عار نامدالف كاملا نرأ

 ا | لاو طرلاكعا مز ندكي علا س فضلا دعب لن نان علال فرعي ظ

 | امتنا وكذا راصلا ايوا عا هلام ةريملا تكا ءاكبداشنل
 ا راضملا لامس كلما .س كلممام دداملاة داع: َْن "سخان حيرلا 07 نارشخلاو ا ْ

 ْ توماس كاللا ةرصو لال هب علال لامار نود علا سديف
 ١ قاادكالولادان ما اس وكلا 00 فهكباكاسما |

 | باص منانالا صو لع طويقم دْيِدآصْل الام ن آل ىزاضملا لي تامخاللا
 تراضملا تناك ءاوسو نود د دولا عب ديلا لص اكمكالمع 2 دلوئلشي ودعد دول )0

 ا لكن مملا هرساف هان رود 2 عاربغ سنام ل ليسا قامت

 ْ هل براضلا مكي 0 لالا نعرتمت ناو م الاعسم ناكل سابع قى

 ١ يقاطع مب هزساملا دي داضملا ةلجانا تدار 2 ةرع 2 مم لها |:

 ”اضلانيانرإلا نم جون لوا عر راع :.وجا]-اعللو عضو ميعو لالا بر <«ااىأ[
 اب عاام ست صالملا نم نيبال لاملا كلضول نا و ءاوس ةريسازلاو ىيعقلا
 | داش :لانال تلطبالاو يسجل وعلا انعم نان وقوم للا: سي لالا يا
 ذود علا سسوهترب ني دال لامس كالعامولصالا ديلس دمبالالضنلا ىقنع [
 | تراضللارب غلام كالمم ةلاملاسأر لالا بد ضقت مراة 0
 افلا ول لالا درضصشامو تلطاي تلطاي وسلا لاطلرس ! 5

 ا هنكيلا عبد نكي فارهد ارئال ضي ريش كلمعول 2 كلمجولو 2 ْ
 ا كنداصللاو .نيولا جدا كالو داَنِماَص رات اءاصم 20000 لالاَد

 0 لاملا قر نعبق ىلا ىف الام ل لامست ل لا رانلا دحام لك ذماوان
 الاس انتم م مَع جالا مسداولو هزم! اموصد دبراضلا نيو لالا |
 ا اكل اد كلا تعكدام كالت لاواوسما 5 لام اس د ان كيلاستد . براضلالال |
 أ 0

0 

 ميما تعرطدم هانا كونا با ندلاع فداك كدب يلع 1

 ترم نا

« 



 اد | | اهوع سداضملا نست 5 ىلا يسد ولو صولا نس بداضملل تْيبلاَو لالا تو لوملاه -- ٍ 0 6
 ٠ ١ ونيت اقاوترضادف لولا تءاسلات اللد الاوزل ةزي هدا كلان دجادت نسم 0 يك وكت . ٠ 5 ١ نإ 0 مياس »با تن ع . 575 5 . د يو

 1
 3م <ى

 ا

 أ دمك 1 ب بضع ل دا رار تو 6
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 آي عي تابداَصلا لع ناكل ةدلبلا نع جوإل ع بداضل) هذاا د مل
 ان ١ ؟ناو مد اصلا -تننا/ريجوتسي الو لاما كرصنا نوه كالا تددإب شدا لا 007

 اهلا | ةةاضلللام يديم! بموتسو نمت لج دا2 كان كمال الل تدل لا .
 | 1 ٠ 7 ” يب لللس مهمل 3 1 . نا 2 د ا 0000 6

 دا | قاس لال تر تم ىعصلا سا صنتلا/زوماع اوما كازكم لاملا جر تابولو ب 7
 ]| | 2 ملغ ناعما رت .شرواس نأ الدال ع شي تيداضلا ام جداضللا كي

 اةاآه هل 3 تس سوو م : 5 - 0000 ا ١ موخب. - ا

 | ليتنمرزسلا سيلا 2و لالارسأب ةمالؤشلاءاششا غاثلا ة د دلل الا كشر تيت ع قص عظم

 ١ ١ اهنيزتلاو بداخل نود رن يول عا ريمان اجد هير 2
 مي 0 - 2و . م 2 تأ 3 2 و 0 9 و

 بلا( ٠١ 1 و ٌبحا مهئاذإ صوب نارلذ ضو عللللاو تام واؤسلا نشلوسرت لالا فد 0 تر يا 5 ا

 ل ةداضملا نال ستي لالا صمغ جرش ضان لالا ناك ناو ةداشملالام+ 0 2 2 2 << ١
 نل| | ًةلعال و لاماوناث لصف رسب تيتب ضورلا يو توللاو ىهتلاب تقسو | ل ران ير حيو ورب تس
 ب || كيتي دلاولال طب لولو الكول ترو ليكون هت ال كيراضملاو كلاما ئاامتدحاا نري ,. | ةوبتءانلاط تدرج نس هجن بزتلف هشام علا 2 74 ير.

 م١ ةترعلسالوارعيسيض .هرتتكالو يعاد رع لع نا هانا كلاما رعب ب داضملا | مد ظ
 ,ر || هلة بسلل و رقم يل وعشال لاو يسع سر كال دار خل متنالاو ' 0 1 :
 1 داب مال اج دضعذاو نال الي يراص باب ة رولا يدك 0 سمه الخ 2 نيا : 7 1000 7 |
 : ١ ةاضلا امورنا ةرسلازك واجن واجن بداضنانرعملا نسب ةعلسوانيعب | 2 ل ١
 | انك ء 35 5 داع 0 ١ م هد 72 ٍ

 را | ةدكرسلاف دو دلل نامل يمس رشا سعب ترفل از و كاعإع نداضم ْ 0 572 1 ' "< 3 ١ متساوي دكشا ودعم ل نا ١ كلل كو ناهّضلا نس ئراا مرح ةلاعو دن كانا ينم تس ا 2 نلارلا للتو اير الل راع د تاكو هرضئرشلا: هرلبلا كلترتالا مزجت هرلبلا كلت سس عز سا ةعاضب ١ راو بر ا 2 طا

 .رهصلا حاجا ماورد اهتز يل هدلبلارج فولت طش علاق كداضلل لع | م لاما
 ا ىلكوت يرتسل هر غلا ط شاغاو عارخال | ىسنب سوعوف نا شلااما ذيع را صللا هلا ٠ 4 لكلا ا ماا , ١ ةرالاقعالا) ناضل يأ ضال ومالإرسنب طب ءاشللا باقم ٠ ا
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 عقدت ناسخ الذج كاسل هاف هند ش 3 اي يبست أ 1

 ١ قلل ذا تيان سس ءامتقرشلك مال مضغ نوملا لطي تيفي اكو |

 أ شعاع تشو يرتشاو اسك 00 جرخوا رئيعام رع رعلس ىرشاو دليلا لذ أن

 1 رسل َجْولاو و ةريثلا ناكولامارسأر سفك تبع سر ءرم جابوا تش قا يابو ا يابوا []) |
 37 13 6 «داعود تداضلا رن مو هرعال سنك, 1 [ قنا .س يلا عا ١

 نسل! ناو بلا كلكشيأب لمادلفي فو تيراطم ما كلام عقداعزعا هنا |

 و عاضي آلأو هدب لاو ءرابرتر الاو صضراوراهتسالاو «داهالاو هشام ا 1

 دبل هذالاور اقلط عل شعبي عباس نعل ملل و نضلاب لاوحلاو ءلشلاو عيبلاب | *
 | كلجرل وب كاهت دالاو تراشملالا-نعدورئاورلاف ةزئاسللاو كداضملا |||

 | لالذعاو تيرارمللالع تنازمالاو ضارقالاو ماج طلو لاو املا ظ
 اسير امثال قثعي ىو كالوس اسأد سلالم اجر رم مرصد 51 ىرشلاولاو يغس ْ 1

 | هظرسلو شن ةيوضو جيد مداضل الامد 0 7 تراصلا ل يع عبس كلا 1 ١

 رانش نم فوكي بساكملا مادامت يق رسلو تا ا داما د نأ
 05 ء ينادنع علا سبراضلل مح سارا صم يت نايناو ىتعنال 5 7

 برافو واوضْمن ملل ى ب ى ريال تانك اه رنعو بداضللالع وكي تابلاو 1

 أ ٌحاهسلاذاحاو 000-2 الاو ص هال خانكم ام مسج عي ثارلح ك كنا لمعا

 اان اعراب :راضلا ٍةبراضملا اجامل كلذ رلرسلك تقرصلاد ديهلاو 0
 ا تتزاع ناجةدساْلا 2 براشضللا عضمااذ او فرتلاب ذذالا مايتل ةدسازلا# ا“

 عقدي نااكترعااضيا ناعونف مالا داس امك رج) براضملله داملا ||
 ب داضملالام عرغا تاناه غنا مرسل ثوككب برجي العب داضم الامأ ١ ١

 راصوعبلا جرخا ناو ميلخ .ةعيطولاو دل جاو لاما ()سماضو) 2
 | علامإعَرب داطمربف زفوتكإل < 2 هدد رائيت رشي ددقلال اذلانماض |

 رع سو اقلب 0 ْ

 نكمل تقودلو 131 سم نيبرولا ب نبغي بداضللا 3 لاتولو دلهي تباو دازعت

 نطل ا داشلا و مال س+ علام سس يدعتلا دروولانماس اكان ||
 | فرقنا كل منال كلالا يع محتوا تق ووانءلسو اراب نواحي بداضفاسيإ ||
 | عال جره ناب زواحم اف ديزمر شمل انامهؤ يلا يوقامي لت صيوتسالا 7

 ا لوي هاويف تناعلا كبداضللا س ِإَتلا جونلاو سرب ديراضللا نبع يبد قل 1



 الز 1 كب واخ نسل, يرامسكا ةنادبن ني زم 2ةاتءاطب كشهالو ْ

 ايلا 0 اامتسالواطرغ 2ث ترتعا ءادعاث واط سال هبوشما ثوم دو ارش ب هب لس نا ملف

 71|( "قلعت وسلا ة1120 12, تساهل د دن هزل ناهي فوك قوس
 ريل / ' نشاكصّتلاب ديداضم هز هزه لاقو لالا فدي نا ضاق سءاتلا عونلا نم ا

 ظ أ الهالة هرغورصل] 3 يرش نادل و ىلا مندل بلاسم مالا
 ١ | قرشزماع] اثولد هرج ,مللا يرش ناللف معد ىرلارشا قصاب تيداشم
 1 يام عقده ناعرتنلاب رعامش نائما روس دلو ريل مود .لاوولو لاَ 2ص يلا 1

 ب| .|ةنيتس 2 الو نرطلاو بكرا ولأي نامل سان صامت ماواطلا رشي نال
 نا | صول ساضنا نصمم دا ١ 2 نام اع كيراضلا تاق مامطلااهش لع ا

 8 00 قرلاتمانلا تكردواملاّذا تعتد اعف اعلا 57 ناو ا

 انني 1 بارومو ة تمد 2 قف المعلا نال راما كو وقلق سلا كيلا تعقد لب,ال ا

 كيبل اروع :كورعا ّش الا نيم او تاما نم ضال له كوتا لدم فو نوبت
 ا ١ رام عدلا ماما لالا تل د يلا و ها كولا انخاول و و

 71 1 ملاذ الف قديدللا بدق كولا ةلاتتربإا ستلبف لصف نما

 /ذنأ | ةدعلالصالا ةرعاو اسم الا ىو تاش الل تاّيِباَو جرا ٌةالْصْف بداضلإو ْ

 نال راها ةولازكو مرع لصالا ىذل عرب ايا مال تلاوة لوشلااهنسو |

 ١ | ضال هفدلج نعتدايلاجوسلاو نكس يردارداتلا مدعزصالاتالازكألا
 ون الا[ةدو جوا كيداضللا ضلال ب بر دانا ةَر هزم «نتيداطلل اف ا

 الإ | كام ل الم ومتاخدارف نإ بداضلل لاف ءتبساحللاو علا ميضتد ادا تكد
 اذه رعب لصق للا 7 وكلذ 2 ميعد :ىزصبإم ديداضملا

 ل ا راما لاب 2دعوول اجا وامزماكب دزضصملا دك مالا عرس لالا د ا

 نال كذاع امو عدإ دلال سلخ دام _هزولا له بداضلالاقورفإو كر ١
 ل :بااضلا سنا لاه ال بدال الازرق هلامْرْماَبو ىّرصي |

 ظ مكيلامو يلا فلا كر ةيابا نوك غلالاكاَذ لخداع ديلا عيا كادلوَسب ْ

 ..| تعا هاو لاكي! مزي نركز حالالا..س لسان عاما دويفلاع ْ
 4 تسب هيلا ترف دوعلا ف علا سالو شساير نو 2تراضظ هيدا تروم |
 | | قلو فاضملا : دْياولالا تلدوَملاَف ةداولإ سج كاملا ناو تداصما تشيلان-| ا

 | [جراضملا وفلان علا كرا لاملا تريلة و ميسو لاب ىّرما بداضملا ْ
 "1 الك داود لالا تذو «وعلاب نراشللو دارو نبل دل دئيلاو ا
 4 727-20 لااا للاي ااا /



 يو يي تس

 كنا كيعلاه انكم دات كا تنبع لاك لاتو اج 2 ا 1

 انا يلا مرمزصالاب كاسم .نللوتلاو موملاداضلا كرمال نال ب دداضْلا | "

 اكليسلاك «تالطالاق قويا 2 اطلللا جملاملاّة د ب ا,ريرلا د رز م ءاصملا :

 افلا ليف دولا د كما كاماتد لانو لل ذل اكواد بداشملا ٍْ
 تيارا ن نس ناقلات اللالا ندد تشيل اى سيب |رط تاك اق سسك 0 :

 ا وعلا ناك رامملبالببلا عوتدلا لاو ُكَْصْ لال ٌتد 5 '

 2 000 داب لالاوعام 00 ندا دسم 1 ٠

 ,كيراضملاهئازالاو صوم فلما داود َبراضلا باش مبادل لاما |
 (. هاشالا نس نامضلا موعزصالارل فرمسلا نا صاع ممتن نعال لوشلا ||

 ١ اضيزحللاو نيراطدحالاَمف دقملا عون ةائلّخاولو مرعلازصالا ةوعات ة| ”
 ا |كيدلبا اوس ال السان انيع :يفؤيام ناكناه كال ار لوعلاف ٌمراضموا| 92

 ءاننال علاو لصالا نوني براصلاوي خلال كلص ناك ديل كن كلما

 5 ام لعد نانووق ب داضملا داق: داو ل ىلا ق داو ضرتوب كالاجد لاتؤو 1 الا دحم

 0 23 ذوعلاف ق2 فداصللاو د مدس دب ةنيل او كاملا ول دونلاف ظ

 لال «ذاتبقي ولالا تر ناب ناكىضسلا ّن تالعاةداصنامزال كلصناملع ا

 يلةدو فلا نذالالزطف هىرمملاو ضباملا ناكل ىضرللا تسب ل و ضبا

 | ايرازكسضيال) علاق ءاضو تبداضم نعت ؤعبإنلالاةوابصغ َمْنْسالالاَجَد
 ا نم مرام كس سْنحالاَدلواربصغ سلخالالا تيلاك وردسددو ريعثذ عدوملا

 لس يووم ىلا سامع م نجالالاَ درلاة وميدو سؤاعا ل 5 راق يول

 | ةياضم ندد بج داشلالا خللا لالا بر ومذلتم ياش مب نعمك ول ذأ

 | بال مد عا هلو الاب ار وهاب اجار غرم كولن كقالألا اًيدلاتو ظ 0
 اةالازمنل ةيلومتلا كاع ,ءرم كلش الاضرمرعت د لا 2 هزاحا 200 الام ظ م

 ا 8 200 0 دال د دئلا عوبب دال اولو سيلتلاو ا 1 ظ

 ذعؤم داو لبني فض اطلاق لا شاذ ءانشالارلا عم رذاال ساضوسو | |
 ا دمت الا جداول لاق ف املا تكد بداْسْلا لاو ساما اغا نم هداتاب 0

 ارقد لاملات اوناش تول ابل سةدالو “ 7 ”ىدلل مامن نصا 7

 ا 0 دا حلاك مث م حد يري ةىرالو لالاوأب
 | فرت علابو تي داضلإ ل ذاع كام دك هةر ا مارماسإلا بدول ةرأ ١
 | تربيع د ايراضم تنازل نم علا نيقيالو لالا أن نينو اليت

1 



 لص ةديدلالالوصوبنان 5 هبلالالا وص هو يزيل يا ئايبالب نات ثلا
 بداطضللا ليو قولا نيوستلا ةَىصلا ماما س امال الرج تول كت س

 1 مل ةدؤاونلا الضنك ثاممزلدالو طيمم تاسطلاو جذاداروم

 ْ م نسي . سم تيارا كدا ٠ ا سو كل دكا لهو كالا ىد لا ا

 ' || ىكوارمام لا سماد رقد“ ا اا ةببعلاو هرم باد داصلاللا

 ل رمال ا الاي رديه هذي ديرزت الب كالبلاواتولا ا

 تحلب لالا تدلك ه معيضولا براضللا ف ودنا دس اهرانانلا ةازكا : ا

 | تعدوا ومد وم تام لانول بداضل ريفا لم صب يف لالا ةناصرس وصف ٠ ظ
 0 ىرملالاةولد ريش رو اعالو يلع شال تام ث قريهلانالث ترام لام ا

 7 ظ ياا قرصلا ام هلع الو ني ديد دولنا فعدد ام ظ
 لذا ا . .قريعلا لع ىزسبإل دوق ال د دم ا 0

 : 2 و ْ هاشم دكا ع الو اشارت تان دم . ْ

 ل امثال وقول ويم طلع .درالان قف ملا براشلا تامل
 لالا هو قلائل علو بداشللو براضملاوب تيما هلع 0
 1 عالق لا لزمه رن كرام 20 وابدا سماع ىائولا لا داع صاح 2اىمتل أ

 "2 ا لالا ريوس مراًضملاو سفلاوا ون ين معلا الشم بداضلل سلاما ترزعااذ ا ْ

 ١ "ا | سلوا ٍر كلد 2 ةردازمم 0 لاللات د هيا هت ددارآ#براشفللا تاك نا 0

 ا ا تر ل هثد فراشلا اول لالا مفاد م توا اعد ج23 ا وت ْ

 0 ١ عرتاءامك ملاعب ني لالا تر نا ىضس عل ىدد مر .ازوملشي قداس للملا ا
 7 كاضملا نملالا ذ دحام نوكيا د مام اجامٍبلْضملا تافم ١١ تاكلصت تا فاشل ا أ

 ١ اغا 520 ءرسم هانلعمولان 2لال رس ا باسحلا] مك ١ 0 : ا

 | | ريد اضلالاطبالاز رصمد ع صم هلع يعل لال سان نعبل | |

 0 أ 8 ١ اًبلا]مع نان خلا هافاس هاك ”دماص ءلعدانكرب ا - ْ

 , أ ا عدو تراصلا 2دوع 0 : ظ

 0“ | شات وغم هضبارلت لضيالاو ديالا كلك :الازكو كاعال يسلاى |
 1 ها بانو اصم الا كلم ال شمل ناويفتلا ماج سلالات اير: سو ع رولو ا

 / غسان ناكر! صبجو دس ناو ءاشامر) كتم نالال دق كلو
 8 داغر سس ملم خدبرلا هول مهين ٌىدولاو تالاف لا ال ا

 ترج سس

0 5 

 جد - تحسس

 7 يجب وجي مج م 0 و ب بو سس



 00-0 يي

 هال نيغعيال ارماة ج73: 6 هسا لاي 8 /

 ! / لورا مقرب تادوددإ عادي الا بالو لبس اويالا نبال د عدول

 ا اطر اضملا لام نس بداضملا ضرع اول ندم نب نعود و يداسلارعاوج نس ريحاصايعا ' .

 | دعا ناو تيداضملالع تعجر |رسعب براّصلا لا مهارزلا تعتد ناعما را ْ

 ا املا هيبداضلل مدارك رفتسادن ناضل عالايلش |:
 | 5 اتيط.تبداسلل ىلإ يرتشاا ناب نمسا نعب د ايلا لاما كلفنا
 دانلالاماسأب نوكيف راب :لاما داع عيب شلات لقال كلصد أ

 |,القنلاب دالا اع جعبب رك : هايراضملا ىدافلاثكد |
 اذيسا نم ان لل ليكولاابرعزع جبل اسرع ميابلل تالا َتاَقالَذ اليكرلا |

 | فاضل فال جلول عل كولل ىْضلابجو ءارشلاب نال ةيملك وللا يعمل بجوامأ |:
 ( لالايررع همرل الواتس الاس عإل رز ف تنامالا درع وكي سم ال] ل

 يشل يوسلو سمن رملل هب ادام ب اشلا]سالايتدزجولا سدد 7

 0 بايثلالسغوؤسلا : 2س نم ةرهلو فرك ساد لاعبو ْلظدَو دم هز 5

 ا 0 خوال قس ناتزشنلا ةزيباو كل دوكو عاش العب او دّولعو 7

 اان راضلالام َ 200 حو دقن الوم الاس هن 1

 أ ةيتياوسوب ظ
 0 ةرحلا ماع هالاتساا باء 5 تراي انيع: 00 ةروكال 1
 ملأ لاف رهشلا لدن 110111 دام لكما 1
 هش نذاالي ه هرخ ضو كش مملالا نسرسشم عيبا ةجالالاك 0

 ( ع منصر نالاملاطلتحاوا وريِخلاي ملام طل !امارموضلا عمجرأسا |,
 | هيو ريشلاب 529 ةيكيففل 0010000 و9

 | فانا علا قالو 0 ا
 امس د كررشم ةص]كن الا هتان زوو الشم طنا رش ١ ناب زازب الا سام.
 ااا :الجز ينال دوزكرلا ياي مالا هنسفا 1

 0 0 ١ ميج كوع ةرص]/ ناك التضالاو |
 ا يلع نوم ال رتل

 0 املا دبا دفعه زود 2 كالعمدقلا |
 كرما عما عاباذا شا نيب كن تاكا نامصاوم 1 5 ّ

 دمع كرش ْت هارئباجنعا نديم يلا ياذا ئ دس 1 3
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 ١ نونإلو نيم َنلاوانيولسلا 011 تماما 8 :

 5 ليلا نيالا ببسي افرع سلال اجب اطال خالاسب دكا
 لول كلام يرجو ءرشلاوارقزصللا اثدالاوا بهل ببسب : كلا تناك تاو ذا
 (ا| ل .رلطالا 5 دوقملا كاما نيالا نب ”شام دالي نسور نوما

 ا ؟ةا الامساك« هزه ومس لعالاب تش ةاثلاو لومالاب كرش
 الماش سوم انزل وومولاب 26 داتا نآدب للا طلبنا

 0 امالامرلا كشرنإر ناوسز لاومالاب طنا دا نانعوارضوافم انا

 انا مملب آلارومس الو مي كتل :اهلاملاب دار اىرس دداعؤ مت دامرلام

 ا "ةاامزين يداشلل فوك سون ىبإ لائدد ادهتازعم وت اهلاو

 نول | موسكو دلع مارطألا لايم نوكيا مكر كانك 1
 مربلا | كلاصالاب رمل[ ابا شل ْنْصاَي نا مدابلكو ماد الا انك سن

 ”نلإٍلع معو بمص تلاكولاد ةلافللارفغس اال لامك ياسر
 رز | الا سف عباعالرب نورلا ضاع دحام لك مليا دا

 .لقلاو الو ماوكلاو ارم 26 يدالاموو اناسفلاهمَح ماد امض

 0 يصازعلا ع! عرج لنك رحال اياز ست هيجل اوتيل ءرعو نهلا مد نع
 ل 8 ا دا 0 و« هدلع ميضاص مال ورمأي

 الإ 7 ا ام ملد قريع وتلك اماه ملاكا 0 1ع الاةرصاص مدل 6

 نال 0 نامل سيلو نسرنرلد .صمرت ناءريضوائلاذعأل و نحل ير

 رئاللا اكلاصرو ا لضنب ل علا ءيءاستلاّ ضد انلا صامت تورز اننا

 ارا|: | لكي بصغعو) ري لجد نع كل ذكو المد اأو !ائِضاضدمال 2|
 ناب 14 لإ هام دولا تم د عدوتلالاةول -ب بلطي نارغال كرش الامم

 2 دعا كرغاج رضا ىرصيّدلاو عدرلا يررخالادججد ا دما اما
 لالا . يومإررإا سزلدل هزم مضي الهزل م نأ نايص مواعسملا |

 01 ١ غو ودازك نود لايعلم ست اوم الان تامل ١ شاماى هأسش الو رصولا» ا

 | ذك تاويل تالاثلا يوعف ناكرشبو ا م 59 م عون ةي ناننا كرش نا ا

 جل لأ | الباب ناقد د ىو كلاش مدعم تمايللالا ضقت عبد

 '/ ارميصولاوااطرئامإع علا مالسلا لع ريوه لالا ةالْضافتي» خللا غالضانتيد
 نا فالبرتم عملا ذمال علا طش ىدلئعإ صف البتلطم نيل دق لع
 ميلا نود رق بي 24 ثلا اوما هاش ثاامو ضو الاس 2 الا كوارع

3 

 نا

 ايلا

3 

 رج ردع 0
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 ْ اق كاناك
 | وادع الش

 ا ١
| 

 ١ | يشل كلسولو هزاع كتل اقفل النو الجر دن ك خلاف اعانم يرش |
 كبرت ورصرلا ب ب جرم شلال, 221190! نوقلا كش املي ]بأ

 كلبرتس عش ءارثبو مرهح لن تاج مل نتاج شعب مان نش ءاباوا عيب ُناعلا ْ '

 ديادولاورصولااو ننيالاو ديالا نم كليلة زس طر نود ملغ دق نول |
 | الخ تاماك ضي الئزغ تامل كل ذهبت كو سانلالع ىوبد علا كامو! |:
 يازمن كيسا عزا كيش عبط كرش لعاب هس ديل ساد ١ | هلا 0 72 : 5 ا 27 | 7

 | وفل تيل مع نكت سوانكت عراد !ناباسبع يلعاال كرش كاي كتل
 ا المال ماس سولو دك لرش دامو ءررضو دك داع5 لوك ]بتيزهمو كلذ 7 ١

 | ىكزي ناسرالب الو شكر م بزنطلاو جارارتم رشاد يقول
 هتف مس ب 00 - 3 0 7

 ا 2كم دادس هدا ماس الآ وش ابو كب لاكش انا هدية لامل ا!
 لاك مد انصلا كش مشو لاغالاب ّتضواملادكرشتاناو ملاعا كاف هافانا

 اللِغال١ ذايواستمآاَبصو اطارخىل نيجايَمكاعناص كريشي كابم نادبالال | 3 ؟ 7 3 5 «# 1 94 0 95 7 . 00 | ٠

 ارشيد لانكا لسا سمانوكب ناب كاومالاب ضو الابدي تارا اماستمالا ٠١

 عسا

]| 

 ١
 ا
 ا /

 ا

 ا
 ا
 أ



 ناو يللي ناورضوانلاطملب ملي ماع نيه اميين متلا كندا نركي نا
 هلاك َترمْشَنو ضو ألا معد اكرر شمرحالا ساكت دحارل سمت لك نوكيل

 ؛/ ليرة دل# ةالاللو سزصن )ملا طش ناو تلو صداشلا لاهي كاذكد
 ا امي نماالات دب ثاولا ءار واعرب كمال بلا طي دا دحا لش لجل لد

 :رإ [كامل سا زرم ىالان استساواسابف ارح خ ناو سوصن امزت بسكلاو
 1 ١ /اسواست الب تاما كرش هدابش لاعالاب هانعلا كامو تلاوكلل معسل
 رد أزل /تااحان |سشسا ءركؤلا ماك ميتبشيو طن ذل تنقش أف
 .رإ الو اهو اف >وصود اشيل لامالب ىف ذام ةييفايواسسم كَرْسي ناي هوم ولايإ
 رار «روكزططمومالا + يواَسلا نعيال ناب هوصولاب نانملاكشاماو كلافكم داك

 | 56 دلاشموا يرش رذصاّسسآطوْرشا ناو امن لاك تروعتو ضدانلا

 ةالعالاو ناو كللاردذ لجنوب امن عاد سرا كرم سسدإيزشمل رشد
 نر توك او رؤجإل نانصم اىزس عل نا تذل زعالاو ناثلسل ا دحالاف هانرشا ام.

 أ الزاجل ىزاطو ررعإل كام عرب :سمزركا رمال عرتانأف كلاس طعام علا ١
 ار كوواسلا شي وانا ناك ضوانم كشارتوجوب اكرشاولد نانعلا كرش درنمب
 أ واذ نالعلاءام# لاو ضد نسا/ رضا نقم لالإب دوال كرش سجل
 0 )4 توا طوتي نان إل وامل نانا نانملا دك تلانرامجام[ٍوياب الددو ا

 ار تامزددؤاربر لا نكْنَوسو لنصل: 2 دلالات لور نانا و ١
 ,رأ التو ناباكعو اطرح قومانلطس دكةاطبتو مياقلدكرش نم عوا4 تداشملا
 أ( 2ل1لالادبب توللو كلل سالما نال مالا ب متحد برطادادب قيما |
 امل اطبق ناو لال, دئاع ةرس الا مكرم جلاب مزمل لام هذ اللا لمس |

 نإ ل سالك اولبعت ءاكزلااوسيرمّشلت ير دكر 0 لا عإنعيانال
 ..| اللا ف عتلمتسومو كازسلل شال رجالا ثلث دلذ طا ذر جاس دعا ءاج أ
 | لح دوتملاوب جلا تال كلاس الو ناااف تملا يولعم علا نوكينايرسد
 | كذلك عز رجزالل بولا ابعاسلازماملا نوكي ديلان بعد تلم
 1 الز خاتيوان دلو عدل هش ضمئو در ث وكس تابلت ضاقت ةناجالاو ١
 | ينالوا هز دهنوعامزب بكا نوكيو راو عربا سدالا يس ابعاص تاع
 :انلاوش مالو لعاتاو ديلا لرجل ليعد عستس ايزل هاك دكا
 ..رإ) ةقصاماو روهلا درت دكت سم رشلاو نئنلاب هييسرشااىوددعاو ل مكوك, لهنرلاا

 الز زجل بدع لاى كلا دمع ارو ل ان سلا يائس دبخاد
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 22ج حج روج نر صو

 2 بام 7 1000 نيج مك 5

 قديش عارضا ل دايياخ ناكتأو ابا نا

 ليئولا لزعيقي مانر)و بحاصل يل ضاسعاص عرمرم سلا َنال رّرهلا يس
 ريد ارم كلذ 2م كلان ئاساذا املا فيم ايش سس ا ُ

 موب ءالوئوبورفاس نانانعلا كنئلرسلس اود 221 نعود ده ادق!"
 لن نضال ال ناماذال امه دمحلأو :”لازسا نبي زعل ١

 يوم ولعلك دوكإلو يؤم الو ملمالاعةراسملامر ناو د 0 ريعو رص 0

 ناو لما نداقن ةذاسلاب انذاوا تانملا كيش ةؤااسملا وو "| 1
 ماعد كلام ارساث دلام سرس ا ملعو ممن هانكس رن ايوب تان ثا[ '

 هللا علا سقما سك ؛عبنانأ خام دمنلاك / ١*2

 00 0 ناككرش ناخب مس ضد هَلْ يكرتلارماالَشل سلال اذ :

 عازل ل ٠ :.ةلاورصدوا عملا ديالو لثال ءانيلإ صمتي

 ءاقد هنافمسق يان عدبلطرغالا هذا ىباىرمإجد : هلا زكر

 ا 3 نامزس راء ضلا ةمابشالا مش د نس م دصالا داهم ناهي

 2 نشوى ماهد درا دلت بي بصن خف دانة رسسعد َ ” عقوق امرين قد الاوسنيإلا ١

07 
 اللا

1 

1 

||| 

 ذائاقوحا -_ هلل برص هيض خ مثال تمس اول ىضوالا و ضن نامت

 , دعرر ناي زلاوسسنلا ١ةرّر تلا ماعلا 2 دعارؤلا د١ دوال وم اوصن كمون نأ /

 سالو الات 3 3 دإلَذ ناماعول د رد . يود هما عدا 0 ا ذك ار

 ماخلق ةرللا كلنلشمضنالالكب مقسي نارا 3 تلمع ابك عمؤن نا نه ا

 ١ غو مع عوناهديزي در كرات صني ا كالدملّس 1

 ١ مد ذاب ىو 1 ٍكرشمر لبد مرفت ا رعرز ٌرثدو يناس تشي مضر الص مشار ْ ١

 1ْ (ةلماثضن رس ور 5000010100006 اصول ىكولا ن ذاب الن ابدل نيقابلا 1

 ْ صوفي ثاوَس : كالترق تلم رش ئدا كناعزما ويد كد داول كرمشللا عالم عدارلل /

 م ركن توهج كلثوا عيل ملاطي نادك دله هرغ نو ساشا عيد كر | د
 تشاو السيم ةاصمن زم نكو شل ةكلجالا داب بيجا مضوللا هلل أ!

 | تاغ مدر كن كب لل ]هيو رصحا الو ةساالاعرحالاه نلجر نيب 20و ْ /

 لصورووف 0 دا ىكرتلا نيب ياك آو ياها انا عرارم سرت سرت

 ١ | يباع مق تح محر جوملا مسالا كدر 1

 م

 ١ لا نيشضالال يزداد لوا شح اذ ضال 1



 .اقااكيلاعتعبل دهن نأو هداعلا لبعد هاريعانمو مديرا نيكترلا
 اياب ماع غرو نع ورخالا اع انتد نوكي تعنت لما شلا لارا رسعم كيرلا نامكناد

 اتنين نافزتلاهكرتلل لامي ع ريعإل تيرا كيرشلا فاك سس تيب طيياح مونيا
 ا مه كرشل اال دلا 3و نايواستي م ءرعالا سدسنَنلاَر حورخا مث تيل وعن اه

 انبلا عاتسالبعاصرعإل مرههدعالول و طبل لتس رمادا ةراجنا لامس دحإ
 اكتود دبه عائسن الا سس]ةسالبمااص دئناو تْيش نااىرنبا واحلا باسل لاقي د
 مو بالوصل ةانكَديَّإَرلا ناطيص وم ق غنام ىد ود قاصخلالاةوأنيلا

 توطنم نوكيال كرش ى ذارشب | ترم خادم قنا نيا ب توأم ب يع
 عاصاول ىرلا كو دير أجلا نم كان هلاءدشت بيصني عامتنالا لال ضوتي لل ال
 . |كانبال للا رعامت عمك سو يلوعتلا دولا يب صدد اهراعا ءانبوا اوال
 ًافيتساإ نيم ماو نضاا هدب ىلا يالاد كرتلايِ ةراعلا بدو مرعب
 ءلارعو ري نابان النا كاَتلاع عاملا ىذا ؤي نانا الاق منام ةانبلا سعت
 عفش ويف ار ءاداماصرل الي يستلالعام و ماس ا51ْ3لا لا 2 ءابش الا س
 ١/ تيران هل ارلا/ناصغ فانن الا طعدوبكْخامرسدماو لكن ال امنالا ذ
 ١ [ىتنش امس ماداد م دونا درولا عدم رساعإطتس نااار ةلدما قنا
 ١ اليمن ةانباو رولا لعوزيامر قلد تاو دارلانائشسكرشالع عيب لادما
 ١* حالا اد ضاق دما هالات وتس ضدنا بلونها عاب ضاتتك تيب
 ّْ ديكو نيالا الديب ال هربا نعاقدمايإناطيامامرصولو ضمن 7

 . .|”كباح نيلومتلا سىصاغلا ماري مداول قنا ام قعد زمان ع _ئتمقرخالا يب
 قعراوساى واش ثارّتال ءانبلا نم سرنا سبر شلا لحالك مينا نيلتدن نيب

 صج هب مصصم رحسسم حصوس

 10 ةيااقرلاورؤتنيفسلا و١ لحا هاركن يلج باتا صاع عطني سون
 1١ |"وعفلا عاج ساعومتم نوكي هلل وف هارؤذ نْيشا نيب دنبعو الل مش نبع
 ) اعرب ناكل ملخص انا ضرما باعه ناويعوا شراموا نيش ١ تت درع

 ١ [عاننالا يديكم مانؤماَملا ذا دعلبتيتتول يغسل سوماتلارماب نوكيتاآلا
 . كولا ىتتاءاطدعا ءانشاع) وارجوا سك, شايع عجب شلع
 ١ هفانشالاب تامل انما خول رصن 2 موطني ناايع هرع ماخذ اضاع نيخو | ١ سس جس ١" 1مل ةوكرداولعإل ذا قانا حلاو ضلع ننلا فلل ننناإعرتم



 ص00

 الو دل عضوم لك انما امال ل هيناتا رخل معين فانالاب| |[
 قفار ام ماعاع سه !امذاعرم اعرتيم نام لطضالا لانا فارضاحىل | ١١١١

 ةادالاعر اوم ب قلت الح فلان نإ ءانبلالع رجا زمام دهدا مريب ١
 بلطخ عناب اعدتمال طمس نلعب بان طياما مت نوسلا حاج نس |( ١
 كليب ناامرعا كاش نافاموم دحام إل هدام قاف م هانشينا دا هداه نم 1

 لد. دل ا دانيا دع كوت ىههوسانلإ اومه شيل اهمارعملا كاتلعت سنت 1

 دامز ذاك مرالرجإل شاانياهصالا انام لجأت سو مرسل رسس نولي ا . نم ْ إ

 : ا ماضل 2س صلاح نس دالك ازمهاننام كلاما جإ داما جل صلالصا | ا
 رسب و ليدي مروهاذ ٠ نا خلال ىبل يوتغلاو وأ هداطسللا# كيرشل : دير دص لاق ا :

 هكدا :انيلالعار داك تاياؤا ءانبلا لع 4 :رصوط نا كلدب ونيف ف انزخجو /

 الا سدكانب لعرجإل لماذ ال كا ةيطسلاننان 2غ يوشلالانهلاد ثيل | ١
 04د معاط ناد. مَسم ثاإ وان ساد دد ثاول سلساو جبال ضنا 1 ١

 را بط سوا الانيا ل ابماص داانزحا برد يان(
 كيتفلل رانا د: 0 درسث كل ذ للص برمزالا كلا ذ ثاباب كرمت

 مولا إل يطل عرقا طا سس دايزتلا تي تسعد ىضر نودبب كل د درسا ظ :
 سلام عوج نكذاو كلِ ثم نبال كيما كمت .سمأأ نا ساّصلا 70

 7| هوهتعلش داتسارم |ررصو ملا ذم مدر : رضصى نعني حضوم دب سايفلا كيف ؟ ْ '

 ملجم .نع 6 نسل لو صملا ل عماج سم ىوتملار يلو جاشلا نزلت |

 بامائال ماكلد سرلم دال )و ذريلاع تطال قدس الاط باو تس[

 هرئاصكي شيخ ,ناهانااماو معس )سل راجلاب شع رىض لا كلذ ة وهنأ
 قبو مني الشام كتمان يل عسشلاو عاارسم هشبل نايكتاب داخل | ١

 مامالا نشا 0 22 دب اذ زك ثلا ارانستلاو هممتاالامدأ ||
 باوجاز موىعدمبو حك دي يصلان دارا رداد قد مكر الا اج درب لهالا 100

 ف قداس يو يعاد جملا رع ياو لاما باوجو ءاشلا ا

 سشعاتإا لإ جلاب عاص هدادااباجاداهنكزكس 12 ن ربت 0
 ىشاد جلاس ماد سايلكاو نامل 1 ال تدعم هوكوْضرسي تا | ١
 كيو دلع يود ثاداطلاد اف د شاف رص ويفر مبلا ومد ظ

 ديلا را تا ممالك سن سون خب يراد يراه فدي هش ماجا مر | ٠١
 جئاناو كل هود ناخرلا زك حا 2 3 امل نيل اانا ظ 1

 و بها

 دودج د وو وجع و يدع ال 2 رو زج جب تكا

» "| 

1 



 1 ل ر 02 تاقللا ١ قل لئلا

 ْ : ضدحرشل ا اياز 6س : هيلا انك

 ْ 10د 17 ملاكم ةّرْس نولسكو هدويسر شان ام
 ١ نازك ىوسلاباج اورويرع نا هاجم ه داع اسامي جد ده نادارا

 1 ” اا دس حسك راش عضومصاشلا اهطنلل هولك تناك

 أ 00 داهراد نوعي عقدرلد هر يلويمملا جام 2 25 لع ددذاو

 : املاصامل نسج كدا لرانبولع  ءانلابعاص قالو ناديا رض

 1 0 م اوت س توماس ةلصلا نارصاسلا بعاصلو معلم

 1 كاملعزلا وجالس ه لان تادف د ٌرئسلا ا ىواسلا 7+ هال

 7 صم كن فرم نادل رمت د دار نيلانامإ2 انما وأ هرارم سندا
 "ا : :وهراعئدانناه م و رلكم وى 0 5 عيبا نيبتامن ا

 .| ل غهانبت الان ئض نس يلام يقم دادامتدا) ]موس ايزو لع هدا ملف تباع لا
 7 أع ةرؤممبل وامك عرس 1 دعوا ا 0 دوااماعاومقنسن نارصاسلا كلف د اعلا

 إ طيانليزأل وسلا ويومزلا ماج سم داهشاواو نع نيل لك
 ور !مصو خاثلاو هدواحت ودكزالملاصتاق ججسلاصت اد والاب نارها ل دع

 أ زئاسام يانا نسيرس دعماحلا ةريلا دءالعال عءاتباه ذات كاّنلاو

 يضر افرك ن سانا لاب ماصن زهوف ناذ جو نك مامنرعرب ثا
 ماصتمطئاهوا لع رعد" رص عطس 00 ىوعد 8 0 ” ىواعرلاذ

 الاردن هتان لمدد تيعدارجب ادجلا سنا جرب صن الرجس تلا صتا
 يرن ىرارع ماطر كابسست م الوج دا لاصتإيما اد كلذ تاتبلا
 صضالا ذلكم اقرحا 2اس نوم اوراس سدر اكدت ترن
 ظ تربي سد اللالامهنابالد ب ةرعالد اهتم نكي 207
 ١ مضوت تاسشخ#و ىو) مع ميلعرل رمال اسما سامري. لف -طعانلا مدعل

 | الاعتسا كيج يروا ةربرجاهلاف برايل بد دز نع
 يراوللاو ىوا ع ركع نمو فمسلا |سامرليدإل طعما ١ ةاامذضف ططياعنل

 1 لمارعل و اقباح د يك ١غ انتل فصال نيد مىهشم لب

 1 تاكل ة و هزار امام سهل 0 سي 2 ريلعمالل سلو ىيوارهلا

 ْش ةلعذ 0 و ١ يوامهرلع مالا و دصلو عرج لع صرحا تاكا

 ا  ةهياجل ناو بطلا ا 0



 : ::ااعرملا يدج ناكل 1

 م هن ال كلذ .لرسيل تاكا خارعف رن ئادا ١ناوا أ

 ف انياب املا 52000 ادع ثاولد طماطساب لمع |

--005-0 
 هد 3

 0 0 يبست ممل و م موب وروي موو يبس بسس رمد

 طياحلا 4 ىاطاقتدحا صو سن اكد لوح يلع امرلو سلخ د نيب طياخلا
 اوشن مالا نادل مضل سوال

 لا ينك ن لك ناوس ترش نم سد دارصب انحف تدي نا ل ساس الا نعاسمترماَواط نايا

 هلو نابارعم ساج كث كرلا : ىرلا ىاك اه كرنب الاويع كرت شْئباعاو صرالاسطناخلا

 8 كلك راك هديصاصن ذاعبات ده كلذ دك نأ انكي مامي عضوملا

 هريلع نب, ارم الاك ءانبلا هرم شب ضرعني لام ها شام كل ذ موضي تاما ذ
 | عضيو دوععتربتا داداحضبللا توعسلمسااهت دما ل وعو دوم لعامل 0

 دهس و ,جارنرملا تلوعن اك ناو صنم صاصل مل كلذ ديعاص وع ءاش ان
 ا اود! لا ٌدوجعضِي نط سول بماص د انا هالعا ةمالا د وعد دارجلا

 لش نالت مم العال بحاص لعل خرب ال دامب م العا املس .س دهاردل ناكن أت
 | ضالاوسلو داو ل عاق دعال نادك كل ارسل وضم لعل غدد ناك ناو كلذ -

 مرهم >وعبلم ميا لنا وعال زل دال كوع. يضاللوسبلو وعسل

 . لش لوعلم ضب نانا ناو ةوعلم ضي داؤالا لن يد
 ا لا انك كاولاتانباهص١ّن ”:اىوالاملطم كلذ تاهل ناك ن اصاص كوع

 ظ شيد كاذب ناكناعوزج ةديْون تازحللف

 نمدجلعافردال الجر سب دب ظياح 010 اخرح ل دك ارم
 ١ نيدعرميل دال كان ساما همزبملعسمني دفا الا اناث
 كسل كل حد عامك تيد نعود اص اصل لاميام يبطي اهات ثا جمان اق

 3 نايل ىاأنبلاة اللا سكين : كرام رح طحت تئيش ناو قصاص هم
 | وإلا 001 1 تلاد لن دمتي بحس سويا
 | سنا 1 ناخالادانان اكسل هماع .سسلحر تينأب اد نا ١ ظ

 ْ | تالف عزاب دسم تراسل انه ضابلار مانام ناهاتكس | ٍْ
 | هيو يب طياعلع دل د لهز 51008 لخات د معامل وهو ادعم

 امرنا يلغسي نادارإ رخل مضوملارريضاوم رح مشل لوي ناد انام حا
 ياو كلذ لوسيل ملا هلل سي الا مورس ال12 سلا نس عوز عجم ىناداداكال ا

 ' اهب ضر اانصن ل مسأب : لمس طياجلا العلا نم ون هل فسي ناد اد

 الاب تع ساسألا 6
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 مك 9 | وجت اك او 0 تاوعوصي و تالله دم 5 *رت تلوم 0 تايلشلا
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 هه م
 . لل يس 1406060600 ا لااا اا اا اتخذ 1 ]1 ]1 1 ]1 1 1 -

 ماس ع لزبالع لعد و امال 7 ب امرل كاملا ناك امن شالا ا .

 كلا نتاج راوس: غكاس ة نعم جدال شن لعب كلذ تشيد 8

 2222 يللا

 55 قوي ناتي ابحاص داناك هراج الدو من منيت 8 «رطياحد لعد كتيب

 أس شكر لع مصيالد طباخ ل عارم كلد 55 ا دعا سما

 | ليت تاك ءاص هذا 58 ذارجباهرمائش مرههدا نمسا سب ططياخ  ىوعزلا ان ا

 1 ْ ٍِ ياس يو نعد وع يلع ام) يلا طيانلا ةباودلا كدي فد كلوعام) كيولاذا ذا|

 0 ادم يتمناها مدان ذل لوعوا عج لعامل و نيا سين طنا مدام ملا

 تصب نا دااك عض د ىلا ءاعو عددج لع مضو نب ىزلاثا متحالاهإف | ا

 هد كا لا ةيوطنا ام صن م نجار قصر عتكن ١ ةايللاضيإدع مزج ا

 مصر تيضول دال ناين ناىمالزكوبإ لام دانبلا صادقت و اططنم

 اتا .ىصنم ذا عيا داعم نوكيل لزدلاقس ببعلا
 دن الر هج شار نع امس يا نعكفدو جوز عرلع مصب نا

 مندا ريجاهانب ثا! دارعامرجولد ببلاهلا ٌةماددلا !معإلع ضولاقع ا
 9-1 ”عوتادلق د اوعدار الع مضاال لومي ةملا طلت الخالاو

 لصالاو م تاوطلوضو ل فاك نال تلو غاابلإ ع مضد ناو قمداامىصنب ا

 '””اص لوقي ناكناو]ةسالبماص لع ومااع محد نال: ]نسلا د ئاولءلابماص
 دال خلاعدما موتذساهيكرن سييدبع يتلا س غسل! ماحال فسلا
 3 يلح نيب تيارلا د ضي ماشا إو خو عربتدال رم نحت اق دب دصاص

 ”نريالو دع مآَسعَتب اود اعايضاغ رصيدك ٌىداذلب ؛كرشلل سلالات 0

 كلام سرين امرلالعابصاغرضي كرشلا تارا ةةدتخهسروإ داو رولع

 | مدا مق ي نارماذلا ناككببا ءاع دمام رشم نانا مدادلانكد دانلا

 تقوس الرا ناد داق تاير! شا بياْولا نمل
 "رقي كلا

 الار شلاقدناعدما باسل ار يزاد دو ظ
3 5 

- 2-2 : 

 ١ :ناكذاو دئانب خ عطتمويزاكم ءانب لص وسامر ومامزمدعاو لكباصا 9 1

 ْ لئسلا وامل ]سا زعل يبس ده وال اونو ءائملا اجوطتم همصي مقبلا ْ

 ا لا يمال سك بسن ضرك ثان اوبال عةدا بوكا ذإعدما

ناد رحال نا( جده داغ ريوسم جراد هزي :دالجم
 : ةريرهعر 0 

 | | ميكا د نقدا داتا ةالاعدمارتب هال دك لا توله 02

دني نَزَلَ بيبان نم كيشل] هبا بيائلا نايم
 1 مص دا! كياق 
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 اكل هرجاديدرارلمص نك ذا نمضي اانا وم باجا كررت بصن سفيه الا هلا
 | قدي انكي دس رضاقلا هك فد ءاوقلاذ بيلا كيرشلاابكرتولو ؟رئعاع دوم
 ْ 6-0-0-2 نيلومتلا ساهم دلإمقب صنف ماعلا لرمالا
 | "تابلازماى ادم ضي اباخو ضيق دسب حبلا ساع دواعأسوماججاي رسما
 | بيصن .يبيو الاج اراككو ةرولا س مركك ف تعخزخل كيرشلاناولودت لاق | ةرهولل كش 2ارك تاهل لثم جلو قلعلا شلع دارج اصلا زم داهلل نأ ريجاتا و يللا دسم سام ملال ئرجاد قالا نّمميلعو ةرئلالبحاسل هللكتالذتأ امن متلو نيا و دلولا نيممحام تركي نالعر خا رب عقد كيبانعلا أ ْ للاسر تسييعد نمعي قرت لعر درع دعدواو مادي لا لمدو هنإبلا نم
 | ضل ناد َتدَتماْلاو لمت ٌناجاذ بحاص صبح تان ار اظمعو بياغلا

 | بياع ا رصد هيو ريصم لاي نبا مارا «رئشا سيب نام كذاّعلاَد 2 هإ رع
 وز سنان ارنمة ثمنا او ناج فلا داو بيل ضمان ىلا كسي د
 ملعورمم نع ىو دازكهو ليلا رص طمني يوايلُس ْ نالّتللاو يلا

 ا ناو ساهل نسدفمللا معو حو - ىراصمي بي ائعلا ضخ ناو يونقلا ؛

 | قم غامطتس نوكأ ولات كرت اغدا عارضا مرككض را جارخرصا ل ىذا
 | لامذ تكشامزيب تاكولاضيا تبادل نم عمرو كاديرضاقلا وراي اعلا لا | | صعالا عقرب نام امن امندطضا سعال ةمارشب هيد تق دئال كيرلا
 ْ كلصو واس ناو مكيرش نإ يدلي رف اسني نا امم دعاول نسل هاطليخ
 امزالج .ضيال نمو لعل نكي قناو ضاسؤم لع ملا, نق ناكذا
 ا 14 مشل ناك ونزل نع سرا س صا غرعازعاذ لحراع كرتشم ند

 | يعاهلامو بيا نيكي شلادصاو تشم تباد كلرعأ ديال ظ
 / تلا لاي نا ساد وضزعالا يعمم تبادافا دما يكف تحمسف بلتلا ادلع اتمام نب دا/)و نوتبال تكلي ؤضا ىلا ضاوكق اهنك سري كل نيداطيبلا ٠

 هى ىرع رعى دال ساصيا ديال صممت كب متاع جربو تاجره فني د
 نم ضار مجبنع )راجل لوف من نابز نم ىوسلا2ل هراهداد سم هزار قس

 7 © ن1 ا: تا ا تن

 ” فرو يرغصلا سذخات ميدانصْنللاودا ِسْملا لان اهن ىزاصسي دطَملل اكو
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 ابرج اننا تملا سرة اكسس دلع كرب مرن ال كلذ ل سس باجاد
 هد اندج ّصلا ىذإ ولا الْبعَمب تلف دانس ارض هداد نم

 وعد كاك عم درر تت ملاذ ارض ميلا ناك يحل نكد انو اماو لات ثادق |
 1 مالسالاش دنع ىاجاام حالو لعادتلا او ”رمشلا ال قاصمولا صَل 5

 ئ 0 7 بش موس مونى ال صن البث داحلا لل مىينولا هارئايع َِى رجالا 2 مالا اودع '

 بحط نم ومنك م0 درمؤنلا مكين اضزحالا يكشل رولا ييككرح موطن مشا

 ةدابّسكي باو نا يلوم نم نموت لام ء الرق وبو صح فدي ىتعممنتلا |
 3 ددوكبللالادع ي تامكذا بالل يلا شام نكي حد ا

 ءاتايس مدن ةمالانانلا بدالك طولا
 د يدارملا س كلذ ايزف ال ناالا دل يعم ابرثال كايا الاوما
 دوك ماج نم نا ٌسالاَضَِرعُمَو نانا وص لَها دابا الام بال
 سلا رح نس كيلعلا ىلال د تلكداناّدلا ىالل نوكم سال امل صف الام بالا
 ١ لاف رايعذ موسالا» فعو تنئتنب جلا جداَ او وصلا بصل ضف ىف
 يئلابايشلا ىيبلا و بالا غاتلا قاف سنعنل دي الاد ْنعاَتم ماتم نوشلا
 وايش بس ونجا تولوا ىالا ناك اماذاع تلق ساد سرغإل مربع د

 ةاالار تعال اق قفا عملك سرهافلا:لايع ف ناكل قداناف ْ
 عاب مائإس سم دانلل يملا ناككذاام١ ريموهو بلا موتي ال لهلا نال ١ . ظ

 0 1 زج بح

 02 لا م

1 

 ..انالذاو كل غرصخ غب دار حيو ناك باجاو درت ةصخ .ركفدزمف خف
 | ةلب «زحتا اظنمنلا 2 هز ف مع فذ ىماث ذل صضيال عرب

 اوجد دال رلايع ناكناد لئلارجامل ىف موتو الا )و غالاكب الا ْ ١
 / ١ ١ ليف سلا تاو ديال تاسقاولاةهدائ اك دع تكسازبرا ورث ظ

 | 00 0 0 لل ا 0 ١ تت |

 0 1 طق يرش ل ديلا دك ساعيمج مسزنغ هولا وهى سبارك شو عورلا ْ

 ! | ١ دال نم خا)سسيلد حقول ماكو وس دارضد وا شاب تنأرما ديلا وضوا | ا

 1 ١ تايضاولاءاركن بألا وكس مل لماع تناكو تيبإا ةمزخ تلعب سان 0

 | | يد كاتادا دوشاولع اطراف عقلا وجاب علام تبا ْ
 || ١ 2هذاو كملاب دكت ةأ,تراصف الزمللال دنهل يرش امنا ئارعالا ١

 ...[ماطزاد جينا ل نايلطد جيلا قيد ترض انك جو زال للا لعمل هد 1 ا
 لقمر ٍيلعر نوط حا ص ليس طيداوعلا اكرم الذل ساره 2 ىرللا :

 يلا جلا طقسف ولالا عشوم سائيش يلع عورطالان ذاباطدماري وصح 0 ١

0 
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 ا



 000 خ22 1 1 6 ا 1197121-71

 جرجس

 اه دحا قاسم جام لعرب املاك اوذإ سول لاجل دعانا
 لعاذ | طوزتاتلا ال هقئاسلا نيب ف سرا لها هر طعو را د توترسحد

 اهلج َنرسكتو سم تفوت اظدحا ات اسامإ اد ربحا تلا شعبا
 قرت ةاَنت نيآرصتلا عاج ذل دون الاوهد بكتاب لا ل ريعان لرش لحب نرخ انو ىلا نيالا دكرش عابد جاهز
 ا ذالَحب اننا, رومئِعَّمال ةاشلا الل ُئبلاو سلا 3 يصب ئئبصالا نا
 .اناسس !اهابيوإل نالانضبلاد ةاّشلا عذب نضال َهاَمداَتبلاِىال
 ٍْ يمان 2نيبجالا ف الكب داقبلاو قاف اكيرَتلا كلف اظحلاب دونات هئال
 | ةقااح غل اكّرْشا سيطر نع لمرلا سني رمي ىتقملا نير ضو )نس مداملاو
 :رلبلا نوكيل يف «داجالا تقوان اولح توا حاصلا لبس للام «سسا دعا عفد

 مروكموامرلع 5 الالااصرلع وذ ذآبوكد تاباصإو لاخلاؤيكماني وس

1 

1 
 ْ .افورعم كاد عند ىناك وان اولخ هدو ماَدلاءاَض ذا نقم راجالا الع ى دونا ظ تيشام عصا لوتكشا ذاتيا سلا الا ناآلاّ صاح عئاولالام سأ
 كش لاو توبا نقدا وكول كد ومب دل رعاك دا 1 | رضا مجول جيانلاو ابل شالا وصنب محجر وشلل نانا ل شللكصست | زاجل نضام ونشلاول دكت مف ن بننرخخ .تلاو رشاد | تك كش ىلا نم يرش ِلازسو يظن عل بش يا دام الرا ناك امو شلل ارحم علا سيرا مرد الازجومال يح افرع

 | قرب ريمان ل مهعدملاو جر ملاوسارعو دددف العجب مولسلاع ا
 أ يطال ءاشلتائالثا موي .دهتلاو ل عرلاشلت تاير خاالراكاش يرمافل
 شامي »وبل تلأ جه يضادل سرين لا كازب هيلاعوفدملا)هبياشلا شلثدأ
 | وين ريانلا دان ككررتساو لال لضم الا انمس موبزعب دز ةداومضاو
 ار ا

 اداريا ورانا كروماانرب ةمستلا تكس دو الاوصش الش ١
 | ويلا شلابآلاةدهلو مش هدزعهضتال دقْمسو انك قدالسدودلاف |٠١
 .اصالتس ةرماو داد قمم ساكنا كأتلاو يلازم كلا دانلا لطم يسعنا ٠٠

 الكل وسنلاوالاقو تنبت تناكان ام وزللبو فصال تم تن امانا توبي دراما | | تملا :رارلا نود يبات َةالالئالاو ةدماو ستات عسا ردع 1

 مؤلاهاو دال تفسر هدانا ا ةطيوغم هوجو دودا مانا ظني | ٠١

 يصمت

 مج دو

 1 70010 1 ا م مرج جروب جوج 2217 تتت متسس3,2127 ا وا

 وعد



 ند

 لاطبإادبو مالنا لل لا مامام ميصَم تعيلام و ريسقلا نع كرش |
 لبطل ماصوإاو يلا لكك ماسم بلاط كش سداد سس ] مذ تابثاب تمشلاقعا

 : تصحصسسس ع بعحشتل ل
 ءظياوجروربام هد دازلاى نب لا ىست اسوممملا التم اهرعوابرم ص

 و يناكىماقلا كارمنت وسلا اصنحابلل سلع سيراد ١ئَسِق نم لوم

 اه دعا عال رص آتِسِلاٍَ وادا يكل نكسككو ىائنالاب مصب
 ١ طنب ناككاو مشمادلاوا تيب تمداهقانتابق امض تميل | ١١1١

 ارش نول عي ناد نال. زئي وقل ريسلا اولطبي اكد د اداولد اىزم دحاو ليم
 تالربلا 2 انك يداتنلا حاج تيسق نم هرشو١اراذع ككذل ىلخ تناايكم زن
 لي ديفلالجع عينا ]قرا داصغالاىاهدم ا بصْن ةرثلا عش دول

 ماني اّيمو يال ةيصنيدا ساس ودا ءواؤشلا مسيو ال
 5 ناتي يضلل رشاد نيغرؤتول يتلو يوانملا باج مسمف لركأ
 الا ضت مارا تمالك ناو دهون لو ل نعلاب يقم فمن التصاق

 لوشلاناوجط رش نال شت ]و ميلا اكيضارلا دول سيملا قوي نم دوق
 . و النع امعن, بجنإط ف تاروف ديلا ةيشقاه نبق كل املاوب
 .اللدص غاشل انتل ىضرلاب ىسلاتناكاداو يداشلا بعمق نس عببلا |
 5 90 ب كك عا 5 : ب - 1 ا

 هو ديجاواولا ةاكيواتملا يلع ص !رلادومو شمالا نيئلاترب سلوا ا

 الذل جالو تيا يللا . كك شيا يتاجوزيغنو تنل 0
 هانم ياذا ازبو يروقلا منت تقلخديال قرلاووشخانلا لاو
 سو شال ٍءاكشململا نيعلاو طلجلا وعد مهخال ءاَوَسالإقااناانا ٠

 6 ءايسم واذا تيرارسلاو عش ةبيصغلا كك ةااذاآلا تيالباعورش ١

 ريح الجرم رجول 2كم س ورم ذاغلاب ناك اكأم الع رمل ىلع د ا 22 تارا ةيلزلا دا ناد ءاوعد ميتال اطدلادارشصانلا سيلا اا
 هبا يلا

 زيتا نلشلاب رل صوم هلت ناو الاصح اوطر ل كيب ىضارلاب تناكو رضا ثا

 طرئس وطن الما مام هلظو ضال اصعب تناكثإو سضمنلا لق ف الحا
 لسانا دلل وستر, لامزييضمنلا كلم لوصول لمد اهئإْصَملل بيلا
 ..(رتجعتلا توسل نال مرع بلل مص رص ماش الاروب واكمل نس دحام
 0 42 از دن رجا عئتن نى يدع ايلطاز ايلمتيامف امذالا متع تنايص
 قفشات تويت راتكم كعماسنا داما | هذ الكنب ملل بعاص بط ناو مسفر يعاص بلط نام صم الذل شال

 . عزا طا: مام قتلا 2 جس تع دج ع جسبص
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 اذ ري سلام قاد ماي هور ل الا ديف ا

 او ع جو» يونملا دب هءهرضرلاة د دانا كا داما

 ةدالواوسنصو ترش دل ف نمل نال بألا لا
 يالا ماقد ا ككاو لاو ىلاد مالو رهاولللو تيورلاو نانا
 مشب قلد ةثرولا هب بكمال الو صال دكر سم ىردانلا 7
 5 ىصارتولو كل ذل سييل فلم و الاي مست ئناردصاو داراولو تاياهملاب

 رداوعرست سالف آلاو نوح هعاّرلاب يشلابارغعب دماو -8 ْذَحاَتو كا
 ١ 0 كابل مسيل ذ نايلاع هسلا|
 ظ ني نبا مس سييصم ساعاممم دما هرج ا
 ا ا .طايعزو رولا طللا قدا 3 ءءاوتمالاب نيام

 ا دع: ل نايل كرسبال» ايش ابشن عدرا ناكدكو بعاضزب نا

 ْ وكما ءاجر ملوح اركان مى رماول يزال ءاهزلؤكم
 اا وي ا وصخ لحنك |
 ْ هاوعد معسل ناسي لاك ؟رك نود دع مسحت تي رام شلالات الا
 ا لئاتان 3 جرداك و اوتالعرمعاوس د ننام ب بيجاو ملاو نمدا[سلل لاص 1

 ١ :قكر متل ىلا رنعرزذالا كل ذب قام الف ملسغ اطل اتل اع ْ

 - دس

 يل اتا .وصلانينت مرسلا كلا ٍةطيك نب روت دددألا ال
 يضمال غنوا ىنبامايزم يدا طبخت: نزلا 5 واممعذ امن ضلا ءلر ء

 كرا. دربمس اهتم ادعدا مررللا ل ب ظ
 / هيلا مدار نوسق كيو يشل غني نال ديلا ماذا ع هاوعد دع ا ظ

 الا ني ئداولو قيلاب قلعتم مرملا قحو هروصلا فداصن تلات الا ١
07 

| 

 ا

 يا يشل اب الخل ياكل | ْ 1
 م/م ا دعك وجد نيم ْ ا لا ةذداجا نال نزلا يوعد سارمنجال يسلافع ْ 1

00 

١ 
9 

 كرم موسنملا اي ا تي الاذا ضد انسلا دوصول هاوعد
 هش ىلا رعب رواجا دن د الاغسب اون ملا اتكلم 0

 ياما 9١ هاوعد 0 يحرك 0 فز سلع دلل
 هلل ا 3 يشل م اىهعام دهس واوعستا موق هوق الان, ثداردم

 اهمادعاف 0

 كلنلا بم ريو ع دا ناو نيعلا ء كلا ءهرعد«رززلاوعد مبكي الو ةراولاع |



 الادمن قود يقبالف شلاق ةايحاس نيكني
 .امالابس كل نيم لاوارصب نم َترشااناعاه ياض دص١اصصز َتادلوزعلا ٠

 الكد هاوعد عمسالاف نومدنعا يعول تراك ترداروميشالالعمدعاسال

 ية مايتدا مثارةلاح مهم دجلاو لكمباصاواض داماس اداومشتاول
 | مضل سول ذلع هني لمت لاسر عما ان ىرلاوج لا مذا نوني حلا
 ةأرمتعد ديلعاو دبرش) ادم ارلا ثول مسن ا لصالا كيو تشاَنلل

 الك تشي د لمعت بلا ماداو انيد ىداة أ مجوحااني ددااهررم بما

 ةألاتعما, ةةنحاع ميابمعا) م سالاهباصاف كلوب ممل لحر نس

 لاص ماير ودا س١ ساعتإرشا شايع ىداولو :ىيزالالاطباابرمسم .
 يبرم نزلا قران سيلا يوعدو َدْيِلاسَت فَما سايرثر و دا دياويع
 دمار دا سلم راد ىاَتباط اممم لك باصاو ار ادا يبس اولو اليل |
 ا

 كتم وهو محيي ال يلا يلتزم بيصن س اطال وي ياتي
 2 ل سس

 تايو رقو مر را مش نسم عراخّم ال ىَرلاَدَمِبل ةريلاةاهاماما فاى.
 2 دعا وصررع آلا ى)اوناو مرشفنالع مّسسالول ءاكشلا واضرب مست |

 ميل اع تلق يرشارنع مهتنالو وصل ضاَملا مال جاني ثا
 ”وادااماسضو و ازجوارمصوو ا بارغصلل 7 3 ناامي نايعمومم لب مالطا الع ا
 ا

 دهادوحو عمرى ال ىضاتلا نال ءاتمبالذ دحاب يسلاصتك دعا(
1 

 (دعدنع بالابا هراجوا ببإ دومو عيروصللالاٍةَصاَملا لمد مدعامأو
 5 هال و وتءاعلا دي كولا سم ىوئاسملاا لَ الولنِإل هوالا ىبطلا|بث بالا

 ظ 8 .امرسناال سلام ااع اعالإكسلا نس ]عن دام) فان ىصو لولاو ب الا ا

ذا صّرصو واان نما دوعردر وجب يامللو الزعْني 3 ْ
 الا صم مسدعاو لك ناف

 ارجل ا جامو كياملاذ كي 005 رصد مو ثمود تالا ١ هلالي ةيالىلا ١
 2 هو ميلا ف قل مناخ ءاياصو سي زنا «داومتلا هام ياك ضاقلا ”

 ذوللو ليلا ايكو شلل نب ٌياَملارعرا:ناف ىلا صتال باغ ىاركص ٠

 ١ وشلاْنرسباارضُم هابلاو اماكن م صو غلاب دا باغ وضاعت
 لمي تلم كاجول ضي صلاو اسخن طمالاس طشم معطي نا
 تاس و وصلا ةارك تان كتلاذع كلا اةرئيصلا كلو ياهلا

 وت
 6[ 0ايام و101“ 1 “< هجم



 نا
9 2 1 

03 - 3 

 تام رعد

 جس ووو مج

 طا د عت الا مصدبحاب د ايل داك شفا
 ع سُئل أش لاح : اثر وادجال بوعإلو دكالَو يردلا مسكن .سةيسلا

 / مازمإول كولا سماكيش شرولإ) جولد دي هرايلا الم ينلاشك  جوللا س
 ْ ا تمام محلا كلذ وكي سهم اوصل :مادولع ]قاف عنب

 ا عاود نم عوو لكس صصْوح اي نا َتررولا سرماو لهو شد هد اريل سلع

 ا عون س رصد ألذ ْحآ اوسلو ضورفلاو لومنلاو داقملاكب احدت
 .كتناثرالااع مدد ندد 0 ةسلرهلاد تترولا تود ة دامب الا 1

 ديف ضحي 50 اءاقع لكنا ترولا سداد ُّك داناولو
 دولا لارا .ىسف سل مينا ناهد لامعا دن دولا ديب صدي 4دأ |
 ص ءابشالا رم هرساغلاطيرتلإبلاطبت كد فَلا كلا ارت ال ةرسافلا
 , ةمشلا دجال ىرألا نكي نا دوسصلا فاليرشو ىيرالااومستان ىيد تيمال
 0 - اع الائسصف نايعالاّيشت نعد فزلاا تا ةلساو |

 ' نامكاررلا انكر ضل نفاس نزلا
 ظ د اسما رنج رعد وكاس زبتل تاق 7 ابا
 ٠ .نيعمر و ,طوسلو لل جز مار دوعرس اينوكمدع ديامد اخ ا
 | مكاتسامهان و , :سطاو وجد ىط ديس لا 3و1 رز راف فو ٠

 م 96 اما ١ساع تاب]عران امد لسا فرح ارو رهو تاقاعد ادعي نأ لا ا
 ا ناو صود ناار شاى دجو مادصعد ااا ١و مك ابكصد ثارملاابدلد ١ ا
 | درا ااذادل كلا سد امر نومي اانا
 ظ 5 خالا ماتا مث غالا اناس اص انم تقاعس ما لااا
 لصفزمثإإل سزحاىِذ حالا جو و نا هن فاشل الط ناك عمدا 3
 دل هاذ ىاقبإطاصمصر او لك تاما ءاد راو ا ني كلا يوعد د ا

 ضيم]بإة امرا __ىسعلا ويعمل .سومانتلازص صد سد ريمب رفعي يس مث ْ ١
 ْ عماص اعدل عوجهدالاف كيلا ةومم سصم نود ناك اف هرد2 جابلا دل ْ
 ظ ىقتارلو ل 0مم تصج 2ابلا ةودتب ني معوبيمت ستات
 0011 ٍائاهَشو ٌدامَدا مساري ل ب داش صحب
 يصلنا دل الد كو رك ازرع ىلا شمس الا طرح هج ينتعت نم ياك ل

 وجي هد

 00 :'. نوبل اَتو لوالا صولا كندا 7ك ركب ش بيضد ةب لح ا |
 | د8 سوو ذا ”2الا زيمر دو نينا مز مواعيد 1



 كا نيس اهم 2717 يا 9
 امدبلاو لكببمن سرفعلا ضد ذاع يبن 3 اوس يرتللا 2 فاعساّتملا ْ

 هناكناو كلابلا جوج سن ف 76 رسلان ويت عباس قمعنلا كلة اناكماف ا

 ٠ نيو نا للا صر بجلب سلايم ل تاما هدا لاخانيمم ظ
 ْ ساصؤعافرجال ةوعد الرسم ن نود اصر“ داو د لك ند 2 لانلا ثاكام ا

 دكش ضخ خذ ةابلا عرج سس بينيك دعي اىتدم اييصن سوششن ناو ا ا

 دارلاتم 1 مكر ثامر دع و لكى دو نيؤضمان ذامسف !اضيا يلا نم ْ ْ

 له فضا ايران ١ ناك تاكد ءاثبلا نوهرحالا طعااعدماب جري مل ْ ْ

 ١ ”ءاصالع بلا ىف قصنب وجد تمس هايد جاد ماتش اناد اعز دحاو ا
 1 0 لال تلال كك يتلا روج رسال قل رمال دازلاٍء نال ْ

 لتي نا لب رولا زم طم ع .ضرازلاٍة د ةرجاولا قمع الا ْ

 0 ع ب روق تناك منن عوشج تيوتا ةرعاعداد 9 1 /

 رس

 اا عرللا هنا ءاضقو" ا َدثدولادحاببسن ١

 ٍ ل لعد تانزول ”شيَملا نم نش شدوا ا يمد ا

 1| ١ ترإولا ناكتلن لات دش ةءليلا مسقيال ىضاَتلا تاانباو الماحةاما ْ

 ”/ناو مضي هنيحب م 6 دالؤلا تن امن و 0 النلااىلفسي 0 سنك ا
0 / 

 ل | م !ءالاةقأت 2ضوفم ربجنلاو بس ملانانتو نلت ع دال سرق | :

 / اهلا :لات قويا دارس غانو لفاب صح ىقو كرات ذأ ْ
 ١ : و زب هاو 2:2) نع تباع دوو كي ينل بو نيب ارصُد ئكوج مؤ وب١ 0 ا

 / كنت بورماو انتو سون داع ءاشفل كو رحمد ْ ١

 0 1 : 2 منزمإل انك ائانبإ تاكناب لفل هسنونرم ف - تيرولا تن ذا ا ا

 _ 1 المالا الفل تناكثنا تارا داولا ل ارم سوست ال كيلا عج ١ ا

 . ١ ع 9 رسولا درعإع ارسنال ظعح تناك ناو ك او ك)طا/د اع 0 ا ٍْإ

 ا 0 مانف ةدازماع مارا تقرا ملمتلا ءرعاذاآ-ةعتلاقرشملا ْ
 ان مون اّعتم مالا ضع تلاع زل نسا ةبارنإلاجدا ١ ا

 , ١ امد تلك كاش َنملا ءداست الآمن س تالاف للا نال سيول انرعب ْ ١
 را ضراوعالو دب هرممالا ضرالالع ضرعال تامرملان) ماع نو ديجارلولا#. |

 0 "ااا ديالى يتنالآ ماه ساند امي سو مالك هالك ْ

17:7 
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 د 12 1 1 71:22 070070760

 ا 1 27172721 ا 1 بسسس
 | انيكو 0 ترلاهايلع شالو شاملا لاتانإ اذا كاسل
 مالكم تدزعالو -ساطلسلا تالا ةئيصلالخدي الو تاييبملا ماكان“

 سامشلا ةلهري الو ديسلالع برجال فيبعلا مايلحا س_يشو يزن تقلارطولا
 ب دهنو ميانملا ىساعرشو يهل نم دلعامم دن 2و ةاجيلا نضل
 | ىللانواهولعانم نكس د١انيخااضعب كلذ وداد 0 نكسب ناب
 دق تاررابع دم نيج خ كابود. ك كلؤو ابوك .رشلا اوم 520 ناب رص تي ابدأ لغس
 ايت هد ناب نب دبعّرم لهو ىاموب يرشلا هاذ وابو كبرت 9. ثلا رمح ديعلا
 ٠ مباصا الزي نا مزدجاو لكن اجو غالا دبل رك مدني ليملا اذمع
 | ذك 362 2 خدش ادؤملاة لالغتس لا كل ذ طر تاياهملا
 نيلعوا لة 8 وا ندع كغ اديعملع ْ ةايابماوعت صال و ةراعالاو سراغلا

 ع .سلورغ ةرعْال وسَِمب دالغب بدكد ِةالد
 | ديحا] المسا و تيافرل ارباع اج ةراحاولا دازلاد الستسا داس اولد

 أ ضالا دوق الاكرم بك 2ك دانول هكا ةزمحاولا َاَرلامدهاولا

 | سولو حمال غتساف مالا اعقل نام ىالك هدايّرلا تاكسي
 لطنولو د تاعرلارماط م غاضب ماجد انلا لالة الاولع يفاهلاو هدايذ ١

 1 1 ا ناكرشي الاه دما ل
 نيشاالاط جا ١انإلاو دهع ةايابملا ارالاو 0 لد تملا نبح طم

 كلت ليفت امور مجاخهلا نسا ةاياول ارحل .ّيضلابحا بلطي ملا ناد
 1 ارشاد مالتي نايءر انوا ٌتيح مال العتماالو العاهش ىاهللااع

 | مي زعرلا غازك د ادبلا دام يدانق سامر ةرحالاذ هاج وي لب روش مالاد
 1 تشان اضوقد قالو ناحل .سرسانلا ممسرامو ماهل نأ ملعزت يدنا

 داق

 1 اة 25 . كلم ى وأما دايلاد اوبال صان سامر صنع 39 درج نامسميو د

 |ءاحتم دهالاّمف ايرّيسك نك 4 يل سلجر نيبتوناطماناد نع مك لل نإ 00
 0 5 ايرابملالع هدأ عمت باجاو ةاياهلا لع ٌْن 'ءاكإب عسل ٠ ف ١خالامداد عمال

 دل يرن ترحل لاو نس يمازح كا ندا ري هلانياهت اعلا هللا د
 ارح و ع كلذ نوكيد تاناوبشل يك

 . ”يوانملا سارع ةراجأ سئل دج نيبكوضاقلا رخال ايلاو ةايايزاىتاعلا نم
 | قتال و جال تع عيناالع دفع ع عةح دازلا ةعدازء اراك ةايابل الصف 2

 ١ كحاالذاوف ١ يوم ماعلا تسب ايبا ّرمزجلاو لك تالارذ هاب اررنالعررلل مدخ لس



 الو امرت وول 9 00-0 وشد 985 2

 . ناقلات نوري لصرلا دولنا رعارّولل ةلاص ضرآلا نك ا
 /د

 5 8 ١ د نإ ني ص ل 0 سلا دقدإلام نوعنال شدو نعل! ]محا س كما ضرالا
 | ىمع ةرلولماعلا قاتم وا ضالا ياَسالعدمع مال ةدلاَن اس تلاَتْلاو جرب

 , | ادا ملعدوتحملامالعاو دعرانمللاءطق زيلع سدا حالاالرايسملا 202. 2: * سرج

 , | | مكرانأل ظسزبال سبصت داب سخاء للاملا تانسداضدالا عفان .تلزو >_
 , |١ [صواسلاورئملاب طرش نهدال يعي الاموامولس ىوكيذاَدب الم طَّملااضوع 7 0

 : أ دوعلا سعد صرالا ترلاعاطرشول قمم علا نيدو مب ضدالا ترمفذيذا 3 'ء دع آ

 ا 1 ارسال دك لغم مال لوصخ دعب جراخلا 2 كتل آددآسلاو ديلا تاوكل ترا ٍْ

 5 ْ امولعبرجالارصيلمزبلا تاسست ساٌثلاو نوعللادمسعم 3 1 0 1 . . سلوك طرت

 ا وعود او دعرارللا برست طولا مزه نصا هزعبد نعدو سب ساير دع رار نم 1 ظ
 لا كداحلا 0 ْ

 ٠ 7١ اهلل دوكيو دفق اش نااصركوزس لل تجدالا هولا تصاب شلا دل برج ظ
 1 1 طرح اجرا دعس عد ةعراشلل لا زكا اولاَدَعْر ايمن الرعانا| 3 5| 1 |

 : نالاملاتم,نبلاب ابحاصو ثا صو رحالا س ااا دما س ضرالا كك 3 ْ ا

 0 يصدأ يانا بانعو ىلا سلاواعرمل سم يااا * ا
 , | ١ دعا نيزبلاو ضد الا وكي نأ ثلاثا ف الالاب لمعيللءاسلارجأ تم ضدالا الا ا
 ١ ١ ا يف للا سم زا وكي نأ عيا دالاواًضياَراجانسْومالآْسمَّرَبلِاَ لَغلاَو ١ ا ادا .س ش
 را فورا وصوب ه) ءرعو انا جرس انرصو صد 0 ا
 ||| | دام سرا ور ندِلآ س 0 نس كابل دماو صرف نيس : ا

 : 1 ٌءةرساف دعرا“ ساق معرازلاو الاس ٌعادلاو دهاو نسديلا مناسلاوزجلا سه ا : 2 ١ ظ

 ١ ا لع 5 اللاب داك كر 2/قررم ثيرحوه و تداددل ١ٌثد "شالا هولا هزه 5 '

 ل شضبلاو لهل لهاا واثزعا:سمزبلا تاع نوم هس اج حار 50 :

 . دولا ٌدصاص نبال ديما تم دول 7 و ةررساف تعرازلا حالا نم 2 0 ١

 1 صالحا عرار س نشأ تاكأز انكم ادا ادهاو ناككذا درج! لكاقساع د دا 2 3 ١

 ١ | ت2 راكان دجال ضرالاد لجتلاو دهإول _زللاو تدضولو لوالازصملا 2 ماما لج
 : : 5 نرلسشاامق 0 2 .ريلوبهملا ماج سرلخو رش مضر لسا :اريلخو تديلا | 150 0 يو ا قدر 00 2 ضر مهر:

 ١ فؤيلا َت تبر تاكولم ضررا لعزل لاَ جالا عدازلا ليلا تلج 94

 1 ناكرلو هديل اهوتسب ىضر ما يال دابا لقرب لام 0 فيز تولت
 1 َ ابو ماوس بيوارلاف تنكاذإ كدر صرالا بعامل لمادا ا ا

 1 : ! دك
 كساس ت2 1

 ند د ااا ااا ارم ]1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
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 1ك 3 : بيوس صح /

 ا 7

ْ 
 للا نتا

 110 لااا |

 ”ةاانشلا 0 | دعا لا ترم اا مالا زي لنا ماسلا ئالولرالا ضلا «شلا 0

 001 :؛ ْ انكفعلا ملتي طالب لك باول نال يلح مقل« سال ان 1
 ظ :٠ ا ا ١ ا وعدا م نتف كيرلا ةداجالا بيضندوع تاكد األا لاجل ْ |

 3 0 ديلا يلا ا 0 1 | عطر مرض سو نوبل ى الناب لاروعلاب ءاخولا ىلا لصوتي المثال كل ذ لعد زبلا ب د ١

 0 1 300 الهزيل تري. فير ةدسب و دزبلا الالقاب مدعو عر ا
 |( يلا 0 جل ا 0
 | ةلمتملا ْ يم قي نتن( مزجت اراد اضتاادل غابوا ملظنلا شل ذ الكوني بد وفدم ولاد ا

 0 تلات | 6 اقر | اكتمل اك نواءلدسل قوت عئانل] تو دال عدا اناا«
 ا ا ِ 3 ١ جلا كر دكر وأ ل ضرال ا بعاص تاس والا ّرنلا 2 عنان ساه سنس ثلث ا

 | ضم تضم هب الا سنس 2 تلطبد طو : مكايع مستو 2 دادلاع رازلادب
 | الا كدي حاب هاصل ضرالاهسرصتت لشمرجا عدأب راع بجردلا 7 دال ةرلل ١
 ا 1 0 كرود ى محام معرس اربع سودلاو داصخلاو مانع قسلارج ا
 : | انالعدا ا ل 0

 هنيدي عر اولا جنو هراهالا ةرمءاقبلان سقم نومم هداجالاروعانيمباا

 ٠ ص ضر الا برك ميلاطي َنالماحإلر سلو مراعالا ذاك ضد للا ل 2 جوخ ْ

 ماضل نوما لسن دنع بانل لئلا 1 شد ةاّنسملا وسو داهلالاا ٠
 ظ | ضدالاّتد نارلإوسعتاو عبرا داصخسرمق ضرالاوبت يل عاشوا
 ١ ا | قف الا يرحم ري مرسول انرجّشال مالا صرع شيدلا
 ظ 0 | هدافنالاج عؤطتسوب)ضارماو ا اصماالب هل ظاىترحا َىَمَتااماط
 0| مااليؤما | سمسا انا اصيب دش بارلاكداصغ تانن الالع ريوس صومدعام لك تالا
 | ْ ْ لكأرتو رولا 2 ديل جل سلاحجوطتم ناكل تبرم غو دصل تف

 ال لاحت 0 سفر اهلا زعس لاذ ارتد 58 لاح نال جشرلا دا ا

 ٍّ ةلدد .نافلارجوب ناكمالا مسامات ظقمملا كرن يضر لك كل صاحلاو سمي )5

 1 ضنا ْ 1  باعزل الاّوع عن الامم كرتولو طرتولو ف كئانملا سا .مطرعدأ م م نب بعوبإلا .داكملا
 74 ا ضلع طش شب نأ ريو ارز د "مخلط روب ا تيدا نم 1
 داصغلاطت رابين كالا نض عر كاص لامن لع طرةولو هقارلا صمم
 0 570 120111011 طوب ٍلعبجو الشي كب حرف رع
 ا 1 .: كا روع غاطورشم ىلا ذ نكن ضد سنه حلا .ةبطداير لادا دلال ةمنشأإ رب :
 ْ 3 اود هسا تلالتل تورت فن دارس ديزشنللا لو :

 ظ ظ .
ْ ٌْ 1 

 أ أ ١ و



 ا

 1 حج ب ب مج يع

 4ع

 ال1 ةاقاطلا 115: 2327- "202 0134:3457: قنا“ 315 ا 3777749413 25:1 3727ج حيسسيس 7

 2 0و ياذاد .ىت معتز 5 دم لكلاب دارا داكن ١ةجدارل داوي دا هى

 نعال ءاضف جلاد! قالو قاّقادلا تحف ماعلا هزنرغي كلاب ناككذا تْيسْلا

 لل طنعاب امل اننا اضف ىو ربا هند قافاالد و
 كوول رمعلا نال لابسه ذ)علا نكاد ضرالارماضَو درونإ عدس َتاكداكألا

 سلا لعررتب مو راكالا تان سلا رع وه دق منو فراش اك :قريرعبلا

 ٍيَوسلاظحو ضيال لاب ناجل هرثعو ناكألا نعي ,مالس الا يش باجا
 ٍقاَرالعال م ٍلعناخال كارفقازاءلا بلا عيان نللاؤس .ول فشلا مامالا لانو
 7 قدا ما باج يار ضب عاام انا ٌارْحا جضوم خو

 نارتال قارلا ةرعلا عمازلاىلوعا معادزلل نائما .داربلاو بزيلا ضد الآةراطخا بررطعا

 0 بترداتاولغت ءالاو ةيئااسا ةددارلا 0 1 اا ةراضا سد حاع

 32 "5 هلم اذلاب قمنا لماعلالع محرر رم نا ةِحيلع قفناى ىاقنالا ضدالا |

 هعرلالا توست اذ نيا داو د رض" سلع ع ٌرْيبَك ” ممدفعتلار دكت 2 2 ءدازللل اوك

 جمل باقل مدعو كمل 2س وجو ذا :لئيرجالا حل ايف نرالا جزع 0 ْ

 شرحعإل ثيع ىلا نعدازلا الع ابق هبوجو عم |
 01 رع ذا لسا علا

 "نيسلا مرو كباتنلاَو ءَس 2 مداتعموب دوّيسلا بيرل ة الاي

 هلع داَرللالاعا سوبب طر لك نؤملا يمسي ال اطمَت مئة مداسم تعا لا
 دئرن الو تسي الام هرادل# لير و تبني لا لكتع دازلال خو ؟ندسد للا

 لس اعرخا اع تيمنا نإنرلاق ةاصخلا اطمشبرلو دعرإازلإ]غ س نوكيالا الا

 و تاس ٠ َفيهاسو لماعلل طش طرسات ورنا ونون هادرعو مزيل تاكأمإا سس

 ُ نسم ال 2 تعدازلل ملقا اليو هرعو ضولا اك 1

 كدراملانو رحا لابزيمك دا صرال ةائاتسللاو ويلا الالي نوبل يلع نسا

 2010 دامإو ترها ضرما ع كك راك جراد وكي هنا نع كض داخل

كالا ىذشلا نم سليل ايعاصلراجلاف ةدساه دعر انهئوامس مداخلا َتالِع
 تا

 العب ميلا ع راوامو متي ارالا هرج عاشل الضار ره :رلاءوسي لولا
 موصل مشد لش ولع ناهامو ناوسقب رخام لجو رفامحو كيايرو رتل 3

 يالا دوم نرذتنال عرسال كلاما عب سرب لاء راكألا ثعبول لما ملالعوت عملا

 2 ىدولللم ا!ؤللانوصو :اركلا 210 هز ع درعا هراكال تقسعلا تريلا ولو د

 "يلارلاو فوقل تمد نم معي لم يملا درا ليقول دسم فيضان تطرأ

 مانا لل ةدزول تملا ض الس بطلا سد : أذ ايست داكألا



 تكة جس هراجالا ناشي لا عال ديضا الاخ 2
 صال انر نر صح بامضش ادام ىددي الد علا هوب مد داص + جد عد عيدانللا

 اهات 200 ل الرق نأمل ديلا كاكاو سم الا لاس

 0 ١حورخ فرعان نع لمع لْيخلا دوب 2و لس ملدا عد ىلا جرطرعب
 لن للا صول درب مركأ للاخت ا-ول صولا سائيش ىضيال نعي لاو عدلا

 ادي رازلا مايا 2 ساوصملا نم ن ند ودها ناموا
 هزجلد الازع صضرالا ناصعو هرب لس ل والا مق د ىف نان دلك ترا فرجا اذ د
 اع ا ةريوقمرود ليس راكالا هير ملا بص ةياضيإ نيوصنلا م
 1 ةرذب سونام ىزصتي نا لعد داتا .الئرتلا: ةعرازم نيزك د ”1باَبكلا':
 8 للا د دعرمازم نك لصد ِك يراخب ياما لص دي
 ا(شلادند دعد !مايرعفري همم عدول ,سمب اني هماكه داب تعارزلل 5 "ناعم
 مانا انعار معانا نكد تيل كلت فرع وبباءاعتصحضالا ترف معد انازع
 ْ هناث لبوأت دعوالال دوااحرعبصتلارجو طعابعدد 3 كدا اولا تحد ملعي
 ا يجمل 8 لاف 0 ندوه نعرف در اال : معصرارجا رم
 ْ يكول ةسالاَس١ ادد ُ دعإ 1 ا دعر ازللاديع دل

 ْ 2 توصل زوماعو ال دا دعاب هزل َن ترعاارمكَس ىاارعدد تيوب ,رجالا وا ممل
 اولا 5 هم 3 َةاملارصملاٍ بياوهتلا سدد رنا د ىوبت

1-100 

 ا 0 20 عدلا دسم درع - ض باح وا 905-

 نزل ني تركأت دكت الماما مط نموا يمل نوكيو ىينصلا 0
 ا 0 كلابحاص 0 رئيست صر الات ر كلم دل رضو دعرنرملا هر :تاشلادعب

 ا امكنالو ضرالا بد د ىلا حطتم هوى نجا كل: لسذله ينل 7
 | ةعلعماقدت تاس ضال بحاص هي قس وتشد مو صرالابؤي

 | عطتم زدالا بد هدوكداانخهاطشامايع امري جراذلا ناكر صحا تبن
 | مزيت تاودإ تنل لزب ضرال ايعاصل جرا دوك 52-6
 ايلا نس جزل زجل جزل اع تسال مع دام ساق بومإع َّى ىوسلاو

 ا دحر ةازك دال يد لع جور التاهل بة ناللاّتد
 اريج د سون ملام غايب .1 باوذل نكد ما و د26 قرا مجيب ئقسنلا
 ا عنالاد رانا ةزم تنعش ورا قلم ف «دادلام 0-0

 000ييييييييلللييياات  يماا 001111111

 2 ا جزع سس وممتع 0 برجي جر سس وسمو سس ماتاو اسلا لا
 - يي ييب7ي77تتبببببيبيبيبيبيبيبيبيبييييبيب يب ب مور دج تمص

 يس ل سو ج1 ا 11 111

 ري ع مدح



 ردو جرير جي جب مج وس حتمي

 ١ ايدج لش كمال عدنا هيما الا جد بلم كردب ب
 عما نطادان اذان كاردالالااناّسآامرل عز هلاو وعدراك دي تالا ةداحا

 طق يطعي نااسابو طلاع عدوا مسمي ناببابر رك هلعلا :
 يال سيم

 نوف نور ناس لمنسل
0# 

 | ةيببلا سس عدلا مح 2 كال لب ججرت كريري ىح رداع قمشي تادسبو

 | دي ٍجكامدالا رمل قس شمري لرملاد تلمأ لا رم تضمولد كدر

 | ©تاناسلا ماك دارس ل نكس: عال ءافاسس سوالب لماعلا

 معانا ضو هع م م ءارع ل صم غل لا مف داع ءاشو ىكسلا نم لعام عل

 ا هربا, ئيعلام هوا تطاع ى ةرلا تا املا الف دعا دنع تطاباهنا
 راجل نيبال ىذا لبانل قيقا ايلا دما هلع جالا
 1 جر دتا عمن د هزم كك الب يكد جذل + شاد الاى لماعلاو

 مذا ٌءرعلا عي ل نال سْسَم و توائتياله نيس تقورُملا كاد تال

 من وساوو المت قاسارغ ضبا حلاو ولو دسسلا
 | ع 0 5 00 ا

 | ةروككاءرشإلو .ةزعال دق واشرف جرش دمك و, دسنبابمخرلا >>

 فاسق سعات لم مش جزع 2 ناد ردملا علا لا العمر تقد ثْملا ؟

 لما ووشلاو مر 2 تافاسلا وعن هع معدل ةءاكلئلارجال ساحات نيعلا 2

 1 نوملا عي اكررم الو ّةج كرري م مضوللاهلاو تاحيدابلا لوصاو ”1*
2 

 >بآ

 1007:1371 للة 1532 1 هنت دج تضج <
 هدمت

 58 اا اسم نازعدب ”ولرعم .سزساص دا هئدذالاعلإل عل 6 الز

 ا اسرع ر الا لماملل سرع هناك تزيش نصت امس ضدالاو داي الا د١

 جاو مسرع زوق يلح سر ,انمللو صدال ابهاسل اكلم تمرح هلع س :

 بقتشللاباولاصئال مِلع ورا َنَبرَك و سال كلم س[ْملاَناَل لعل ٠ ١"
 لبتوارسفنبابموهسل س ملاعق يلخردرال ةااع اير كارب
 : 0 21 يريلا دايم ىقميو رياء اه رحل توم ةاكاسملا

 لم هداد ضال! را هملول داود ازا

 : اق ما قم مئالضرالابعاص لي ناو ميلح ماسلا
 3 ل ناكرتو مهام موايشل لماما د نددلا كفو مابعلا 101 تاى

 1! تءاشونروب طير ل نول نك صر آلا بعاص قومروي رانكاتسدت وبحو
 11 تافه وتب نال عض اخراخلاو فد الاد ثامنا ا د و تراس كانك

دقه ٍبتاناسقافرالا تر مشو كلذ هولا هدر ناولا كل لبق ءوقب
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 الار ورز رضا ]ماعلا نزيد سس قل
 ار نا يول هم بيعن يل طسي دهب ذيل 255

 ملرضلا واحلا اسيل الرثلا س لماعلا ص ة كل باور دلِس بارع

 1 روم هس 57 .اانلاد

 تاغ خل فر ةرلاّن ال بأسا لها ضدال تلات لس 0 7
 تانأسلا نسل يدللادتم م زل يادبلا نس يدالف مذ امجد هرخللم كب كرت

 يلة راس وك لاملا نعل لماعلا موك علا قت تاراعجالا ادب
 0 .ريلابقعسلا قسد أر ءارخلا اع
 يره جزع مد. رادع فانعإف دلي :رتسو لماما زيد .داملا و ددذلا

 ا وهو تسميد دلال تود 2 ضمالد م مدع نخبدرش ضر قس

 | شاع ووسلاو دب بلا ضال لادا درو ف لذ مادا قبح
 | و ربا نم تقلي وسرا غلا ياا ابد داويرتو هوامسنا لات جلد يما رتب
 ظ كس يح وأوس ضدال اصلص ناك اولاقو 7 8 داجصرا ةايقورعمسم تتش لعرل

 ُ ضال رءاص قرصان راب حاصِربفرملوتسال سب تب نأ رويت ساباب

 | تافسضراب كلصنماّث ال ضرال لصلصل لولا ناتي دك داو كرش ةعدرع لهب اهلا
 ْ بماصددان نا صن لعق نها ل مثوصنلاب تا 1 د دكماعلا ب 5

 ْ 0 دئال_هوع ماعلا وان ناو يشلا] تعلم سم بمال روع ميكا

 ْ ءاقيسسا بابرتعةافاس داباكش) "خالد هكد نخل هنا .صرلكس ضل نس

 ْ ا اما نو كلذ ملص تاتاسملا طسول جلا كب نالماعلل ءارب مت ءاىاسملا ط عرش

 | الدامس امآو ال ماكل د العلماعلا جرت مسن جب ناماحتال بع ْ
 ا ديت ق5 زع مالا نامل رمق لاما عز نانا اللبس هزل

 0 قدلا ونزل رانك دلقاو راجتالابماصاع يراسل

 5 ارفق كريم قدا لانا راو رع3
 ماج ةْوْش درت الالات لإ جملا رغما نويل ب جيش ن اعلا

 00 اوعدز د نفد يصلان يع خسبلع مرج ىلا نمل اراخصلا ماكعا ظ
 0 بك هر كنف يامل ا دياوحل لع قدمد ناوايعد اصلا
 ع ذل نمد يدلل .ىزكد : ملا ثلث يا
 ام ادم الهدجس/د4أ 7 سامو

 راج تعامل نر درج ع ل بووسج وج: مح : كنا

 ه7

 دمع سدر صوب هج مج حس دمه ب وح ديجي
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 هل , الوسم يديم اداكول د لعتانلا هريحإ باول نأ
 | دلما هد دايو يرتد اراشيل كارا هراشح!ابلطو ٌقِعْؤب هدد 2
 ْ 4 اا دوعطش مرش ثلاو حلالا منعنا هداضحا د ذخت هنا
 ١ قولد دل قدائابإخ سيحل نايل رد ابحاصو تاكام لات تغالاع
 ا و ىناينك لاق سنس ]سدو هزوعد موس روصو سمت يزل ةسب ثالثا دعا

 1 اعطيك نمو تناك كير دال ندا كلاح دا يددال دارل سيح ايتتبمغا

 0 ةمتنيوبلا كاب وكلف ال ذي وإلا د نان الانا هاوعد عش داك
 1 | 1 اع ولا صون ْخ شمالا دلال زوم م وعلا دلك هدام لوا

 || | نيوانيَعْي مارى كوع 3 قل سسبعلا سلم واوا دايلالعربلاو
 11 ” 1 ل لاوا سلسل كيهداضحا داناو لعد 1
 | عت نب ئراتلا نسلم ميلع عراب كب ن ناكل اذ نااردُش هع دهاشب ا

 | قننو يونملا فاو تناكال ما كليم انهم هداضملالع لعقد
 || هرب هرم معورحسشي مد الا لاسزلا يوري تب يعل نالت

 5 ا هوادلىالارس“ لاو لسرلارعوب ىلامربيلا تبتش ديلا كلن كلاود 2 كشلا عقد ده و
 1 | .س عملا اه ماهألا س ةمصبلا/نماملازنع هداضحا نكي لام تالوشنملا سد |

 | 000 ا <
 ضاىلا ن 000 تال ْوبلَخ ثعددو الخشن ودان ناموا
 | ه 4 2 جزع شاف هد 1 ىانووبس ال دلع ة.ىوعراا شدو هدا ةسلجر

 امي لاذ ل يرى دخل. ك0 وباجر عنادا
 حالا الكاب ثعد!ش ناو محد اش نا دانيل مط كشلاذ ياكم لدن دعني لعتي
 لا اماع رشا سلا رعد غلا شال دذلاى ذراع وحول بل قوعد دم
 نيلا زد لعالا ميشال ثيحشلالاو بصْعلا وعد يبرق الُن داقملاو
 "| كربلا ينرجالا ينال نابجالا يوعدتأ هايد راسملاب اك ةهابش الا ا
 7 ؤ ْ يالملطللا كالا ىوع كرر هدب كالا صخب تطيل
 ' ظ | ممل رز انك علا سدي رع يت ناضل يوعدودبلا يذاع

 ١ لها غ ىزيشلاو بصاخ مال «ري ةر عيبا نكي ناو هابل يع يوعرلا تيالد
 ريدا ربإمملاَعزي هذال هريري نيرا نكي ل داو بئاَملارحورعدلا هو

 1 : رارلاغداو تاما اج ى يرشلا ايس و همعد ,اى إب لحد ثل كلاخا قتلا ة ١
 ا سلب نوقملا الات ,او صحا نانا »نا ا نالطنب هارعد هيب الالم

 ا ا 4777002 نط م مج تع تتش“ 3<

 تا وو د طعس



 0 و جر موج محم < دمج تصادم
 0000 ت0 0 1 َ رم ت7 8

 تأسر 2 0 سس 00 90 22075 ا ست عج

 ْ 0 2 كللا يرعد مهسر هم ىمولا نم هأ امسارلاخمي تك 2 للا سرملاو

 1 نيمولا ذعال ديلا عصاو لع هاوعد عمس تيجاُ نيلا عصام رااح ما دولا ١

 ا كللايوعدو ةلوبنم سيلا ىذريَع بسلا يوعد نأ .م يمرملا لذاملع
 لاري ةيسيملا 6 ”تآو عابلا م يوعرلا تالو نمل قادما كال
 0 يصيب 2-2 سلا لا ىديهلا_بصاغ هلال

 كرعرألا 2 ني سلا طمس ا تب تي دابا 2 200 ةحداعلا نالت او

 اندنع مدل نرش تابت مدابشلا دب دوردل نس ا ل د «داهشلا طرشي

 ديره سيال د ارلاءد همك ني بولا كالا و شالات الخ
 ادايرثس رع _نيعم ةررشلاّن ال طرشي الغد رعو 2 كا نزح ويرش تناكعداو
 مدار :لشباللصانلاىكوي يو 0 ىوعرلا كلم منال دقاام نا ولا

 ما نا باك داش نم ورك يوزلاو نوييللا كل معنأو قكانالا 0

 يرق واهوتوريشلا ربان رلاو يئاردلاكسنجُشم كد تدل يانيد
 ”-2رللا ىوعد نم كلب لاف : ميال سرلا ناد ابوك 5 للررعتو ا تاك

 تساةنلا.تلر وملاو نانو زول تالبكك © تابلتلا هاا جيل ابعاصلاا لاَ
 000 لم داضم نكات دوو

 ل هدآو لا هي سا مودْس وصخ و الضم لملابل طب هدلارشلاو يدعتلا
 ثعباش ناو وم يلا عضولا كةرفماش نارا.إلاب ىتاملا: «داشمل كك
 0 دلودومعدو دوبتلاك قرلا سس يوعرلا رع ميىعدلا لا[ شيلانيماايئان

 5 ناث سلع يَدْلاَدم دةد د ىرعرلاف ٠ دوجوم سبع يكف همأإ هداو

 نولاثىلا س دام بطي دورا ”ليرشدابوقو دمع فكسار و

 هذ دك ميعربإام ا نازل الا 2اَنكَتَي بِلا تلبث د يزعرلاتعمس

 نارا ركن نانا ليك كميؤكالل تال «لثلكدهل رة عيدامعلانال طبالا
 رامملا رعد ةريرولا طش و هك كرتئالكإ 0 ىلا آل اولع ٌْ

 كريغم هرهشلا نالاط شيال رتعو م بارع رو رتس تيلي لوط .ارلاك
 0 هدابرشبلا ُ يروا طورشو سيودلاب اللام واعي صي الاه, ,نارلو ربع |

 ص ::ل1ن الخام دبع ميدايرش تليق ه ه دابا 2 ةدوردلا سدشلتاو دناداضبا

 نيالك لاو ماب قكب ل هيدر ءاىسا 82

 0 رتاج 0-2 وهم, سلاحا ميل «اجام بم

 عل ا ايلا ٍبكناك بلع سد 2 25065 دين نع تام لاباس الا
 -. هلإ 1 ير



 هني و نوكيا مهؤ صبا ائال لعق دلادية ءااضيا كد داس مكابانك هس
 [يهالوضأ ملال الاب تينيبل. هرب ب ٌثسالعاموث داصسب تبا هري فوكو

 نشمي نيل كن آل قومتلا اى الحج كل ذا اصضارت د د اجيرعدي ةناقعلا ن
 لانني هزيه بلط .س نبالخ يدل قعتبلاطلا ةآلِلآمب ئااضياكذ
 : ديس ىف آلاماع نال انقل د دورخ حب يوعرلا شال ىلا هازل
 شلل ىوعو بشلل تيصتعلا ىرعد خيل لورا ,سعرلا دال !لئاسم

 كوعو ناك ذولا لوتس,ي١ذارسس اقل ميا مم ىنضانلامَيااذا بالا
 .انزك5 علا 2ك لطم ناب عدول لح دولا ىئدااذا تس داسلا سمانا
 الح دودو ريعسف هج سنا ضنن وس سوا هديا انضم
 تباعا نال سس كيترعاب همإبلا تعد دب واربع رشا سوم

 تضإول كدا مدل يوعدوللااررعجوتساو سيرا بقَتَو لبق هاذ «صعرت ءاذكب
 اا | "ملا ةرضاح نيب قدا لات داد هابسملا اجب ع ع 1| قلل جب :انكرملاو!ةزسب دوت ,رعوب هاه رق وساد اءفو ناكل
 بيضي ليك مايا شلال تلا, اليكم لع دلل سىضاتلاذهائ لكلا بلم د
 ِ نراك لنيكتلا ةدداف لصيد انلان و هرعن ]تكلا دركي ابجي ىدعلا قح

 تم رشلاولكالل هل دلت ولو َتِيعنإلل حراس تحمس واد ىاتمؤيلا الب
 | | دارت ايزل يو سزال يوازن ءدلد بابا ىدملا لجو نعال هوشولاو
 || (ايمدمال نارلا هايد عم سلعوارعم ىضرلاب دجال ماي ناامارخدلا
 لب سضنبا رم البال بلاطلا دان دارما لع دل ناك د رخا باج س برهن
 ا( تالاولابف جوقة يداوم ولج دارمذ البرنا يرْعَصلا ة.كارمزالم ةأماعلأتسا
 تستإإ ع أي هراككلا,سم ل وطلاب سأب ال ٌميرحتلهحدو تسرع ناف ماج سلا ص
 انأأ لعزل قالوو جملا ريان ال ذاتك تح يدرب را 2 ,تنيساللاةدآد
 . تالونتلا,اليك لوسي نايا كاد ضانلإولا حادا ]نكي الرس طيعواابرع
 - تالرملاب دج نطيل ىف اخ كملف طاحت !قدللالا ولو لج حاجلا
 اد| ٠ كرعوردولا ولو دلك تارا ةزاكتاس نلغإل كقول ةيتضما نان
 || | قنيبللاق درا ةريبمواعرو ليك اغلا سعرلطو نيل هدو قدا يداتثلا
 ١ .لككوو داعزلا نيعلاب واتت ,اليتكشم دعب ان ارماعارعاش دلما اهلآنكد أ( ذاق ىلجلا اركي حرج هتك ىساسلا ءروضحلا ناو دفكيال تيياغ
 0| ١ لكلا ت ود لشللكواكلا نو دلك ءاطتعكت اع لكل اوضنب ال فكو دميويمحلاب



 بظلم تاو س أهلل وعد سيعمل بىضرا نا آلام ل ذ الا لشيال لكولا اهب
 دعب سلا عن و هلع ضيق ارماما ىاث ديب قرملا .مىطاقلا | :
 يلع ةرل اؤلاعاذا حادا مت ىلت لا جو طعام داص ناك اا هنثإ نكي بالا فلاغلا اان

 داع يلا فيل ماظل لل كدي تمل. .اوعداع يدلاف

 دع نعي ىرلل س رم تبل لاش مش نال ابرمل ضف دانسان!اهتدحو هداه هاوغد

 كووول كة وزلادهاش نوت ضاحي لل ةعرلتلا بزكرإغيالد لكلا
 قداوجرمسإل الجو ملال الكيد وب رح ضاَملا بيمركماالو ضال يلع دما |:
 نهلخ لالا سأرنو لع يدلل نايم لسان دلع يوم اركان الايرغاطجلجد | |

 حاَمارْولِْع صاخا ويب ل ناو مع تب ماا هد ىا هاوعد لعق نلاكطاباشلاف 1

 سزحلا مال قش جودا هرِضرْس حبلا لا ةناذ اعلا ربع ل511 ند ءنكي ىلإلا ||
 درع دال ولدل اكواد تعارض دمع يجلد قدها عطاك سمي أن

 كلل نلخو هءلاض فهل: نامي كربلا نا كطصاولا زكاة ناحل ووكئاعلا
 هدائلاو «ىالطلاب ال هرغ ورود اسم ّنلاب قطا ئيداعلا كاني فلل ضير ا

 ْ تا االول جالذاآلإ 4 0

 ع أ تامر تدكياسلا ارش هلكذ دذني نانو تالا كنان دن ْ
 ' يار ع نازل: لات ميش تنيالذ نع لوكا! ادرذإو فاول لعامل توب
 هىالكطلاب لعزل نامي وعلا باك تيا سهولا دعرش حتا نإ
 هللا ماصايعاو نيرش ناد ف ميال ارق الالعلاو صبرُش يف لاللذعئرللا صد نا

 يل ظلي رماد ١ سيو نب قري ضاتلا ب يفداك يلع اولا ناب ,
 . ا سلا ع اذا

 لبو ىلإ از عد الخلاب الهلا نم يلعي مرسلا سيلعب ىذللا مجالا الاد ||
 داو نامل ظلي ال و شممش الى انك ازكوببو ءاع ىذا لالا
 050 مل مودرصعلا ةواصنعد+ يدا لالا اوبشن

 ' يلع دشلا كواىزلادتااب ٍّي دوررل ان لع درلاربع مايل جلا ةيدوكي دابتا | ١
 ظ هللا سوحجلاو مالسلامللعسعل عل بجالا كلون ا ىلا هذلاب فا صناع م الضاد

 طم 0 وا داو زلع ظاسيداثلا قاد 85
 1 نذهب اك هزدكاذ زادها, 3 ئذول! نيل و نب ذاكل ريعطالع جارنا , :

 ١ داّسلاق لغو اىلؤعد مش -ن ذل ش نيام ةابومعإل د4 هان َدكلاب مورس 0 ا 2

  3اصاصق هزاع دارو يعكف كت رتل ناحد حشد تام نا

 يع د معلا ا وم مس ومس سس مسجل سا رواج مج رج 271037 3022-7272 سل هج كدا

 2 2 ل ل جل ا 17-1212195 2 ل



 تفبالوابت دولا باغ ررعو عينادرع سباب ود امثد ىلإ . دارتي ةعسبح ” نفاجج

 ل

 لالا كيلع لام شاي لجو داما ىرملابطا ذاب نليشد 5 دعرسلا ال و اد 97 -

 هن
 ا

0 

 ٌسدالد لمعي ضشرل متل لكم نانا عائل سيلان ارد داع نيه 2

 بِسْم نكرم نام عوال سو 000 داازاو صاصتلاب تراي

 دوريلا  ناعسال دافامسا ىآلطلا يريد الهدا نال دسم اعررم 2 ش ١ ند 4

 لاَ تسجد الا نك سيال و روفبإل هلال نعلم نان مجال د | :
 اهرْرعو 2 بارّدع ناجللاو ءالولاو ىلاوتد آلم الاى بسلاو ءاليالا

 ماليا ناهيك لو ىواتئلارنإس لا

 وليا دى درا نك نال أ ىبيعلاابلع ثتبحوولف اهب مس كسرت ا قرلاوم

 مسدما اهنا وعلا سشلن كلارا عسب. لارلاطلاحتال دارت نس ] ٠
 نامي ال لكك .داعلا انك تنال سابروكو ارسل ارخالا دروشي د

 سل“ ؟رصب مرتخامو رولا اك كي 2 ددولا اضم ً سيرت آلا
 مالا ةصولا )ل رجلا هزل كلم ةسالا ل ةبالَو وَلاَ اياه ودام

 جالا ديما لع هذ دول سك دانصلا مارح نم قفولا لام غ3 آوتملا الى
 ًامئالا كرم وقول رمييشلا عال هاش الا يرعد كو 11111111

 مش 2 ءافلتمإو نيعلا كاله ىلإ 226 10 بئشروا مساع ْ

 ثودامانا ميايلارلالوت جدامرد بمالي , ل بوصتوملا وق لقي نيوعلا

/ 

 و 90-7
17 

 ممم

 ا
 ا
 ا
 ا

! 

 . ولا يد برا رسل سي وتملا ىيويإْؤ د شال هاعّداو تنلؤإت 23

 ! سس . الب نيو جاع ىرصلا سمع نساعد مف دول د دوكلضمو نقولا بك يعل”
 دارملاْةإَنْحش رجعو َفِيَع اوسلو كولا كلم سام نال مم
 ا ليان يق ت١ ملكك قلع تؤلم كيش دار « الي مسا ذخرا ا ب -

 يورامل حالما ني نع هلصو الامنيه كراش اف قا ةساعركأف الام هي
 سمس # ص قم

 المعاد د5 معدي دربك يرش شاد فالكم كربللماب يوصغاطتسا - >>

 : تسل سيمو لاللاب لالا ع كيل نوعأرشلا نال نا فينا 2 ناك رع بص * اي +
2 

 ”داصوجو كا هقاكو لاول تاوتلارصخما داتنامرد و تدامحلا 3 هي
 قلاع اناني د قدا رعت رول اكو همم -

 كلكلو دنيك يرش ان ائيش طبعا ا مزاجوعدرا سلع قدا شاور باع نص 300

 5 لال كاذب زول نا قره سيلو لامي رسم يلاشا نا سنوج نعو ا َ

 ْ 5 الكا اد ةد ميما مم قلنا ريل شبل يرش شلام امازؤم كي



 مر ولا ىوعد مدت داى كرك 2 كيبل لوو المع ل بف دال لوف هدول هقدلا| |

 ضرعرود ءاصحلاو ءاّضملا جلع ضادلاضم حدرغو س رتمرم هدام 5257 : ١

 ىعفإ ١

 لي نحال نولا منهم لامول يدل ىوعد لطب إمباب يديم سم نابعالا| |

 ٍيدتلا يداه بح اكو قوتي شام مأرب لاماذاا فالك سوم ضيم هش داعأ
 ثداولا سس يشب ريلع توعرلا يش فنجال كل ذب ضيا ماولانصاع دا |

 هحصال صافن مرش هرإفاموجالات دتنا يبو تيناصو د كلن .نوطملا |

 لشن واهي الايعّيلل ماقا ىئثدحلاصد تابث للالع_ددقب مل أبالاميلع قَد
 دال نعلاوع ءارك عد املشلا كلو زلال ع نزل يرعد تمون الا يوعدْنال

 هرم نلمخلال يلع يدل لا نان غلا لصنلا د ب دولا سلع ىلا طعسعإل

 هرعالو نوترمو يرحل ةرمر عجن 2ٍنالامحآل اموحا تام كلن فظل نيعلا غاغا
 رسب يرملاناثلث ضرعلادجولو مكل] ب نلخلا لوسي نال لونا الا دعب
 وح دنع ن الملة دامت نصاشلا لام د ديلا ءاجمَقالاذس يوعد اع نيب
 2 دايم وادب ل ىوكيهداناولباع دولا الاوان اور مشب ديرتي هن
 هذ نينياعرلا له: نمق |ننلائضو نابض ارمع منارلعي ل هالو اه كد حاسم
 لمان! دوال لم كانتباود ض فسببقل متل هف دال لانا انك طم

 انكال لع ىذا مث ىالف لش ل يوعدال لا سو همكرلا ىوعد رسل هبئد ال

 قعوبإل هفدلا]ج ديل! ]صحي مقدلا نال يالاوصو ىف د جيلا مرتع د

 ا 2 2ع - 2 8 :

 هاو لانك لك سدو هزيع لكم لغرب دالك لت ل ىحال كابول تيدا اكان
 روتكويز هالثإع !نمتال ذاترلو تدارس كانك القل نم دعو تياضوا
 ةودةررلا ل وانتي ميلع 4 قحال لاعداد .لايلاو قددملا داني هلبق ٍيَوحال

 ضيرلا ارب كبل م هرخا ثداو .سميلع يول ميش لثداولا نال

 دووم دمنا ضل هاك اللا نم تيدا ا هلاك دش كك قبل لقانا

 هرئزقا ناجت اسي دش ميِلع نكي لاذ زرت ف لاق ةأمإاف هه مث داد
 هثومىضر يلا ولذا و بيلوصملا ناجي ىو ماكل ساشاي دال اس
 ةبامراناتلاَةاَركهَصَملاَو هراماناج تام ممم بواطلاذعابع يدك
 انعاع نكي د داتاضيم تولد ىلفالا بانك س تلال لمّملا ف صالة د
 انهيلع ديب دش مو سلسال و ءاضملا ب هررتاناج تاس مماتي يولطملا

 قاد زهد اج اررعد نو يطغساضَر |يحاالجد تارلد سال تاك
 كللالع تور كلاملا كلم رع دوال باللاب ضدالا نال لع تدم ملال

 ودك و سس صحم دع تحجب ريع يرسم



 تدم تل ا ب هم مس

 / و يطب كل د ميشا ام .هرصالا هرهاو مزيلات .ارووم ٌناالا 5 عدألا نأ

 اناسلاد١ انا نان صال ماك كلك د سرمد 2 الوقت ة'دايؤلاب

 0 بامكان قرش 5005-5 نا اطوعالاك رسعتل ص الازااي نأ

 اديان ارم فوك الابعد لا دياي داوعت 8 رمال صان انالا احا

 2 هوز ىلا ىلا ومتسلاوبأ مالس الأ ل يش دم كتر زمام مان الان ذانّلا
 اهله سعال !ىذان الا نوكمال عا اطلس ان ضار ا ”منلا هزذم ناب قع وا

 ممل )سلف اباه ضداقرصت 2 ناك ام اى دل ناطلنسلا كيلقت الاعإل

 وكرسي ل د ذاهب ضيوتت نا حدا ا بحاص د ذإبرْشلاولا فرصتّوح
 ساق عش ةفاا للملا امالا درو ردع لماما كلذ 2 : داطللا شاشات ١

 لتس تااذا تدرصال اضرالا قاب جلاب مود كيال و دل لاو :نيعيداع ا
 : : ان قع ا مراف ارمسد ءاطعاب |ييوملطي م كرد قاس ضر الابعاصايمحت ١

 5 ٍيداجلادوعسلاو "ىتالدد ىلا كلللاك ميابرعو رشم يس تانمومسعيت |

 !|مةحيال طئقاسلاف قحاطتس انقذ يلا تفو ااطؤفا نا را تم ١

 انزل كالا تساوت مال مسبلإ وكمل ءالإ ود ما اوهياسانف كك
 فرمتاحم ل الملا 12 ىوانعلا نازح ةوكد ص همعال جارملا 3

 1/91 هل نب سزخانال و لزلا وحاسم نين فع رمال اضرالا
 يلع قدما ةادومرم يكفل اكو هم تلاطم ورع دبي ضراذ تدع
 ةكاوعد عيسال كلذ دعب داع « مالئسن هجوم حرصا ذعئرللاددد و

 0 المع ةيعئداعلاد و 4 اوما يواتملا 7 جنم نزلا م اظنان الزمل شن

 2 تالا قاد الاو ندلاو اطنو .راوضاف هدائاام تاجات دعب لاقو هلتسملا

 هملاتامتنارك تناولنا رعد 222 ةرمدلابرذ هءدالو دحال كول

 ادع ا ,ماعللا ممرااك ينس نع قم ناد ناوابو )مصسم ,سامص“ لحي 4 ندا هرم

 ١ و شرما ضرا رمد ءلِحر نعاتلس .رمالبعاص كاد هسا ندا الا

 داهنرعواهعم ذو شباط 5 صر كلا يماض ن داره ايرتبا جلااهش ءفرهت

 ١ اصوباوم قد مالع ءاببرغلاكايرطعي نا ضدال ا بعاص دآراو هرنالا تام مث
 1 نذر خيرلا اسيا هيبونت د ال كلذ ةونمط ما كلذ 0-0

 . | ةومسلاوإ لكس عا دهام ابنع فرهت قب هطتني اخ لطاب ضال بح
 "1 ا ١ يأ .نإلا أهرام نب الاعب سرف لانرطوخو د تمسح ضرا دئرصت 5 10

 سب 0 وتلا ناس انأب داوؤدلا ضرتلا فم قرالاب احاض ف دارك اروح عاملا



 ءاش س كااهضوفدو فرمنملا نم ْنْحاَث'دا مدل اصاسل لهف هيلي ضوعملا 7
 كالا طربال ضرالا بملاص ىذاالب عق قو 0 كلذ اياعقلا

 رسم هامان وكم يطل ضوئااور يتناك ضجر
 مام للاق ءايعلب ياللا ذ نال هرب ها م 5 الار دايرعمنن ملك كلاس ثلئاضدا

 نيل رخل رعف دوص خيران كازا شعلا سن سدالب تلون د
 يضالجم وانام ن ضد يرو تلالل# د تاولا اصل بانك ف راشمال
 تثدواع هاوعد يسال نإ اىبحذ ل مرلا عدي لد فرصتملا تام تابت مفرصت رب

 | لجروائامذ 50 د نرصت لب يوعولا بانك َح يدانغلا ماج
 ءاوعد جمسال ساوصلام]جرلا عن عدي ا ئرصتلا تا تام ابرق شرم فره كرت حا

 رب حأ لعيد ضدا ةاحرفرمم مناد ٍيداصلا مني سم دداع ٌساهددخدإ |

 ا ينوكس تال هر يوعد كل ذ نيب مهش يل كل الع تام بح حتي قدامي نمت 0
 ا ةةاوقس يوولا نيذوح نمو فح مهو واّوح لوسي نوكين امة ظ 0

 | لصق ايا لمتم ممل دبباش كاهل قال فصتلا دي لع نمدالا كش هدل د ا 0

 8 دجنروعرلا معسل يوتملا لمآ سس نورحأتل لاق ديِلاوآولا نعلن يوعدلا 1
 امال وانونجعى لات صما ]باغ يلع ىرلا ل ينل نيك تنال مس نارلن كلل | 8

 ماج يوح نقال يدان اكس ناخياواجارب اما ديلع ىيدملاو١ نالوا |
 ا | اهروب عضال ذلس ةعرسشم هاوعد كارول ضرع تلا ضعي َلاَد يداسملا ْ
 ا أ د يي ا وسلا تئلئلاد و الادحاب لا 059

 | يضاثلاب طقسا دال ثرالاقيطعب ثاياذا الاكل دعب جي ناداسند| |,
 ْ لاس اناضاتلاب طعسي الك 2 يدا ة و يونغلا ميلعو ,

 00 رموبب عيد يوت دا لاو دود 8 ١

 ذم مللي لاعت لاو قتلا دوج ذاك دوصنم 5

 0 باب داب د رعد ل هوي امم العلم دأ ال

 امانا يري نآلا مث تكاس ءداجو ءانب داعمة قماش فرصتو ييرتشلالا 0١

 قتادمت قداس لاو ميلا ق و /صاخ تاك نا هاوعد مسالا ١
 ميسا 1
 ْ | هداع سو عيناه نوزمأتلا ءراثمآا سالم برجا! لادب دا وعلا



 ا ا 2

 ت10 ا. ا ا 1

 لا مرعرعافلات تست عيلان ارض هينا فوكيلص دكسن الم هبا ا

 | | قادم ونيل نا خولي دعب ءاوعد عش واب جةلكوبلا عاما ناكول | كرئلط سيضع سيب
 كراريلا نموا ع هاذا مسل) تَنو لاب كم د نوكيوخم ناد ا ا | رللا را 2

 ا | دك م! سو وتل اننا لك تناك لاش ذ د نعم تازلا نات داهئتكأس | 07
 رز كلما ارا الا ضسَبالاو ميس ندع ندع مولَس | حجو هاوعر صم ال بارك يس تل ا ظ

 1 كر ملام شل ضان هرئبللا فاما ل١ هاوعد وعد دهد تاامحاشم داو هنإبلا | هيب ”اقتوز
 :ر | ١ | ككاتلالصمل ]يبق ضالدل وع رم كال روب يوعرلا ل ىسيل سل عيابلا لاس داي 8

 "1 3 هأ ءاَيَتو شلاىضاَممل جيابلا لاسر يرتشملا كل طايل اجو ةرضرلا ءو | ا هينا .:

 7 02 إس حلل سبل ةدامل ىلا همني نال كل نري كورلا ثيل ويت

 ع سمج جرس مسح هوس بج ردد
 دج م مس هع عجم

060 
 اقع عايزجب الا تاك 2تيراسلاو وللا "انك ل للاى قاع دلطسام فان

 ظ أ همت دامب ضبا مق ددديلال فام براق ضحبو ا هدا ود مأرمام
 | مابا يجد هل را غملا ثا عسل محم نايك سب طعب قيد انام ذل ة4 كرشلا

 | ميضارعإتسلامو سناب دابلارس قرللا وعد محتال تقرت عإشملام
 نسل اباه ورعم قنطاد مدارلا ثنايا كلذ ةعسي ل نانا سِم ه١ واوعد |

 'آ ١ يسكرككي لن ناو لو الا لوملاب ىذي تائذما يسيح ءلطابلا تابوصخلإو
 دلارب ات ل مورهلل كلت ىتسا نالطلسلا كيوان و ٍيوعب للا يصب
 أ اوصى كارما مز ين لجلا 2 دادساملا عملا, احلا عوبب نس ١

 ا الو ضلان ف هاتي ادام 0ذ َداكل دس تعدامن
 "0 اذاو نلف ِقَرملا قوعو لسا با, 3 دبا وعد سم عش اهنا يدلاو

 ”امار يشيع انتوا ويدعي جبيل عمسو دلابلا ي ناكنتكو ميل سل صاح بيبرقلاا نكي مل |

 , تيرعلا مث عييللب يىلارعب توكسلاىدلبلا ا رجلا ذا امس. | ديا

 ىلا داع سرع دارك دن ٌيرِس قضم ن رسال .ىأم لو ناعوت 'انسلاب عملا |
 دامو هاوعد موش ال هاع دايث ككسسرطاع سراقاطعي ا تم هائيش ل:

 ١ 3 درزاوم ئَناراَمحاو اصر هر لل حَوْلَ يس لياءاواتق 2 ىضاقلا

 هاوعد طن لاباجولو مليَشلاو بيلا تقو دوكس تان يحال فالك
 ياسو يرش هفرمخو عييت مياس اناجول وىدجالا نوسالح |

 انا وام نم ةزئسالا ءاطاللاءطق يوتشلا لعام هاوعد طْمست ثيح ظ 2

 رضاح هيابلا ناوانلاد بجد هرصتا قداس درعيسافلزصتلا | اج



 520 تاروت ذاكلالاىديدآَمللةاَذ

 كلاملا 0 ب دارملا نم ببرلا 3 ا انوحو ال ىإ الا المان نع

 7 دز سايل ىلا المان ننعامند هبوكيال كس ئاحو سب ص دعلاتم يسال |
 ميشال يرث علاج بطاح براثا ىفسب اان نكد ءابشاالا بانل ةانكا /

 را وصوب ببرولاب هديت وللا ناعم ءرش لالا كاف يا هاوعد

 ةاوعد انسي سيلا تان انام د ف فرعنو عيبملا كرش اضف اذاذلآ تلك رمل 7

 ملاكم يراد ارنوكسو لكما ةهاذست لا با سيري دا دف .لان بيرل ا

 أيا هاوعد طتسان ام من قرصتو يرش ضف علم: عابب ارا عوا ال ىمم 1 ْ

 ا لا جيلا درجدنع طوكس ناكولام قال هرسو ارتلا ديم هل
 ضال علب وارمنجالا تكس د تراها ابان اجت اانرل ليع ست د ا قمال هاباناتعاد

 ا نقولا معو هاوعد طمس يالا تكس و ءانب داع يملا فرص د ١٠

 0و ومام بداح الاعب دبوا دامو باوإ امش دااناوصيعااناتح لب عاملا بانك ل 1
 اناّزلل١ ا نا عسبلا كوتا ناك يدان ١

 يبان سلا سدر اضل يسال ا

 1 هللا د ميسو عوزلل يرش ناو ةأرلا ىمم انهو نأ ناد شو لضم درو

 ١ منيب تالزكاواريع مام لس داكن اباه لم رهم دبش هاد ملا نعت درصاطلا | 7

 دتعبفلا# لقا ناك مدل لل عبر وتب ل نو ضاظلاه الوصو اداَنبست |[
 ديدااهضدعا فوكمالف تابالا ةامْماوتس الاطق است لإ انناهت هامان كاع ' 1

 | ا ضال زد للملا هيتااملانَع مايرلإ إ اعتاد ضالا نما
 موزلا ل وَمِب قمت كحل ره عع جاكار رضي ال وهو ديس الب دغملإمبش
 يرمي »ناكل هاا رب نيد سلتا لاكمال
 | نيج ا لئلاررك يتب لامانع تام ملام شكلت اومنالد
 عضال وادنم نس طتيالو تكتل لوتلا: رولا لص ١غ امرت و قاتلوا |
 د مرذ مالنا ف واميومدعب هرمنا يحلذاويسر ل هب !

 0 :لاتروصل ١) غل ضرتعو هردعل ثمل ارهم مك كلو عورلا" مترولا |

 ,عئاد م نيس تافأورشنكص اذا لاا شم كاف ىذيدب و ةربملا | 0
 ل تزطلاب يت كانها نيب للا مككتاناهدعبد وللا 00
 هلا سن د الابرءالا' 56 كابا ةل نون للا ذفداستلاب لع انك |
 ضان بو لا يوعد اذ ِا سسولألا لَذ داع ست ضم ْ ًّئ
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 : نك ددبشا امو 5 و جيزتلا ]بق 070 ىلا

 ٍ نوسيملاراصخ طش ل طو ورش امافرتحد و رمادا داعلاو ف ةرعلا بل ال دبل عملا

 0 كك ذوارلا لس الذ عادم! يرسل افلا دعب دريلعرقملا عقد ىدَلا

 ْ الشلال العلي دراهشسلاو اىرمسلا لت كهل رصاشاب) ىوك تدم +
 ظ نر ل عاليا تاما
 ْ لادا ةرلادتاف تليتساا ةأمادلا هقرذ الح يدشالجر بيانا ْ
 ْ خر مئابدربعلا وم هلا دوق لولا كيلملاوا ب داعلاصوايع عد مارس د 0
 ْ تابزعر د زد ءاشلا نان : قواسلرعاوجيوعد س ديراعلا صد اعابلا لل ْ

 ] حورلا نالثإ اممونا لاك عدد اايعرهم ةأرما ءاعايض كرتو أ أرما للا دوا فى ْ

 : 1 3 6 كيلاو تملا سانا ناي الش تاصلا سك ْ

 : كاردللا, مالا تانامض سم ءرذلا سار هم ٌْ ةىتسننو عيبلل الصان ناكأم مسن نااهل ثايك ظ

 | انيمو يكفل دما ل صوير و لجر تام تاملاو قرلاو يول لباس ذي
 : نال تيل ممعلال اافاضص همم الات عدإو دعيدر داني دل معقد داف |

 ْ تثرولاتوقدرملاه للا 2 رضبعب هداملا ثرعلام ىرئرهلل نم يعاب, جوا |
 ظ تعداد اذارهملا ةابايرلا دونم“ 23 ًارادوت لوملا كل ذاع دارامفدرلملا كل دة ْ

 يو ناآلا رعب دولال و نزلا يدوم و نمصاَس كالا لك اوك عد ١

 ' اوم كام كاتم هلا لوقدوطلاةْاب والا عام 0 0 مدل ا

 0 خلا حس سياكل هوو يزال هم ناين يعمد نلا نع ]
 مبان باجالا ل مزمور ل ناق ايري! موقرم اياب رهمل ثلا روم كرما ]
  انالر لئلا هكرع تاطرشمو اب د ايرخوا إس خرا تناك ءاوسابرسإ ّءلاسكل شم |
 (١ كمدع 1 8 دايشل مل عم ناتأرمادا لجسم ئ
 تام انتعدا اداب كّملاقتال نوبه ميلع تام متنا جوا د دف موتلا |

 لاو ذا ميا لارما قف دي لست هدا ريع ساولثم « عر .رارزم ابزوق 3 روم

 ّيمسملا 0 1 تا مديل تانيارم ىم شردلا بيب , دايرتسإ

 نايا ندرك ززلاب لمنال كارمانيبآَدِع كل تايم سن دولالامذ
 0 هداسلالع 5 درب رمل صانإ او ما5 انيد 5م : ا ولالع يدا نك ١

 06 العزب . حاو سكن ادابخ الا يمد اضيا درج ان دب
 "تت ٌعَيس قااتا ولاول سيالوا مبالا ماتم نوعا
 رمال فب دلع جيف ب دمام دع دعو 2 اةاداي الود وو يسد «ميسالا

 د د ور و يس دج
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 أ رساتم شدو وقيد تول نايم لح ديما رمال ايعدال ءاقرمان اع || <

 اينما ياذا و الدلو دْمال كيل نا جمّرلا ديد الا لادعاصت ةدحاملا

 | عانس نابجللا نلمح أسد اسما لصنلا 2 باعد ان اتلا هرم ملام كلذ تيفال
 الد لامولتلا تاامزم نملاو لك داء الد! اسؤيب جالا ماك ءاوس تييبإا

 | هداسلبطلاو وَما كاَباو :ءاجتا/لاجرلل طمس امو لوشلا نامل تيب

 عم جورلا ىلواه دوك 5 باتل ئى ض0 عدرلاو 011 م ءالّصلاو

 | ءاشلا بايث ور اظل عددلالءاسنلا لصيامي لوملاع كرساظلا ةدابرشب نيم

 | لجرلا بوكيناذلا اهلرصارعاأطلا َنالاب ني عم ةًالالقاهوعد سريع
 مز [زك هابل نوكت الئ الوكو داؤلذل و ىدلاو كا ىارخو دواسا ل وامياص

 | ماش داداسشلاو كاجرلا بان يفوت مرجان وا لاجرلا باث عييت كالد ةأللا |

 طالاو تسالاو شارل اككمل اعيان 3 لوَسلاف تيادبرلا هرس كايلي دهد لاجل
 ج ىرلادي ِيايري غلام و ةأرمكندَل دومنلاو شاوللاو دايعلاو لزتلاو ىشإلاو

 الضي دالَعانماز كل لولا نامه رملرب ومو دش كي باتث عدا ماذكر

 ايلتغا سيل جوكايروق وتلا نباتي وسب د ىلا سره فارسا اجلال
 اير نييصلن 6اس و وارسال بلت ضال وبال هدعا بغل
 االسم الباري تعش تيما ديال دااَميَق دوا ناداص شعب ىلا تملا ناىعدبحا

 | الاثر د امهم نلتملاو نيج لادما امان ياكلن اعده تاما
 ىسبو سيق لاما الامل كتماوبو امللصيام حتما .سس درع جلا علنا

 ذينلاومعاو همإ لو قلادات تءالسا كروم رض د4 كارتعانس و |"

 | حلا كلان اواعاع دعا لو تريم يت فرد يضوبحلاف
 ديال ناا(دام كا ناكر واقتربْخا توم بنل تما يواكب تالاصنوبه ألا

 ا تايلكد هدو دأملا لالا الاك3 م 2بندع المهم و ضراععملا تلا دبتلُخ تعال

 امال ة وم عيب تالا دلل متضلول نم تابوصنلل ذ ةرتعماربام) تال حلاك
 ليال تلا ب ينعي ثيحابو بج ناكولام ىالنعي دبلا فاعراوتسال امس مفقي
 هرثد تامو مسحور دان ع ىلاصلا باب. يوعدلا باك يرزال

 | و سالا تمم ممتد ايرلع نيد دينْسلاَو ايل ةتاعلا ان ذاباضرتتو لذ انباو |
 صف ةراوبلا رم سل ايبيصم مرْعَتو نع تلم ةراهتلاة ارنا الب مشتل مهرعبول
 ةمدلا < تمتلا سم ايلع عال واهل ةرايعن غسل لات اين ذاالباصرعولو الارق
 ”لصَتلا 2 نارصنلا ماج سايز لماربإسو تأرما موك راع لصنمنلااذه يعد

 مج سا - يي مسح وي عج
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 0 يع ديرتنا منو ضايق ند
 ل ةراعلاو اهب زال مضنل اعز غ ناو .عمسوم هاه هداهلا اه ذا الباهلا مهر ثاد

 انك اعنلا لانا تقوردرشي ناب ياست ظوق عليا رجال عادم رم ٠
 أك لاك وجر ايدنيال عرس ال شارل مهيب ء ايل انبلان درست لثاد ٠
 اس نارحتر داما أما كارم تاع النمس لضْعلا ةواقرع و 11 و

 ءاصل ءانسلا 7 ه ماي ءرشداد ٌّك ىئب سماك و ابإ ءانسلا» عقرلا لرملاهرماب

 اهيل قد نااياصولا + و نمي هرمي ناآلا مرينا ابل هرارشب قيوطد داَذلا
 | ٠ رايدشد دمتل» طتطءانب تاجاضو الرتم رص مش هايل دركي |

 / تشو نررشا نا دارج فلا و حش للركب ف دئارمال ىثارلامي

 ّْ ش عل داهل ءانلاو نررش ملاناع لانبلا ناكأرلع معرل ينس ا ءانبلا

 | أما لزم ءاعالا تدلون نب كلا ناطيح ساير هدااذهالعد
 للا طالما دن قد قوتب ثا آلا ةأرل قئسلاد كل ذ قم ثادادا مثاهرماب

 | لك ئيتلا ناطيح س هني 2 يدارح غار طبعت ف نا هند د توكيد
 عند رك لويز هرماالب تنل قدولو هرمال ءانْلآَه هرواد هرعدأد ةىد نم |

 | اعستم نوكي نش هرااط ضدالا تدل يولو نمي 2 ءانيلإ ضم نال ١
 | جرد ٌضرالا تر ءانيلاف هاب مع راد ةيئدر اس تالصاالاليريملا ُ و ا

 | تاو هو تلك ريتا ناز ]صملا و بيوصملا جاع سراج ميلع
 همالاَم نيس دلاكو لات عومرلا طرب لا ضدالا تاع هيابلا عجول .
 ' اطمن و :مالازع وهرب لصعك راد اسي وا ريمازع 0 قراد "سبأ ا

 يي صررل باع فال بيعلاد داما لاتفاوسدووجلا .٠

 ل

 دع محد

 تمن تاا»شدالرضمر رج تلون ة موتنا لج
 وانام عر مصالخلا او د غو محول عرمتلا لا مشل اف ءانسإلا ممم
 ا وكرسشملا ءانب نع جلا نا ضكلماحلارجار دال ايعاص طع هدارع س
 ايوان ضل آب ب ارجو لة دعبل موسم مولس كاسدبإنلا انبلا نال
 ! فموتسي تقيم سعتال ضر الا تال هيلع تدرو سرعلاو ءاثبلا قااعلم

 رغما ضرإلا كلال دار موتدرم يف كلوحشم !بلسج بصاًّلاو نايك كلام
 | 05 هلكلا كلام ضرالا ١سم ناننزحلاىا ءانبلا قا شعت س راسلاى ا ىفابلل ىأ |
 زياد ءاّسلا نورد لا اموثدرب ضرالا يا موُمَمَق رلومبا مومو تقرعم قطط |
 بصاسلا 3 تءامانا انه لْصْملا يهبل 0006 لاا زحا وهو ٠

 سر ا تك

 000الف لااا ١ 101 + د60 0370700125 3



 ااا ا ال تتتجآ7آ بس

 0 د نمكيادأ بصاللف 5 ذاع سو ٌملاوا ١ ءاملأ د بعد : يوك هيف

 0 قاتلا يف تانج ىدزلا بسم ل

 ملا يسقي ى امولع ضرأ همأنبلا عايباع دانت تاك و تاج ذعاح ا

 ةأرلاتساق مجود داوم اما ذ فرضت جملا ناك ديبالا ساملا سدت عام

 رشي لولاك يش امداد نبا داو اذا الب ناك فره نااُسْند و مع
 2 تمارا يا بشل ابصع الدب داَربلا وعد س دل ماظلا

 ماش لك مادارا تن تسي جتا مانا بم ايرتبصعدق ىايلاهّنا جول ادي ةداداع

 لو َرِمراَخ 2تنايم ج21 راع ءانلا تال ةرلل ايمي لب كلم

 مالو . الدارصتتلا تبشيك م١ .ىالصتف نيئيملا سب كانت المال عوزللابىغعي

 0 ا 7 3 را يقرا طبخ اه يداك م

 : 0 دو اعد نعد وى تادتعارجعذ دعا ٌدارصو انيَمكت اي عداد مد أ هلم

 ل1 لال لالا تيب يث برم الاخ برقالا بداتالا سريلعاَيمْمن بج ساع مث

 ”ةواص ل .رم ىوتقلا لع الام كرت ناو حد لعرب ف سو ءادوت ىلع

 اة ملسشاع دصعت يلع رج نم لع د ل لل نهم يو اولا ماع

 قدوس سلع بكي نم ليجوم :لانأد ريل ا بوهولا ديال وى

 ةجاملانيقر وارورللا ىعرحا اع ف هاولو نياك باب كب ىرذلا سلالات
 تارلا زيه رم تاكد َدا ديلا يللا ماقاولو ب ازل اصاض لون لولا هاد

 هاوانف كركم خل ابماص قشأ بد تنال تاكد,
 ديكو رات وس درع دازامو َدْجدلا هه دارك د عض يوعرلا هن #6

 شم غآلا هرب َعِيِرَشَم 0 2 نْيبلا مات لبق مثلا

 ْ دارظاوم هدعب صلال وَ د داو رخل ريما الحلا درع عا

 ا ا ىو ميد 2 لا شئ ةالا

 | هثرلا ءالرل دا د سان اسد نتنول ئلاشلا ]قي مدلبلا نح تاس لاق نكأ

 ١ | تيوسملا يح + ةازك ف اكلإرملجلا الر عرصللا رماح قس لاتداصيص
 اولاوا امي كداو ىبّزلِب 3 اولاد لعو تدامبلا اك كايبمالا
 0 لاو 2 0 2 2
 58 دى الك لج انك نس مدا ال دف مس مصتعم حداشلا سلما لا ليع موت 539 هدارشلاو

 ماا ِةراَصَملل نودرللانكمايا شلت فدل يضل ,عزهلام توللابابغ
 نكد لانا نىشلا نال ذيول سلا رش يدك دانعال لب ترص



 نانا لال عدي رولا كمان لال يلد يقر تحف د غاب دي
 يش ىاو قردللا رمد ف دامني ريب لو ىذا مك دلاب قيس تب كاد دعدر

 0 للام ثدلاريلع ا و

 1 ظ تيارا يوعد نس لاهل ككل تلال الو 0 لج صلاهآأ ظ
 : >> 7 ١

 0| ١ كسالع قدلالاعق شو الام خااعلجد ىدااذأ تا تياسبرلا كر ا 15 ْ ل
 : يالا جْْ ننال يرس سهله ا م ال ماياشلثىااموب : 00 1: ا

 || ىتاماؤا الا ْلْمَس ال ىتمائلإرما هما نب نيلوصملا ماج ا ةازك دوسي ندا هعيب لل عير“
 / ا دابا ٍيقاضاتل لصد ةَكَت 3 اولا ةرعاملا 2 انش الا نم عرش و

 || :. ملاك تلا هماه نو ىززنا يلا بعاص ضرر م مايا لت س دك دي 58

 كولويلاة ست هدول ناكل يزبعو مم هدي يزل لات ورعان لام لجد ! 0
 . مال ديتلوتلان سنت صيرعبا وصولا لاب كاكاداع كتم اكوضو دبا يد هله "نر

 ١ كيملانوجت ن1 مالغلا يش درا يعانعد قزالع ان ئيِلااماناولو
 ٍدِيسلإاَآلو دوت كوملا اايلتممدولا تدر كاثاذل عدول ثيم كلا كوم

 هن لوطن ياعم د لهب ىارسحب د وص ماشا 0 م هكا

 | دما يوع :لش الث نري 217 ا و ال للوملاه

 دلك تاكا عوبرف دال نيعانالاق 0 مدابلا6تّسيس الا هداك هرّبع ربع تاريلع

 نك مو ١ثسح ريال سارا شال ندلا يد ىتعي ىىس نصحك |

 ا هروب لا وعد سم اعلا رد كي نملاكلم
 كيو نادال لمعان ازرصلا لا و يزيعومع هني طب ىَرئالاَك كتل
 2 مقتعاَر 20ج داغررسلا نهر. اناتشاجاك دي ص اذن ىل زب هيدا
 ١ ةفاككأ لع دامو نوكيق تسلا ءاضملاو يا ا يدا سد مكه

 0 هل مالا بولت رتتم 5 هاببش الا ءاضق 5 باركت دازبلا ءاضق نس

 ١" | ىتعيع تلال واما المار هاوعد نورددبعلا تعوم بلان
 .ىستع العب قليل صو ىاثتالاب بم يوعرلا ىورد.ه املا الط د مالا :

 ١ فك تا ابك 3 اع وعادل كوري 2 ارلانم الطاو يالا
 1 تلسلسلا ابا ةىروم خ بحل 02202201 ىرؤرالا# يك العدو

 || داع مدايقا نان: خولان الت هازغذ رت ت زار! دنغاج تماتلا 0 [يفاو اانا كي نوادي مهالاك نيوتلارتل لادن كالي 3
 رشا ةيحرلا ماد تتناككن١ فرجلا ٍيوعد نوري لسن ليلا ءلضالا

 ا سا حجة مج ترم د سم ومس لل 0 يي 2 202-------



 قرب هتبسح ديت تشمل انعم اك دنتاّبحمْملا مرد ٍعرولا ىرغاعه داش ' ا

 0-1 تنيملا4 ال ليمن كل مقيم مالا تشان او يوعدلا

 لسمتنلا نهر سم ىوعرل مع هم لصالا ترجع ةدارشلا) ضن نِإْوْسي ا

 ايصءا تيل نا نادصاش دش صرلا دس دافانم ةقتعلا ىوعد بابو |

 ١ | يول لعبجف يصدان ننا لوتي و قدي يمول ناورصبت صول قح ثابثا | ١

 لع هدارش شال هاوعدر نملك كل د ديال ديحلاع د ليعلاازمم فاقعاب 1

 'لصملا د تيدا يسلاءس تصور قسد يطا علام | وعنا اقام نم نوسأ

 لصاش إن علاب داهشلاٌْ هاى ةلغ اك ع تر نش ىلإ ىكاسمللاق د نلعب د الا ا

 ١6 هامان ااتاَموه هاوعد لملضت لصالاّرح ما اررشولاسا هالوم درج هما ْ
 | كاحت هللا قم ؟ داوم ير مل ةاهش بفم الا سرع مدايرش لص الا سرح | ا

 | جيك ررصلا باج درش لاف مالا ىتعوو ىالطلا فاكر مِرَبتَت
 ل | ةحص ميميال ضم انشلاءاضيالصالا ٍديحَوو م غادْرع لوش نقلا يوعد ثا

 يق نيعم س ىراسلا :ىتملا ذالد تيلصالا ركل غال هدارشلاو يوعرلا
 عتلادما ل ردلا م ىوعزلا نودب ه دارٌشلا ريس ت نييلتلاو ثلاشلا بابلا ل

 لاو ىالطلاو و ناضم_كُةَش ب صختامف كِلصالا اشرح مالا قتعلاو
 ا | عاب ءاب ىاثلا فلا دتشلا نوي سال هداف شك مساع و رابظلاو ْ ْ

 ا 5 اع عاد ضاملاركذ و وسل معاد : ارم نالوا عا داججدا مئتادبع 7

 | لاوس وى شلا تيثيد رسام سنختا ءارلو سال يانا 56
 امالعواب برج د سال اكل فانع د. هرشخ دال لصفلا ف رار وعد دييدوبتلا

 اةنوسقم كن تا يذاع وتر سيك هدول اعل داير

 ١ | طراد ماتت ا 2[ 0 عاب رسا ميلا طبيو بسنلا تشي '

 ينام دا ذوقي دك يا درلهاب غنا يال صدم ذر
 ”ةلثد انهض هس ا .ملا.رم هيلا يغبو بسلا ا ْ

 | جيابلا تاهعدا مت ضبقدا نبع يرْمْسا لد هالالئاسمت الاملعد 55 0

 دونسأو نراه مرو ساشلا ل ضي شاك سر دانت تبادل الك نسل را 1

 م ددسول شي نصر امجرل وتساواصرند ناد ابضإولا فا داو : ل بوما ْ
 ْ | جابت انا هرعاط ءارعوزند تريك صال صال عونك اا

 كشارعدارلا صنعا نال داع د ماب شلاشلا مى دالبتس الاو 0 ا ا

 5 ادع ع ماكان ىو رمال مج نادارعإب ا مئاضدا ا |

 سمع 7
1 



 قلع دج ئقداهتاق3ائاضدا غاب نس اي دعا اكانلاّنإ|

 عبار قصولاّشاثلا نشحا نيب قو ماجتدا م هزل ولام آلاوا جان ا

 ةعس اتلاحبهلاب عيل لئاسم ةابسدف ناتلثملا نانا و كل لك يدا
 القيادي يوما بسلا يوعم فدل لعد 5 كاك ةولايعخلا
 لمالدبلا َّن ال يرَتشلل عم ماسلا وضح طرشي جرم اداد قحعدول ملسنلا

 كيشلاوم عمال رفحا مزخب ىرتشل ا ضكلَم ممل ىوعد 0-2 او
 لص ال خلا راها ع دنا تادئا نان داداه رمد ذك دار نأ

 صضارلا 5 نصرا ٌءانكداسيجرجاتملاو روما
 عددا هم ١ عا قداولو : تسناص قانانلا انك اذا يوعد هزم نا[ مما

 'مامالا لاق تنأد د دارلا اضم جور نمد 1 نم تالا ةزفماطز هس ضاط

 ابق الط ىلعارف ينساك الا ءؤصه طارش شا ةيصاظاضمإ دوف يان ملا
 نوه طارشا و 2 3 :اذ امتلاروحو ف نغ داق شالك اهزرلح إم قف تا

 ٍةئاضمش لم ما قانا رسب اصلا نياند ىؤخرلا تق و َدْنالف

 عيابلاريلا» ىرشمل كلللزاىرشلاو ايلا مما خلا نسب مشا
 اطصق ىزشلل ةمماطرشي دش زكبو :نمقإل ئوغركراصف د تشمل[ مولطسض

 تلك من3 نللوبمتلا مئاج سداد وذ يلا نعالاو جنايلا ال

 , رم هبل لن قلاع ا تن ىلع اب نمر د فب يااا ليله ملا
 اشلا ضقت قا عننا بسبراض > لاس ليفي لقت هوكوأ حمد ”يقملا

 تملا هياج سم شا دزولم !كوملاازوصو اهرب للنت دروصخ هه اشي لص
 هدايرتسلاو ىوعزلا ميس 11 دره ركع دايس زضملا ٌةلَركَو تلاَتلا ل صّملاْا

 لا تحد هامش لا دعا ماها سس هليسر وضح ١. الانغلاياميلاع

 از دلال ضنا كري اد دلل نا طرشنإ تسيل

 ىاهناو تلك دو 5و داملا باك ةريفالكل سطرش ث تسسل ىمو هِاَررَع هاكرتع

 طي ماله مال ف يوعرلا تذو دبعلإ) دن خيطوزناع هديا ولا
 ريهلى كو ندب ذا طارشا مدعالع لرب نييةاليم ل ال

 ماقام ذي رموسك اكلات هذ للاعت دانس 9 ءايسا

 بدلا زم صخوا .ناسارتع كوي د و نابعلل ناكل ا 3 0 35

 الايلا معد ىزألا لالا هننع ىلا اف ا نم ءرمدوا صر خدد“ دبات وا
 ا



 الاملا دب كلارا يرآارجإل ياما اك 2وملا قدس لِدلاازم كال
 -ايلالصولالل تارقالز انااذم هري غامد مشد دبليعلا هب الاّيدوان .

 اناص لا ناب كن مالاهم موكب شاولد يزيل كلاب قي لو ةدلادبع د تي
 خوان هريكلا لاب ابحاصق ك كلّذي كرصو ا تعقد وا ك نيغ ننخ تيل كل

 مرسلا ]صو ااا داصت اةداصت ىتمامركلد ملام م يقام قلل للا ىل شلال
 عقلا ناك اطل شق ىلإ و ىلرشأ < نسل لع ٌسازعاك داصد نود بناثلا

 سال ضاّملا باهل 000 1 ا ىو ابو جئاتص

 الاميري ىبو تنير تال هجأك أ قيال تال عربملا يلع ضوتي الا

 داسالا دل نوصاتخي دويشلاو ملاعب نخونىصلان 0 '

 كولي اقر صبرت لاو لال نكد نع ءادالإب رمد ميل د مفرش نك سيلا
 هلا يلا مرضا ايكو وعدل باك كلل نزل يلب ءرعسوأد الاب هنأ مث
 اتا ساماصرم ل اتْشاطلنا نام يمل

 دمي رم »لامي قا ناك هال وماوح نْدابرنَع ضن هوه. لكان هرمإرفاق ديعلا

 لع | جرالع تيررمل لام دولا ىقد اولد سي ادرلا هوم كالا ضلي لد نرحل
 تلال 50 دولا يك يضاقلادنع لعق نلا ضرعا

 نيكبالد لع ىكت رولا ىلع دا ذلذ الام تيم الع ىدإ معرس لصتلا
 هج نيلحت 210 بَل رك كدا سنلا ضب بلوصقلا نس لها دبع
 عسلا دارك و تيللالح نيزك ىوعد  جرتلا ءاأن كد كت جالا ءاهررلا

 لوق وام حشلا سمي سّملا سا ءالعلا لاق أ 0 بمنللا كأ د
 لس ملاصق جمالا بمد يعَم هم ىؤمرو لوزا دقو دعو طوبقم
 اانا للا ىوعد م ه كول ىف ضرب نمادأ مق لوس لل موري ىدتولف

 .يتيفش دهب هئأي يطاتلا كافيا نتا تيلاعأنيد بة انالمتلا ْ ١

 طم > سيرجصلا ثداولاو تيل )طن بوقارعدالع كلة امال ىاكيش شأ ١
 تياصولاو , ةلايولا غمد با يالاركتم جالا مات الامال تيل مياجيرل رارقالا (

 هآيشالامف )امرنا نم يرسشلل نم بحلا فادح خو تيللليع سد فاس
 ال ةماعلا ةضممسو دافع جيدا آلا يدل بط الب نيل
 مشل كالا ب بيعلاب تيضراام هقإب رشا احب بيعلاي درلا كابمم لَو الا
 بباعلابمو ذ طخ دمت رت تبلطانا" أملا 3 تلاقلاو كَتعْعَس تلطباام هللا
 ناكرملاذ نإلاو قتلا كاطعال هانت كجوذ كاذلخا كابذات



 ترج ير و يس #  ا ر  ممبابملا

 2151537 6 ا ا و و

 سرر - ويب و سس ع وص 2 ع ووو د وسم 3

 تا ا و

 د هيج دع روس

 | 2 ل 0-5-2-5

 ًايتالكورلا باى ءابعالا سدس اهلا :ريدلت داومإلع ءانب انهو تعدإم هن
 ”ديءالا ثلث الا ناخسركاناغ مزلي شاول مهضوم لك اضبا فد هرعت هركذ
 لبكرلا سوا نابيسلاب ٍضراكولا نا حبل اق دا بيعي درلا ءازشلاب لكولا داد
 ٌضاهدأو ىلحيرلل هاضر لكوملا لع ىداول يالا ىلح للركتأ داع درلا قعلطب

 اجل يزبك لح وكول هاد هويدا بلع قدا نزل عبقب ليكون مذ
 كأم داك,سعلا ذم نا دوبل ندرشو لاخلا يك لملا قف دارس ملي قا هدإو
 ايوا داعب مكحي هدامذ ذب تئاو يام او لاح ث كلا تت مرداهرش مال لقت
 هناكاذأو نيلجلا يرعد باب ب جطايوعد س طيحلا نعالمن .يراعلا هاذكل ب نملا
 امري دما لانركدي و دال تويبلاو برن ري 2ك ت وبباهشداد رم تيد

 | دوت عيفو ه تلاد ابر ورلاوصو ايات امنا وتس ال سينصملانوكلاح
 | هوو كاعْرانتاذا برشلا ف الي قيلت داصتق كل دوك بطشلرسكو

. 

 راسب عانس الا «ىالذب ضال امدّب درت يلا تجاهل زككءضامالا

 | مت سانل اركاو َتكَرَلا نس وع د حا يرحل | لاش رولازاحا ءرماجرلا

 فلل" ابن كان ليا نائزالا هداعالا يد مح تدوس ال
 |0000 سرور ناد مسام دب |
 لف هنادلا ءاويّيساب قرم ارازتالع.سربإد ا هولا اش هأملعلا ضولتخا
 | دوك ا)اًنسا ضمت ةجودّدلاو وا مهدت ةوط يرامالا يوعد نال عسل |

 ا بيت ,نع ىزلا عادا ىردلصاخلا 2 ال يسن لصد هتازلا اعاند ضويولبا 0

 | لصملا 3 د.دارملا يوعد س طيظابعاص كَ عقرلا فام 3 يوعدلا تاي
 هقول طلع لا لاف مَا ماقااو مدد فاذا الجد داولد كدالا
 فيرطباذس نال مهشال ديلا ماوإو تم لالا انمي يسسإب ضال
 سما لم صالشلا يوعد ساولاثماب ضن بردزتلا نأ فرعامل ءادشباال
 كالا دااسلا تاع ر نع دم شاذ بسلا نايبرالب لاملاب رقالا ىوعدا
 ادع دارقالا كوع د الام و منع ضرعا لى بسسلا سيشل ايجااو ثامكول
 | ك١ ناو ديتو سيتلتل او وس اتْل ارصَمل 3 سلوصقلا سم ه]وعد ب نامل
 رقم ةمِقَرلابلاطيالص انالإكنب يلع قلو لال تعب ءاضسساب قدما

 | دست ضرالإةسلجال سلا مام برشا َس الامر ض ادار دما صوب يسقي هشام

 . لالا نال كلذ ملئ لناام ستاد دابا مث نصاماو اجاو ةهوابلا مدق |

 |ةعلطباب ةريرزلا يوعد س تزعل ريو اككالسالانالتماب فاتك نام |
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 ردزترع صراع .زخادببم ليبي و مث لحام فر فرعا هآستا يتم ضبا ّْ

 ْ لعق ىا هدامتلا ريس : رعاان اف رع! يأ قوعد .س هزهأب د ْْى رعاام ْنَم نقحاود كلا

 ١ يوعد م يبألا تيببالا لق لتي ل نع هزم قد ناهشلا بس وعام

 | انشر وتد س تا ءقاطجح بتيلا نليلاب ةرع' ةرعال 0 اش الاد ىَناَلا ايلا

 رفد ابعرلا ش1 ورمل اعجاب م يلع شا تن

 أم ؟(ةلاكررتساو سلا دجو اج داذاأّلا ه دادرتس ا دار يلع بجاوب سب ئيش

 قلل مائاو هريغ اداب زارع دابا ةمالسالا دالاس اولا
 | تيب تعفد نا 4 تناكامو ١ !داهم تسسلر انلا ما يدلل دائالع ذب ديلع

 ا 0س يح - دائم بوكي و يذلا

 | تسفمارلا تاتيل ميتال دياص اقفل دال مال
 ١ هرجع تك نا الضَملا يد انش انك ةداسد ناك تنايكموا|

 ف او قدا عارة كب هلام ملح قلك إن
 | ةهومم نب وريد ءاوعرذ امرا ايا ٌناكدآْذا با ساعات ثا

 ايتيرتشلا دب فال لبو لوني اب ىو دست ناب لكي ا

 قتل سب) نس املا ةاوعد عش لاق قمابف قلل نكي ل لام ناق شما

 شمىلا رمل وولو مي ضعداند ال د الل دب لب ارمارؤا يوخ د معسنو قابس

 جسار رع وصى ال دريصو 1 ناك ةدأ م انيبل ساننيب عضولا اهنا |

 |_ لك ءالدتيمول يوعد نبال ثرلبلاب هرمارذاو ميلع كئيب لنقت د هاوعد

 تعماانسلالئ اسم ]صن 2 تا يوعد :نم دبصو رت فداك داق ثارص كل د د
 كيبا سابرئيرتش قال كم دازلا نات دا هدول ديشر ٍيدانذ قوعد لد
 تشيل كثار انك تا بدوم مود ىلا يف الاي ناك سب ديلا وذ د ماقاو ْ

 ادانق ولا لا تيث اكول لالل بوعد وردي 0 دودرش سيق تالا نبلا ىذا

 | ىم ابعأب اهرخا نائل انكم ىاكد ملال دامك مس نعاثامماداد ىدااضيا

 / 0 هرد ةدارلا ناكول سنان ل ميم مويس بيسان يك موبلا ١

 | ساعاثاساداد قىداش كلللّقلت قرب م دساذكك يدلل رعد جف دن ال ىلمأ

 تنشق اوازكم ريو ةبويملاح دالف سارعاب كاب هدا كغ قتلا لامك
 | كالاوهو ٍصدتيتويلا لادا هفدلا انس صال ليقدعف ديِلاماكو هنالك نما

 ياعّرلل نا وح لاحقا ضرولا نادي لع ةدلل ماتانةالآقدآولو ٠
 اعاد لك اكسال نكي ثا هدعجوا ثداولا يا عيلان | 3



 نينو غلمت مسالا نايا د ايصال دلال هنابشلا لغتنا َق رمداجلا نأ

 امتنومادملد ايمان اراىلاخر وب ف ها ثلاث دبر كاككزا فإ نم تثدو لا
 كاتو عمن علو و ده هادتع كل فَما ات قبس | دبخا ./ فن نان
 1 دلو لعد ني 2 ءاضوان انآتع 22131 جوع وس نيئصت امس طي رج

 ديانات دس الر اعلا لع نيلاو ديلا دان( صن ال ابريع هرب تردحاو كذتس|

 7 .ازعؤعدبلااو: 7 قرارا ل لاب 0 يايا هعرلو خياَدلا هعوا
 5 ناديا ماناولو قنع يلتات ٌترعا كنان ىردر ةراقملا هن ١
 يائلار 000 ثا الم ةظنْسرْشَع نم "رب 0
 ادا مناد استسلم نأ

 داب هر هروأن بنما ىرللا م هرْعا ميلع ىدللا د١ ندرس ول و لسقت دكان اذا

 تابعوا هوجن 3 عاضوا نادم ى ىدانسلا" سارح ىوعد 7
 ادا 3-1 دافعلالخ نملاو نيل داننيريعت الاب ملح ةرذر هدفك
 الهلل ك1 معد ديلاملمتلاب ةرئا عواد فاصحلا ىذاتلا بدا
 | تابيلا كنمابّريش الامر صاع دا امان لعب د ير سلا م ياَتلا
 | ةياثلاترع نالت ء و ءارشلاب ضع رسب نال قّوللاِإلا ف دلما فا
 ضلك انباع دال ليلاو نسر .ناثليفكتلا عت ماياا
 قول نادل ىلابشلالع دوك دايت وسب و ديلا ةلانرما ىاذم ريك ك نم |
 تغدو قه نيعلا ّنأ مضالصالاو ىواتملا باهراوأ سورا هان 28
 / كوالاو 200003 سعت لعد لع تعقو قو يعلابخا نيملانصلا

 ١ .ععومالانم اعدت يزوخ ذا قاع اكد لش ال
 ١ هىراس بسلا ناك يرشلا دااذا شاف بيلا. درلا# الاي لئاسلا

 ناكالارو ١ رمل يم وارقابا كذا د او نسعد دي قرش "مس وا دق ان تبش اد <عداوأ ١ ا

 ا ا رييلاولت ضاليلاة ل دا٠كلان اويضلحم نا متاع عيايلا |

 قرانا اماو كلزب ,2لعال كلا كاداذا لعلاج ]تاي فاذا «دوكي ١
 دولا ناللاق عووملا نأ ىرنالا هطملا تالا و تانبل الع ىلدبف لعلا |

 ٍْ أقم تزن لك كلذ ملسلاكاحّرالتاننِلاٍِع لحب !رِصاصاَرمضَبف |
 نءاريتعم هدوكبال ىللاايي فله تاثبلا فاح هي هريملا
 ١ 0 د الملا هرج هس رمال

- 

 ا 0 لا جرو قيل لاو بوتيعلا نعاملاس

/ 
1 

007 

 ذا

1 / 

"7 0 

1 



 ايلات جدي تالا نا لكم مي سيب ا

 / ىكملانالكاطت هرعت نأ تامبلالعن لال نال لكامل ضي دذع | ا
 | ابيع تاما اانا ىيتوصنلا وبلا يلدا و صج
 اماَِلا يرلا ين تءعمابلاقلعلل نوندلو ءترساع نابالاكت هاش

 مضلع عوبب س تانسلا لع عمابلا ناخب مث هدتع صدا قرسداقبا| ا
 تالاور)تبلظن ومار كيسا ةأ أما تنكت يللا سبل 3 ًاماخلان د تانج 1

 ثيم راسمتلف كاب نق نانا هاد كدي سالت بالاتانأ ١
 6 ناوجرغتاننب سله اهاوعم عمسش ثإ ماهر تعداو هموم ميلاد |

 | نانا داو هيمو رع سرج ايو اةيتلوسلا ْ

 تي داما نس نايس هزل هوكي داناوط كوع ]طبت الرعا هج مسا تاره 1

 امهات ملكابكمد تارة فر دو تأرمانعلانف تانج حابس ٠
 تما اماابرلح نبوعبجروب مرام الت ارملط ى »يزاد ورش اطذجو مث عود 8

 ناكر سياتل ننعم ذ تملا نسوي هود لن كل نكد ثارلا نا|
 وعد تاصخإش َتيياكلووعد ننال سل لاعبا جرت ضر

 م َُى هر شللرس ساعد روش م لامن ارسل جر سوئرتشإلم دالجر حاولا 8

 | ليبس ال عوالاةسلع لس صمق ءابا عاب ناك رمادا هبل مانا ل
 ىددو دوسيالف هدا 0لطمو ْيضنإو ماش نال دا اداحالع ىرستملل و

 ًاكوعد سم ب هع 0010 ١ يربشلا لاق كامومدب دايس ا :

 الق ىرعد سالم ءلردإ بركب نس كاد! لاول تا يوالاهيضيسلا طم ١
 /دلكمسلا :ناررضاوؤم طار دارا انعل ب الكم ]جر رش مارست ٍٍ
 لفلم ذا رخو دك ديلا تمت سس :

 بلاد كارا سقكّنكو كل ذ ىع سنع حيان مالا حم داْلاو منشان ب
 اكل ولإوع د نات زكداسلع انسي قوجلا ها كاس سس كاذكد ٍ

 | لمي ارعّصو بيس هيرح ضيقا دق شووي «دارحإ نار مماح تنوحاط]

 | يسمنلا ىعْقاَقلا منع, هدا تعامل ابدل ٌلتع و دكرنولا بوحاطلا « 07

 ص/اتلاكغاذلا عزم دا لَو الا سىس كاتلا ب صنب دولا لع ضمني داع هدادإإ
 لاا تياسكت 2 ىا هه هراو ادع اموناخ + مارحت ب بناه عياد ' ١

 0 الا سبيل دانت 1

 هدا وسكت ةراهقلا كل لوالانمجإةاْغْوَمما ارح ١ ءاج انا د



 اندرات مإلاب امتنان برق جاتا مخ دالك كدب ا ْ

 ؛سهلا كان( بعاص مالك رس ماع رض ]كازكو جنم وذا ط سد.
 ع و ويدرس هةذو وعد تاما نائلان : ودرأل ةعاحمو هداهدلاب ماعلا | ْ

 دانحل 2 و روذم م اخ مريضلاد هند دازلا وس فرط ةناكو الامام امنا 3 |

 | تنك عْصشاف 3 رص ضو ة دارج اوما رينا ىف نحاول
 نلإر مشي ةررج خاج كل لك د منع شخ ىذا تضابطللا تاغ

 اةتار دن ديه: د ةلصالاو عنم كلزي داعم سل هدام ثايركاسا ١

 لكتلف عناب كشرط و كلذ ممن ءس لف ناف ناضإ ]لو ريال 5 1
 ئنيكرعارجت تلئس لاق مآ يود مس | ممصابمب ئوسلا] صا سرعاو ا 232

 قا اع س لوم و ءاناككاكروق دوا دع دادع داش ةلطوا بارسوا

 انلوتاتاد رك كانائدحم هارت جابأ اف ايدو ناكةباو كام ماع معلم
 ثللاوالمات 200 اس . نامل ضيا هلل علم سيلا, ضب ناككناق ١

 مصعب

 ا يشل ىلل ةاصرلالع دل عرس ىوعد نم ةداسلا الي بمال بويع 2

 5 مرعلا ل وملالع تع عوج صوملا هتد وعدد ودي دازلا ىرعد هس ىوبغلازيلعو و :

 :ارلرقأ رم كراك ىوأن ناكل ولا لعق يدعدد تاز يرعاك

 و هروه ..عكتارنإ ارخال لاَّ ّيطانلا تاىئاف دو لاثلا لاو ا

 اناللا همه كلك نعي داو جلاب الزيف لرلا هذه ةقيومح نعمل ا
 نعورارلا ريع نع كتارب لابو صال وعد رم كيب لمعت و عش
 تب اهلا ل انك اهيا هانا متاكد دلو لطابوهف ايري قب ٌقوصجح
 [امايعا لات نع واراد دوصغللا .نيعلا نعفاسالا مايا ةيوايملا نس
 نول ناكل تيوصس وسو هيلا بلاني 3

 1 :نايعالا نع و اىالا مارش وزنارت .سءاند ءامالا 1

 : لا سوبحدامطلا وسلاح هلعاالاف لاو ءاسالاب كل ءا الار
 بلووسال ىارلا هزم : قياوعد هس توب قدما لاول هيثذلاا 2 لوملا

 ع انبب ديكو دو تاسلاَؤِصَمْلاَ ”سياوصملا م اخ هن : ساررجّضح

 ةراوارعم الا! ترق د١ كنا يذلا .صعرف ءارعالاب . تروا كنا صح
 ا 2 .دامعرت مالس الا جْمباَا لع نلا يوعد مف دن لع ةأربلابا

 5 نزل لست رابعا لا دلاوعد دعب ترا كنا يربو ديال الا

 ا

 ١ ! اسمن منازع اراب ةيرونت بصتدا اداقاتعلاة و 1



 1 ويعد نال نس ذمة ينال اان اقرا
 | اىولامو الخيرصللا رعب ىداالاّةى ةأرلاب هر لعام اس للملاب ماما

 | امداد يدااعرظ مدام بارقالا قيال مالا ا يرارما كاؤعد نعت

 هاا ماد .ارعأ .ىهيح نا دلل سهم كلم ناز ارا كلابا نار تح وهز ديبإ نع

 7 0 قرّب لم نإ كلم سارا

 لِ ةيوسمالد ا هالذلف ه2 ىوعد اللول نااع تالا تقَعتأ 8 و

 وعر هس تيدا ولد ةارلادعب فدا ق حف آلا هاوعد مهسالل ٌةِحوَفب رالف الن
 اك غد يواننلا معد ىوعو سدادلاة ىموبسإل و ضي دازلا هز هله 0

 | صاصتلاو لحلو ءتاجالاو كالام ولاد سيعلا سوإ رب 3 نعال كفل
 خرم ٌةكابحاَص اصل سانئارج نود فيزلاؤ لولا ف هاب هايغالا دام 1

 اعد الاريلع هاوع صم دارس

 ةيوعدال دوو نيت زل يلون اجد
 اهِض قبوعم عمو دكزلاوزه عشلأو) لو يم 1

 صلو يوعرل وتل والاه بنا مهزجد و خياقلا أ عيضتو ل والا ءاوعد عمن الف

 وهج ع ةداداشلاة د مالكمتان ليف اهيااذاو وهلإ) ببس ل عامرلصأ نجا

 تاتلاتفاصئانم ردح الاه ديال مان دار اروصتلا هنا ال ضصموصو ١

 كير ىس جيس يرش ءريعلا نع 0 لظاب ىازلا نع ءارنالا َنارهظالا ديرعد

 رومسلاو كلج ]خت ال شاك كررلا ناضالا دش 2قمحالؤك ماعلا لينال دس |

 ' ٌعو تسلا بعت دب يوعزلا يسن صال ءايزلا نع ءامالاو دب طعس اين |

 ميعاص مزمدجحاع لكك دامنإو د تكل اوستن بتدو «نعتتام ل متبل |

 تيما ك7 لع تسلا ل عاني د قدا َتْث رولادحا نا مئداعزلا م ميجتس |
 . ءاوإلاب مسي ولان ماو كلاخيارعد تلق ءابشالا سينا عمت 1:

 نق ديرما نيعلا يوعد منتو ىلا يوعد سالف دعضلااناو ال يلاو ظ
 يحك س.ربع فالحب درىفلاروب شد »اعاني د دعى را ْ

 ١ ةكرشلا ضراامست َدّصلا مست واه رغد 201 لوح شال ا

 اىدرحا دما ابا ويم عهد <م ذو ديحاصاع ةيوعدال شاامرتس دحام لكان 4 5

 ىلارس ا عاشملا صعب ددرعا تخاف“ ءوبعلا يييصتخل |

 َْى دما نيعلاَن ناري لاذ نارام ا ماسلا الا ف 7 دال تاما

 / شع ميالزلا يو ءالالا صتعالم ارقس ق قربا يملا هنا دعب زا / ْ



 ١ تبان قالا دا ساشش جزع. ىاوكرسل مامالاو للاب دقلعتن تالبلا 82 0 11 ْ
 و 2 ْآ

 000 ا 7 ار مينو

 هع ةظمسم تمن

 ص 171111 1 مى 112 ايات دارا ىر ىوعد هن نس

 1 هرلاو كو َضِصراَو و !تاناماع ءاما ىمحلا ثد ىلا ءارناا اعد د هآوعد ا

 صعد ديبإ 3 اثبت دولاب مق ع ا ًالاٌقحل قسد

 طعم دا ساكو .سرونانلا لعام عدي وعست شأن 57 اكدوا قالزانكو لبق.

 : د لم عااع ءاوباو مثول ادرحا الاص ىدارلا ب اهلل ذارك سات 1

 / ةسسادلتد د كرايم لانك هرج ١ هلوعد ذاوعٍصال اليملا تك نكي ل

 ا وعد سا امس نإ نال وعد 215 ىوحرلا هع رلدَسا نوع رض ماعلا ء ءاعنالا
 ل االَقَح عدلا نياؤتلا اكرر مل ريم ءامجإ الادعي .ىيدلإب داود 0 الا

 ْ 5 ماعلا ءامالادعب ٌتداح تعي ١ ل ىدكذ دا س >رانا تلا وم

 : ,لاةولف ياه اعد نع ءايثللاو نانعالا وع ةلوالا الف ىرشامعرلت ب رق

 |هاس الاس . هدحبإاهنماوعد شالت ءايبإلا ص يملا هزص يوعد نع كنارنا

 اي ايشالاّي و نراولا طانتساب ثرالا طنمسمالل ِةلاَذَو ىلا لولا.

 يدع هوت دج

 اكسال طقس اك رنإلاب طمس نئزلاو ملط قاف كلاب لطسال كالا
 مدا اول ميشو 1 ءارناو رار يع راس 1/25 رشا

 امين ريببالف رولا عب س صح كاعد دا اداولو ركجوروب ضب ءامرغلا

 عي يبشعلاو سال لصملا ل نيلود اوبهنلا ماج كاك ميلعال هزمت يذلا |
 تدمداا ةساطلسلا ةارلا# خو مخك داجللو د وعسلا نا يوك باوجاع

 ا ميداضس اه انو تم ناو سيول كلذ د 9 ى و خا تبرز ث صوصخغ أ

 ئمفم هداكو صوصخُة سد ةهدإمالا 2011 0 9 لعلاع

 | تالددتالا غال قاتلا امرت حامل مالإب | هلاف وص داستس اف ١

 ظ 0 27 ثداو لا: فو لسالامو قوقل سطاقسالا ]بتي

- 0 

 2 2 دابم ضعي 268 ل دماد

 006 ملي الالام دَعَا اره لمزم لاى مال تحب 1
 بوكيت ناعم ل اا

 ِ | يده تتر لا
 لإ



 ديتلا نال 0

- 000 

 م
 يقل فلابد كيال داع بالشمال ا رمال ديرزإشم ل "||

 | يعد بجيل دقوا لد سبل ياش رخام لعمانس مي نالعسُما الإ

 2غ انف تاذكاد جون كرسالل نعالمن هان آلا د كاوصملا مباع ةاَركَتَس

- 

 فمع

0 
5 
١ 
١ 

 ْ 0 ا داسمملاو عليل رامون وس تول ئ ذالا /

 أ جاتا 201 كا 215 داو ثاالا فري لكلا لوس دا أ

 كلل اب املا جزا بلع ٍقدلاركتاف الام لعد العقد َلَجر ميسا وعد هال

 | - لم ىو حا لع يدل كا لع ير طن ع كا كلل كا زب هلع
 ا ردجاف تافاطخامَراِعَدلاَد ةرمعاط تراس سطل سب نفس ا |

 1 عضال مرمعب كامو لالا كاب عشرا ذعْخافلا صم هب يرغب كاك دصاوفليعا

 طفلا لالا انسّؤع هلرسإ ىكلطقازص لع ولا لاةولد ييفلاوبد
 تامل ة م كنود نحس دست الان ارصم كاسرلا مولع

 | ٌكصلا تك ص واع ئكدلاسإلا دجو لعامل نكمل هيافافرع ةجداسمسلاو

 أ قريب ةمداجل أد ريقي |رتاةحوكي دفاع ضيع دما هن لرقالاد
 00 2000 هد مزح سارق «داك مرتك ه هأتد دوبرشلا | 7

 ذا يرث نام هاون لو دويتلا دير ديب تك او لقي فداذع | |

 ادي ماب دهب ير سانا اما ١
 القل ماسح ص لجل تكولاضي امو تسال ىوعد سام ميلع

 | كاللكيوبو بكذا دورثلا نشدالاللكام بك ارقاو جدد نلا ولع
 ا اك ب ناتلاسرلا صداحأملل 5 ىرسأ ترمرلب ال ناب انك كو

 ا اناا 0000 انتا تك انوعمل م ديك

 ا ١ امي نوكيش ضادل ننال مخ اكبياشلا اا ل مسالا نسي '

 : | طرود سم[ فحد د دبرها واكل - آل شالملع تالا

 ا !اشللا .س ماشا ماكما هدد 50 ك .ناوائوتفما_,رصم 14 هدا

 1 قدا له واو عال بو تاك نيممزلا دعدنن كلف 17

 قلكرمبلاللا معاد ىهر مل اصب ب فللا ل اوملالعق 7 ريا ةاددامذا
 ا

 ْ لعل 07 2 تكول و رشا كلان 21 ىلا نادل اعلا ظ
 ا .فادووثلادرشوا لالا نأ بك ارقام اثم يسدد فنا لع ظ

 نعل طلاب تامه تر ع ةااع بعسل
 ا

ٍ 

 - يس بجمسم سوسوف فسم وسو وس سب ع ص لإ - حس ل موس دس مس

 ةميستييبحستسل

 همسح ب مسوس حس دسم: ارباح داق



 لجبال ملعبال هما اج دمعي مسالا لصالعن فطام بكب تا
 || | تكلا مفعل طال 1 بييضاللاةانضنلا طهطعج لع يزلامتولا بكت
 ْ ' قر م اما اصف دلل نا معاج ديانات ذاك لوكا دال ةالاوا ديلا 2 و

 ا | 5 هلو اك َناَقعال لع
 ا ١ 2ل 2اس زالانكو عبس ذي دابومابابن ضباب

 ا : ٍبلُمسقْدْلاَتِلَ ى وعم :داراتك اع قو تانك داس عالاانعاع و ماككالا ؛

 | ماني الس اكل كامالاتبش دو سا دام نامالا . طب برا ابك كيدالإ
 1 1 ”ءرفعتو 2220 اقلط نا ناقلاع ارملة راسوتلار ديزي شاتلاع

 ًامئللا تامل نوكأ طخخلا لاق لكلام م الالعار ا <ناب م س وسعلا

 ظ د ا ا ا موعووم ٍ
 ظ طوع واع صضح اف نالك لع توازمإ ناك دازحد الحد هأش الاتاد دابرش بوما
 1170 مَا فانا سطو نيضاللاةاًضَملاددددقلا|
 | ديكو رماها تيا دريل ْمَمِجَنا ِضاَتلا تاكلَصلا كل ذي يق حا

 ظ توباثل تاب الع ناكولاّكَو هرغيو دوزيدد هال دعايالذ صناع ْ

 | ديشيلام تيتو ضب كاي د "7 ضاقلل بوعإل توادل د ديعتو» ومش بومصعوولا ا

 ْ ١ كايد اسأل ةرجرلا لنك ب واسال لوصتلا سريع دومه |

 ْ ايزوتم ةويبرِع لاهي لمجال اهت دايرش ةداعا .نعاوستتمادلا ص دوبرتت تاما
 ْ تعال درعإلا دل اضف ساطع ٌءاق يلع وعيا وهتم تبتاذ 0-0

 ا رمل طنا اكلي ماخلاع او طخسمب د اما ءالاؤا مالو افا

 ١ تارا انك الك ةنارش هلي شبا سن كسل حبل 0-2
 ضال ابروسسامب ل دال تلايولاو 5 :دايرّشلإ ]عن ى وساعد ازكو ً دووفملع

 اتا يوك ب ضعإي ثار لاف بج لان ددسن تاليا
 | مان ةرلبلا كيري دايلاء اند ةرلبةقءاَصلادس يام دا
 دارلا يكف ناو هداِضَم احد ىرغلاواممو دئيب كلبك تنيب قدللا

 أ امتللل ةو كالا بدا راك ب ىواسنل 3 مس ضنا نوعشال ب

 سال دال راتملا نافذ امال بلد ارجل ءاطم

 | ناار , صلال يو اضف دهم مدخ زكا دنع
 | كيبعلاو تيداز ريالا ىو سودا ة راتملا اا ماك لع

 مب

 نأ 0 يي

 م 0



 ْ انا : دال انك دالجن نيلجلا كفعد داي ذاكلا لا ءاشالا يدعم | (])
 ١ ديلاعد ماماو ىلطلاكلملا ا ديلا ماو "قام طم اتم ل جرد الى نموا ا 5

 6 تاتو مذا انياَلَعَدَْع 2داحراخل َتيْكاتلطم لك َتااضيا 0

 ا ارم يدا نال اد جمالا كرب ا .اوساصرختدا د هاكات ٠

 | ع ها كوكو دب د بملاصى١١جراغ تاك عاوساُك : اناصؤتبسس ال د يا 0

 ؛ ةرعالا رخل نْرَع لوبوصوال دا ىو ا لوئالع لل واروع لوفد! ارخا ىب ون | ١

 | ٍءداَق متي هنككرحلا غدد داعدجا 2 جراذلا فمي لب غداتلا |

 ١ | كوع ل ص نحرك وعد باب 58 3 .ىلحلا ىوعد. 2 مساج ةانك جول هرم

 1 تدل ؤرم 2 ندلاود 5ك روس دم عب هطدبصلا ان مع تاكداررولا ا

 ا تيب عراَِولا هدكدام تال مملع ىرلا تيب لا تعنلي الد ملا مهم |

 | ”ظو غراتلا سعال لَتلطم كللا ةءاوعد نايك راكم غراما هود ثبت ا
 1 جام يوعد ناك ه هاجر دازنالاٌذلاحْغعِماَتلآقكراتلاركُ ديلا ([2

 هدام بر ذلا نم جراد د دنس ضَعْص جراخلا يوعدكشللا ىلطم ىفوكد ديلا ا ظ

 ا ىلا هلوعدة لاول للا ناولع سو 1 : هيلا نك .سلجيلا : ٠

 ميل نال طوادبلا ىذ ذ دي اهلاحلع دل اق :د قعبرصرد 007100 ندا

 | دل قل مامتس عّرسادبلا ىزل ْوْطَمْم كرا عدا سقيا

 دينو زرم ريش هاد 2 ١تنيب سلع ىرللم هاو او ماعز ثم هيرس كدلا اداه

 ظ | جرائد رقت اجدع رالي نيد م !هيانل دلة دنت |

 | تنيك دسم لكم جداذبلا ادذد كلللال هرب نعد سوس يكمل ىلا

 أ عدلا يوع يوعد ميش 6 3007 ءنيصلا نم نك, : اذا ربعإ كل ق كاللؤ عِراَتلاَو

 | كاحجدولل خرب ال ىبوي دنع جدولا )ا مغَمب لوما جرا يصف تللعملا

 1 تاره ماج 6 ففراورهطات ل ىيددا كوني ىقيدايشددارفنالا | ا

 اناا تاطللاب كلللا دق دبلا ٍىَذ مب سيد! نلطملا كلللا 2 عال ع

 ام دهام دهام نمل! ايع ىااذ اجب ويقملا نعو حاَتْنل يوغي درمللا نع

 ؛ىعلوزص تناك ساو نماء 00 داكو نشا دا سارشلا بعدا ذااجب دضداق

 | هلاها يربامّزملكغادي ءاَنيع ف ىلتشا قحا عاعالاب مداويلا ىذّكّنب 1

 | ياا متم لجان يم دال كارشالا تطبام) بضم ديلا ماقاد ظ
 ' امس ضَمِف تملا اصرامدجحاو لكماق ١ انا مالسلا لع اديلع دّنلا طوس د 1

 ( ةيلاو: سوط أين امنا داو تدين 000



 ليغ تعا

 طمعا -

 ٠ ا و اشدا دانا تود الد ا 1
 ا هش نان ريد ا و مابلالع وحر و تليد هد ناررش 0

 0 راك خال َنْحي نيكطدعبا# ربحا كن و نقاالكذخلا نملاو كرت !ش
 ٍْ 0 ٌداَرعاَد +اوع مالسالا حش لوسنم نعالقا" ىضتاشلا|
 انعرانامزم لكك و ءارشلا ةداظنب ةباصنت ماع .دااما تياشلا 'ةازكوعالملا
 كلوا طا ديلا ورد امدح 0 واائرات 3 ااا لوالد يرشمللا د
 ت5 يلائم دارج يكف هاو هارغ ماش قبساع وتنص سكك" ْن الأ

 شا وصب نوصل ن ان دمق امش دخا تقوي فاو قاوم اعدحا|
 هزه نال امزم لك, ناجل ضوتحتَشلاردص ءازكمررألا سدكرتو
 امري داث ى يونس 0 : ف نأ نانا لس رصود ةةأرلا

زم لسقدص شوق كلاش الاهل جلو امرراضملا دعت هذاا و ور وع 2 وخلا
 حالنا تالائع

 ىبساعل ل السل تال ةداص (ًالعلا راعرا رد
 مارا اكسر
 مخ ئقبرشدر و

 مسلمو

 6 ةارما ذعر انسازااَكّْرآلصاحلاه تلال ن لا هج وعد َّى رمل و

 | ييسر مج د موب رجد مم وجاب .٠ 1 روج عين دعت دوم ١ ٠ 9 ناعم >2 اقم“ تكن 6ك 2 اطعم لولاة لت 2-٠ م هن“ 7 تح الكت < 0مل اك ها حمل ل تال تس

 .نوكمابيلخددإ اًضالاتيبلا ة ة] وا ناذلا نجوا ئداصتن

 تال ٍةواوب درك كبتاوجوزت ئارخالا سعر. نال رضالالج هدفعا

 يوئساوااغد وب هداو 2و١ اونب ناك م لقا نما ٌجرات فاطتا نا
 عنب هداك زم ٍلايلمنولا ودب ضرلا كش اىرحأ 2201 ارد
 ضَسقْرَص د و و كا محرك ذ دوم عسا نجود ل هداك 4 وا

 تكرص دص تاو يزعج ماراح .ىزرصا اعد 1 000 ىدا

 اجو ىداصتب تي حامشلاو تشرع ل لى دابر ذربع

 تلد هرج ضقيال مث ىداصتتلا س يوتا ال اضف رخالا عرف ناو
 هرم وها جاتا 2 تايرلا نال دقلس تش ازاآلا اكرام ىوقا

 بيس

 تاق .الا حط ماخدتب ند َقداع عئادد مالا مب ,:ناهملا ٍ

 ”ىلجألا كوع با آي ةىرزلا سم ديلايذ جماع ماو ءوسس جداملا
 ثيل اوصنب ا فينا ومرح ةأرما ١2 تاع نصر د لجو
 كايا ٌدالجدإِجت عا داو ماس جل ]منا 5 ي دارا رمت مر لما

 ناد تجوز جام هقلاب جدال لع ا درت راد 2و 1

 عواو دنع اوقلاَو يرعمو الطحان 0 ءنباب ىلاط ير ير دصو ْر يع

 0 امور مد ةالاتعنا ىالطلابد كاع دالان تس أف قونفلا

 "2 هك ا 102177: :-2- دة د 2 الا 111 وا



 1 071-1 2151م م دا 3

 - تت
 ةتاتتتلا اب با/ب01005600“#

 رجم درب ةتتيستاا 7 04ُ730/رأسببلا٠:'؟«1 717575105252127

الا نين لسبع هدناب قله دلي .ةاكدقكي هنا ظ
 م يزن نال م

 د تعد زأمارتع مانا ًاًريمَملا 2 مب دايسلا سمو ٌةرِضْرلا هله يلطمالو عدذ

 تناك ناو كتأرم ١ عام هلياب بِلِمْلاَقْلي دم ءنسوبوبا لاو :لجلار طوعا

 ديو ىبوبدإ لوني غلاما د حلال فلم مهشسب كَ كامو هبإاب قلاط ىف

 ١ راش 08 2121100 عامنا ىوع دلصت داق يوعر نم يونشلاملعو

 تمد رضا 1 تورت تاور يي عاملا تركتأ ىغ

 بالا, تعوض امدعب كوالا نست وادف 7 اة وج 31 1

 | همالطبب اتم راصؤما ىاذ ملال غلاثلا قاخيدا كو لكنك اي دامارع مل
 حام جو ةأرما جاهم تداول نا لصاقلاد تاَسِنااِعَد الان حد' ا

 نلخ نان لءاالع وألا نين ءاتبيد هلو عددا نا خيقرلا تيدا ورجلا

 ماج سم .س قريلل متلك كاخاناَتب ةأرملا هك دموصشل معنا

 | امزملكو ان قي تيل دنس نجد بتلات ٍ .دؤوصتلا . ظ 00

 | -ويكدلاه قوريم عطر خللا فيشدلا ميسي مرات و عانزبانو نما

 10 لحد سخرسلا لعمل يوعد نس حالف َرْسْفسلاَو معيبب قورعموس ىذلل

 0 انلاد كامن عام ىنعالعو هرأ هراد نم جرغواالامرعم دلهد

 الا»ىم - ٠ رعانصم ف فرود جداخلاو لخادلا كيا اىسوبىبالاك كرم نم

 1 ل سوري د عيسر نم دا تيد تق دلع هلك هوغو تن وال يلا
 ا | يرو سيال اكاد ا د دوت لوملا

 | لفل هوي الاهل ذي ارلاَج هدي لوقا هديل ىراول بحال

 م سعرسلالهرك -سرسلبإم بايشلا تناك يكل تن 2

 اق ةشالع كل نايك مِلعِعدملا لامه الامداد قري الاب يكل
 ' ا 2 كلغ تبول ماقاف طق يكف و

 أذا ورا فو 8 ءارد .الالعال و 5

 1 كبت داتا الالصن ةي رلاِانْنِعلا ساضيادانىلو كتيب 0

 5 1 ميشال لاصيالا دا دْسِلاِب قشل تش امد كفرعا )ل قدملل لاق هيلع

 تدلك دا رتعالمن ىرللا بعااص هد مست لاصيلللا وا طوبجولاب قدملا دارا
 ٌ : انان اعف نبلا كش ثا نيرششااب كعكدلا لامن عيبا دبملا نعي يرسل

 0 ل ل و موصل هع 1 اج ا ا سر صعب تح



 ورب راش است آلام فرلاب ضني ف لوالاب يق داق الب ْ

 دلما "رضاك معقد بارعشدك تيوععلا,ائارس : داذتالا تال ْ

 0 ا ا

 لينال يلا ماقام شايف دا ا دلع يل الامه سلا شال يالا |
 مل ٍ داما ا لاك غرك همدلا اواو سبسشلا نازح سمانا |

 اما|| ١ | كاك مولدات لان 0 لا
 أنا َ ليك كيعضانَشلا موحل]ضت كاع و الادعد ءاعب الازع تدلل لا ماقام م هاطحا

 0 َ 1 .نعقانتلا لت هفانبإ يدا ثيوعرلارعب ىولإ,قانايمانغلا د 0
 | يراسل ع قرشا هازال دعي اني 133
 را لا ءاوولاجي ةءسلوملا اليم تايول شيفوا لا رف رقافانمد ىداسو تيلوصقلا ا

 اد | ٠ انيالالع صوم متنوالام ملال هعافزتولو فانتا ]بقتال
 5 ظ / كرتالبشال لاب هرار فالق ءانيلاكدارقو ضفانملا دعا لقا دعب ١
 ا ١ | مّلعَو عال ىفدييالا مشد ا كلم
 ااا | دارنا تالا كاك داع ءاوعد نايت ذو درت هاعاا

 ١ ب دارلا يوعد سدماو هوم شيش إل نشا .نم يوتا امك ْ

 ميشو الع هاعداذ تسي قوالاهزب د كدا هافاتف :ةيلابمام لكلا |
 هرج اءاوددك ريش لعن اهنا مسن لاراد ىق ذأ يت ]

 ادآجد دياَحلاَم مديل شل كدا نالثلدا نقده اد

  9عاد ٍتباصولا د الاكولاب هرْصا دا سدابركد حمد نا ةرضْدلا تام دد ْ
 اقاوم يرضي ههالتل ناكل وتب قويا لبغتال نمل يَ ْ

 ا .يعرت و ببشلا نبذ يوصعلا ع السم 2كل اع تيل

 ا تن, مالالعوااطقق دج نإ ٌتاوئاَرلا سيو مال و سال رع هننإ ماةصعربإ

 اال لكَيل هرمسلا كذالاب ءاَصْملاضاعُم د باف طم الد اما

 ١ الفد افازمف نا مراشا رمان تالا كانك مس كايف طتشم د 1 1

 يتيما :درحن بفاس الايو + ضد الأ رح ٠
 نا | 11117110 : اهوا كار تان ؟نكيرخمالا يلا سد ا
 ْ ا م رولا تريلا بوو قشخيفلا تل شادجوتلا اوا ةوحالا قم اي 0 ا
 ايوا تيا« كيا سفا سباب ماعم العب ا ا

 وب,
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 أ

 دمي ا-بملل 1 ليج

 دج انصب هدا ابسشلا هدايب ةيوعلايوعد و ىلا وس يوعد اتش ّمايإ || ١
 اهي تيملا مع سبا ماجد ثوصعلا يوعد انبارط الد هرش ساعالا

 بياتبش هذهب ماشا تالامواعيريعبل رد لا مالاو بالا ّبسْكيي املا | | ٠
 تب داسلالصفلا 2 نيلوصملا سلعيل نايبلا طرشبف تاَملاونع شع تبا 1

 ١ و سبامسا كفي ادبالك مشب قةاقام ال

 | هر اثداد ل ايلعي الهمام يال ثيلا هان الف ناهدادصاش سرمد ولا 0

 / طاكدام إلا الل و ثدي و ًاَضَملِإْمْمْسْسي شا ذاوخالا تاطادررش ىضقو

 ْ دمع مجرب لرخالا سم ناف ىدصاشلاو ارخالا عرمتب نا هالله الام

 ظ تانول تالاولا ةويريجولاتادارش تيحللالعامجد هرهاقلا نض داو

 مدحت داع َدلاو ةالاولل ل د لف ااررّتف ءالولاببسب م دالجد فدان

 ”ةالاأل و ضن حا صيرب شرصموعو ضللاف راب د مك رجا داع
 مك نعمل ثداطلل مثداعو هالوم ةاثلآآنمو تامه باتل اص لاو ١

 بل دوبرشلا وا نيلد الا ىرصاشلا نض واش نا ةالارع غاتلل ثرالاب ْ

 طاشايب د قامت ب مهلا مذ نيل الا هدعاشلا ب نكرم نال لالا

  طيغولا مزال ثدالاب ل مكفل سرب لل ما هرغ ل ثداع الشر ان ىهاملوت

 .« السم شااملوقب شوف ثدالاب كحل داو ٌناالوقي لد هالوتالَصاب
 قداشع مدار الصنلا كل يلوصملا سمانمهفاموب كلف مويلارث ناو و
 الإبط ةراقوم هوس كلابسسبوَم ماعلا[ م اسم
 | كلداع سيلا ماتاف انكمو كاب تْطَق وم كلذ دعب لاق لهيب لل لامع

 ى اىهدملوا ناسيابتملا تآماذا يواتنلا ساره وعر سدس لشتال

 | فصي ولام ه عازنع ىلاتالذ ىملاف م ولالا عيبا ضيقت
 يداستل اكل هانم ىلا جلا امم لع دوّمعلا كالس .ناامرلصا سال
 | عولابلاو يّ هدعب ميلا ناكدان اطالهازكت منعإل كالس دجدتعد ٠ ١

 | مضيقيت دبابلالامخ مسا طبق كتل تماوأ انا شنو رة ىلا | |

 ْ بلا هاذ. ميلا نال نب يقتل ل يقلوشلام شبت اد يت شلاكا و 1
 ١ كتان يوشلاءاجيللامرت :ىباتتلادعبانلتملوا هيب آنك. ١

 تبان ]بق اَملَحأ نان باتل لوتلاو ضبا مال يشمل نستريوصلا |
 | يرد د مكرشملا دْيبْلاو مدلل عيبملا_نذ ةلوملاذ ضيوبشللاوا عياد دق ل ٠ ١ ١

 قسم زكر هول هوت دفا فم 1

1 

 ا
 ا



 وا ال كلدل نيس قد 7111111 دود 1

 كلم لسلك بنل شلع .كةمالا تال باي 0 ينلاك
 نيج و طوُكو ىوصلل رخو ءانرل در نوصي كريد ديللاو نبك دانماو ٠
 لثم وس و كتلطللا كالا, راول سْصَعِص اكاننلا 0 .لوادنلا ى ىد ١

 ةريلااذإ وحرب لكشا نان نوشلونطنحلا ع اب نو نر و ءانملاو د

 لصالاوب ديب اضملا نال جرانللا ب كف د ملم دان يعامل
 ةرصدرالا هيام لص ميو : حاملا ثنرخ يع ءلودعلاو
 داتا عوغدا كاملا عزام ةراجالاد انسداد ابعت ”ا كج دال جلي لاذاعداملا سب اعربلا ىذ د تنس . منعنا ١١ ل
 م ياسا دي 8 وأ حداد دسم هوكو جالا ممالعذ عداخلا 1ْ
 | سس 2 "1 كن ةرحدلا / 0 0 2( 1ْ
 ْ نفل سداضاد ١ نيلا ىذ سماع 0 نا ماعلا
 ٠ درلا ىرلار,صقي داع هزيع تسحب 52 0 0 0 دو هاب 1

 ابا عاتنلاو هراعالاوا هادامالا يديرحالا جاتنلا كلم قدي الا

 م مل نع ايهاص يدا سارع ضان الازم ودبل داق دام
56 
ْ 
 ١

 اعدادات ديد, تيول ولاد ١ ل موسلا + ال ضر دةرمدل مالك يملا الكف
 ْ 1 حادا دان اع 0 ا نابل ىد تم تيس اس هو دجاتشلاه َ
 ! 2 د د سضايتضمر واب رجاو يرعب ٌداد دى دره كاك بابو وعو جاتنلا عم
 ْ دلاوز تباع جراد دنس مدي 2 ةتخ : ىدادازادبلاو اود كاك
 د«دل لاورب ل هوغو تلا مالعذ جراد ىديرل طوستلا كب د
 ماتنلا -!لناربل اكد ت تنيد م ندم 2 جاتنلا قوي ديلاوذف طن لالا ةرامبالا

 ْ 3 عاتنالع جدال سر ديار مئاحءس جاتل الصملا : دامز قيس
 ' كللااع جداذل .ندررلام فالح د جاتساعدبلاو' د..صرت . م ايرملا

 نال نيللي: داجراخ راك اوس 0 مدق 2لالعرلل او كالا تنس 7 ااًرجا ماقال درتن لمت ال قلل كلل الخدود نسون شدل دقلطلا
 اا 1 ب الا هرود 0 ككعالف كللاتبوام ات تشي تسمو

 ع ع1 منن دع: ل

 ايمو عم ب ندع سسفت لرجل 6 ل هنأ حمم 17 د0 جاهستلا مام و خكاا» هه دج 011111 تذل ميد دعم معمم هج تتنقل



 2077000 تل ل ا م ول ع دورا عم هدمت 2-0

 هرنع تن اثات امم دعا لكما تياد اع انت كلملا سبل 9
 لت درضهاطلا 6 دا .لل ضامن انام عدا لبعد أ |

 3 د "سحرا خان اكان ثلا“ ديغ + اا ساكسي م نايت 5220

 يعلق قلما ديلا يرلا رفقا دملدب ف تناك اداعيويا
 يجدد اكد تادبلا كد ةازكمدي تناك سدي ة كتف :ناشلاتلطب |

 كاداعمرب 2 الا ناهرابحات ا ااعرسا بفض د كطس الامُيا حالا

 ا 27 50

 ْ 0 خآجم داك ةادكممولا سئ سبل د ءاشلا

 ملسسبولجزلميمئالذري لال لاباس مالت
 اقعد سْيسْسْلاَدي داحل «ةلاشل كاك 5 5 هاوعد ميس ين هرتازق كى هرتلالاك | “

 ا ةيمولو ىجصولاو ثراَولا غبن“ تائاَق ىصشلو كللا ىوعد لصف ساحل
 [ضاخلكاد لص جالا-بيا خور ضاحإم د كدا ناو ا تيللالعوا تبلل يرغلاو |

 ْ + باول شوش عضاخلاجياًلارعن ةزصالا ةدامرلع ضَق مءالالات 0
 ْ | دان يوعد سنين دن ”ئالثلا ندمان 2 2 د

 0 انبلععلالا: تبول ال سواه نوع :ر غال صدد كوالا لصنلا

 1 .سصمردو زيمر ص غو ايا اي محم لا سروال ا .نيعذ وألا

 000 اذ تاكد ىقسودوبأ 0 ىدلل ديوصخ تحن د يلع

 ْ .ميع يلا مجرد جفن الل .لاب)اة وزعم ىاككراو سلا ماقااذ ةبوصشلا لع

 | داتا ُدْخاُي رد سانلا سلانحلا لام ساّنلا لاوحا فرعو ءاصملإد تبل

 ناو كلاما ءامذ ذا دج دوبرشلا هداهشب دعدوبو سوم يارس ف دن اس

 0 1: نال ديب دياوذ مناف دك تشيد
 ركزو ىلإ د دموي فسمي لوقيورعالا ولم و صالال

 0 نا مكانك طوسسلل اك ممم سلاص دلكم لاول توصل عقد
 ' | مهكرشوا نم مت ذحاو ١ .دبم ديكر كاتى مكقلانكد الذل داك نانا هل الذ ايم

 أ ةّضالاَّشْتلاَو مامالاِ 2 ناسا دانا و11 هاك دجوف اسيا
 | ريلع ِبورْشِعروصلاْ تامل لاذ نيرا ناأبرف دبهشي ل نا هئاهضلا لا 1

 ! تمغابذ نالجال كاتلاب : رعت ناد تفس
 ' | تموصخل فرنش الدخل و 7 ءسو اتحادي سزرسم هز علاوقا

 | ديلاوتع وقيل ؤمئال سدع دداالا نا هداو موو رع ندوبشلالاق اذا ١

 عمو



 ( - ديل اذ ديلاعذ لاولاكىدلا ىأ ' عاملا افه ع دوملا وكي هبا لامعال دوسللا
 | يرلوتلا لاقل ّمسْمٍ يملا وصقل فراش الشيحبباَملا دس دتبرش

 / 0 و نيلا >نع ٌردوصل يرش ال م يروا ترس وأ رزبصلع ديلا :

 كارب لعزلاوؤ ضر قبس ىرلا لام اذامد الدر كويالعا
 د . مرش ا ىرلالاةولد موته ملثعد دب عقدت د ثصريزا

 ديل مف كلل لصا َناليعامدا داصتلد لب :دموبصحلا ىف دىئعدو ادبي ذأ

 ' | نيد لكو عددادبللاو 0 رولا نب م هلوصو تارعاملا

 راك اريز نافرلا سبربولو روع تس سد ال َكلاكولا نال تن تيس يبس الا و دم لا

 ناي ىدملابط نا ككسساب ىماذ 3 ذاصرب تشب لال هارعد دب اطبق
 كر التلف ىزيزلا رم ذايكأ غاَزكَت اَنِلا جول ارب .س قدا اماعدبلا د ١
 تسي هيوعرلا باك ءآيشآلا 23 لف[س ذالا بيعلالمن دوفلم سا
 نشللاب ضاَلا هرماي ل ل ديذاس ٌقدلل ارش دبا د ىدصول غلا ةدام
 رصهدو ديلا ماناول سلا د : ثرسا يلا ىذ سارفاب بياسلا َجأَصَم نوكالا الا ْ

 لع سعلا عدا اف بسال عرج ردواعملا تنص داو بياكل نالت < دير س هرزع

 اهفدنت دنيا افا بب بيانعلا الق ب سس لم كلغ رعد دوهزهاضيإو سلاقو ّْ

 دسم يربك ةدارشع ماسلا صنلا ة 0 وعد عع ضامن 0 ةمويصحلا

 7 0 جن دل بوحولنكم لكلا عضمي يرشد ءارشوانمدول ةداجا

 :مالحي عمر دل دنا :داوثدبلاو ١ ت5 ريم سا دلل صئلاة م ثلاشلالصملا

 ادتتلاو ءارستس الاو بارسال ءارشتسم الإ] صح يزن عددا
 هةراهابلط د هونغ ةطءاريابلطو ريم ف بط و هارع رم نشأ ءارش أ بلط يا

 ديلاوزل كلم نسا ف كلذ ناي ضارف !انّرم الع هن ال بلالملل كلملا يوغد 3-3 1

 ةلظو كاملا يوعد منعدم الأ ةجاتس الاعاصت انت دعب بلا دوك
 تصل قانك لاسر س يراننلا مج انك كلا يوه 1 عم ْ
 َ ازكو ةريخ رمد يلعن ىلا نم بايتسالاع خدتسالا ةداعتسالا

 ااكوعد 'سايرماص ماض ميعو هداعالا س كل د ريَسآاَمو دمواسملاو '
 تتس انو هلل كوع يلع يق دللا سعر ناك هرئلو سنتا كلما
 اتوا تلاها هوم 3و كل روصو داهم 3 0 الا ريه |

 | ّلوأ ب ندوصنعلا ماج سم رقع لكولاو وهلا نم م لما ىضاَل درع ٠
 ءارشنسالا الع مانؤالا هلم ذل لصطلااطسد يدار صملا
 هيض ع 2 يحيي

 ٠ْ 0
 ا
 ا
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 1 00 ءأرفا ذينشالا كال الع |

 ملي رقاد بارت ءإرشتس الآل مارتالاو لارفا د ايلا علا

لاوذ سجربول لح ههاَئَتالاب بف دل كلم اللاب باقا ع اردو
 *اولا نال دي

 | بدق كك ناكلامد قدا فدو يدلا يرعد عفر كلذ سائيش

 عسب لوفد كلهن نيب ننال سيالإلا ست دينك
 ا ءاقت لشتمألو

 ا نيس رس الاكقدملا كمال ٌدابايؤلتا رك ملح و لإرنج دس

 ارفع طع دل سل ةاديتس الكيان امن: هك لع صولا

 , كللا يعل لقا ايس ماو لكوكك يلع ىدملا س ءارشتس الاكشل ةوكد
 | هيلع قّرلا وول مركلا 0-0
  هنإطلاقداتعرازم يم ىضدللا ذخاوا مركلا يامل تمتع قدما نا

 ١ كلمالٌرابانإولا وكيد تمول قد كت هد تنام نبا اق

 | قلو نرع ساريا اقول هركو عل ابعاصَكَتآ مد 9 هددفودملا

 | وهدبلا هذ لافف عام دا 0 ع

 ١ ييطستلا سل تامر هدام لا ناك نانمّرع ناكولو ملف 2هنلاو عملا
 , لل كوعادبلا: ضاَمللئياولا دلل مازن نوكبال لصالا يوعد ام د

 / جالو ولو يلع يلا ساَماب قل لمار نام ميلا ملستتلاب ةرما س قا نا ْ

 منم كاناو نعتانّتلل هنعب ميلاراشملا كل د ىريررا وسل هوعو لانه

 | تع نر انتل جدع تاتا :داملا كانك ةيعلا مايَسلم املج دبلا : :

 / يدا دبل مولا ماتو ثداولا.كتأو ديصولا كدا هيا عْيعْلمِقَو يوعزلا

 راق ضياء نمئانتلرساند لتنال ليقود سوربتس ةوجزلادارلا
 دجالاهاتشا يامجإ ّنال 1م راّرلا هرمنا .نارجالا يعقد ا ا

 00100 نوكبال د رست د تنم ماك 77 سَ ق يتصف

 / هيعالاه شل يتلا س رشا دارقلاب لشي بالا ن ال هائل ضنا |

 0 ا مالا تناك [ولاك اذه انهو كا نب ل ملعالا

 ,اهعوذ لالقتشسال ضف اسس تن امىاو ل لود درتسنت هد!اه)لاايعارسشت ١ ا

 سرب ا هرغو دي داهلا د تكد :رالطماط دايرلع رع .ساررلع هم الطلا ءاّميا ُك نإ

 | عفرلا يشيع طرسلوا تبارك دور ءا يوعيلا ةلطسان اق زل وضاع
 دوب بذكدنم ماقيل مقلقل مرآ ناماوكة ودود لوقا بعيبدلو ١

ٍ 

يذلا ةرسعرمو تاشادملا انت قا ءانكدلا لي ممن مهاب
 ١ | ه



 ها 0 و و جل كن و

 هدير < حجج جس

 )00| م جم حتا دجمممب دد 30

 ذاع مرلي 0 نيخاَض دعا بن الرطإ!د نارا نتكلم ا

 الاد, ةقكتلا كلام للان شلال نورملا طوال عبس يلا ١
 دل نراولالع ىلا لملاك ضل ةفوتدللا تاماذ حتا ديلا ةاعد | ٠
 رساسلاو ىلا لحام الابح نقلا راقد ماسلا" رازلان هاذا ملا |

 ديو ينل ليما مرايال صولا ملشلالا- سا مسماسلا قصاب :
 انااعثو تيربططلا قر رص ةازك لجأت مزلب شائاد حج اكن ااعت و ب كل ضر

 ضرملاب ص ممل الاحكام 7 ردع و َن رذالصأ توت ناعم رهو 25 نك

 انفو كابس الا هرم تنيعلا تانسرادم انك ضرس لاخلا ناشالع ١
 ظ | ٌغائلا ]جد لا ض زالت دم ميرو لس كايا
 هلغاواني داى جو سلا نيزتلا عر يعاد قشعباعاتم لصمَسلا سا
 لف ىلا لجإلا هاب وتلاعب دا ضو لب كنيعم ة هوم 2 ا

 دوف ئوزل انهالاب ضم: ملاعب هدا صولا باجاوال ما ولع |
 دلحا اوم ياتملا ,شاياد منعاص ملا ناو لم ال ضررا نال دما | ١

 ماقال نيملاذااذع كان 1 هدم ملي ند ملاذ نا ْ هع جم
 إ عسبملا ةراشلاج بجو سلال اكان يبادتم ناس ارنا :

 1 هاجر اىااللا مغ اهدا صسَلا موب ديما عقدوةردر ا هناعاف نا 7ةعياب ايعا

 ٠ دْرْس داسئلاو 3727 نرولا سلاسل مس 7-5 , اك وو عسب مككمارم
 "تونزملا ىداف ناو قسح س رائي د لح ف متالشلاوهاك توتا ذل شل ل 1

 يشع سولو نيمو رم كل ذ طمسنت سرع ى اب مفد ما نضل سائيش الا
 ١ , بععألا صاشوع تيدا لانو دن كانريش ةزيوا تشل بحذلأ :

 أ ىلا يئلاو كاك فلا دلع :نيفزملا سمت ضدانلا ذاق رميا
 ْ هام لكنسآلا رجا ال بلاطلا لاكد ةلائفكلا ؟لضرسك دال د ىلاب 3 1"

 لمجد ا بولعبللت ايش لقي لد قعَبتل د هديل نم نوكيد كل دلك

 الج نع رخاء صمو ضو لص دهعأد لام مدقع ءاش ريلاملا قا سا
 ا و م د ءال :نيْمصتلارحا سانام لاك ورفض فداخا
 تانك ور د دالك ل لاق ولاملا ئصن ىداف لحد كالا|
 د ا ضّواغرمااملدم كاملالصأ نالرركو سئس فا

 اًملعق تلم تاو انما ب بلوفملا هما كلارونزملا لوك نّبعي
 ارضع مرا داما تف هدالتسا 1 يسم وأصم د هن ننس اول

 انتل نات ان لاطلاق 31 اا يي + جسم دامس 017كم نالاط تتقن نس تا نور نوروجب صح

 103 101307 /9 ت10 هل نشا هانا دان 0015:1/قنل اهلا 700041117307 تا قا 7740/10:2: 1-لا 53-3 م نت تتاعشا فخم ةحسمس 3 عمت إن حتما ر# نأ د



 )مدح

 .تسسو
 نحو الب نم نحالا طررخللف كل د برع 7 7

 | يومصلا ميبلا# نقلا تعني الم سيو طلاءاشو لاَ تال ٌةضواعملا ذا سد

 اعد اهيخاهص رب مليت ييرتشلا داما ئالئماعرم نادال كيعاداَ 1 ا

باكولف كيلملا بحت كلمت قوما رولا ويد 1
 قدماه ننج سمنان د يلع «

 1 ا عصب بلمس: اقل يشل 2

 ا >2 ءاكمابادبطمابا يايا ناك ناناذكن ىسصن سان "العلا ىائيش ىدائادهاف كام

 5 د رجال

 بلم هلل نبط صلي لع كاع عة تانللهلَ

سريست دال ادبيه لاا نثوم نعا طقم يمس ل ط ووصل, ةاادل
 تللاس

 الخلاف ماسلا ف «بيلوق تصل فلمن نككو دعما لست لع ا ءدلاا

 هب تنيكادكو هرلبلا كلتب .نويدملا يقي هاب هاددرضلل آلاررجال ماه

 دب كالتي الدود ىالون السن قرم طقسا نا نال رود

 5008 هبق ماعطلادلب ةااءاملج» سؤتتس جن ىواربجصلا أ

 , بولطلل سب نابكسلف ةميبلاطآا همام لاغ سم ماعاملادلب 0 ْ

 تس اخانص نم ضوللدلب ج هأنإ ماابي عب ى ىنود : ناب يولطملا مب ْ

 ظ | مودتتد لج قسوب كبارنعت ةليوم و ترتال دواناو ا ْ

 1 توتدلاو تا اقم مونبدإرملاب سمت ملعر# نزعو ضمت ١

 الفرع يومى ستنال اف لولا ىاتلارع و لما دوصل شئانا

 !افونداهاضمت هايج ماد يشل ل توب تانيا هيغل

 لشد ئسوبوبا كاك وجي د غ هلرزع ءاضمؤث ت تكلس اننا ليالوم دا

 1 1 ىلصالا ةرهكشارم فصولاخ رّمحن الرعار ند هعردو فوبذ

 انلعام لارصل ا بصوت سس لد املا مدعدآل نذل . ل قصولا نام تاميابأ

 مق ناجلارتسالا دوج ا مولات يانىكولد ا دج مرسج نم تامل

 انما نكميرالاه كدوشل آلا ةقجؤبسال ه ءائيتسالا

 باهر جووكو هارطنال ى طع ل باجإ مال لصالا نامضانكت ءان كذال
 زرع ءازمةرصيال دقوتسوااصاصراضدجوولو ءاضّمرصي ءدكموا

 الرس نوكبالو صال كوم نصب دب ىو ىإ ىلا لاكي ادنرألا نس رونا ف د

 م ع



 | سوجيلالسلاو فما لدبب ندب الا نع 7 250 دوك د ح
 بيلعام ديو دم رم سال ازيش مدر ل2 عه !ماناك لصف ل هدادجلا سم

 نوب دز لاقد كو داب كد ١ ياي روا تُْف تناك ءاوس هويزملا
 .دايطا غبشيوب 1١/ نسكب ا وتضم هزمع سل
 ةرثت بش ايس ديس ثان ا الاي وا موح نعسب وا
 نال ىّرِصبال ٌتقوتسلا و سيكر هم رص رهن و فتن اهتاقدا م صاند
 ا وحازم ثوم نود دعرزشاو ف فو درلاو داع جهد عناد راسا
 0 تواروه صيشتوأ دايز عبرا .رمو شوال ىويزلاب ملسلاو ىملا د 1
 0ظ ”ثصيال تيوتا 0 1نوداهنا دا " سانا

 1| (ماسةيمرلا ا ويلا سوتنلا غلط دقؤتسلاة ناقل | ا  هذدإ-ةعرزلاو دل تس هدوم سر انك دريك ؛ عم وزب ساقالا
 ظ ١ نيزتاللا ضرببلاب سد تت دو دب قتلا بعز غا ”لزا نم نمو تس ١ءاصفلل |

  س قبلا اوجد ردع حد س ضفنس العبد قوصلا ع ىبن_ سمزبعلا عل
 / | ١ عر ١و دساؤو ناوبقل نير يال عت ىلع نام شب 5 ددوصَق رعت شيد د
 0 فرطعزتاج جد جد دس اكل عومي جوست ضاراس افاعنب , يبلا/ميلاب وغم دسانلا
 ,٠ ٠ 5 | ١ ذخأب ونام ررتع كقعزخلاةد 3 بلاطلا# فدولا عقدت عمد

 ا هرعل لا ٌلخد بماكل ءسر هزاع «ريزلا هس عش دامس اليل ِءاَضّدع
 “| ا 0 ' ١ ايتعفدلان دقو رونا ضؤتساف اند رح :ىالف نس ظضطتسا
 مالوم الالع ف رصبال اءانماط توكعب ومالا راق كلدمالادك م رع الالا
 0 > لامقاَضَو يارد ةرثع لاش ثعبالا هن لعد هال زيف
 تاكيد 6-1 روس دهرا و! ااإنماَ رمال ناك
 . بلكسما ىَرَل هم ثحبت لع ف كلاَض ماكر 0 ىلا سعد ١ نالحر 2 دوس ر 3
 موب ل جد الصب يح مالالاسس كيل عسدب نيس فدا ا
 تما خ ءاملا غاررعلا نع هل! لاق عام دلاي ضرتملا قا مسامد لجدة س |
 ا ١ 000 و .سهيؤسوبوباك امد دو + ها دوف ٍإ ضال وتعلو ميلا كراس |كينلا جوت عمىاايبص فالجر رمت اع غال دع لام
 ١ 1 ءاويس دوددولاو نع ازال واع ردع قتعلا لف مي اع عبر لاوس ند
 ا كَفَمْرِموايؤ صالات :نان دبلاطلاإلا عقدت لج 000

 5 799ر7“ 44067 2 خل ّ
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 ْ 10 5 ورد دي فقالا تيم اررلا ضبتو

 ايلات 1 طلال هلا نابل هداك اص مدفعا هس ذخا ناد 9

 | دع بتلاباًسباةرصيا[ز خلاف فمش وعاسرباهعابن كّتعارعب يقرا دا |
 خد نافاعذمل كنك ءاضقان انه مَا دمئيد بلاطلالا تول قد عيبا

 اياب لباسم هزمه ترم دك اجل عوسبر سدي م) تايد ساف 2

 0 1 مز دال 0200 جلا مل امرأ اياك ءنم

 | دولا س تبارمإلا اك ضاِلماب مف داذاام فال ىدلا سعد بلل داعوطتم
 أ لهذا ار .وبالعن شنان ىنج يلا-بيإشلا ىلا ناكول ناَممنلا ساهمت
 ْ لعد : يوترم دع د را د ىرشا اقلاع جحوال ناز داو نمد

 ا | كلينورشي بصق ايش لن كنشالا و هس ىضد وخاف ءاذيزجرومشد شادلا

 | ديد دلع .غبقب راكد رشب هرم ديا رم دوب دلال كليب لبق شرش لب
 , بلاطلانل كاب سلا تككيفاسرقنب ها ماريان هويدلا لا هف دفرم اند
 / هويدلا كل ع دمْبلاطلانخاداثيَم بولطللالةي قولد هريكةدهناتن الا ةليكو

 ١ ا ل شرك بولطللذ ابلاطلا لام س كلها ضزفنيل

 ا | تعد خ لوني ناب يصلان يف بس جوز اكون لت مِلع هدد ث دديدللا م

 | بانل لام اتلتماول و ىباسلا غشا فمي الشان ىويدل ا عسفادغ صبا
 | نزلا لعاتْت اذا بودرلا ىّرص سد د دو سود رم لاو و نقلا عيش ميرع تددد

 ا | مل وصقل يحل ماكعأ سامة صيف كي هوبزلاو يش دي هداذل هزعش

 | كنم ذم ىصُنلاب وكرم قصت لان و١ اءانيد ودل عقزد : راني نمت ظ

 | نومي وشم نال ضتلا كم دصاعلاب قصنلا 0 ظ

 ماع: لاغلب ل هلا وسان )
 مدالله ميابملا ترحل مجال س نحال شا نرحاتملا | ٠

 ديد لجل ى غم لش تعالو نزال ناد التاب بق /) ليق
 مولا ا ءممرذو ديما تاني ادم س ماي الاس قام مكن ةحوبرما ٠

 ه-يبب ٠ تيارا تان ذازك بقل بلايك جال دولمة هانا لجل (
 دي 0 0 6-0-2 دسأف دسائلا اعىنلا مرنوت هذيك كلتا

 دلل ٍُُش 2 هارد 0 4 0 د 55 بدل قا يل 8

 ١ , 2 وع - همم عمم

| 

 ا



 7 و

4 

 ا
| 

 ١
 ا

 . كلا ل 2-5 لاقنا باير يح

 لو !يعللو

 دوز هللاتر , <

 ا ا بصب تب

 | وتد مز سبك بهاصريزإلا ىفدداضبل اج وعي ددرت هشام
 ْ لل ا تئااعف نادب زوري ذ راد سور ءاسو بوذلا نم كِي)ف

 | نوفا مار ورل از ضال بامان اضبإ كل زد اورغبلاطب هداك وغلا ١
 ا تلاطيي ناري سسلو ضرما الاو ضار الادجوم فو هزتم# بلطو موصوم

 فج انكم رتالع دين هد داضمإ يل اهرغبلاامي. ارك سيئانل يار
 نفل هو ىزاملا دومسلاوبإ مانالا ةرظ مالس الا يَتَىَفانك د هاقانذ كل هركذ ١
 هكدونسردإ عدس و رنج رص وبب داىمن عصر شال اشيشن نيم ناحاشيل مان دلاعب |

 عال! يلع مشب ال كاصول ىحض مي سبل د اه ءارغوازج ءاش ادم لخات يسامد

 كلكووا تنم انام ارش نيسدو دّصارللا رمد كلم هرمؤصت 2 بز نلا هرم ١..

 9 اشد رزع يمر لا أملا قد كويل كيو ةعزلا ما ِطم تضل هلال
 . ثيل قرذ را. دنس وتس خب ديلا يد هيلع هع زا هلرسي
 571+ تم زورطان تير ابدع كال ه دوال تعاضت بيدا دامس حزب
 لدا 255 راب نيزْمإئال 68 هاضررجد هلاغادلك ريدصاع اهوعرملا كام هرم

 ن ]| ١ هذه دوتاشلادتع رشا كلاد ايران فالخْزْخائلل هدّبفلب
 ,. (| ١ تتدلاذخاآلكد ممذلابرئانب لا ذلحا ل ياارب د تعو نعت هيدنب
 . راصوع ينصت لاف دلع معلا س دال ىاسابت الانا سكس إرئان دلاب
 0 | اهنا يحال بولطألا دف دود ىب - ودل .نيعمزاهالاوش نداصاصف

 دمه

 ١ لاقنكاسايئالالا هدرا عرب لل ضف اهد 2 رو ناتضمالام وا

 د هم

 ١ همالن كايرخدا لاَ فك امدزخ ىلدلا لا لغلق داماقلابقسوبوبا
 1 ٠ دل لع شرب بونرلا بلاط نا نزلا تلف ميلا عوقدلاتامو عقدت سعد ٠

 || سابا هال دىالل مزيل ىتلا هولاند بج ةرئحالاة اضل تانبادم س
 1 | دوملإ جال طئاَشلاو يلع ىئنإم طقس مدح يانا كولا وجد ءانب
 ر| فاينل حايل اارلم سد سنس قلل هاا نود قع ساقي نا مرشلا د
 ,, || اكمل عاع|صاصقرصي للام نال سو وساجس ملا هداكذا لي ودمع نب
 | ١ دق ننقل مس خلا نيارم سعت كد نا طذلال سلف نلاخا : اما وزفعس الف تلا ىفاداناريجعراذلا للامن ىلا رولا طيلة هرعب جل

 1 ا رس 8 هكر د هأضرن 11 ا لو غرل )نس فاالإ مش داداداق 4 د دفلا د رئاع ١

 03 ثرعاصو هكداو كك ىماضرتو ردوا فىزلسكانرعْرَحْلاَدَ لمساسكا

 "1 (ديذ لاتاكاضرق درت ارشد و دياب عي )و سككاوكب 3 ماد دكا رجلا

 ا

 هد ع . وما دع :ج © حض



 1 هيالكد والا ْنُع ومنع لت ىا نعلاروم هلم لول 5000 55

 | اقالصفلا نال ضب طرشي ال تيح رشا داعامأ لانا سم
 ١ ضخ شوا دج نما عج تبعي لاذ اع :ظعرشسمببلا دايس تس ؛

 | شوجإل ثم شو عاضولا جاسلا 2 جرصببو لامع داسملاع ابل غش لد
 أ دلو يزف بيونخا م هوازن وشن يكمل عد رايك
 ١ د نلاةزهم ريم لحا آى دا نمالذلل ذانرس ملا ميدجأب 2 7 يدي ساتان

 | انهواتكهزسجداغلال بشت قعْذْماَ الع ىرلا سرق عشب
 ا تعب ؛القحإهنْدْماَا ضربوا بلع ولات َس كل داما اكلم

 | نيو حاج سنبل وغلا فرات ف تذخادت الكت

 ١ خدع نا قبلا كو ةىركو سلب ءابرلا سارت رخو اّنلااياسغي يلا جوببلاب
 | ةكقلجزتس ف يدان اج سل هدب ليعود هركبال قسوي دل دتعد#: |

 ا اولاق لجا ارشح لت ارامج دا دام ادا صامد ةرش عل جدام هكلجد دبع ٍإ

 || عم دنس شمات طعسصس يتيم هدوددلل سايس ابر .يرشبأ |
 | [دلقَي كلزيرما لا مالسلاميلعت هلق نهب انسة مورا ْ
 ١ يبات ضؤتلا شين ىلومد هد5اد دءون ترتلل صايد لهي ميلظا

 ظ ين ولا يشف قدد دماج علل انعم كنم تحد, ىضركملا لومي كيرعملا كدي
 1 0 ندع 25 عاتللاذص ميبا ضرقتسملا لومي تملا ذخر يلا تامدلا

 تام وزعم لع رعب معاتم سلا دوعدو ىضدد ادد تنام ضوتسلل لصخيد عبسي
 . كياعلا قامدعب هي ضيا نعت لوقنءنا طوعالاد ىتوالا دامو نوع
 6 للا وزهو عاَتلا عسب د ,انوعد هيتس يي

 اناا ضل دلما وبيلا كب ثدع هاو ىلا نكي لانا ةولا مسن ناوهزع | 7
 ا يزل ناجل ) محشش 6 مح صوم هرازابرنو ْش ني عتسمللو سلو لمرتملل 1

 ضرفتلا ناي نيتلا الادولسلا واس ورشعت لتلعب ةرشعج تولس ضرقنسلا نس
 عسيئتشالا نا ٌيويحالا كل دءلسلا مق ديد ةرشعب بجبل سدملسلا عسب

 قلل ىنهالا و ءارسو لم تسلل 4 لاصتربو لاسمح 2 : دعب نمرتلا ماسلا م
 | شاثنيرتلا عضم ذم المنوال َ

 | عطجاإلا 1010 ةمتسللا نمنيرعلا جس هر يرنحا تابع اجا هلا شب عا
 دقي ضوتلا نك بج سرعت ريدي 0006 كاتءلشلا مقرب 5

 لصخت قشملاداثدة ةرثعب صين سرب م هروبجداضشلا بخ يبمالا هم ١



 تم ا مح و هوو توماس ج2 ا 1 حج وح موس وسم هوم توسل م سو
9 56 : 

 همس رس

 ا 1 قرا ةانهالا ]هوم فضلا ار قم نرتتسا

 , ْ لا داع كلذ أذل نقلا دن )بش نإ لما كلبامإم مَشمراص دار ناو ضرما
 ١ ا تسال عويس ن سئنجالاو ضونملا سب ى رباب ىرحك نأ عسل اومهو هب ءاثلا سلا

 : ْ قابس مدر الادوصْلاَم دي داما كيرالا انك مب لا باب ُُث

 . ْ نك ال صو ةشعلا سؤ صولا لماسملا 4 مويدم بلاعبي هدا

 5 وسلا د ءرماق لها جوبا قولا كاد سك هاوعد ميشال
 ١ ظ ا تساك«مااولاق داث ماها 1 22 د ةرسع وتم اله ٍيداعلا

 1 00 مد ساّنال تالا قالا جيرويفو قد ذل يامرولا نسب قرع هيت

 . | ةلاسإ انوي عف اسم د ةلانك هدايا در ملعو بويل ت3 يردك
 | يو يمل سا ةدايزلاضر تل تبستو نا 1 2 قلاع ابحاصإل ا

 ب ني هامل ناءابشالا لْمَت 3 4 ديم العلا ةار يسمن هام ءاشلا ماها

 1 لينا وفا د ةْح ضرس عد يرْساَْسالِسَتو مي صمال اهّرلا نع ْ

 0 كفك تالا مما صورت نملصالا نم كل ديسك تاو عسل لعاف اى دا

 1 كماعإجا النيم شبانوراصجس يمد سو يرش الحر دخك نر زكس ١

 جرالوانت ٍداصو كل علك د كد 1 دِسانو نست دلواع نك دعبابلا

 1 لو لانازدا عبسي :ديعرش يلماعم الب دلو[ تاملهت سنس هزم كلماعمالب

 0! دكدلالاهأ ع حد 50 دبع ثلاملصالب لداننا,ب اعاد دل مالايل د كا تاع ا

 1 ١ ه1 دلك : ءلادوب ف هدو انشلاب درع رمك ءاب 1

 1 نوكيا الهاماتف وون د رلا فارس و : كسلا يشيل ا متاع فص | رص

 1 700 دحرشالا األ نم هوكي لبد هع هلام هدوددراك رىدولا ضشام

 7 1 ل الاةزغ مالسالا 2 ْ

 , ناك ءاهلج فوقرملام نعت وأن عما 1 لاقوتدعدب سو ماتلا ١ ا

 تيس نويزإلا اخ م تنس 0000-0 لسعر هد 39 1
 ل

 ١ كلير اجلماعب نوقادسلا عدلا بط ردح كلذ ددعب تللاس خس
 0 5086 ءانق الل ىرصت سىفعم نأ تحمر و كل ذره ني د مهر 2 ثصاوال ما

 71 ْ /ققرل ِهفاَنَم بصح ىلا اوال سالما نقولالام ديلع سم اع للاعب ١ ا

 ْ ةمالك ءابزلاب ماّرلا جلاب مااا دال ةليبالانمويئولا فن هداوضلاب |

 | مدس الاقل ة تلق سمو نيش ضومب متبادل ذيل ورشي هلشلاول مي ذولا |
 2 1 ةنتةرتلال نزلات دنس منا فا ودمي نا يدم |

 ورع ب دووج رست مجسومو دمع ١ هج همس
 تمدح ل7



 ايضا يدا مل ابا ماس كلان تى هلم 2010
 ةومزامب نع بلا سر. مل الغ «لعغا غتر اذه علا .طسي لو ينس يملا
 ا دايصوا لباةلطم بلي دأبلاب صو الال نلّمذ صيصولا ةزمد وكت لع

 هت ل ةفالا رس هولا بذل كلاين رن الماما درب
 يع ١ تكد يدا عضلا ذهب دع ملال عب ةباىللو ب تللعاماللع د كلذكأ
 7 3 ايوا كلنا علل كبرت ثَمْن اماعو قثولا لام سالبم لحد لا ةوتملا م“ | نيزلانايروسيداعتا ومتلايإ ان الاوؤس ماسالا و طنخ يوت امج

 اعبي 3

 دلير ١
 3 ل ا
 م بكر ,سقأ |
 ل 2 7 /

 ا كلذ ملزم لملم رماح يذلا لام الصانت متبل دنيا : ١

 دل تناكسش/]ماح هدا مقللا يسيل ف كماع هدا صولا نال كل د مرارسيل 58
 | كش مانا ةدرلاكدّرصتلإب مؤيد ابل دانت 1بطيال كك «دوعباي)وصحلا

 الاسس ررر .. ديل هفدقمول ناد ردم اصول تسلا رس لك بوس ابمام لعأ 7
 ”' "للاب فد متيلالام صولا جانرسسا نايك ذا اذع داراحإلا ىداصرمع متيلاَدععسل ٠7

 دس ورسمت لام نمَيمماش لل كلان سنن لام ستسننلا عندي ناك بقا 7
 لباةملعتث رولات انك لام سوت لج تما نودع كلا ولا ناكل 0 ديلا عامل و هان الا ئّرصسشلثلا دممد جلا 0 7 ميلااع ظ 5 ظ اع اوفتارلاماو يلام تن دارا تالا لاق اعَرتم هداكو فاقنالا تقود وجا لغا م

 ' ديبلاواهرككلابهدعو كاملا 4 لوَسْلاو ميئلالا.لصا سدقنْشلاِكل'بس# -ج | 4 ١ 1 5-02 ٠
 0 9 و وو ا سس نما كَ هلا نر

 لست لامرساو ضوركلاح دول, هدان ىلا هابل نم ىلا وتلا 2مل ْ اا
 انكي ةناتولاّمعلا ِيَمَشلا ب 1 امو تيل دولا الادعب ّثلاو فصلا كليو 1 ١

 ليال لجللاالّجومىا الامان وزع يصف تانك لددإماو نولسللاو تيدلاكالمتوإ
 "نازل نوكز جل ف اطمتارد و بال داد.خم اللاب الجولد دودلا تفوع آلا قو 00

 نت م »حس



 7ج ىيسإ ' 2 تيت نع هدانلا | توكلحالو لمالاٌلختاماذا لع لجون نم 5 0 ١

 ءايكْمِلعال هؤيرملا توبلماذا نزلا نادال سس سال نا د رتل ظ
 لولاة ردم ةلمالا كذا ىدن نال نعمك مقا 1 2 ىئرتت ْ | | ْ

 دالا ءاَركْل ضلك اوهع ورمل وت دولا ناكزمالا دن ف 0 ىلا وعبد | - ِْ '

 نال لصاتلا 2 دبزكو نيرلا ة كرما دق دصف ل كىم فدو 0-00 ا ١

 نال ىازلا وبال هوندا توعبلل اهرصبن لجؤلا نازلاو 2 ذالاح 1 ْ ظ

 لصالا غلاه تشان او نون هرلانجات ديول حالا ل س قوم لس لعالا 1 ١

 دودو هرم ضمه ؤرسلا لال صاتلا 6 0 تلاوح وبر وا هولعم لها لا ظ ! ْ)

 2 : هئددو >وبرلا طع داع طف هيداصّنلا ل او او فيزلوصو اعرب او ْ ظ

 ماوقلا ىالتخال ةرسب لاير هن هزيم هال كالو اطلت 50 داصالاد ١

 , تاقوالا هز الفكي دعم تودرلا ايلاف العا يلاناوجملتاننا
 0 دبس لا يآيلن دعو رمل دب جصائاضبإ دالك 14 نلوم سلا لاهل نال

 :نأل| تحف ل ران درلاةولداهت دانعد ةضرلاَؤ 2ك 1

 الا عاوعو ناز اجو دنس هل كنع و ”رحؤم يزحلا د تامل نافل 1 '

 ةلدعالال هيب اناجازاو دال ةراَيِمالاَك كد درعملا ةلضالالا ا ا ظ

 ها كويرغلمب هلا ريجأت ٍييالو لواابربلا دا البجا هب نالف فردا * هله 1 ا

 را يروا فن نع نم ٌتيلوَبْلا فاي َ 000 علا بوبس شضاف ب 31 ا

 || 6-00 مواعم فارصإعجأ اما عت لج رز منك هب نكس ما

 الما 2 م اطل ارث زمزصباتلا ماض مب داهدبب ل صضويقم

 م ال ىارئدادت كه دعب كلا لامعا ملا ىاناصلاب ديلعاب)ملاطم ال فاهاد

 نا || |ثنر نارا ةاركاط مث هرم طرب ل مك رض مرا ١ط ثلا لم هزل اكىغرعلاب لع ول اننا

 ا مقلب للا كلت لم ىرتشلا عمو! كاتارغبُت لق منسلاٍ عارولا تدسكاذ
 , || | دطمأل صولا سس عامدلا كلت , دع فسويوبإلاقددذمل الغ ِهقوْنلا

 كلود كل ذكنيدلاو و 3ٍ دن اسك وبو وسوي هاوذع سبيل هوب فقم ل يوتملامللعاو

 08 ”تانلط تعب لا نم جيلا ةراعالاو بني والاف دفعا 3 مالا: حا تا لا فقلت دمقْسَ ١

 للف رت نوسكم وبذا بعل حاج جرزتلا مولي جالا يو تالا 1 ١

 0 ايزل زعل هويو حيبلا ةزوملا مري تملا مومو ةئىسون ها لوفد ككابهاص 5318

 انا | ٍبِحدرسكفاسولت ن ص تساوت مرات 24 لوب كيب انرلاو نيالا لزعا عير

 0 ٠ تميل بعزل .نف ليمعلا مونابرمعد بج قسوب +ارذعو 2 كاف نعاذ تعايش 4

 فيت

 هع

 معصب

 اا 100 نان هنت تدك ل



 / تلم ةاورسإلا 4١ وزنا فالاغال نصا كتان اكرتسا ٍفتدسكانلدعدا '

 | لئاستم يواسسلا مج عدس س امتالا.لثلا5ّر لمت تسختد كولن ضامتحالا 9

 : .ةرسآهاتدات3 د هرولا4 يداشلا+ّلا ةرسلإ ىتامدلا ساير زحام 1007

 دبى لال ةع اكتمل هير ل ايلا تاك دان ديلا )

 12 30 1 1 دوج نت 2. 2 27-7195 تع ل يل 2 ا 1 7 ال ا ا ا هك طم فسح هع و م سس

 هل »

 مصل ىدانغلا ةهداسللا مويد## دمع د ىذي ميو دضنلا 3
 ا ايل دع ضْوتسإول

 طعوس اون يادار ايش 5 هادغتدسكئا سواك دا : ش

 تناك هوبا 2 دضلاى ا ردي للا سايد يلع داق كابضبت هر هد ابصْرلا نم

 نان ب صنعولو كل نكست انام د دجم ومب ىنكي ناك ذل ا وك تركت ديا

05 

 | سلا مث كانا داسكلا هروص ل تالا يبد الشال انااا دش مري نهرا لد يلا

 كلد د ءالع رعب كابل ددب بك ع وتس ولع ساذل سم ميسبت تالخالف

 امو كلملا نال ير ةد لكألا سار نقعد دادد ردوا لاكلإم لفازكو ضخما

 بخيل هاررلا تدس كاف ما لولا لع نول رج هرعسرْرحلاس دعب ل ثم هالمملناّي ند

 وب د عجب وحجم يحس بعير تم جب عج تن

1 

 11 -ع

 | ءاوتسق هلع دبل نال ياذا ف هدافلاك ةدانالاّدر مللعو درج شالا ف تدك كالا

 انتداب لوبلا ناكها لادّبسسالاو هورشلا نك عاملا ة دوف, ةرجتالذ
 ْ تليمو دوف اراسو ىلادةداجالاد ني مكانك دج 5 520000

 ميدانيا غلا مزج تشلا ادانن ف امام ك5 سنان سك يمشي داع
 ةفتؤلاظيرعفلاةويذ قام ا هكدد:هاداد ةيماسلل ريس الا اىدشا دلما

 ينل ةرمئانلاو ىويرلا معا وحب تباري لادبع هاك ناعارح ناك دا نام
 ا تائالادكو ءاوسىسدل ةدو نالاشلا لاشك رصلاوةآلم ءابحالا الا عون 5

 شلال هز "سد 3 2 رو سل ف تانشلو دادحالاو :بدلاولاالا تاحالاو

 | ةرلو سيدا بال يسجل ساحلا ءاض3 نم يضعن اد 2  موهسب دودبس رعد

 أ” سءانا بابا 3 يشرع جساس 0
 اكاد دانوس نم طولا تاىكناا رس د ةرض 2وللو ول هعد كد 0 دصلاو

 / هنود دصلا اى فاهماو ىسنت دصانلا جمد يمول ب تاكل

 |, كلاالبرمملا نيرب نسل هلع سودا صلات ل
 أسدل ءاضق نم دلام مس كحد ارضا نوم هداك صد ى هد د هرالاو نسبك

 ْ دعاو لكدرجات ٌماكذ سلع الانام دا .سيراسم نع 0 دايعلا 08 ْ

 ئ ةبياقيولك سلك راكب حالا ١اقاع يا رح ماقاع مجدد فلاب ف ىداامزم

 | د .صالع دارس يدا ريس

 دم ا 5 تحسم همم هم 1771 د د هكدح زكي

 مما 1101 -

 حرم سوو يي بسور و دوموس جوج ١ سو
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 56 تت حر كرس دال جب ناك الاسفل ل ويرش لاباس

 | نعل قمع درهظف بما صالعو ديصلالع دع هناعاسلا ل نيش هوم نيس تاب

 أ دثي نلت ديحاص وود دببلالع دج نارا( دشن ه ملاص عدو |
 درتي ىزلدِسلا ىرصولو لاق دلزصائلا ب اهناع مصاص دود نجلا ف هام

 ناململا ل نرش ىازلا وه جوس اه,تست دلرملا هدد اسيحاكرش تا ازال

 » تنيك ماسلا وح داك ءد وذل داتا ناف ودل اماقاوسو | ا

 داعمزلا نم ديعاو اكسو نالاصا دق دارت السماد هنادي 27د سولو لاق
 بسلا مي دج اكتسبت صاَص قعد, هدبحلا تح دج وضاع تبش ْ
 5 ذل هكا ضيؤلا ةيئتريما ديش تباعد ازال دررش يذل صاص تحشد

 تبإثلا ىّدلاو تدللها# داهشب تباذلالع مروم حريبلسلا و داهشم فاصناع
 اروبا أو تاك وعرب هلع تباتلا ىلا مدي لع لسا يوعرب
 ىبصللا د مددي اضيا دجال هند دلعو ءاف ورع نع ع تامانا ساكلاد ياك

 3 يرام طل د مذنب عواصم دج كل او طولا هريدالع
 "دولت رع رودرا وع لا تينت كنا قم دال يونا لعين قعدال

 تعَس 6-0 قناربشلا نو ناوتم نمإفلا تا تبت لب ا

 فلاامنمربحاو لكك داع: قارصنو اسم اج «د لا شرف وتام قصد نع | ا

 ناانيحاو 2 دلذ يشل يش ناصن ههدصا شام صلو لكم افاق اف يصدأ

 للئموسامليع دج ميلا دابرش ناب ناب. الم ديالا اكان افلا دوك ا
 راك” روكش ف١ دامتلا قي فو هديدعلا ش ماتا ماسلا و اكداصخ ؟رعابع دج سلو ١

 5 دامت لس هاتان دبع هذيل نزول م لاسم

 تاجا بامباوامزمجسملا وكي مامر وص جف ءسسنارصن ددعصاشاصرس

 هراؤان :) لقانا نلاسلاَرت نا ءآل د لل د هعوقرل مزلي داو قل ترش راي
 ُعاَتلأ ٠» درحإ لابس بيف هنا كوبرا سب, ا ل مبهرقاام راكال يي

 شالا 7 معاي 1 هدر ف نس وتس قاع ل فرداال كاقاؤاالا ناييبلاعا

 قدا هدأ ديكر لوف لوتلاو تع كلام نيب دا سل شايع هدالثل لاق ناف

 ديالو لاوعاد قسد !بجْثش ميم تبصخلان!ناانكو كل ةسبرثكا درقلا
 . لكلا ليتل و يال ءاسةزعقوا منحت بح يات قاف هعدا
 النول لم ًُ . زوم واصلا ساق اكد ايصلا وتم داس اماواح . دال

 71727 20290071-290 ا 95 1

 ل - 0 وس يس ع ص ع م 13510 157 25 2 تاما 7

 ظ ! !ةانجلا نزال #اقالا وانك محا رشاوامزنجسملا نسا دوك جدلا

0 



 هع دعس رج جم مع
 دعم دمه ا ك0

 لوم 50 افاد لابضولا لل 2 0 وا نمتاوبإلا نم اس

 امك ذننفادع دفع رشا: نورس لع هداكّسلا نال طا مال ىاسقلا ار
 هف ني شالا لاحت دتد تملك دوددلا:آلازامت فرن اش
 قالانمذألا ربسلاو ضو ارازوا بان 2 يحس طبخت دارا نس دلعع كنوز كربلا ارب
 / هد مالا نان يذضلا غلاك نان كلاب نادك رقاناالا لرفالاقحفرملاب | +
 | دقو للاب هر ضيال بلع ىىججلا دبل واهم رات ضمالف كامابتلازكلا كلعل | مس
 اولا فدل ملا ناكل مذ الر دوتجماع يصل داراع ضاصقللاو دوددلا غ١ .انابلا
 ّ ماله كرجاسا هرصات ترمة آريجولاو ثيابا سعرطلاب ميانلاو لجوؤللو «ىتعلل 1
 لا سجال دق يوما انآلاب نجع هرتز مجددق مالنا هلع نذل
 تعال عد جدااهرز كت هوكي تالف تايبشلابأر نس قلادو دل ل دجرارئالا 1

 اان ديل نال دلعصتنبف نط سيل بلد وصقل يوتا عتنالا لج .١
 | صصتقبالت ل درا انو ليكأ لا ىومتنف لاح ديالو يالا و ءاضنلاب ترص | يدا
 ا | اهزلاب بلال يروا ةع يعمشف هرخ نود لع دلل دلو ءاضملالا | |

 مس ارو دس نمو يلازماد هدال ىالع -ىزرمد نبع الدو مشرع كل لناهزجل ا 1 ْ ٠
 طة ايما ع ةىزصس الف ءال ةنملا تام سى د تنل قمتشا ذا ان

 اا ١ سودد يدإفالا ىدصاذا دلو 3 دولطسر 3ك وشد قيرصت خس نا

 , :ضلب ان هالومّوحغال دمه قعد . يقام الط يعدِيَملا الأن
 يح ّ تطالع يقسم فال نال ضع موب هد هوفداة شالو فيج لا 7

 ربل ٍةرلريلاو درر جنم دونلا ددلا خلع دولا رفا هيي لاذ د مالا 1
 كالا كلاس .بصاولا نامدلاب ناذماؤبال ىىهظ! ىضلاع ىوجدحلاا

 0000 ال كتسلاو جولبلادحو | . ١
 .امتاتعال داحمالط ميال افترإ ارماال داووفع ييالخ بونجتاو يمهلااماد 7

 | .ءاضمشاب ايلا اند تان ةاركتاربزلا س تامضامرم ل ايشانلتا داع |
 هوبا ى

 ا | ةزهؤل د ضف تزف و تاتكددب عارإ .نخا "رج عصا د تماو) ٌةرحء م 31

 ا

 هميم ب

 القفا هرمي ىسو د كارزخو قتحلاز ناب لا © هادنعّمأتم بسال شرما ف الا

 | نيبال فض زعتب جدل ى كايا 0 هرعت دلع وجوب افلا ف ارز يل

 هابشال ان ديا رشالاالو لا لنا دصيال د دا هلادد نم 8 3 ديوك وت داي
 فيخيلاعبَشلاب زازا 0131 رطل وحمله 0
 ذر يال: اوال نا مح :رارقاي يح تيس ل١ 1

 ا - تصدي راس سس و حسا ل

0 

 لاو 1 او ج11 رع حولا: هيج 210135:27 “نسا 0

1 
 اا اال م ا >

 فت 11 ا م ار 71

 مسح سب صت صحتي وبس يييوس -  ببجاا »07773817# سو مج ل طع ب
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 نعداولا هس ال كاطبأرم نس 00 نا نب شب ال دا عطف هيةركفل يامال

 بيك 3 هاش الا ذل تشان سلمت 0 تيك ءاهملاق د 'ضّواىل 5 فدرشللا زييسلل

 س:طنخنالثل ملع نإ َدإ]ِجَز نزلات اع تس تماهلا رقاد لاق |
 ٍبِجِالو نسا وهاولاّغف دمعلا رع ءايمشلاَت لس لَو كل ذدعب لا مث هادوع

 00 ليرات هون تطال متنا جع
 سهلا كلمت صا ءسو كس ه سارا نطاسم املا ساخر اناملا ىئيّرشالرلل ىوع قف |

 الشان ةرتغ كلم قبس تيادرإلا تيصو ة. هزه دل 2! ماسلا رم عوب لكم مث هريثل |
 لسصنل خس دانعلا ضمائاسام ال الطاب ميبلإ روكنو مجال يرش لس و اكام هزم ا

 فدي لام جمعا ول درارقا هداك د الفل تب غلام عجلة ولد هينرشعلاو إبلا |

 . 2 عيبسإ مير لذا :نلايدال ءاضم يكلم كلذ منج تأرمال اس لل دوج و

 ياارحم لرسم لذا دوم عيمج دج بلال هرصولا سولستلا عشا
 "نيوعغ مسن لاولإك اق يلا ت كرف كل نا شلإ داق تان مثالا نس |
 المرتل هوب ملول در ماا اّصَملا بجو سا الا اذ تشناذا مقلم يوسشد ْ

 دوا يو يسإءآبا جتا كيتا داس 2, تلاع غ ني يوشنآآتاو
 اهلا ىكيولآمد فال اذهب عاقيشالا ىرعنم ص دتعس كب مؤايلاعكم ناكدا

 م دتدلاءالم كالاولو كتوم هكا ديب داعزس غال اذهب هلاك صير

 تيايتإلا قارا كالو تان كادوا سوري لا عصولا |
 الباشا وس دازتم ةخاد وباع ميجا روح ذره يزيصلا يرام ساير
 أ كلاي ناكعانم دكت لكك نا هىنالاقَداذ د نع تامو تعود كلم ميلع
 ١ أر قن رجلا | ضاطعلاواانعان ااا مبضد جوارلا ناتلعاّقك/تكم اهنا

 بلل بئرمدلاب ناكل نا فرعاملا لاكثر الدر صبا اهكناهل كي لاند
 كرلادلذةلاع)) يكفل بحرف ملل ح ءرازتااعي تندرا كش ءلات اك كالا
 لشاد كام مرج تقع لا لحد تسال غلَنَك نازل هسرماالا موي

 بابا سييبس تملا تلاع هنلذ )ا هر تكتل ف هنع قرم ل رنم

 هيج

 يداي متعة يرقاول هياكل :سراؤالا موه تاعإهل ب كهلابجد كاذلادنع

 هنافاغو او هفاّسسّولاب له كلومالا نونصو كللا مالح بهدم كل رخو
27:20 1011 7157 

 سن نش 1031200: 22م ل م 2 متت م سس م حمم ممم وح ل ٠ جد

 | ران سووا )اضتلا ولم الداالا نب آلاو ككذاه) ناخذ ثمعوا وس ءس

 ١ 17 تاق كك دايلي عملا هاناحو هزاازوا يش راولوا تحفل اضيع

 ١ كد فلا ساس إب هيعمل قال ةدومللا هاج سلا



 ظ 5 8-5 كاسم ِيَرْلا كرش 2500 دلبلا خوك وبد بايلعد

 هك لا 0 كاملا كذب ل مجرد د رايلاب ة 3 ددقارلا لإ لاو زلا نس ثحببب

 |.انسلا ايدانملا سم هىارقلا ةلخاد ىلا ذزكت ديرتم لا تاومهيت مكاوه نام

 تيان لربصلادج يزل كى كام قموع ا يج بالاخ

 | دع هللا سال يدا دكا ىذا ماه نان تيدا هارت
 ا نوعا داق ىو قاف هم المل دازلا هذه لاول بالا دب ةلابولب يشتد
 انهاعدا داق عم نضر والا و تبعات مد هلا -ارلاناضا م ال بر
 ا تنسوا س هزه ىداد سرس لاق هائلا هرم سوس لاول

 ٠ «رلزا وو لانس كغ وست لا اها تسيب هش لن نعال 1: زج
 أ راق عال نس زا تسب فتم نهدورع ندرو رسولا ككل ئ1
 | نالت لانس لات ناب سمن كلالااضااذااىلات ْملوالااذهم فايا
 / لقال تمص دل دككماام ميججول مسجل دارت نس تمالفل ة ىحغد طرقا ندب
 ا | كال ناش د داَنكل الا م قع داتانا للك الا يبرلا تككدجو ناق ملل 2-00

 ا انكلل دف موا ضي دوانكلالا سارع لرقم لاق ام ةنيولاب امانا هداك
 كلا تماما 00 ييفدرزص ةيب فوم يدع همزص عاش الب عبدو

 د ةمئيأدإ نادكسيف شدا بقلجلا ىلموتما د توما ولا

 ْ ئىا'ةددتال اق .ناباماو وكل يالبى دارفادب العب مب كلصو ١2 تبسو دع
 كتل كالا لب يبال نقلا ذعا رمل نال كتمت لاا دمنا

 بوكت كارمن يعول نا ناار وكمان كي ماا بويول وشو:
 ( لاس دوك قاوم هالاقسا اإل نال ءاضًملا# ارد يود لف دا ىساشلا
 ١ نىكي الذ 3 5 كيلجلا ىوعدازم 0 الك ماسلاو ود 0 سلع بجاد

 | موكيال تر لم: س ىلا ليو تالك سالت علا للا بوعد دعبل

 "وهل صوم تالا ارث دوك لان ْخآَركك بلع ايس ]ف ذا بجاولا ورب

 ا نكيالانكة بلح لح طلسم باوج 2 يلب سار اجرللاو رغالوسو طبارلا كل ءاتعال و
 | اكاد س هرغسال مالكلا ماقم تعا سرخالا س ةدااشالا تالا
 / لا هماع رق! )يا بربصل يلع دلل لانئانلا لع ىئدكوت مدنا مارق

 0 لامفم# 'ددّىلا كبلع رحال كن ]دريت سراب تهدم كديسمجا

 ١ ات داماك انارقا نيكي شادجج عايش كيلع ل رخال

 د تن "ناودش قل ذ ذرب اره ابرام كوقبوشن ناك ىذا ارمهظ يلد 8

00 7777 



 0-0 0111111111 نا ند

 الانا دوكال يوعولا ع.ارنلاو ضل لط كالا شلا س هاش آلآ ن 0ك
 0 تازسلا ساب اناا ةنوكي ا سلا ا

 2 ا فدع لوي 0 رقاناظ ل لقول لَ 3

 كرو 0 55 ا 6 لاو ف اتقلا دا ارق سس
 ١
 بد ىلا هز الذ س تضست كَ تارا كبك قدللا هاعّدا ىزلا كالا عا ا

 اتا ند كولا وكب كلذ درك درمابرت حا متافلا تضواوا لع هاك

 | ماعم لل ىلرقالا 3 كل رداع سرثكوأ لليف هس ىرب ةاملاةولظيادبلا

 سارشالا مودهري 2 دمع 3010 كام زمان رتل طعنات دئيعال | ُ

 نعول مال لاول نالت ٍةؤاح ءا-لاتاناامِانمانكو رقه وتلا نكيدادا |
 مصل وواسملا سولتل او تيبلا يلق ختم تيبلا كل و سباب يلع قلّضآاسو تيبلا
 'ّ ماع 2 لل هزاع نالخل هريغوا ذينع هيا لق سيديا كقزجدا

 ظ "كل نايات ىلا ةراسيللاذ 00 كريو سيل
 اد ونابلا ءاج م اشم رش و يتامد بيلا عقدا نا خطار رانا نيرمكلا هلال ل

السالا ف ةدارع لل وعزت يش ميلع درت نا
 !ٍ 7 نا يزاد ىلاثلا بيب ت

 مدعوو الا شا غبقس ما هدالا بوكي ناموا الف ارقد تارعابد سا

1 

 ا

 لك سام ماله (ضقان دق ماؤالا+ا ىال دقاام) سلط املوق للا تنعي 7
 8 تاتلاباك يعدد تالق ىلا هدإبلإ نعت ف سم 21 ا نس ولا

 ْ جيدا طايتس الإ وادا شال زعبشب نينا شم نان دايلإ دعاس

 مشع اهدصي دارقالالبق د قّرصيال تدوس وا عرس وأ فرضي نايا

 6 شاع را اا "مو رولا 26م 2 تددارسْلآ اك بو فلات

 000 0 0 0 0 ااا غلاة 7

 ْ انيماىضباتلل للكتا يرتشلا لج ه رف شيع عب كلذ وي درت لبق فال

 | ديما وعزشلا موي مكانة نقل ضيقا هنانيطدا دام

 لد ند ادد نا يرتشلا نيم يابلاداضاول و دل كاد ضوعا
 تطسائاخ دان لعلالع شالا كلكم كذدل باردا ني اهاطعا قلل
 ١ اعتلال كال لعاع ورد نش ل نا تك كاتم درت ند كوبمتللا

 فورالالعوا يريشلاايع تيهلاصو سماح كانك دوكتلا 3

 ّْ تقويس داكن اك دهرس وك سد ىازلاعا جدابلا ددِىَْلا ناماوااعذ مامايعا



 2-0 ِ ع هج حم ص تس ع ص 255121 1

 ا دن هو بلع اوبر صحو ضرق لالا وه ضعب ناّرقي تدلع برشيد لص ة دم 1

 / قالا غطضم دا يلا الاطتلانه ناك داولست كس كلذ لع مافا نانا | | اا
 ا م قم عي نا 2 2 در ه ٠ ى دعو ناسا 3 100 1 ل

 ا كمت ذا خل لات سس يوعزلا باف الّصفم بانك ماض ات كد دقو هابشالا نس | | ا"

 017:10 1 1515 11-1 2 ا تت م دج ب ع دج

 ١ 1

 ١ ١نيطحالا 5 هد ساضوللابصنعا مماَخا لب ل لام و تلكيف تي دو يعدد فلا
 ىو ءاطعالاكبفدلاو نحال املازه ةيرعسلاو .رسسفي ملا يرتصخلبب ال لام دحد داو

 ١ تنءاكتفالا هزم كات نات لولا ىركباضرق لل لاف معي دد كشماهت ىثحلا
 | تاب ترعاَذاَف ناو سا قحاب شف لوم الذ لاق اه ذهاذ هنالك نع يبدو

 / نجلا يتلا دو لغلالاةو  بادنع لوف لَضلان لا دايركت ناله هزم
 ا

 ْ | لاقو تعي دد كنار ذخا جدولا كالو تبانبإلا سم تارلاكموّشلاو تاولارشم

 | لالا راض اكس مالمو نال ما متم غلب كالا بعاص

 | .شض سئل بالثل لاتاذاو تمبدولا سغبلام) لصف غناها ةعيدو نم دلع
 ْ ْ لص ان الان و لصف مالصد# هارتع هرشئل شب فد لالا سلوم ارع

 ا | هدلاجوق ةدابلل سال داص ملاذ د تجرب ا ثوب ذ 2لاقولو عِش مهني لا ١
 ازاى الاله طلعو هىّرصي ال الوصغم لا هداذ ىّرسي الوعر لات فاللاقد
 خالو نيم وتلف من ايصاناع تربوا لاو ناو صاص دوا نيوبس عض

 | كيش سزلب و باصا كلذ فرعي ناك كاست م لتسلا بع نانو كاف هدآد هلع
 ١ لاقولو نيلادل د هال لمعلا بعحاذ و ارئصان او ئمتدخالاة واد فري لاو

 ْ أ هرجلبال 321 كتملالِف كذبت عطقئاالام كم تح فَسع فول
 ا ِ دّنساّضا رت عابدا هرب نبال ركلة مس فالام شم هزطلا َدلاَظا مث دعاب |

 ١ / للا رب. درقلا ىّرصمالو هنعيلب ال كرف لاو و جملا لش الام تمذعا

 | يجول وأ سعب ماقلا دود كلبتسلا ود صي دكا ةداع دنع
 ْ باللوم تاكا ةالفو ةرشع اكله ين مسدد فلا دالف ساّنبصْع لاتاذاو
 ْ | فاالالشع مرير فن للة و هدنع فلللا يلو تكرشلا يوعد لطبي لالا
 1 ا / لاق لع ىتَدلفاذ لالا شاملا حماد دقرطلا سم لصين عيل س
 ْ | قكشتمذ تأرإ تكيض زلم ألا باكمام دنع سة تام! دق

 1 لصف رد يوحد سم ميع قولد لوقا إلا تفدايبم تن

١ 
 ا

 ا

3 

١ 

0 
0: 

 ْ 205 هادا دوتلا: جوابلاورمصتلا 2 ىفالا دوك لاضلتشآ رشتساالا
 1 | كلم لادا داع د لوشلاإريفس تنكلا ثق تعاد فاطولازكو تي ذارسلا

 أ 1 7 وحد 1

 ا
 ا
| 

 ا

 ا انو دش فرعا نقاد تقدم كولا يدخل كلة سا اواو فرامل مىصو لد



 حج ور جاه » “1 م يس يوب مسج سي 2+ ج

 لا 0 5 8 7 انش 11 ع الخ الاد نسف 111 نوبل

 / قلل ةراتو هلا ثدداولل ىإرقالا دوك ا ادخااًضجاه ايش الا رفا د فاعلا | ا

 أ توجو اجزم للم ضل 1.245 دش
 ْ دحم د عارنعت ىارعالا 3 مد فاقد رفات ناد وتولا تكلا لئاسلا ! :

 | بذاك حولا نا قل درا نا سو إلف زعيم ىكسبلا للا ا ظ 1
 0 انباث كيه نر وعن تال وال تنتلبالعيلوضّولا شداد قالك 1

 ْ مندا سا ماولاٍس خام ااوعدا تندولا نال نياق الاف داقالا مدي

 ْ لنا ىلعلاب مانعا ىبعلاف د ارقلا سئ د دلع يوعدللا هداك داق و ناخسركاانآو اا
 ب داع تام وقااذا د ىردصلا وع و تويرمشلامدص مارق هن سمات ا ظ

 / امؤضا١كلرق ةارول دنئاب دلرفل !ئلك متيتلت كل قاما رمل يع شراولا
 ١ الام لعد ُّت تو ,اىاع ّى دا .ناوماو ىواَنْمإ تدق وعلا باوجاذعو اهرحص ٠

 ْ . الكاع ٍبلطو هراواةردرلا اخ تدلك دان لالا :ثدرلا/ا امان اص حرحاع ١ ا

 | ماعدا ذ دلعي نا دل يرضسب لاق يجب نا دنا قيداونو رياح نا ل ناموا |

 1 لاقو فِ سدح سداَسلا لصملا كي م داعللا س دنس كلذ لاتيالاب الرق |

 كيال: كأم عن المل كادانا مف الك هس ا حولا ا ا

 اهيل كك يجات يكب هوا , هجم ةيشال سالت ذا رز اننان ءاملد أو ١ ١ ْ أ

 قلع الارق ال لطب ا اكل وا: سالاع لالا يزل لهل 0 هناك أ ْ ا

 فلاح نالمل لاةولكنكو رانا س ّنلَو دلال ةيثس فزفمال سس ةريشسم | ا ْ |

 تبص ناو سن ىلا رزق دا هّدنا ارا ءاّشلا تزعم نانا تالاف اش دان نلخدماا ْ ْ أ

 هنآلقم نرش اوى لاي ةفلالع برس اشدد لجر لع جول حرجا نم لطاب سارمالاف للام / 5 ْ

 راةعدماد ثنا ميلاد نعد هددت نانا دهاذل ل سالك 2 هدارخا ا : ا

 تداعب : لحألا كلزل عا عضوم عرفا ٌثهصد هاش ننشد تنأع : لهر رقاد ١ نيل ١

 سس حو اب ه هادنعق ةسرخا ىدعاش نيرشاورشكاو الق ق١ ١

 5008 لاق قط امأ سان واؤنا نكالداب هاش نازخاو كام مدياهدتعو |

 !اوابر كلا ببسلا بدلا! قاصلا ىعو بلا ندري رفالا فلها ١
 لب تلا شاب رجلا رو لاهلك ع رماو كالا ةيداهإ هزه هش بترك ا
 انك لامه ع نلتخ للا ىرل 6 نكمل د ار وع نع
 لما لال اف رماو ٌكص دس ناك اق ّلصلا هم تيسلا نعاّملاعم ماروالا نانا.

 خشم الث نايص اا .سيطوم داوم دابرش الاو كاقالا ناك ءاوس 3 , ا

 ا ماعم ا 0
2 2 000 
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 1! [عرَخ د 0 507 ياك 5 3 0 ْ

 ا

 ايلا سصحإم ف كفقدو سصم ضاىل مست دولادجا يعاني د 9 مااَسساو يدي
 ! ام - دو نهم جدع

 ١قاتادحام لام هناي ا هالو ااعدحا ْنْمَعااْنا يال دوبرشلادبرشلل تشل 9 لضاَتا 7

 دصج زم نوهابلاد و تثدولاو اًضعب فرص اند تّيم الع لمد دانا كرا نا

 ده تعارف عقل نم عوزألا س 0 لق

 اعد ككل + علاش كلب هر انا يصد كل فد ديب تيتو م تلادعم 5
 ا ا! هيدا ل هزل نينا دما آان الم نالت الع هد د هلام تلش رقم ا ,

 [ذالا كرش ثلثلاب هل يوللامامإلع مدعيت 20 ثاريلاع م نقم 7
 ركز وعملات |ًاطد سلبت ل بيمن سورا صول ءالثم شرولل قاسي داآلا ف دمواسإالد 9

 : ا اكن هزي 030-50 '

 كرينا | تلاع نري تتر ولادحإ ارثادد اوامر 23 نادم ذيج صارت نزلا . ٠

 انما لردع بصم ءنمكنب دلا لك .اضّممولا .ارم وهو ميس دكلانمف د ,وابلادجو 1

 ْ هياَدلاب داو شلال ريا لصف ةدساول دعت نم سرا لكم تعي بيصت 4

 ١ يقي دايو هاوس دجلايليرشب مداورلا كاب ةدايذ ياولد دئالارسث هان د 9

 ْ عا 5 عود ىايزلا املا اوك تلمع كل درطمد 6 سارا ثداولانصاعاملا ْ 2

 هدرا مولف له داررش لبقت فيتا كلذب لجم وم ديوش ين ىوب لاول ثول 1 "

 اذاني زها مخردا ,نا يشيد معلا عد هرم اال اسما ناماد بص 5 5

 |لقامرت دابرش تداهج دب تبلل لع نايتءاولادررشولاز 10 2 انل ةداجلآ سَ 3

 | خاَمِلْوْسي يعول تاومترصن سان ءاباصد سدقدلادعب لّصنالو فدل | ||
 ١ | شاول لالا يوعر عشب غش لان ناف كئدوم تام لع يلع قدما لثيدا | ||”

 0 ْ دهب نجاد ثداولااذس دررشي مح هرارقاب ضبقب فك د تثدعلا قب بذكر | ! ١
 دانا عيه >> | همام ديلا نب قو لتنال سلع هرإ انما يكل دسب ارشد ئرولا يعلع 1

 ع ا | فدلا ناب يقم الملا ص س ىزلاكن ْنْماُي ساد رار ف ليتوا ثم داولا| || ”

 اذخا هدا يزتع دانه نكس افلاوص ثييللاودإ هسملالاق يي العمد مزاعم ا :

 قلع ناد كلامو رعبا ىَقل دبجّقلا ووو سأل نس صكلام همأ | 8

 3 00 .نسرعتاو ثول شل انهو مهدات نم 2-7 ىدرثلا نابشس و ْ 8

 00 تادايذلا ِّخداقاذ هئصللبّللا ْنْحاَيال سردولو تار ةه درا ماقأ ول ظ ١

 5 دايس | هري اع معزي لحاي برمج نام ضاَملارْنع ع دروط و فقل زخات ظ 1

 ا ان مول كرلااضبا ب يو هيبإوصملا ياه نهرب 6 همسات لصقلا5[2 ] لا
 | ات

0 
 أ

 د و ع

 ا

 + سس حج ميسم



 ! دعيد,ثراولا كلعيال ىلا يطال رشا كلم مذ فال هدام الاصل

 شردصو رومليعاني ذك ول( صحن كدا نوني ال عابول ةعوابر لا ءاضو الأ

 | جي لعي هدأ دعب كرص سم بيصن .رمةيبزلا قَحاَي كاف ضسنلا ٠ هاه شعبا

 ًاهدلافنهردو تثرولا دحض ماو اني د تيم اق دا فلا كل د هدم نا بيصن
 ل مكحيو لبتي دلع بلاطلا نعت ثرولاد مانا تيلالع ءاضن ل
 بؤ نصت نحا سا صخر حابصني لل ىس ادن رولا همحس فاول نكد دكَم سا
 ١ | خلاب ناسخ متن ٌدْمدولادحا سئلت الا تيالدد تاس و دالكو | 0

 8 0 3 2552 ايلا عامه بصسس د يولع ىوثىلا دما ُى تّناَّلا ا

 ؛ىّوولادماو تت ,ولادحا 00 قاثلا هلا 2 هاش لا اق سا ا

 0 ةئربلاب شيد مرطلا ياام طير ةداابلا نعاس مولع
 ادع طل كيف صومارإزلب تب دتستا لاما الغ يجو هكرلا جل

 | ينمتقم نال بش الب مالا هي كلاش كيرئاف هوبإ تام يررتنا ىلا س
 | ل دثيالاذ تكرشو لع انرالو ال هرْجلالِظ بشلل م نانيش هدارقا

 ْ انوع د فلهم لع دو نبا كرنو تاملوالاال جاتا رشسعش دن الد بيق ْ

 | ٍبْصْح بزكك هرتلا نال رحال بدكم دصن زغبق هانا: ا.نينبالادجا |
 | ضاقالابجزماع هديبإم ىساقر خلا ُثداودرو الرع ل ند 3

 ا صعب عضأا بشق ع عال لالل قم ُغْوْمَسم لآل فاني قانا

 اكوا, بتسع) دس اماىمتسفا ياشلاب كوالا دل قاولف هدحتر خاب ضاملف
 ْ مشيت كلاي اره ضيالف ًهاضَمبْدَدالا هلّرتلا عئدولف هذكولو |

 | ل ستصبح لش لبي ةقابكوشرلا)جواّصف البوت دول د اىزس: 5هلسام

 ضان مب ماس د 3 شانك د ملشلا يبان 2اس عئدي و

 ش «لولاو ارسم امهر عادا فادح داما ثراود د مااا دعو لوا عورلا نا ١

 هننوا جدرلا لا فصّتلا سرح فن ,ىنم : نم وما نايف اضغامياص[رشبا

 د كو دل يدوا تيل خابر تاىل حولا تايومعب كاد شلاهلا جيلا
 هي وثب مدعو كرقملا دوحو داضصس اهي 1 كرس لل رمل شارولا |

 اناا هرككأ سرد أ نيرو صَملا باج نم عي بيعت نم ضني الذا
 تكرس كنز وعم, ءرد + ات ا ضعب ىداروف اهركمام داشلا|

 ديالا قم يال دابا دايز ل بطيالذ ءاشسا ال دابخأ د قآل
 قلع ءاشن عل دس كم 2 |

 ا

3 

 - جم حمس

 01ه ا د يس ور 1 0177 ا ا وس وج دج



 1: د حديحج 21 حما هنع عجاتع 0 د هم < : ِ 2

 | لحان د واندخانإ 5 اولد هرل د هاه ْدْحاَي شاك ةزبلاب لعب '
 ا | ليفلابل قتي تان كلنا نا دبل اجد ماق انا هنافرعابرلعو لاب دل فاما

 | ميلا لصربحلا ىنعا مايلا را مشل اَرقاول ةصالخل جوس, سينا يع داعلا

 | ميل تسي رح فتعلاب هيفا لطبي يف يرتشلا يع نمألاب ضم ايلا ذك ْ'
 | هعرلاب اضن فاعد نو ىلا ب داع ءاعالادا ءاؤبالا رون راق 6 ا ١

 لصينالو شما يع ةرصاف تع رالاو لن كنيس 00 كم ميلر ل
 أ ةحرلا تيارت ليس الام داجإلايشتال نا ولكل نا رجولات !رقاىل هرغ لاا

 ارصو ابو د ب 1كنباراب بسلا كوبي : تيارا رجال رض هنا وى كاستل هعي, |

 ا أ سائالادعب فنا هتلط و هرلاب ترق اذا امن 3 العاص ماهل يلا ب الا

 اا رخو ديما ج زامل لعبا نه ءارلد ىدااذإ ىدصصرلا كليف قرلابا

 هالو تريل ةايبحفي ةرعولو بش قدا ب 725م ثاردلا س غالا

 | قدا ويشدابدل :قاولاكلماب لاحم عي رمال ماو اك مضاد هرلدلا

 م 0 ساحراناتلا ذلك مغ 6 كس 7 تنام ابعطخا

 ا

 راف تسلا يتسلل

 اي شابوو هر لعباعرش 0 لاصاذا شلل يذوصتملا تاج نمأأ ١

 2-52 2-0 - بص

 اببسب تباثلا كلا نأ ةايشالا م رطازم لب ديف يييقلا نك كلم
 | شااذاعاوتبلاءس لقا كلجال ملكوت لا دبا اًقحة رطبا ىاقالا
 1 يي ادم بازل لا رسل كاي
 |اهقاقتسان هرئع تزاوق سداح ى « مشار حَد يواتملا تاج دردا نم شل

1 

 ملف نيعلا نع مالا ءافوال هند جوار داو جفال ن ١وايربسح ننال هدب

 دم

 امال ابهرت 12 فلاب لجل ثيعلا قد 24دك ذو لح
 | ازكقيبعدلام دقناب نق لن امساتلاوبلان دازكب دان نابلاطللا

صا نيزيامرتالا_ نايس ذل هنادص د دامالاينعالا ا ١
 ادا ل يفا يرسل لم

 اودي مارق كارقادتل مشلاب ملا فاح ثبت كارا شا شمل لج تش سولاا

 قدانبتلاو ماني لج اان لج ءالن ىبدالا لجتارقا ني
 | ضارهد لع يتيم ءاَضَم ىّوصي الجد تنيع ضلال بّرقلل كاملا
 أ يونا ةرجلابدارقا ورش كيرلاع اال نال عت مرل نس ل عزت
 | هييع قدا ين يام اناا خام ممرلي ف نم هاه الادب, ىبذلاب قانا

 ا ملام هايش الادارقا رم ميلي ب دئاف ا 53 : داعرسس ل د

 يسال زكم ما كاناثمم هزعب سلع

 هوم



 5 | فاقت نب ل نئلااط نما ا ا هسبيلاب عباد فلالاب ا

 ْ 00 ا . يرش فاذاانكو هراتا ب يريشللا بكا
 ابل تاق ناو مالا الع َنْملا عوجرلا د : ءاًضملاب تسلا , يرتشلا وبس |

 ا 0 تتم كانك لع قدا جمال ل داس د سال ءاضق ذا

 هأيعالإ راو س عرماب نايا بورلللع عوعرلا .راك)يكلا اع هيض د رمل ٍ ا

 رولا اك مربش جلا ساند هرسحالع هر الأعل لاق ناب لج وم معرد كلارقانثو ٠ ا

 ضلالعلجرلا ىوعدو سنن عت ازد نال رمل يوت دوتلاف ملام علبال |

 لطاللرَسن آل لالا الع ملا نلحبو ديلا م اوعد لضيال و لوبتم ةىارقان 0
 . شع نالفل تلفكلاقىرئاانا امن العانس و هدبمال ع ريما كوت لوتلاد

 رخو و ءارتع مااا تادوشلا قامت نك رمل الاد د تلجّوم مضار د .ش

 دلل والك 11ج ول ىو لكك نال تل دماج شاملا اتم نذل ْ
 دلع لا ىارلاوذ بات ىكمانمم لادول تاع ومات عيانبلا سزقاءنم

 تارقالالعيك لاذا هرلإ رشالع تنبلا عمشو عمم شاق لع ىكدلا برقاعانكدازكا ا

 00 ا ل ا

 أ رازفالع سلع مدعب ىتقدو رفات ليمو دال كلكم دنع د | ا ا

 - نب كارا ١ تبتآول سداسلا لصنلا 2 :نياوصنلا عما هرم لاملالع فلحي ْ ا
 | كاوا وكلا يب ألا كلذ لاه ركل تنكذي يم يلع قدلاماقاناعبإل |

 ابعاد "دب ترا ةرع د مروا تا ادابرش شسمه طلاق الت تشن 1 ْ

 تش انعللان ؛ تبإشلا ىردلاكمذالناو سسك عدم ارلع يح ا دارتا ص | ا

 سالف و وألا وح ه ىزاصت ال32 نمخو تنبلاب داةارشلاوا ك الاب سس الاب / !
 هل مجرنإمو بالا رإ نقاو اهنا يس سم جول نم بش نال مدان كو ْ

 ُدوللابو صو .نامشال ئرلاب ترداآ بسملا كوبر جوال قع جمالا قع ٠ ا

 دامالادعي لعلنا قاوم 33م موز يوكَشم دال داو جو دايو ١ ا

 جا لطبي لل قه دال داو جدتلا صوب لد انيق هوكبدل د | ا ا

 ىرلوصخ ارح ١ مقالا تقوامزاطب دامو ساق الا لش تلصم هدال داو ا ا

 ا 539 رئاف ىف الا دععب لَعرت دامو ىرلاب اه دارقالبق ١ ١
 اشارت نقال د رزعارعو قيد تمقرلا دلو داهقرب يكعذا سوي 1

 قرر سلرتآ نم قلاع كامب يع ىراصم الئ انس «دال دا ب تبرع |
 هدال دازع ىزضم مو كامو سنع كد :تاجلجرل مرا مال سلا |

 ':ل10ا دان: 27ةناناطشالا رانا” لال 1417187257731 55211221037 817-221: 15-22227227727 7772222 -

 كالا لا

 ا

 صا اح ع جسم

 ٠ 10923071391. حج ع
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 اههداصنا اانابسلا تبقا نس 55 4

7 ىممِد تالا ةونيلاو ةىبللاءالخام بوش داوتب 0 ما مرصنألا فرعت لد
 

 | انفرعدع ءانبالس و بثداوثلا يرع# بسشلا كلذ ىسنياسلا سدتبلا |

 فام يولاو دموألاو ىدلاقاه دلولإبز ندم عمم ادارما هنا يوعزال 3

 | لت اال بلا مد انفا قالو كولاو جيالاو سنولاولإب ان مبدا عمي أل
 !لجيانا ارقملا نال عصيبال تابارولا رم كل ٌر يوسامب مارق الآ مآ اه ضاعت

 لت تناكو للام يصارع: تيبس أ أرما نا ىو دام فلصالاو هرم ا ببشلا

 + تبرق كارم يداي جالا. كدتد تافإ دا انتعاف ىتباذس

 ايكوم هرظ كنكو ناقمسنلا هربا هي تبدع د كل ذ:س

 ا ص ١

 ! | اكان نس نيلسلل سوت راس باب يد يلق كيدارم بإب طرا
 ١ . اًممال ما جهز تان تناكز يلسيال دارج هذ لتقدت هيص نس ةأرمارج ف

 معلا وس درمان َن الاسف نوكيأل نا ام دلولا مالس١ 4 تقدصونب اذه

 ا يزاليش بو كيلا آلا ناس 3 ًارماوا ناكل جركل وبقم كاتم

 أو وكنز دكم يباب 9مل تدان كربلا تكا

 مالثان اةندم قون ادنع اود كوب مالَعرْفأ ناك ىزنا هالسإابررج لس

 / هعدلارلاى دلولاب هرارقا صو مشرولا 1 داشي اضم ملل نارتو بش تببش |

 0 0 هدزلاو «ردل الاب ام كارما ضو 2ولاد تمولاَو ظ

 ْ تاثرع ةأرمار فاى ةرعلا مدع طرش هاههو داهم د صو! اههرشوا تناكتلبا 0

 ايما ءالومم هويرصم طرش هدلولاب حدألا

 ! جمالا رقصت تتاموّلحد جام توا هناؤ ة رم صو د تاعرعد . حولا

 كالطفل : د 0 يعلاو خالو بسن رفا ناف ميزصت عمنا يرتومدعب

 مدافن كضيلمل را بنا, قنا ارد هنمال ناك ناو شد د قايعب دا بيرق سيغ

 | متاوهنن تل ميز فن هاذه لة دقي رتاج اب يرق
 | قاؤلاو شالابذللا تشيل بسّتلاو بسلا تون العا ا

 طرقا سم عالصلا لعل رج يلزما ال يتلا 1 جاوا, للا ةرعإبع تشب

 انكذالد دداجيرمرقلب سن كوكل تاو دل تبي ىارقالا سيخ لاقل
 ايما هاوس اا رئاطا رتبت ذاب ىماقلا ءاصضمب اما مارصي

 ا ءاضق يلع ئكوتي ال سْسنب قحاب جرم ىارمالا تكاغاَنَلا 0

 + وم مي مب م



 أ
 ا
 ا
 ا

 يي ي2تُسالا ا

 ع ا د و و جب

 ردا تنر 7 قويت تنا/ءا وز ظداب . ريثما 5 ل دج -5
 نيزرإ| كلل ما اماد. ةوملاو تعي لاو ىدلاولاو ىبالاب يمت لصّرلا سارشاانانعإ نارقال الا

 3 ىئسعملاو ءال قدح عونرصن سريال تصارحلا لوم و جدارا هدلاولاب عديت

 !بسإ دلال تت نيل سال اب فخ 21711

 هللا فيا تدلل 11 3 اممم كارلا يك :اشيرو ىورعلا تداولا عم
 ثا 0 :ناكاد ورعم ثراو لقبي وول قعمسيمف خصال فاير

 انس 02 ف١ لسغي مل يعلو جالا لم دلع مسجلا ضر[ عفا الا

 رخو ديلا .ءره تاريملاب كوارث دمحنوا 0 هىرورعم ثداع دلال اة بسلا ل

 ذل مالا سلاما ديب دولي ال وبشار رقما خس ثدأو د 8 ناذأ

 7 يرسل
 دز | | بايةردرولا يوعز س دداهلا غن كرتلاللع رق! ال لمقي ال هىخا اب أ

 ١ 11 ل
 5 | | اجل نعد مالغلا ل دش دوو ىباانس كصاالا نطو و

 زلنا[ || | با 00 تفاورعلا ن بشرو كنا اًضْمَرَع هداك ةرقلل مم تش ا

 ارا ظ ذل داك هيه قحاب تنال يصالا مود هددم تشل تلاه ٠

 71 تنازل مالغلا شر صير ءاو ارهاطاب ذكم هوكي كن دلشم |
 ذل ايزشب هولك دع تاكول د سازقالا دري دست يغش تملا زبغ داما ١

 5 ١ وعش تيصاسصيصم حج رطام اء انك الوم ١

 اما | | ه ىارقا ةمولعم بسس ارسل و ىلثم ملزل قبو تام و كبا لا ضرع را
 5 جدلا نعكرتْلا بلسم داثبردو نكّرلا زم ش2 معسل طيش هند لع ناد

 1 تجوب هناىمالكس ريغ قَد دامب ىزشا كلم دن تؤلعلا نكرل داو |

 1 دارت ءاثلام ثداحلاب اسس ]صا تقع سل رولا ه داش كاس

 5 دوال ذم تيم وا وم زعم «رلازا نالدوس ش داو سني نلا ارق

 نأأ| | ةءدايشإصتد ناسا دايرشلاباصنلاه مرعساثد ١ او ا.د ربوشملا هوكي ا

 نبأ[ لسا سيلا ثارملا قدي ءانا_خ «ماسالعولو ديس 150 دارصت تدعاشا

 مآ تيرس مالا وس طوشتودرزلا هدابرش رك لك رخام داع دل دايذعد ل آلا

 1 ْ بعنم يفلاليض يرشد ملا بلط سم كل :لثمف ثووشم لالا ثيب ا

 ١ قدامنا دوعضل 0 بالسالا غش عمم كام يع

 دمى د ذااني اولا ناك ا درعا ةدل ةاقلا هجولة د ميقا
 لج م م م 0 ا“

 7 "تتلق عسل مدع مج ع عن جب



 مسا يآ اك 110 00006 جلا < 270307 آل

 ءاوااباأدب كنا علال دارا 43 لجيل ادم 5 ىدورعلا ّت دال اكالوموا دمودزلا]| أ |

 0 ّبو.ىدزملاْ داولا عمدلتلا موب ل 2و مهنوصت طيش و الوم ده داأإ' ل
١ _ 

 بايب هال |[تسبلادالا 5 لص نيش ولف اصر ُى ترش الداهرسعو :َصالْق آةائك ثار د | و 8

 اناني سا | م 5 انوا ات سارت مم بطبالو م ملم يضل دا اى لابصت يزمدحاو بسس لوم

 اه ل 00

 لغنلا ا "سيل ا اصعد .سآلا نياو ىدجلاو معلا غانا مم نال هام داعفو ميلا ذ تف درعملا ب

 ا تيب ميني ناآلا اريعيدا .ىورعملا راكان رش ىورععملا ٌتراولاوم كغم ث ثتدال نإ

 | جام رككرسبلا عرش ٍفاكامزيب خداوتلا ير رم 3 بسنلا كا :لصاطعاتلطم ٌْ

 قه قبب مول ٌّىع هرخّيعخ عقب ناو منن قع ١ يوصف رإ ف ال! اماانغرسش و 1

 لاذع داما مِلع متم نال لال تيبلال لزغيا ثإ انه لمن للا
 | فرعي دينو ىلا هرلبلا ف بسن قبال طم ف بضل درو نأ را

 نلؤلاو برام :اد.ش بيلجلا# مب ىذلل الا بسلا لويركرسلف ىصالا مط لا

 | يالاطو م .رلوم دبش فرعي لاذابسُنلا لورج توكيل ,مالطلاد ادا

 ليل ١ 3 ثارللا ب تف ورعلل هش ده كداشيو هاتوا ا ةالوم صديت تبقي ندعي ا

 ا هن اىناو ارشد عئاربلاب يملا تانعذ غامق يم للولاب لما باقدا : ١
 لا أ

 | غيسن تي م بستلاب هي فلاذ !اضيا كرشلََمَتلاِي يس لصا تايثا دسم

 م

1 

 أذا

 'نطيرا لاما تس . .سيمال نسيلف تردكّذلا متل نم كيرف ناد مستانس: نم دارعملا

 150م نالنجللالا تيب لعام قوم كك بشل! لصاليع مادارشلاب ال دارغ الاب الاي

 0 اع د كمل ئورملاُت داولا يجقجا ا

 تشالد ىلصالا ْدطو سن فرس هاهنا اًماو دلال دلع رولا ثراولل ثاررملا |!

 0 لأ موجز ةرمسلابإ هلصم انكم طش ءراقاب قنسي نك هالوميم سس || ا

 نوصل ورارقإب ىلع و اسس ملع هاوس ص سد توله فرج كاملا, |
 هي يس ا

 | نيد همسي رن تسلا و واجب د طابا ا
 ْ | يذلا ءاضق تال ثدالاٍلع مدي لتكسير خال هني مع يل زل تقم

 ( ىعيشخخربع مد علا لمرشب لاب قلتي كش دولا ىقحو كيصالا عوملا هدم
 1 ءائلادعا مدي هل كيلا با سيما يتب ءاضمإلا سيد ءاضعي زعل

 ْ دور ناكاذاام ىالنجصيبمنحلاب ءايزلا ببي دلاميستيب شي د ءاضعد .ةربعالعا

 ص الو ديالا ان كض علا يع سن سد ءاضمن بلا ززس دا تحتل اع ْ

 | ثا. سحلاو زل صسب هنإرفا يمال ىوريعوا:ريري فا ءاوس داوله ىإقا
 بعدا



 |لمك ننزل بطب هرإ هراماالد هرثخد 2 1 05 جملا« د داق ١> قمرخعا

 لك ولا ثوددج نم شو ضيف هرارقا كمال كلكم دنيكشدلاو نسال ه مئداو
 نال خت 11 ل رل تياول نا ولعت م جضب زمالاو ظرام متع

 و خال ارشح 8 نس نزلا ءاَمِسس ماع دصا نم ىيذلا واقنسسا ٠
 وقع علال نم قدعالا س يذلا 1 , ه دارقاب لا نع ءارسب

 ! ناجد ارش بلوستلا حاج اج ان ف تورسلا اطبق سس ضجر: الفا باب ةلذك ا م اا ا ظ ظ
 | يمس سوس يت لامي يحال قا للام لم هرئاضا ناكول د تدق جل هدفا | ٠

 : | اسلل لاق ةارك عةيس ا ريهام أ '

 نيقاٍؤة اقائتا :رالطم مصولاو كببرلا آنه اعيعنت مث ءمشم اب)ىصواوإ | ا ١
 ْ 000 يم ارسم مزح ملا اهرلف توم ضره ةايرمْلَط ل ا ا
 1 0 م هس ساو تمص د ابحت د ضيبلل تاّتعاو درزلا م غلا رارقا ة ا 1 ا

 اخ | تلا يرضي م درلا ءايصو نس ىعلا ة قتلا باب س كيصولا كك فلايثال ا
 | يتاشلا جْنعوان دنع ءارسب دلع ل ومال و ةفانص يو الع رسل تلا ىل ١ ْ ا

 ا
 ١ المن ٍفقاةذلاوماح ةكنكض را تالا ة لاذلا لصلاة. للل س ءاربب ال 0 ْ
 هكدا لعل ِضالدانادص دن اع سل تلاتول تضيرلا ةرضذلا س ١ را
 تلف 207 نابلان يرام درلغل جيتا كلذ تعيالرهم يلع ١

 بازيلا يملا نعال وهوا عرازنا دود بابن مهلا يل ف كلامنا
 ١ كو ءانيبإامل هولا رفا ىلا زعبشب راؤالا نال ىّدست الاوجعذ يمال زعبشب |

 | مزااش١ داأ نال تهتم تناكلاك انبتسالاب لرش الاخ تعرتس اهمال داو احلا

 تولاضرم دضسرم كيرلا با, 2 تضرسلا طبخ سم ىلا ١ نا. | ءافيدلاب توف

 | ابرملط دان تفلعالاب بن ا ا نتعم تتام با يصب الاه ىيرم ١

 دارال 3س هزمت: جتاتجلت ىاعرإتا دخلا لب ظ ||
 : دل اظةتبحو اركب هنا تشيل نثر ولا تنانا مث تام د وم نيم غ مثمد فلارهمي ا

 ْ لصف تمالقا نم نم «رمازفاب منال ارهللاو لّضنال جول ةديسفاومم تس !| ١

 1 ٠ عرول دب شزمإلاو قا رغبرتتطرسلا) 20 مخ كرك ت لكلا ١ ١
 ا وعرب كليب ف ةرولا تماقا مث عدد لإ هعإهل صا داد 58 دادس ارقا ا

 ا ةووجت دج د كمت رسويح لاح ايمو .سرهلل نبمعو ةايكذا | ا
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 1 2 4: 3032 تاج جوج جرس وو

 0 لاس سنس ا 000 اال ا
0 

 ا

 | ا ١ 00 صرح ةيريلل باهل وتلا اال 0

 ٠ 1 | | ةيضترؤفالاو ديررلاو صولا دعب ىتعاو نا ملسا نلاسايمواانبعواا فاشل مارق ِس
 ا , 7
 ا ا | تالا هوكي سس جرش ى ا ييالّت 5 دا

 00 ْ ْ ارالا تقداثر ١و نكي ل نلرقاولو ىلرقالا عشا < تام مث ىلإ دل د مده 0:
 ١ ا ا : ص بف توم بش ملسا مث فاصل نيكل قا ناب ارق الا تقوم! يبسبات داق نادم 0

 | ْ ١ : ا .اام اهم يجمل 7 "ىلاك ث داح ببساتد ,اهداص ناوى ارفالا نهب

 ّ ا ْ د “/ مالا كحال دباتام يي بوب بطالرفاولد يداتنلا ميغ دارا ءانك يع :

 ا 0

 | : كيال شا :ناذاثراع وكي هدا نم نم جدع ثداول رمق ياولو خلا ءاياصو أ
 |( ١ ا | يرق ذآ ىداتملاَْي سرا سدا الا ص ضسرلا تام مدد لدا د 75

 1 ع هلو غاب دايك وا تكتل لاق داصتم لطاب هسارق اخ ندي صال و دّثدأ انبا

 / تكتل لادا اذا نبع صنم دب يِنجالل هات دج كامو ىمعب هأ | انا
 ظ ظ د حا تام ش داوكرق" ديال رق هدم رشا جالا نكن ل
 | ددتبالد درؤفلا تنيبلاو دن دولا لولا ضرم يم! لب ال دش دولا تيب كلَ كل

 ١ ١

 ش ! 1 م ةدمزمك ءابخالا ذا اوك يلوسنلا اج ماقد لا نيل ذا
 | 3 ا : ا ش دو واو ل انلتح اف تام ثد اول قاول يقم نم الن يو آيَمَلآ عما || يبا

 : ٠ | ديو ثول للا رم كلب ل تش دولا لام تحتلها دلال ان
 ١ ْ ؛ | ىرمّشلا هوكي يزنا كلذ د يالخ هدام او دبا ميك كأد دا درغ 5
 يةيتنلا ةىا نايؤتانونجدا لقسعلا طولك 8م 0

 ْ دش قملا طولت هداك ا نيب ثرولا تمآق آو لداعومب د سوم رم ةلاصزأ
 0 ُ | هل تقرانونج اك د ؛ عددا ماذا مثدأمآولا ولامن ى اد ادا 4
 ا | ا اد د ميلاو ما موصل تّدواَْنوْنَي داكدا دال كم لا ألا

 || 1 تالين س نشا ةأرلا هيض لماع حال ةلادان ىنج تاكأ ان
 ا | ا ٠ م ْعْم لح كيو لاول وزي وكام هاك ىوش داو لعل ضير ددا امر

 ١ 000 هنادي دال ءاضن نات ١

 فالكل بد د ءوطقم جاتا وم د ملا اكسس تال فاشل د م نخل ريع ع

 فيل لامك يوصتلا دا هم ١ د1
 اعدل ترا او رم يلع يوعرلا ميش ل ث اعلا هالف يع يّقحال تولل لأ 0

 ٍإ ا مهنداو كان م شداو ضيرلا ءاس) غن

 ادد بكمل جين تاع يذلا يداي لاكن
 جوعسم د د تس ا عج نصمت ج6 اططتغج تهم وت اةطسالطا 3 ”نلطن < لل + 0 د هسا ل تنم 32 دك ص

١ 
 ا
 در ||
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 دوأ ا
 | و
| 



 1 200 !نلكت ثراؤلا نم شم دو دا يخذل
 ١ ةيريبإ كلم دئالملا دمسالا نابت ابرتوم قه, تملا ن 0

 / ةمويصلا الين قمزانام اداب قم اخ لا 211 خاج أل

 || انك ىو دِلَح ناك ن اذا دزخإل ءأدنإف ةنيوطيم دعاك
 انعام كي داو ٌدلاول مالو ا ناد لع نال اوس نوفر ثذاولا 2١ اىياولا

 فنانو قا عماش حد حارسا ءارضسلا ٠ داروا راه تام َّش بولطلا

 ا ع 1 اماولام ف العب د2 ا ة/ نسش هالاد اع رسل نا
 0 .7 تب ارا 2 اتيان هانذتاث 2 عرش مت زيبؤإل تن دف

 : اخو ريوس دم ديد عدا الدا يلع ةرهعال شابا وق رضا لا

 ل .-.| يلح ذارربرتملارعوصخ اذ تال يانا ةعئال ا جيصلاو صب لابك و
 "66 نعل ممالك ]ني 2 ةرضال لع ركل نو وهلا رح غلا نسالك بلاغ
 سارع للا < الأ طرز و عم اكد خومه د ثرارلكَسآرقالا لبق س

 00 ل

 هالتلا انس لاق اذا اهش شل ثداولل شياب لاشالا ليست عسل

 "| از رك ال سا ءابن الدال داق ١ سلا م0 ١

 ا. |لفنب تتمرد د لح دعا رشيد تذارش بكي ناين ريكا سل
 7 ىسطاو 2 رسب كلك لاو حسم داددعاشللف ةرمعوكيبيلااطلا هداك ا

 لعاعو ىئشا ىلا لطحتَو يمل تعاض آلاد تام ةدابرشلا 00

 دماشلا نود ترعالا نخابناممل وج رشا آلا كلذل ِقدااذاب ابتماهلا
 دف كرر سكن دعاشلا قل ابلطاَوا قومُدل 2 نأ مال ١ الا يش 2

 ! 7| بابلو كارلا ندا رش الا لاصنملا رد ملا اوك ليختال ءادالا ياما
 1 ناربالا نلت الوم لا نلت يد فلا نلانع ىال داصالالع نف َتيادملاو
 دد لاروع 260 فاخر 0 ناهكياآلا الا ب ربلا فالث الجز الع ماحو

 از روعاشملا نعرض مس جولد غد اقل تاعقام ارك وعد

 | يدا بعزيمفلاع ناك بامجلاو فاتسّرلا ةىضو ةدابشلا ملا
 '' | عضال د ال رومفلل عر جرم ىف معا ل عوج لكك دررشب د
 ْ 2| تا ضبان داخ دوملراعلادارهقلا مخ ام ملعبججال :روهلل د

 ِ دل اوضه بال مود ملهاملا ءوجألا دك 0 0 لايمؤش او
 ١ هكر رع جد ادزالاب ىلا طعردرب البكا خش دمحاشتلا

 أ

|| 

١ 

0 

 داتا

 ا
1 

 للا

+ 



 ا

 دل هدعد دولا مان اذامم ه لاف ب ساب لفرح بكوب ترب ل دوهشلا كاك آ 1

 بايد عمات _اواهارششارو تعبْص كاان رد جرحا جد اجر نامل 277
 1207 ةداورش لت لاوس دا 7 ا

 | اسل كاناير نم كاددهاشلا نكي لاذ ا اد طع كاتس 9
 مازتالإى شلال «نصأشلا ردكم سكعلا ءد كلف شما سال لأ 1 2
 | دملا لا ردع كم داسرعاتتسادا نب ددوررشلا ىلكأدأ مب /ش
 | مترو دوبتلا مدع ىغتقي املس ء! .نع يوداف د داررغ لبست لمراسل 0
 | سات بكف يرقد كاد ل دوبمئلآوم تاكولات ١ فيد كولا هديا نسا |
 | ةدابرشلا ةرغبال ؛ ناشف معلا للا جارخالاوو ناس ىلا نم نايت الا كاهل 9

 انزل داك اب اصح صوتا ضع عدس النآس الاف فالي نحن ماكل 8
 | نيرلعاورررششمساف ميلان دش نيني ُفاللاو الامن دومل ااجد 9 1 :

 )ا نال كولا هرم كد راكم السأو لوتلاو ددرهلا دبل !هرياصمو مكنم تعيد |

 دول ذأ نآلجد كس ةددو ييأماد لحر سلضت هَ يي
 | مالشلالعدزلا لوس . هرا سلا تطم شر يرعإلا تي تيرهلابرفءاسملا هداهش ا
 | لالا :الوللالإصن م دودشلا 2 ا 1

 | كيردل ةةماالاجلا لاح قطيالامذ لاستلا بوبحو ةداكتلاو هلع ةواصلل يلا ٠
 | ى يلمع اهنا صن د اظل لاجزلا عطس الامل ةنباج ءلَشلا تدابرش ا
 ا هرمعو ١ الام قط نالاوس ىوتنلل علال دلع جمبالا.هديتلاد هددقلا |.

 0 بَتلاو هفاتحالاو ثرالل يلا كالرتساو كيصَلام كلاكرلاه ىالطلاو هامل | :

 رمال ةيصباوامم نوت داير نم ناتأرمادا لجموا تالق د | ,
 | م كادنع ناتأرماو لج دوا بالصف امىاو موكا! انتا غأرماد الجد لع
 .ىد لمع جرارسو دعو ىف|شلا ه1 ها امال ليجامم قتلا

 | كاطحوا نوصكم ودل د دي حعبام ني كن دهريسلا دلل لكل

 دابرث سدي الو قرت[ نيبسلا ضيارغلا ع تودع رشا كازا 7 1
 كاقو دارا طنا كويل اذ ه دايشلاظَملَو كلرعلا نساسقلاو دِفَتا م 35

 لل ءاناول نات تدب خه ىرو نقلا تادابرث سس دارت لمت نتئيام معا[
 اارشب ةراقاد «داررشلا هزصاج عرج هرم: دويرتلا ناب قدا نراعي 0
 منار ديف ديالا كاسم ساروا تب ثا لبست مرقسنبب هارعأ ادد 1
 دال 0 تل دايس سمانا مرية هيلا نااعل 1 1

 لن

5 

| 

 مدح



 232331000010000 66 660 00 ا ايالااااا##||1010[1ز01 7 هه هع

 - 0 ا ا ا 1#

 / | ف "نك ٌماذالع قت تيدارسلاو تصالالا ن نس م نيا نلاذ ضد لا 9

 ١ ةدايرقلا كيد ةرجالاب تان انس ل دهسا ذمه يعي

 لا تنم برم م صراخ لع دما سرتوتد د درت حجرخذعأ

 للأأ| نش :والحرلا تليكاوا هان د وا تمس دويشلا العدا طن صرعات. ىدلا تا

 اناإ| هن ةلطس ىدلا َّن نا يصرارفاٍظعواسررلايام دررش منا صدا رفا داارخ

 1 ظ ةالون راحل نم 4 بلع ىدللالع مه: دابش ال لال يهراز ايما وعلا

 ككوعدلااسفد نوكيولبقي كلم ناكناد لضم يف كرما دوبرش لس دعت دعب نارا
 لاب ظ

 أ تلبق دامضيا شدردلات "دابش نس مدعو لوشلا باب لانك ّرملا

 !(| اىقرس وااث للااونم دواز 5 ١ىا فوم .:هدودود زُح داالسع د وبسلا 0 ا

 1 مرش ضعي و د لليل ذي عواد يل داب ديرللا مداني ف هرلاوبرشواانكى م

 سل يلا تابلا مدخل تتالام داق رد اقرا ل

 ندرس رع لام ىيدللاو دلل ء رش ير ايع دا ة د هدم مداّمتم رحم م داههشلا ن ال ْ

 2 مالا شد اكد وهاس منعوا :ىوذدلاو شدوا ديف ىوكرتشي ْ

 3 تلِضاَعاو اوميروبطعاام باطاانائ ام اطوزذاو درس و ١س وذ ًايعامربرشب ال الع

 هقئاقماهضعب 3 نالاتلطم مىهلا هزه خا
 ارم دبعلا ةةعاوضعب 2 دهام

 يس لماَسلا 2 ساعي هنا يصنل ىززنا ةهوشنلل هع ءابحا دل تم دسام صاخلاو |
51 

 مالا ارش القل لوك دوورشلا ف هناكرشو ام ذب ناد ىدخدل هات املا ٍ

 نأ يتلا سا نا ديلع دربرشما نع يلام عاص[ةسس يالا ضلال ءابشا الا |

 " هناك و كلن لع ةليلا تملا نع رخد نبزعْلالع لسا :هوشلا ب لبكت ليان

 ١ كاعرل نا ومالا باحاو ل ما ف لحيلص كل :لسفي ل ادعاشلا 1

 ْ هلعتا ناكدو دخلا ذيل دسباقلا تا كاقول يلع هويشلا : 5 ,قذارسلا عرصتلا ' 1

 ا اعنا تدارش طبت لمت كل زع ىصوباو نلاكرلا علما سفنلا
0-6 

 نإ يسلالاتص تبحر هقدلا 1. يع قرا لاف برطب تاس هر تما لمتجر
 1 كانالاد مضرلا بزعل دعب تداهم كيبل مانت ىلا ا هقدلا دعبل بلا دعب |

 ,ررإ] حدادئملا ِتْنِيِف بّرَملاب تولا العرذالاو بمر عب وتلا لعازمحّلببلا |

 ! لحد ىرزلا تا داش 4 لات كل تب ذايب قرد ةلتل ثمل ةوعد ١
 م

 أ هن ل ةاتازإ بد كلب ا دسم ٌقابلدا مامن جو ساو

شا هوالوتفلا ءايلوا دقت مان ة ةرتعدعدر تا ىر ذ ىلا
 راب دايخ ة لكى ر

 57 ” يربو ةرثل ويم دكَرَم ايا ناامفاَسلا ماكاو ثني, ديب كذا انو هكا أ



 ل170 2 2 جر 2 روصو كلا

 0 لو

 هدو. دررشو ةزكللا كلن نع تاامد ءكازك كاك دي ىذلا َنآ كنا لسعمسلا لع

 هدوكبالاؤهف هزككس تامد هك للا يدا :ناكهنأد و يزل ىوعرل يي دازبف كك ذ
 اهل عب سيسبلابلعلاباب سام د نامقلا يلع معي و ىدلا ٍقوعدلا عش دا ||"

 دنيدعولا باك 3 داما طبخ نم نمتااسداهلاثس# رك ملك وم ورح ظ
 ألا دوغ يوعدلا4 ىدا بطلا عانا كسلا سدرلا كلوش د دكءوب ليمن لااذم | | ؛
 ا ديوْساف الجد جرعرجد بدول تايامح مو 2و5 نيد رسل تضالقلا كيم تناول نب

 ِتْيسااَلَمْنل و الن الع عج الف غدرا تام مت صرع لان الذ هنا تندلع جدرخلا
 قتت ةلزك ناس ناب تول لاق ع ىلل دعب ءايل و الادا ع مرطاى فعاد يلع

 دي لؤمنالح را لتس قناع ىرْسا ىدومسلا][)
 أ يضل -لالارس ككت د جدول ةداهش لتي لىاكتلاو يالا دعا هرعم 8
 ا ساما ربزصنب جدافلطم عراق دعاوعرب 55 20 عورول كنس 1
 ظاولتت ىلهرئغلع تنيبلاَمثَدد ماق تامد دالف ىيلتق جورللا افون تيل 3
 معراج لاك نا جمرلا امد صرخ لا" الذ نا, طع ريشا ذ ذا ع درملا هدااذسم با
 ىدصلا لامعال جما درس كيل او. داهغل يل سلال آد يكف داعامولم |
 ْ ساس ال لميت ال صرج سم تام صرحا الف تاتو رولا سرب ناق | ه
 ١ دوعّسلاوبا ذا سل ل لوي رجول ةانك ىداتملا نيج نم تيما نم 5
 لسعات كرسلل ١> ىلا ىبعب دا تنس 2 م رالل اتق ءاوذاتاماجداجتا ١ رانا

 لَّضت هل سد تللزلع 2 هناا او دمرش و مث دمديع ص درع

 اود اونلاذبر ىدلا دق قذأد 2م امرك دلع م تام شاهدا حالا
 اىندلانمص ميلعو تام مااد دررشاذ ١لبتتاغ ا دوف لوي نع عهد مث ةدما

 | اف ما نيس طيغأ نس اناوشلا ذا فظن دنع عرمرم بس ذمأأ :
 | ظ ١ ا ع دم * تي داَرْلا ح كاف ثلاقلا
 ضب ال ما لاهل كم2 ةايردالو سياق ثم عابش وبّزش والم

 مة داش رّمملا شخ نص اشلاو تاودتميلب دال كلل ءامتابإ] 1
 | ادبرغ دنقلا للاث كويضلا م دع ملع صوصسلاو سلا غاتاويملا انما ل
 لن الل موتالم ا نانوشا م دويلات كبل جانا 7
 ادي مد ثلا نيل تراك دارا رتتالال مانآلا كيعوسا فددنالا]| 1
 ا اى نشا مديرا هال ىلنب لكادوغاذ كالا ذم 5
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0 
 الح نم تلا 2ك ىنوإل نسنلع صدا درت اور ماذا لا نو ويجب ا ا

 / طيخ تادارش سرس ب نإرفالاب ضالا صاف الاباهوضاانسَّثولو هانيشاالا ا
 ديرو فلاب درعاشلا صادر ض افلا جدا ستانالتضالاس اي طيضرلا ْ ظ

 سايعإل دانك و كساد سامر اهش ترام فلاب لع ىدلل مئاايعرخالا | ا |١

 ٍقرللازب) هن هكد ماا جما درس ائلا لعقد ىلا دانرْشلال ست اللف ا

 مرعالامملعقرللا ارماضا دع رخالا رررش داغلا يلع ١ لع ودوقائص نال

 م ننس تان لامعا 7 هلم تسال ةانكمنلاو دغلا ببال اسكن

 ١  0لعتملاوب زل عفدلاب عصي جى للاب درت يذلادعماشلا نال تال هس ! ا

 ْ ٍقداث لحؤ فلا لعمل طرا يرسل معلا كولا ربدب جملي الأ ١ش

 اص ما ايعزحالا لدرس ةءاقج الاب ا نصاررتص ىبرعاش ماقاو د دس د هاو وأ

 ٍ ائلْتما لإ داو شاقل تادابش 2 قداسَلا "دن م لمت ءامتسسالاب كاملا

 :؛ (ةداهشلا لطبيإل كان لااا غاقلتْخاو ضرعلاك لوشلاب قي لمف ع
١ 

  : ْ 1نأ ىالطلا كرسماَروم كضَرعلا نوكمد م ميتال يال نزف تاككدادا :. ْ

 تلموائلاطم لاضيالاب اب ه درب دررش دامس ةربازلا ل1كاصيالا ىريدلل كدر ا

 اغا عود كلكم ةدرشع تلال بابا 9 0 ال

 هسا و دانرْشلا ليفت 0 تارت عضالاو فلاب اندخا١ ديرش داو فدمهاشلا

 الجفا عرتعاتاو غ با لوث 2 لوشلا مدع نا ءاَضي الام ءالص الآف لات

 لق الا تداولا زكا قلل ئدآَنا تئانغومب قف الا لعاطّن ارش ا

 2و رس شك لادع يقتل ا قّوملا تمن دقلتل 0 ا ١ اباد جانرش نأ قاما عصا 25
١ 

 املك دا دام فالباضئتدارش تبق تاهت دانا قري قدما تاق ْ ها || ,
 ٍ ١ انا طوس بك لورا هدول نرش نكت ال ةدارشلا كلظُنأ

 فداول كبارسإلا عرَغ تاتا نم ىائمتالاب تلم فلايادبرشو نينا ١
 حلات ,سديصاشلادصار_شولو تلق هنارقالابا ندوشو بصخلا 9

 ؛ نتضالايغهلاد رج الانا نمل درو اًاّضِيا باميلا س دمت في رلرق ةالانإ

 د ,.امدامرشب لمست ثمحهاشن الاب ارررشىل دإ 5 ليركباذاام هى الك لبقت الإ

 ل | اير ن ةدارشلا ةنالتخالا باي ةلركْويلا .سْوشلاو بصطلا ازد
 هلم ةااوتتالايان اهلا هلارسا لا ف ناتخالمضاع داتا | ١ن
 واذن شاكساَش مع برش ف سرع دمْشرلا واد 6 ركذ ةاعاو (1١س

 م سس

 داك
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 صام ى بريس غم هار ٌتارحارررْش داررشرماغ قبر يسم ها صيهانأ ٠
 | ماشا صب تيار ةلارخالا لام و نس تفوألا تايصبم ان تارخا دهرا دا روهغ
 ناَتملاأَتْيناَم _اناتلا تاد ارش نم كنق اال نك ى مالس الا يعرج فان كاق

 أليف وما هك تاك ب ل
 نيرتلا نا لاصالا و لست ال جاكت اى لّسصلاد بهملاو بانه يانغ اذا
 ْ جيعال هلام'لا وا 6 للا هركثو عسلاكال وش ناك

 هو بضل اكلات مدوهنشلا ناك كيد داسيا كيوتل نال «داهشللا كوم
 | ىهولعح .سرمماشلاروضحد 00 جلا ةصلطرش لمعلا كك الىتوا

 | نام دا هنامز ةلمملا نال وشلا جيمي باككلاو) هدامزلا ام رقالتضاف طرش
 | :ةلاولا عرش 2ا0تا دايخ نماسن دويثملا تايملن ثلا نام دا ام لس

 | تايب دعرضال كد زلا «نولا ببس ,علاؤسلا لباس ة.غاتلا هل كانا |

 | عش آخ كاك رجل هنتسا ناف لع ىزللاو قَد نيب ميسا بلط ةدأ |
 1 ع 2 : 5201 (
 لديعاشلا بلك سد نابزلاب .نايلك رع لاؤسلا م د دوبرُشلا هيب فيرؤملا دا 7
 000 كا م 526 7 ع 4 يبس "اة لوا

 | تاقلل سوقاثلا ىلا 2 هاش الا تادرس 2 اع قمل ةكنا هاثددا| كا
 ا 000007 مانا كح طعنللا لاَ ءاسنلا هدايرنش 2الا دورشلا دب ترقد هدا : 5 متي لا ما ساو

 | لست ا ِكلامت دلقا كات كل :كل سيل كلامف امون اوقْرمَف لاف يكخلا دنع
 | هافآش 2 لاصاص لا يوتا للاَملا تاس ىغالا١ىارصا كنت اعارحا
 أ كل :ىضاقلا فام ن'اتبعلاو هالو املا نع تسلط دع ااشلا نكاتلتس
 26مل نع ضال تسول كينازبا2 كت كلذ قبال هنتمإول ىكناج
 انكم وأ نالذ نس ضوتما الرش ىونا بانل لامه ال لشي لعن الالام

 | لبقيال أ ناوي ناكل تاككاككذ مولا كلذ ل كيل مال صف نكذب
 | داوم قدام لصاو محبو ناكلب دو زيمد ةروص فن ف كيو دهان
 | تباتكدا مسا هاداجا لّشس كلوب ملح مولي لع دا لوقب ميلعا ريغ يلَشلا نع
 دوبرلا تش هاؤصو و هدام :وااكم ةصاصق دالثق وا ىاّمعوا قالط وا

 | ملعورساّتلادنع تاس كا طيلا لاذ تكل بجبال لم نسون وكب 0 نا بلع
 َسْرلا لوب مْضَمدم مللع وعلا موشال كاملا كى١ داككأ كلذ هن ئوكمدع لكلا

 | انتل مال للا دلع كشلالخدي الذ ١ هرورضلاب يافا بيزاك مالانال ال
 ب رزملا ازكى الع ه دابرثلا غ حذف لاقلالصفلا+ ترانا تاداش س
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 ل ل تآكل 1

 ْ ظ
 ظ ظ ١

 ربت ْ ْ
 1 تيرا 0و رب تاربلاو نقولا درس يقاازهبدأ ا

 20| تام دعانا ف التخا نو اتلا غلا ةءابشالا تاداهش ب تامادا 7 ا ْ
 1 || ىمفيزتولاؤ طال ليامذ الا وانما لاططتلا ءرشدي ال مايل هرم ْ 1
 0 ْ ١ىلتحاذ ذارولا 2 تْناَّشلا ىاصخل اسر رولا عن تادارش 0 ا ا

 "| ١ عالاع ك,بلاباعرماوموش تلات تيارا ةاك لقالاب يعي مبادتم ْ
 1 أقوغ ذل جد راب ضالاد 2 اباعدما ةدش دابا دج ١

 1 | (تسراسلا ةرىلا ذلا كل شت فلاب رفا شارح هلاوائلا لع ل تادمرش صال ْ |

 0 رو ] ْ
 / ا تفرصلا ةازكزئلا ةلقت الابل |ىعجاو تحباشلا# داعرث ثوبقلا 1 ظ ْ
 0| | ىذنلاو اف كا ةلثس هدوعنداو بانا يشتسللا هدا ءرشلا تكة نعم تام| ْ ْ
 : تاك يراإطلاد ءابش الآ الا عرش 2000 هنآ .ةالاربوس نا شحأاب 3 لم لك ا | ١

 ١" 0 نابارعرشو ٌتِنابسولا ْملطَنلاَِ جعار تلد هاب ا |
 0 ١ ٍيَراواشي+ مخ مش ركاول موتنا يالا كَم شع حا دوبقما 0
 1 ْ يب و ردا ند ١ لع جت دلاركانانكولسم مق ثا ا

 , | | طعدوفامر لبي ليدمتلاو عريلةفنآتلام تنال دعاولاهدسلا ديف 0
 ' ٠ تالا ل | رلاوونم وال نينا سوال د لا 1 ا ا ْ

 ١ فك دي لانو ءاصضالا »تل الا نعل تئذدعلا حلا ظ
 : ع 0 0 دا ةسداسلا نتا سما ا

 | | | سويجلا الناب د دع ضاتلارجحااذا تسباَسسلا دماولا كرعلا لو بف يفك ْ
 "اا | 00 رؤلطا ةرمإئيقم دعي ا
 ١ | 20 يرتشلاو هيابلا فقص يزال كانا دعارلا دوق نكي 1
 * | 3 سيلجر دنع درع ديرئانارشع قوافل ناضمم دالص كيقدب مولا ْ
 1 ْ 000 ١ وللا ت تادابرش سرنا طوم اع ل ررشي هداامرعس و لج د 1 ا

 كا تابياايلط عمير نابل دنعوااءدنع دررش وا طدعدبجاو سيطادا

 ٠ | 137 باقل سرغاب عررشتو دّدعت ناأيلرنفل ىدصايإت ل عقد دايز ْ
 ها تير يداهلا ةومسلاو وعلا ولا ماتمالا عيبا دقو تيدا دبا ا

 ملا 1 ةردلا دجيطاب عدّيلا الذ اهون دارت داب ةاما نرخا ضن شل لومع ماوّيُمأ |
 1 عيا ادن ١> باب 2 بدذلا نس فيطتو ترم دابطإلاءاكأ

 ما ةيجارسلا يداتقلا مرضا عادت و دست ناارسسو بنا يداهم ْ
 1 1 فالادذلا ذاق اال دال 8

 ص وجم

 ا تع معجب سس مج بح
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0 
 جدن ناو زعجباغ عوزرلاو ايءلط حاشا لامرش دارا 34

 ١ 0 هاش ارا ةبم ومع داصالاو 6. 5 دابرشلاو دحام درعاهننع دييشانااذكَف

 اهممذ نالولذ فالطناه دنع ن ادهمهاش زبرُع تملا كريم سامر تع بابهالاو ا

 نك لارعسيال كد عرسال ضاع تاكد 2 حورس و ناسعت هدااهعتسا تاع ظ 5

 ايهم هدا :نارهاش 0 كنا كى كزصلا ف الط ساهموز س :

 | دم اذا مال الارضاح ناك ناد جدر 0 ناكداشنضاهفط ١

 5382-55 بيرطخللا _وعإل تورملاب ءاصملاو تقرعلاب ءاضّلا ىلإ تعا عوّرلا | 5

 هركبلبا الضال الع سعود الاطرش بيانلالع ىدبا_داكراد عسانا صَل |
 | ىلطانا يمك نبينا قهلاطبا ف هام نابي لاذع اكو ضاهلالع ككل

 ْ عقر شرما ككطانالن ناديي ٌفلاقل تهت تناتان قلاطتناث تارمانالم | |
 0 بابا بام, ملف نال يالا يب لبقي ال فال اطع دالطلا ١ | د

 آت اش تارلا قالك درعرب اف الط تاعولاىكاربريم سعت لولا فالك .هحالن ْ

 ا اكل بلاغا نا دا: ليلا بلان مداني فش مده 15

 كيماهتف بيسلا/ئشلا تا سوما طعاهلطف رعد فداملا ثوم ل ١ ١
 اللات اال اهنا مرلاهجد ذ صاعرمم لنك ا تعد ىوعامرمعلنكلا (.١

 ب ا تتفرع اللا عوقوب اسد او دلامكلاب بلع ىمدللرق ةاقاث الثايقلط
 نيل منام بياعلا لع تقرعلاب درصاحلا لعرهملاباهل فلا الئاهئتلط نا ا 1

 .اثتولالع دوش دان ١ى ناسناترم لهرلا ميساأو ءانّضّم نم ضالطب 3 ٠

 انالف نا - نبش هىا ل7 قصرت بولقلا سو وعد] ”ادويرشم نوملا نانا ع قنا | م

 ةنانعيبرش هادتوم نياع نال دع هر داو ايوب متوم كيو تاهشان م
 أ تهاولدلا حل تتماقلات الا بش تف حمام الش هنا ليس هدأ عب دماسلل لح ا لس
 الاغا

 ئاهادْنعدشولو دماوالاتولا ناس اذا عديت دلت تدل د(
 ميم اذاو دكثم ال دع كل نيرولاق مزصماذام هزهد دن دارسي فال ١ 0 ذا

 ,اصئداهشب يقيد دعاشلا كلد موه كرش هوم يع دررشت د | *

 نعت رت وهوا بياؤئلا ضو د الطالب لا فانا اند ا 5

 تبيها ساد هسريبل تكد سالات ندع ىالطلاو تولا ثدد خا دع | 8

 | يطيل 0 0 علا 0 خحعر 5 6 سو .6 نعلا ْ ظ

 0 ا .- .٠ - أ 1 ةسين رع 2 كح ا 0 ف

 هس سس : - تل
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 اج 112: 71509 ه0 107 - - ةااق345777-:79:171177:7 لل هب ب

 0 ل ل ا 0 ا < <

 0 ىعذلا ةدارمدينبال خا لانعابباخ ناكذا يدا د 00 2

 - | ١ اهيغلي مة طيح ثلث تيد داهمعابب نع ناكول عوذلا نأ مع كوقي هنا دن
 الأ | ١ نوكيا لاما يغمر تناكضميلا كلتلشت هدم لق تبطل
 3 | يرفع شيول كلج دلل

| 
 5 هدايرش ناك عدلا نأ مادرش و تام 2 الذ هو ذ نا هدالج د ديت

 ذأ | ١ لخت لاكولو يداتملا تاره د ناقل تاد ايش نم لدا لتملاو ثوملأ

 - تؤلف عورست هدا 1) اج تاسان الف كج تاساّتلا تعمس تحمس لهر 2 ال

 ْ توك ذم ماج جامل اذ كيد ص ادحا قاصد د هنا تع امحاب سبخا م ضاب 1 ْ

 0 ١ هباحاف لتقرأ تامزشا داش ا دبش لذي ىمشلا غد تدلاكلّمعلاه صالقل هَ | ظ
 دا فلو بياض اهندت توعلدع ةإَجلا اذا يبرتشا وأ تول هداف ح١ : ا

 ١ ٍْ ! لبر ٌسارسْخاوا توملا تنيامك تول سبح ىزلا ىاككدا توديع انش + 1
 ٌعاَتباَخاَش داونكأ ارضلا نانا ناك اهرخا ع داع عوْرَست هدااير بانج ا 5

 ل١١ | تدرك دام يتقرضتلا نقيم مالا وشالان تعدل ئ
 0" | يدل ديلا ٍدبراضلاب نادهاش دررشو ٌىرَمْلا ن)دساش ديئاضماةماقلا : : ا

 د( ةافس دلال جرلا امي قي كلا» سبيلا لولب كل لال لا 2

 0 ْ هنالو لإ ع دا ال تب ءاضللاو تدانعلا ع ده خرفلا نال ضرقا مث

 2 م : كب اضلل نيب ههدامغلا بجرب تافاتابث |رشككف تلات ا

 1000 فشلا باب تضر طبخ تأ دابر نم لوبشلاب لوااتابثا |

 هبيلغلا ىوغد 2 عدرشالاررص ٍيوعد نص دا ههف ات ابنا شكا نوك كي وكت نيب ٍ
 تنا/0بشاتلا تناك تالا نانا نا ناكتاقل عماد هرش د عرش د | ْ 1 ١

 | تيشلا 2 داوذلا انس اكول باك 2 ءاشالا هر ستانلل ةلازل هما | ء ْ
 ايعولانِعْدااَسد س دوبل كير يناظر نم جوا م دربّتملا هادا زل! 1

 مس ال كلذ بشاام دانق هدااسيسوا !ٍ
 هنأ سيد د قاس دم يدار صا ماقاعاسبجمير ديا ل :. ناهي ذلا ىلا أ :

 00 اشم تيل ىل تب, ىرخخالا لصا ماقد تضان م)ذلك :
 هع هاك قرا 01652 كوش الا تنم تدر داس

 دوعسلا اد از لمح لالّمتيل تليد نم اك تالا دن كلا 0 نلا ٌ

 دايسعالااب الجول رش داع دليم ث-والا متاندا داد2إ 00 فاك قرات |

 3 اداودةسانلل الع تالا ايار ءالج نيب كلاقلا ماقآى نب. ث سم |
 : تالا 11101111 1:71:71: ن1 2 م2725 5 1 1777+ قل 127777 27
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 ع د

 ١ اعاسدت الأهم .ذ داب فالاملج 0 ١
 ا | ىشلا بىداامارت بارلاقصن ثم 8 د ذو الالع]ضت كلاثلا تنس

يلب: ديلا ا
 ادع كمن رش دلل سانت 

 ءاضغلا ذم صا بزنادايدجاوع عد دال اوصن دع ءاثلا ءاعا| .

 ا جيبلإ ُك لدا ءارككلا تيب 0 تيب تّصداعت اذ ا يتلا

 انك طلاع دما لشلان كايا زا ناو اا

ءاننالا تاداوش سدتملا دل لتلك دان يتسائل
 71 

 | نايا مدعدنعو طيبا لاما انها تحال دّييب رم للى ضرقلا تنمي و

صالا هرعاق نم ءابش للا ةاكيداضللا كول وغلا
 ا فضرغلا تنس و مدحت لد

لداعج والو تلا ضرع ةرس وتلا دي .وسامإللا دين نموا
 ا دسم 21 

 | أر تيب لال ةكل ذكري تلا تقد كلقملا طولت هداككتدلا نا

 تت ١ تنيب س2 ىا ملل تق تكو لق اعاصو ذ

ب كيب هددرلات تدارس سم تبوصخلا
 نيولالكدولا ديب سهما ةؤر

 قملاَو تالا عيبا ديب نم كداوافولا ميب تيب د
 تالا وتلا عون

 ا

 | اد ير كا ا 2-7

 0000 بعماولا مق تيرلا هنا قوي بلك ىتلاو ضل

 !ىشسعَرت :اوالصالارحّرتلا لت د شيد دن :,داملا ةازك يداتملا كلاي نبا ره دص نم

 ' يان اق كك سبادمج لجان ادي ذ دب م لدا بياشلا ن الذ

 سلوا هااجبالا دبه تداولا
 ْ نيب سللداعرلا ديب لا ديب

 | تمي تمام دادي يبات را
 ستات نكأ تيبس هانا, تاتكأم تدلل يبس ها دقلا ديو

ما 530 دو تام دق ىودوم هدا تزول
 قات ةانلطم حتا 

رهو 2 ى 5دتاما5 أه تداول ١ دوعبلا ا
 ا مكاو وم لب تداسا يت 

 قاسك تامولو املا نح تس يزك اكمل دوتلات فورت

 . تك 20-0- 1
 نا

 - اقتل نم

 ا تثدولاتلاقو ا تملدسم تيان , ديبارصن ناو

 تفاضالصالا ةدعات هك ءاببش الا س ىلبألا هكداك )ليتل تومدعب تماس | |

 ْ دابرشالا لع ءاركالاملع دويرشللا ىداانآولا ابمحاص لكس مافوا بروفات داحلا ا

لعدهْشاَن ١ كاليماص قدمت ْ
 ا ا 0 د



 25 ىلع ل 2 2

 ا ٌقح اولا عا نا نان امد خ وقدام نا هاوس خلاصات لسع 1 ١ تلال ضنا ب تداولا اكتم ِدلا بحاص كوت دولا .راكى تصح لم.ال ْ ىقلاعلالاه و ضيرتيعام دلا 20000 0 نب دارا نع العم ماهشاالا نم لدالا ا | قو كقرروزمهن ديدس هلا لات وم ادا كامن يملا ةانل تشاو قو 52د نقلت دكا وحر ناذ يتمم عطد دكا ا ا دف برا نجد حما لاشك ل ْ | شلاح قير دتاءقئابمام اديب مدت بامان تتبعنا ا
 | هذا رش و نمل ىعوا هلت رتداوح تس نام راك الانال عرشلا ْ ايرلغ درو يلا تادايرتلا هرم رس« .اوكو روم وساف داسلاه نرش لا لهر 1
 ْ ةدابتلاياي زم نرسننإ ارا للا ايئاف اكلل ذ 2 تيعرش كوع د ةلاعبربع هرم ا | بيوتلاد بمنلا يوب مالا, ضاع دلع ديشملجناللا 2ةارج امج | ظ هناا خلاب "نيل نش دعنا لجلال هلام نابثاؤ مصخالذا ٠
 الع كدا نع ىتدالا صالادبع لكرنا ةيعرشلا ْ

 ا
 ل
 ا

 ظ
 مافاداب او لق مسرح

 | مارا كان نقرملا توه الل تعزل و سلا وع 2 تنهال ةررشللا دال أ 22 يس)ءيرصب و هلزب داي شتاجاع جداول ست من تامافاعش ْ سير سوم رم صم دامو د داورش لت لع رقرسلاب 0 ا
 |هتوثن سرانخاب ىاواونلاب كلل وو دابرتتشمالاب نرسم. د .ارمحاّشما دوحيإفاو ْ
 | د وبرتلات تاودلا كليتساَد الور ٍمَدالْست فالطإ تفضله دك ا سايت وون كارلو يقل ماشا قسد ١ ! اي :سهدابرشنا لع هدارشلا باب زك تبل وم تناناب اليد نسج مالسلا ْ . يعينا اءرجو بإن مكع برهن يددال سنه مولاه د تماقل ةازك |
 ةيانشل ليسا لاددع كائالاع روكذلا مكي خدع هدغلا هكذا اه دنرُش 1
 انوبابازو انتا ةرعد تكرس روستو 2 داوداتلا تلاع هر ا
 ئ 2 جنن ليت ل بعنلا بيوع ذبونهملل نول اتت اد شمالا رم ذي نتن, لس لاعدنحد عوادنع لقت هع هر ءارع ْ الاب ٍءارغص تناها# داع للاك د سس تما حالا واسف. ناوى دخا |
 ْ 0 اع ع طا ْ | واتا هضم ىيوللا وذ نا/ولت اهزول ه3 ةدارساشاناَنْحاَوايرعاص ا |! كلمع تماعولا سا كارلا ةلازص يمض تلك ىردلا تادايرم نس ف اليخ الا

 ب
 ل07 هيك 6

 1 29370 ا ا ل. نا 1173 ن1. ناك ةهتنتناانط هاهنا تطل 255070 ل 1 2:9 100762



57 1 كي 2 20 2 يهنالئان لج |
 0 ىرساشلا ى اقع 

 ا
ْ 
 ا

 ا | ف دايش داع مش داحق رمال همذلا ةذاببغ يتلاتلا د عمان 2 خلا ّْ :

 ا

 ْز | ان .اه.يصانبإاو داوسلا#ىنداضتلا نيتدص لاقلت“ تااعت فاليخالا

 ان ل لسد 0 هزل دعرحالاو مصل لعاهدمااربرش 5 تنسدافتلا

 .سرتكو هروصلا لا ترقد تكد اذاو ريد كا برود 2 ةروصلا
 ب اما

اضيسإيرث ارهالاو الضار اها 3 0 هر وزع ال
 | الخال لشن ء

 . |لصالا تال كولا ذاتوت دولا ارنم عد ضابرم مدعل ل صدللا ةلعات ىزتتا

 | سلق داو ترجم قو ترد كولا لد اول نييتسلا أ !ولاق نككم دعلا
 | كتعلا نس عال الصالام يلع تقفل دانه سد :وككل لولا: تش

 ا ؛اهلوت دوملاف ظبف جوزلا لات ى لوخدلادعبانقٌرْنا تاتو داخل نقلل اد

 |ارتلا ديون سبا اجمال رضاها صن طوغس لكنت اهنا

 | نب راول عيال ثروللا كلم هدعلا ل صالا رع هاش الا ءرم رك

 520 006 ادسباشلا لوي نإَرإل خ مو ير اشلا

 ا ( اذه هس اك نوماس يك مناف 6 : داقا ةيرللاة ند ةوادقكم كلملا

 0م تال دعا دبل رمادا د ى سال ثداعلا

 ْ ث دراذادساشلا شا ذل ةابلش م داعالا#جوقو ءاز ولا هسبو هزل ْ

 ٍْ ديحا ةدجراالا ليت داك +2. ديرسف ماسلا تلات م امل دلت

يصلاو ىغالاو ماس ع اكاد
 09 ى نورسُت عدا يع درت ةاعنمرشاذ ا

بع نر اوس هضمالالاة1دكلبشت ١
ننسا ودكم ناك ء اوس ةركو "هدد س

 1 |بي

 5 لالا نفلا نس هدايرشلاو ءاضَملا باك مل هابش الا نم فشلا ةاكذل دا

ساف دمرثولازكه هدايرش زبشتال تن داحلا كلتا 2 دنئيبلا دعب
 00 تورت ق

 لج مويالع نانبآلا دبر ث ىرما دَِصلا انك ل ضن .الدررشف باث مث قسفلا

 تاو لصنال ىالطلا تعا ناوامرتنا رش لست ىالاعلا تدك داما ا

ماولقابمدعو ىوعوالا دوجو س ىونيسي و كاين ددلا وحد الطلا 5
 ا ؟دع

 | سبعتال د ترجو ذا يوعدلا نعش هذهب ضايتعالا تلات قعارعنصب

 دايشلا# ع ب ثلاشلا لك سلا تادرس سمت قسما

 | دلل تادايرش سم كوش الا كلوبتم حرف ه دلصا الع ةدابرشلا ةدق يقنلاالع
 ْ ا يحممب كاف ين يوك يع عر ليش |

 - 00ر0 2 دعا

لامرب معنانلف تدعو! !انكم لمت يرعزلا ظ
 يكن اكان هن

 ١

 - 2 2 يح



 اضن رامانن 5 ليبتون اج علا ةدارلا : لل 3 مالاد را

 الا لتصت النابع لجل تئاابئاباو نواؤَع ديانا اكفد ن فعلا دحفاك
 .”تفادآ رش ولك ملا ذبل تن ذا طوقب قدللاو هلا اطمحا مآل فالكل

 هابثألا مجارخ يول ]هلا لاع لطاب هوسنم مازوعاشلاو 0 ا

 0 | بخ دِكرِ ووتاناننام ز خدت نم ارم نعمل فا
 اقتبس مرزوق ارغب الجت تانكتاوت سالما ْ دبع 0 فا نارا كورلا لوعما 01

 / ضا يبدو ماتنلا ريدر ياللا سس د اهدار ةادكذي نبال ةدايقلا | ْ 0 :”ام يلح نا ملح قلل تا دري ثلادمشاو مطْيارُش
 تقييما: دابرش باول لصملا 2 صالدل تارايرشءس تدان

 صالاولِصَف جاشلاو د كلا كلت ىفدزع د[واؤم©دابشو ةسمدلا كلن | ا
 ايدين مرمملا دوك نال يلوم لستم لسمك أكل هزاع لم ابرج ْ ٠
 | كرمت ةنحورح ميم ]قلم لف «نالرع تخل ةلجولا ا
 0| | م جد 00 ا نارشع
 0 ذارك ء اولا تلق اود لَم فقرا ونزرّشول ةسمدملا | ٠
 ْ دلوق سدي تارسإلا ا ةامارمم اع ت0 مرت تار كاك نوب ولد |
 لجيل سال مشب برق ىضارلا نما هنا ضرا دوا العام دنرش اذا تيرعلا لمت ٠ ا
 | - 2 يازدعإ نك للا تتاح آيتتنم ذكرا دي ف اطعاذص |
 فعرالا هزه :نازتعارلصا دابر لوبت هي تقوقولل رمل« ديم ىلا ايدل | ا
 'فاسلا ىزككوملا جولان الع دال امماَص بد قكدلاذ مشرف كام اماعرم ا

 أ ىوردملا ىئشاالا دابرش د يب كا ف نع ياو ليوباربلا ٠
1 

 مرعي ال ب من سشلاو بز اذ رسم داصان امنع نال بذلك(, هدرسلاو فذقلا ة
 داش تان قالا جواوإس هرغ بنانا ىساؤلا ى الخ يون نم مدص

 اق كارت لج نم باعت تاناتلا باكي مك 25 سلب ا
 ا دا ني دزمو دلع 13 '.الع تي نلالضا ضادعبدا | ا
 أ ةاارشلا نخرتت دايم نكتلا» مولا وم داصم كرش ىف ايع تساخ ١
 | هواش 2و ش ولا امرت ةكرشال لاجزلايعِلَس النا وم الس ال ةألل فحل ْ
 . لس يطرتلا طبخ تقرس كي يذلا هطقيال دجاو لام تقرسب ذو لاسم الع |
 |, ةدزجا شلاوماو ني تييلااماقاو 0 تغاو غا سعرا تاع | ا
 ع ها اسم رس يس وس روسو س٠ يااا 1: ١

1 

0 

 ىدإ
 ١



 ا ١ 0 دينا 0-5 دس له معرملا 55 م

 ا أ ةديقالا ثلاشلا لصملا 3 تاجرات تلا تاي سم ليت درع ا 3

 | تخلجر عانت هد الجد يكآتآ دابش سددسلا ةانئاناإ راهرضعب دوى ٍِي

 | قاللاساغلا هالثد ىدبع الكا لاّمف ناديعا# لع دوبهثلالاتف تىملل

 / امولرزعءاطن وكي مام متعب ضني لاقلا ان كل ذاع تسلا ئاعانشنعأ | ”*
 | كلج تبل يوعد سه ماهلالا تفنليالقتملإ :اى طوااضمول تعا | 3

 شا سيشال هبانثا ندرشف باص بع كليمكر ماو لكسيلو لامن .ةعيداايع ا

 | يغاليرلا سلطان وسب فيو لاق و نياهَرتمم لاق لالا ساجمأسإادت | *“
 | طعيرابالا تبثنت ال ةطاوللا يع دبل تاع اوقتاد مرْصلا عقد هداورش هنايد :ا 7

 0 بقا 2 . عاصما س فدع اشم هزدع تي ا

 م "ديس تمنت اعد شب الد طامللا
 1 وك هرمو تيا ل وكي نب لئاقلل نيصاذاالا تقلا درت ذا هر .سأ :

 |مكزاووض هرج لس فسللو كسلا طعردج م نِضقسإ ةادسلاشا | ١
 | ايا يا ءدايذ يدلئنلامت ىدايرضالم كلاتانك دره هلجتلا '

 / بطء نم ةأرلا ترف تسلل اوم اسما لاه هدالف كرا للف تنبت :الا

 أ اهرالفا ع وعل نال سيدالق تسب تنالئاتا انشا هدنع ديرش أ | |“

 اهرلمالعدهشي كاموع# ترقاالاحاماصنش ياداذا آلاايلعديشيدلاأ || ٠
 | اهو نع ترسخ هلا فاكس الزير! لل لاق ايروعد كتاوالامتق 9| ١

 ا دويرّلا نافذ يره در تصحو نو نالث ندد الك تن ؛ تئالفانا تلاقفا ٠

 امش انكنانيج انيح تمادام نالف سس, نالذ تنب تنالف اهنا نيلدع ةدايرش دا نصاشع ل 00

 0-1 تاليا سردعم 3 ىلا دوبرشلا غ١ عانعإ 32 هداوارشامشب نادهاشلا( 0 0

 كب يش ا | ةدارشلا ضضامجدلا 22 /ابت تتم دلل الل. ا 0

 هج ركن جا ماندو يزلادللا نامض امرلعو ءاضئلالاطبي القا ت توت دعد املا روع . 0
 «نعوج هرم خر تح : 00

 ب 7 7 نس د مهيأ ناد ل 2 : عصا ضني موا كمقَمللا ننست ءاوس أ ا ظ 5

 0 ليلا ]بشت ال سو وايش لقت نعداب١ ادامه ل يك نإ هك دال كح آ

 ا اه يصالعضيال و ةربك حادص دوكيأل و تلائيس ايع دناذ جيل رم ؛ !

 هرع عقد .وا مغر ج تنم انا هدايمشلا نالصالا الأ لد فئاقارعلا ١

 ْ تللثلا لصنلل شام راَتاَتْلا ءم ملل درت ب عمضسما ل 00
١ 

 | رمت مولا هنت تيب ليش لك بنتا سد تداو دما
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 ا و كا 0 5 5-0-0
 لّصتال اف سان مال تداهش لمن ال د موعإل لسفالام ١ لب داش ليفت ى ْ
 ْ للخمور لاهالاب مارح نوصل وعقد د لذ ناوغلا رجيم قساللا داير |
 ةبامنلا كازأ ٍىداسلا مد نم علان عراك مح سس« دابر لسا لو ْ

 |لضتالانيجاف ندي شلل لكأي داتعا هرم داش عانس عب .ةانطتت كل |
 . ةروصلا ناك ىبصالاب سم نلل طع ىوعلاب دوانت مرحام دالال داهش ا

 | دروع لاق سد د تادعطوقس 2 7 .ةيكد |

 3-62 208 0 ةأيش نما
 00 ساهر بح ات تلالعلا طوقساع يومك د ان نع |
 000 عرش ل نا فة ذص نصح هدود ءارقفلا افلا |

 2 مقلا نالل ركل عرش نم تلازاع كمقس هيلا ىرف لكا نم لا ظ
 ظ اجو ال مال ضتل م لئاسلاه داش نع عاش فرخ دسم تادايشلا

| 

 أ
| 
1 

 كاؤسلا مير تع رت داع ن)ب كا عرق سدود تعاد

 د مون تجوث © 0 منا تام تع | ١

 تف ذق مرا: نؤشلاد ادٍباذلاو ىاستلا هدابرش لص ال ىواتملا هم 2
 الو يرسخ ديلا معالظ مزال ضعب لع موضحب دبلطلا «دايرش لت الد ١

 : | لعامل ناش ليت الاذك يصرخ هديبد يزيإعف بذل رع دطاتخمي

| 
 الكولا علالع لعال تالا تالوالع تءالولا باب نم وأ داهشلا نذل لاعالاع
١ 

| 
 كثمرامسحالا 2 : : ىسلا] شاع .ناولبمت ايا هالو قنعلا م دابرش

  0ماعلا ةداوش لَآ م لع شط «كك لاذ اع دلع ضعبلا |
 | ةزكبصنلل غرسات منو ا بسنلاو ملا 3 ىم لوتس لا ىلا لاعلايع |
 | حرراولل تاداش ناش سمويامب بذكأاع د هطاتحمال مناعؤ سما

 ١ ١ عومادإ 5 داي لس الى دا ماعلا سد الل ءافاش 3 . لا بصاص لاَ لاق |

 ١ ىدلا يمان 8 داوم اك قو 2 ءس علل خي سا |
 ْ أ ايل: دا جملئاسم ثالث عي ناك ناو تيعرشلا لباسا ةرطنلا ىقاسن |
 |وكتإ تا ولها ةرالا دا ةابمتلا عمدصولا 2 لحد

 ا م جت ت12 رت لح هس سسلاووب

 ا

 تا 1 067ج 7270237 ا اا

 - روج و م و دج وو جب

 ْش و0 نيكل اين لسع هريطإو هداع نيد بسلا يحرج نا | ا
 ا ا ل



 صح رم 0
 0 لاه

 ' 0 دسمان م

 0 000-2 ل 2 ِكبرشلاو فْزَملا ٌة دو دحلاو دلولا م مان ظ 07

 | طاويرككل عا هال ينال موقت لام ماه خدي داعنن فنا '

 | 0 دامت لكس تي 3 تاد ايش. سايمو مو دأمل كولل هد 3-3

 .ةلاينرتمن ب جو سدا شل متل سكعلاب ىا دوبرلالعر سلا ذا قارنا

 | كو يس قارمتلاد دربوللا هديب, ث دالا يرجو رخالا عارم رضلو

 | ثدداوتلاب ءانانق 2 ه دايمشتاكذ دازلا داك اطرشإل درع دمام دمك

 , هدا ة د سرخالاو قآل ةداهش لشن اله هابشا سيئا ماكمإرخ ربك

 لتنال للسيل قنا اكمال« داش فوجتو يحال ثاكف الخ شورطالا

 ا | ةائلاد عسا الشع ندد تلك ديا طولا ان هرياضا لاقي و لثفلا 6 داش

 | هاسالسذ بدوبشلا ناماذا توم ةداهش ناب باحاو 00

 | دعيت رم انااا دش مرطالا ءامضت ناوج ةىلستالام الكنال 4

 | «دارشاتاو سلملا ذاق ةداهشلا لعاوب) ءاضملل الها ناكس دال تدابش

 ا اظنلذا اكمال ومد ىاهبوسل طش ةداهشلا ظنا الات طبت الف سرخالا

  تاناداطناسلالو قدمو لمن فلا طردمتنا هربا 9 ىلا

 أ دنع ودل تاس سن ماو للسكن ظاك نيس ٍْ

 | ةدابرصو داشلا :نملا نم ءايبّس ملأ قاع ًءانكدب دال اك سداهش ليشتالمأ

 ا راك ةربدأ هرغص كايزرغ ءاوتس وشم غولبدحبجقلا

و معز تسلالبق .ساّدح#: دانا تاصولاو كسلا الاولسم دعا
 1 ىعد هدرطاح

 ا ىقداذلو لسم مصضإع يسن سدهاش ماناو قصت سداصيالا دال

اقام هاد مل تيفللا ارض جلو شداموصو تام قصت د الث يدان ذأ
 ا م 

 | لسارعوا# هدابرن لّسصتال تددلا تانابش نلنت ينو يئامت بدصاخ

 تقر لل قح له ءرد رب داكنارفا ال كو تاشا لق الاف ةرورض اعطت الا(

 د او دب ضاكذبع طعام ان عوكميحا سيمنس هو ستاعلا

 | 'بيكلنملا ةىلملا وإلا ذاسو لاسم ةلويناكلبك لاما هرشادكو اسس
 0 000 دصق ملال «دايشاينوكأ ا

 | جوز نعم هلع طالبا تنلاس قد نع خل رم ص]تس هابش الا تادابرش 5
 | مانا اىاين توبث 2 عد ناذا لهو ال ماجوأللا رفالع دازام ملا تربلهف

 ْ | تمجد 1 باجاو 0 0مم قالا اج تل
 ذجح

 0- دج معصم دوج ىعنر هس دحوم



 ع همس

 3 طه تالا دافرتتم امال ديال دعا ءدالا|

 م يْغ اقلا يم مقعد انبِلع ١ 500 ضاق لاكش 1
 ا لس ا فيوز طسو هاسإلاو متاع هأرثد هات قسما ا
 |لطسلل ىسرتس ال اك و ةأرتلا لش لوصو نعب ىا غاشلا لا باذكك ا وصو ا

 ا 1 ل درسا هيب ال هأَرلاَع دوسولادعبإ مام
 ا / دمبدتالا بكتالا لا بولل تدمي ودهزهدو شدد د باها |

 تامنا ا ا بلا موتككمسا

 ا نرلسلا ةدم سلفا هس ال اطغنلاب لحال فيان روإ فدام ذقن

 / هديدويوا مون عريس نم د راولا لقتلاب يدل "نع يعرّرم مرشم دف ةاضلا نال ا
 كتم ىةدزع عج هنآتم هنم نال هذاضن ذئب ال ضاق ب قولد ١ ا

 مد لجالاو ليدلاريمومبواعسولا :ولا سلايارلابلو ا يس
 ا 5 25 ض1 ياض :أ الاه كلباء لب شد علال ادتعا |

 ْ نال ارتاكسلع دلل ناك اتاك ىباطلا د نيرش وكرر الو يداعلا ٍ

 | اذان يمنح ةرغال د طلع اج ناكل ت1 زا كر ييدايخ |
 | لكس دورا س دريتلا# لا تمإاعال شاه( ضانلا سم باتلكأ ناب ممتفل |
 أ نات الق نم دولا كاملا ب نان نو يجلعمالا يشل نع لا رعاص |

 | لماع سلستبال ء يت باكي نحلل كلم. لوم وم يضاقلا هن اكأذا بامجام
 | لتس ج ير هداف دددلا اكمام سال وم ال ةنادل اق ناتسر يما سالو

 | بشان ال مومبال و يالا كزعب زمني الاذدرلد طسارلا زالت
 1 كوب ايس و دادي ارسل كاز“ نوتعملا سكك ل ةرماك هداطل تاوصو لصاللا رع
 نكد مهند ثبت مزال يعزنال ريس « دايخ اجادسرث هناك ْ

 دلوقم راد دوش ةيادكتادارش ترا نانا نق ادمشدل
 :اهلاتِمب هنود داعم داو هدال د 'منشم ناك سو «رعش دلو قاعي لاس | ا

 1 لارع تلظي دانعا نا لش د سدابرش لصتال 1 ا

 ارحل طرف زّركلاما كلادع لَ الان نق كيو كا تيلاو قتلا لام |
 5 ايلا سدد نع يداووبسلاو لس تيباقلا تاد ايش سم

5 
2-1 5 

 ك1 1 هدأ رطل قدك ادد هس هس سمع ةةسكسس سمس ضل ل
 م



0-1 

 هسا ل 3 دحض

 اللا ىا بمهزللا سيال دا مالسالاو ناهالا دْمص عيال ىا ادب الد توَشلا

 دناع موجللا ل ىلا ين انكاسجم] دارت لست ال باهام ال ما مثداو لضم لمع

 .. د مقدرش دلك يهنأ هائأتف يل لاق دالمم نع ِدلاب بحاص ماهل نإ |

 يمس ما متاخر زل ناسيا تسل
 لال علاب لانش الا كرف هدم هنا ا + يرانا مامالا ب حصامانع دعالع ظ

 |سنلب ومتلم تسي لا داون رخال
 ا انهو وسار دهورلاةىالط هدودهلا  كلعاونمم

 مقلاثم نوك ينرعأافلا تبصدساسقلا عيت لصد لام تزل ةبوهد 1

 | مامالا نع مهرعبلال تقسو انّلالمدامم نهاد دببشاذاع هابثالا اضف نس ||

 | ديك هس ةدارشلاع مادقالاذ ىشسلل نايكدا يعرض مآل مهندابرش تدد ا :

 ظ
 تالا ىالخجلبتت الذ ١ ملاتْلا , سعسائ او داصرتلل الن 7 ان هدارع نع | |

 0 ع مهبل هاذا ش شيتا مداه داصل وت ل
2 

 "نم ذهل بللي هش عرس مامالا نع يدسعب موغلا ارش ع نال ا 4
 0) [|١

 اماتتاستعلاملا مثدوممد لببعلا فم دي نال هزبح نع جوابرمعف ذشلا || | س

 ا ها نامض ةنعزلن درسا 2 مدانتلاآتاو ديلا ىومبح 2 خيابرمع ا

 يت دتيددتم مداتنلا ق حو هذا ٌقحستال هددبلا عطق ييد ديحلار م 8 ٠

 | ماءالاو ىاد دا ضوفمرسص م هادنع درؤصلا مماخلا 2 ديلاو ىضعبلا درع

 ا يداتنلا ننارخ هرم د الاوضازص و دع تيادريومم ةررشرمزوم ميمعاص دنع و ا

 فل داما دال داو ماعلا نكد هدالد اى سمال قالا هدابرش لصتو .

 1 مال تنباع هيدا نضا الو سل ا 0

 | لونها مرشد دا ةمانرج دايرت نم ماصا تحال ى ميد ةأضأل |
 ١ وارق نس كل د ك بال تعمم الامي بالا يع هدبللا تدارش هئونعد ميوبال

 ا | لمعا ةداركو هدنغل تت هلابتناا لا وركتلاب# ينحل دابر 0

 مرعب نايبصلا هداهشانكم لال رجلا ق مقيلاعذ سعب الع يصعب ىجتلا 1

 ْ لمت ال تاماخلل 2 مقباعف ءاسلا «دابرش و دبع الملا  عقبراعؤ ضمب لع
 ١ كوالا ليا ام لسقم ال ليزهلا «دايرش نا غ١ رهو تاجا ثسسم نكد |

 (اطمش غدار نيااناومؤلا ل مناجنسي داع الومل ةدايش ٍ

 هدي ذ لكس لبصَت الى لبقت امذل صن غاوتنلا سارع تادارش نم ناج
 ا أ ل وهلا كايا ورش انياب ثبدز فانا يتلا ت01

 ا

 و و م سر و



 ْك | 0 ع نرخ يارا فايق ردتزمأ ْ ْ

 9 «دايرشالو هرج ل سسل لب مس علل ل تمس هدايرش لت الرتالا | ١

 9 0072 قرم لكس طنا كاف تال ىلا يدي هب هولا لادا ' ا ْ

 5 ١ ا فرعي ناك نات عرج باننا كرت ىذالريكا ربو فلم ل دابمش

 ' || لكقو كادعلطِتال تن ايع فوط ناتنلا كدت شالا دنس هئاتنفلا نا ا

 0 قل اقللاو ديعوملا ةلمرقتغن هاو تْللا درتعد ريك نلا دعابا َن الشد | ا 1

 0 '00 دوال عطب ع :للنتال كفاتازا | ْ 1

 1 | ةميادلت يع يالا هلق ضوتم كلذ نا يكقلاو نسب بدق | : ظ أ

 الزر | ١ ىشئبٍل وكدا ىددوتلاثا هال ثلث الا ل3 كريز .ه دايرشلا ظ ظ
 اذإ 0 شوفرعبال د ءرصوبةااهدرمثاذإ تلاه ش شعيالو نالذ | َ

 " ١ ايمَملا ابا هاش الا نس ياهل اضع ذاك لور مث بصشباو دش ا ظ

 ل هدانا قع هدابرش 0 |

 ل ةيدايس وج .دابضأ جدال تركت دلل
 ا 2 لحاد ةزمالع ا م لا نفاع نعد ومالا

 ١ أ قيساد هاو دلالاو نلولل كرف تابمالاو 3 الاو ءايالا © ”ءارخ 1

 ١ ١ د راعالاو نايم الا ءابالل دال جالا ال راق و هدانا ةدايشال و
 دال ا |

 را | ىععاجب ةويدط دولا ثمة دارث_دوجو باخ تآداهعستاذشلاو | ظ 1
 2| ١ دعب ةدجدمل ديتول ةياولظ رايتحارمو اق 3 :كدآَدك يد سنجام ٠ 1 ظ ا
 ذل 0 قلعت ئاببح ل ابودزملا لامي قلتي ال ولا نال كت داهرش لصت ىل توم ا 1 ا 1 ا

 ل دصو] كاهددازم ن١ قيمت لل وم دعب سصومل ل يصوملا ةدايرمشك اكاد دعب ْ ا 2
 1 ا ,ةدايرش داوجإ ماع مب د تلقاضبا سانا تأ اد اهم نم يع تمالساوا |

 5 ..الارعزلا بما صل عس يقناونجرل اك ديل الاب د انهو كيفك ل ذرتالا ْ ا |
 (|١ كه تشل ا ١

 من[ تليعلاد تناسبولا عش داك سْناْناِب باجاو لّضبلع فرات درددللا 8 |
 أ أ ا ا

 نإ ةأرللا ة دايرشال ى هدلاول دلولا ةدايرغال هرئول دلابلا ةدايش وجلد ا ا ظ
 |! | دّيسلالو ءرييسل دسلا ة دارشال و تأرمال ءراألا ة داش لع ابرغوزل | ا ّْ

 0 1 ا ا

 ,, | ١ دودجلا 2 ىلصالا هل هرجاثلا نلريجالاالو ميرشل كرش الاد هديعل ا
 0: || تادابرم هربلنس ناد ورث دلولا ل ف تايتالاو ءايالال مق سولاع داو ١ ا

 0 | ياسا زلط ا و تالا | ا

 1 7 ا

 ْ ١

 0 0 0 ب



 هع
 ١ 1 ا

 ا سم

 قدا مداخل 0 هنت الرضّدعي ىذلا 0

 ! ال ةرها شيلا ب دارا لبف نم .غااسس بلطي لئامتلا تلزم النت م 8

كادوكب «داجالا ة ذم 4 لديرشان ام انس جعرجالابج 8
 م ا

 ابجوتسد صاخب |

 0 رادار لتس ان برش كت يات ابش مسرع رك دل ديرش 7

 م :دادرش لسنا ةاضحلا باب الع 200 يكول لصا ةداوعا د
 ايات بومااس منال

 ءايلعلا نأ ءاسلاره رماوج تانغ نم ضال هاتف يمد قتلا ثمأ| *

 اهلطابلا نلالالج يسر الل نيلالدلا ةدارش لوب مدمبإتفا| 1
 قذاحا# ىندتلاو

 ديرعلا ةاضخرضح ةدايرش لمت لادلام اكلثمل ارعبا قاس هدايألاب ةرجالا | “

 ومالي ىلا كاكصلا هدايرش لضتال سلا نان اكو مراوبإ يع توَلمتملا ءالبولاو ْ

 | يعش و كسلا نييسشل لب انككا ك6 دايلا كاهن انلاعال ككل تان
 0 تمانع نم عقالاب همابطلا :نعالضف كل د ههيدق املا كابي طخ اربط س ا

 انلسنارمامق اولا مس رق عأسنل ل :نيعالفلا ةدايش نع يلا بماص لكس تدارسلا

 ْ لان يابعرلا رغد جسد دونا مدح مالكا يلو تت لمد 0

 ] ءاياعدو باوند شي هال دو لاقغد دمرتف ق ذاركريا يدا كالا يب نع |

 | دوش ديالو يول «داوشتف ال ديالا عرش هحد م داوشي تالا ٌْ

 |بهمللتت ال عدالله 1 و يومان وه يالي يراه -اعلاد نسارلاو ظ

 | لّشتال تيدا تك يمول ارش ىرما تيَسلا غرك -ذملا اصاص هنالول ضيالا |

 | تاداهشستايقدل لا د لص ال اخ نالوا ردسي ليوا ده والدا اخ 4

 0 ا 0# - 1

3 

 ا ٍط - دايرش لضنال لا كل ذب ومش ين هش ةلجد ماخولا نما داسب لاو ْ 9

 | نرلاوهش نال معا دانك ملل تت دولاو تيملل يرلاهدابرش برشا تموتلل 1| 0

 |مي ذر ا ا يد تيددلاهأ |[

 دعوصل]ه مول درع تدليك فالثك صان ل ناو لازال كيلا دعب أ د د

 1س
1 
: 

 سارقا نال لات ثيم سوما عاب غاك لون تيللالج سعوا يدب | 1١

 اجو هدم ا 0 بق لك اجي ا 0 9 بعاص ْ

0 َ 

 | ءاوسلاب رص راول قصولا ةدايرش تاطب و يوما مماَع ب ءاداورش سرين :

 ا يك تيار لاذ .تدارغ كفك الاجر كاعد سيلتا |

 | كابا كم تو سف هه ا مازاربكا 2 نالرجصالال |

 ا يول داونلودر لاذ ءابآسو ند اف قتلا نال شتا لام

 ١ ب يحال ل ارفاق ٌْ



 ْ 11 ا اجل لاو تدارش لنا دش مث ضاندنم كلذ ةمافلل
 1 ”وءرم يداعب لمس ال و مئرلا ليصامي داررغ تراجع نوب تيل هع نائراولا دش ودك جلادإما نامددلا ةيانكى داما ءىكَذ ميعلا فد سارا 1 ' ١ . |١ لف اقسام صف ديلا عشبي كلت دلك ةيرجد د ظ ْ ]دمع ُ نواب 5 روملبع بدي فاول ف ىولادعإا نا دي نارلا كا

 1 ا || ليمون سس من دايشل ناله دال هدرقلد لتاتلا لعل ةدد ] ١ / هاذا يلام حاتم هم ذانلا لع مددت دي نا دارا ةنع ئ ظ | | تناملا تويم ةدادملا لانو مدا تاداهق جاتك تالا تاداهش سس ظ ظ انزل وماذ موادعلا تش 8 ناى م ودملا لع و دعا« داش لشتاب ةيتماؤلا ١ ا
 أ

1 
 | انفو نزع هزي سجل دن السد تدهش لب نم باي زيا ءاذك 000

 ,ل || | اناد ضال لامن .دارشب ديال ودا ٌكلارملا الع دي اًدح د هد ١ ا :, (| لا كوالا تصدم لثم صو كالا نالاتع تدتاكوهضالالاَمُم يفاناب ., || ١ سال لجد لاتزاد ماكسألا وص هش. نس طيوسبلا ودع لد هائلا | باين مك و لييمانت سمو لست ىجاص م دابرش لثم دس شارضالا لات ين
 ١ ١ ضمّ ىرصاشلا دهر مولد مسانلا لصملا غم داهلا ا ْ | بيمالب دارت ل بشي نا بج رغاإلا لاوس دعاشلا هيديرتاملثمب دورغا ظ
 نا مال ١س لش لشد عاشلا كاع ورع لقت دار لّثك,ن يرش رخالاد ْ

1 

 أمرت م 3 : .
 الل ل ىركش وال يملا سو لاتالولاج كيغحال ل دابا طلع كاك

 --- توي ووو ييووووووجبو ترجي تزن ل177 0-0 تام لل



 دوبرشلا مانا دم وع ىورال تعيب وال تحل نام عاجلا ليقب سين اذن ْ

 ميلع ٍكرلا لامن هئامد 3 فةيداتنلا جماع تآرابق سال الا كامْزمٍقرْفإ |!"

 دع سا يدر لاثككرنياند فلا عفد نا هورررشب هوي ءاج ارك داأ |“
 ل ةتسدلا 4 تيداملا نكمل دلل كو مهاهش تالاج رغما دا

 ايما عبلبإ بق داش لأدب ىن ع امامة هاضنلا باك دع ||“
 ةرثزعديشلا كو كاد 4 ءاماهلا ضلتمل آجلا تدارغ لّجت له شامه ||
فاصشلآا د يداطلابهد -ىلاو لصت تاداي لا مب

 اًماوزكلا سعو لضتال 

 فلتحم طملب ىدعاش مانا يما ةقابملا حم ال متلا .ىوسحف تناول

 لبهو تينعلا تادابرش سيق: تعفاوم لفسلناصمدابش داعلا من ِضالا عيسي ل || 3

 سات لا لعو يداضنلا عم دوبرللا ةلماَمِلَتْحآ كو دشمالع يذلا ةدايرش | 7:

ص بكير رمل شت بازل دنا هم شم ايع شم لمي و سكك ل 7
 تمل هدا ةرت

 © دايرشلا لو طش مو تلادعلاوب سبابك ورم بانسجالاتاناياكدإبكلا | |[
| نس ذوك هاتفا كرب لمه ال ءلادعلا هال مقتنع ريكفا سمت م

 

 | الدحناناطقا سومه لاحداث لبق هر تال مح سدان دنع | |

 لبقيف دري كادسب نام فرس جددي مف مالا لع لانا ىددان | |
 دلولاوست بعوبال ييوبإلا ىوست نالانلادلو مدعو واسبلا ةانكمدابش ١

 ةأماوعم لهثشلا ب هاو ثنح سو لقت ف ثيحؤلل دبغاناا- فال |
3 

 لمقتو يضعوا

8 

7 

تو دما مال ال مم اصمدااعلاضر مرح سورمعو ميعال لعرلا 6 دايتنإ
 ليع

 يحل نال ءاشلا اخ دنع هامل لالا ميدازلاد لالا «داهمش | 8 ١

  عسو كيرا ةرظ رمل 2 هك مدار لجن الف لقتل 2عان امعاطشاع(ناانا 9
 ١ كولمتهنتمداملطمىتالا سرست الو مولد آلاب ولاظلا ةدابرش لوب هدع أ ظ أبا

لبلاو ٍترظادعباي داع نِصلاَو ل ةلرعب دا للا ىص و ْ ا ا 7
 ! .مدابرش بسالد جزا

 | هيعالو فساخ مدل يي دواس بمشي ىزلاوم كسلا دولا لسن كتم | 08

 رد. مهد قؤملا ةدابرش لمنال ءابتببعم ة دعانا هلو لمس كاملا ف |١ با مميسصض ع تلا ا

 تال بودطلاو روطلاو نانيصلاب بعلن نمالو ةاويسم ال ى مالك فراخبال ىف | أمه

 دل هني دارملا 2 ةريك بكير دم هدارمو فعلا يدع! بكري ىناتلل ٠ | (.٠
 ليوا لامك ءانال د ليداثب ايكساذاذلا تعا تولسمتلا كبرت سو 3
 7 "ل

1 

 .- د موا
 هج جدصح اح مج عج مج جحد ا را ا

 0 ا سسسيبي 4 + 4

1 



 مه

2221*111 
 1 تذدي ىلاعرعاشلا ا ءازذلا رسال د تشغلا توص 555 ءانقلا |

 ' امل مالو باكارجب ماظل ل خرب م ال ص ىوسا ب اذا الا ديوبتم هرعش للا
 قياما يع ب بيدا مدع نلكدا«الصلا ب كرتي ا عرعشب مامي دا
 ||”( اك ضلطم كارسلل لامس هلا بتل تا مالك دانا اّمسف لعدة يدا
 ١ ليا ومآلو ركذأع درعا كلر حلل لطب سي ا جطشلا ىالضاسرعو
 دا ١ كان دال دلل لع ليأثاوا كوس وا نعال لمالاب داك ىنابللا نم كالابرلا |
 : ١ "سالو سوإلا دابرش لبمت الو نماّدلا سب ىوسلا هك لكان نملك ةورغا '

 الو دسعال الا نمت و اىوبس تقرملا عوق ددعب الارخللا نيغمزلا دحا ا

 تادارق نسل سَ طإ أمال و كنب مداد ايتنبو تلأمما مال هاعاضد

 لاسلا/يوتلل ميج ةةلوبتم دان لاديَع ى دايشلاراب دانقلو علا |
 تساهل ةاك انكم يالا ءاَضَم هرغإخ ب حصا كم رعسلاو يلا عض ولاو ١
 بونمج قو طرت تاربقلاب يريد اينال ويقع تيسللل دوق درعا |
 | ةدارش اهرَس د ا ا م م هرم وس ومار

 طرشالو نيلعر ةدايرغل المر ةداهش اعمر ال ع ماؤرع لوما لص] لكس ددع
 | لما لللع نارا قكي لب تاكلكتن نادصاش دمها ليك نوكي نا ا

 اا | 1 ناؤماد لب هدايرئالبعرر مي نازوجت دابا طعواشلا ةدايشلمتد |
 / (١ .ن دال داوش اع دلع دويثللا هوك كاطرشب الازك باصتلا ماقل
 ها ميداطمتس ويم مائل الحر وا نيلج داهتد ارث حررت باضييا ةأرمل
 "| طاق لصالا لومي يوتا «.ك دانك دايشللا باصم ةأرمإ لك «دايرش الع
 يدشن الف ةءادرغا ةياال وشي دانكب دش يداي شايعربزشا عمل

 _ 0 هكدا دارت سب ال 15 كانك قداررث بع تيما 2ك هك ديع أ

 0 1 | دلل هدابرش ءس 527 حل ريكو هلك ص للا هدابرش
 "0 | كيو ولاو جاكشاو بسلا يس الا مهبل دمشس رس نب تردلاى ا 10 1 9 تلا هاي ِِس 5 هوا سس سس
 ! | 1 .ناتأرماد لهدا هالدعاوب عادا فيقولال صاد خيانلا ديال هو توللاد
 ها لعإلاب )عي لامعا نبش ل عبرا ردص ةدابرش سالاد دعاض اكان ١
 ١ )/|( ١ جّوقاو تانرتان الث ناب ثولاو ضادالف فان لف ناب بشلافب تنس ألا
 ؛ | ١ كيالووايلخدو دن الب مدئان الف ناب لوطدلاو الف عد تن انالف نايإ
 || هدام شلال صا دوقب ن حاو الذم زحسملا هله ثوان الث ناب كاذلا أ



 الاي «ةداهرشلإبسال د طبارش ند درهتشي يزلؤه ج0 نير أ
 امءكفتولالصا ىياومم د للا ا ُءآك يهملاوب 08

 هد فمرلا ياريوك ىلع

الع هنا وجرتيهرسلا د ابسخاو 5 ا هيلع
 الوتد ناي ظياش ذعال داص

 اب طبزرشلا هنداللاو لْجَتال كلذاوركذي لادآآءاانصريسملا اع نقد دأ|

ضاَكلا فرصي متانكك كنا ساي نذ :نااول نعد
 526 دبر تايب دب انك لا ل

 ةمشلاب هادارشل المت لل هدانا رشااحللا نس نا داعلا قو ىرشا لضم لانه

 هاهنا ةقولاطيلش علَست نآمانمل يشيل ة:بزناقولا طيارش لع
 |امنالا هنيرب لاهم هرمخا اذا كلذب ةدايرلا لف ىدذلا خف هل هاوقد ةارعملا هل

 | نيجاانا ذوقك بماص لَعصسآَم يد ددملا هن ءاذكص بدض مثلا فش نم

 ظرب الف ىتانلادنع ديرش ىزلان١ لما غ طرشب تسنإ ةداومقلا اننل لع قلوب

 | يوس ْدِْ هري ل سو ىتشالاتامالعةدايشلا لمس تانعلا 3 طرش ءايلطنل سم

 |ةردوان ولف كلذ كلف عقد هنا لا بديشي ناكل سفن بعدي قيد

 |تيذ ًّربلا ذاك هرب درجتمل كللاب دبشي اكلمعاجري كاباتكداسانكدي

 /وقرجب دوك هان دبش كلاسلب نالاد دبملا جا قسقرل منهل ئششماد

 محض ل
 | كاعللرعفا شلات ىآو سيل اكرل كللاب ديرش هداف امل دب ال ات امون

 |ءكداك ييعلاجذحت نايق طق رار دنياسعوا عمان هاهي

 | تااتلسفول داممفمت كيحنقولاو تول! ٍغشتساا كيت نيت
رولاة اثق د سو سقي .س هربا

 , انربحا صرف الاّ ذات ؤللو فت

 عيت كباددهاشلا ساع تزداد مالا امك يالالعلممَت دب شب هرم

ف ناار جاسسلاو كلللاب ليرّدس نا 93 عضترتد قياد
 تام نالف ءرنأ نل

 , كلعاد شاصال كطابامزد اشف تيلاكمدي لف داثارسم دازلا هذه كرت د
3 

 مت

 دل يبت

 نا سم

 | بام سويا تدار سقهكيزن اق دلادب 4 هاب اد الو يبس انباعي ملام

 | تاج مقدايش ينو مملاب ديالا ءايكبام دبا هوهثلا سؤ
 | ةلقق اعتات جمد تبةواءزكاةب مزجالع منءاهش لش
 | مسهت دابرش ل ضتالس اّنلا سانججيان ال كل دب ان دش ولاه ىلو لاق كني

 | مدارقلا نعت درلا داي لل, ىلا يدامارومتلاو لس لعل هقاو زنا
 طخ, ةهش تيا لسا غانو من بجاد ىزجلم نقولا طياز .ةروألاب
 نايسرككئ قولا وتم سلاهنذ ماو تيعاتركس وري يبان سد ةفدرقلا

 مسح 00
00ر2

0 
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 0145255ججب

 ميك ل هيي ل ل ا يميل

 تحس

 رج اجو وا جب بج مسا وعمس# 1222 2212 2 5 هج ا

 2 وو

 2 11 115 م ل تن

 0 بلال ب سات بيب ا ع وسو سوسو بسسس نان متاامر هاج توسع نتحمل هت تت نتا جرا 2 4 مر

 20111111 ةروتدلا ةناطلسلا |
 0 وير ما دشن اع را ناب مدن دايرش ل ٌتارهف هس يلغا داقاع طاب '

 ءاوسلا برسل اموفر .نؤللت دمت لالي ىو نيش وا اديح 3 و ا
 تالا جرب ازال نك ةرمشام دالجلابي مد لعا
 يك الان وف دهلاو ةكرشلا ماسالا ييداَدو داب لا دب كيال
 1 نسوا يوعرلاو : : دانرثلا نينب تملا زط و١ تعول تدارإش تادىرلام جرو ىادعلا |
 دما لاه رص وم يردن الاّثال يرعم ال 25 سد داهش سبا يوعذلاو ةداهشلا ْ
 تتاال نظم بولا تاآ عال ذاك قاهرماىا .داناستلاوا دل ووبوشللا نهم

 بكو هلا لبن سنن اعقااداماد تايشالل متي نلا باب ره ١

 دانيال المد و دو قسما عئاش © 6 سرعتلاو ا .نائقلا نع وم ديلع |
 تماما "صا 215 يوسلا ديلكو 2 قاريعانسد برضتلا الريشتلا ع هيا دل
 | تنم دمرت 0 ١: عرش نعلقنا ريشة يستتورسجو بصب آد

 | مافن نأ لوةيفرصملا دحبانقوسن كيرف هدا وق كادانقونس نامكنا مقوس
 ١١ 22 تلا: ساّتلا موريزعاو تود عاش انسان داع هانا ومنو مالسلا ْ
 ١ | ابو ولا «داررت نسكت ابس نال درا ندرغو نير هنا كاتلل نأ مرالكرص امد ١

 | رات رع خمان راخا نااطشل ةقذ ذ ئانمعلا ءعاضعلا زاك هداهشلا هك الئخالا |

 ددلا/ زع عوج, يمن لم .هرارفا ١ نذل بخالا وكيد ناهي عتب ليج ع ْ
 اًملؤاعالاب ضاملا دهن لدا صيد اررع د 2 ظ فاو نك ةمملا وان ىلا باي لأ
 ظ يرتترملل دهاذام يفظد دنح ىنعاقلا كرف لا ءوعلا أ اتعإلا |
 "رشلاكييحإلا دم صبا شن . ناذاةرغ تابعالا وك نانا مرعالا يع |
 أ 2/0203 لوقف موكالم قد داسلل ىلا ىرشللاداساد قذقلا د مد ١

 ١١ لندن لمي ال لان تار رع لعامس هزنإ نع يورو نب اهصا نع هرماللا 0
 7 ١ دقو فضي هيام دبا لوف تابع قرص آم 3 كذام كلاش تن "املا |

 دل . 0 0 ا ككل ١

 ا تليد 3 10 كلاب قلل تون نعرحا 2اناق دإ انك الاب ١
 ا ْآ
 'ء هما تلا ىزلاَرهلعال مهل جوع انوسد لميدش مهنحلا ا
 ' كيلا انيس ناد قلو دش ةكرالاؤنج 0غ .نيرؤلانآنأد ضانو و عي نعا
 مايا ماع ديا ةرمالؤلا تاياىّولاايغاَان كزملادعب كوق
 و ب بس هسا أ)

١ 
1 

1 

3 

9 



 ١ يننكي الاسسجاد عير ئطاتصاش سيب ال ما كاذب يلا رل خوسب وه دابا ٍْ ظ ٍ
| 

ضقت لان لأ اد دحر شا دمتاش «رملي الاد هدابخاب
 كيعانف 

| 1] 
 * | ألف دوز ضان كناذا اقل لا 2 هابخالا اضم ملتي ممإ سازفاوا كني

 2221 ال7081
 ل ل 6#

1 
 1130003 دس يو تن تحج نج 020

ال بج يرجو هايل تاكا ا بش مق ديزل سيلا تاكا ||
 ا

 افلا جوجو تلاه كلن كاب هادوعم احلل ااا اعلا نال اعلا دع

 14 كاملا هلا .تامقلا بهود الاءاّضعلا صو دعىماتلالعذ ١ 5 دلع

 لو نم عرشلا ل كتل رش ولد نامل لكم لاهل كلن دل ماش لاب
 ٌّ تن داع كنت ضاو ,رع خال رحانم لكسع ذاق هنعلا 3 0 اسوا تا

نم دعاج اضم بع كل ذي بلع ديرشاورخا لهل له د
 امدااوناع ,متلورعلا 

 7001 لعمر ىَمَمَنا هرضامرغا ضاق لا اقلام
 1 لهف هوت جزاع

 ْ | اهلل تونث نانا ب اماو ديوقب لها باشا ضاَيلا الع بكو لم كل : لدن

 | بارعولا )قت كل ذالع م دابمش تلبق داولدحو تدي تلاث لادن تنيبلاب

 دعوحد خبال قعٍشوا مع ءعومد هدهد قع دا اونا دي
 ع

 | ادع كلذ 2 لولب له م ءاضتلاب املاع ال دع ناكر ِتاَنلاَدآم١ ١اماد

 سحاق يِضتلاف الدع العاج ناكنازكو توي
 ا بقايا رفلماب

 "انعم

 بال هيمان ءاضلا اشم يام ديع شالا ْ

 دم جوجد قنديل .رشلامدصلل املا بدأ ِهرَش 4 لكى ذي دوقب كا

 ع 00007 هاود وسرد هاد عءا دونها

 | ناك ديت طا يضا ا 2 2 لَن مكي أ

 ا
0 

 ا | ةمالعال مف كعب تسفت :لدد كاسعتدو مسدد فلا كنم تذخا ١

غلاتو قع كدب : هلم تيطت لاةولاثكو بيعالب كلمنا ليتل ناهلث
 ةل

 ضدي ةوطقلاو١لامدْم دول ناكأذا لاح ليك ىّرصم هللاتلانانفالت

عف نال ضاتلارعااظلا ةدابشب ّقمواَص مال د ال انما كال
 | ل

 | هبيعالب دة دشل) ب نامّلا لع بعحال ءاضّملا ليبس لع يالا |
 ! نطل اة دج رات لونيال مهل اضع داماس بيعلا مها2 ل نا |

 أد لال يتلا ضيا قالا دوف ديلا لاما دعبول ديلمتلا ل كلف لاق

 تلاخل كلت لا تئاضالاب كاملا تاضا تنعاسضاه اهدنا فرعا ا

 0و او تفتح تنتقل لان دلك غدت ام داما
1-3 

2- 

 - +. --- هج ,

 تت

5 

- 

200101 

0 0# 



 0 يللا

 0 سس يييييبييسسييج 0

 املا ىعس ا هد 1 ريس لباسم ةيرزعلاد ا
 قوه هطيزتد كنا مساماوفنب# قتال ظ 0 ماي نَدَن فوري ف ياذا يلدا صاسنلاد 0-0 ْ )

 هدللعاسإع هل زل هيج دزعدلاي وا ةذللا | . 0 ٠ ١ ٠
 ايش دارت دادتيزم ايم دوصصوا حرب 4 هبادنع كيباوا دا ديب يلم ْغ ظ ظ

 دل لمع ميلا نع يذلا جارتس . اتسم يالا نقلا سم ءابش ١ 1 كي
 هه تل! اضم نس دلع, تلاد ىلاصُملا د كارلا تب الا كاه ب لاو | ْ ا ظ | ان قفا ت ملال ىو دال لعب هفضيال دان الط! ابصغ داش ناب دانبعلا | ١ ظ اقع تيالو ك ءانمتلا لا شوال لعب ضي مصعب معا هكا بف لامزلا هب ههءانسشلا | ا | | ةابش لقب دنيز 1ةب كو عت باهاهرايلا 4 كاب وكدا ١ ١

 انو ئتلازبن اطبخ وملا+ يقولو دلام سلخ معلا هب قالو نعتم 226 1 |
 5 د يوفي هلا تاك مضاّملا ءاطخ ناو يمول ءاضق نصوص ْ

 د>وبرشلا تزوط م دلو و هذا ما ةوتساحبزلادحوا قتلا عدلا 0 00
 | سول كت هاو كالا تيب ق كلذ ناطق دف هين هدو مف امكان 1 ظ

 ضضاّمل نا جوسؤي كا ةرعؤ ايل ظ21ظ2001118

 لال تب طع ديول فصن ببكين ا زفاصم كلذ كوت هناب مانوعداتا | |

 فص كالا ةريعبو فص 5 هد واد ايربعو ست د «ردادأب لاعفي تام ا
 الو لان اجرنا صاقلا ءاطنخ ةيرطبان وردا عج ميك اعف نس ثيذلا ئ ا
 ا

 ا ا
 نو دبعد وسوي إليف فا زلجداهناهاميد لالا تال هامش دذ دن : ْ

 مش ةانإلاو قالولك دتلا "قعدت 4 نايمه ودا
 واذ ناهكياو ملا امش هني د5 دارشب مهلاب هيف ناو دلع كيال ١
 اطروطلا صس .انالا مدا للا درخ رمد يلف فاعلا مهرلاب

 ْ 3 د يراسل ءانمت 5 ساس كلا داعاك نرش اع مصنعي الان ولضالادنع |
 ةءاضو نم نت ذداجلا كلن ل هاوعد مسالا نش داه هه تلال نما
 قررا س كلل الن قاتلا هيبالو هاوغد ميش ١ ال ثداع هب هلع ٍصَملا 3 ١
 دج كام دماوب نتلادخب ئذلاو ةاشتلالامب اقع كود اه!تنلادا
 دس كلل هذي كمدرب سي د هقذل مساك انما نعتمد

 ءابمملا: داثلا ضل "-سراارو الا تاك اضبا مْي كو لالا هنلنأ د وابش طف ْ
 د جوت ترسستساناق

 دج 7 7 و ل ك2

 - تتجسس وح هج 0 ا

 000 ب يس

 119 2 م 3 ل377
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 ا م

 نان دالاس :دينملارق م1 د هرنودص يب ذاضَعلا

 ادا ب اىذد ل سدودحم ”دودخم داانربع دوبّشلارهطاذا عش و تن يرعب غتملا ل آلا لطبب

 ةداشؤتد دنا اربإلا تريلا سماتم ردو ىف مايو نع نوكأ نك داضّتلا لاعب فاي

 | م يعول: روبلا تداوشب قانا كت فالحل اكورنع سان وزع دعي قمالا

 | شدرردلا انك ف انارقات :ةءاييش نال يف ةقسف دولا هنارلف

 | كاش نع تعجر كلان ىلذ دئاشَت سعتاّملا عود ميال ءاضتلا بانك ءس

و ضان ءاضعلاو دعب م ىكم تاظباما دوي! سنت 2 تئثددا 1
 ا | كذلك وال

1 

 ا م ها لومي يا ءاش نارا نيللاب ىفملاو سحاص و عدا سم ثلا كلن نا يرسا 1

 ْ فوجإل مونم دحام ل درعا وا ء ها ماقدمت ما اوي تل دام |

 | دلك ىسمويوبااونن كلما اللمة عا لوف مدت ذاك 2 نإ لشي الا ىهقي هما ا ظ

 م اومن ءارحالا الا دل سلف دلما اما ءاشامر! لوعب ىذا دايللاب تملا (

 ( ىتذلا كلذ ءاوسو ةرئعإلع رتب م دل لو نان كتلك قلتم

نبذ ل فعلا« 8 دبا وشب قاده لك ملاذا لا -
 50 و

 دما عد ا اكن كلذ لع ضرعأتملا تايم تنانوةعناولل 23ل1

 0000 ,باوصلا تلدا جابت اوا طيدارشلا_ىقولامرلوقب ْلْماُي ةنمياص ْ

 | غيبماص لوتيذْماي كارما عاب ءاضتلاكدام يطع ذالتخا مفالتما |
 0 يداوطلا عرش نع المت ىواضلا شاه نس سانا لاوعا د

 | هقاضف ذهن كاملا يمقن ءايعملا بش َقاَنَمل كلك دل_ىندجت نعد اشلاة

 ( نحال بوشبلا 20000 , لد لاطْجإ مل ضان نسل ظ

 | العيب مامالا للا لاق يلا تاما جالا لسنلا ب نووسنلا ماج نس |

 ابرد كرمي ال لكم ب ساما فلانا دّلتملا للاّملاو 07 |

 يل هيلشملا لو شناكدونلا يالا لعلب لاق سدارم الا دع

 انف ه ليات 77 ىلرشسا ه رعى سل به زملا ىوبرشم كايا ندا صامل ْ

 معرس مون دج ةاّضَملا نال ىكهزئنن ال ىنعَضلا لوقلاب مكملذا شاقل ١

1 2 
 ْ نيكس 2 2-

 /. هعالتخالا عضوم ٍج املا ءاضف غلا ءاضف هلك دْاَتساااسِحَتم الئخالا

 ١ تلا قلما فالتما ف ناماكآا مف لّمالا لشد هى الذل عضوم خال باج |

 : اه جاد الل ناباصرس فم هس يوم دساح 1 هن هك نسيب ٍإ



 |يراملاو وبلا دام ىراتاذا قاتلا نفل: ة.هانش الا ءاتضكةر ةياشلاةناود |
 يوداتلا انايع عرشَل غلام مََيباَركَم لئاس واتا اا دمت: ْ
 فآنم د ان ىالتع كوقك ءانلا دف درت 2اضملا سد ضف 2اهلا انهو نم

 رة دع ما مناك ملا لانغا فالح كارلا و الك ةارملا ءاضملاب ا

 ا قئيووا كابفم دام ىتمللا قعاذااماق اى نيكملا واة قم و

 هدفك كه قد تسأت هٌداضصَت ناك دان فالكم ىلع يلفعالا ماع الا

 ؟دنحو ناعما لمع نيل شا اقائمنلا صو ناني اىد تف انماعولو © هلاذنع |
 تبارهلا يل يونا دبع لق هدتع ءاطغربام متت ال نبيا ينس ال

 كلد ىروال دايرمالاٌز م خت“ ذاك يزرصلا وامل: كامرت ”دائنلاعئَوشلا ا

 ا هثداذاك درر 7 يول طر 2 دانرغ لودت هال ىرت لب

 | تنم !0ئكن لا عاسآلا ءاصملا+ دايرعالا رمل دئاريرمب ناهكؤا ةدئش ماض الا 0

 كيج مولد وتلا فلام. ارد[ داك علاعجائا وبنت |
 يدا ساعدي ووتللاي دما تلاع لاف فيج دارشب هاَضَق د دللعادتنا يسلا

 | داللاو اه ءاعإلل ىلا مال دالد الا تارا جسرا ورككا ضاع نيعلاو 1
 مصمم خللا وكلا نا قس لهو 2و الخ سش نسل ءامحاالا نس |

 يمشولو فالّتخالاَفالْؤوهو جدشلاءارالال م سيل م الضَمساَكاف |
 هات سءكاضَم ذؤنيال نين مم وول طوقسلاو ا شعنلا ىتعم هيب هب |

 دكرع نع دود نلطداصو هولا نع تضتن ةقاط تلال نعت لنمفع ىلا

 يا بخ ةرامد تسم ايعاةؤمحاوع دا حودٍ إلا رع صني الد ْ

 عاغاصن دعنا عد :رخجذ توك تطل تبضلا ذا لع قمولاتصت كوب
 تمت الضو لق نود ةمونفلل لع رواطقنم تيبَج بيلا لا لع ْ

 اصمم ال ابصتي باغ ولاو تنلالعلانب هدب لكر دياوصد اد ىرعلا تان |

 ازعل بؤ سدابمت قتل تن نص القمل مرزحلا صا هل تيب .نع

 د اه ديؤسلا ةذم بلح كدادداّيمَو امِجتا كولا روس بكد
 1 ”نمفا بان ة:فررأله ته هذا قلاب ءانلالل بيا كلام كبل نيوعتملا

 تنل ل بوداتعلانططاللو دحماش ا, نوتد لغو رم نمدُبم دهؤال ف هزل نع باع '

 اتوا تتانازم 5 ذكللا مشل ته فاتن ل ات: و عش |
 وحل كاسل رهاوحماَمت سر 6 ءارتتق دك اتلادتع :ناتدسو أ

 يلا 2انلامرعس و اموسام, هدا كو ات دعو نها دما وْ هئاتنل '



شا دومعلا باك ةدررلا نس 3 داملاو
 تعسر نا عاملا .ساىلكست هرملو مى نختش

 اكد تامل نورتي لكيلا لامع علال مرنم ارض تالا يلام نمسا نسما

 ناللتس و بامصو ةأرما موو كل دل هذايل الامد عدلات امول

 انساثعب لد اه تالين ل تيبلافام عمج تلا ورا اوبال مع دا
 ا ائين افْمحو يدب كرما رسلو راخص نع توعلمد الا كل د هاببشا

 انك تلق يحال مالا ديلا سرا غصلل افمعانبما كل د فعبت تيا

 داقعلالتيببلا داق ناكل دام)الصإب 0 ٍ مشل
 صو دانك اصل كاولام

 بصسال ةومدعب ناهد لادا ثداو نا فاشيا داناكقوعرلا باك ددزلا |

 ىمتلا نال دعم يت همنا ت1 ش ىاول انام نعئشلا كلذ ىوعد غامهخ

 فيراسرر عام[ لكم ىرصتللا هدعاج اخ ناك ة حش داع نكد لاحم تلا م

 .ايارسنلا جياجو تالا أو يما اما سمول سيدي كي كفل كاتي و
 . لئاس هيواتملا جامده درفممسليَرْلا بياغلادامع عم ضاعت كلان

 لجبل ا ويسإئا كك ضلت فاخذ ا بياتلا لوقت عيب ٌصاَمللد بيات ءاضنلا

 يلا هيا[ نانلاناماذ اشمبم دا نك شال ال لعام بيانا ناك
 عاب واف تلادوت لها معنل دوممللا تما املا عانىل

 نزلا كك

 ذاع لسف ناهعمملل ارعيسي الاّضآ اهميو تدي لصف ن ال يب ذنب كان

 قنصلل نامت ينس ذم مجمل كك وص لاعيلازكو نام شدداضنل لو

 يي اوسع! هوكو مداحلاك قه سنع نعرسبل كتم لاملا نايكتاو ططملا نعت

 اينعرلا مبوطللل ع شرس لوس كلذ كلاجرعو مالاو عسلا كلمإال بالاخ نالع

 دل و لوطنم مسرللو بياَملا فقولاو ىتيلال اا اضل دونما باعت

 فلما دلو لدحر يع عضيو الدرس افرس اهنا بالا س لاملاَرَضاَب تا

 بصاشلا سملاملاَنْما نا ضاقللو خلا اضن سريلا 3 اكذمّمسلا ىم طقللا

 رمي نا كف ميعاص هاه مث حض ناف اقم داش كلاملا نه( قداَسلاو

 مني نازؤعأل رئت وربع ديلا 52 لقد آيل مت سةىراشلاوا بالا

 دما نجل, لبصتب وعام دلع بوبمهلا عيسل بياذلا سعالكم املا
 ليد دوجزويملالع مكفلا وب هداد باي الع ضاَقلا يمال إي دانامدعب يب

 مدعيا اليك لمن كل بيلا مكمل ناي قم لش ناكوانب اهم ١ نع
 ءاضاقلا ةداهشملا 2اايرعم يو انما عت نيلوصملا ماج سانبادصا بهدم

 حصا رعصتا

 كامإور قو بالا ريع مكشل كضاحدا كلناف راع ككشلا) هزعع وكم «دإ قس

 لا
 7 رجح  هدهج#ب هدم سد
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 عج دج مع

 دف جال زجلالع الا نادمتعلاوريلإ جد يونلا لعد دنس يلا
 نيل علو ملا لباسم 2و ببال ايع ءاضملا دافني قدا مال ما :رصاوخ
 هن ان كندا نال ناخد بلاطلا بشي مث جويل يطيع يف الينا دانس |

 01 فلاحا دسك ىاسنلا ىلا مكرم د تاكا نعال كو بصني املا ا

 ندبة ركام تدئادغ ايي كايت كتان تافاذاكا
 ١ هرم املا لارمالا )للا جف دولو لالا هل دئلا ضم تحانمكا دريل 00

 ضب ةوماَلا امال مان الخ أر ينع كدا بلس بلاعلا نع

 املاو مهل يون ماذا شلاَغلا نلوصنلا مباع درك موب ِجإ نع تاياو قل
 امسي هإ قوص د يوعزلل اليكو بصنس مث منا ثلث مابالع ى دانسات الس |
 هآفاتع 2م تار يسيل ماككا دارس لصف غيل اضم سم يلو شسا ْ

 يضل ظبي ىكك روض !هماكب كا شاتالوسل ةررذع تناك: هر يبدا ْ

 ادام هش همها بحؤيو حال دان ذل ناكداد ردا كاتسك دا |
 ص انلاوعن خمس تس نام سلجب لاروضشلاب ملف لجو ةيدطخ
 : و ةطشللا بهاصم ىلل ذ م نيس داهم ف اعبي ناقل لوح اول فويل د | 1

 دارالايع مهلقم باباس قال لاشي و كلذ .رعدط شل اصاصرج داق ا

 0 مم كليا دادس شب, ةئاي ناالا كل دلل سجل يالا 0
 ميشو ىسماو مويا )مم ءاهاتياد الو نائائلع ,رلانم ضال اصلا كل 5

 تمارس هالعاز سي داس اس ]مكر دارجب!وح يني شالا كان كلذ
 كيل 0 جر جداا اذا يثع ىاف عصر مالا ويصب 1

 صضائللحا هد الك نس 8 "الئ ايابرإ, لج طوس لاك دان هدادصاش مقتَو الوس د 1

 كلسمبآلاد زكري الذ ىردالذ يشمل ذوي الف ندا
 لسحب دان مآياشلل ىلإ طبنكص هديع قولان لم هالو
 خياولمل دل مخمتلت نا بتاذ لت اييع دبا! كو لع ضشيد لانا ْ
 كل له يشوه دإ هعمل اذ لثم تيا دانس مالا ئانلا كلف

 ورطة دل وينر يلا نع ناداد كلذ م قب دك رككاداننا مم
 لاند كلعوسص» كو باببلا يف 500 بمئيإل# تاكا ادق س
 ادام ئمنم ال ملل نعاني بايباغ لح دلل اد صرت يوشلا دنع

 لكس د انمشلال ىلا نب كب من098 ماع اا ديل هن ١
 سلو هلو ماما اما يصح كِل بابع ادا تالا امامة لطمالث دلل . ٠

 " ترها 30-ةشلللا ا حشطشل ١.1 نإ: حد لامانع ل هل أ 1-٠٠ + تش لج س0 تمسح جع كص ده نحوس 1



 تعج هج همس سوي

 «دهاش 00 د درو عيسما ناماركَتقو ذ 2 ةدعدلل 2 و

 لسد دويبتلاوصو دهرئلا زعم جلا ن# ظ ثم وفاَملادّرعد كلذبإ 0

 يادامرعب لع قذلا تكسو يىمع ايلا سكر ادا لال تيد

دت نأ الائلاخ متدعداذاادكو مترين الد دال ىل و بهدم
 نو د ا

 ارهاووا١ تاتلافخمدلا]س اولد تلك سال اء مدومعلا لالا

 | تس و يار الواوا ودمر ا ا اولا ناوعا

 5 تقر لم يلع بكرحالاف من 1 رب السلا 5

لعب قدرا قاس: ذآف هافانث كان وكذم ىداهلادوعسلاوي
 افا)ب ت

ن 3 فال تيشولودامتالاب ؛لطبلامويلظل قدلاتلامب سبح هتيم
 ص ج

كنون دلازسكو ناهضا 9 دان ندع بهرلاوهو 000 :
 ندلا 

لو تانك يسرلام ولهم ارهملاو ضوولاو
 هناالا الاوتلات دا باروص حمل ةعرسإ

شلا كبيصن ىتحل ديو جلا لوب هان ع عرغ صرب
 بومعخلا لود كبر

ابانجل فش داق هداف الا دقعدو تاصوألا ََعَمَتَد
 كابر خأتام د دهلا ءد لوب دت

 مسببا ىلا ءاضت الع الا تر نو 5 هاند دارو تائلملا ل دد ؛:لومدلادعب

ييهقلاوصو ْضاَقلا يان ل ضوفمسباناو سبت ن لت ضنوت ال يد كان ام
 بو 

 د نللوا نرش د تلاككا فانككا جور: هرم نك د 50 م 7

 الاانا ىو ولو لوحلا_وصْنن : ىواطولا. 0 د 2 دعب مودسشلا كلا كافد

 ىروغم لش دعلاتسأش دال لا كل : د كنا مءالكمعالفف موب درخب

 هداسعاليختدات هناذ ماض نم ةائامدوّوب سدهزمب دع املا لكسب ىث م

 لدعلاو ى يزمصلاة طشد مدايشلا ظنا لا هانمعال ى ,رويسلا نم قلطا كنب

عمد عب ضرما رلاح نارا لومي هدا يقي طوما نان الاب كيو يلا
 مت

 ْ ايما اورش.لو تن للعلا سلا داحانرسْخا رو و ىض لاهو دّت وسكو

لسالو د - أ 06 كا تلطا و انرممساسإغ هناك هنا ىف دلاورىوضح
 

 فرحا :ماسيخالُر 12 .ىلطا وعي راشاو سيجد رس الئالع كامرا

لا كا هاْنُع دكرع تبي ٌمِع هريئلال و كقاذلا
 0 تسوي رياَتلاَقلَطا كيذا تيدارس

 24د و هاْنَخ قاعب ع سعال سوم اق ة دا الاءرخا مللع وا سس الفال

اوفا هل كام اناالا لجز لع سدار) ان الم د
 ا بر 

 ايلا ةللنووئادستعي هدارحاللك ف الط ١١4 نما داناددا اي دعبم نأ شكلا

 تس 0 " نعسان كاعد ببس سويا للملا نعال
 35:دحج ديصصلا
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 1 م 0 هع ع عفو عل“

 ت7

 يي تالا كك

 حسمت

 بيب ا

 هج عجم د بج ميج مصجوستن دع هن 1م أل 27 دع تت هن د ,

 لمسار ىسفلا عنيد“ كانامبف هايكتغ طا نافاؤلللا ٍْ

 1 ا ا تا 1 و ا ا طنجة تطل طم ن0 تح

 باعوا بورا ا وسما 1 ْن مهضوم ختان و بنائىلا ند صق هنا كادلل ةداوع
 ع يوي يعروضوم لادم اش نا ضنا: 31د "نارام ببااعلا
 نيبعي دا ضال ناطعل ن ود تلمتملا هزسو ىلا دش لنك وتقل ان واو
 ىتعقاو ضرع عند! سسبع يالا دانا نم, 5 و ىتاَونا نونوم نم تنراغلا وبرد ظ

 داك 2 فصلا ىواننلا ه خوالد لاَ ديسك لد مآل شل ضان ادلع يغب د

 بع يو ضاملا رس. نم هنزل ضاق قاوم يدنبع عم انضر لاقل ١ ءاضملا
 تاَملالمِإَي ادد مضفاو صرع عن نوب دلانلكم تيدا خو مايا لل وا نييوي
 ىهنا لق ىشولو نزلا ضقيو دعبل سبكرلانع دوو شالو منا شلل

 لج قرانا تاربلا هرث رس لان ايزعم ملا ربع مالتساالا شلل ةلاصؤلا 6 عرش كو ْ
 شاق كيلارعف معف دال مايا ضن ىااءوب ىئابما يلع ق املا كوه يت شا الامىخازلع
 وقدلا هدلا ءاربإل له ممل 711000 ءاد الا نم لقفل ود .ني جة لادرع

 تلقووس إل "نعالا ءالب,الاعرش : ترض نع شلئلا ن ل, قاله الا اكو

 سمع لاعمال برم مودام رح هنبإ لوب دقي لاسم
 هدهمالش افا كاْضَف نع مشتم )نا قصب نب نيل ماكعل ناب نمت ءاضبا خلا

 منيناازا ثلث آلا كلت لِي الو ني الو ىسبلل بمب ال نريدلا تااولاةاذكو ا
 ريف ظعدو ديان نان يسقي اذ اق تناتئسنلا لب والك تع ب قالع فان الاةنع
 ا .دااكاو ملا نم ءامج ول ِءآرلا باك
 تمن اوكو ضبا مسمن الابرفرضانلاب وعن فلل نا ضماجلل د لعلاو مباب خا
 شالا ام نماولخ دال 0 لا كماطالت بيرسلا
 ليمكألب كاطي انالوسلا اة دعب نومي ارم الد تاز اصب فو ةلاذلا سلا ا
 دزعالايئاغ ننولا بد نافكذاامد ىقولالا“ تالف تربل خاكيتالاةغالا
 تايشل ضن ال ول ضان باك دلع ديد ناالا دل هدانرش ليبتال هل ئاَملا ءاضم
 هىتداز كارا مه درسا جامؤلا جرا 2ك: بهاضصملا دروسا
 املا سبط و ويضاللا+ ايدل و الورم طم ديف اصرطحاو نلف دعا

 هو ملل زهقت ا املا نال كل ذب َرعْفمِ نا ضاَملا ئسل فصلا ف كلذ ءاضقلا
 ريو دوني الدو نوك,دااييدالن كمللاتاد دوك دوق الاوا ديلا

 تصورت لوصتت نب تيعفوي جياظتب بورغم جول توناللل تانغ ل راكم
 اوتاكو وتساعد كولا هدو تسي كهل

 غصت” لللللااماا  ييبييييييييبيبب

1 

 1 | توتال هع وتمام جب عج يح ترجم جام 7
 ١ 557 7 ةلاا ا نجن اع كتفماسا اجا لقا ل تلا جام مكتمل: . وحال« م ععوو 3 ديطس 07 هج 1ص اهدعسلا تكل دمهم 1 01 تاكا هش دلال
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 هم صح ده جدع بسسس سس 0

 011777 د 1 ع

 أح 7 وس امتار نويدسالع «دارشلا لمن كوس
 | وبن بوكا هوهتسابع هدايلا اف بج ابا الك تاف كواصلاد تالمجلا اىيصاححما

 ساوا/, دوبرش تامىقلا مولا لاناو ياض 2 دايما دابة بددلا

 قمبايةوماهم تشان اداهرشائومفم تىشرح ساير ل ىدالاق اهدايرش. ةداع الا رع

 1 اواو باكا لباس يوعزلا باك الصمت ممدود ىونا طش اك ايرلع
 / قاتلا لال 4 دابعلا هونج مانلا اشناًأضتلا نأ هاد ة قطاصاص كاما
 | امك دوك نانا ةصالاهرضاح ممم صاح ىصخ سم يتورع داعب
 ' انما طورش طاعإرم .س ٌليالو ءاصّملا كيلع تفنا املا لوف ءاضّملا وبْص سا
 ءاضملا الع دراوتي ا وجع مدجاولا سن دال ناف ارّيكماَيِعرْس اوبس هنركبل

 تطاخاوماّن انارّجعم ذِزهَسلاانرجرسبلان امد تاَضَم داعفي امو دجاد دعب نمحاو

 ] مهب هايل ونا دكك نب رعيرع تان كدالا تامل ل ضام طع اذان
 5 هنعربعي ذم لع يدنع تبث كاملا لوف نيتعلا ؟تاايرمو هذياوك ةرلابماص

 | ٍيدنع نوضمت بث هللاقلا لاول تلقانص عب بال اكيوسصلا لعد طيارش

 اداب و هالف نالت هدارّسب و هرياشاب يصل مهو الع _ىدص قوعد دعب

 ا | ناجع تار عمد ١ رصين الك طيدعإ ضائلادحم ىداصريعلا د سلااناق ءاضعلا لع

 /ةةايمالنف الحلا تن داهلل ظداصعلا نااوحصي نت اضي درق شاف س رع اذهب :

 يع 5 كرعتب الرخا لالصم 0 52 كاملا كرعاذاو ميرسا 2

 2 ما طي رماقلا هىوتخل سابصرخا مزه لام لع داو كرمي ال

 الالب وصلا ساخلا كفيلا ىذا آل هلا هو السنا ياَعلا كلمال تي تارا ف

 ٠ | بعذلل وتعلو و موعد الرسل دام) فيلل درست ن الرتب كلى متوعال و

 | فاق املس الث ول مقالا امزعم نازبلاأ و كلاكولا باك ةييلبرلا هركذ
 ٠ْ فالئتسيلل تش .ربنلا ةسااضيا هلال لانول ورمل مالكم كيش 0
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 | بصدق ناطلسلا نع لوسروماْع ا ضاَملا ةناب سفن نك 6 ييرسا نو اشيا ا

 ١ | انهت .ستوجال هل ضال اب كرسال بياثلا ناتاشا مند بالا
 ثول سادعاو تاب ءايولو هّائلخ لو ذود ١ ضاّملا تاماذا يواسلا نب م "مدا 3

 صال هى تام ماله لزم بلل تاءدلو هكانلخ لزعنا

 م دهان ارما تومان 0 نس زك انلا نامل طارت ناد ادله تو

 ْ او اَتلا ترسو الع بياثلا فرضا ياا لزعاا ناطلشلا ريل يوم

 : اذ را تاماذاام د ى الع 3 ذأ محم كيال ناطلسلا د



 بيج يدل نيوطعم نادل نويشياللل ىذالادتابلا بلا" ديلا ناين لا سبا ى ال كانا دزعب بينلا كْزسبال داش د لجاذك بإن 0 ككافن
 سمِجالَم وشرلا, ءاضملا زل كد هاماّنف ويلا بعاصدا هلاثلا ضل + ءاشالا|
 ١ بمص وجدد الما زوز ال ضقولذ بعص لملا 2 دوتعلل كوعلا عا اف
 قنا ترض نسال سمار لا ءرم نغانشم ءاضقلا لَوازا هللاَملا تاءاداتن خا
 يوحد ليوا مس رم ةانطنلا منم ماسالا هدا لاول ديزل يلع داربمست انعابصم ت:رفع فايع عم يرعدب ضال دنع درعاج كد لديزارع قابصاملشس
 ا مشاتل درخا ضاق ىلإ ثداحلات رازا]هتانعاصف ٌشسرشع :ماوابع ضم ١
 يما: ريمي الخ نيب لجردا تاو ف اشتم روعر ناكللع نانألاب أ ويبتسم صيصخ نجرانتلا لابو ددالا كانا بربح كل ءاددتألا
 | امس مدي اطل تلاراناذع يسف نوسملا اجد مالا ةاكئشتسلا لا
 ٍ هذ ىلإ فواد هزيل طيسنلاب ل دز ميلا. دك شال لعد تلا عم لونا توص ثيح ا هعاسسءدح دلع يجو عيال ةنيرشع ةفادعب يدعدلا
 | نإ كات ةياذلا لا نس هاش الا ءاضم اذ ىو اضن يرحل ضاق 54
 | ثيرالابتثلمتلا بوعرلا د قزتاتلا تشن اف ماشلا ىشم دب ىتتلا يدامعا ا
 | قم إلا نالادعاصف مضر دع فالح سولو عيشها فقالا ا
 | يوننالديَع و حاتلاب طمسبال كه ال ئرالا عيا دَيعدي اال طوسبلل ها | كك ءاناتقذ يقاتملا مسالا« ك: نقولا ذك رجالا, طمس. الن عدا
 الاصقو اند هدانا مداتتي طقسي د نذل يملا رد دس فادي يملا كد |
 أ الجر لع لوش لحم علا بعاصوتس جما قاع ماو تبرلب قيشملا | أري ىو قدا هرعت يناانكسى ونا صول نامت ادا دعلاّ مدا
 ماانانال مخدات زعل بسلون ضب مندا غلام. هند ةدايدشلا ا | اهلوبق نم ديوي ةدادع ردعاشلا بو كبرنا كاد دامو تلط ا |
 هن نيرئائلا لمئات بتلوين دلا يدارملا سوك ذاع هاصتا دوجد | أ اياز ديشلتن ل ىاجام طذتومؤوب تفل تالا لماذا لنا
 لش نم ثيقم طرش تمول رع دحاشلا تيدي ةويشلا بوكت ل دك لطلب |
 | ةئايوس قلم ممسسر ةانعملا تان تعيعضلا كلوا, داضنلا لامع داصن 1
 ةداهشس يكدلاماد 0 ٍقلامماَص لان يوصل جياج اس تايقلا ىدلتمال | كسلا هدالط ةوفد مدع ذك دم ىداالا دعك معا داع هنئاواضما كل ذ ١
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 الا ف لزوم لامديعذم فالك يماتلا ءاًسَم انْ ان التاق كاكا
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 ةلاجل كاجالم الشم دبا بعدم مكمل ناطللا ءال هاا لدا دبرتب

 | لق صادق مبا بع داع مكشلاه تلك ىلا يكفل كل فول تبشلاب ال هوم و

لي سا مدعأ سلمي نع عا صاص ]كس ءاضملا هرشانم ل هداطلتل
 | ىحالاع هو

 انذلا نم منعيم هرلب ضان دنع رخال لع يرعدلااىدبحاد طرا يرخا

دفلل كلذ 4 رولا لهف هرلب ِتاَنددع ديول ديربو
 | هعرلع قبلا ما ف

 انين الع نييصاعلا كب هولا امو لع ورتمملا لع كريما ال لع رمل ةربعلا باجاو

ل ينال ىوعد: كلَ هريغو ركسعلا ضاق 2و
 دماع لك اضاع هرلبلا 2 ناك

 ا دجحا سلع نيب موصتحلا صثوف ةنمابح كم كاصم

 اه فات فل ذ يبي رخالاو ام سلم ئلغلا ساهي ناديي قدللاو يرخا

اعدماهاكقانكو بلع ىدلا هايل بكن نأ مهعلاو دكت ىنون قنا
 لما نا

هيام اصعب نا ى رككستلا انت هىلدلا لما. سرحالاو نكسعلا
 | ىيفركسملا 
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 اخت دبوصح املا قيارلارعلا اكلك تك دااتغلا تاز ءكاضق سس دوك
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 ب .الوروججإل الك الامد ا دارت لها م ّلكو يزن 1
 | دايشالعا نمش ست ال ىتالا المعدي الدال نال ديعلاو نوناو ىصلا ْ

 اقلاع ىدللا رغب الموج شومالاو هرخو ةروملا#يديعراي الا دومول ٠
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 | تاني رشد ابصإلا سالت: اب ف 4 ابا اوه نش درطالا |
 أ 1 دي كتل ب ديون تالا ءةرع اعدم ذر عجلان اذارعلا 2
 / رلسب دلع «لاضطش داكن بصنتلالج مف بلوذلإ دوكي هايفبشي تا ٌْ : ادلعرما مايزيد ةداذع يبد تيب ساع ضاتلاءانترزجإل آم كال فشلا ١
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 تالد كال امعلا ثامن را اه صبا
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ةكيلاع يعل غال هاما فلق دع ال

 ْ 

لا هد كاظم يزآاوب الاتي :ذارسلا لِ
 ا داسعا اال دمها شلاالاه الع تكبو ةأر

 / دلتا ةاكتكي نان ةرخالا قاقلا تكي نادرا

 قري سيل يذلا مالا اما عرمعا ءرم نا
 ١ متاالام بيعلا خد هدرا هسم جذع ف

 / اتهام مغ ضفاف للاب مالا هم كما لاذ مامالل ىويسملا لام وم ضرب نا ككل لصأ

ا هئالىّا ميلا نيالا سلم مامالا
 8 كمل ن نال لالا ذاب ضل قالاب ضي

نعول ابحاص ]كس تدل ضنا ةميتملا اءاضق نهرو سفامالا |
 | كولا 

املا و ذاب ؛تيلا لامه سم ضْواان أ
ا روي دملا لع يونازا .رمبزمم ع

 لعمال ما ول

لا هذابنيزاان باجمل ماديوت لمت ل اشلون ا!كالذا
 , كئان

 دف دا يالا نا يلا لب لبي ال كك كلل : كل ىضاَتلا نال ضيا

 | يادوب ف يق دامت هداامضلاب يرتعا انا ضارق الاكلمال ىدولا نال

قالاامرل_رسل ةوتلاكدصلا نبا لا بالاورغصلا لام 2 ىدولاو
 5 20 اً

زلا ءاضق سماق لللن] ف فصلا كانو تناغل
 ْ | علا ءاضق ةرمدق د مد

شادب جل بكرم نيو رانا ياش سوبا
 وسر 

رشلو طهطوسبال اجلال م مااعرش كل :ينمست هرب هر غرر تو جاع |
 ابل ه

ذ مقَمَن هيوم هرخريرتو | :
رتحي "رمح ئثاطولا و الاع رت رس كل

 ! دو لاومالاك ث
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 الا سلو ستان هدا ىلا ف

 كىسود ا يلا لا ايرعم 5 3 ءامدنلا مامالا

 ءاهبتالا سا دماشل رمال نكي رعم تبا قح اّلادعا
 ديعسائيش جرم دا

 ل ا.الا ييفوتلا داس ةركاتبخ وقد

سم وتلا كو املاء اتاي كابا لاما مالا
 مب

 هَ 000

 لالا لا كاضما ةماذل رعت و لع
 | كالا لمف باهكذا ءاببشالا س

 رولا مقئاعاذ للااعرشم :رما لغتي مل ماسلا دومالاب .قستباهف طنا باب

 ةضاقسا هديت امضلالتغاضبا ارق ديزنا دقي مل

يعز ديو لش لا نبل يرش ملوغب
 | عاءالا صح دض داو ريكي دم ةزكة 

 سس
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 اوووي نب ةززتح 1 ا ع وعر ماقد
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 ْ 0 ال صلااب ةمرمخ يعرج ممتد ءس دال نادل 1 اول دس مالا مربع ههزلا باع ت٠ نبداد زو ارب كنظاث دداكلا 1 ل اري باوعرموت هذال امونس داع 0-2 _
 أر كير رم نس وغلا ةتسااف اند 2 رتل ماعلف ةرملا م١ باجاع سامان درع 7 اعلا ىئربلا .رحؤلابماص صك نكح ةداعلا ةدعات ا 2 ال الالم 1 رشم ورشا اع الد رشا تب ارسلا يراطرش او هردا لان رعز را ملا راها ف زل | نمد سلادتعالا ين عاود فاجن نأ مي سلف
 1 و دجاطا اص ذحا دعب ا 0 ابها كامرلذ لاتح تنال 8 ةدتاسبم أ ةياول الخ #* | راسل ناسام 2 قام ناب ذب ناس ويت مداياطخ الاكماجعاب : ةيلانرتكَدآو بم نللاوع لعرض خلال ماعلا برقا ماكمالا ان .ةاندنعرتعلاد ١ دود تبع داولاَعف ةيومألا بكا اك« يرتد ةمرلاو داعد لع قرتسااف مداسلااما لولا ريلسلا عابطملا يمل م كب وبعلا
 ١ لمي دااذ ١ىنييبليسلا ميناكالك ءاضتلا تخل ظدنبال توللا موب ولعا هسا | ا 00 صاخل ف كي دندو ةرع نوكيال ةدعام |
 | مويلا ول ة ريب هوا تيللا د نا ةأراتعتاب ب وتقوانكج ديف تانءالاتا

 ! لا هؤو رح هنابع كنيبلاب املا هذ ناهس هفدلا دهم يف دئِبلا جاناد الولتان ما ٍ قرد يذلا ناد لاف ناار ثرالا نقاشا نا لع ىدلا كاف | دباب ل ضف دام تك و كنامو يل الاث١ :اربازرم يرتد تالف تاكد ا تانك هود وايش ضاوعد موس 2 دب شو بيك تلتف قداول و جاماب ىيفتد يس |
 ا تالع انتل ضل خدر تدلل زل نك سؤتلاك رتل زددعا ْ ثيعرم لاذ لسسلاَى الع يانا . قد رسل در الخ ست مشا ٌثسيعام ترولاوأ
 لاو عزم دارج مالو تب م 1 .-ااوثولاو سداعلا لانك لثصلا موب
 ا هناك ش دوم نابع 3 امان مكي طم ضيف دا صولا
 ْ 271 نع زه ءاضملا رك 000 هنام نيادمس دك 000 ْ / شا لع ىدلا صرمانك يزل ثرد نالعش دارا سعرك تاَنبادلاو 1ْ ِْ دونا هيعاذاع لعد لتسلم وللا كلذ رعبا رركت دوتلالص الع ةأللا سعر ١ ا انكم هوب لك الع ثراولا رعد ناو كاب اهل وعمي موبلا كلد دعب ايرصاُجت 8



 قس اظماولام اوه باوصلاىان دانس ا لاق ممم آمضاقل رجلان و عمت دنس
 ماما آمي . لص 2 ٍجلاءاضق سءاضملا تقلخدب الت ولل د اسذ نا لفمك هناا ||“

 | .ارزعشو ءراجكلا يقين تب اا شتسم دام كاتو ل

 [ليفسم نايف لاا رمسف تاضلاول كلا ولام نابحش كومو نانممر لا اياضا

 نازل داس اك ىلع يدان هادو وال مجمل
 تاشلط ناودشاو هدا مكي فاق تبن لام هنا, تاقاسملا هو

 اا الا ذا ةومدعِبايض كان الخ اسجان هنأ. اصب لان ناكل هل
 1 يل قاضم كيلماهنال تراك او نامي لمحاذا الاله وصنالا

 0 ضاق تنائنٌشلا سر هامل مامالاكا5 داب ءاضتلاد تولا

 طلمال لام ناب هم الاتلا ب الخلا دلبلارهما تشان وشلانسأم ءاجاذ ا للق هدا
 | هديل لاق ناب هفاتعلاو ررشلا عجم تام ال تلاط تنافريشلاش ماجا | |

 2 هو كومرعب فقد هزرم ِى دادلات ناب دولا رج ناو شلال ساب ءاهاذا |

 ا تكرشلا# ملا معو ساواجاو كيللَنيَشا ةرشعإشنس نان لاناطمأ

 لئن اولا امل تعد دل ءاالاو لا .نع املا تدهرلاو هاكم ديرما ١

 جمالصو راك عوآيصو رازفا عماص برضا سل دعما جملا مان تشل
 ال ىا هاوعرل بكينا 03 يلع ىدلا ناناصتخمالا عمت كسل

 برضلاويؤ راكب و رارقالاب باوذإ نوكي ناامااولك الف تاجا نق بيعي
 عاش لاةوانردع اج كل ذلك تواتر الساسة نافل ا الا

 اود زرار سم اوك نع المن ماكشلا ناسك نس نواشلاو دا#الاوب ايل

 افداباو مش انإواقركلا مث لا ةطعالامالع بيصد 0 4 0

 | جلا نا يونا هذ ل كدبلاداورتساى ملا سف
 ١ مفرت اراجع جملا ىناراردلا لص سم ضع الاثر نع أاج داكتالا عم
 ل2نشَرلا نع كتارباماز كج كتخلاضكامازا ال ايقعلا لالا جلا كيلا |
 الاعب د للالع لع ىدللا رد م + نع الِع وسن كاف اذلا داب الا ا

 ١ اطدج الع قعز ي 2 طوصو ءارمالاىا ءامملاك دافاملا يلع قدا ناو لّسمال ١

 | هتاغالاد تايلأ 05 تكل دل تئادرحا له دس دا ءس ليست

 ْ 21 ٌسداملالح كلذ داعب كيوتل مانايلف داع لام يع رمتسلا للاسم

 1 عانت طصالالل وعد شاليقل العبد ٠ راعلاع كلد دلع فيي كبت تكلم

 حدب جيد دوروسسم يسايبوسب وج م ١ ههه انا + * هدستشلا اد عج حاصل نمو سعب سج

 ماو دوما ئملارش هذ ما كولالئا لكنك كيان ىلا هرش ىف دجبرملا

 - تت

__ 



 بجسم

 - بس سيلا

 0 نامل ذهنادجدقو قومحلاب ا اما ءالع جصلا نب تاجؤوصف |

 ل .نعد هيف رسائل ىوعراللعاوتلاو دللايع س يرعى كوع د كوبر تحل |

 ْ ابغا رااهثيا هللا الص سوئتكلا ةازكارر مي ىمح نكي ةدسائلاو ييال

 كريز نعال طوكشلا محايم اى امك الا بالملاد سارقالا ميريملاا يملا

 00 تاعبايبا ةرشعيام صاقالا جابفلا ةرتعي د وامل ابعا

 فراق تل او ى الملا يرعدو تانقلاو رشلاف ضاضتلاك دددخلا# - ءاشا |

 تاسمتلا امل الوم منع و تلق تاو اللا ٌدلارح بص نم ءالولا د

 دملد نع جمل! بابو رمال مدل هوني كلم اصتلا ب ءالوع الفن

 قالا دلا سم تمول قيلت ولا سالما قدا دام قرا تخت سا

 ةلرلا سايل هدا داو ىلحلا ةلصللا لدب غبت طرشي فرصانهن مان داع تنذلا

 صائد تمذلا هلام اياندلا سايل عقودا ارنس ]ف ادب ياما تذل ل

 6 تاطمالاوىلولل زامل طوب نعم طيش, لل قبض سللا اه لا ف

 ضعبلا ا نيتحاربعب قدلرضمإع مقواذلاو او كداب رتغي قدوس الأ هق داذا

 20 قرش عع لاسم رد قلالع راع ةد[لج قاصرلا طبخ هس ةاداطاقساو

 لاطبب ةيزملاى كاوا :دزكيق دل رضع غالع حملا نال لتي سلا لبق اقرفاو

 سياند هرشعلعالطعضا انج وعرو قلا لع داع دحر ضم ع نم فاش الاب
 كتاف ف دد ثلا عاالع دا سونغ إ دعاس ىلا عصءرملاظب فيفلا ضاق ٌرشأو |

 لفي موآ لاباس كتأربإ لات ءاؤس ةيانلا هرم يربو ناعايم كباس ايع لصف |

 طمدعب اسك يش لئن 7 هرم خربت. لل هقأ سيرو كيم دان لكنا فاذص نك

 ددجو ديعادوع لك اسشالا هان يلا ص سمها شارب حشا نكد لطاب هلاك

 . "عاملا دب عامشلاو بلوصنلا مياه 24 لهب ملا دعب جيلا: لمان يالا نان
 ءارشلا ايو الا لئاتسن الا يدل لاك كمل, تلآوقلا دعب تللاوشلاو تنساها كلذ

 اعمن ركاثلا دوك كاي تنَملا ف هدف دنكوقتلا عام ةلطا نفع ارشلا وعد

 تاي يعل كك ذئب كلامك ليباشلا الذ لادر حار كلمعو لادا َلَنالا نم
 تنازبلا اكل والا يعسلا ل كاك ناممع اليل مناهتا لاؤخا ءو لك فبرعتلا

 كللالطباذا «التاف كدنم َتَلاَتْلآ شل 216 كو دانيا يتلا ناش الاون نم

 ثاثلا حاملا َّنأل تدمع قران قرهك تحتل عاملا د ةاجؤلاقلاوذ شع حن لعب

 هناا وتجول تب زاح كَم * منشن! [بج رمان !رتهنللا م ريم تان مال لذ ب 3

 | ل عع سد سد هدص- تمس م حمس

 حج د هروح
 ل

 31 ا ا دسم 1222737 تو ري يس

 ١ ا وزاتم وجال كرب رونق واخت



 لالا بلل ةدايلاَريد لكلا مسبلا زك طارالا شلادتن اقناع سد ]7
 مدعروطو بيغ رع كرتشلا ممل دك نادل قص كانك اسهل تاسقاد نس
 ٠ رايس وعلا ارسل 2 لاق ليما )طب بيعلا كانوا بيعلا كلذ |

 بازل هو عاتب ديت ايلا ادب ىلاربلا بصذ مث اس مالع هلم مفلاصن ١
 ا ِض وصلا ةلام دربو ايملالطب طفلا رسلا يع كلا ضابس,.ناكهداببيعلا لذ مش ١
 مالم ةازك ءايمدا/طبذ ضوملا دوعن تداعدذ دمالَشلا قعوهو دعْدْخا ىلا 1

 | اذا ميلالص ىرعد 3 لضاانكو ابا 2ث فد دعبل 2 كان هدشلاد |

 ما

 | ايمن الضو وكأن ك كدب مولع داو دإلجد كلذ مهل اباهد دلاىذمام يبطل :
 أ ا ا 2 هددت 1 |

 0 كل ذب امرمثاد ىرغا ةرابإ 2 ءرصر كسما هلم لعد «امرمم ضو عساف اص

 0 ب بس اج بس د تعد مس تل هان كلن

 ْ لاهيرشا ب عيابلا خدددا حعالطصا نان 4 ااا -

 كوالا شا ل 0 رتشا زا نملا ل اا ناالااوب

0 

 ١ ناب +ملاماغ لاصو الام ناسالع ىلا !انكد لدبلا دم لبملا مدع طصلاذعن |

 | بِجلامدع اي مكانا يلام داب ع ىدااذآانكم ددبلا رم مرخا دان اايع حلا
 5 هدا هرعبرهظ م ةلاصن 0 د سيردألا وصلا انكي هنا 2 نم ةوعأملاذ ذر

 ْ | هموم انك جاتلا لاو هابل خم سرغاملا نب دامت 13 ايلا لاب ب دلع
 ١ خياط بلع جره جد نع مانشلا ى شمري ىلا داجعلا نجإلا ديع]ثس ىداتقلا

 ا

 | يدل كلزب دولا درشانان كام داخل نارللا نيلجإلا سده نا ةءاجب قو
 ا

 ا | باماا مادكذب لع ءملالقلا لس ءاضبقا لا لئلا نيل لع كم

 | باو راازغادا راعا اند مهنا كا داحلا دنيبلاب ضرضالا سلما لع تشاذا محلا /

 نسل معا دذذإ همر ضيق اب : لج ا لع عوج 5 .سلدالا يعرف

 كلو اصلا مدد مهرب شاف تلا ]بقيالامم ناعكنا آلا يوعذلا لا مهرب

 ا ا د كل 5 َ 2 الاٍخص عمرا حال دآم دلو عاضطاو

 ةالضغلا مدعوة وود سو يتب هدا نعر كوددد رصدال قلد دعب جملا

 | ال ديتلا حم سوفبال لدبلا فرتسِرّمُم فلطاذ ان ىدللا نع كدب ىملا
 كسلا سال 2 سئل لقد ىزنلا ةعاللص طقس ووش

 1 ذ الا خم .سسوتمتلا ذاك داجا قىوعد الا مقاشللا يوعد .نعزد اهنا

 لاك جملا رطب 3 202 بي ل ضيع: هاد ذياج لمشلا م تامإرإلا .س جلا

 ا و 6-0-0 1 تم مدير

 ل



 20 ع

 2-1-1201 7127 7 م

 . : لاصللا دود هدننمي مايسللا مورومرش كزتللا .ناككاازط يلم ها ا

 ... دس لاك دان كاتعجبما ننال

 وكل دري رعشلاو ءايذل نول 7 هئاثلاد كارمالا ىرعد 500

 يتلا لطم طفلا بجد قعاشيش لج عرس ناؤحتمل هال هالة وع نمأ
 | لوهالو سي لطب دج نما لاول د ةقانلا يس مات وع كلا 3 تالا كيا
 دكنال علاجي نسيلاَّة حو اان د واانيع ىا الا راك ءاوس لاش ع الاصللا 0-0 1

 | شاص هرعةماب داش دااقراس .ذاغا ارب هرش.ى نقرا اوان نازح نعايصلا

 ملا وقح سس لصلا وح داطت قا ىحتنَت الرمالا لو لا مقابل العلام الع
/ 

 || | 'كلابلا طاشناو فض انسان انا سن عون يعني جامل هلاصلا نال ةيامت
 ١ كاع ئّزو ناب ف قّملا زج هرم لاصاد ناانكد َشورْخ روج كلذ لكو صدا عللاب وا 1

 ْ كءالك هللا وهلا ملا موفك بت نعل :ناككناو ملال د دعومعن هدالام كف ادمم

 0 دبعلا ٌىحْنال ايما نعي تعربزعللا ىالعا عرش مددعلاب قلاب بولغللاو
 الجر ناوكدزيرزلا حص ل جص .ضربيعلا ماضي! ال ايرق دامو ىضنلا ةْضصاصملاَو /

 ْ تاقرسلا جرتلاام دخت رسل ابحاص مل ىكوناد نانا رغدان 2 راس دعا

 لعلي وارجو كامو اب اتا اخ باقلا نم ا

 5 انه هناكناو هع لجلال كرما

 ومس ودون تقرا بكذا تئؤضالل نغا و

 هداكاناو كانت الاى فلا ّيبالوفملا امل كلذ داكنا هكلاَلا كارعالا هك نام دعب

 /نيدكرفك» ١ معداع ب ضمك اباَك 3 ديما نع رطل ظفسف هأرملاو دبرلا شلل |

 هرهد وأ مالح لا 1نان]مشش تملطا هَ ضاع وجدا نادلذ يصلا كا ذ < 3

 جسلاملع هقوام:ن ال مع اصلا كابعإل ظربلا كلاعب نَسميو تنصل الك نم

 |ةاسالجون لرد منك لالا كلان نينضلارك و دمؤسم هاو انعلف مست د الا

 ماس ايإيس ةدالقإع كلاصئالام طالع قداإَجرَنعْرَلاب هم لا ذل

 ةيماديب اذ نوك نبال عملا ذم صدره شمام 1
 هرسضبلا لابو روك سل هدزملاو فلم كل ءادحي : علا دلع قدام ن الإ

 ساو لطاب دقن ماهذ كاراش انا قنان . ماذا .ةلازئاونلا ة لاذ تن كيو

 يَ سمان يسب لام ينل ولعت كاان اص متل ضخ تكلا
 بش جنابلا رن .نالعا قدح ةدابلا 1 ببشللا قرعة اواو يا ىلا كيما

 يضل قداد وتس داتا يسب للاب ::نّقلا نأ

 0 هس مو



 اا و

1 

1 

 ا

 أ

 55500- هلا يبت لامايع لاس من مش ةاقصم الاس[
 | بحالع عدوتنملا ىدااذاعءيداسلا سارح خص نم لالا لكدا |

 درتسا وع ع || ارث

 / عسي دإ دوق ةمإب حصان ث حعايلاطصا من كليتنا ابد كما تعب ذولا ||
 0 عدول ندي مولد تامقلابع ابهوبام دعيدولا ثدي داائانإإج جهلادجت اة د 5

 / ضاتلبةنالامها يعاب 2 ياقلب .نس.+دامت الاي ساه جصلاف ما مارب تمودام

 ْ مس ام دلع ميذلا ب د كلاصت ترسو ا جيسسلا اهم اانا اش 8 كاما ول ا ا

 ١ يدنا طال اضاف دوك دعو جدولا رن ه دادنع _وحإل ٌديواعما 0 1

55 ب دارعلا روس نم بوك الا كاغاو اككنا او ٌنادجا/ر تشم ناك ةدا يسوي هبارتعو ا ا
 ا : 

اض ءدوللالاتناميَش الجد عدواّلكد | | 3
امسك عيب ىا دعه دولا اتع

 | 

 ناف -سعلا هي ءدرلا لوث ل وقلا :داكشل كسلا كبرلاو ْ

 ا رك م عاددإ الا لال بقاص يدب , ناا ضرما وهو دع وبز ش هس عا |

 | يدلاعز لع ءنارْئتبب جملا نال مرق ةلشلا اج موس شا لاص مناقيش | |:
 ا تعد دولا لال ليماص دل نآِنِتلا ىولاو .ىم اعلا انوهن دو للا ا صاغ 52 د

 ا | يلع عرب لال !بعاصو كيش لمي لو تكس ىلا طب دولاب عدوتلا قاف درلاب بلاطو | |

 | بماص ق دانت لاقلا ولا ملف غايملا جم ولحم لع مالا كالهتسالا| ' ظ 0

 ا / لوقو عيال للص ين كاليلاما درليديِلع يلام كاليتسالا كاملا اا
 | غال وجال ثاولاو .2هاذوك كاولتم لو رخالا ىو ماعدا

 و لا 2ليع سيوتفلا مدعو لو الا ىسود هلدوتا
 ا ةلاناوورل اسكان

 | نإاج نإلكشلا ص يرش للطاب هداك ٌئيش لعادل اع صان |,ريحاصركتاهن ّسددولا ك الملأ 1

 ١ .دْئالل لع س سببالو تعالو تمودهنلاب لئكولا حص رعب الو يواتشلا جياج لص نما

 0 لعب سد ةبدالع معلا مالا تهلا صك امتواَما كونو تامر نع عا اسحاص كيلا

 طي دسام دوال ]زا بلاعيل اصلا جلارصبح مام اعلادا رشا تدررشاو تيل حم
 ْ  دايشالا منادذالوفقرشلا سزطلاب بلا ستيب هوبدلل دانا يبف لع

 0 ىال مالا نس ملصاب يدي دا ينللم ءداسف هديت ثلا نهض :

 6 ّ مقعلصاب يوعرلاولل ف ماعلا د اهرشالا ءرم م هلاملعب لصلا داس بيبتاذ 1

 ا ميج تيددبلا كوشلاك سوفا نإ ةمالعلا دب ميجاكد خئردلا فيلل ْ

 | يعال سلا حلا ءابشلالل وربما ع نين افك ملعأ هداف ه دكا ِ

 | فتعلاو صاستها« سمي معرب مناف ضمن الشب الامم دامها الا يوعرلا د جحر

 | لتتم مالا اريحا باسل هت نجا هانا



 اا كعرلاز رلازاوج © كب اه ال حيملانق دا 2 تتر ولا دعا

 الع سروجإل لومي نا ليامل د جال اوم د لس سمح وعد دوج لوقب الناقله
 نال لاول اسم ل ناهكذا 3 آلا لسم ملاه سس ةماكشا كرا م سوبطا الص . نرسل

 . اصول قتلا فو كالا ننلا ل ماب الا قص ست نارا تاك اي مبلغا
 ١ | - لطاب ٍلصلاف ٌدطرش بحاصو الاد سيح نام دا اهوخوا تقرس ولا 2 وبدلا

 / | دما و نينا باب ف تحمل رج ايع سرت لج جتلاف ئلثلا سم هداك ناد
 ؛| ١ | انوطوتلاساةالاةدركلاو جرخبن مهلاصخ موق دلع كيداف ىسبحد قرب منا جد
 ْ' ناكف)و قعإلا 0 النا ا ريالا كم د ال مسيقن د

 موسؤمما دال دقرفلا 00 ال نوعبإل مام م

 رىتا م .نع سسل ولادعا ص سام س ضوعرشندا هناك موعد عملا ٌّقح

 15 تبول نال ا 0 ةلنعلا داكن اق بشرؤلللا كراسي اكوناحت -تانالع

 يدخل هنو الاصارا ىلا قد دج مام كرش ت راسن رغم تدوردم ببس

 اك حاصلا نوع بعود ةماعلا 2ر0 سضنشاعف 1 ار 0 م ناك

 ءابتساتكسلا طِغر لمت ملايعال دعب ال طل ادمع ردي الايرطالا َقحِفَمما
 جملا دوسي لو كقالالاملا بوجو دعب لام قه ب المنا ناكالا: شح بَمنا شح
 دوقلاه»سوطصلا باية يرسل طبخ سام اتش حيصلا كلوب بيع ماه اشم

 دعم طاصو الشو وامل رع هزه ِةهِيسال ال نازج كتارا انك لئاتلل كان اذا لولا هماق

 2 عريسا روب م مش لام ىلا «رماطرثللا يعي بالو اييملاو ءامالا دي لع

 لل يالالع 0 و لا درب بقل ةاطافدعد ياللا

 اردب بيرل ىذا هاك قع أ يرو غلا وح سيلا تيريرن تس لا لصالا
 | ااهاذماف رك بيات وو قم هدهد ٍفْوكْلاَت كاب ادرس كبف قداقاتكد درع[ ٠

 يتلا لكنت ءاوعد سداهرشع ديم ككررم كلاصولانك و جالا لعداوك معان رب
 للعادداو نام عطق يعط مخ دا قعخ خت َّحع كللرقاال تيد ترلارّيس لاق رمد

 لحوم ىلا عدة داع 2 ايد نعالملاا دعدالو قبلا عَص -سلاعل ما

 عايذإ لاصواو علا ايم كتم قصب اعادوس قلا هرعواالام مص لع

 يكرس "ولا عام كلارنجلا سال صول و رص ملال رميه داصملا را 5
 تبثلصالا قبب داو طوغب_ىسشلمالا ب نايبو قسصولاو رذملا هرايبب طرتسلي قد ووا

 ل لطي نعيملا لسا رفا ةهالا فدو واي قتدد ثلا درع الص ولد لجالا



 أم نع ىلاصوا وعام داع داد وا موكوعد هع حلاو الب لالا علم لال 7

 كدا باب , لج يداتعلا مئاجؤص ساطغب سل هءارشالا لبق ىشبشلانارنسن لع |

 | ةدتسيال و هوك ريال لا اسفرذ مولمم صامد اعىاصش هدام اخف تفرح أل

 لاسميل ةمولسم تا ةولكك بهاص ضل يع امو حملا ناو دكسم الط اب كل ذ داك( .+
 مادام داجلاص تلف بما تالف ياَحاناتلا عص سم الملب ناكيآبام ةوككا 1

 أذا دآلللا مف الخ ف الخيل ذم بوعإل طش ال د اا عاع عسل كرسل طمولسم أ دنا

 تلغلااىكرنل مواسم صامد مرلاصخ كل: ذكسلإلصا مساح قارس اي ا

 ماعلا بم يع للتشاور و كل د دحب سايل قد مل قس ل هى ان ايلاه الع 0

 دال كل ذ_:ورتاناولا هج دلل كرت واسس قاس دال مالا ملل ابحاص لامن !

 تنناذكاص نم للملا د الك ءاورلا سحاب كشلاد دي يف تعلاس لكوشي د داني قسلا ١

 ل ام واحلا ْ

 امال عايملاو ضمنا امس دم او لكن سائلا ليما قد ناجل دعم هدنع تماما

 ايها ةكراشنلا: | رحايص نم دبذ طرش يوعزلا ضو جي ال ةدسان يوعد دعب

 سوما دلع ىدلا يردلا ينال ناب نام ةوضْملا لص را ءامهاعلا مجااضيا

 : يهل اقم تروم دمر طز كلذ لس ماك يمص كاسود يس 0

 يقعوا د ٠ماض ْقالعآَتك لع لع كاوعد سان الذ للص ىدنلل يوضْملا وشي ناي ||
 دلل دامب عمو هرمإر دا يملواب ناك دادس لعل ديلا دل سآتك| |
 كوع دنع نايناايقلا نامضلاب صا جيلا وايبحلاب م الادد ماي يملا دانا لع ْ

 دي دخلا دووارعشلاو نما كد شان د دا يعارد اياوحلاصم دددعُم

 ١ىططصا اذ ركأف يسدد دئايرلاع يدا اىلاىلا كمل كدب ضم استي الرتصلاا ىو[,
 000 اد مام ا عصب ف نعيشريع سامو لاند ةرشغاي الأم

 1 كدلاد ناقل هايرقا ث ملع ىدللإما اريد بلا اررعق د لالخ ه١ اوعد ساعوطفم هداسنا 1

 ةندان معدل قه كب ةدمان توات نه تكن انلا جوامتللا الاصملا دهات ظ

 | .ةعاشا ميلا كعب جرطتلا ءزحاارتع مع كاذانان ابلغ «سراابتل لع قدلا فه الأ:

 | تلئايل مممن ساعد ا تلم حملا كفا مصب حوت |
 ظ تمت س مالا تقلص الاب اي!ال |مرثس تصل د متل وكما رو فاعررش لكجمام د

 ضال ّك ا يد معربا م صعد نع طصرسجولا قص نس ئاهرؤصلااهرل 5

 |ةبيسكت ديدن لج ةاع ايسر تلا يبا ستعمل ١

 / ىهلن نولالعدرب لل طاّمس ا لاو قسبإلاطاّمساو قلل ضل امس ناك كدللا



 اك“

 ا ّْ

 . ا كوعر نع ة[ك 5 بى هيو[ ضعبلا نع ضوملاً هاد قعرفسنلابك تس نوكيي ْ
 ٠ | ”رجتقفلا هلاص ويك س وخلا ليم سرب ديعلا قوعد نع ءاسلا نال ةيابلا 1

 !: | | ال ماطاقسالاب ثرالا طفسي له دابرئّمم تو لبق تميت ىلاب لعد همام
 ؛, | ١ تالا مس الو يرشلا جزاع اي ضماهنوبث معبالا دقي ىلا لجبال باجأد
 ا ١ صوصخت وعل ىلع دم. هال الاس الآ يدلل لص ب كا ثداولا طامساب

 ا, || ١ م وككزجيول بيصن نع ثول شعب ءايذاثإربم كرتد دماو تانادادع نتلاب
 ؛ | | نألج ىوملا يرعد نع ءاربالاو عير نيل نع ايلا ناد نايعالا نع داس
 / ادفع وسب ىلا نع ءاسرمحلا عارس فإ لكن تيرا ىودرهالا5 دس ير ٍ

 2 | | يالا هانابحا تكلا تناكولو يف شح دق ءايزلا دع ءاساانس نال
 // (| | ّقدلاو ديلا, طبيا كللا ذا قع لامسال قم تك ٌتداد لاقط رك و ض
 را || | ةكوعال تثرلادما لاق 2 شام ساخنا لصملا يسلوستلا مام ماب لطيي ْ

 !! (| | يدل نيبو شدا قدام نال زاوانا تسلا دا هاوعد لطسباال دكا |

 1 | تايميسالاو ةمت_الالصملا ظل نم 2 احا كبالانباانا تكل دلاك .
 ؛ (| ١ تسواستديالو لاعسيلل كثروا صاوعو يمال رانا كراع ييوعد ال لا | ا

 ] || | ىهو طاتسالا, الس ىمّ]كلا هرهاط دَربجصْكآ3َ داكل ص سافمللا اذمب |
 ) || | تل ةعوجرلا ىحو ظاتسالاب طمس سْنشلا وهو ٍبّرلا سس ديالا امه اظاضبا ظ 8
 » ||, ١ تايمو نما اكو لاعب الاب لطبيال مسررلالصا ومو طاقس الاب, طقس ال . ا ا

 / || | لايخو ويلان ولسفلابتيوذلا لق لطسب ىلا رايخو طاقس لاب تسي طرقا ظ ا
 , | | فاك كلنا قالو ابغا الاب طتسب ىلا الانس لا, لطب سيلا

 ؛ (| ١ هش اسالإ|صملا ك نلوصفلا باع سراب قعتكوت يستنإلمق سئاشلا دعا 1
 / (/ | دقعايتلا رولا يوعر م ىستال دلع قدام نالئلست ييوعد ال كام سد ا
 0 دل قلمرعب و ءانغال ذا ك الاهلا يوعورحب عدولا جم ععيالذ كلا عقرب ض ا

 / ١( ( آلالقب ف يوعرأ ل هالع هدعب دلل نعربولو دّنسالا تماقاب كرش لانذد يلع ا
 , || | اها دّيلادجو م نعب ضعبالع حصانا راتااع ميلا لامع تمول قص 00

 ,(( | دايلي اك حل نعي طولد لشن ايمانا تملا جون ولدت
 / ١" | ايلا تالزشي لع صحم رللاصفركأذ ءالاىا ءافيالا قدام براق اني د
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 ازا طعم دملا ىسربل شالا سدي داما ةانكسبمإلا ارت ال سيانسايشلا | | +

 لبي هدعب ناكهدادؤبتي مايا لبق هرلزقا لج ناككداف يوعدلا لطب مادللا | | ١
 حض نم تيدامللا ةانكلطاب , يتلا ومب ملاذا ذياثلا لطب اب اصلع صر د

 |ةاكنا داميصلالام 2 يوعدلا رع يدولاو بالا لصو اقل ملا 3 هاش الآ

 ييصلالام ع لاص ناو بخ ف تنسب كل كي ىل ناو دب دلل لثم هاطعاا.ه تنَبي جيلا
 / ناجلاهيعيبملا مدس بالا جلاصرجع, ل تيب ناككداو ناهكب فيكم وجل كيب الد

 .٠ لج داع سدىئصلل يصنل ناكدلو لالا رجولي ساطللل لت داو نول اقم داد

 0 1200 انسي هدام لن للك كاسع الا شام

 | اه ساّتلا سياتي ةاباحم ع ىلاص نا سلق الاب ىا تسلا رمال سلا ناتو

 ْ 570 وش 2:ىدولاو نيك2 ىااثلا نامي المدد اه ناو جيلا كْرْرِع نا

 | اصف ل ينال م ميشِللاّملا لجد عى دائيصو ميس درس الا فوصتلا نس بالاك

 ْ الم ع تلاعارشب أنآ لذ تلداع تيب دعد مداها نع ثلالا نع صدد دامب

 0 ديقي د سائش هرج انعم دلو تنس تنيملاالص نم وللا رعب كئيب ىصلادجد انااا

 أ م :ىرلا مم نم هزل هامان ننال لع بود د اوجاع كلا فعرف ىلا
 اكارلا رولادعا كامو د لعال نع ىولا كيال رولا نمدّمَح كيل داداولال

 | دللي كيارميج كو عام يردي ال يدلاو ناوحو لعنتاو داعو دكت س
 | اندنع نم تريلا قومه نع ءاجبالا َنالعءانب قئاشللا الملا دنع ْناِح لع
 لامتمال دو وا كيكو لصلا ريع ل عام يرد الو ري دكلا تناول و هدتع ال

 كراهوك هل ةهال ملازم زق د لع ال نع لدلا كيلم وكيف سد ارض اهبولا

 ناسف تورم بلع ال نمي بلا كيل نوكبال ءاو جلا دب سجس

 ملام م نمهعب تشروولا الضو : عم رح ضو وتلا رستم نوكتق لقادارتلا

 | ليبست تمول كيل ملام نم كلذ ةيطغلاو يلام نس مولعم دارؤم لع هوظلاصولو سد

 | يدين دكرتلا س هوطعأولت مماتيأ دهلاب هسم شل كلا نمىسبل هيام ا يلع

 يلهم كيتا "سد صرير ولظول و ثدالا طكرقح مدّمنل هدي م هْنمما

 قالة ةدولن بخا اذوغد مدعو صوامونسلكك] سف يف تبادل الىا للا تح

 | | جعل تاهويملا س سرى شتسااوائانيدول هلَصلا اسف ا بويبالانيعرهظامولذ
 لامه دصصو بالا ا قدا مش شالح تكلا ست مولا دبحا اصول عوف ًالاو

 ١ | نيدو تهت سوال وما وكاجول شم

 ةدارصنلا ماع وم عن شل رخل ثلا الا تيهلاٍق يطب نصت ديوسلا لع فأن او روكو
 2 جه مي ع < -- دس دسم

 دج مص ع حجو
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 | داد ١ ضورلاو داما ايري وضل وبصل اعرد دقت داون قاوم
 1 ال املا عال برئتل دهان“ وه هزلاف سانجالا هزسِعدبمَّس تناكاذا تكلا نأ ْ

 | كبانم هذاا لثعصن ن وكلك سنبل كلذ س طم ىرشكك ل ليعامندك نا ١
 ١ سيمتلبانبامِي ىلع ةضباتنلا سبا دابا ازرق كلا يب س قع
 < داوبيلا مدحلاةلاسس ناملاَضع وطعن و مولاهم ف فصال بصْولا س ١

 ْش نم قام ىو وبولا هوكي داط شم نلودد لكلا د سن مولادجا جرحا .ناالصلا

 | 2+ عادمع هبي مادا ىوللاتصم نيب ءاوس و جيو انس وبدلا لعالا :ىنذلا ْ

 ْ 0000 ذا سولارِغ 2 دّرع_وكتاقسي د ٍْ

 امامزعاو لك تصح نيب و«رهاو دمحم ةاامرلارو تيم و كد هاش 0 0

 0 طرشي ضولا ثراولا ضم اال ككّملاب بولا | ا

 . | طيغدببدرنع ةردسرلا ءاض قل دق اصيل ورخالامهرم شيداقد قيدا تيملا ةاارس, طرشب |
 آد تيل وصلا تاةتسم ىيرلازا.دردلاّنا مسعد ايلا جالص السن ىلد ْ

 ْ ادكذ نواعفيال نا مالا خلا وتمندلا نومانعرل مع ضرلاب دف اهم نوعق سو

 ةننينستيت0لت 7 - 01773 ا وج سدح ١ محم 300

 |١ الإ ادم تلا دم لم بدلا رده كنت برشا نا

 لومي نالث| مل د يوخرلان اوه شاول املا تقولي 0 ةدكرلا ةرإ ماع

 ل فلا ع رس وع ال 577 نأ لام الاوضو شم صحا وع د ئاوكر /

 ا ةكلايع رادع نع هوعزحاوا ككرلا 2 دضرع دع 3 دبحا َنثرولا مرح ؛ جئاجلاماب ا

 ْ 1 سكس يع مكذلادا يلااصوعتد مصعب دروع بص نع موو دل هطعا لا

 لاك رمرلا ةوصل نم كد حبلا هوعفد بدر منعا وعرحاو مْصْم 5 تكلاتت دامكاب |

 ا ا ةْوعَصلاَم لابني ا ثلاثا ]هولك 2 لكى حس عب الزنكوأ ل هولطعاام ْ ١

4 
 اغاوي .سملاو الما لطب و تك للاددبملا خيا رنحو ءرئعركلا لاعب غلا ءنم

 ا ينادي ضن دصخل مومازعاو تب بولا اوهرحلا ذاك ةررعو رمل ةانك ىلا اوضيغي م 2

 د 1 2 هي كرتبتلا ا ماعلا دولا قم

 5 ما تئاصخل هدّشو يس مسقي مهرس ردد يعش م ماكر وم نه هوتدوامم

 ين ايعال اص :س عدحايمداتطملائ اج ميغ داتا سدا

 ١ ل زم كلا كوم كرا اقع يبا وعد رع نجا امد

 حملا ءوجِإل ىزتم ىد تيللالع ناكنآك ىَداَتفلا عكف ذو ىيجالا# ياش

 اوقلصي كاس لا قزعنسسم نكي ل اد تداولا كي كم كملا نال يسفللال و

 ظ اةيهز ورك دولا المثول دبل لا كثبملا 0 تداومح ملا ١



 | جدال ذل ساند مف ثراوككرلا لم ل صولاءانا اسال
 ْ فدك ها سولي ل يعد بد تلاه مث مهي هول عئاع مدماائهاص
 |مهالماد وكي الاوررش دال ىت بث ىرتس مشاولا ملصلا هه الحاد نيعلاو كذلا سد 0

 اة مدعي ا واصلا لدا قذدتد ثول جمع ب سعلاو ودل كل ذ نوكيو

 هناكوناف لوجولاب لومي س دودالعو هرب نان ال وم مِلع ضن اك متعلا وب نايك ررثالا
 | تهور تعراولورسني ال انيع ناك او ءادنب الا دج د مال وصلا دش ان. درمالقلا

 | تماما اف كلذاولاع هدا ىلا يبصيال ىاجةيمداايربصن سرت الع طصلا رضا ايم

 ا فلولا راتكلصلا باه قا سملا لصد الاطب ديب
 ريش اىءنم تاكو :سشاكوا رقتعا بش قتعاوا نضتعاام آلا ءالولا سم ءاسنلل سل

 ١ كل! نم نيغتحم قتعم وا .سمتعم ءال و هرعام وا هبرث د هسربدوا بنتا دوا

 ْ عس دارو اهرل د قنع ا رغصللا# ناو و ئيداج كلمت لصد .رع ول آمعآص لتس

 | ياماي_مصلل تحلل لع سحيم! ]ف كلذ للهف اربمشمل هالو طشب د مها

 ا طرشو بهنعاولو قنعا نمل ءالولا مالسلا دلع لول مل ل نلاذ دلولاقتعلانا

 تاو مطرب د يرشلا رتل كلانلاذع نوكأ رقلا لاما يرتشا شال كلا
 انطنس ٌةرْجص نادال مصادر قدك ترابا اك كولا لعال لالا تيب 2 بيق تن
 أريلما ورح: اهنا. ىدذلا ناسا بر لاس ن6 ىلا طل

 ريس سا و دا ىبتسح تاب ولع حال تمس
 55 ريب لصالا ةرع مالات قتعم دلصا يولاءّتعم بالا تايكذاو بالاه ىتل ءالولا

 , | مالا هناء بالا ممل رطولا لع ءالو الف كب رعتنا اوس الصا ىمقداص اص

 | دلولالعءال دالْذاييرع ناكل ىبق الصك. نومال ناب لصالا ٌحّبالاو قبس

 قالا الهأل و لع بالا مول وكب دن د  ك!دنعُم قرعرع ناككناد مالا مون
 : صخاناماع دس) دعم كودو كام نم .نعىداملاد و ارا دددلاةللو نم

 اهل ليثاَف الصا ىسةرارلصا  نوكيال نايلصالا ةَرحرما تناول تاحاد اصرنم ليك

 | ثلثلا ايلف قي ايلصا ء نايكداب لصالا ةرع ركتيف نان مللع إى سل ءالو الو
 0 7 ٍيدصإ وك موعزلا كولل كايا. لاك دبا ىتف !اناه ملعا هاد ناكلتلا لو

 / نت ريس للم ماسالا عش يا نال س دعو ميك ازد اعنا دج
 | دلت اعالاك السا دقرارلصا ٠ ىكبل نا يعلصالا ةرج 12 دج الائلاق

 عادلا صاص ناد ةالابىلاه مهل شراولا تحب لولا موتل ءالولا تبي
 | قزف دع تتم نا كاست تيرلل مالس الا داد 2 لالا نال ورسخالانم هدهتعاو

 9 تعج دنع دعتاما م

/ 



 السيل انشيو تننوملاف لكزملا لوا ىلا نا يقشا ان دنع دب منغ اورصِسف فر
 اناا دل تيب ألا ءالولاب ثري لاسااول لكك ح 3 ثسمال نفاهكأ نا الا لهن اكد

 ' ماس نع دويل كب ىذللا يال دج جلالك يخلد يش اهنيك لاح ل
 شرف هالومل قال تاجلاو لالا تيل ما ال دل هد الو دوك لصرف كك دعم تام
 ءالد 4 ثرالا يشل فالتما نعال كح ةيكشلانكك لالا تا لغد الد
 ولين ادوجاك قاتعلا ءدل 6 ملسملا اع فدل دوك راع وع اطبجلا ةلاو رقع

 . قرعوا لس مشان الاس ابلل ناكوزو 212 د اشلالع تقاتعلا ءالو يقول
 امادام ب لهن الذ لكشس هرم تالك رس ارضع ىلا دل هال وق مالس الا داق

 يبل !ّيمملا 4 كلتا ثدرالا سس نام ضرأ بغاص دا تبصعلا ركنا امزاهاجع
 ال ةالومومو ناعم زوار لاسم فد ةلاذ طيبا لام يرش اعمود تنات سم

 دياعلسا ناو تالاولا ءال د كلكم قاتملاا لد لاسنالج دلل نوكيددا دج
 اوكا هريشال كييف لح يو بانككاو كي ي يعي لص هالاع ءانص قرح
 ددع 2ك نال ضال لقد كلا هلاك الاول ءالو انكم يلملا لع ضانعلا ءالد قرد
 نالزكشم صال لوقا الخس ستد د فرط مانت قل هي تاالارلا
 ل ١ ميلا ترالا سوا سنيدلا قالتفلا نار دق د تالاوغلا منال ثدالا

 اهناعلعاماد اموال كلو تقولا كل: سبت ثدال ببس نا هانم لابد
 اذن طرالا سنا يزل صلاه د تمم كنأاك ءونملا دوس تامل الذان | || .٠ .٠ .٠ ١ 6 ٌ]

 وعملا ون عون دمع بخيل مدرطأد ىردلا ءال درمان جوتملا دوعيرتولا لبق
 ثيت الاى انتشال بودجلاو 0 اور ا زامل اصتنل بجسر

 ' مالا ابجي ىكو بالا مي نائل ناك ترمى :رمادعاصت تاوغالا و ةوعالا نم
 ّق ةنام ناد يول سعولدن ىبجل بابك حلا سس سدسلا لا ثلثلا

 تابواو مالوّملاف ةولاف تلسا دشرولا لاو و ظومدعب تلاسا لج ةتلاثذ
 تتولاتلا و دوم لبق تاما تلاد سوم قاعب تلاسم احب تينالصم مشو واسم
 لا كفا يشل + نبت الا نم حش لئن لمولانا مل شله دعب تدسا
 ريل لاق تبق كلوا تاّدكاو د الس الا درس ودلال عرفي دا ةفآتعاب تتعب
 لش وككآونلل ظرش نوكم قيس يم شال مدع قتتعللا طرشولو قنا ىلا الاول تيشي و
 ابرج نو دما قتعلا سيو تريبل دا طرشلاد بسلا فاك شرم ةرّشلا للان
 فمع سينجل ن الازبإ مالا ليوم نعرل ىلا ءال ف لامتششإالا ريالا تدل مرا وق

 ةونعللا نس ]ق سم ال 20 0 116 دما تعمعو لما ىدعد
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 فسعلا دنع ابوجوململا نوكف عيان اد قع! .ىل ءالولا مالسلا لع ملول ٌىسعلا وه

 يادالدادا انك هل وجسب ىملا تق دانتيل فنان نوشا تنس دفا هدلنت ناي

 فوم صن سلة!امرْسبم رشاد سبة لرضالاو رشا نس سس لذ الاقرمل ىدل د

 داعم داهبعلا تدو' دوهوم ناكل دالا تانك
 م دعل ةعاممكع

 «يورص تابعي الارضالا )ل وانس فاتع الا كوالا ل دانا نان امْس للا ةزم لق اللخت

 فصن سزكال ارتع دعب تدل نا قتسملا سم لَعَتني ال ءالولا امل اٌعّعم داضن

ا تانملا ةابْماع عرج دلولا هال مالا ول هال ىف لوم
 2 أ يالا ديعشل

 مدقم قتعلاو لقول باللاسبت .لعج لعن دنع ءالولا ٌةاَذلَ ةمرلاو تيرا َكارعَسي

ثيعصلا نعرخوم ماعد دالاىود مرقد مايشلاى وذ الع درلالع
 "سخا خاوي اهبل 

 ترفال طاش سلا م #ُ 2ىلل تاما _راصمالا ءاذع ها سو هراع لوقو

 ٌكتيالر قتعملا ت اسولف ثيل قاع املا هلل ولا ساس سبل و كولا متبمع

 لييعي وأبي ثءراو دوجو مدعللالا تيب. الام عضد اه يق الفقس بالا

 الل هدب نوتفن اون اه(ناشم عبو اياد نع تا تاورلاع ا دلع مدقم

 تناولها يرتالا لوا تناككو تّيللا للا ساَّنلا برق ينال لب ثلا فيزعبب لل ريلا

 |. مفرميال كّملادا نامت 25 تددام لالا سيبانن امد كيرسللو جت تناماك

 الا يماثل لع درب بيجملادما ضرف ه.علضن امانه لجو امان ماو
 كلانص نكي لانا ميرا نرصي اضولا سس تنيلاو ىالا كلّدكو لاما تيب مضوي الد ميلا

 اهزرعدركلا عرش ةبولبلا لئاسلا اذه ى د لالا تب ف شون ال هاوس برث

 ا هقالىث سيعاوا نبع دلا كلما داو هبال ىلا

 خلاد يسم لخ دولاب يس اثدالا بابا دحا لال نيل سل اوال ولاب يرش راو

 ف ؛سصدا ملسس فنعام السم دبعلا هنا تع وقلاب مهتعاو ادم يرتشا

املا: راب اكل سيك مقنمل الأ ماسالا اد
 ىلا نع 

 ا نوكأ الا لبق مفعم كنب هدبإ كرت و همم تام من تالا |

 رش كلل دسم مولي معرا 5 مدان قتلا تصعد عسل لال تزل او نر

 هلأ دنا يعصب تقانملا طوس مدعدنع ءانبي با تبعه مث رتل يارا

 | ايما تقيس إ تكرش د تنلام ةأرما تتح ين مثىرسأ ىوكذلا دبق سمانيرض دب ال ى

 اهثرتال سا الابمما سما ثرت كاس ال اعاد ها مما ثرتاكأبرثموبالا ليرغ

 يارا ىضتع املا ءالول .س ءاسنلا سل مالا مِلع كولا نبا كلن اهما ةهرتاكك

يندب نالا] كاما ىتعم نإ تكرت و تننان هأ ارما:نعّلسس من 3
 تاجاداينا ثوبا 
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 ءالواكذكت وان الا ارسللا بشلل م بعود“ الدوح دوال و هس سا شا ل دولا ,

 ادوصغم ف ىاتعالا درعا دوم وم دل ىلا نايت تمام دل ام كشلاباسمجارم (

 ديل هللولا مالَّسلا دلع دول نإ كل دكت ارنا تراك ايون هانإ نالابما ثرن)كايغري
 ٌلكضحاف نساعلا «نجو سبا قييم كيف و يدام لحد نع تلئس ىرسا بسلا دلل

 فر ارلصا ل نوكيال .نأريعمب لصالا رح ولا لجرلا ما تناككادا يصلان امم دهلاو

 و نم مخجل طروكد سال لا هداج تر رغد ىرزلا كاك )نمل بلع ءال والذ

 تقمع هالو دوك ءاسّنلا نم تناك ديم ل دلبا ها ءال ىو ندا ديباك تقيم ما

 تاينمم دعب عانس سس م ياسا دس » دمام لادم اك دتسب |

 00000 ل يمال ةيوصد مسا درو سوسملا تشل
 ٌديَسلاو يكاتملا ءال و كلل د سو مب ترو لل ءال ولا ناك هنا ىاالمع ىسعا سن هاى

 ليد .ساني رعب الدكر يعمل فاس لج ملحد دماج سيعسج

 ْت تبر ىلا تعا الاءال ىلا. ءاسنلل تنل م السلا يلع ل كما قاما دحكدلا

 2 مالا 0 قمعادرئال العر دبع عوّواذا ى فيرشلا حسم صشيارملا عرش سم

 اداه شع مسيل مالا هول. لجلا ءال و دابا ىنع و تمتع ديلا رم لماع الا

 3 ال دلْمَْس الاد هوس ادانج ال! سيابرس عرمرم ذا١دوصمتم مالا ىّتعم الع قتع

 تعال ماسي سس ريتاثمب .سلئالانلد ترلدازاانكد 35 5 المع يع

 نا 18 الررغا دنس سل الاف دما بول هداتاتعالا

 بالا ةيلدلولا ءالد وكي ح ِءرِجدلام لادم 2و هاجد كندا ذالم ف الخ

 كحل وصد لوّبلاو باجإلاب لا سالاد دوصمم ءال ىلا ظررب لئارمع بيتل نال
 فيتع مال مالا لول هالتارل ىررشا تس سال ابدع دعب تدل ههنا لاق
 مانع الا تكد همايقد , وقس لذ ءالرلا خارعبتبفايوتعسباهب 0 الم اللاعبش

 ىنعلا نال مالا اوم علت شاع سن سا ءال همالارجتسك[َمَتعا نانا ادوبصتم قدعب ٌّى

 مالسلا معلا سلا كلر ا! ءالولا نالاهد د ةالاٌف العباس تيثي دلولا انه

 الولاد اعالج انما ةيمماالا كلما مادعل ت تناك مالا لاوس لا ّيضلاو

 ست هيعالالا بذلك هدم الا ف لابسة لعالملادل د كزطمبلا
 يسب مال ندوب تحن هى الطلا وا توم نع ةلثعلا تمتعااذ ام كالتي يلا مسني
 ضار نعمل ىاللا معلا ناو مالا اول دلولا وكي تيح توملادا هم الطملا تقوم

 صيشا /قعإلا ىو الطللا دعب لولا ةمرلل نيابلا فالطلاوا تولادعب كيا ىولعلا)

 نوران لضفا م دل سلال بلا لاو كيش لاسم ءال ولا بانك ب تبادبرلا نس
 د11



 تم مس

 ( لاق لسالا كتوم ةرثك نال اصلا ناهس لالا كادص قم دنس

 ٍ باب 3 ىررأا غم نمي ىزصت يل ان كل مالسلا لع ىَنبلا :

 فل سنا كانا ناين اد انام لجبال هينا |[

 | هدستلا هس ةرصيال لاح ناكل انا ةحشلا رص ءلمملالعئنئاول لا ةناككبا

 | تقريرك ىنثلا سام ملل اج شلاق لما هلا
 زايشلا كد عزل دعبوا لىضرلا لبق ىرصتي دلك ويم لاوس ءاطعا هركي يساسلا بالا

 ا | تاؤس ويت سانلا ضيشب مقبل ماسلا مىن يداي داثالا 2 ءاجدعم نويملا لاوس 539

 | مهتاور دن دانلاومد“ ال ليمملا يديرنيب يعل د سانا لقتال ناكواو دحعسملا

 ا اع ءرصت هديل نا كدر مع مالتلارل- لوسم دهعلع دجشلا 4 كولي اتاك

 ا كريب نقم ىسددال ناد نوضح ضو 000

 ْ ثيعبس لإ عادكر يبملا 3 طصب دهان سلف ليك دع هركيىاذلا باد لمي اًايعملا

 | ةمالاؤسلا للعإل هوت قرع نالكمتم دما اكل لكك 0

 نوط كاس تالا موي ماه سياج قي ىههد ىاَتلالاعس واللا لع

 لجل ملتا لعد ىمل هارحدلاو ةريرشرش سا اعدك

 ا | وتيم باول دب نان لاستل ىداسلا حاج ايت عسس لذي نسل

 | ديها سم اا شيل طسملاو او رارف اشيش ل تسي هما هللا ناعما هلا كلا لا, وا دلتا

 ا أذ داعم مال نا يد لاك سي ادبعناول لات مالشلا ملع ىلا نعور سنا نعد مخْدلا

 للا كاولعإق بطيال و لاثبيال وا لطيو لائسي ميال و ديال قررا ناو سنتا

 اهلنا رارغب نا مطنسيال كلذكك توللز لذي داوكما طي له باعمال

 | عب ةدل هسا عتدو ىسنلا ساق ددالاذا ديالا بنعع وح كوالا ساما كرا

 | الغرشالابع ايعاصل ناككهر را 2 تلسعا ذآ للا د 0

 | ا ىرال ا بعاصل نوكال كلذ تا رعد ا هان! اهدا + تهزوا تضاباذارسملا

 | ةككوسللا مدلل 50 كلي ق1 نم وو هزعا سو هريري لَن ال

 | كامالاتن تنام داخ نانا مالّسلا دلع دتا لوسد 0 ١

 ظ2ظ2111111111 1 اسمك فارما نانا

 ا ءارا انوي هدا هدولاةسيالم موق الكام الداع نافذا تىكللاو ةدامالا سا

 . ةملاخكا مدعو يلا نمو يرس ريفا ممصصد تلاَسلا ىوصتلا يامتادام اكعد |

 هينرلادإلا 57 ىلثاق نم 3 انكداثلا سساسمل ضعي ىربلا نوكذلاو بجاو معس

 / لقت وسد الغدد نع ف داسلا 2رشل رارس للا جلاطم س تالا دال كّسْمن اولا
 عبو 77 را ا ا اولا راو
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 هلال هرنرن الق مد دع هزيع لامي اعلا مويرفاول ل بني رداثلا هنا لاق مالسلا
 ياا لع دع لفعا ردا الا د فري سايقلا ويرش ادنع ءال اداخ ]4 لاقد
 فععبلا ليم يالا سمت روعإل د ءاضنلاو متدآنالا باك ب عابملل نم داع
 محرم نم باك بعاص هب ممل لوادي سل ضنا سر لاذ كو نيب
 مالسلا مللعر ونص لّضفا م الشال عادم 5 دلاتبالد ٌلتكس لضم! انسب 8

 ظدآلا بابنآ ٍةيواننلإعاوج س لعلنا من مارا ذا سيلا رغد
 د ارظااياطتتسا داش مايع كلا دوا ديف .هاداكألا تقيقح نع صقل نا

  يطبرلا كر كيايطاصم توت مدا سلا دءاش الا يطل ابمارلا 2 هرشسلا لا بدن
 اتدهو بلاطلا نس لوشلاو بلايك نم باجإلا لوّصلاو باجإلا دز ولاا

 .اًماْغِس ِباَحجالاوب نكرلا ل قالا داق رخالا سس دبا لوف وجد دم ده ب! دنع
 لجد دانيا مالّسلا ملح يلا نا يو داك قش ذه١ بو طرشب سيت لوبا
 وللا س عسا ناراشي دوا ناعرد منلمف نيد مسحاص عله لامه داصنا نم

 تاك بلاطلا لوتلَمني دال سن مقا لوس داي قع« دانه! الاف اهبع

 لتي الا س دايزنلا هذال. :نويدنل الاد م دملاذِل جيل هيد هبل
 دع مالسلا لع هللا ابوس ديل هنايه ءادرسالا َُك .راككن انه لذ د كمقلاب كا

 ب ويدم تبماعأيصيال نالكنبلو كاشف نعيهزكو ميراذ قل تئارساالا
 ََُر ىلئالام كبرت نس مالَسلا لع ومب كلذ يشنلا مث نيد ب ضقيالام لح

 مالسلا دلع ثلا هدا ل غي هناهطنب درمو د5 ه يعرب الابع دا ءالك كش ءرمو

 جاشلا دع + يقيس مهظرعشملا باعد م ياظللاآْلا هبيقيس ان تافرعب شالاعد
 دعما عضعي نرفع وعرفت لاَ دا تاز مالسلا لع ليعلم
 نعيارفا دعب لااغالا ضنا يكن اريك ها «دودولل دل قع في كلا لم
 دجال: و ءقهملإ ]ضناايزتؤطتو هذ دلاله لضفا هاولصلا ىاشلا لاَمف
 محال ءااهرعْدُش ماو كلاماَماو دايطل نمل ضف شيازلادعباسيش جاعاال
 باب لحام الا نم داي ملعلا سلي شفر الاغآ م نامحالا يالا دعب
 دللا وسر ف ١مم تلك مالسلا ملعررع تنب تطاف لكك درو عيوتملا هولص

 تمث!انإب لاق يف كل رابلا دلو قرط ةوبمتمو يطشماناو مالشلا بلع

 دادي ابل قون! ءامد سلا يل لإ عدم هان فان داهمت هلا لاف يقال نم ٍفوكالن كرم ند يددغا يوت



 انْخْجاشم نع ربو بشلل ناكداو قع دال وا نم تبعا سم كلاش دلتا نابسلع

 صولا دانعم دنعو لاشي لّئاشلا نا كات دقرسصلا سرضما نوزلا كابا لثرلا ١

 تعان يوريملا اصب نادعب كمان لع مالسلا طع دنتا لس لْخِدَدلَت كاد

دلا لوس د مين للك 7 د قاع ثي نه هضصا٠ نأ يددد هانعكو 1
 م السلا سلع ر

 وكيلا وبلا باكي بيعترلاد بلا .دبرسألا عولطإبت مولا نع
 تح الي طخ رتب داعبجد )رم بصي مالسلا لع يلا لالا بسلا سو

 ثلاثلامسلا ب ماهللل يدم هدم مالسلا لع دوس لات ماس ال 2008

 لم الع عضد لك هق كل زكسيل باد ديم اده مادل لجد نع ابها صلت

 بسقف جاء ال مااِهيرش دوك لص ال ما ْشارلا فش الاكس ان 2 7

 سلف تابع الل لل هه درعملاب هنيتوسكو نيت ذد دل دولوملا لع داس وق هراشناب ءاب الل

 ع الف مسأرم يملا الملا سوات يهبل ذك هوباو هاه ا نس
 تلم نعت عموم احم ميس لل هرغ لا تسشلإاينركا بش تالله
 ٌرتسام ىلا ديم ماءالا جشلارمع هاكمارس نىك مدس 1 الط

 لاه هريس 4 دوادىب) عرف عا شاد هبال ولا ماص نمش قتآس و ئالخ

 دنِشلماب لعاذاَن سس ف نِطلاباب لال جرب هىلطنا مالسلا يلع دتلا لوس داق

 كايا يلا بملاص الشع تامعب دعإولا نرلاءالاتملرشسب تقرستلا بهتك
 ايده ياخ هانا ماتش بسس دام قرت لاس

 هاما لع تالا لاةدلاخ نب ماشمانث دج مركلا دبع ىإ دلتا دبع

 |١ انلقن شع ناب ضرلا وابا نمارشعب فدل دنِطلماب عب كيرا دلما

 لضتالا للجد لاس طقرعم تارا كلاذك<ىب يوهقلا سس مام سلا ضرغتسي ال

 1 انك ماقساب قابتكل هان فاتن هادئا كلل نال !بعاصل

 | دججلاةلكالاو مثلا هك فاسد تسمم تاق سةرغالا دان نم هذا

 ١ ياست هاك يل هدف كاهلعالا يوني نإ كبي كل هداااذاو فكتمللر شا
 1 00 1 ١

 ١ طال هيَدَم ويد فيرعلا اب هيب ىلا دكرلل م هولسلا هركت شام لسن ثآيميوا

 يرو 2 كساس ا عت لاح ةقلاو قيل الب سهلا
 ةوعفش نعّوسلا ندلا 5 لكم تيران يل .سقتعلاغ تقداصلا ملْمئالد

 ا ا / ءرملماءالا كامل ماها كذلالا لا بردا دليلا هؤسب الو اياد رض هبل

 ش0 فهْوالَكَب عمرعلا 3 شا نيرا رمان !ريّرعب لاق هاه دلما هزه رعى دراما

 || بهدم ع باشا لَم كلذ وله ئتاشلا بس نم المني هادا اَنْ اص
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 : صعق  ناقعاج هج دبا عا فا هلا هرم < ده - جسم 1 ةهمدح 0#

 ١ تاما ارتع رسانلا رسما ةصاللل هرص سدي د سل بعزم كاوعويم ىذا |
 اكو ودالإ بزل 2 لاننا ضعبلا حري ميس ذم ا.داع افسح فاشل

 ةدا أرب 3723 وج م ديل نشلا و ءابشالا دهدحتتياازلا منش |
 | ١ ناثربإل د نان مامو ىلملاو رماها ريع نيشلا يملا زنا دعا ءربص ١
 ئيرشالال ايبالع ليا ىرممند ىواتئلا عج 3 دارو صالخلا سامو ون) نم

 دام نس ناك فكداهدا 5 جرخد : يسال ابرسح سا,رطب قلي اعدل دو لماح |
 ىف دن وامل اك لم كلام عوتنتاد تب موو ل لم ويبرشلا بان لبس
 | لَمْ هألتخ ترا هاوس ف لامن هاطخ نينا عام ة ىسهمإ كانه
 / تلسلا ا دلدلا 0 مدلبملا نعابممو دوو دووملا ولام ث نفرد ا

 أ لجللاتا ماسلا فلا 2 هابعالا نم تاره هلا درو نوكي طبلة دل كلانا |
 كورسا ىل نايكدالطني مف يلا زتاكوا لسا مدير فد هك بيل لام

 ١ | نالزالت لاو لسنا جلامصلا كل ءال الخد كا ذا خامملا ءالا ٍبصمأ نايم ضيا |
 / كامذا تان هل تابوا كوبا فرغ تبانملا هرم هيلا للاب كسي لمملا جاعص ظ
 | وكدا كرس نا تأمال تيد ع لانا قزطالا: كام نالااياعتامدا لشُم ١
 ١ ايعامنإغال زرار ان يدع, سجمزشن الئ برغش انسع كادت كون ١
 ا ثدحن اور ولاب تعمم تلاقو تباه.ءاد ردلا ما هيانيقس هرشإ 2 كم 0

 قدرا ا! كابو ةرخالا كايراد ناحل اللة ملا مالت مللع هلا لوس دنع ١
 ْ ةالومواوتلاو سيح ما نا قورو ٍيزعدر نم قوس الد ميل قود ىوكتتما ْ
 0 امرتصال لامفعاللوا دوالل 0 هدونوع مماَسالَع : راهو الاهل ذ أملا

 او راج رعب تلارتسالا س]دن عادلا تاذ تنهار هالي دابرس نامل
 ! ةقاشلا كلم ىلإ ساس تا تك جرد ال! مم نإ دلك ىكتعادما لخربال ع كلاعب |

 | باغ لامإمب ليج رالمللا ل بصي كيال" درغحك رق يا صلام قش
 ١ فيرش كيا لامن انتحا كل :وتعاناباصإاد كاذب كله ضمرمدا
 | 2ر1 يرش نانا لما لكسز لطسو يحال ةقزصتلانصاكب ا هس ١
 | ييرلا درع 2 نماكركيال كلذ ءلطانااباو دباقعلا ةرشل مشا هي |

 | للا ماع كباعت دتلا رحال خس سا ل زان ملام نا يلعاو لاف شيع
 ١ مدارلا هامل كالا مرا يزالا ال الح رانا الالم ماطر معلا نااغاو زمكيال |
 ١ طك إعبلا لنا لست رت بالا / ١ نكي ذارجا5ي 3 داهرجم دبل دلكر نعبد لصولاب دال لان لهل فول

 نام حط ل رتل. ل كل حل



 سس ا ١ اسف همنا د سمس دس هن ا ةنسو ةسسوفسل بل
 00 0 دج بحر ع حس - ت1

 ا 00000 اا سلا 3

ص لتوهُف َى داع ما "5 :غاقتلا 4 2 عفشوب للنقلاو يل ظ أر
 1 ءاخد اوس عونجلاو ىدا

 | ضانان بيلا لع ءاع دا قالكيزوكيرسلو مارعبيملا نلهاعدا ةاصاظنا بنل ماع | | ا

 ا "ا سولإلا نطل مسا أت دلال يلا ةرجولل نس هان لا هنو 008

 | يالا لالخ هابل سيل قتلت: يا مال مغ ماهل :١
 1 الانس مالسلا فل هدامونيزملاداعو لصدشانو لبيعمن ا رشإَم تيكا باعصا

 ا ايتلطمرلا و قلل ديس ةأمال جب مداح » باجل تشل مبقد كلاثلا لادم ب

 1 | دبغلا نعلن ية زتبقر# لنك ةهقب لد هد لديه لا طيما ليبرد | ل

 ا بطي مالا لح .يبد «سبلط هال نع لاي الات كلاّناذ لهاا قل موي

 ا لكيس دي كاملا اوصل 4.هزكذ نع لاكي قفا ءطءاف د تلد داتا

 1 بسعلا لب لاعمال لاني بئعلا سلضما .لدبلا هناييعد لهر نع - هلابحاص

 | يعلن بنسلا سملضا قاطع كد ب مسا لاعت دلتا داب دال ما لمن 0

 | رمل ضف لبنسلا نال بهانلا نال علب ىذل باج دامس بيصللاه مليا 0

ما عرش مالنا لع دوملد دابسلا لعب تما كاستل الا
 ْ يزل ك

 | لكس ملعا هاو ربعصلا عئاحلا طويلا للإله لذ بنعلا مكتمرسك ان
 | بامامال ما كذكد كب الما لهدال مالامت للا حدوبلمهلإ نعؤلا بماص | !| ١
 | مزلشلادس سبا مالك ل يعلو كاست ما نووبلل نذل نادل ينحل شعب بهذ 0
 ةكالل ناد الا نك ديس نم دعااجسمام و ةككالملا نس يو رابع جحص شان | || ند

 | عيان بانكذ يرعشالا ىللوبإ نشا عالم ديل مانا لع سما تود ||

| طور نذل كل ذكم كالخلا لا ىنيملبلا دالجلاو مولا سناك رع ىقهسلا مام الا
 

 | لهاهليووح ةرخالا ٍيدِلعت لا دي يتيما رغد قداتن ارك هاا موهل
 8 هنوقت ب 5 / ١

 هابل مصزكا مانلا كي تيدا تاباججالد نبشتال و كمكالب تنجلا ال

 | ثمل: الوم بس اسال باثكُو تنام داناَنَلا سم اطوعا بفانلانعذ | . |١

 | ملل هزضاارككأد تضمو نجوز كالو فيرشلا ماسنالا ءإرتي اال خذا | ١ د

 | سوتشي 2 ةدئام ال ذا هلة تلج آلبامام هارت مدعايع ناحردا .
 ا "1 ١ 0 . »4 م6 هد 5 ام

ابالا ينال اهلك ابشاالاو فومالا نال نافمتسالا آلا مه يلي ال يرق وا كل ورخ
 ا ”ر

 | اضيادع ب امارَد و ملعا شاى ءاضملا تكانم لمملُمدي الو تداداو لعن 0

000 هدا مدي يداقلا ءاعد .تاباشاب لاكن مالس الاوش |
 1 

 لواط مدلع تربطنا دللاي'ذايع_ههاَضَإو 1 ٍ
 م 5 هاجم كينإل هامدالا
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 وت 0 جس وج تمس هصسس د ا 9701017 م تا 76

 2 م يع يي

 ىله ند. الذ مرا مقداناو اهولخرد 2 ض ران دوعاطلا ينئعسان أ لبد هنا
 ىراشللا ننمازبا وصرخ الار ينلإو ىضراب عقد)ذاماسهراح م الذ ا
 ثيم سمور ل دا ماءالا كد رنوعاطلا ناس 2 ابوسماد نبيل كنا
 اللات هن وخاطلاو سلب ىتساًانف مالسنلا لع مقا كوس د لات لاي هيوم
 نطل ْدذانب مب سط ولا شالا هدبالاذ دووم تدان «ريثس ما اك أد ملابس لا نه ةوانملا دال تدادسلا ام لاير ف كوالا دال نمل نيب اول كلا دعازجد بَ نيل تاك كيتا د نياكي لإ ءاعد هدارش لك هيون رم منا ىضارحد لاك ا وهاطلاا هانئرعرد :صطلاا نص ملا ظوس دابر
 .سدلامدب ِضاَرْلل ناب ماكما خيداجلل ماثك مرح وهو تهدد 50
 بانل مولا ينناىج حال اهب ينام هق داناواس الضر الم ضئرا ةيرجولا ةقدازا مالسما معو لال طال وح مالا دلع يا رازف يحتل راضملا ارزلا هبال دلل تشاو تيب خس دا/ ]جد ترهل تيصاوكخ هوانا

 نايك ل ديت ل يدا: ران كنتم ب ىتاوطلا لادو ءابدا انه دب هالاد |
 ةردكب لك ن١ جحر ثالا نارا هداربعال سابص جْرمال و لخدب الف مع درب | ايورنع مدان جذل دوفدب تما هدمج دقو بىلتبان لمد كاحب
 ملا يقوم سوزان صاولام انرمع غيو هقصال لنادكو َتَش ضابالاد 0 1 يدنا جم هزخ ال حدب دا سابالم د ههاككمآلا بيميال باو دققا
 3 دل: ان عمرا جاتا هوحامل بملاسل نيل مدعاعي مماوت ةديدشلا
 م رّتلاب هالمكان انيس ,سبلاذ كل 0 هلت بله لِ هيي لم“ شمام إل صش هربا هيف يول ملابسي الا 2 مدلهناك شفا لقملاع 0. ورع »قلك يوسأل .رسل نللازص د كلذ يشدودحي ,موتماع_ءاص ثم عددا
 و اا هروعلاليلا «رم للا كوي دي ىو ىترش ا هريس هتاس نم | البالغ زها لت ارض د تلكبرتلا 0 نياب تلت ال د لاحت كلومل هليبصلا لا ىزقلا ١ ل قع كتب ومو ضدالا كلوت تدازلا د يوسابجاو مادتها
 :ريئاسلال وانا ابا ىلا هارعو تبانسللا حرص كن داحيرص هكدا تبت |٠ ةلاولاب كاهش و وتس و ويت مس د دوعاملا قرب ءاح دل نلاوهب يع كلشس يارا | اضيا هات دقنا ءازعق لا يدار مالشلا ل علاق دقق ءاطق ين ال لبف ميلا جسام لام فقير سبلع نا كاوتش كيفي لملا ىو دد هالك نييك تأ
 َيَرَك لح مورعلات ودعاو ىدوغلا كونى درا هداض ةيمامالا تؤ كذلن أ
8 
 رومصدد -دسلاب

 ا. تن ا 01 تا 1 ا م حج <
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 | ةبعورشس ناديدولا عت د يرش ايقتئلصلا ٍج عورشس لن انلا نع توصل او تيددلب

يدح ِعاولعو ثي دف هكنم تلاعب ة بو يشن د رسم حنان تلا |
 | نجيب ث

 ْ ها سان كذامو 2 داخل دنعايث ولا قدا قس مالسلا لع هللا وسر لالا. شا نع ٌْ

 | الا بداحك ةءديدصلا قد مالت للم هدعب كلذ مامن هيت دي مانا ا

 5 : ذى رالع كل ذكم تلت كل ذكم باقكالها بداح دنعو باذكلا قبس 7

 هشد ارشد ءاعرااوهو تباث تلات جان دنع توسلا# ىرشادتب داخم 3 1 ْ
 اكمال 3

 أ خيعلاهو ىو مانلاب ايت لن هذيدشلا هسا نا حاصلا ل52 ولا رش نم

 | كلان لهما سلا اكد يلفت اجا 5

 |.هلوس لشاكب سا: الف ديلي تعف دهان تطير سان دعوا تايتبالو يداطلا

 | نكي مديح از دو رت ع يتسا اجن
ّ 2 ْ 

 | فترلا هوغو كافالاع جتلاورطلاو جلاد وسعاد داهتلا ِ لظلاو ىوسللل هلو | |
 ا فيدارف نايكر نسف ضرلا موه سدوغاتلا ناقشال و ٍقشانادموآرمب ْ |ال

 ْ اتا اح الط دمى ركل ةصس بش ازا وسخ دواي لاكدو أ

 / لقا, لئاهلا ةوسغلاو بكاوكلا داّمَسناد قماوسلاا و لانالث لاو ديدشلا عواد

 / ةارفالا سس كل دود دغلا نم وهلا ضارللا ءوظم دعما داطم الا يشل

 ْ ءاخنلل عاجإلا رشي له تلق ناف رضا ةورملا تايالا نم كلذ لك دال للوهالاو

 |نيْشلاَدَرَحْ لامومَد نزلا 0 ن

 قا ةايرساب ال عزولاو جل لاو كاظلا ذ كل ذكم دارت يدىتؤلا وسخ تدلصلاو

 ا اعلا بوسي مزاههاظف رشا وزب نا لااوعرطتبو وعدي يدا هللا (

 | قفار ف ءابش الا سيك دارف ةولصتلا تناكداو تاجالا برقا الرش
 | .سوعلا 3غ زف حاصلا تاج لقا
 جراعوعاناو هد كاذب هرماو مالشلا مِلع ملا وسر وادي . هى كلاعت لال دك

 تارلثا ازاؤكت مضسب سم مالسلا اليس بكب قم د رمل ع |

 فد :نااولامف ملعإوع اوعرعف لكارس 0 اوني سلع ل درو كمي لعام السلا لع سوما ْ

 ةاعيدارن دع كنأمبإال بلا قاف دن 32قؤف ب يدادتناناع قرع قدرا

 ضافغلا ةعددا م قع لولا, ىلجلطسن دا تدرا يلا كل ايعواف إيف مب يداداه

 3 ديلا هئاجولاو يصدال دا هق مريت لاوكشا وق نا يود هيج اب اها | ١
 ' ورنا ديشررشا جنسي تعمل 0 |



 روب جب سوح

 طير 211011 ا

 4 امد ءالاو نذل هاما دلت قا نكس .ةزيم تب هوالا بابساو بلبس الاب تايم :

 : | ع ةمدرملاا داود نو

 0 تيللادا مان تاس و ىثلثلاى ميإرلالصتلا لا
 لو ام سدازا لن ساشلل قانم د لا طفدضلانم ديو ةملاكبش ءرصبل مكعدتا ٌل

 لسنا ةرواذ ةرمسم قط, دجا دل ابلكلاو هدد ديت هم ءأف ناركسلا كان اذا طاصتالا ١

 مسا اهوهتْس تاطواططخلبلل مس ا ميعقلا ةماب نوزع ا النا: هااكسلا ةاماخل ١

 ١ !واشمراص ءامدلا عجن ا دانس الالاف تلف يوادتلا د دعابا اع لد ىدادتلاة. 1 ا

 | ذئلاو عاتجالا لادرب اخي داو ال لاهتن ال انه كاوا كامي ل ءةيكن اتم
 ٍك , 0 يو -ارخلاب| هنو تلك هاهو هاا دلع دالع |

 1 ًامشاو قلد مدا: ىد, سن تكلل اىزجال وتلا ٌبصؤْلا لات سانل ]سنا لب |
 هيا | لامع دماجوب! تع لك و يس تا ماك جا تاون ىالتخال الا

 1 شو لدا تروس 2 كامن دوشب تايد يض  رخالِح ىرم :لريسادف هنوكإلل |

 دكا[

 شر وات هللا | ا يم اس مكزسج | ا

 را 17 نارا عال ١ عون 2 رعمس ناعِعوبا يور نكك نيني د الا نما ِ- 7

 ل كلل نيالا نس موق بكلام كدي لادوات تديسس غال دع كاد مابا ا

 مش ١ معزب تي راجانبل يلمح نإ سال جداشرمب هناالاة د نكلإ جام نع هةوطنأا
 '! | 1]مالماع ةأرما ترص داذا هىكىكو ىدلا ءاسات كل دب يدا''لاد ل الآ دب 5

 7 ديال ل كهلان كلب ءالمالا ندا سلكي نلإ س تلات كجدذ نم |

 /| .سءارار مولا يبتلى ميستلا ءادانن حداد لاف لضلاارلع بحي لاي ْ

 ! | انا زمانا لاكك ١ هديه ءايرلع ل غال يور ىتعاج ول دجااىسن كرجاد /
 نا ثمنا ضبا تيل ]نطيل تو سياولام يقيل لاه م الضا ل ا

 (|  تيقلاو ماباور الام نيزطلا ولسا اللا لع دل ناجل ايال يوم ١
 / "00 دوما 2 دم ءامهمبلا ْ

 1 مالسرحالا مدس عاصم حم اولا هاذ اى مالو ع تيباواه نم ال هنا

 !ز راينا 1 او امو باذن الا ظوالاو

 ١ مثلي دشيااع نابل لإ مآ يور دقو ىرتما هولصلا هدام وكيد داذن الاو

 زملا 0 ل دليلا كلت تاه 0كوب تراف دمام اد ايربع
 1711152 م ا جرا 27 112 م داهم دسم ححسص سح



 1 حسام ملال تلس 9 اتاع دللا ا ننزلارمنلا نم

 |[ درما تعصف قة ندصمَدأ بنش إو هاند ديه اسا

 | للا طويس الاكة و ناهرلا "اكالبعاص هك نذل د تلاه بيكسل تقلا
 الامد الوا مش الا ماع ءاوس سمعا شالا نع ىرتياند اوه كشال ١ ال

 / ىكل دازب ءاذتسا د وحب الابشمو د مودل دعب . ثلا وصخ مدملا مثير عاملا منغ ||

 دفق لوس حطم اق زكا تتر اسم كيرالا ةنل شاق ملقدلاومو |

 ان دوتاماع ين نذل ف نمت الع ويلا رشا نبل عابد نعى لا ١مالسلا |

 ' / مما وسعت لسرلا بلس د ماي ىل دانه كتم لسد يتاي لا ىسالاع نقلي |

 مضض م 0 دزئاق ا

 ايرينا ملا كش الو موف سن لل سلو دل ضاع شوت كاش بلا داني ل | 0

 0 ادع ل دينو أعمال يشن يونا لاذ هناا صواب ا عت | 9

 ان لالا يس لَم ثعس لاس اتاستاتانا مك ا ١

 ديكو داقلا هس ناوتلاللا مل باوغال مدت نيلونمثم مك ا كا ذلتضا | ْ

 ربا اما كمل لاعب مثداشلا ساو داجج دا ىرناوت ثلا ١ 21 نعد مونا بم د دا

 ' لنا تاع ك0 سو نوشاعباكنوباثب , هورغالاقد كلذكان آلا دا أ | أ 1

 0 يس كلا و جيتا نوميليمئآكافْلا نحو | أ

د دنا لوم نذل نم نم اكمل دبع نب ضلاتد تدل | ٠
 مدع ايؤاوسبل ارشي

 قابلا مام تع و ةرئبعم سررخالا وم هاداشم الااَشبا ثلاشلا فلا 2 نادل ! ماككا نس أ

 تامقد دام داداع انهو نال الط همه ص ناجم نيج درس عل تلك

 ا ا 2ذ00111 الإ ْ

 | ملعاف ةعاالاجزتلل ماتك ىرخالا سءداشالا ماكما 2 هان الاب الا نيريست ل
 ةبانراهتو دعي هداءانك انش رف ن تمهاركو " 7 دارك يمس الع محاركلا هذا | ا

 قمح ءاكداك يراعي تقلل ناداه مالكا هديت هتان اهن تلطي |
 | ىطفريوب كنان طا ةهويضسلا ا ةلاكلا |
 ا ب أ ا ا اج 1 ثاكرِصإ اولا كرات ب دعو هسا |

 "نعد كلو باش كلعف لان نقلل 500 خام دنملا ١

 ١ باتعو نك امع دمه قسلو باش ار شب ركل احم نلست دلع يوتا حآيملا ْ

 | ديثسلاموهواركتم نحن ىأن هنتيياسلا العوسج ورم نادك تايقع بلسف لام مارملا ٍ

 انو عش كان «ديب ءريؤبإف ءدض ىو لمذا لوق م دقلا هاشم ٍ



 ٠ ل 0 را موا ةايبوربجم توشك نك دج ان |

10 
 ةركو اه دانشلا ثنداعا نم لعب دليلك يا ديل نضل

 اذيعتا يراد دماعما ١نا 1 مشا سسانكو ماتم داه ديا لجل |
 هوراع م السلا لع ايو دال مفماعللاو ليميلاب سان ال ىسربونا لا دامراوق

 ا اهالوسلف تثق ٌقاَءر سنا ىو داللو دْنيع نيبإم لت و دشدلا هم مدت سيح ا

 | ًاضيانلتال لات حلا سب تنامين اللات سنعلانضسب يام شاش 1

 امريلع كاهن اثالإ اخامرلع كيوان !ائذ .ىدلئلاللاة و سن كاناضعب خا. ١
 ”داعالا عيبا كدت ]ع وصتسول ملا سلا هد دود اعإلاب تذاج تيجوا سبل ا
 اك جب تمارككدرتلا جدا ا را سلا ل نك ْ

 آو لعّوا جانعم لعزل روججإل و تسلا ف دي قاوم يوم ني اهلل دجال
 1 111 شل 5 شارل هس بابن نسدعلد مك 1

 د
 قهعبو تضر اين 011 جامد و يبول الاي دداعلا ناطلسلاو
 دقالوسر ىنبع هيديرطولاليقو كربلا ببساع عيؤللاو روخييزيغ وطال ْ

 لاداعلا هداطلستلاو يلاملاوي ليس ىدوتلا نايفس لاك هضم دعب مالسلا يلع
 لاذ! لفندي ليبوت هرم لارهل كسفيام و ميت كصدال دانكلاد مالكا رع ةدةلس | ا

 مار ءاكلا يردن ىضرال )بضم سدي سخإم د معد الان هوركم يرد هريش |
 لامزوكيال شا زيبرشلا رد صلا نكد و اولا «دابع بشي شال دانا بشاره لعاشلاع | ا
 ْ ىلفعتلا واج دريك هولا كورلا إل غ3 هيلا بديدعملال دوهتسلا |
 ليهو هردل دلائل كسك عرلاِمَم جدا دمع ل يسملا ن نأ تيلالوبا كود يل[
 تاقداضحب ممفمب دنس بكل دا نردد مالا علا

 | ةريلالبضو نربلل دع ءاخا لجْلاكبتك دولا تل د يدل دلدلا دلبتك د تغشح
 ١ سدح مايعلااماد دوس انآ عد تشان دالك / يرضحت قانا ومتماقا نتارعا لعزل 34 ا

 | مالا لع لامن رانك ص عاع ةاكؤتي جرغ مالا لع نا كيده جتا
 06 ه كي ناك ملدا دلع ّشاىنا نعواشمب يرضع لح يجلعالا هكا

 || هنيضحدي لق نم ةلجدللا بأي أ دعا . الام زصشللا بانك كلا نم غادولاو هاقللادنعا 0ك ءأرا فة ركب ديار يما انيق دفا
 / لواسلا ناطلستالكري تررظلا تارمكم ارك هرش دا لعاذ هاهنا !قسنا
 1 قع يالا اهبجعلا عيدلارمالا كرمت تمر د0 4

 ل سال الستنالا او لالخ روم لام ناث
 1 ا قلن طا تلك ل1 ض اا < 11073222 تت 1 هج تح هت 2ظذ1111262 بيب



 تت 2
 20 لس صابالاع طفل باك 3بغألا | ١س لاومالا بإبرا ملاعي ل نان تريلا د

دد دجاو لحد :لذيدافماصلل سوال هربوا ا
 :اسالاو تلمالا سدنحاو اى مولع ه

 وني نال دج ملعلا هلح ىذلا هدانسلاوا داع ٍلاع لع ل خد نااملات دجال 4ناملا هاشم أ ١

 ل الاعؤطملا باك هياكل سمول كل :يوسال للحد ناد لال

 ا هد اكتداو يلا يدها ا ناضل قدس بوبملا نمالتم للان ىتلا يدانف يكد ءويبتلا 1

 18 اودالعر دنا هيجي لام لكي و لبقي نا ل ينبني ال ماعم صَل وا ىدبللا لام بلاغ

 مسالا زاك هرعت دنع يب اسد سال دسم بلاغا 7

 دكشعوا مل ضنا تاكيد لس انآ لضم الانام لحددلام ن وكيل ىاللط ىذا نكي ماذا ا

 | تاثلابابلا 2 فملاصاوم نم ماشا يمحو عدلا كالي تائايكا نسر ناقا /

 | ثيؤلبللا فوج ب حيلاب لي يشل صن سوال فدلد شما يعال ءانم بذكلا | | ان

 | لظادوعُةْوِلَس ه ةريغصلا كلكم دالا لع وقيد نررشي عصا دايرشالادكعال 0 1

 يطأ بانك ةيواسلا عن سس صمرش ىلع ترتماف دآلاتشلب تلا تهص اذان 34 ٠١ ١

واي دجت اعلا داتسامان دانس مانالائفم مالم الآ يشْلكَس تمابالاو
 اك للا امص 

 انايعااهءرشمرال نقاب ش سه شا تامخدلا برش دعاصم ءانشا ةيرخلل لا لج نع ١

 تبثتولو لاك 3 مالكه زكرملاد عننلا ىتي تنام باجاماعرش دلع بيرت اذاف لل

 / جدال لق دع شادو صاخكد مالسا هوجو بلا تنئليال قي ضال داب | ١
 . لكم دأبت لقسم معا قناع وكوبف حابم نش اع يلعملا صوصنلاب تيرع تش 1

 . بتكذ تورو دعك مو ةمابالا كبش الا ةَلصلاَنآباصو شحم 0

 0 اذان سم ءيتشا نوآي الد تعرب دوك لل الا بهاذملا

 دمحم تءاطال مالّسلا لع ةوسلاع هرشم و :رما نامكن !رجامامالا لوا لا سانلا

 ينازالاق كدكواعش 2 رع ارضا اجد ال د عب شمل اكو قرعملا ىفتعاطلااهئ ١

 تباجاو وج مالا نإل تشي 06 لع بجلاهنزجرا عما

ال ماوهاع د تعئودقو قامت الامال الا يشتم رك فان بطلا 2
 ض

 مالت3 1 ىأهآ هاوس 5 ةيرصن و يكلارع بأ «الاسالا جْم كل دب داو فيشلا طع

 تلاع ةريكاشلا سو ماو ل نيا لفت و ةركسل اب حرص دبل ىبيق ددوبإ

 لاق مث تيطلا هروماع ٌديسَقم د ثيشإ ]ءج داعلا سا علاَب ل هددهتعات |

 ١ /اءافن بمدينه مب دلو اى هانا ةشيشللا جاك الا مالطا 2
 9 - لوس د وم

 عب جتنا دمي ده صج ا

 و يس م

- 

| 

1 
/ 
 ا

4 

 0ااا

 1 لعسرنا رهرح وا دلالجاامذ ل الا ههروا عش د ليلطت ةءرع بعاط دس عش دن لعل

 دفالا رين لكائاصدعب نهولل ة حرص دو و نونالاو شيقل للك وكإل



 ا

7 
 يي

 ُُى 00 0-2 56 ؟ننلب ايم قالا كلش | أ
 اتش لادا كي دن .سعلتناب لاف يتلا وعد شيرعو يلا لحن عمير ١
 ْ -- نيلب قرم دام ذل عم قاضيا قلسلا نع دربف واب انزهو شتا و ذا
 0 تاز ددانترهظو دلائنن يح ١
 0 تغامف ادم ا ١ د .ىارع بز ءودزاسأ ل هآوبق هل دادعس قل |

 مرماه اب ام اد 0 ءالّمعلا دع تصانسلا لع هتنَسُف هيكمالا | 1

 ا نو وت ماسبب 0 و ئااعاوتفاو دمر .|

 اوكبح و جددبم ىدرد ن ىهت د حي داو .سايف ى عرس حابع نيسع للاي ونت هنالاق ١
 اال تا انلص تحت يواّنعلا مام هيتقال نم ناركسلا ذاككرحذ د دق الط جوكوب ْ

 ىه سم د تملا نع ندلا ع ارسل كسس يزن ةروهرشما هاماتق دانا بول اعاض |
 لقلت :ىلكالد 6 هرحالابب .سردإل ربع دلا ءائبب لوتي س ياَجآو | ا

 و د ءايشالا نسي تررحال دارا دقتعيال هش ٌتاوعرملا اك لاق كرتشم مالو ٠
 لام باكل 2 لات اة ذخالا دعب تبي دوق مدع عيت ىذلاو كنياط د تس دق ا
 لشال ا 3 ا بود لص نهائي دا لش حاسلا باتاذا تلاد سيما | م

 هاتلا ينزا دوملاذص اع يحتل يئابلأ ىدرتلا بد كانك دليم يش ا
 يسم زامل لش ابتكماف داسنلاب ىضدالا لاوس انغلا ذاهب لن حاَسلام
 لاو داجلالا ل! ئانل اه ىورمللا هعيدن نازك هيالتمي هال ةخالادعيو تيوتا |
 56 ب عار انام اشك لم 3 يدك 2 .دلازرع مامالا ىف فانك كيوت ليال د ٠

 مص دا ان لحنا هن ورتاملا اة . مازدا تاي نم ملت 8 هاونف

 فروع اناؤلل *داماسط بباعمش داو مما ددع العامتدد مسمن عاد لك ارخ <جارغ انا

 دمام ات راشم ملا داب لمت دا تالا فتان دام ا
 ةرازاو وبول خد 7 ؟مصخو بلع مل 3 يائالو تاكد باك ليست ١ ا

 دنع هررضلا كل ذب اسما عاني هدام نقلا كل ذب ياسا يرشب ريشي ال نش ذا

 ني خ ياجعل هزيل باك ف ياهلا ساقلطم» 00 عدلا ا
 تالكتشم 2.لا5 تلق معي مومن ال ةيصملا نال عب داع .س ىاإرغ هوت ا
 هك ماسلا سسعيبإلا ىلملاال جوجل نم درا ول ترق
 س١ جاع نشر صعلا حسب نيسان ١ الو يزيدردلا دو هد كامولا لسا هيا

 نيعب مانا ديمعلا نال مزال هاك عيرملا رم ينس سجال نيام نم
 لما نع تجريد مب طولب نبع درم اوعي فالذع يزنا رين دعب ليرصصلا

 9 00 هت تا تتم ج0 131 سم دع



 عوةسسسسس هس :

 تودع مج

 | ايا ناج وجاب قي: غلهاضيا ناجم يحب حمن تييمعملا نال تشل لها دم

 قطف كابي ها تعب وا تكا دان تيب ذي ىللاهيرق يا تنوككواوس تيب ةراجا

 | 2 هالوقاذم مالسالارإعش سووا دوبل ذفوكاإرش يزد راسمالا ةاناع |
 ال كل 3 سئِشل اَيبرجوب بائعي اناهدتعو|

 هركوشلتلا تلات 0 ديممآلالع الاعا

 | هلعْفا صدد و دلشوم يذلا ءاسّتللالع ساتلا مميت ف تال ىشفل مادنتسااضيا أ |[

 .رجيفرف اف ءاشام نس دخايل عمد كاتي ئاقااشبج نكد إباء يوت مدشد | |[

 | تعبد الاد نيشلسكب يرطتام درتلاب بحل اهضيا هك تنام دي دولاّنال لع

 تيل, عض ءاهولا لسنا هن هَتلَم تبا لاَ هوبملا له: يب ماوه ورشع
 | دئااووروخ ب شخ سرعطة ومو مإرعشع عبدالاب بعللاو لات ثيح

 | شرما نا يددال كاد يزتااهب بع لاشئ صن جهلا كلت ف لسع و رطسا ١

 كك ةةلئاغلا«فما.لاتد ميم ل سي لذ طش دوبي وتيم ها
 دعاو وسم هاك رشح محل ة.هرب عيصامف اهكورسش درتلاب بسال نم ماللا دال

 : نمل وهف مولا ديكس ان ريشت جرطشلا حابب ىقاشلا لاق د دواد ىباو

 | جدولا 3 ميدل 3و ىنمقلاب ماكاو ةولصلا كرش ال كاري لاقل دود دسنلا . | ١

 يف مقا ايما هوا لد هال, ادم كيقس ترث | |
 رخل لع مهل ةرتعاردو بلا فصياهملطمتنا مدنا رتل ساكو مارت د ||

 الجو ملعأ شكو ىلا تصاركلا نازيغبل يش ااًملطم ٌجطنلا مرغيد لاق ثمح

 ْ ص مالملا لعدن الدسشنلاو جاتنلا كىتو ب بيل ديك نال مىرابربلا ءاصخ ا

 ًمالل يلا لعل ارنا اضن اج ىو دوموللا ىيدوجوم نيطا نيشبكي
 مجدا رباب عل لمماللا ل وتلوبل كم ركءامانسفاد كلخبلا بكم مالتلا هيلع
 تداربلا هو تلق سول ككصانمو سرف بيداث ى دلما لجل اس عالم ننال ْ

 جالا واتتسا مالكا لع لاف مإرع هود بيشفناب يرضملاتالملا وم كامتسا ١

 | قلطلرغ لإ ةدامقإ فصف لىنلا يارطككيذللاو ىشارطعسولحلاو كيمعم ْ
 لما مالا سلع لا ىو دامل عجس كلبك ْسجودا بماولاه لكمال دا ضكذحال ْ

 لسج ءنكو يرننا هركينعيسضتاك دارت ول بر رامشأو دعامس م ذاك فتصا ا

 ١ كرف استي قع إيمي عرامسكرة حبش نس ىطوعد دببلا ىنعفلشلا
 ١ فاعلا مرهف مائككا توقع آل محدن ال مارعشاو تللظلا نيب دارس وجو سن |

 | اصربقخ ناُيلانَح 3 كرو و كاب الا مءالع الان امز ةيساناللل ع ةنقل أ
8 
 دع ع سمج أذ

 شال اش ناد انيتشا كيف شموخ: ١ *انا عدوي تايد دنع يوت وصدانن |



 تت

 كلغ ماندبلا ءالخفاب الا كمل اه وركم يام د ا ىف انادوسلا
 ارشلإ و جوا تيا تواكب ايل دا و كبايشام كلس_ ىحي كاعد 4 كرت 1
 با | ران كلمقي نا دقناب دا ٌقكرال كندا د الات هاد ع للا عمال منال مارا 1
 نلفإ | م هركو هر نككا نيس انك فاي ناد الا ناكتن واعرش * ىلإ نب ىيأبناديلع |

 | ! دلهابر صم دلاب ب سّرلاوريشلاك راو هوم سلام كرشبلا توت اكتحااضيلا
 ْ 7717و نوع ركيجلاو و هذرم بلاش مالا مللع لولو تماعلا ىمدب قلعت تال[
 لام مازجلاب هللا يرضاموب نيب دا مءارلم ريجدلاج :ركتمكم مالشلا لع |
 0 ريد ملعرمال نييضخ جيلا علنتمالأ كد عاحلا عاش ٍءانلا
 تالاركرصلل ناد اي ضي جانا :دالك؛ «ريص ةدلبلا نتاككداب كلذ يرطب
 | راهتمالإ صميم قول سنتا نسا قولو رضي ارض اريج نم داكن نساج
 ايايش .ناكراو رامماوبزت مسح ماعلا ما ا لاق داصرإوت تاوق الاب
 يل هناق دلما وتو توق مل طنا عي ضاَملا مايكل ةوفغدا السدو ١
 | اقامو,ممامط يلع ّضانلاعايو اعدام هاساعإ هربرع ضاّضالرما ئااخلن عسب ْ
 فمملاغت رتادلب نسيت ضرا كسبت اد ةروكيالو ميضااع |
 ! ناوي داكا+ ىاتلاب رضي هداككرا تامادإل اسما هل 8 املا قِح َس نلعب مد ا

 2 1 ريد ساشا ءاجن مكرم ريدسلا تاناجعزيعالطم سلا ىرذ |
 ١ كف يتم تب تبول تش تدل دام يكلا هاا رع |

 رش نال سل جو مادي الا لع و لي.الاةعؤللاو ىرلا 2 تقباسملاب سائل ها ا
 1 51كنيئَدِي-سايف ذيرشرم ل سهل عرحد دهام اع سداملا

 ا | امرس زل قكسرتب لذح امرس.نوكي ناباص م اثلاث الهدا اذا الا مارح دامقلاو د
 : اهئامتامن دامزطمي ىلاعا بس نا اوامونم ْدَحا ا صمسسس هدا ام ميسا ص وني

 ا فتوهاداق ن 0 او تيحاَوم نع نبا شيتس

 ا تاي داك دكاخدا طهر 0

 ِ امول ىداوضعللا عرش كلاي عم ةملرتلا ف لات ترمشنتلا ف يككلانكد انامق نكي[
 ديم تناكبرج دكا لا مصاص اى دما طرش ونين الا هديب هو التعالا
 ماا ةلولل ب خيو مرو اناني كنم ذا ال كنتاك اكرام اذلأ
 اولاد سل موب دسار قلع هرْضاظ ا ىلقل تف لت ناهض كاف مقل موي
 نركم ناه(شضنلا و اسيل اهرموب لإ هرماو سلم هبرج لكلا ذ ثالوعب يدلي هاككدا
 : تايضالاباك هياط دلل دواي كتاتتش فر ماعاوم مريع يعمل الأ

 000 0 0 اي بي727ل57ل71ل

 7 0 6 1 ب ووجب متل عنك ورم

 و و و 13 و جسور وسم تتح

 بِ

 ا

 ب 2 ل ديمه وباسم <

3 

 يبل تم الا قاع م تتسم



 تامر ياللا“ نسدتنأ هداعا ربل موي رخال

لا هي ةرم عوبسا كش. لا تغالاب موب قيظنن و تلاع َفاَماَضيا نعيد |
 بحر ديف

 ا

ملا ةرم ءوبسا لك لاستخالاب ندب ىيظتناو مناع قلع ظ
 | نعت فلابد 

 طسو الز شع دنإلو لْضْف الاوس عوبس الا ناعبدالا هان كة

 ْ | ىاقيزكت 80 نحمس ان ىامث_ عال اللا بوسي الاد

 | غل كاملا ااررحاول لج دييحب رسل ميكاب ةيكدد تان فادي ساقي جر

 ْ , بج دركيال ماهتمالا مولع يللا ضايدام كول لع مث مال نكد يلع متاال

 ْ وتامين ارجو بسلام ع ا ٍ

 معي داكن ااولاك كلدي سبا لا ب 0 دله ركتلا هسطاعتبإت الذ هرا ىلع لجد ا

 لدعم هاذ صدالا نب د ناكنااولاو كل زي بيبا لا يكما نا

 اسلاوتتةليك كمل 3 تاق بزي الى معتم داناول هانا هنا قاعي ناكداد تكيدن

 | صالاب جيم امكلو تيعَللاو ناطلسلا بسب و سيجودلا بنام كل نكم اهب
 | قرعلا نس لها لامع مرق لضاب اياَسعجد بوعممي مها قاعاذا همورعلاب |

 | وهو ضعبلاوه دال د يتلامها مجرب ديرسإل لال دبع ككذ نكي لاذكأ |

 | ترتد .دركل ملل[ ة قصتنا مابا لاجمل باك لا يللا هنا دووم |
 ا هايد نىك ىود بهذلاب ملاد وجيل لا يببلا سا بمذلا لاجهتسا | ش0

 ْ الكي يدان ل سم مف دابم ذ درج لكي اكن عل هع

 | دلهتلاو كفا وها مالسلا لع لابع ومال د دنرلاو هريملا ١

 (لفلاو تنل ءىعتسلاو لصلصلاوىتولااًنام هرصلاعدص د هلاو نوبكتعلا ١

 لكاس ناو دات ىلاَثلا نال بيتي هى لالعزمالا ف ءال مت لاو

 زال انك رظلا ديهاتنم دئع لرخي هداعبنم تفا هتباصا ءايشالا هزه |

 دم دي بتكيءىا داناف سد قرب ال فعر ىئّرَلاو آلآ َلصْملا ةديصْلا باك لأ

 ف ناكؤلاولاة لوبلاب تكل لف نم انجب اذا نازتلا ساتيش ريهام

 ١ لجو ةلست مقلا نا مالتلا بلع توم مالس هيدججرمن د! نعد نام ءانش ا

 | :نافام ادام شارو نوكيأل يلا يغالا 4 كلذ لااا لبيع ضامي يداقلا

 / ت]طضالا ٌدامْىلل برش هلك داشطملا نا ىوالا لام ب سائالئءانشارإ | .

 ١ سس اذا 1 نا لبو دما ىداتف يد ماسالا زيا ا 3
 أ

 2 ها نعل دقلا مس نساطرو اي بتكب ؛ هد لولابع 7
 | تلقوارطبؤإ تاق



 1 حت

 1 دهس مودا ترسل اهزفف كنت داع 00 اا ظ

 | ىمزالعد عملا ةئوض انلا لدمشلا 2: اخد اناا تن اناهط س للعت هللا ذايب
 ظ

 اهنيالاديق هوكيدالا تكافديعا نوعإل لامس نإ لاذ قكيرق هن نأ .:

 ش 5 دللا مسار :ناكو لكاس ىلا تك اككناف ههشدي .ناؤشم داس اهبيو ايس 7 ظ
 ,اهترع اخدت مشا بيق ناهز نبل تعا لاقاهساصاهنعيْمتسي د
 000 مالا اقرب 2 يراه ءاملا كارل وا
 | لاق ءاشنل ا ءاياص و نم مالسلا ىربلع ١ 1 تككالللاو عايتن كلاو كات للا يدنا تيك راكم يي ماس داثلاب اهقرحعي هنا بحال

 | انهو ال عيلا,لا رولعبح هركيور الف ةواضنلا ديلا روض هدكق» غاكلا 0
 ا ديت رنج ديس نإ م لدا ءااسلا ديك اولحت ىذا كاوشل ء ال سم دنع
 ا عك سايل عيل نع دادل ا عولا ىلخت لإ حدر ب ايزل نزاةراق مالسألا|

 ا / انفلا*#بهعذم كتمت وز سلات اذا ئىرشع سب داسلا اصلا ةتدإرسلا |
 لما باو صانصع لم هنابإ بركب !اريع بيرت انررتجلا دي ىجعا عدّرملا ١

 ال ديس طق كت لباسا زنك الط ماننل اخ بع ذم ءاطخلا ؛
 انموضُحروتحم هان نّوتعم ءرعانل ساد او بيضيتو لف دررنجلا هناانل ىف ْ
 1تموصخْ لوما لطابلاو تلح ران قه لوقت داع نكت ادونعللا

 اطاقسا د ندلاغ َةَأرمآَتَم ىلعنلا 8 رشلوصللا دعاك م عاملا سناك
 ت7رزنو تيعاركل 2 ا دالا اوف نم تلخ سخي يبس لام خ5 3دلولا ظ 5

 | ايرمهنإل ل ضوامزعب اللا ءاقلا ةّرلا تدلك صا ةّريِحرلا نع دياوملا
 | ةآسالشاك حورلا وسر ةدممم موسي ءاملا توات يح زامل ايي لها
 اسي يم ندانلا ةءداناةداد دك ا هنا الكل ذاهلا

 6 ااا 11012 1 2

 ا م

 ةثمللبل 5 ؟لضف ةدنياسولا عرش نجا 0
 يدا شوعماما كاشحالاف ة ىرلادث ف للوه وزكلا نعد مره
 | | ١ كن سلاجرلا هل ئشدرلاورسقلا نيب بزلا جيل يشنانآئك آنك ظ أ طيف صح نم ١ نس نان رعد اتا قع لطب ال لايعالاتاذ بددتم
 اف دومولا ود حج نس فذامت ةكمالملا | ٍ ا ةدافاثر عيس هن هيترطدب الك ثارككو ١ لصملا ىا ميلا لكك م : دمت تانك

 ١ : هنت 20

+ 

1 22 

 ا

1 

12 1 

 هي دما وست

7 
 هسا



 ١ 1 انس دعاس شاد دهام اهدا هلت وح يال

 نك دهب وكدا د لمن دوحد :ليددددألا تيا بعلو ن١ الاى ل ديعولا ا ُش
 ظ ا

 تا ماسالاذان مرطلددوجسلا ماكما ك هابش الاد تاب ولد قدوس لانك شأ اس
 ا ١

 1 ا اها السلا يلع د ال لصبلاو مىشللا كرت لا ,بعذويشت كالا | ايدل

 ا | ماومج ي د مرعدب 0 هتدالام دك و نائيبح| ا

 5 دب دانا نارطني تاالارث الااهش ءاهدت دعس انشا ل 0
 ا

 1 مان يم ١م كباَملا طع ,دئبل ةوثلا ل صحت داراولو نع نعد كل ذك

 ْ ٍ | ةقاراع د دنع عن يللا باطلا بد امانا ّلا ثلثما جرشكوتكو لع باتي وأ

 دلو تاعارلع هاد دملاو هوفلاسداناو النام ناكاف ظ
 نمره نت

| 

 2 دنا لوس يطا ناك ١ تمالك ماعلا 2 انتل هنا اب ىداتتلا| ا

 ٍُض تل باهرا داخم رمل لس د كم ع

 امتالوسد دوم تلاد طقومإ اومجعضو ام لاك عراصاف مالسلا سلع

ط كل ة:راكول رت 3 دري هرساظبت لع علا م السلا مي بلع
 8 هاد دامابِ

لسلا لع مقال وس يف لخ دالاس هرم كلذ هايف دوتناثك هيلع
 در درااد ما

ول لعب جلاد هزسنالةلال+ ركلبلا يصاركم لع شم الوطن لع يخذل |
 | س

 بليل كلذ لنآ بيرج ودع مارح مولع دئاد لاجرللالا يصيالالمع
 | انوه

 | مالا ةمذلا لسا سعيا ركنا ىلا ليه كل د لعُم ناو كلذ دل لحي الإ ْ

عو رح رج تكلا هركي الر سجن آكل تالا > ديمارللا ب ىداملا ماو“ رم 1 ْ
 ند ا ن

 55 قاض دا كين ضولا لا يدع ذا ضرما هولا اكيتجلا سموك لكي ظ

 | دلما بواطن اليل ا

 د الا قه مارتمالاد 0 تياتيالا ع
 | ماضالا 00

 يمال 0 ا ا فاه دع دلا الا ءاله رعد |

 * © >ه

 8 اح ف

 [ صل 2 ل

 ا ع يحاك ىينتيدنا نان دوحل كل ا

 ا ا
 حجم جو



 وح دعم وسجد ج ج7> ح

 | 1 "دوار دب تنال واوروبا هديل هيج ولا ١ ا يوورسس موسم 0

" ّ
 

 ا

 | عر اوشلاٍصق» هد ا الا سد 20 د كءادبرلا موص نس صف اوه
 لائايلعلا نم مشا سايعالا نرطلاو»ب و ذا رسل ىيحفح عونرزا «سيقت
 ْ 2 امج س ببعاص و 8 دالوثوصو معلا رم نما و دن دلع يا لأ

 ا(
 / “1 م 0 يمل لا دوا داك ىاوعو 05مل باك كب أ

 ٍ 1 ا هد 6ّنامالّلا لع رز اوس ر ع انكه مط بكرشل ذءام دامو تنال ْ هدأ 1
 1 | ةةهد ساجد يرمز ىدعي سجوإ « د دو! صرح داهلط دم يقل هذ 1 5

 ا || | بارق تاكد“ ايدل ك هردملا وف يعلم .ضصاخلا شهرا شارع شي نحن
 " |٠ بدوا ءالس يان دملا غدا ةراالا فدانبلا كد باطل با

 أ 3 | يدل طمسلاناّثال ةرطنلا سرج ناكناو برطلداد دجال يلا
 للا[

 2 : ١
 ا ا 4 8.

 1 اش صقظنوموا ضال قدس شما ديم ودعلا بوو ه نيام ْ

 أ
 : دوك ملل ب دنم بدا شرين نابل داد يىذانلا قع ونس شاف | ا

 "ا١]| ءانذ ديل انضر ٍجرزولادخبالاّيحل ملقا درعإلد | / أ ١ قولك سبا ةيْزصق مارال درطا باك 717 تدع عبق بيا
 ١ | الي ةيدتل عضعضت نس مالتلا لعجبللاز ءاثل يد س بصذيف ]
 1 ايلا هريخا لاني يذل مضصضن رم مالت دلع لان كانسسبلا يك ل ءاساا
 ||| | كتوم دو جم لات ذأ داب ردم كا هل عقلا نعله لل كلمت مقا |
 1 ٠ ا يو ئاسل و لقب هايشا شلت داو اسم
 هد انلادسب للاب لو وتعاول و تي داثاث بص ةن دب و داسلب عضاولا دام
 قف يدا لاس نيزك داتا لا اكد لكم دبل
 | انكم قنلا اصنع ناصام ءانغ بيسيات منككرمدوملم دات الا صحب
 ايوا عاش الت نال, هنو ئامطزااأ دذمادا مالسألا هش هيض
 سيكو نا ىلط مزح. نا لل معاي نا ماسلا م ىالل حاس رس لول يدو»لغداذا ذا
 ش ءانةاليمت دصن ولان ركذام يوني درج .ساهاست كلذ لعق هداد بسائل
 : ١ | ملهي نيلكركزككب الا نال نكمل وعد تالا قست مان داع لل خلا ةركأ
 دو ياست مرع و ىذا ّرفاصم هسا ىلا حاصان ال ومدي اش .ةيو ىتازعكا
 7 اليت داتسااي يدوخ لاقى هزعكأ يجي يذلا لج قس منكرا ليج اضل
 00 لل م تريلا د1 يوك مزعل
 1 *1 207 نت "تتنقل 973111037708952: تح حل بحس دج ا
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 هزل

 الرا

 راع <

1 

 ظ

مام للاذاق ديصاتكا بانك 2 هللارثلا يوان ا 7 ظ
 مود سورا 

وم فص ملسلا تال لك سينما ململا نا دعاسسعأ
 كاغيال و لاح هلام مقا تامئص 

اعم وني الا تافصنم تسل علاو لئاع م |
 سحور اذ مافصةوم قص ن

 طال جرد اموره عل ابماس سس يما باي دالا تانم نم نسوان
لماةماددالا نيباعف دم الع لا هيلا

 : توكل غاب تحصل ا

 عاشلا جصدق و دياركم شبرررعلا ةاكا ظلعو لاجدتلا يسب لاا ذيب للا وم سيث ا

 2 نايهو نإ لقت مسدد يدكام كلعا لعامتناو ذييلتلا دوف دعاك
 ش

 ةيدلا ناهكذاالا تعور تتاكول دطصيال س هرشاسم هركيد ملَعا شاع يواتنلا

فلها هريولفلا تامْمَن ة اذكسبرشاعم ةأرمل هركب مامي الإ
 ديما ةانكمارحدعولا 

 هولا مزلي الو مئائال ساي يلف يناي هاه دعو يعلو تب رييلفلا
 م ارجرجالب ىنبلا ماد: موجب لا «ركداكداخولا عم ف و تذبل لانكم

 يتسلل يملا هلاك يرش راش ل ١-لس دااعيفو مالآلا شعم و بخاولو ْ

 هابدنت ةسايبلا ماع ءرخ ىدارشدلا هكذام دم داق مئدلالا لماع ءارعملاذلا ١

 لع دب ملال عل است لل تلا سمانا با

 ديا و روم سلعلا نا دعرشلاو ماو وامرلاو صان ل: تل

 شتا سام ما سس كيداعلا كرشي

 ميلا مالسالاد دص» ؟ةانكرس مثاىوسمل هم تنال كاع ماليكملمالا | ١

 اهانسرب ا سلا 0م السلا ميلع لوس ىلا تقيرط تنام تش نالانس ا |

 طب كرشلا ىوكي سلال ايكون اعاستعند انيلاعاّقح تاكو ثامالا دوو ءاقذلا |

ن هنا مع امحاص كا كل د جوعر ولقب جاع ١ ىاومتو دايسلا
 ذا عفا

 ؛ةاسالارخ جنب ه ةأسا بجوتيالاهكراتف ديانا سبات يدملاّدش

 رع المأت ساق جثلالا اعلاطع دداجعلا تّسلام كب داش تصصق لاموكَتمدلفل

 داع كلل اجلا و طّقلو ب! م هاما يقام[ نلت انقسا

 فانخا رسل و يرقلا تداركلا له و ملفعالا مامالا دنع هدركت ليشكل ملعا
53 

 ١س هدارط لبلدي ىم جل نال ال دار لادن وك ساركلا لح و جيعتلا |

0 

كرات ل هد طفت صاؤخلا دع ما ماوملاو صاوخل اش ا
 امش هدوكب كيرلا 

 | كوشتلا باجاعال ماكل ه دب ذملا ]سرب ساع هاا ككضولد الما | ١

 ١ | طسو هلا]-ف هرسش لبق كل ةلدؤم كلاوفلتخلاو بينتككك بسب اهلا سد لاسم 1
 | .طوكيال ه كلل ذك ماوعلاو صون نيب تزال سافل مهول لالش رولتلا

003 



0 
١ 

١ 

 + ا 2 و د وسو 77ج ٠1- 177701انتي يي يي اا و جر 20: 20د 7 نت "تلا كا ل طنا  00يعدم 7 80 ا 7 7 3 انس تشتتهتجب 7 ميو سا 9 0

. 

1 2 | 

 0 1 ظ 1019 0

 5 || رع كرب تالف زكام 0 ا ظ ١
 هل قدره ةد ريح هزيل مالت لع ان كبس دوثاعرب لل و يلع مالسلا | ا ْ ظ

 0 207 0 ملهصحت ست نال مالسللاب ةاديبال دا | . ا

 دنا | قرح لن غلابلالي محا تصر باك كانتا يدم سيتا كذ | ْ ٠
 ميا[ | بمحم ناالو ام مرح سدإبر .ناال د غسصس د نائل دصلا هدلول اعف ْ |

 داازأ ا ا ةيددا وا طياشبريغصلا س دلجا الو ا هر ١ ا

 درا 01 يلع يل ابحاص لثستع كالا ءرضلا سم ماب الادرشل باط كب ءابش الا نم ا

 ]| || .االوما سيف نبع د ترهظدت دافصإرم ناملتا ةاشلابطةلتمالا نس نعله ' ١
 أ! | ىلا لتطلادا دامت وفد 2 ولا حارسلا ل لاف كل ذ نم منكر يعن باجإو ا
 | ١ ايا ذيعدعاولا كي دق ولانطالادا ءانس آت تاماوعٍدعاتجي د 1
 1 اا . 5 ءادنشلا ل )لبعد ال ىلا داهصلا انه لامطآلآب دالطاو | 1 ا

 « ||| | يعل هنا حد ترون يزلا يصلا لان ءاسنلا نايثادبف هن ضبط | ْ
 للا هلا بلا(رسبلو صنم هاش الاس نايبصلاا ل م السلا لع لئتل غلابلا |
 طقملل اكتم تف ءاتلا لع لوطرلا دل موت! «رلملاو ثيسيجالا هلا

 كنان درع تلخد و تدرص تنوهزام ممرالم لا ماع ديراب هودلورفا

 تشالاالا جابم مرجلاب ولالا تسدد لاح صوم 7 فكن 8 شو انوجما ا

 ملا نم دمابالاو طق باع ةاَضيا ءابش لا نم تباسّملا ةرهصلاو ءاضولا سم ا
 ذكروا تيس وكب دا نإ رمش 2 رو لقت كاكا هربا لل ءاثلا ١

 فوم ذل صاص]ت تلال ةمايالاعفل باك. ءاضولا هاش نم ش0
 الاوش_كذدذ بام ذو ال ماهم فرعم ال اعنا يرش! نكد تايرعتلا ةأرقا 1 ' |
 , ذمو لات ثيح كل د ذاوعب م دع كل ذ عكس 13م ا

' 

! 
 دهرجب يف هام ءورعيال يسار لاكش ولم ٌقرفم دميزخ لم هدا كلذ 3 3

 تّمْساَمّلاَد١ تعرعلا تن 362 هريخو خورصلل كذ قل ةارعلاو ب تاتكلا

 3 رعاه هبوب و تاباند بماق الاد مايا كاست ملا ءامسالع
 انعام اه وّضد تنم لاَ تت ءا لا رم كلذ ءادعامو كلنكك,تبَذكو ه سيخ د

 اًتلطمواننعروهشملا ]بصنتس زوككا) بركب ةمرصلاا مارطاوهذ ةزلا مرسلا
 سعال يذل !ارجخالا مسالا مقر لل خب حرص نمو لاق 5200 ا
 عوانتمنا سدعاخو :عتاشلا م السلا ردع نسازعلاو ل نيسُش دس ١ ا

 تقرع 0 >5 دم دارا ةاذكش تقرحو أ ىهلدلاّلا حاس نصل

 تي دمدعجتمت »7

 للا ل ممل



 !لاواملل باخ ةكذ يالا وغلا أ هابش الادبص سم ماحدا متلا «داديمك د فخ
 تاويل مالَسلا يلع دنا لوس د كللاو آلا شما جنازلكا يع تلامنم يالا ضلك شم
 | بخشاداملاءاكسا ٍيدركلا شام ىفاذكسبانم عدلا احا لات هلا هنا
 ظ دهو و وادع راايع عاب .اسولارانكن اصحو 7 0 ا ارك. :نم

 هداو تاجر ولات َّناجا ءنادجو 2 دامزجي مواد دن د رولا تراحاءاوس نوح

 ليلا: ا صاوماتخا محو د َتْتمَوْلا ثراها ناد دوك لل دجو ل هلطباورجخ م

 تدَىَن تداو داوساو لام عينج واول كل نكد دلام كلب ىِجال ىصوااذ ا

 يبِهال دلام كلت كاب ىصوااز ١ خاشلا لاما ثيب تزاجاإلا عاج اله درا

 بولا مدخل ىصواول كل ذكم دن مولاة ناجاب آلا دوت ال ثاّشلا لع دانا نان

 فرطوص هاذا ثلاشلاو «روعلاب ءادطا مو ممروارباس ه ه راجاب الا بوكإلا ناك

 ٌتصولاورهظ الا لع دوك ساّتم فرط مواولو نوُج الدان برلل اد ومن و

 مولا اجاب هامل صوان ا عنان اىاّيس ىجم دايس انك ناك ء اوس ة نيج ذل

 موك م1ةداجالا ىلا عامك عضوم لك دن ى رول ىسوم كل دتعو اه لع وكر

 دلو هداجاولو جدك لاب لداعرسد هامان اا ىحت ةناهالا لها نسريجلا ناكاذا

 . ل تك ةيصولا يشل ةارع هس اجا دادجرلل يمد: ىشحب دارؤص

 0 بدق

 202122 يحرم عمل ع2
 بلا هرم يبلا ف طرتشبإس مولا ك ايرتشي ال 'كأل د ثلثلا .سرعتف تولا ضر + -

 كلا تلعب آلاو ليث تذنن ثداولا ١ ّداجاوا ثلثا نس تجرخ دان داؤ الاد
 تامالل صولا ب تلاثلالصتلا ف صال 2 لات فيالارعلا ءاباصو س ثلثل ا ليع
 داك د لاب يدواد قاس اى عدي مد تيان لع يوسع الت ناراشلاو

 ع ةأملل سرسلا جل هداو د تربل اكدت قرا تؤلم كان لفللا

 اهلامب تص واه ءداعاث داو عدن مو تنام ةأرماةناولد ل صوف سارسا

 عىل ناعادماك هاثلث د صولا و لاملا ثالث عدرلت مورا حي مد لجرل ل

 ئصنلا ل ولا جولي مل دايلام ىنصْني لجل تصءا نا دل ىدوهلل لالا
 _اهلابؤصتيتصوااذا ةّملاتا دايألا ذو لاماتيبل سدشلاو ثلثلا مدلل د
 تمالثللا ذل ذل ميشا شيصولا مكي ىصنلاو ثدالا 8 ئضنلا همّرلل دال اللهو ل

 00 ناو سانلذ امل دجرص تادابذادلَمصانا تقعد
 2 ني ا امم جا ذص و هرش ثداو سونا

 6 در د رس هدم لضانلا كامب مبحاصل ىيددااذا نيجدُرلا
 اتاو هع يوم داذامب دل ىدولا نال كاملا تيل لد ال د مولا كب

 00 يو

 2غ

 ا



 0-لا

 01 71 1 ا ردع |
- 

 عررالا كسب دكا لام هاا, يال دين, تسيلت بدات لل اوباسل ديصولا
 هاوس ثراق د 5اباقل ىدواول د تسال كد ىرسا تيصولا كل ن وعادعال و ْ
 ؛ | ١ صال ةلات هرزلاهل ىرادال تالق تكلا عجتارع هال تصوا أرنا رع ٠ْ | صك ديد دالاب هاوس 00-0 ملا نا تيراولا تيهولا اوعب لع 1 ني لا ءانإص وس زوال سوينب) كات هدد 2بانزع دضولاه داع |
 : مي درع ذبل ملكا نوفل ١ مي يرهتيام قرذلا هتَصَوَو رشا | ١ ما هم ملكلللا عورلل اهلامئصنس تصوااذا آل تادابزلا د ْ
 1 اهرب نا آلا ان وع ثراولل نصوم وجو نعان اسد 1 داو 35 ] : تازاىيذلاو ببماص لو ة نوكإلاد 2215و: ناجم هارشلاو ةئككو ْ ., | | يللا انت يصولاوط مالا لا لن نود ينل لعادب برغش مب قنا نان ناح أ

 كاجالجض.راولا دو قوتي وجال تدعذي دنع ومرور ظوالو تثدولا
 كولا راو عوض و ببخال ىكوادل د لطم اربع هدا كاف امياهنا مث ددلا | 5 ٠ .٠ ب 1 احس ا
 ا
 "ا تام تاصوزن » نما صوان كدا دنع تيَص و :لظياث داك راض هوضاد ا ا
 , | | نعاواولسا مل كد انرجوم ه سل هيدارلو بث نولا ةااعابالا تيضو عمتال ا م 1100 توا ا .- ١
 : | | كوصولا تاهت تام للان ثلثب امال ىسداولو تبص و نعتال دل صولات ام يش

0 
١ 
 ثم التي اهمابلا مث دلاثلثب كرمال ىدواول و تيصو تلطبىمىلا توم :لبق 0-6
 بث داو يبل ىصاول دال تيصولا كدي يمزلا تآم ابتدع تضنناد ةنماوبد ا
 اء ىطسبرمكأ اج فن مدل دا سن دلو مال وا دش شيل ماد ارل انك اناع
 تاجا نت تعا سم الا كلل د روعال ليعب ل جرلادا ءارقفلل تءاََتتك يدا لاجد
 طم و باع اجا هدام جوجل سل ناكو م/تاجارتبحب ال مولا ةاوبع كش مدا
 ىءرازكو دال راو بتاكل بوكوك د تاق ءاياصو نم داج الا تقع

 مولا زوفايب مام تبانكك ل وب مادا ق تسي نانا منال ناهد باهل ١
 د11 ود يوضصبل الهش دو عنج اذ ارسم صيش قرا ةدرض نين ءداآماد

 مسيل كتب يدواولاك_دوهف ع حللالعد دولا ضعب داشنيا ديضولا هلع

 بع صصج

1 

 ١ هرالو مام ديلا بهداذا كراميش ةلصن ل هيادبلا ءاياص و هرم دش د
 | ٍلتالو قتال مون رم بصور كل زكداهال وللا يلان تال عصا دوم
 ا ا ..افسال دما لالا ةديهلا قيالذ ةروخ دياللد «يوججت الاهل ديالات ال تضو

 0 انهاس كات 310(ببابلا 2 درا باك ةييداتنلارحا وعدم لالا كي هزكذ || ..(اهوشف دولي نت لال يمت تولاسبانت170101 كم لنا
 (١ ' الا ل

 ا را 7< 6191737-51 كان: 2217م7: ايي هدد تمت دمحم قت
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 ع 1210010
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امأ ماضائيث دعم سس بهوولازع
 فئيلاب هل لال ةيضولاو ديبرلا عصي مين .كيعو

ّشا دل تيصولا لس ده ضيقلا كلعف دياز ءاص
 ,تابعلاعالام تلارفل 2 قاما ي

 كانوكيال ناالع مبيض انا يمدحاللعجلجر كانْاَشم طاع تّير قطانلإ

 در تاعكادمل املا يوك ”مععودا معلا

 ب قدام ناهاثا نس توللزعد

 فغعب نع شانك كالا تاق ف ها سر عادل نس

27 
 فول ملم ل دوك نابع ضرافا

ها تش ىولل كلوي قدك د ضعبلااع دْثرولا ضسي داب
 تلال كلا هر م

دعدعب س تّداآولاَك د ىذدراذا ع كل ديب دانا لاى ْ ١
 بشك ولا سر نوي ةس

م ولاا اصول مثدنرونا قاب ظ
سبيل نع كلذ الع ومدعب دع

 تكلا 

 دببرلا صئالو قاتل [َبآَنَلِبم يداسلإمهاوج هايآص و سانع زلت نام

 لوبملا ايطرش ءنم كببرللا هن ال لىجل
يال د نيب سم كلذ دوصتيالو ضبا اى

 ل

لاكاصق نع ضعي قحدجا هيلع
 دانا تلم دلل مرش 3. ةيىلبألا 012 عيي

خ ناقل وام او
 تاتش غاصد سمن اصت

 | دللدإ نع تام
ٌ 

يتولا كلع لوف له دعو ءامص
الامقل ىوذوللا للملا دي يرتب نا 

 يجو الاب م

 ز يال وبال لهل مالكة دىليدلا كمان كلذ لديخ صولا كلعال ّن

لعل بالا مهل نش نبل لع
 ا تتعاطعإب بالا هالشي 

 طبي تمرات حالم دعوا 2 لا ًاباصو س بالا 1:ضبشيو ل كبلا

ا طصيم لام دلل سدو هزه فيلد بجشاايع كالا ا تاو
 

كل ذكىتولا و ذلنلل س اص صن تكملي ظ ا
 | ماعهالامهتياست كاملا 

 تس ا ظ |

انسيت ماها | | | ١
تال مسد هاشنس موس م

 | تو

ىَرَل املا سلات تاما ءاشاقد ا
ل ياجدن درطنا موصلااع مرتي ال 

 ا أ قي

ه يشن تشرد وت تا :اكانكسم | |[
 طي ان ما

 / يدمه تانانكارإس قريع شو ءارغ هاا دم |

ا 0
 ا 

 | تابواف رعبولو مسصو قمد ثدّيصو بالا لاربخسقلا لام ؤ تالت تأ

 ا هدكي منام مّيصو ىّصو ثم لا مث بالا بال الولاف صون و هوبز

 ا
8 

3 

 ماسلا لصملا :بلوسملا باج نم ىضاذلا صن نمو يافلان |
 اف تت شعلاك

 انام بالا ظرب سايتم د نك نكولاذا كل ذ ف يعلاو يالا بال هال لالا ف فرصَس /

 2: عج اع سلع
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 دمج يدب هزم رح دورس
 اة

 7 د جس جس سا ا وس

|| 

1 
0 
||| 

0 

 ا

24 

 ظ
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 7 2 ل الا م

 2 ” داارملا كومعملا ةنماصربص

 0 يب رانك كي وكل خلاني د هوك وجاك درب ةناج دم ى ناز تؤلا ى الكس قادباوغلا لك نع
 لدالّيمو ىنانلا مان امنت نم تلئسارخلان يبتدي ةادك4يدالا ١ يانا وبال هب هودعنم ,نايو و ّىدولا دوجو م متبل ام ةيادرصتلا كلعرال ١ 450 اب ياعصالا حمدت هادانق ذ خلابصاص ا رتعةساسلإ ةدعاشلا 2 22725 ينال ز ني لا رفنالزع لامن 3مل اعل لاذ فصد عدول و بالا كيال د طوالابتإم تيالولا نأ عاشملا م اليرسا لين ىزمالا صولا ٠ أ يح د امم كالا قايل د نىك د5 د ماحرالا يو 3: مالا تابصملا نآس ْ ش اون ليلا ْغاَل و نوكيدق د رجلا تالاوهد جاو دلل هلال و وكي د عيولا | اها يبقا ترك رسايل طاف هرفك ن الاىولع دل ديال د الذ اوفا بيفاسلا ٠ ةروصلاهروصلل و هداه( امى الشم دش د دى ءاياصو هرم مر نانضص اللا ١
 كلذ ة كول وغلا ماني الاالع صولا قنتااذأد 2يعرش دك ارحب علا هرم ا ئش قمالا مبلل تيجان نيتنسلا ةرمةدانن الا جلول بقيلحد تحبارم البجا مزلي تزاشلا دنا ةيئمولا لامي نال ينس دا يددلا هقنناو انكم وب لكمي) ىداغلاد ناو و تنس مولام ذ قمولا لئاع و داغصلا ديعا ْ

 لش وفن وصولا ردي مع هامانف 3 هوئالف آلاو مجرب, امانن الا العا دم حارا لب ماسي الا للم ل يدا وع 4م هو لبي ال باجاع مانيلا كما عوجزلا نم كيل هتاننالاب .وررشت دنيب سدير داك ذ 2 دنت لبي لذ ا ماني الا يع شدت لام وننا مددت ملا ماس ]تح ايرم دع, اسوا د ثا لمت مواتسلا مج اكل لا: برصتلا و داججلا يعرب جل ىصللا لامي صولا ١
 ملوتم لالا هرج دا نادال هزمراوساإلا ئاشلا عجبي لئلا مفترق قيتخاوكو ول ااصو م هرخؤل غش «كذ داماك« اجا دن هدو ةنيطا «نوروجلا هداك اد هود ضال ئاَملا تبعا لثلرجا يع داي لأ طخ كلا ةممخو للا سن سزكة يعد ّرصبإال ةرجالا6ُ و تناقل ءاياص 3س لا كلت ف ثم منن لرسم, كديعكاءتت الان يلو ىميلام بالا قكمداب ”ؤلمتبامي باب كي تييملا هرم اهلا دذأجلا هييائئالا هب هاَمِعالد

 ةعالا ماء الا دنع داعص

 00 5 ص0

١ 

 ١ تئرولاو دولا دبع تاككذاآلا

١ 
 ا

”- ١١ 
 يس ا ان اس 0 نا تتسلل تتاح نت: رج جسر تشم دمها حمم تت لن هلت

53 

| 2 



 1600 ا 11 د رص

يف ممل بني دلة لن مه
 دشن نك ل د

 يبملالات د سد كيلع تمن ايدولا لاو دم :رغىتسلا ثدى هءازارعلا

 صل عك ع ىننان اذلا 0117 تام ىدولل لوّملان ماع ْذْنِم

 ا
 آد ا ل

 | ب1 الا 2 د اتسلا ناج يق ا نما

 انال يلم نادل لعبلا ساعة سني هنيه هرم بصل يصلا دعمت ب -

للا ل قلل دال سم طورشبآلا يبايع دن بحال ذلابلا
 ْ يِقلالعوني يو دقمّ

0 
1 

منا ناك لاقل: كنب ميلع كل ذ عضوف اي مع ةررخو دكرم سا
 طع د

 هىانشاب قلصتباامو ماب هي تينشلا هرم فانن الا تقد عوجّلب دهشا اب يلع [١

 مضنلام .سم جمر ومنا ارنا قص هلك كلام هزيؤيو تلد ىدولاد بالا

 ولا ديف نال دارش الا طرشام او مهد نرش كامب عومّل اداب اد ملال

 كئيب يا جاتكوو داهرشا الب عومرلا ٌقحةال لشي لّدملا تفْعَن تاَمناقح لا

 لا ايزعمرهلا ثلا الاصول باك سم ىسولا باب جلا ةازكشل ذ ذدغ د داع |
 داما تا ا دعو ارغ فتن ىدترلد 7 0

 20 الابد دالادعب ,قئناولف ثادتا ام ىفني د هعافلاماب

 | نانا متادانصلادال 0001 : ةقرسحلا طولا ب عضو د حومد الك بيلع ام

 | دارنا 2010 صال س ميال كلام 2 جدهم الكساّنلا كلكم نس |

 ا ادذالا دعب «رشوا ىوولا ةنالالذ آلاو مجرب د لست كل ذي هدايشاايع تب ماثاو |

 | هجمت ةلكلاو قرشا نب كاتم دا فن للسموم داننالا درت نادتسالاب

 | يمول تافرعس 2 كذالا مجيد عل هشاو دايرش الاكل لاذا ل عومدالت |
 ا تلملغلاذا مالا يدلاديش راهن هاد هىدرعلاب نم لمد ميلا مامط طلتخيدأ

 ْ وجبل ارهاب هاذا تاكا إرذَصلا هم تاكأم ممل امطلا ترسشاو دلولا كاجياهلام |

 تفل قتلا قصولا طلاخول ايام هن دال ماك ا .سمتيلا لام تاللايتال |
1 . 

 علامك لك ذاب نواف الا هذا مييلارخدالانا زجرلا ف يتلا
١ 

 | داش ماسالا ثوم خا مل مننا كل ذ ناكاذا كلج مولا عم ىو تافلجي نا
 | المان دي داَملا لوصنلا 4 24مولاكبالأ تاما تا حبامبو باب تيتا س |

 دىييسرار ادوات ملا كام نم يمشي نا ىدولا د لذاوتلا نع
 ا دوكو ىلا اريح ناكزا

: 
| 

 تاك 43قسم هءاطب اشم

 - مكتوب

 ع ا عدها الع كانتالادنع دررثا ناش لام الع جول ادااو شن لامس

 ١

 21 و 0-0-0

 5-ب-72<33آؤةآأإ3292-

 مس



 ١ ا ا 4 ا

 ع 0 ا
0-6 0 
 واو نجا دعب ل اهسيبا وج

0 1 
 فديو ' تعج ءكعيبرأ

 0 “لش
 َُ ١ . .كحميرا اشير

 ا عقر 0 ع

 0 نر ا ا ا ل م

1 1 - 

 ا[ 0 ساس دلامب ٌمئاءالا المو ارس انا لازما صنعي طلخا ا هنئم الا تانامالا
 أ | 25 تلت يوما ميال لاجل -اطلخاذا ثيحنيمرلا السم ءابإصولا تاك غد
 | صَل َرْصوْرلادَسْلا طلخا مالو مثلا مادط طلقاذا قولا هنا يم الكدامل
 لأ ١ ١ وينميل كآتاوقإ ياخ و اانا دريل عمدتوجم يعم لكاو اناوط طولحلاب يرتش م داع
 اولا ١ كل: ةكدلاسن يو وصيد عورلا لع هداقن الاَسق و دايشالا الاندعلث قولا
 اللا ١ تّيلالاب خ عمو مشت لام نم ىضولاز حاد صولا لزاما و يرتد
 مبا | لنك كل 27م تيا لم روك ل «دقدصي مولا طاشلا تامعّماع غو ناتحلاوص
 ارغإل أ أ ثداولاانكر ديوعرن نامل كلام هرم ءاتشاولاكد كلذ دلك جوملا داداى هلايورم

 ال ٠ م دارشب ةوسكولا تزل اىلم يمول تداول تنقولاذك كلام نس لنلكول
 كد ١ يصوال ونت ال دوبشلا هداهسب طرتش ناد لارْوَصلاام خ حجينردا دل دورشلا
 :للأ ١ تضالقل ءاباصو نم يباب الا ىتلالاب 2 جوملا )نبال ةرككد هفاثثالا يرتعم
 كرألا | | قارن رولا ؤيلتف دلك تب ال ولو ديب امس لولا ثول نان يدا يصوم
 نال | | كش نا ءااصو نم دنيبب الاله ل عوج دانا مث تفل لاء سن ميل اج ىمرلا |

 الأ ١ بيلخت ميتا لاو _ضت لاس نم منلا لعق انا يامل غو ُئاَتلا شل
 لع | لص سدلامت دنا هبوب ديلا كيو ضْرق ادري دال جطتم وأ

 الأ ١ ١ جاتو ماها ددذ لعيبشلا لامس لأ ررداعبالل تنال ىداتشلا عج
 املأ ١ ١ ديول دق طاش با ل ىامكذاآلااجانحم ناكولو قولا الد ستي لد
 ءدكأأ ١ ضاتلا_صناذا مولا اهرَمو ضر شخلاو عننا صْملا 2 نينوصفلا جماع نم |

 الأ ١ جيف درا الف كيلا نيمدانلا ذاهب برجا دتبا رعبا د هيعد
 دابأأا ١ مدلهكو اما ضنا ءاببش الآ سة راجللا بارك ةييمرد نهد يلا ل
 5 تع آلا يعي ل هروح بيجي ل ميئنإا لاسم صولا ان 1لثلا ةرعا 2

 ددأ| ١ ١ تسلل كد لربلا نع أرب يشلاربع صولا بتاكل لت ةرالا نسم ١
 ةانبأ ١٠١ ىراازآ شالا ءااصر س ىنوصتلا ماع تاك ولا« فمدلا لع ةيوئلاد
 كا || ولا سب لإ مفرد قصو ل نكي فرلو الص دارس تيما دو لا تبا بودل
 ١ ١١١/ 22يلالومتلا سعالَتت ءاناتن 2 كايعاص هدد كماخ دييصم نع هارب
 ان ١ ١ 28 تمالدل 214 «راغالا هنو دم داجالاو حادي الا كلم مولات ادا
 2 ْ ضاغ هزي قلا ملام مانيلا عم جبتاذاد هكشالا تاناما هنم ءانإصولا |
 لإ ١" ىجصرلا قلل ديور سنيانيل ةازكتناض ا/بلطلادس عا ضد د يشب |
 0.١ ءابشالا دز جال نضيرولا اوزتاسول عجولاك هر مذم يلا يشيلاكاجب واسد |



 ا ا ماكحأ 2 كاع ال الأ

 هددصيئدولا ناو ل ثم ارميا لع دز ملاذا ناجالا هو ديعال ةوشرلا صو لعوتعاا |

 رممفلا ماع ءاك لع ب امضالذ كير تاماذا ىدولآ 2 منا ءاباصو .سرلثملا شك /

 كاثلا شل :ءابش ال[ ىاامآ نم لع ناهالش شا داسالتم تانئذا فالان | ف

 كراصا ا لع ججرب.هنا ل لام ل نكي ل ف يكل ةداداب ىتصلا يع يضولا هدادسا د نإ

 يصولل طش يكمل ىذاب نكي ىل داو ك ضمت الا انكم ىلع مهد يبادلاهبكا|| | ن

 تواصإخسع ىدولاو بالا هدائناب قامسبامِف باب تيتا .رم مشعل قرني هلأ | نإ

 نام د بيرق مث ريس شلاعو ضرما كل ذ نم هارب مث يصون يضدااذا شيلا نع غل 37

 ويد داذا باجاد» كيصولاهزه ونت ليقكوللا توم دب تيصولا دل صولا لش إ] ١

 أايزججرم زعل و زنا يب نوكت انا جوهر نكس ىدوللا»سدجوب لد ةحفت]
 تمدد لل راسين هاباضؤم تان كرما ريس لعند ظل خاض نس هر

 دلال وب لاطبالالعرصتلاب لعبت تيصولا» يزغأ كب تبصو امن انه ضرع ف
 اريصو الا تيصولا تلطب لومي نامه ص نلاما يرسورْصْلاب  لاطب الإ

 يتسلل, لامبلال مئاق مصابا لطيف اتسمت واابرم خش ا نال 4
 اليبالا للعب لطم ديملرعملا 1١ اال انيغمدا ارب ننلا اوافِلطم لاطيالا لعل أ

 20 ط0 ب 72 2 20000 و نساني كيلا ىتع 1

 تنار للام يوعرلاَو 2اس دجال اباه قو هددحت اع
 قو ىو وكل ةنبال د فبل ك3 كجم بهتان 30007 ا ْ

 كوصملا س توصل ةرملاو دوغ قاولملا دكا سم لاّة قود معاشم

 ضايلازطنلا طرشو قدرشلا ملك العارلب فة ووك كوالا لصملا ث ثيدامعلا

 ع داون فتاولا دب ساق وا فوتولارلب انوا مضمكاقولا فرط لمع

 متيادلب ىعاقل لع ئنلا)هفرحا دلي ل كامو دلي 4 يتلا هناكولام دكتور ٍْ

 فودرشلا مرملا ضاق لالضنلا روكي هدا سف ل ةالاب اومّرص كلام ذلب يضذانل أ |

 يقي لامول كلم ظطالالا لع لمي ئْرلا ثمل حاولا نهلاذ ءابشالا سأأ

 ل شيتا مرقس مواكب اك ففالا دل ياَملظْنلا نوكي نا |
 ابن لب م يش ىلحرلا بلر مالسالا عج لخسع لسأَتِف لد الاباوعرص
 عقاب ٍءاجام سيلا الام مقرب, هيصو بلاط كل ذدعب متاديشير كلب طوكتبش د
 | ٠ مف دلا ةوقولا اوق] بتي لاهتا نيش س كولب تبث نارعب كل تعذ د قاب
 دلوقلبعي بما لكن اطعاوصن نق د بيبانال كولا لق لوس باجاو ديد
 -- جدصتما» هدم --  ..تتقفا

 حا

 لمح دحصصساعبا

 20ش 2 22-72 حيييل و

 هد هييبييييسشسسيدِِسل



 يوعرأا لم 2 هعاوسم اكى ةلخ مخ 2 هرم ضان الا كا ضيا
 ءاصاو 1 باجأ قدا رجم ئطامالسالا عش انس تيانانلس هاننالا
 هذكو ٍَ كمان عد دوكذلا ايباللا يوس هلثسلا جدي مامهاظلا ل وثاد

 كل ذكةداسللاب باول ت بداب دق و ابررصوصنخارطعصن هدرا ل ىِسُملا دابجلا

 "بدل تارصوصخ ايردياب هلامت مللالمعب لل يي د طبإبملا سانخا

 ىف ميجردلا يعش داؤاخ كلام دون اع رخو ةىاسسللاو ى ىواصسلاك كل

 ف الخ 2 جارح :سيعلا وم عكدلا ىف ءىدصم قدولا ناب ابر اوعصرد د منع لع

 كر دلام دعب يلا لا لاما يجول هّتدول و دللاد بسلا كلت بحار اضل كلا
 ْ كيل سس لا ست د د ال ةسماض اذ كلذ دعب عا مارش د دْنم ثوب ماد

 10 هي كمن سعي يار اد سووا
 "ى سم فهابعاص لا تيداّقلا دلوهالو دكني ميسشالو نزلا مف ككيرتساف

 ديعام يولع 5 اذ رجلا ا ل ماوسلا صماص تثدولا ديقب كبيغ

 اقجحو تبيلا فنزل ككَرتلا مانيش عاب تثرولارم 22 تنلارس وج لان َىاع

 كيابل ةدايلا دعب ىلا سشلكرشلا ناكولو عسلا ذنب ضان بياغ تثمولا

 "تا. لجب كلالإّريعدَاب يوسلا باك تينا ذلام لاتع كك ىرتما
 هدذاغ سرازلا نمد 56 000000 1 دم ارم تعاند دجحا لا ىدود مو

 لاهحعاب الا دلاجب طيش ردد تببلاليع نكي ملاذا ارسم غ عسسل ثاعي شر ولا

 عودا دعرهم ةأرلا راعايض كرت و طأرتا لا قوات تآم لحد ىرشا ارسم

 نحت نااهل ناك يشر هبت تماصلاا سم كت عدلا ناك دارصمعإ كا
 يونخ دوسلل الما نوم وسن دااهل نامتماص كرت نكي ل ناد فاضل رق

 شعاب معو دْياصوو كلاصا سعابإ ال ويلا لك نعني هنا جس انم هيبلاتلت

 تمر دلثللا ةنصو طمت اوم ةْوَيْص دباصولا نود تلانع الاب دارا عع
 ثيروللال يامل ويبلا يال ىف هنيذلاب تقرتسلز ا تكرلا يَا يوعدلا بانك
 تالاالٌقهركرل كصلا تكي و ميلاد بياعلاو فكولالام كاملا ضرس

 ليت مددلا ضد ص يتلا ىصولاو شبا لام بالا يي ال ىاىتعولاو
 هللوث لاعإطبخت نكي ب اذا تيللا سد مس ىلع يورك لاق ىطاتلاب اك ب آب
 اوتو الم ةلديإ يشل رسلاو للا اصد هسمىضاقلل ال دش داى ا عسإ
 000 1 سس اظااد طم تاتا ا هالك رطل

 '| ا, ديل ١لمعيال ىذلا دوندلاو يملا ىو ىدأ ةيقداولا ءايآص و سم عقدي هدا

 الى رالي ول ةكرلا نايك ولنإذا ةثَرْولآَدَحأ سا ول! هاص كح ديلا

 | ىضاقلاو ف ولاو قضولا لإ + ىدانّشملا ماَشلا تاناعض .س نقلا سانرهم



 نال :سياوصتلا يجرم م زوما ىلا يك رسلاده و |الانال

فاول ضارئالو 052- الادجمللاو فقولا |
 عماجاس ضرت لل !ازكو نمد ع 

 ن الوم قئانِهَب وىياومصتلا
 0101 طا بهام ابهاص

0 

 نسا لاه كاسسا سس يماوسد جاف دنع حا 200000 اولا

 ىاضالاٍةشلاملا ء ءانايع رعسلا ةردق مدع ب نجوبال رطل نال سا

فريدا تل حلا لع يتلا بلاك َدييَعلا 25 هدامل بيس ومحو لولا .سارّرجي
 

 ترد اطوال كالا معد. ءصفتو فاك ماء كلل ندهسملا لام نم

 ضارما كبد تلازماب متلاضإرم

 لام ائشازا نملس ىكاملا أداب ميسنلالام نم ضرف١ذا ىضولا ءرع تاس لاق

 تيدااذا تبهاو دوعل يقي لمع د ُضاَملا داب ف كلد نا كدااذا لهاد نوددلل لع

 نا ضانلا هدا صولا وق لبعي ال كك كل د كل ىت املا دال متي ال كاملا ىذا

 عا للم قال ناضل قرا نام ضارق الا كلميال يىولا نال كلد
 هلوث )نعي ال

 هسدلا كد نم يرن تناذ تماذاىلاطلا لاَعف اعف جدرخالع كلود ملعا تاو

 تولملا ذعخإام كل انه هلا ىاشا ال نولطمل بلاطللا رم تم تكضفتم قي هيوم

 اا همت قرش تيد عت لل اسالا ى

لب يظل طبخ ءاباصق م زعم سيمو دوش ثول تقلا عاردإلا
 ”ملإ-ف

 لا متبل ركن ياتلارو هارعداني د صو ىعف -تاوصملا علام خد تصولا

 وكدلا اومهو نامضلا بسس رمز ذا تنيب ديك كول ص دام ديصو ضي العاني د

 ..كلولذ هرج + لا شح وفعي ه دايلحلاب دتصمح دل مرشدا ىرشر ملول قمالا

 يداوكو دي رغب معوقول وعد دايم يدولا سعي ىدلاالغ تسكر يعل

 يدق رش ىوشا ش رولا يلح دلو تيب الولى تيب بقي فول دش 2-0

للماب ىضقاز الا شصخدل سم خارهلم مث سردلا ىصولا ١
 ليقي ىضاقلا ىلا نا د ام

 موا دا ديبالا تيل ىرلا ءاضن ى د22 لباسم يالا عدبإامك كوت

 ةراهاع نم ننالا هدبع)سهجج دا هااكإ الا تاس هك ددرمحا لام كليرتسا

 هئافنالا قدا دما ٌدعاسزلل عصتال تثو ةبضدا حج اخاف الا

 فاي ونس او ةداجلا مِتلل هذا ث دنا تس داتا ميلا ضلع

اراع دلا» بيع لاح ضنا سديلع هعانن الا ىدادتآسلا نع
 عيمزاد

 اك شا ىذا مث عب هرج يس ملا نقرت ةداع نان الا عدا تنماخلا

 تشل ردع اضف كدارسع يمال كاذل هدنغ دامت ىداقرشاسلا ايدام

 ميسبلا جدر دارك عدنا ينك نع لبق تارا عسب نعب للاسم



 0سم

 1 50 آنس 2اسمأا ىداش ذلهكأ م صودا سماه نهم ف دد ةأرما
 رماد هاذ عد حاشا هرهام ةتشلت ىفآلا دي المان لا سرع دياعف ولا

 ان تابالطسم مهل ءرش كانك هفدلا هولا يدان ميلي مرلل معزا يدشن الا
 توب كوسا مجاوح رم هد كامو لق ضبا ميلا جإوم دمىسل

 كبة! طمل و الحا سنت ةوئتولا 2 مدع دعس نرخ 6 لنلعب الب يمجسملا
 ف اياب د لاك لع ناسب ال عوموب ونا لاق مالا ه نيب ىجوا ضر حارخ

 ءاطق كوت ]مال ىصولا مولا نا ريلوصتملا جئاج نم مدمساع لعَدت دع اك
 اهمال ئاو ةارلبرهم يلا ال ىلا لولب د سب ميال ةذانلا اك ءاوس تيبلايعددد
 انررجوعجبتوستلا# هاج رشد نسييملا 0 الب سك د اذا دلع

 امض ناك هر يديعست شداد هليبع علانب 1 : لا ندب دعب ىكولا قداولد

0 

 قم رماه لنمد ًْء 8 7 ذئعافمهه اره نكي ماذإبصلا تصد

 قدمو هريهخب كلا دلمما برب لوهو عرس مالرئيت قص سالد دجال
 بيرل ءاباصو سالصا خي مار ملاذا حاناختلا رزع روج تان

 ةاضلا تا رصتللا نم شوكلا عربا لها ياني ميال نون اوىصلا نس سالف
 م طة داددلا لاس د هحاان دزعازصو ويد ضوع دلني النا ثقححلا
 02 رب ينبح بة رسال رولا شيا بد دبس هركروف نان دمقخ قعريبع د كد 6 هداذ كييعب :سرجاعلا كلا املا
 | زعيم ةيوتلتغاد اطبمل ذاك ااًرنإاج نال رع نام 322دعلا صولا
 1 2 كفن مزاج غاك رص دزب اتعالج نك يتلا ام "يد وملالعمكألاو

 كحل ياه كرغلاو 0اس اكد من :ملسلااماو بجاوق .ساهلل ٍدْرعاَماو !
 ظ دش زري ناااّيصه كيلا ليك دانت نائيش دش كليا منن ل 5
 | ١ د يافح كم جت مالا دكان تيل الأتي ّى ويا كاكا ءاش قم
 ا لاةورحا ملل ىظباان 2 2 هل لوفاِع ىزعإل دولا منان ١ ماعلا ا 25

 قولا ماذا ىضاقلا هاشالا ءاياصو سورا ىوتملا لعو جز ىمويىبإ

 ص اطلاوعو صرخ ىسوبربا لاق و دحزخإل و هريكدعم لمح املا ةوناداَد

 اهلج نب يطيع بالا اكوا بالا ماقم مرد صولا نال يوتملا يلعو
 بس قا اص نم ديوا دولا هديرملللا رع ضاّملا ةنافرْيَصلا هنلد



 هاف ميال ب قست اءاوبإجل ناطلسلا طوى تابرصم نصت

ان ملال ضعي دمي هد وعم قمول ظ 3
 . دان لفعي دا يمول ين لريمثلا ل

ا نا تسللآوبأ تيفملا لاذ و اًنماَص هب
دضعتو الئاوامنن عاملا دول

 ى

ا ضعت ةاطغاو ميلا لا.لكأت هدا اخدا كاّضعا سا ٠
 فاح داو ريغيال كامل

 ديانا صس ل ميكِبام كاملا نم لإ افسديملالامْزَماُي ذاولعو سيلا ءاديفلا| .|

سص ىدولا نافيا نه دانماض ناكدقد هناك يتلا ل
 ديلا لالا هكدي ىزلاو

 يونشلاع ىيمولا نبال لاملا ذه هرياطسب بلستملات ا ناطلشلا 5 انو

 يول كر اضبااهنم ولا تار صح ست د ثٍطلاوبا ملا هراتضلا الع
 للللاطعاب الا يلظلا مف داعم دويل نانا تيملا عدا الي

 رصن ةصخ ليبق ديالا جويس وم نيتيالل ليدل و قابلا لايص طب نا دل د

 طبت ةئيبلابادباث ىرلِصِي مح بلا ملا ماتو ىّرلاب ثثدولائاوللبكولا

 تس أكل ءاياصو نم نم كل دلبقي هدمومهظول ىلا قع و تثدولا قه ف

لفد تبلل دوت هدملام تبي لاذ ايىظفاوت دان كل كلاي
 .ةره

 مع سايفاب ءاهالا اكاذاام ى للْخمّمُك تر ولا بلاطي نا ل سيلرحلا منع

 وإن صوااذا)ورصَست دّوالا هل عيش دلا لاما س سمح ىوبلاطيدنا ل ناكتنيم

 يعول تاهرصن ةيداننلا دع ناهوم لات جوع مدل دو عب م لب

 يف يطالا معبد مهاب نع شكيب ضم بل مث ييتبلا لام نايك قولا ولو
تميغب حاب ثا صنم ن انما هربا هنا د امالاورصبلا لمع لا

 كلة ميعق ناو 

 لدا عموسلا كب و زئكأب يرتشي هاليازملا ة ناكدأو ديزي سلا تننلن ال

 ياظ موشن الجب عقجا كارمن لهوا عجيب لب كل ذكى مولا عسب ضني
 مقرا مئاذس ]عد دكذُدلا اك عدرع كلذ ةدعام كلوت كاع ومب ْنخ

 . طف تناقل هاياصو سمرجال !مقؤلاو ديزن خا ءاج مف قولا لت مجااذ

رمخ للا عوف دم عشب تمد محا هاذ مث مهب تكل ومسق 5 ا نثر ولا ان
 دازم ه

 دغش امال الها رم ن العد مّمجا ن
ال د امرلومب يلا عوف رللا اعرخردت

 مود

 غرس قل انهب لا عوف دملا للقب ل ناو دب قعاديلات نال د قاهر

 كل د مذ هنا صوتم ناش )يطا ناد دلع دان سلا علب د هري رم دبش ا علل

 أههف ثلث كالاتي يو لريال تنل اكرتا تّنمت لال وينرب سلا تنتلي
 نجي و تيللالعانيد قالاعا انام الاعدوُجالاعُف كصتدا تنايخ ترهظان|

صو بصنبال د كتلزعوا تّيملا قري هنااما د دوني هزه هج نكو تاثا
 ان

 يل ل



 ١ يمكنكم الل 2ك ولا دل ارا ضعقَس دبع بالذ لاه دوضد عم
 "أ ٠ علللمو ءارشلل سب ىمولل ثلتكاَب ىرصت انا ثداولا طشللا 2م لثملا هرشب دليددلا 1[ | ضرب لف دالث نم هدبع عيب ىصدااذلا كلام الا لثلا نك سلفا ب عبس
 كلم يمول كيسا ق اك مب هى زصني و يرحا رم شاثلا صولا طا و نيف يدع
 يلاولو كشلا عوببب خو ى الخ ديالا يم ىضاتلادا تلا قصو ناك اوس هاصبرالا
 يبا هرغرممن ىزلا ولا نم.بضنل ىذاعلا هارشاوا د لمن ءارشلا كلميال لاَملا
 تكلل سدي ىدولا نروح لد قاتلا نضلا ث هاببشمالا ءااصو نم ىرسا داع
 رمح د هلا دع برفان اث داو يىولاذص نوكي نا لا ماقال اذه كيال دوج تسبل دولا داب ورا يعرب سارق دال تكن م يب هسا اال د
 تيلاٌوموكض املا موريس ستانن"لتنل'ةوجوتمنلا عمأمب نم اطمن
 هن سي :راككذا ندا ركرشم و سفن :رم ميسي نا تبملا يمول ل والا لاس لالا
 لكوا/ٌمالاَناْنَسا كلذ دلرملف ىضاقلا قون تاما الخد هبا ديعرمهالم
 هنأ سيمت يامل صنف ا دنا ءاإصولا هم حجل هش 2 مشل نسبا ئ ضد

 '| | تِلاوُصو ىدلنو عصبال لدا لست ال نم عاباذا لالا تيل صد هه الب
 تٍيلاوسول بالا ف دال غ تام د كاونسا هنادي صنت 2 الخلا لاعاد
 كك بم الايض حر د و اهكأ لعل تيل يصد حي دا يقلل سيل تملا يلا ار ىضاملا بمد فالك لامتالارإس و بذل صايل يصل جان هدا

 1 نذل آلا ضصلا املا دو كاميال ةسداَسلا دعت غلاملاف الشاتنَملا ناك
 شاحملا هرم تصاللللا ةلاركتنيملا يو هدالخب ءاصيال دعب ماما يم ءادنبم
 تلعن لعبالو تارمتلا ضعب ع ىضاقلا هن لاعي تعباَسلا تالا
 , ١ ن اًنلا صو سانا ممدحو صصخلاذ وت ل عحأت 2و تينازنلا ةاَك
 : كميتيلا ٌةاَزكسيلل يصد هو الايمو لامار يمي ال سوم دنع اّيص ولماذا
 ا' | اهل صخب كاع دتيعرلا تنالكذلا ّيصوك املا ىتمد صد سَرإل د

2 



 ١ لح 5و سالك عاقل ضد تلاع ب اكن ااعدو هاوس كلل اءالد دمعتلا لإ سيل ١

 | تلسرم ديمو كيرلا ف تساند تريلا رم ثلث دبس يش للا راصم عبدا
 . ائادمااتشاح ناهكذاامذ دس ٌئالع ديزتال الم تاكا ذااعذو الاهل دانن الإ |

 ادني ةناتملا نال ذا 2 3 عر ساس الاد يوم رس

 |يملاص لمح قاذلا ىف اش الا ءااٍصو سلك ايزشا سبب لد دلع صولا ْناَحَو
 ممتيلا لاس هداسفوا كالس انعم عببب متيلاّتمو كاي نا طله كانلا |
 ل لهو كلذ يشاء و تاسوبلملاو ٌتالوكاملاو تاناويحلاو دي دادلاو ديلا |

 كدعللاب هل دبي دا ل له هرعت نع يقااذاى ايامنا جاب رتساب مادا
 لامار أي هداسف دا مكالس ناخإم عسب صولا قليب نا هقاَتلَل ىاجاد نم

 ةرمأي ناد د كل ةهيشناام و تاس ىبلملاو تالوكءالاو تا اوبحلا» ديحلا يصل

 د هن ام)سذ سعينا ذاو يللا لنمكلاو يوغلا نصرا ,اّياْا ءإبرتساباضياا
 ١ شاد! داتا ناك ذا امنو ترسرطلا ام كل د يصب دب تباّمد تمل دعالابأا
 ١ معاق يرش دات نم كالا رجس زكر وظاذا عجل امو نانا لعأ

 اهلاذم داص عدلا :واجد لهن منيل لاهل سساييلمعبل تباهداعتسااذا قولا
 يسولالاَمخلاوقو يَداَتملا اخ ءاياصو س مبلل نامغلا تلا كطع د |

 انت ى ىوعإل كلاثم هداكداو ناجذدالا ءسم يلما ناشلا تاكعدا ميتسلا لام
 "فاذا

| 
 كادالا سيما نكي ها ناو لاك ناد وم ىصولا شادع بجو ناف تلا ادم

 ميلا ئفلا قَد كيد ماكل لوصف ءس سسرشعلا ميإسلا لصفلا ب تيان نم
 | مال دورا ةرجالا نا بركب لهقرشالا بصنلاو لع مم فقولا توناعرماذ

 كورلا يالازْغ السن كلذ ه هاما اَلتخا بوصنشل وا هوّّعب بجد كلذ |

 درتي رس ميلا تاما ملاذ سسمل اكل ىئوللرجا لورعملا نال يوسنملل نا كالاو

 بمنمولاناتلا سبل نير لاذ دن يكلاذم ملاك بل لرب
 تامل لاطروشم مع مرد سيرد أى ١س سل بلاطلاو لجد ماتيا دعابص و

 تي ال ىلا ٍبإ 2 فاسس الا 2ك باجاد هر دوج د عب بلاطلا انس بسن

 | ياماما ءانمقل الط .كلمعتال فقول تيلوتلابلط لجر ففولالع
 ءاساضو اعلا _سصتي تماعتس الاع ناماللاب قنا سو وتلا قضوا

 كورال اصول شيال هدا لمزل يبآل َتَبآَفل لان نكي هدا ميال
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 همس هم عمت مم

 دان ىلا كان لجَرلا كلذ هداك شيع ا لمعي وك دامب هان نحيل دئاالا |

 تس عمو سب 1 هس ديا تسانو سسارما اقليرو نين قرش د ١

 ثعبم كناىالوسرلا,ت نما نعمو فيليب الاّ هرم فيلا مؤ صتم دمام نا

 ١ هروعبطلا دوما هدابح يثاب تلال تنسارآتسو ب داجاعُي ههداس هلت

 زيعمو دئاكرش ا ل هاواي

 .”يوجورشلا وزي ناب يا , نعل اب تن تتساييعمى تيل اك شاب إم نحال موبلاب تم

 ىلع سولف رن امارس ع د

 هس را هس ركاب داتسااب ّيسوجل لاي دو زئاليجتب ْ
 هد ,«٠ ديشال نكي ال ٌلاثياو د ترجو ٌرمارف ارم خلا لما الف ينفع مش كلا |

 د مسوس ىرتبنا مالتلاظعِئاَبسب ةدولاالا اكس ْ

 : 0 ا دلَتخا ار تلكب قولو بالا غلا 2 ءامشالزميس نس
 ايموي اهّناف ىاننااريملكي لقول و كل ذ.نععومرلاو باب هاطابتما

0 
 قلك ةداخالا يكمل ذ دعب ةدايرشلا مطب قا داد ان نلارل د تلاحلا همم كا

 | املا جملا ارتي نا ملم ليكتب ىداسلا ل يوت وبال كاناعأ
 تاكا ملعاالاك لَرْمتس او او ملعااناو 59 ارشا وا نم كلب دوعايفا سهلا |

 بشاره

 تدولا عوتوبا يلد مو دباس اطعزمكلا تلك سهم ل ازعا يمماذو 017171171

 لا ديدخب دا ىاوعرو باث ةنوكلا كلم عدل اظفلن ناذ ارجل هيه ىلطتي مل

 تعجو ثبات ث نوكك ندب هالك فمان! ئ الذع كا ذاهلذ ةآرلا تياد ارسم |
 كاس لاَ دب تلات هاو فراس هاو هد ب يرق كالي سيل دتملا نعشبامأ

 تاس هيد وبال تاع يرانا ليبعملو ديرما يكذلد دورس ءاشمو غنا

 . .كعاخو وهرتاه درك يذلا سك و نيبلع بابل نمل هريدجت ى جالا

 تعوسفتانت ديولو كوالا داكن اع رك د عاملا ناضا الع يدا طع
 ترح هزم تي نزلا نم ىنب اليك ةرمملا هزه ىف تملى اهاعإ ىلا شبا

 شل اقلام اخ سائلا طل ا امر د ليضرلا لق ١ يوب هبا نع |
 ظ ' 1 الس للا صرخ د مل نيدال جلعا ال لاق د ناجللا تاهاكرسمت رع دم الّسس اذ و ] "0, تكلا ظافلا. انك يلا نمل ىهاالا ثباصولا لَه ديال لانا هينعف ترس ا

 ا يلا ذلك ةيعولعو علا خان ناو ٌةأرما د ناكدنا حاملا دنع .سال 28 0

 ياشلاب

 ١ ءاجرلانومايع لاو ,ناكمالثلا يلع لا نال زك ئانلا ٠س دوسي بوضع ْ

 كل < ١



 يو تار قلت ذليل تكلا تاذك ستاد كن قرأ ١

 هتسسوسسم حصتاس

 د قاعي وازفكد وكل مرض حب لام ديشاولتازمكت اردي م درذكيلهاحلإ اذا وأ

 2 ناو يَريرساو كناهلاا ماد ليطاب دعا ارفع , مرضعب لاك 3 الرعأ ظ

 ؤ 0 يوما و ءاررتم اناقتك[
 مكي سلامي لكسب هداددرن ناكمداب ءاطجروكلا نك ناسل اع يَرَطاَذا طاح ام :

 |3486 دلل لهو تيباقل سم لملك دنع ذك كلل د نكي ل ءاطخزمكك نك اسل اج يرغب
 اصالاو ايلا ني سس

 .نذ دي مكددد لع لسواتاماذ اداّملطم قو نالطب داّملطم تأ ارماني وتم د ا

 ايييي حض الاكس مكيف دمرلا بيلا ةريجح 2 قئياماد تتءزهامإتس خا |
 ليلتي ضشوا مالتلا لله بس هن غلابحاص لسع كاشلا سلا 4 هاسشالا| |[ :

 | مالّلا لع ب ءازرتسالا كعلهد ال ما بونت صزوككذ امال ما نوكي لمه 0
 | هارسٍبسلاب شب خلقنا د ملا ةيزكي مت باجادال ماكل ذك ائنقسالا | | <
 ككذكقلاب مضض انحلت لب ءايشالا س هريغوا مالشلا يعاَتل ناكأ |

 اَئْيَدلاب هريس بسلا ايعْمَستآ تيارا يد تياربرا«رش غكاقك ب عصاق | .
 | تيه فال د ناب انسب اند نورس 033

 | ريمد ال د وفدا ل نبوة نبا ته ضل ل
 يتسم السلا يلعىتلا الو لات تلا قعدت ال بات مث لاَست دقلا بس ا
 | هلاعت و داس يرايلاو اذ دا َللاذلا ةرعلا مهمل سنهرشبلا و

 / ءاهتدلل ىادل ىف : 3 قبلا لوريال مهد دَملادكد نويعلا عبو رع هّنشم ١

 ْ ظل

 ماللاياع بسب لتميالو «دبرع ضمني ال ثيعاّددرهيرد!انارصن ناك اوس ذل
 | كيلع ماسلا تب اىعلاذْنع م السلا ميلع ملا لوسرل لاق ادور دا ىددأل

 ”اسرتسس وب انلارعلا4 دددلا ءانل هىلتمال مالسلا لع لاف هىلتميل انما
 |عيصتيو ميطلا|.سمرفني ةحيق هفاصداي مالسلا يلع اني قصو يؤ. رع ملا
 | تاغ لع اعيد قذلا تهوي باجاو كاذ خلع ٍقرشباذاف عيسلا ابن
 يوزماتلا بلاق و درمنّمتملا ىاحالليلعام ازمه و «ردهع ضم ال ه باقنعلا
 ! كش ة لانكا تتلاعب د مالسلا لع ديب كتق ىنبعلا ماءالا دانخا هرئل



1 
 هرهظاانا كلذ نسرم نمت دايم هللا لنا ىلا كيس هن ورامي نم هداكدا ملقا ||
 قرار التعب ال نككوهو ملعرمع .كرهظي جل هداع هنيرع مص و هي لشي ١
 | هفالمال ميرا را هوا/_ٍضيرْفصو وا هردتد اخ دنا ضرعاوأ ديس جرصاذا |

 تاع لاذ دانه الع درملاو ثم َذلا طماالاثال سي ل نانان تع مللت ب
 ىمامو لمي الاولا مراف تنوكلا لها اصرخ اياد كرب ٌدللاك عد عايا آلا ءايلعلا |

 ١ ىيعلا مامال باع او ءانستا يسرع د ني ركو معا كرثلا نس ميلع
 ١ تاو شلابماص دست الهاع كتسرماو رج ءانالا ةدغماشمالا جيش ىذا ا

 بهز موهداّرملتمدد عيال هاركس مالسلا لع قَشاْذا شل طك هاتف

 ١ جمل مالس تيدي نم تف ىكالصاو يدذبلاو فعالا مامالاو ميصلاركب هبا |

 | مالككعرخر ىوب الان كف لتميال داعدنع وش درو ان دنع جيل ماعلا
 شايل دعاعالا ةرمالا دان ولا خل لوتس دبوتف باتا كي داس اربجو هدم |

 لج نْمااداَدَت دنزلاب ةأماه د وتتاب هادماوا+ريخمشلا سس جب بسب |
 ملس لي تارا يلا اك ت لطف ثلتلا لو الام نرشالل ديبلااذص كبش |
 ةآللو لس اذا ىتصلاداعبس م كلاسا ناكمرمو ةأرولالا بتي يدا لعب ا 5

 1 نيل م كسا تبث سو نتدارمإو لحد © دايرشب مال-اتْش سو مالالا دع
 | قللماس ل0 ةلاتلا يتلا 4 ةابخالإريص ستون ارارش ةاكاوعجد ع ١ ٠ ميس و - سس يب: ييسسس 5 1
1 

 | يلا هرداشاى ضاق هرم ةاضم يعش دنع رود معاذ مرع م مصاخت ديد نع |
 دي ن مرايا ا تس لا ردع دب ن ل لاند كبلع بتكت ف هذ لاقد |
 هد ورنمب كارل قد باجاد عرش يحي لس كدا اف كلذب هدكذملا
 أ دقتالوسو لا شا وك كل ذو ثدرشلا غرشسلا يم نسون تيعرشللا تجلا ا

 | ديلا عام هولا ءاهاعب دن آنك و نكي ءايبب الا سوبتي دا مالسلا |

 ٠ دنع كه س طهي نو ير ازكيرجصتلابسف بنل لاق سنا يدد دع
 ْ عشلاككب از تسلا ى وكيلا اذه لاك 0014 توصوا ءاسك عرشلا|

 عرش كاك اسفل طامسا هر سقم لت الدان ديعادعتتب ددرعربرت لعيب صحب ناب |دليل وللا دعي ا, لاسرا ما رغتن سياتل
 مالك ق3 نانا هوانغ غمئذاّررلاو هدْئاوف قانطُس مْيِحْدبَو لامكلل تاديرلا
 1في والت نادل حسم و عا عع وقم دأل ن] دب داتا لئشب |
 اوجرللع يون هخرإلع ضرع جد عا شاع دلاع قبلي امي بيداّتلل ارد |



 يدرواىونت عا 0 , هه لاهو دكالا 0
 لثب ولادك ا

 ديال اكرمْمْشا لات لجر هرعاضيآ جلا بعام لكس دب هدانا عمك كم تل |

 اتنعاشم جدت باجاه بلع قرت اذا قلاع ذكائه لان : 8

 | داضاع نر جما دكا مصل اننقس راع موك ءافاعلاب هتانتجسالا تاب

 يس دوعب سدا لسانهم : فا فخلو لسن دهرع ديان د مع شلع ىلْخاوَل دبل هدابع

 الغد ناعإلا ديوجج هدآلا دنوشي نم ثول ماككأ ينمي زك كلب لع

 الملا 5 هلاانكم

 | كزال لكموصو هدرا قاسم لاو 210111 درَصلا نم |

 | ىردعلا دك انكووهدو دوت هناا تالي لونملا دويلات نكتللال |

سدُئان اق نيلدع سهدرلاب هدارشلالِشتد بق لات دق تلت دان ١
 تلق تلف 

 طبع نم تايولو ددرلل ىلا ماكمال! ف اهراكاو «دايشلاب ت دد ك توىّنب ْ

 تم خوفا ل ضرمتب ل و دمدَرلا د ىئبيو فقولا نالظبد لامعالا |

 دلع يلبس زاك تنم تان هبوه]بم ال سامااش دلا ب شوت لت

 | دود اعيالا تمص كن اطرش الادوخالا تاس سل ىمالشلا |

 | تموز همن اذا دتلا قصو ه لىسا ترم نيكي لب با يساٌدقرعم مالسلا يلع |

 أنئسلادن دات هوك ينام عا تاب يأ 0

 ااه يقبل ' تاوكةرش اهنا كلاي هذ اكن :ااي) ليك تيلساف إذ 206

 ان كج انك ءادنبن مولع ايلعلَضَف هداه هآّس دق امكزعك |

 اضرتممكاابلع ٍتمااذاع مالّسلا يلع جبار امهرفشاداامهفال شكا

ارم لاهل د نكاركوذ تسعرش ع نيإلاند ىرالالع ىوشلاَتلا كد ادم
 تسئد

 كذَرَع

 ااا كلش 26 ا الاب ءازرتس الاد 1 ا

 ,ةرمرشلا هادا نا جلاس دقلا سم لا تصا قرم كا نازوكيالوزوكي ال لوقاال لام |

 مالنا لعلة دس كاذب مكاملا يدا داع ْ
 ف

 9 دال ماسي س نلت ءايبش الارخا م كلسلا يلع النت هنا ىرعي , كاذا هرغصو ا صن

1 

١ 

 ا
 ا كح دج لقرب نكي مرادك تجب ةماعلا لسا سا هب ذخاوبرل

 | , نتزتولاذكد يفداك هوك د دججملاو هدازتلا ىافقدي نكي ميللن الاوان
 ١ مابا تك كلت د لذخب دا موتيسشكل خد ب ىداضتلاك دوبردلا دان سس

 هع. 2: الا ١ يرسم لج موجع سستح - ١ كتم حس صو دج م تدع سما ١  0اج و و ل عت 0 0 ٠



 سيل باَك» بقا اف ءابال بسند فم ميما
 رتأرما نم طاوللا ليك ولازك ةرفكي ضم هلا ننأرم! لي لت سارل تضرسلا| مان الل
 نكلا ظافلا ة سمالال سر. يعلاوم وو

 لاعذود عشب ساب ديسرافلاب ارشاد ميه ن امل كان خاكلا لصملا كن

 اشي هسماب كاتم ةرشلا داع ذازوكمود يءيَريِج ب هورإب د راسو داس يفح

 ارت دوس ا هتررخ نبا كاشق د د تجترشب ساب كاة ولو :نكيال اانا ادد

 دلع تشو شاكأي ددب)ب عشار لا موتا 2 لاَمَف كرشلا ةشااطخ
 هوناال اعلا ضخ: دوتان١باصاداعرش كلل لد 0 انا عرشلا يملا

 اقلام ءالقملا عكاش نعكقواتفلا ناوصاإتن قدف قد ودرشلا عشا لج ها

 هن ابل ةوضوملا 00-2 ما ريشا ينراتلا ف مالملالاق م: 1

 دايك يوشلامِلع يزال درتعلاف ضاكو ٌيدوعردج ل طوق اما ىزش

 دب ريش دارا ناالارفاكدمتحا "نولي لا انارقإو نابصولا مظنلا «رش د
 لبق داركم السالا هدد دمنعادَمف ٍ ةارفاو لا تتعاأل د دأب ت تارهقللا2 لع وا
 امني نمو :نارفلاو ناجإلا ميضوم ملال يقاس كيااو ههنالا بسب نيالا
 هاا غي اوفو نأ امماليع هعالطلا عبد كل دو -دارعلا اىناميالا ميش ذعف

 5 دان رع سد 0 د صوم ر اذ ١ هارت ١بسييوكي طفح وبا لاق داّدكلا ا

 55 نادل يئاوسداا أ هازتا ن الزكي 3ك 2 ىسوبوفألَوَو دا كك د هضاوم |
 تاي دعس هدا دمبعو سامع ساو رقد 2-© اكو واسس رح ا زوكيال 3

 نكلاسشلَر يتولد كلام نطاسو نخددو رعد ملا ماع دوك امر قو مودع ْ

 نكو كان تاب وكاد تالوكألا ضساناويع ماش بولد كيال ةريه دلك تشل

 ستلزنتسيزرربالا كش دمح ماياعزمك كل ن دات تمس 1 ظ
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 أ ةكاثنلا نط نس نك يك دج دورغ تضج دارللاة دا مدت نشيل اق دا
 | كلك هزع ننِملتم ةيوشلا راتخلاو ش عاَسلا ىلتخإرف كاين اللا
 ْ هان ماج رف اىمدّمتعاولو وكل ازفاكر سمبل و شوت تالاقملا هذا ليا لا

 | ارفكم السلا نيد نمسح فاك جاهلا نادم نال نك اك نا هداّممعا لع
 | ميالسراو ٍقيرشلا عشلإ, لا هل لط لمد درع خلا بعاصلعس ةزكس كلا وماخب هزم رمل

 ْ بعدإالخالالاّمَم فشلا علال و عب امال لاك سف قار اكس ماللّرصي !

 لامن كاملا! بص ألا لاى وو مي ميدل شلاق ةرشلا داع تال زعكن ديلاب تح ْ

 لوكعذللاب بص نان هزم ىيدنع اة دا عرشلا ىرعلاذام اقول د ءزكيال بص ذاال ١



 (, جابمو ىال المح هب الك لش لاَ رم نا :نياوصمملا هماج سا داص تلا ارش فلا سلا |[

 محبب

عين وك يزال بقوا دم در ظ
 ْ ي

 | ثوب ىبو يرهيد كرتشي ى غبي بلا نال زكددقابلكمت ١ س تاه سابع هرباةرعأ|

بس ول دايمج يالا هلام مكك تلح ىدلا ومص نس 0 |
 اب الم 

 قطب سلع ناخا يانا لام ىدانشلا تنم .مزكيالاهرشب هس حش ثنو فكتب ءادشل ياك ش0

 | يبل داذرن لاَتلقل مولد شووي ماوسلا ناولو روكا هو دكلابحرفايح| ([

 | باب ناكتاب نلخا هال هد دوعتسصتو[لام كر ادن ها

 ا

 [دن سيسر امش اله لطحا نات وتاج ال ا 7

 | تلف هدالات لجر نع قلب ماصرخس مّمفلا يداتفل ماوه روك اصمل دعب |

 528 ادرتعلا نا ٌماللع يوتقلات ماد رف كك وك ل سناذا الهنافاكدوكأت

 أ ل ا

 1 اكو نيج لا لسيد هداامرفوكيال لا يملا ءاضولاو عارسلا 2و كنه

 | تان مشا لسغلااع مدقا ثيحرتللاب عر ال مهين زعكبقلملاب 5

 | قا لعب لاقدا توج دإ قدؤيراناث نالت تلف كالا: لجد نع دلك دا صر

 ا نفك تاه كل“ لطحا تياو ال مازعكم لمت ب زكا ب دصٌب اذكت لس ام

 0 وص م

 | ميلعوبلا نموا درغلا توات تلا هرم كرين لاق سو ملا تنم يتلا

 همه! نع داع مروكي ل سف دق داذكتلعذ تنكنا دقن هرمون كة ىلو كب

 | يلعب لس وعالم 0 تلعف هدادللا هس كيسان لال نوب هد

 ْ ا جابو صو انككمشا ل ملعا قنا لادولدكتآوتلا يب سرك هدانا

 ا ييعوهو دش ْمْش دوعوب ململاب اتَك لنا صو دن الزكي ييرزحاتملا شعب كات داعم نش

 | ا مالكتاانهيرص ة الوكيل شل دحالاو لررلاب هللا صر اكرام دوصوم

 ا تي د كلا طاق انك ل يداضلا رماح سات هللا فصو ال هرخ دك دص

 | ةناكاصو ان :اددكي قدوبرب سي اذكتل سم هدا لامه لابقتمه لع كلوب

 ا هصوا هداولا سوا للاعت متنا رم كرد رب سان الب تلك 2000 ثنصحاذ

 / نيتضجةيوتذل داتا ديرظلادلت غاشلا تما ابذاكتا لمي هد مديتل

 | ايزامئانصزتم 2121111111

 | افعارلاٍّقكك دل دوك نم كه ركل ذلك ليل سيت الفالا اىزعكي تاق رن

 ناكل ودعا لاول بلاسم مال زكموقلا نمت ربل يعزبتكا ل :
 وو ا م وص مج وحس



 تخت

 ري يوي حسم
 لا ضالاط نرش رو مداد يلادح هناا مندل ىلد زكي همم اج انال
 ”- مصل ارح سلال فروكب دقلا هس لاما ا جدل كانواع اكل
 سررت نارك ديم اد لشنل ادرك ريكا تناك رئبص دتيصمللل قدا د ْ
 وعلا نسادصام لدتا نزلا لامعا لوم مزداوم شالح رع كرد حاشد
 ديعش يلاع مث يتشرف و تيارا سس دلطلاا نم دحارتش د جلا شااسل دلاطا نياح ا

 يا لرب هشبرح تينا لة دول اعلام !انلث ترم تلت نكي يولع دا
 اسبإط ءاسلب نيكدمد زكي علل درع و لحس ديبإ ماج كعداذااكنعكيلا
 شهب ن دون رفامكي ارجو لتلآم تاددلا يدا سرفاك كاف ناميالا هيع جلت د
 ايمللس زل يعزولكا ترف نجف عدلا عم مانملا نال تزوكاد دري داب تا
 ”-3ي تآرلا سم زكي مهنا دببص قاعم هرمي يكب نيج لا سرد ق هريرإلا لاذ
 ملةاو زكي ا فمالم داتتعل راك ازوكشا لع عمزللا كفن قادس
 ةالاسلا ضاع دنع نكد مف داما نعاهب فا نككو زمككا لطنلا هت يلي لاداعي |
 . تنام رشم صا ملا ع دما لان مال ىلحزلا ىب ىرج تدامتا درسصنلا هدم |
 3 ا و بك نازك نا ناس نود يرتاكلاهدل د نيكي عنت |
 ديول رص لا ادرج دارط ذب قصولو تيدارملا ءسروكي بولا دخ تحنصاذ ام ١

 يلام ديمعلادع ةدارب زب را بالام كا زك هدي
 يود انلمو كاسل كا درع ازوكن وكي ىلاولحلا تحيالا نمش لاو وامك

 هو

 1 ١ مالسالا كر كتم« دازطالب ايمانا نك داروتم نجل امونلا ىف لصان ا انكم | تقاويم ب زكرمتم كلبتلإ خلع ايمناد يامل درصتلا ساعامجا 1 اظاكصيال ع يسب الو وكلا رصغبال عملي جلااذاو مش ءازيال و ةولصللا . ماايق ماجلاب دصقي ال نا كل ذ لطضا .رلب غني د لكأ ديل نكتوكي ما | | تشمل دانيا جواع ناك ناك «تامحملا دو لع سس لكنا انه 5 را ١ ون نكون كال تام قلاع 3 لانو دال ف ىسوي باد تنبع هبا دع

 «دالطالب هللا ذ وكيلا بلا يو كبتلاِل ال ولما خف يدغسلا
 دال كاعد قاتغارت اضيا كيال دارطالب يمول ئاولدلا كش د مكب
 ل. اهرب اه نخإ حْنَم كب كا ةناذاولا تبا ىب اعلم ضسم ببث طوسبملاو
 كال طرقلا مدمل هولصب تسنإ دار الب ةولصتلا ولات كيا 1ليوسسبلا
 السلا ساكو تعاع هل ناك اي ناسنا بولت باول و ىو داي تبججا
 انزودي الصدد نحلا نسال دام ناهوا ةداهم الب صد ماقق ليميال نإوماو
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 تدون ان اصلا ل تلا زكدايلفلا ا ةدانل هولص تسيرشرلا ْ ١

 | كلا سرح يدويا لاقرلاد نكي دط انا لاق لجد ميسا سو ذلايخ توضأ |

 و اسم عوض طانلا باتكذ ديرابلا وماي د وحب داهعدكد د ةولملا مانت دوججلاد عكرابد | راعلملا ا ماعلا دصميال ناسلا] مل .نطوسد ءازردسالا مدع زعكيال ليف اربد دب
 ا م ( بلم | كلذل هراكوعليارب لي ال ةككرروكتلا بجعت : ب ءارشا لاني طخ سن هنا ركلا

 | : 55 : 78 ا هناي ساتحبرْش مك دكأ ي4فطلاةٌوآو تاَدبإا نم نامإلا ضخ وصد هت ال

 اريل 00ج تع سن ىلاتجألا ريس ة و زركم هركيدن نا دذلا مب دددك لاسش 0 لاثدا دمج قع للجمال م لاَ د1 نول وقيام دايت الا ايعددي سملاَمق ماعلا |
 ١ كولاناع كماضلا روكي رع دب كعضو زملكأ 30 4 ءسارق اك مرعب هداك مكي

 أ فك زك يبا لا913 دسخب ءزكاز يب دل زكر | رنا ريلا رشة هانرعاوط مالسالا عشب كذد فاقع دن هرب
 لانغش لاو كش ٌقحْرَحا ىمحل لاو ءرمو ائسالاب كسه وكي ءاضرلااما١زوكان وال

 ان زإ دزارم ل لو املا ىو اشم انانحا يفاراكارم كوبا حامد تعصي || .٠
 اديجو ماك ناشي ضف الع هى نصتلاد كيب دّمنلا كيال كاد هال العال

 7 , 0 / دلل غانا دنع لات ىلو وكي متنا يسيل لكألا دبع لام عام لص امام لقا سو نك فلا أ اير نسير تو ازكايملا نهد داعدن كن دير دعوق د نكي |(
 0 كي ناب ندد دلالات دالدل سك لوف رأت لاىغمب دنع نكي ا 3

 | ىيلاب دب ششي ترت ناكل ةيولج لصد يكب جك هرسجع اهوا يب نوط كال
 ا .ىفعملاب دُشَس انآ د يرحب زكدمف 00027 نييىلتتف دعاض فم وأ |

 ارم يذل باوك م بكعب دابق طرح لج شل
 ا سامو

 | اجمل زل ز4٠( هرلول لاو لم يصل رش تدوير ل ونعب اتت فك

 ٠ يمي لات ويبراكروصتموب مااا نانكركي دايو لامن هقامادددي |
 الدلال نال مم رتل لخدا نايلاست دقلا فروا لاق سم دصالتللا سريا

 ٠٠ مال نكي داعانئابز اطلس لات سوك يبل كاف كيدوبرابرغال لات 1

 ا
 أ

 أ لا ءرم راطدا ةولرلا ديد 1 قيملاو هاولصلا مشوا نكم نيداذل لما لمالوا كلج نشل !ست دنا قا طعاول لارا لخداال دالك يذل لدا تماوللاٌّ دار الك نو دالُم دال لاق! نكد ريداالد ءاقثلا نيرا اق: ا م الف ماضزيداال كاك واابردي داال نلف ند دواكلدو رسل لا قاطعاع ا
 وِ
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 بروي

 هصعصس

 . جسور > سانت انام 200 املا هزه كات نس هلال زك

 ل ديس 1 سا ومما

 ظ .ولقاماوتشا و0 0 از تبل سد م ردوا عا كارو | ا

 | يملا وابا سقلاد طارصلاوا نازل واااو ادا َماَساْما س دكا الح هناك
 / ةطنالا ل14 فخ الات سم كدت ك3 ركب بلا لعلام تكا |
 0 ال ا بع كراع زاب ادا نم لات كولا ا غد ذاك دا |
 55 هناريواناملاك ءاضيال تاكو 100 كلم تؤعا د تداي ا

 00 0 يو دمن الد زكي ادم هل حرا دع با قاعة ظاشلا نم كلو ْ

 نكات زعل ذامزتك, قبولا كاما لعلنا لات سد وكي محام بيلا سلا ربل
 | ري دع ا الخ لاهلك لس دئام وحول د |
 / شال تدايرشلشنال_ؤجإل ل ال ما دت دارشل شت روع لاراسف صقر د كاملا ظ

 ا وو: الالعاب س مالا لع يللا نسانلا دار لنتالد سال '

 « زرع سالو ما اره حاولا | ىرمع هلايضر صايع هنا نعمه امس عمنزلا دعو يما

 نمل ]الاه مولا ت ََس قالو نيون هاك امه ركب و نلداد سا |

 0 ةربماو تونك ير 012203 لع تجد دندإ لع تبرخ

 4 شويا موصو تلا وامس لانا :الاضيال طاب د الاد 2امالاي لطاب اقل هال ما

 ءارلاو عابد وعد 8 و هرع عامسالا ماد -يمحالا 8 رهو ةثادوحجلا

 2و تأ 5 :ةانير عا كا مدد هرم ءايرلا كيرلانلا!ومل نا عاشلاب قيإب.ال مومدم
 ا , سرح نا 0 ع ناقل كغ نول كالج مالعأل

 ” "| 2لاه كيعارلا باكل زك طانلا باك 2 تدازرلا نم ل موك نا مول عاجلا
 0 او دوعن حاج زكا اد 000 انت. داش ف
 9 2 را ميدان "لنا يأن امعؤ 7 قازعدلا ا عص ىّيلتلاو ناثلا

 9 ِ تماارإل سل دلوهد ورك لاسم ىلإ ناكل اك ذك مويلا كلذ غض هاد

 | ةوردكي ءوسود رب نجلا ة وك ميلع تفلطالل م لوجان اما تامارثكا نسال

 ا 8 نمو َتلَمصْمَو مدزاوجو) نسا ضي ناك انالف نا مدداوع تلم سكب

 4 واما تع ءاصملا فلق هقول هايخا/اسكلاو تا لا سيو ١١نةاهع

 . 0 هاج كيل ماصالا بي. نوالا حو ورغد ماعلا هرم م ءابشاَو 2

 /* "ا طرالا ذي تيط مالا ميلع 5و تلازلاست م تاذاسلل ليد ولا لكلا



 ل عع تع كس 5

 صفا

 قاذومسخلاب اب نسال دباديب رضا مالا

1 لدهن مالا كا كيا | ظ ا
 

 ا / ةهرضبلاب ت3 جدسإ وتجلب م هدوع ل

 ا دانملا تالا كلل: ارم تتم نسال هولا[ 85 را 11

 ْ ىعس لانولونملا_وعلص ءايل ىالا نس العام دوز وللا نكات ةسستت +راح

 ا ا سم !]هادع ضاع د د لولا لمهال تاركك] يسع اع هذاعلا

 ا نطلب سس بج: تن وار ومر زاونمرلل كيرلا كس ارب اللا 11

 ا هريزخل دتيمعم نا لمقال لاعم كلاحت دقنا كالا لام ل الالمك 2 خا وام نم

 | طاماباكد ةذارلاو سال ف لاس تنام كال مادام نكت :لاّتف هددصد 1
 | ال لاتو كمت رتارشنقال رحال لاق لهم تكاتك ]سما 2مكواام السا دوب كلا |

 | ماو تايزكي كانا خال لامن هرُْخ ديصسم حنات دالضنلا مامالا امد كيال

 ا دارااعد لاَذلا]ِسّملل وتلا طايل تان 2س يور ابل د سال ]

 0 لك ماد ع يررال كاملا رت نانكالا لجرلا كلدن للاخ هرش بري نا |“ 7

 ا ةضاد دعس نافل من ىو در ا تال نكن كتف ان ا 59

 | كفط ع قالو لانكم ءاثد كيد: الامامي الكتل 1
 | هكاينإت 0 همك نارك دوم بأية باك يس كازاريعي البطلة.

 0 5 دا ١ سرعكسضطلاو ندلا كض تقود كىا كيرلا |

 1 ا سارع مدا كاكا اخ صاخب وسال

 ْ 0 ا رشبلاوباوه كذا مدرع مدا كيو نكد وتلا ذصو |
 اذال حاملا زوإل دوس دو امت هللا ةداهشب. أما فونت لجد تاستاولا َث لاق

 اهلين الغ مكوهو راشصلا ىساكلاوب لاو دور شلة رضحي ل حا |[

 ْ ماتم ىلإ ةوملا للجد ةداددلا كيم بزكومتد بتلإ3يلسدلَت :

 يللا نما ماع سدا دعب علا اس الزكي خال فسبأت دارا | 1
 | كتالا رص نالتخالا عئربال اعل حاج! ال نضكيال لاكمال وتلا |!
 ] اكرام رلو ناعم بالاسم نملك طاملا باك ٍخ تمالخآ سم 15
 هداقلا»إ ارقو ماسلأو 110 للا باه بّملي بلو ناسا نم م دق 2

 6 اني دزمكوت ءالع الع دماج ىورلل منال كيس داعم اجر سانا برأي | 3

 كلاما 511 سئل هاو كد سلوعالاهتاي لن 8
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 انزباخ سورا طم باك ف تيدا سوك تولل كلم ماسالا دادزكيال

 |[ مشوا مدوأ تتسم لمادا شدا مداحلا ءاهكسعرخ مالسلاملع كاد ةيمعدو 8 ا

 ا ٠ ا ينعلاةولو لالخ *دو زدإ فقس ءاسيش الاه نه ل عفو مالت ربو و مصرمتخ "سرت مخ ا

 دانك سالت لات سدزكبأل بلهلارزخإلو تجمل قلاب ع دم نابل
 ا ضاكوبف تماديللا موبي سيمداشلا دعا فش رثكءسسورنبلا بان ؟نمانكد يدشِم دم
 ا ضكايم ل5 ايتام لسع تسدتنا لما دل لام هرل واه نبع ب مله ا

 ظ 'ناطلس لاق نس ٌقروبرت الأ, وصنم قا نعوركيإل دصق محضرا سلالع يرح داود 1

 / ال اطرلسو نش تس ماع روللو ةروع ةششال مالزتكل داع ناملااناص |
 ل2 بنك ىدجام فدي كابل ءام هوية زكي يق زكام
 ارك دن اال تلاعب م تل ناو زك كنب نكة دنقلا كداب شالك

 ا يوانْملا سرك كاذكماكو ف ىولخم نامإلا 57 هناماولي ا

 ليف مك ترص وأ ازا نم تلزكاول و ندا رع اولا نابانالا نهد
 /|| يدشملاّنككم هانبلانادص ىزلا مق ردكزتكك املا ب اك 2 يدانملا عام

 2 ديما حو لاولعو ندم سب لع مالسلاو ةراصلاو للا انأكص ناال

 5 قليلا رسل ىذ ةرغ ك ىو افلا هذه عاجل مام عَدَدَ ه٠

 ٠ ٠تقرير بلع وتلا ني نمشلاو نيد عيش تسل
 ٠ هاه ةالاءايثدلاتسمل ىئاتسِستلافيطتاا "جتنا ةزسرل
 | دك وو دس >/ ]|

 هديت دعو بم ةاطونلاب لتبلا سمؤشلإئ رجم ١
 ميول تلاثل ]شعلان سساحلا مدبلا +. هرتز

 ماعلا كامل ]وصنلانم نامل ثلثلا + ثار ه |

 ء والامل نمش اطيز شسلا نم نانا ه
 ١ يلع دوبل رجلا خال ندالأ نك م" ٌْ

١ 

 لح ديَّشْلالْصَم١







 - دو هج يح حا









8 



يب
 

5 

 ل

5
 

وا
اق
 
را
 د
ول
تخ
 
و

 

وو
 

20
5 

ك
م
 

ا

ا

ا

ل

 





ا
ل
 

 :تايصومم

2
ن
 

 بع

 وع

و

ي

ن

 

ا

و

م

 

س
م
 

م
ه
 

 ع
و
و
 

ق
ي
ل 
ا
ك
 

- 

 هل
ل
م
ع
ه
 

 م
ن
ه
 

ج
و
 

 تبسوسح

 هدوكتو





 اح

2 

5 

 هيوستن

 نيد

, 

 اداب

 مجو

 ب

 يع

 ا

9 

 ا

0-0060 0 


